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ممخص  :إف زرع القوقعة ( أو الحمزوف ) وسيمة مف الوسائؿ التي قدميا تطور البحث العممي في السنوات
األخيرة  ،وذلؾ لمساعدة الصـ عمى تجاوز إعاقتيـ ،وتسييؿ اندماجيـ في المجتمع ،وىي االستعاضة عف
النظاـ البشري المعقد لتقنية السمع بنظاـ جديد يعتمد عمى جياز متطور يجمع بيف التكنولوجيا البسيطة ومعالجة
المعمومات ,فيي تزيد مف دقة إدراؾ الصوت لدى األطفاؿ وتزيد مف قدرتيـ عمى الكالـ,كما تمنحيـ ميارات
التواصؿ مع محيطيـ االجتماعي .جاءت تقنية زراعة القوقعة في األذف لألطفاؿ الذيف يعانوف مشاكؿ سمعية
لتكوف الحؿ األفضؿ مف األجيزة السمعية المساندة ,كونيا توفر معمومات صوتية بشكؿ أفضؿ ,ومف جية أخرى
فيي تساىـ في تطوير الميارات المغوية لألطفاؿ بشكؿ واضح .عمى أف يتـ زراعة القوقعة في األذف في مرحمة
عمرية مبكرة مف أجؿ أف تتطور الميارات المغوية عند األطفاؿ في سف الثالثة والنصؼ ,كما يمكف أف تقارب
قدراتيـ في ىذا المجاؿ قدرات أقرانيـ السميميف بحيث يسيؿ انخراطيـ في دور الحضانة ورياض األطفاؿ بشكؿ
طبيعي .لكف ىذا التطور الممفت في الميارات المغوية لدى األطفاؿ الذيف يعانوف مف مشاكؿ في السمع ,لف
يحدث إال إذا تـ إخضاع الطفؿ لعممية زرع القوقعة قبؿ بموغ سف الثانية ,بحيث تصبح مفرداتو غنية ,كما
يستطيع أف يستخدـ الجمؿ الطويمة بشكؿ متكرر ,إلى جانب استعمالو لممفردات الغير مألوفة .لكف الكثير مف
اآلباء يبدوف مخاوؼ تجاه إخضاع الطفؿ لعممية زرع القوقعة ,وذلؾ كونيا عممية جراحية في الرأس ,باإلضافة
إلى أنيـ يفضموف أخذ الوقت الكافي لدراسة الخيارات المتاحة أماـ الطفؿ األصـ ,التي يمكف أف تعمؿ عمى
تحسيف القدرات السمعية لديو .سنتناوؿ في ىذه المداخمة أىمية الزرع القوقعي المبكر وبرنامج التأىيؿ المغوي
لتنمية المغة الشفوية والمكتوبة عند الطفؿ األصـ.

Summary:
The implant shell (or snail) and of the means provided by the development of
scientific research in recent years, in order to help deaf people to overcome their
disabilities, and to facilitate their integration into society, which is replaced by the
human system complex technique hearing a new system relies on a sophisticated
combination of simple technology and processing information, they increase the
accuracy of voice recognition in children and increase their ability to speak, and give
them the skills to communicate with their social surroundings. The cochlear implant
technology in the ear for children with hearing problems to be the best solution to
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support audio devices, it provides better sound information, on the other hand they
contribute to the development of children's language skills and clearly. To be
cochlear implant in the ear at an early age in order to develop language skills in
children at the age of three and a half, it can also approximate their abilities in this
area proper capabilities of their peers so as to facilitate their involvement in nurseries
and kindergartens naturally. But this development is interesting in language skills in
children who suffer from hearing problems, will not happen unless subjecting the
child to a transplant cochlea before reaching the age of two, so that his vocabulary is
rich, can also be used long sentences frequently, along with its use of the vocabulary
of others familiar. But a lot of parents seem to subdue the child fears of cochlear
implants, and the fact that it was in the head surgery, in addition to that they prefer to
take the time to study the options available to deaf child, that can work to improve the
audio capabilities has We will discuss in this presentation the importance of early
cochlear implantation and language rehabilitation program for the development of
oral and written language when deaf child
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 -1زراعة القوقعة

تاريخ ظهو ار لقوقعة:

كانت البداية الفعمية المكتوبة حوؿ زراعة القوقعة عاـ  0591في فرنسا عمى يد  ،Djourno & Eyriesأما

المحاوالت األولى فقد بدأت في الواليات المتحدة األمريكية عاـ  0520حيث تـ زراعة جياز ذو قطب واحد لدى
مريض كما قاـ بزراعة عدة أجيزة أخرى في نفس السنة ،أدت الى تحسف السمع لديو إال أنو لـ يستطع فيـ

الكالـ .لكف خالؿ عدة أسابيع تـ تحسيف األجيزة بواسطة السميكوف ،وقد شجعت ىذه النتائج عمى جعؿ أحد
الميندسيف ينفؽ عدة سنوات لتصميـ كؿ مف األقطاب الخارجية واألقطاب المزروعة.

