
 

 

 

 

 
 المحتوى

 كتاب ميارات التواصل وتعميم الكالم لذوي اإلعاقة السمعية والنطقية
خبير واستشاري ذوي اإلعاقات السمعية والنطقية  –تأليف : األستاذ / صالح الدين مرسي حافظ   

4763   – 3884664قطر : فاكس :  –الدوحة   
5506457جوال :   

  
 

 تصٍُف اإلعاقت:      انفصم األول .. 

  

نظرًا لمحاجة الممحة لدى الباحثين والدراسين والميتمين بالمجال وقد بدأ الكتاب بالتصنيف    -
عن إحصاءات اإلعاقة وجمع المعمومات عن اإلعاقة والمعاقين عمى مستوى وطني من 

 خالل ثالثة نظم رئيسية ىي : 
 وق من أفرادىا .*   تعداد السكان والمنازل                  * عن وجود شخص مع       
 *   المسوحات األسرية                     *  اختيار عينو وعينات ممثمو لمجميع .       
 *   نظم تسجيل اإلعاقة                     *  السجالت الوطنية ، السجالت الصحية        
     *   سجالت الضمان االجتماعي             *  سجالت أصابو العمل .        

 

 ذوو اإلعاقات  –ذوو الحاجات الخاصة  –المعاقون  -
 . التخمف العقمي ودرجاتو واإلعاقات المندرجة تحت التخمف العقمي 

  اإلعاقة البصرية وفئاتيا.  

 وضعاف السمع ، وتصنيفات اإلعاقة السمعية إلى خمسو فئات  –ومصطمح الصم السمعية  اإلعاقة
 -ت أخرى إذا كانت :تباعًا لشدة الفاقد السمعي وتصنيفا

 إعاقة قبل المغوية إعاقة بعد المغوية .أحادية الجانب ، داخمية المنشأ ، خارجية المنشأ ،  -
   اإلعاقة الجسمية : ثم الشمل الدماغي وتصنيفات الشمل الدماغي إلى سبعة فئات واإلعاقات الثانوية

 المصاحبة لمشمل الدماغي المتمثمة في خمسة أنواع .
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  االضطربات السموكيـة أو االنفعاليـة وما يرافقيـا من حـاالت إعاقــات أخـرى ) خاصة
التخمف العقمي وصعوبات التعمم ( ونذكر مثااُل من اضطراب سموكي شديـد ) التوحد ( 

 ونتعرض بإيجاز إلى خصائصو .

 
 اء انُطق  ]  انجهاص انُطقً عُذ ضاع:      ثاًَانفصم ان

 اإلَساٌ  [ 

التركيز في ىذا الفصل عمى أعضاء النطق ودورىا الفاعل واليام في عممية  وتم -
تشكيل أصوات مخارج الحروف وسالمة وضوح نطق أصوات الكالم واكتساب ميارة 

وأثره عمى الكالم المسترسل مع تقييم كامل لكل عضو من أعضاء الجياز النطقي 
لنطق والكالم عمى تحديد الصوت كذلك قدرة اختصاصي ا –الكالم  –اضطراب المغة 

المشكمة التي توجد في أي جزء من أعضاء الجياز النطقي والتدريبات التأىيمية 
إلكساب جياز النطق الميونة والمرونة وتحدث الفصل عن الوجو ودورة في التعرف 
عمى ظروف الحالة ثم دور الفك واألسنان من حيث التطابق والجودة والترتيب 

اليام لمشفاة باعتبارىا البوابة الرئيسية التي من خالليا ووضعيا الصحي والدور 
أغمب مخارج األصوات وأنيا القناة مع إحدى عشر ميارة عن حركة الشفاة ثم تتشكل 

الفاعمة  ةنتطرق إلى المسان ودوره البارز في تشكيل أصوات الحروف باعتبارىا األدا
ة والحجم ورابط المسان . في وضوح الكالم مع تقييم المسان من حيث المون والحرك

ويعرض الفصل عن سقف الحمق الصمب والمين ودور اختصاصي النطق في اكتشاف 
وارتفاع السقف وعرضو أو  نسقف الحنك المشقوق والتأكد من لون السقف والموزتي

