
 ما قاله الصم عن ما يسمعونه من أصوات
 

ع الصم لألصوات من خالل إستخدامھم للمعينات السمعيه كجھاز زراعة ايدفعني فضولي أحيانا لمعرفة الكثير عن كيفية سم

فأقضي بعض الوقت أفكر بنوعية األسئله والتي أطمح من . ولكن أحتار أحيانا في صياغة األسئله قبل طرحھا عليھم ،القوقعه

أعتقد و .يطه بھمحالمخاللھا على الحصول على أجوبه دقيقه تساعدني وتساعد القارئ على فھم كيفية سماع الصم لألصوات 

ا الشخص ھذإستخدم فيھا التي  المده ترتبط فيعلى أسئلتي تكون مختلفه من شخص ألخر ويرجع ذلك ألسباب  هبأن االجاب

  .  الصغر منذ على سماع األصوات من خالل تأھيله على ذلكه ودجھاز القوقعه ومدى تع

 إعاقه سمعيه شديده"األصم إبني من األسئله على  كثيرطرح القمت بالعديد من المرات بأن السنوات الماضيه وفي أتذكر في 

وطبعا . خارجهبسمعه وتمييزه لألصوات التي يسمعھا وإمكانية وصفھا سواء في المنزل أو في تتعلق " جھاز القوقعهويستخدم 

التعبير  الطفل األصم علىقدرات لصعوبة ويرجع ذلك  "سنوات من العمر 8-4"لم تكن إجاباته دقيقه عندما كان في سن مبكر 

  .بازدياد دقة إجابته وھو يقارب سن الخامسة عشراألن بالحاسه السمعيه ولكن أشعر  تى ترتبطوصف األشياء وخصوصا الب

كصوت الطيور، " البيئه المحيطه بهوصف الصوت أو األصوات التي يسمعھا في إمكانية سئلته عن شھور  ومنذ بضعة

وكان رده بأنه من الصعب أن أصف ما أسمع " المحادثه، التلفاز، جرس التلفون وغيره"أو في البيت " الرعد، الرياح وغيره

شخص قد فقد فعليك أن تسأل وع من األسئله ھذا النوقال إن كنت تبحث عن إجابه مناسبه ل. بكلمات ألني ولدت فاقد للسمع

ولكن عندي المقدره على تمييز " أي عاش بداية حياته بسمع طبيعي وفقد سمعه مع تقدم العمر"سمعه وھو في منتصف العمر

شدة وعندما سئلته عن مدى قدرته على تحديد درجة . أو بعيده ريبهاألصوات وتقليدھا ومحاولت تحديد مصدرھا إذا كانت ق

الصوت شدة على تحديد درجة إرتفاع و بكل سھوله يسأعدني جھاز القوقعه "تفاع أو إنخفاض األصوات المسموعه فأجاب إر

ه ولكن أواجه صعوبات بتحديد مصدر األصوات وخصوصا في األماكن العامه كالحدائق والمجمعات التجاريه ضأو إنخفا

سماعھا فقال بأن صم مستخدمي جھاز القوقعه أصوات يفضلون ولقد وجھت له سؤال أخير لمعرفة إذا كان لل .والشوارع

فعندما تبدأ األمطار بالتساقط . صوت سقوط المطر على األرض يحسسه بالسعاده وخصوصا عندما يكون بشكل متواصل

  .ساقط على األرضو يتوھع صوت المطر سمكون على مقربه ألوأبھا أحتمي لكي أبحث عن مكان كمظله 

 فيزراعة القوقعه في أمريكا الشماليه وكان من المفاجئات حضور دكتور متخصص عن مر وقبل عام تقريبا حضرت مؤت

العلوم االنسانيه ويبلغ من العمر األربعه واألربعون عام وقد فقد جزء من سمعه عند والدته وبدأ بإستخدام سماعات األذن في 



م وعندھا قرر عمل عملية 2001التالشي في عام ولقد أستمر فقدانه لسمعه إلى أن وصل لمرحلة . سن مبكر من عمره