وفي عاـ  0521تمت محاولة ستانفورد لتحسيف أجساـ الخاليا في العقد العصبية بزرع مجموعة مف ستة

أقطاب في المركز الرئيسي لمحرقفة حيث استطاع المرضى أف يميزوا إشارات الكالـ إال أنيـ لـ يفيموا الكالـ.
وترتب عمى ذلؾ عدـ االىتماـ بنتائج ىذه األبحاثإال بقدر ضئيؿ جدا خاصة بعد أف عقد المؤتمر الجراحي

لزراعة القوقعة عاـ  0529والذي كاف مثي ار لمجدؿ مف خالؿ السمبيات الناتجة عف استخدـ ىذه الطريقة .إال أف
ىذا الجدؿ ح مؿ العديد مف األطباء والباحثيف عمى تجريب ىذه الطريقة واختبارىا وىذا يظير في عدد الدراسات
واألبحاث التي أجروىا فيما بعد ضمف ثالثة أجياؿ.

حيث ظير الجيؿ األوؿ في عاـ  0525حيف قاـ  Houseبسمسمة مف االختبارات لزراعة القوقعة استخدـ معيا

أنظمة قطبية مكونة مف  9أقط اب ،إال أنو لـ يالحظ أي تحسف في القدرة عمى تمييز الكالـ لدى المرضى

المقارنة بنظاـ القطب الواحد.

ونتيجة لتضارب نتائج األبحاث حوؿ زراعة القوقعة بقي المينييف حذريف في استخداـ ىذه الطريقة خاصة مع

غياب المقاالت واألبحاث المنشورة في المجاالت المتخصصة .إال انو في عاـ  0511بدأ االىتماـ مف أجيزة
اإلعالـ مما أدى الى تقديـ عدة طمبات لتمويؿ األبحاث حوؿ زراعة القوقعة مف قبؿ المركز الوطني الصحي.

وقد تـ نشر نتائج األبحاث والتي أكدتأف بعض المرضى قد تحسنت قدرتيـ عمى فيـ الكالـ ،كما زادت قدرة

البعض عمى فيـ أصوات البيئة ،فضال عمى أف زراعة القوقعة قد ساعدت المرضى عمى التحكـ بأصواتيـ.

أما الجيؿ الثاني فقد بدأ ببداية الثمانينات مف خالؿ زراعة األقطاب المتعددة وقد حدث ذلؾ في الواليات

المتحدة األمريكية وفي استراليا وباريس ،حيث أجريت العديد مف الدراسات والتي أثبتت فعالية زراعة األقطاب

المتعددة في فيـ الكالـ وفي زيادة نمو الكممات والجمؿ.

في حيف اخذ الجيؿ الثالث اتجاه تطوير األجيزة المستخدمة مع زراعة القوقعة ،حيث قاـ المعيد القومي لمصحة

عاـ  0519بتطوير معالج جديد يساعد زارعي القوقعة عمى فيـ الكالـ والحديث .كما اجريت تطورات أخرى في
العاـ  0511-0512مف قبؿ مجموعة مف الشركات ،التي أثبتت أف المرضى الذيف استخدموا ىذه األجيزة
المطورة قد حصموا عمى عالمات كاممة في اختبارات فيـ الجمؿ ،كما حصموا عمى درجات في السمع تقارب

السمع الطبيعي بعد أف أجريت عمييـ اختبارات سمع.
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المستفيدون من زراعة القوقعة:
عادة ما نجد األفراد المصابوف بصمـ شديد إلى شديد جدا ممف يتراوح فقدانيـ السمعي مف  11ديسبؿ فما فوؽ،
مف الذيف ال يستطيعوف االستفادة مف المضخمات(السماعات) المألوفة ىـ المرشحوف لزراعة القوقعة .حيث أف

الصمـ الشديد جدا قد ينتج عف فقداف وظيفة الخاليا الشعرية في القوقعة ،والتي تؤثر عمى توليد النبضات
العصبية والنشاط الكيربائي في العصب السمعي.
تصنيف زراعة القوقعة:

ويشير جيرجر إلى أف زراعة القوقعة تصنؼ ضمف مجموعتيف:

 .0زراعة القوقعة لمكبار :الذيف ولدوا صما أو أصيبوا بالفقداف السمعي بعد الوالدة ويمكف أف يستفيدوا مف
زراعة القوقعة خصوصا كمساعدة لقراءة الشفاه.

فقد أثبتت الدراسات التي أجريت بيدؼ معرفة أثر زراعة القوقعة عمى الكبار الذيف ولدوا صما أف ىناؾ

شكوؾ في مدى فيميـ لألصوات بعد عممية زراعة القوقعة وذلؾ لعدة أسباب أىميا :أف الفرد قد ال

يكوف لديو ذاكرة حوؿ أحرؼ العمة وكيؼ تبدو ،كما أف الجياز السمعي قد يكوف مدم ار نتيجة حرماف
الفرد مف السمع فترة طويمة ،وىذا يؤشر إلىأف النظاـ السمعي لف يتجاوب مع الصوت ،ألف حجـ خاليا

الجسـ في مركز السمع والجياز العصبي تكوف قد تقمصت ،ىذا باإلضافةإلىأف عممية التحفيز التي
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تحدث خالؿ مرحمة الطفولة بغرض تشكيؿ الروابط العصبية لف تنمو وتتطور بشكؿ طبيعي في غياب
عممية التحفيز ولذا يتوقع أف تكوف استجابتيـ غير طبيعية.