شق في سقف الحمق ولدى التماثل وانعكاس القئ ونطق صوت العمة واألداء 
الزفير (  –مة التنفس السميم ) الشييق الوظيفي من مضغ وبمع ونفخ وسال

 والتدريبات الخاصة بتقوية عضمو الرئتين والحجاب الحاجز ( .
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 يقذيــه فً أيشاض انتخاطب ..:    ثانث انفصم ان 

يتعرض ىذا الفصل لتعريف التخاطب وأقسام اضطرابات التخاطب والتي تشتمل  -
 –م عرض لمكونات المغة ) عمم البناء عمى اضطرابات المغة والكالم والصوت ث

عمم الداللة ( كما نعرض ألقسام  –عمم األصوات المغوية  –عمم الصرف 
العي االفيزيا ( ثم اضطرابات الكالم )  –المغة  نمواضطربات المغة )  تأخر 

المدغات الحبسة الكالمية ( وأخيرا اضطرابـات الصوت )  –الخنف  –التعمثم 
 سام اضطربات الصوت ( .أق –فيزياء الصوت 

ويوضح الفصل بالتفصيل أنواع االضطربات السابقة وأسبابيا والخطط العالجية 
والبرامج التثقيفية لألسرة ويوضح ذلك من خالل مجموعة من الجداول التي 
تسيل عممية الفيم وسيولة الشرح مع جداول الختبار وصف األصوات وعرض 

وكيفية تقييم بناء الكممة من حيث كامل لكيفية تعبئة الجدول لمتشخيص 
تسمسل مقاطعيا ثم نموذجًا الختبار التقييم المغوي . كذلك توضيح مفسر عن 

 الحبسة الكالمية وتعريفيا وأسبابيا وحاالتيا ومظاىر وأسباب كل مظير .
الصوت الصوت من خالل جدول يوضح فيزياء  الضطراباتوأيضا عرض      

تنغيم الصوت ، نوعية الصوت ( وأقسام  طبقة الصوت ،) شدة الصوت ، 
اضطربات الصوت وأنواع اضطراب الصوت الوظيفية وأسباب بحوحة الصوت 

 العضوية مع التقييم وخطة العالج .
  
  األبجذٌت انصىتٍــت [ :    شابعانفصم ان [ 

ويعتبر من أىم فصول الكتاب رغم أن ىذا الفصل مأخـوذ بالكامل من كتابنا  -
متى يتكمم ( وىذا الفصل يعتبر دليال كامال لممعمم واألسرة  األول ) األصم

 واختصاصي النطق والكالم ويحتوى عمى مخارج األصوات بالصورة وحركـة
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المسان وتوضيح دقيق لمخرج كل صوت مع شرح آللية الصوت وتدريبات   -
ت. النطق التي يقوم بيا المعمم أو االختصاصي مع مجموعة من التوجييا

ويتميز الفصل بتعريف المخرج والحرف والخطوات التي يمكن أتباعيا لتحديد 
الحرف ومخارج الحروف التي حددىا العمماء والتي اشتممت عمى صوت مخرج 

فييا بعض المخارج التفصيمية وعددىا سبعة  يتجمعرئيسية  عخمس مواض
عشر مخرجًا مع توضيح كامل لكل مخرج ثم عرض ذلك من خالل جدول 

 تفصيمي مع رسم توضيحي لمخارج أصوات الحروف .
 

 إعذاد يعهى نغت اإلشاسة وأهًٍت نغت اإلشاسة ] :   خايسانفصم ان

 [   فً انتىاصم يع انصى

يتميز ىذا الفصل بتوضيح عن لغة اإلشارة ) ماىيتيا وأقساميا ( ثم نبذة  -
غة االشارية ثم بين نظام ) المغة المنطوقة والم ايتتاريخية عن لغة اإلشارة ومكان

عرضا تفصيميا يوضح قواعد لغة اإلشارة والعوامل المؤثرة في تعميم لغة اإلشارة 
لغة اإلشارة بارات تعميم وخطوات تعميم لغة اإلشارة ثم تعميميا لمصم الكبار واعت

مع مجموعة من التوصيات والمقترحات . ويفرد الفصل سيرة ذاتية عن الصم 
مدارس  وجوده فيبماىية معمم لغة اإلشارة وأىمية ف يعمى مر العصور ثم تعر 

وتعميم لغة اإلشارة مع عرض صور األبجدية االشارية  ةالصم وكيفية إعداد
   العربية واإلنجميزية واالشارية الرقمية . 

