
  م 2008نوفمبر  30              والطالب فاقد السمع (FM)أجھزة االرسال بالذبذبات 
 أخصائية سمعيات   - أمل غبريل عوده 

 

تعد سماعة األذن أو جھاز زراعة القوقعه من المعينات السمعيه والتي تسأعد الطفل فاقد السمع على الحصول على منفذ 

على تحسين  والتي تعمل وبالرغم من مساعدة مضخمات الصوت. خرينآللألصوات المحيطه به مما يزيد من فھمه لحديث ا

 على التغلب على العوائق والتيالكامله ت ال تملك القدره سماع الطفل لألصوات والكالم بطريقه أفضل إال أن ھذه المضخما

والمتحدث، " فاقد السمع"وتتضمن ھذه العوائق بعد المسافه بين الشخص المستمع . على فاقدي السمعتساھم بالتأثير العكسي 

وعند مقارنتنا . وطبيعة البيئه السمعية للفصل والتي تساھم بإحداث صدى الصوت، ومستويات األصوات الخلفيه المزعجه

كذلك عند . ه على المقدره على فھم الحديث في الفصلمع طفل طبيعي السمع فإن ھذه العوائق تؤثر وبجديلطفل فاقد للسمع 

من  ھائلهمقارنة ذلك بشخص بالغ في العمر وشخص فاقد للسمع فإن األطفال فاقدي السمع وبكل بساطه يحتاجون لكميات 

  . )3( فھم الكالم المحيط بھمحتى يستطيعون  SNRأو  S/N* نسبة االشاره إلى الضوضاء 

  

للمواصفات السمعيه المناسبه نوع من القلق الخاص والذي يؤدي إلى عدم قدرة الطالب فاقد  وتسبب الفصول والتي تفتقر

. وقدرته على فھم ما يجري في الفصل سماع ما يقوله المعلم في الفصل مما يؤثر على إنتباھه، وسلوكه، وتعليمه،السمع على 

للنجاح األكاديمي ألي طفل لديه أي درجة  عثرالحجر تكون كالفإنھا العوائق في الفصول النموذجيه مثل ھذه وعندما تتواجد 

أو  ،أو صعوبات التعلم ،"التحرير والمراجعه"من الفقدان السمعي وكذلك ألي طفل سوي لديه إضطرابات المعالج السمعي 

  .تأخر في النمو

  

ن خالل تجھيزھا أو إعادة بنائھا وضع تحسينات على الفصول والتي تفتقر إلى المواصفات السمعيه المناسبه م باالمكانف

ونسبة االشاره إلى الضوضاء في إذني الطالب ومستوى االزعاج في  يصبح إنعكاس أو إرتداد صدى الصوتوترميمھا بحيث 

حتى ). 1(وقياسيه لتكون ھذه الفصول بوضعيه سمعيه مالئمه ومفضله تعليميا الفصول الغير مستخدمه منخفضه لحدود معينه 

. يم الفصل إجراء غير عملي وغير مالئم ماديا إال أن إحتماالت عمل تعديالت ثانويه للفصل تكون مناسبه أحياناولو كان ترم

على جدران الفصل فإن ذلك " كعوازل الصوت"فعند تجھيز الفصل بالسجاد أو وضع مواد لھا القدره على إمتصاص الصوت 

إعطاء الطالب فاقد السمع األولويه في إختيار االخرى  اتيجياتومن االستر. عد على تحسين درجات السمع للطالباسوف يس

) يسأعده ذلك على النظر وبشكل مباشر لوجه المعلم( وفي الكراسي األماميه وبالقرب من المعلممكان جلوسه في الفصل 

    . وبعيدا عن مصادر األصوات المزعجه الواضحه

 

ه والتي يواجھھا الطالب فاقد السمع في المدرسه إال أن ھنالك أيضا على تخفيف أو تقليل العوائق السمعيوإن عملنا وحتى 

والتي تمكننا من التغلب على بعض  بعد المسافه بين الطالب والمعلم في الفصلالتعرف على طرق مھمه تساعدنا على 



من خالل إستخدام الجھاز السمعي المساعد والمسمى بجھاز االرسال مستويات االزعاج وصدى الصوت في غرفة الفصل 

  . FM Systemبالذبذبات 

  

ويعد جھاز االرسال بالذبذبات من التقنيات الحديثه والتي تستخدم مع سماعة االذن أو جھاز القوقعه وھي تساعد الطالب على 

ھنالك بعد بالمسافه بين الطالب والمعلم في الفصل،  تحسين سمعه لألصوات وفي أوضاع وأماكن غير مثاليه مثل عندما يكون

أو في الفصل الغير مرغوب به وذلك لعدم مطابقته للمواصفات السمعيه المناسبه، أو عندما تكون مستويات األصوات الخلفيه 

ال بالذبذبات وتحقق أجھزة االرس. والتي ال تسمح للطفل فاقد السمع على االستماع بتاتاجدا  والمزعجه في الفصل عاليه

سوف ولذلك فإن تحسين األوضاع السمعيه ألفضل المستويات . االتصال الالسلكي المباشر بين صوت المدرس وأذن الطفل

ويسمح جھاز االرسال بالذبذبات للطفل على سماع . يساعد الطالب فاقد السمع على فھم الكالم وحتى إن تواجد في مكان مزعج

  .سنتيميتر من أذنه 15 – 7ال تتجاوز  جدا ن مسافه قريبهصوت المعلم وكأنه يتكلم معه م

  

كولي األمر، (ويضع المعلم أو الشخص الراغب بالحديث . ويتكون جھاز االرسال بالذبذبات على جھاز إرسال وجھاز إستقبال

على  يثبت الميكرفون الصغير(بميكرفون خفيف الوزن  جھاز االرسال والمزود) مدرب الرياضه، معلم النشاط، وغيرھم

يقوم بوظيفة إرسال صوت المتحدث من خالل إشاره السلكيه مباشره إلى جھاز االستقبال والذي  )قميص الشخص المتحدث

، أو إلى سماعات الصوت "الالبتوب"، أو إلى جھاز الحاسوب )كسماعة االذن أو الجھاز الخارجي للقوقعه(يستخدمه الطالب 

القوقعه فيكون جھاز االرسال بالذبذبات متصل زراعة خدمي سماعات األذن أو جھاز وبالنسبه لألطفال مست. الكبيره والمثبته

  .بسماعة االذن أو الجھاز الخارجي للقوقعه) مركب بشكل قطعه صغيره جدا(مباشرة 

  

 كبرىاالرسال بالذبذبات له أھميه الطالب فاقد السمع لذلك يتوجب علينا أن ندرك بأن جھاز تركز على  مناقشتناوبما أن 

ويساعد جھاز االرسال بالذبذبات . األطفال تالميذ رياضو أألطفال الرضع سواء ا لذين يعانون من االعاقه السمعيهاطفال لأل

خالل برنامجھم اليومي وخصوصا عندما يكون مالئمه على سماع أصوات والديھم ومن يھتمون بھم بطريقه ھؤالء األطفال 

          ).4(على تطوير ونمو نطقه ولغته  هعداأھمية تعريضه للكالم مطلب مھم وأساسي يسفصل وفي ال طفل كثير الحركهنالك ھ

  

  

في مجال االتصاالت الرقميه والمتناظره تعتبر نسبة االشاره إلى الضوضاء كوحدة قياس  –نسبة االشاره إلى الضوضاء * 

  . ة دسيبلوتقاس ھذه النسبه بوحد. لقوة االشاره نسبتا لألصوات الخلفيه المزعجه
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