ولذا تشير معظـ الدراسات أف الكبار الذيف كانوا صما منذ الوالدة قد سجموا استجابات قميمة جدا مف

الفيـ لمكالـ بواسطة الزراعة .في حيف أشارت القميؿ مف الدراسات أف عددا قميال مف األفراد قد حققوا
تقدما في فيـ الكالـ في مستوى عالي .مع أف العديد مف األفراد الذيف لـ يحصموا عمى فيـ لمكالـ

يمبسوف أجيزتيـ يوميا ومرتاحيف بيا ،وذلؾ بسبب:
أف الجياز يمكنيـ مف السمع.

أ.

ب.

أف الجياز يساعد عمى سماع الكالـ.

ت.

أف الجياز يمكنيـ مف تمييز بعض األصوات مثؿ رنيف الياتؼ.

أف زراعة القوقعة تمكنيـ مف تنظيـ إنتاج الكالـ بشكؿ جيد مما يؤدي إلى تحسيف نوعية

ث.

الصوت.

أما فيما يتعمؽ بالدراسات التي بحثت في زراعة القوقعة لمكبار الذيف أصيبوا بفقداف سمعي مكتسب فقد
ّ
أثبتت الدراسات أنيـ يستفيدوف مف زراعة القوقعة بشكؿ اكبر وذلؾ بسبب معرفتيـ باألصوات وسماعيـ
ليا مف قبؿ ،ولذا نجدىـ قادريف عمى سماع وتمييز األصوات وفيـ الكالـ العادي ،وسماع األصوات

البيئية .إالأف بعضيـ أشار إلى أنيـ قد يجدوف بعض الصعوبات في سماع األصوات ضمف
المجموعات الكبيرة أو المسافات البعيدة ذات الحواجز (كاألبواب) ،كما أنيـ يجدوف صعوبة في فيـ

كالـ بعض األطفاؿ في مراحؿ عمرية معينة ،أو في الحاالت التي يقؼ فييا المتحدث في مكاف ال

يقابؿ فيو زارع القوقعة.

 .6زراعة القوقعة لألطفاؿ الصغار :الذيف لد ييـ فقداف سمعي شديد جدا ،وال يستفيدوا مف السماعات الطبية
االعتيادية ،ويمكف أف يستفيدوا مف زراعة القوقعة.

وفي ىذا الصدد أشارت الدراسات أف األطفاؿ الذيف اجروا عممية زراعة القوقعة مف مستخدمي لغة

اإلشارة والذيف كانوا يعانوف مف صعوبة فيـ الكالـ أف ميارات التواصؿ لدييـ قد تحسنت بشكؿ ممحوظ.

وىذا ما أكده كؿ مف  Kuwin& Stewartفي الدراسة التي أجرياىا عمى أطفاؿ يعانوف مف إعاقة
سمعية شديدة ،كما أضافا إلى انو يمكف مالحظة التحسف الممحوظ في ميارات التواصؿ وسمع الكالـ

لزارعي القوقعة مف خالؿ متابعتيـ لفترات طويمة ،خاصة وأف لغة الطفؿ تتحسف دوما مع تقدمو في
العمر.

فقد أثبتت الدراسات انو كمما كاف عمر الطفؿ صغي ار أثناء إجراء عممية زراعة القوقعة كمما كاف ذلؾ

ذلؾ أفضؿ ،وىذا ما أشارت اليو دراسة مف أناألطفاؿ الذيف يقؿ أعمارىـ عف خمس سنوات ىـ أكثر

استفادة مف زراعة القوقعة اذا ما قورنوا بغيرىـ.

مكونات زراعة القوقعة:
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.0

ميكرفوف يمتقط اإلشارات.

.3

معالج لإلشارات يستقبؿ اإلشارات المحولة عبر السمؾ.

.6

د .سميرة ركزة – د .نصيرة بونويقة

سمؾ صغير يستقبؿ اإلشارات مف الميكرفوف.

.1

بطارية تقوـ بشحف المعالج وتقوـ بجعؿ اإلشارات مناسبة اإلحساس مف قبؿ الجياز العصبي.

.2

المستقبؿ المزروع تحت الجمد فوؽ أو خمؼ اإلذف ،والذي يستقبؿ اإلشارات التي يرسميا

.1

مجموعة مف األسالؾ الرفيعة التي تستقبؿ اإلشارات وتنقميا إلى القطب الكيربائي المزروع في

.9

محوؿ الذبذبات اإلشعاعية الذي يستقبؿ اإلشارات المعالجة مف قبؿ السمؾ.
المحوؿ عبر الجمد.

األذف الداخمية أو القوقعة.

