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 المحاضرة السادسة
 السمعية :  اإلعاقة
السمع وهي  هاي ش ييداد السس سيات اسيإناع سن اسي  لهيان الايوا  الييداد  أداة اإلذن
 الهعافت هدًا .  األصواتإسإناع سن إسمع  سنا ، كم  
 فعن نراق السمع :  اإلنس نف  سا ة عظامت  أهماتوللسمع 
 نإعلم الكالم .  -
 نسإناع الإف هم مع الن   .  -

 نسإناع الإعلم والإثقاف .  -

 السا ة .  أسداثنسإناع سن نماش الكثار من  -

 قرلا  دون س هت للرؤات .  أومن ساث لعده   األيا   أم كننسدد  -

( وهيييو  األصييمسييمعات كلايييت لييي    سع قييتوانلييق علييش اليييي ي الييذن اعيي ن  مييين 
 سع قيتاليي ي اليذن اعي ن  مين  أمي الي ي الذن فقيد قدرإيا السيمعات لصيورة كلايت . 

هشئاً  ( ، وهيو ذليا اليي ي اليذن فقيد هيش ًا مين  األصمهشئات ف  السمع فادعش لي   
هشئايت في  السيمع ، اسيمع  سع قيتقدرإا السمعات ، وعلاا فأن الي ي الذن اعي ن  مين 

 السمعات .  سع قإااللات وفق مسإوى معن  اإن سب ودرهت  عند درهت معانت ، واننلق
السيمعات لأنيا ف فقيدان القيدرة عليش اسيإعم   س سيت السيمع ممي  اسيد  اإلع قتوإعرف 

 اللفظ  ف .  –من القدرة علش الإواص  السمع  
 

 السمعية :  اإلعاقة* تصنيف 
 ة : السمعي اإلعاقةحسب العمر الذي حدثت فيه  اإلعاقةاواًل : تصنف 

سمعات لم  قل  إعلم اللايت : وهي  إليا الفئيت الإي  فقيدت قيدرإا  السيمعات  سع قت -1
قل  اكإس ب اللات وه  ع دة مي  إكيون قلي  سين الث لثيت مين عمير النفي  وهيذ  

 الفئت إإماش لعدم قدرإا  علش الكالم . ولعدم سم عا  ل للات . 
فقييدت قييدرإا  علييش سييمعات لميي  لعييد إعلييم اللاييت : وهيي  إلييا الفئييت الإيي   سع قييت -2

 ألناييي هشئاييً  لعيييد اكإسييي لا  للاييت وإإمايييش لقيييدرإا  علييش الكيييالم  أوالسييمع كلايييً  
 سمعت ل للات وإعلمإا  . 



 

 
 :  اإلصابةالسمعية حسب شدة  اإلعاقةتصنيف  -ثانيًا :
الإي  إإيراوف فااي  ال سي رة السيمعات مي   اإلع قيتوه   -سمعية بسيطة : إعاقة -0

 ( .  db Loss 02-22  داسال    وسدة علش مقا  02-22لان 
الإي  إإيراوف فاايي  ال سي رة السييمعات  اإلع قييتوهي   -سةمعية متوسةةطة : إعاقةة -8

 ( .  db Loss 02-02وسدة     02-02علش مقا   داسال  م  لان  
الإيي  إإييراوف فاايي  ال سيي رة السييمعات  اإلع قييتوهيي   -سةةمعية شةةديدة : إعاقةةة -3

 ( .  db Loss 02-02  وسدة  02-02علش مقا   داسال  م  لان 
الإيي  إشاييد فاايي  نسييلت ال سيي رة  اإلع قييتوهيي   -سةةمعية شةةديدة  ةةدًا : إعاقةةة -4

 ( . db Loss 02وسدة سسب مقا   داسال     02السمعات عن 
 اإلصابةالتصنيف حسب طبيعة وموقع  -ثالثا: 

 ال  رهايت والوسينش األذنوانإج عن  ل  في   - :الفقدان السمعي التواصلي -0
  .الدا لات  األذن سلشن نق  الموه ت الصوإات اسو  دو 

 أوالدا لايت  األذنوانيإج عين  لي  في   -: عصةبي الفقةدان السةمعي الحسةي-8
  .العصب السمع 

وهييو الييي ي اليذن اعيي ن  مين فقييدان سييمع  - ط :الفقةدان السةةمعي المخةتل-3
  .واسد  إواصل  وفقدان سمع  س  عصل  ف  وقإ ً 

الييذن اسيييدث فيي  س لييت وهيييود  ليي  فييي   وهييو :- الفقةةدان السةةمعي المركةةةزي-4
 ف  قيرة الدم غ .المراكش السمعات  أوالممرات السمعات ف  هذع الدم غ 

 

 السمعية :  اإلعاقة أسباب
 الخاصة بالعوامل الوراثية .  األسباب: م موعة  أوال

إيار الدراس ت في  هيذا المهي   سن سيوال   ية :ح* الصمم المحمول على  ينات متن
سييلامان .  أليي  ميين  األلنيي    سلييشاييت الصييم الييوراث  انإقيي  كصييفا مإنسميين  % (40  

 لمعنش انا لا  لداام  صمم ولكنام  اسمالن هان ت الصمم .