 [  انقىقعــــــت  ] :   سادسانفصم ان 

وىي من أو ما يطمق عمييا الحمزون أو الغرسة الكترونية أو األذن المزروعة  -
التقنيات الحديثة في مجال اإلعاقة السمعية ويتعرض الفصل لتعريف بالقوقعـة 
البشريــة أوال وأقساميا وكيـف تعمل ثم آلية السمع ومقياس شـدة الصوت ويبين 

 الفصل مكونات األذن المزروعة وأجزاؤىا الخارجيــة 
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الجياز وكيفية المحافظة الروتينية عميو ثم والداخمية وآلية عمميا ومدى االستفادة من 

 فاظالكيرباء االستاتيكية وجياز السمع المزروع واألمور التي يجب أتباعيا ومراعاتيا لمح
عمى الجياز وتقميل الكيرباء االستكاتيكية مع عرض لخطة برنامج ونشاطات رياض أطفال 

برنامج التأىيل السمعي والمغوي القوقعة وأىدافو والتدريبات السمعية والنطقية الكالمية و 
ألطفال زراعة القوقعة ومجموعة من األسئمة توجو إلى المختصين دائما عن القوقعة 

جاباتيا .  وا 
ر مربي صف القوقعة وجمسات التنبيو والمتابعة ـثم يعرض الفصل نموذجا لتقري     

تبعا لعدد المقاطع ) د األمن والسالمة وجـدول لمجموعة من الكممات البيئية اليومية لقواع
مجموعة من الصور المعبرة عن الجياز خالل ثالثة مقاطع (  –مقطعان  –مقطع واحد 

 ودور كل جزء وعممو .

 
 اإلداسة انصفٍت ودوسها انفاعم يع روي  ] :   سابعانفصم ان

 [  اإلعاقت انسًعٍت وانُطقٍت 

يمانا بالدور الفاعل وأىميتو القصوى و    - في جودة اإلدارة الصفية المتمثل انطالقًا وا 
في اى مجال من مجاالت التعميم اليمكن أن يخفي عمينا قيمة ىذا الدور وأىميتو 
مع ذوي اإلعاقات ومدارسيم ومراكزىم وكان لزاما عمينا خالل خبره ميدانية في 

اإلدارة الصفية نفرد في كتابنا فصال كامال ومتميزا تحت عنوان عمى أن المجال 
ع ذوي اإلعاقات السمعية والنطقية وأفردنا لو خمس محاور جاءت ودورىا الفاعل م

 :العناوبن التالية تحت 

 اإلدارة المدرسية ووظائفيا . .1
 حتمية برامج تدريب النطق وتعميم الكالم في مدارس الصم وضعاف السمع. .0

 تقرير مبدئي عن طالب مستجد بالمدرسة خالل فترة المالحظة . .4

 عدادا جيدًا .كيف يعد مدرس الصم الدرس إ  .3

 التذكر والنسيان عند األصم .  .5
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وقد تم توضيح كامل لكل محور من المحاور السابقة مدعما بالجداول واألمثمة والتي         

تسيل عمى المعمم أو االختصاصي أو الباحث عممو في ىذا المجال ويعتبر الفصل السابع 
 لخاصة حيث ينمي قدراتيم العممية والعممية .ىامًا وضروريًا لطالب دبموم التربية ا

 
وَسشد يهخصًا عٍ انًحاوس انسابقت عهى انُحى **  

 انتانً : 
 

اإلداسة انًذسسٍت ووظائفها فً يذاسس انصى وضعاف  .1

. ويشتمل عمى المفيوم الصحيح لإلدارة المدرسية في مدارس الصم  انسًع
لإلدارة المدرسية من تخطيط وتنظيم القيادي والتربوي والعمميات األساسية ومفيوميا 