آلية زراعة القوقعة:
زراعة القوقعة مصممة إلثارة العصب السمعي مباشرة .حيث تزرع أقطاب كيربائية في القوقعة .القطب

الكيربائي الذي يكوف ممحقا أو مربوطا مع دورة كيربائية مزروعة في العظـ الصدغي .اإلشارات الصوتية
تستقبؿ بواسطة ميكرفوف ممحؽ أو مربوط مع مضخـ بالغ التعقيد .المضخـ عندئذ يرسؿ إشارات لمقطب بواسطة
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الدورة المزروعة .وعندما يستقبؿ القطب الكيربائي اإلشارة فانو يزود بإشارات كيربائية لمقوقعة ،وبالتالي إثارة

العصب السمعي.

خطوات زراعة القوقعة:
تمر زراعة القوقعة بثالث خطوات ىي :ما قبؿ العممية الجراحية ،وفترة الجراحة والنقاىة ،وفترة ما بعد الجراحة
أو ما تعرؼ بفترة إعادة التأىيؿ .وسنتناوؿ كؿ منيا بشيء مف التفصيؿ فيما يمي:

أوال :فترة ما قبل الجراحة:

 .0إجراء اختبارات سمعية وطبية متتابعة قبؿ إجراء الجراحة لتقييـ مدى استفادتيـ مف عممية الزراعة.

 .6إجراء تقييـ نفسي لممعاقيف سمعيا وآباءىـ لمتأكد مف معرفتيـ بخطوات العممية وما قد يترتب عمييا مف
آثار.

 .3تحديد نقاط القوة والضعؼ التي يمكف أف تساعد أو تعيؽ التكيؼ قبؿ عممية الزراعة.
 .1تطوير خطة سموكية إلعادة التأىيؿ السمعي.

 .9تحديد المشكالت السموكية التي يعاني منيا المعاقيف سمعيا الذيف سيخضعوف لمعممية كالشعور
باإلحباط.

 .2إجراء مقابالت مع المرضى يتـ مف خالليا عرض كافة المعمومات الضرورية عف عممية الزراعة،
وكيفية حدوثيا وما يسبقيا ويعقبيا ،وما ىي مزاياىا وسمبياتيا المحتممة.

ثانيا :فترة الجراحة والنقاهة:

عادة ما تتطمب فترة النقاىة الصبر والتكيؼ مف المرضى نتيجة لما يشعرونو مف اإلحباط والخوؼ والتوقع ،لذا

ىـ يدركوف أف األسابيعاألولى ىي الفترة األصعب.

مما يحتـ عمى الفريؽ القائـ عمييـ تقديـ برنامج مكثؼ يتضمف نوع مف التدريب والمعالجة النفسية ،وذلؾ بسبب

مشاعر الخوؼ والقمؽ التي يشعرونيا مف نتائج العممية الجراحية ،ىذا باإلضافةإلى قمقيـ عمى مظيرىـ الخارجي

فيما يتعمؽ بشعرىـ ووضعية رأسيـ اثر العممية الجراحية.

ثالثا :فترة إعادة التأهيل:

وتتـ فترة إعادة التأىيؿ بعد  9-3أسابيع مف إجراء العممية ،وفييا يتـ تفصيؿ األجيزة التي تساعد المرضى عمى
تمقي بعض اإلشارات غير الطبيعية التي تنقؿ ليـ بواسطة الجياز ،بحيث يتـ تدريبيـ عمى الميارة األولى مف

خالؿ جمع النماذج الصوتية الكيربائية مع النماذج التي كانوا يسمعونيا والتي تكوف ذات معنى ليـ .ولذا يفضؿ
اإلسراع في ارتدائيـ لمجياز واستخداميـ لو ،الف ذلؾ يساعدىـ عمى سرعة التعمـ وتحسيف ميارات الكالـ
والتواصؿ مع اآلخريف خالؿ ىذه الفترة.
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العوامل المؤثرة في نجاح زراعة القوقعة:
أجمع العديد مف العمماء أف ىناؾ عددا مف العوامؿ التي قد تؤثر عمى نجاح زراعة القوقعة لممعاقيف سمعيا مف

حيث االستفادة ،وقد حصروا تمؾ العوامؿ باآلتي:
أ.

العمر الذي أصيب فيو الشخص بالفقداف السمعي.

ب.

المستوى التعميمي واألداء األكاديمي لمشخص.

ث.

األسموب او الطريقة التي يستخدميا الشخص قبؿ إجراء العممية الجراحية.

ت.
ج.

مدى تأثير البيئة المنزلية عمى الشخص ،مف حيث القبوؿ والتقبؿ.
كثافة برنامج التدريب واعادة التأىيؿ السمعي الذي يتمقاه بعد إجراء عممية زراعة القوقعة.