 

النفيي   مع ني ة  سلييشفقيد ايؤدن هييان واسيد  * الصةمم المحمةول علةةى  ينةات سةةا دة :
 % ( . 10. ونسلت سدوث مث  هذ  الس لت سوال    من الصمم 

واعإلير هيذا النيوع مين الصيمم اقي   لةى الكروموسةوم ال نسةي :* الصةمم المحمةول ع
 % ( . 2الذكور لا فقن لم  نسلإا   األنف  الصمم سدوثً  ساث اإأثر  أنواع

اليدم اييار  أهيشا سن الع مي  الرااشاسي  هيو هيش  مين  * عدم توافق العامل الرازيسةي :
 لييت الإ لييف العقليي  الس ميي  والهنييان . مميي  انييإج عيين ذلييا س األمعييدم إوافييق دم   سليش

 السمعات .  واإلع قتاللصرات  واإلع قتمث  اليل  الدم غ   األ رى اإلع ق تولعض 
 الخاصة بالعوامل البي ية :  األسبابثانيًا : م موعة 

 األم أصيي لت فيياذاميرض فاروسيي  معيدن .  األلم ناييتالسصيلت  : األلمانيةةة* الحصةبة 
مإعييددة  أوييدادة  سع قييت األساي نفيي  معظيم ، فيان النإاهيت  األلم ناييتالس مي  ل لسصيلت 

 .  األنف  لدى 
علييش وهييا الإسداييد ، مميي   األنفيي  الإايي ب سيي د اصيياب  الوسةةطى : األذن* التهةةاب 

وارإفي ع درهيت السيرارة . واعي ن  اليي ي المصي ب لايذا الميرض ميين  األليم  سليشايؤدن 
اسيات ، عيدم الرئ أسيل لا . ومين  األذنهيعف في  السيمع لسيلب وهيود فإسيت في  نلليت 

 النظ فت الي صات والع مت وسو  الإاذات واالكإظ ظ السك ن  الا ئ  .
 قار سييوا  إليا الإيي  قيعين الإسييمم ل لع أسا نيي السيمعات  اإلع قييتوقييد إينهم  * التسةمم :

 العق قار الإ  اإن ولا  النف  نفسا .  أوالس م   األمإإن ولا  
هيعف سيمع  ،   صيت ميي    شسليالإعيرض المإكيرر للهيهاج قيد ايؤدن  * الضة ي  :
 العم  . ساث إإدهور الس لت السمعات إدراهاً  مع السنان .  أثن  ارإلن منا  
الوسيينش مميي   األذنفيي  هيذا المييرض إوهيد عظمييت غاير ع داييت في   : األذن* تصةلب 

 إدهور إدراه  ف  السمع .   سلشاؤدن 
اب النيي   قييد سن الكثايير ميين السييوادث الإيي  إصيي ال سةةمية والحةةواد  : اإلصةةابات* 

سيدوث كسير فايا . ممي  انيإج عنيا نشايف  أولي لرأ   اإلص لتسمعات مث   سع قتإسلب 
  الذن قد اؤثر علش السمع .  األمرالوسنش  األذنف  
   
  



 

 

 اإلعاقة البصرية

اعإمد اإلنس ن علش سواسا ال م  : السمع ، واللصر ، والم  ، واليم ، والذوق ، ف      
السصو  علش المعلوم ت والإعرف علش اللائت المسانت لا ، وأن ا إال  أو فقدان لواسدة أو 
أكثر من إلا السوا  اعن  اعإم دا أكلر علش السوا  األ رى المإلقات ، وساث أن س ست 

مام  هدا ف  عملات الإف ع  الإ  إإم لان اإلنس ن ولائإا ، عالوة علش أن  اإللص ر إلعب دورا
الهش  األكلر من الإعلام اإم عن نراق س ست اإللص ر ، ف ن إلا الس ست ه  الإ  إإولش عملات 

 إنساق وإنظام االننل ع ت الإ  اإم اسإقل لا  عن نراق السوا  األ رى .

، سلش أن الي ي المع ق لصراً  : هو ذلا   للصراتايار الإعراف الق نون  لإلع قت ا  
( ف  أسسن 6/62قدم   22/222عن  Visual Acuityالي ي الذن ال إشاد سدة األلص ر 

العانان أو سإش ل سإعم   النظ رة النلات ، وإفسار ذلا أن الهسم الذن ارا  الي ي الع دن ف  
قدم سإش ارا  الي ي الذن  22 قدم ، اهب أن اقرب سلش مس فت 222  سلص ر  علش مس فت

اعإلر مع قً  لصرا ً سسب هذا الإعراف . وهذا الإعراف هو الإعراف المعإمد ق نوناً  ف  الوالا ت 
 المإسدة ومعظم الدو  األورولات .

أم  منظمت الصست الع لمات فانا  إعإمد درهت م إلفت . ف لكفاف وفق معا ره  هو من إق     
. ولو س ولن  إرهمت ذلا وظافاً  فانا اعن  أن ذلا الي ي ال ( 3/62سدة سلص ر  عن  

( 3( مإرًا سال سذا قرب لا سلش مس فت  62اسإناع رؤات م  ارا  اإلنس ن سلام اللصر عن مس فت  
 أمإ ر .