شراف فني وتقويم واتخاذ القرارات واالتصال وكيفية تحسين اإلشراف الفني لمعممية  وا 
التعميمية من خالل العمل التعاوني والناحية االجتماعية والناحية التربوية مع التركيز 

افي عمى عمى أىداف اإلشراف التربوي في مدارس الصم وعمل مدير المدرسة اإلشر 
المناىج وتحسينيا وتقويميا من خالل فريق عمل متخصص وأىمية الوسائل 

طرق  –المنيج  –التمميذ  –التعميمية ودورىا في أركان العممية التعميمية ] المدرس 
التدريس [ كذلك أىمية الكتاب المدرسي واألنشطة المدرسية وشؤون التالميذ 

 التعميمية .   
نُطق وتعهٍى انكالو فً يذاسس حتًٍت بشايج تذسٌباث ا  .0

خطوات البرنامج التدريبي لنمو المغة وحتمية ىذه  انصى وضعاف انسًع
 معملالبرامج لدى ضعاف السمع وكذلك دور الوسائل والوسائط والمعينات داخل 

د نموذجا النطق والكالم وبرامج تحسين النطق وتصحيح العيوب والتشوىات ثم يفر 
 مستجد ) ق . ف . م ( لحالة قبل فترة المالحظة . عن تقرير مبدئي عن طالب
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 : كٍف ٌعذ يعهى انصى انذسس إعذادا جٍذاً  .4

 

يعتبر دفتر إعداد الدروس في مدارس ومراكز ذوي اإلعاقات مرآة لممعمم وصورة 
بداعو في عممو وكذلك  ق والتجديد وتسجيل ـقدرتو عمى الخمصادقة عن ميارتو وا 

من  أدة في المجال وتسجيل كل ما يطر ـبرة الجيـر الفنية والمينية والخكافة األمو 
 –داد عمى ) التخطيط ـمواقف تعميمية أثناء عممية سير الدورس عمى أن يشتمل اإلع

أساليب وأنشطة التعميم والتعميم التقويم (   –العناصر التعميمية  –ة وعناصرىا ـالخط
   .  

 

 : انتزكـش وانُسٍاٌ .3
 

ميات ملذاكرة وعالقة الذاكرة بالنسيان عند األصم مع األمثمة التوضيحية والعتعريف ا 
الموجودة في الذاكرة وكيف يستعيض األصم عن الذاكرة السمعية التي فقدىا وما 
العوامل التي تؤدي إلى النسيان عند األصم ثم كيف نحسن الذاكرة عند األصم وكيفية 

 ة . مساعدة األصم عمى االستذكار والمذاكر 
 

  انفصم انثايٍ :   جــــذاول وجهساث: 

في ىذا الفصل نفرد مجموعة من الجداول التي تيم القارئ الباحث والمعمم   -        
واختصاصي النطق واألسرة واشتممت عمى جداول لمراحل النمو والتطور 

سنوات كذلك جدول    5المغوي عند األطفال من سن الميالد وحتى عمر 
التعبير بالكالم بدءًا من التعبير عن االحتياجات األساسية  يوضح مستويات

إلى المحادثة والحوار والتعبير الكتابي كما يوضح الفصـل مراحل اإلدراك 
 –تحميل المؤثر الصوتي  –تحديد موقع الصوت  –السمعي ) االنتباه 

 التعرف ( –الذاكرة السمعية  –التميز السمعي 
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بالصورة ومراحل ىذه ية مفصمة عمى التدريب السمعي مقرونة ثم جمسات عمم 

الجمسات ثم جمسة عن كيفية اكتشاف االضطرابات المغوية أو النطقية 
وصفتيا لمخرج صوت حرف مع جداول لمخارج األصوات  لأو تعديوتصحيحيا 

 الصحيحة في المغة العربية الفصحى والميجات العامية .وتصنيف األصوات 
 

الفصل تم وضع جداول لجميع المصطمحات اإلنجميزية  وفي نياية 
 التي تثري القارئ .    أوالتي وردت في الكتاب 
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