االتجاهات حول زراعة القوقعة:

تضاربت آراء العمماء واألطباء حوؿ زراعة القوقعة مف مؤيديف ومعارضيف ،فظير ىناؾ اتجاىاف متعاكساف

حوؿ ىذه القضية ،ىما:


االتجاه األوؿ :ويؤيد فيو الباحثيف واألطباء عممية زراعة القوقعة ألنيا مف وجية نظرىـ تساعد عمى

تدريب وتعميـ وتربية المعاقيف سمعيا كأحد أفراد المجتمع ،فيي بيذه الطريقة تسمح بدمجيـ في ظؿ

الحياة الطبيعية العادية التي لطالما حرموا منيا ،عمى أساس أنيا مف تحسف قدرتيـ عمى اكتساب
واستخداـ المغة العادية ،فضال عمى ما سوؼ تتركو عمييـ مف آثار ايجابية في النواحي االجتماعية

والنفسية واألكاديمية.


أما االتجاه الثاني :فيو يعارض عممية زراعة القوقعة الف الباحثيف يروف أنيا تحرـ المعاقيف سمعيا مف

ثقافة الصـ التي ا عتادوىا وأصبحوا جزءا مف عالـ السامعيف ،واف حدث ذلؾ إال أنيـ سيواجيوف مشاكؿ

شاقة في فيـ وادراؾ الحديث المتداوؿ أماميـ لفترات طويمة نسبيا عمى أحسف الظروؼ.

والمتأمؿ ليذيف االتجاىيف يجد أف لكؿ منيما مزايا وعيوب ،قد تجعؿ لكؿ وجية نظر منطقية إلى حد بعيد

أف أغفمنا وجية النظر األخرى .فالسؤاؿ الذي قد يطرح نفسو عمينا اآلف  -إلى أي مدى قد تكوف عممية زراعة
القوقعة مفيدة لألطفاؿ؟

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

09

العدد ( )10جوان 6102

د .سميرة ركزة – د .نصيرة بونويقة

أهمية الزرع القوقعي المبكر لتنمية المغة الشفوية والمكتوبة عند الطفل األصم

ولنجيب عمى ىذا التساؤؿ قد نحتاج لعرض نتائج مجموعة مف الدراسات التي بحثت في ىذا الموضوع مف

زوايا متعددة .حيث تعددت الدراسات التي بحثت في زراعة القوقعة مف حيث العمر الزمني فكاف منيا ما اجري

عمى األطفاؿ قبؿ سف  9سنوات ،ومنيا ما أجري عمى األطفاؿ بعد ىذا السف وذلؾ لبحث أثر زراعة القوقعة
عمى إدراؾ وفيـ الكالـ ،وسنعرض في األسطر التالية نتائج بعض الدراسات في ذلؾ.

فقد قاـ ماياموتو )(Miyamoto, 1993بإجراء دراسة مقارنة حوؿ أثر زراعة القوقعة عمى مجموعة مف األطفاؿ
المصابيف باإلعاقة السمعية منذ الوالدة قد بمغ عددىـ  00طفال ،ومجموعة مف األطفاؿ المصابيف باإلعاقة

السمعية بعد الوالدة والبالغ عددىـ  01طفال ،وقد تراوحت أعمار االطفاؿ في المجموعتيف ما بيف سنة إلى 1
سنوات ،إالأف نتائج دراستو لـ توضح وجود أي فروؽ بيف المجموعتيف في أداء وفيـ الكالـ.

إال أف ىذه النتيجة ال تتفؽ في إحدى زواياىا مع ما توصؿ إليو والتزماف  Waltzmanمف خالؿ الدراسة

التي أجراىا عمى  01طفؿ أصـ يبمغوف الثالثة مف عمرىـ ،مف زارعي القوقعة والذيف قد تمقوا تدريبا شفويا مكثفا
مع إعادة في التأىيؿ ،حيث قاـ بتتبعيـ خالؿ حقبة زمنية استمرت العاميف ،والتي عمى آثرىا توصؿ إلىأف ىؤالء

األطفاؿ قد حققوا مستويات عالية جدا في أداء وفيـ الكالـ.

وىذا ما تؤكده دراسة دوميكو والبفير ) (Domico&Lupfer, 1994التي أشارت إلى تحسف أداء وفيـ الكالـ

األطفاؿ الذيف قاموا بزراعة القوقعة قبؿ سف  9سنوات ،كما أشا ار أف تحسف في أداءىـ وفيـ الكالـ مرتبط
بالعمر الذي حدث فيو الفقداف السمعي والعمر عند زراعة القوقعة.

إال أف نتائج ىذه الدراسات قد خالفت نتائج بعض الدراسات األخرى كالدراسة التي أجراىا فيرنوف وبوؿ

) (Vernon & Poole, 1996عمى  11طفؿ ممف قاموا بعممية زراعة القوقعة بعد سف الخامسة والذيف لـ
يظيروا أي تحسف بعد إجراء العممية في أداء وفيـ الكالـ.

فبعد ىذا العرض الموجز عف نتائج بعض الدراسات يمكننا القوؿ انو قد يكوف منف الصعب عمينا الحكـ عمى

أثر زراعة القوقعة بناء عمى العمر الذي يتـ فيو إجراء العممية الجراحية .فقد أشارت أحد الدراسات أف األطفاؿ
الذيف استخدموا زراعة القوقعة والذيف كانوا يعانوف مف صعوبة في فيـ الكالـ والذيف كانوا يستخدموف لغة اإلشارة

قبؿ الزراعة أف ميارات التواصؿ لدييـ قد تحسنت بشكؿ ممحوظ.