 أسباب اإلعاقة البصرية 

 إقسم أسل ب اإلع قت اللصرات سلش مهموعإان رئاساإان ه  :

اقصد لا  ك  العوام  الوراثات واللائات الإ   -:قبل الميالد م موعة أسباب مرحلة ما  - 0
إؤثر علش نمو الها ش العصل  المركشن والسوا  ليك  ع م. وه  ف  مقدمت العوام  المسللت 

% من الس الت . ومنا  العوام  الهانات ، وسو  الإاذات 66لإلع قت اللصرات ساث إمث  سوال  
نات ، والعق قار واألدوات ، واألمراض المعدات ، والسصلت ، وإعرض األم الس م  لأليعت السا



 

األلم نات ، والشهرن ... الخ وإعإلر هذ  العوام  من العوام  الع مت الميإركت ف  سسداث أيك   
 م إلفت من اإلع قت ومنا  اإلع قت اللصرات .

إؤثر علش واقصد لا  مهموعت العوام  الإ   -:م موعة أسباب ما بعد مرحلة الميالد  - 8
نمو س ست العان ووظافإا  الرئاسات اإللص ر، مث  العوام  اللائات ك لإقدم ف  العمر ، وسؤ 

إؤدن ليك  مل ير أو غار مل ير سلش اإلع قت اللصرات.  الإ  ، الإاذات ، والسوادث واألمراض
ددة % من اإلع ق ت اللصرات عند األنف   واليل ب إرهع سلش عوام  غار مس16وم  اقرب من 

  وإسدث فام  لعد الماالد .

 مظاهر اإلعاقة البصرية 

 إإعدد مظ هر اإلع قت اللصرات ومنا  :

 :  Myopia  س لت قصر النظر - 1

وإلدو مظ هر هذ  الس لت ف  صعولت رؤات األيا   اللعادة ال القرالت ، واعود السلب ف  مث    
أنو  من     وذلا ألن كرة العان كات ،هذ  الس لت سلش سقون صورة األيا   المرئات أم م اليل

نولا  النلاع ، وإسإ دم النظ رات النلات ذات العدس ت المقعرة لإصساح رؤات األيا   ، 
 لساث إس عد هذ  العدس ت علش سسق ن صورة األيا   علش اليلكات نفسا .

 :  Hyporopiaس لت نو  النظر  - 2

   القرالت ال اللعادة ، واعود السلب ف  مث  وإلدو مظ هر هذ  الس لت ف  صعولت رؤات األيا
هذ  الس لت سلش سقون صورة األيا   المرئات  لف اليلكات وذلا ألن كرة العان اقصر من 
نولا  النلاع  ، وإسإ دم النظ رات النلات ذات العدس ت المسدلت لإصساح رؤات األيا   

 لكات نفسا .لساث إس عد هذ  العدس ت علش سسق ن صورة األيا   علش الي

 : Astigmatismس لت صعولت إركاش النظر  - 3

وإلدو مظ هر هذ  الس لت ف  صعولت رؤات األيا   ليك  مركش أن صعولت رؤاإا  ليك  واهح 
، واعود السلب ف  مث  هذ  الس لت سلش الوهع غار الع دن أو النلاع  لقرنات العان ، وإسإ دم 

نات لإصساح رؤات األيا   ، لساث إس عد مث  هذ  النظ رات النلات ذات العدس ت األسنوا
 العدست علش إركاش األيعت الس قنت من العدست وإهماعا  علش اليلكات



 

 التصنيف الطبي للمكفوفين

 -المكفوفان كم  ال :  IBSAإصنف الهمعات الدولات لرا هت المكفوفان 

 اإللص ر معدوم. B1الفئت األولش -1

 دره ت .  6ومه   الرؤات مسدود اص  سلش  2/62ص ر الإشاد عن قوة اإلل B2الفئت الث نات -2

 22-6ومه   الرؤات من  6/62وإق  عن  2/62قوة اإللص ر إشاد عن  B3الفئت الث لثت -3
 درهت .

 :IBSAالتصنيف الطبي للرياضيين ذوي القصور البصري 

 B11الصنف-

سب عوقام ساث اكون إصناف هؤال  الرا هاون امكن أن ام رسوا الرا هت الإن فسات ولكن س
 هذ  الفئت لأنام ف قدو اللصر أن مدى النظر صفر.

 B12الصنف -

هؤال  الرا هاون امكن الإن ف  فام  لانام واكون عوقام سسب الإصناف الدول  ل ن اكون مدى 
 ( مإر ساث اكون هن ا فسص  نلا  لاذ  اإلع قت.1الرؤات عندهم  

 B13الصنف -

الإن ف  فام  لانام واكون عوقام سسب الإصناف الدول  ل ن اكون مدى هؤال  الرا هاون امكن 
 ( مإر ساث اكون هن ا فسص  نلا  لاذ  اإلع قت.2الرؤات عندهم  

 

 