إال أف الدراسة التي أجراىا كالويف وستيوارت ) (Kluwin& Stewart, 2000عمى مجموعة مف طمبة

المرحمة االبتدائية مف زارعي القوقعة ،أشارت إلى عدـ تحسف ممحوظ في قدراتيـ الكالمية بعد مالحظتيـ لمدة

زمنية بمغت  2أشير .إال أف الدراسة قد توصمت إلى انو يمكننا الحكـ عمى نجاح وأثر زراعة القوقعة مف خالؿ
متابعة تحسف ميارات الكالـ والتواصؿ مع تقدـ الزمف ،وخاصة واف لغة الطفؿ تتحسف وتنمو دوما مع تقدـ

العمر إذا ما تـ توفير التدريب المكثؼ.

ىكذا نجد أف ىناؾ تفاوت في نتائج الدراسات في إثبات مدى فاعمية عممية زراعة القوقعة لممعاقيف سمعيا،

وقد يرجع ذلؾ التفاوت لعدة أسباب منيا عينة البحث ،وعدـ ثبات متغيرات البحث ،أو طوؿ فترة المتابعة ،أو
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بعض العوامؿ النفسية واالجتماعية لألطفاؿ ،أو خبراتيـ المعرفية...،الخ ،وعوامؿ أخرى كثيرة ال تجعمنا نجزـ

بنتائجيا ،خاصة أف الميارات المغوية والتواصمية ىي مف أكثر الميارات تداخال مع القدرات المختمفة.
نتائج الزرع القوقعي عمى مستوى السمع والنطق عند الطفل:

بشكؿ عاـ كمما كاف مستوى النطؽ عند حدوث اإلصابة متطو ار أكثر كانت نتائج التأىيؿ بعد الزرع أفضؿ
.

وأوضح

-بعد العمؿ الجراحي يصبح المريض قاد ار عمى سماع األصوات وانما بشكؿ مشوه وغير واضح .ووظيفة

التأىيؿ مساعدة المريض عمى فيـ ىذه األصوات مع دالالتيا المناسبة .وتسيؿ ىذه العممية بوجود مخزوف

سابؽ مف الكممات .لذا يعطي التأىيؿ نتائج ممتازة في إصابات نقص السمع المكتسبة المتأخرة بسبب إمكانية
المقارنة بيف األصوات الجديدة والمحزونات القديمة.

 -عمى مستوى النطؽ فإف صوت يصؿ بعد فترة مف التأىيؿ إلى نطؽ يماثؿ مايتكمـ بو شخص لديو نقص سمع

الشدة.

متوسط

-وباختصار فالتدريب الجيد بعد الزرع المتقف يوصمنا إلى نطؽ مقبوؿ مما يسمح بمتابعة حياة اجتماعية نافعة.

وتبقى النتائج مرىونة بعوامؿ كثيرة

 -2برنامج التأهيل المغوي لزارعين القوقعة االلكترونية :تعتمد عممية التأىيؿ في األساس عمى تدريب الدماغ
لكيفية سماع وفيـ الكالـ مف خالؿ القوقعة االلكترونية ونظ ار الف القوقعة االلكترونية تعيد القدرة لممريض عمى
سماع غالبية األصوات فاف تجربة السمع األولى مف خالؿ القوقعة االلكترونية تكوف مجيدة نظ ار لمزخـ الكبير
في األصوات المسموعة فعمى سبيؿ المثاؿ تكوف األصوات البيئية منيا والكالمية مختمفة عما يتذكره

الدماغ لمذيف فقدوا سمعيـ في مرحمة متأخرةأي بعد اكتسابيـ لمغة أمااألطفاؿ الذيف فقدوا سمعيـ منذ الوالدة فقد
يحتاج الدماغ لبعض الوقت ليميز ماىية ىذه األصوات وما تؤديو مف معاني ودالالت وعادة ما تكوف العممية

مستمرة لفترة طويمة المدى وفي األغمب تحصؿ أفضؿ النتائج عندما يقوـ المريض باستخداـ القوقعة طواؿ
الوقت.

يتمكف األطفاؿ المستفيدوف مف الزرع القوقعي والتأىيؿ المغوي مف اكتساب المغة الشفوية والقراءة والكتابة وتتمثؿ

خطوات البرنامج في :

) (1إشعار الطفل بوجود صوت:

تمؾ ىي الخطوة األولى في التدريب السمعي  ،ويمكف تحقيقيا عف طريؽ القرع عمى أدوات مختمفة تصدر

أصوات عالية ؛ كالقرع عمى طبؿ  ،دؽ الباب  ،النفخ في آلة موسيقية.
) (2االستجابة الحركية لممثير الصوتي:

تمؾ ىي الخطوة الثانية في التدريب السمعي ،ويمكف تحقيقيا مف خالؿ اقتراف األصوات الناتجة مف األدوات

بحركات معينة يستجيب ليا الطفؿ عند سماعو ليا .مثاؿ ذلؾ:

-وضع قطعاً مف الحموى أماـ الطفؿ وحيف سماعو لمصوت يتناوؿ قطعة الحموى
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 -وضع أدوات أماـ الطفؿ مماثمة لألدوات التي نقرعيا إلحداث الصوت  ،عمى أف يطمب مف الطفؿ

قرع األداة التي أمامو المماثمة لألداة التي أحدثت الصوت

 -وضع مجموعة ألعاب أماـ الطفؿ ويربط كؿ لعبة مف ىذه األلعاب بصوت معيف  ،بحيث يأخذ

الطفؿ المعبة عند سماع الصوت المقترف بيا.

 ُيطمب مف الطفؿ أف يرفع يده حيف سماعو لمصوت. -أو يربط بيف الصوت وصورة األداة التي أحدثت الصوت  ،مثؿ صورة الطبمة بصوتيا  ،أو صورة

الديؾ بصوتو.

 ُيطمب مف الطفؿ التصفيؽ أو الوقوؼ أو الدوراف حيف سماعو لمصوت.) (3تمييز عدد الطرقات الصادرة عن صوت األداة:

تمؾ ىي الخطوة الثالثة في التدريب السمعي ،فبعد أف يتعرؼ الطفؿ ضعيؼ السمع عمى صوت األدوات

المختمفة يطمب منو المدرب أف يميز عدد ىذه الطرقات.ويمكف استخداـ نفس أساليب االستجابة التي اتبعت في
الخطوة الثانية؛ فعمى سبيؿ المثاؿ :يمكف أف يأخذ الطفؿ ثالث قطع مف الحموى عند سماعو لثالث طرقات
عمى الطبمة . .وىكذا . . .إال أنو يتعيف عمى المدرب أف يضع في اعتباره قدرة الطفؿ عمى العد  ،إضافة إلى

فيمو لمفيوـ العدد.

) (4تمييز مصدر الصوت :

تمؾ ىي الخطوة الرابعة في التدريب السمعي  ،فبعد أف يتعرؼ الطفؿ ضعيؼ السمع عمى أصوات أدوات مألوفة
لديو في بيئتو  ،يبدأ المدرب التقدـ خطوة لألماـ  ،وذلؾ بأف يصدر صوتيف  ،ويطمب مف الطفؿ أف يتعرؼ

عمييما ( يميز بينيما )  .فعمى سبيؿ المثاؿ ،يمكف أف يصدر المدرب صوت نفير و صوت طبمة . . .وما إلي
ذلؾ  .كما انو يمكف في ىذه الخطوة أف يطمب مف الطفؿ أف يميز بيف أصوات المواصالت والبيئة واإلنساف

والحيواف والطيور.

) (5التعرف عمى مصدر (اتجاه) الصوت:

تمؾ ىي الخطوة الخامسة في التدريب السمعي ،ويمكف تحقيقيا عف طريؽ قياـ المدرب بإصدار صوت ما ،ثـ

بعد ذلؾ  -يطمب مف الطفؿ ضعيؼ السمع أف يتعرؼ عمى الجية التي صدر منيا الصوت .وفى ىذه الخطوة

يتعيف عمى المدرب أف يركز عمى عممية التدريب عمى معرفة مصدر الصوت ،وليس عمى األذف التي يسمع بيا

الطفؿ الصوت.

) (6تمييز شدة الصوت:

وىي الخطوة السادسة مف خطوات التدريب السمعي ،ويمكف تحقيقيا عف طريؽ طمب المدرب مف الطفؿ ضعيؼ
السمع التعرؼ عمى الصوت المرتفع و الصوت المنخفض وأف يميز بينيما .وفى ىذه الخطوة يمكف االستعانة

بأشرطة الكاسيت وبرامج الحاسب.
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) (7التدريب عمى التركيز واالنتباه السمعي:
وىي الخطوة السابعة مف خطوات التدريب السمعي ،ويمكف تحقيقيا عف طريؽ طمب المدرب مف الطفؿ

ضعيؼ السمع االستجابة بالحركة عند سماعو الصوت ؛ ذلؾ أنو في بعض األحياف تصبح حركة الطفؿ روتينية
دوف إدراؾ أو تركيز عمى ما يسمع  ،كما قد يقوـ الطفؿ بالحركة كاستجابة تمقائية دوف صدور الصوت  ،ولذلؾ
يتعيف عمى المدرب أف يتنبو إلي ذلؾ في أثناء التدريب السمعي  ،وأف يراعى التنوع في إصدار األصوات مف

حيث الشدة و النوع وذلؾ حتى يتأكد القائـ بعممية التدريب مف استفادة الطفؿ مف التدريبات السمعية .ويتـ ذلؾ
مف خالؿ الخطوات التالية:

) (8التدريب عمى سماع أصوات حية مألوفة في البيئة:

وىي الخطوة الثامنة واألخيرة مف خطوات التدريب السمعي ،ويمكف تحقيقيا عف طريؽ تدريب الطفؿ ضعيؼ

السمع عمى األصوات الحية المألوفة في بيئتو  ،كأف يقوـ الطفؿ بزيارة حديقة الحيواف  ،وتعريفو بأصوات
الحيوانات الموجودة .وتبدو أىمية ىذه الخطوة في أنيا تتيح لمطفؿ فرصة التدريب عمى األصوات المتحركة

ونبرات األصوات  ،وفى حالة عدـ توفر حديقة لمحيوانات  ،يمكف لممدرب تدريبو عمى سماع ىذه األصوات عف

طريؽ أشرطة الكاسيت  ،ويمكف تعميـ ىذه الخطوة عمى باقي األصوات الحية المألوفة الموجودة في نطاؽ بيئة
الطفؿ.

الصوت والنطق بالنسبة لمطفل زارع القوقعة:

 -0نػعػود الػطػفػؿ عػمػى االنػتػبػاه قػبػؿ بػدايػة الػكػالـ لػمػنػظر مػباشػرة فػي الػفػـ لػكػي يػتػعػمػـ الػقػراءة عمى الشفاه
ويعرؼ مكاف النطؽ.

 -6يػجػب مػشػاركػة كػؿ الػمػحػيػطػيػف بػالػطػفػػؿ فػي عػمػمػيػة الػتػعػمػـ .

 -3كػؿ فػرد مػف أفػراد الػعػائػمػة مػمػزـ بػتػخػصػيػص وقػت مػػع الػطػفػؿ لػمػتػعػمػػـ.
 -1عػدـ اسػتػعػمػاؿ أي شػكػؿ مػف أشػكػاؿ لػغػة اإلشػارة لػمػتػواصػؿ مػع الػطػفػؿ والػتػركػيػز عػمى اسػتػعػمػاؿ وت ػطػويػر
الػسػمػع.

 -9قػبػؿ بػدايػة تػربػيػة الػصػوت يػجػب تػطػويػر الػتػنػفػس واسػتػعػمػاؿ طػريػقػة الػنػسػؼ عمػى الػيػواء.
 -2نػبػدأ بػالػمػصػوتػػات voyelleث ػػـ نػذىػػب إلػػى الػحروؼ.

 -1كػؿ حػرؼ يػتػعػم ػمػو الػطػفػؿ فػي مػػدة ال ت ػقػػؿ عػف ثػالثػػة أيػػاـ يػعػيػده كػػؿ م ػػف فػػي الػبػيػػت ل ػكػػي يرسخ ف ػػي
ذى ػ ػػف الػطػف ػػؿ.

 -1ع ػنػػد تػعػمػـ الػطػفػؿ الػحػرؼ يػجػب أف نػخػتػار لػو كػمػمػات قػصػيػرة ب ػػيا ىػػذا الػحػػرؼ م ػػع م ػ ارع ػػاة أف ى ػػذا
الحرؼ يػجػب أف يػكػوف فػي بػدايػػة وسػط نػيػايػة الػكػمػمة.

 -5ب ػعػػد ثػالث سػنػوات يػجػب أف يػتػبػع كػؿ عػمػم ػيػػة تػعػمػـ حػػرؼ كػتػابػتػو .

 -01عػمػمػيػة الػكػتػاب ػ ػػة ت ػكػػوف ب ػش ػكػػؿ ك ػب ػي ػػر ..
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 -00تػتػبػع عػمػمػيػػة ت ػع ػمػػـ كػػؿ حػػرؼ والػكػم ػمػػات الػقػصػيػرة بػالػص ػػور.

 -03اس ػت ػع ػمػػاؿ ت ػمػػاريػػف اإليػ ػقػػاع ال ػمػػوس ػيػػقي لػم ػتػعػود عػػمى الػتػػدرج الػصػػوتػػي الص ػحػيػح لػمػكػمػمة .الػحػواس األيػاـ
األلػواف أسماء أفػراد العائمة أسماء الصموات وأسماء الفواكو وأسماء الحيوانات.

 -01أصوات ا إلنساف الذكر واألنثى وأصوات الحيوانات وأصوات الباب التمفاز كؿ ىذه األصوات ميمة ومعرفة
الفرؽ بينيا.

 -09في نياية كؿ أسبوع يجب إجراء حصة الرسـ الحر لمطفؿ الف الرسـ إسقاطي ويعبر عف كؿ ما يفرح

ويزعج الطفؿ فنقوؿ لو مثال ارسـ العائمة أو ارسـ المنزؿ أو األصدقاء أو ماذا يجري في المنزؿ أو الشارع

............

 -02في بعض األحياف نؤتى ببعض أصدقائو إلى المنزؿ أو أبناء األخ أو األخت أو العـ أو الخاؿ ونترؾ
المجاؿ مفتوح لمتعبير و المعب شرط عدـ استعماؿ لغة اإلشارة.
المراجع العربية:

 -0فتحي السيد عبد الرحيـ ( )0551سيكولوجية األطفاؿ غير العادييف واستراتيجيات التربية
الخاصة.دار القمـ .الكويت.

 -6عبد العزيز الشخص ( .)0551اضطرابات النطؽ والكالـ  ,الرياض  :مكتبة الصفحات
المراجع االجنبية:
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