ويقول ھذا الدكتور بأنه وبعد العمليه بعدة أيام قام بزيارة أخصائي السمعيات لتركيب وتشغيل جھاز القوقعه . زراعة القوقعه

ي بأن اليوم الذي تم به تشغيل جھاز القوقعه فويستمر بحديثه ليبين لي . لكي يتمكن من السمع" الخارجيالجھاز "المعالج 

الكالم المسموع غير واضح ودرجة وحدة الصوت عاليه وكذلك شعر برنين عند ، بأن "ول مره بعد إجراء العمليهأ"المستشفى 

  . سماعه للصوت المسموع

طبعا يجب علينا أن نضع بالحسبان بأن ھذا رأي شخص كان يستخدم سماعات األذن واألن يستخدم جھاز القوقعه فوجھة 

فسماعة األذن تسأعد على تضخيم الصوت حتى يسمع ضعاف السمع ھذا . مع بجھازين مختلفيننظره تعكس مقارنة الس

على تجاوز الجزء التالف في األذن الداخليه لألصم بينما يعمل جھاز القوقعه . فھمهالصوت بطريقه أفضل تساعدھم على 

بائيه عن طريق سلك موصل في خلية وإثارة العصب السمعي ليمكن األصم باالحساس بالصوت ويتم نقل االشاره الكھر

كمبيوتر يزرع في حلزون االذن يقوم بتوصيل ھذه النبضات الكھربائيه الى العصب السمعي ومنه إلى المناطق السمعيه في 

تساعد مستخدمھا على سماع األصوات وعلينا أن نعرف بأن شدة تختلف عن األخرى ولذلك كل معينه سمعيه لھا قدره . المخ

  . لشخص ما تلعب دور كبير في معرفة وضوح ما يسمعه ھذا الشخص من أصوات علسما فقدان

وعندما طلبنا من ھذا الدكتور عمل مقارنه بين ما يسمعه بالسابق بسماعات األذن بما يسمعه حاليا بإستخدام جھاز القوقعه 

م والموسيقى المسموعه سابقا من سماعة األذن ولكن الكال حسنأجاب بأن األصوات المحيطه به تسمع بجھاز القوقعه أ

وينتقل الدكتور للحديث عن صوته بعد إجراء عملية زراعة القوقعه . تسمع أفضل من جھاز القوقعهبواسطة سماعة األذن 

ليقول بأن إدراكه الحسي وفھمه لصوته إزداد أكثر عن السابق وبأنه أصبح يسمع دقات ساعة الحائط عند إستخدامه لجھاز 

ى بعد عشرين قدم بينما كان يسمعھا في السابق وبواسطة سماعة األذن على بعد خمسة أقدام مما يعكس مدى القوقعه وھو عل

 ومن مسافات متوسطة البعد ليسمعھا مستخدم ھذا الجھازمنخفضه الذات الشدة قوة جھاز القوقعه في إستقبال األصوات 

   .وبسھوله

أن نفھم كيفية سماع الصم لألصوات وعلينا أن نتحرى عن ذلك " األشخاص الذين يملكون قدرات سمعيه طبيعيه"إنه من المھم لنا نحن 

يفسرو ويشرحو لنا ما يسمعونه من أصوات بأن إنجاز كبير للصم أعتقد بأنه و. ما يسمعونه وكيفية وصفھم لذلكعن من خالل سؤالنا لھم 

وعلينا . تعتبر من المستحيالت  لھذه الفئه في السابقللمعينات السمعيه كسماعات األذن وجھاز القوقعه والتى كانت  من خالل إستخدامھم

ھم على االستمرار بإستخدام المعينات السمعيه وتوفير البيئه السمعيه المناسبه والتي تسأعدھم نحثنفھم إحتياجات أبنائنا وأن كأولياء أمور 



ويجب علينا أن نشجعھم على االنتباه والتركيز عند سماعھم لألصوات المحيطه بھم سواء . األصوات وإدراكھا على التعود على سماع

  .بالبيت أو في المدرسه حتى يتسنى لھم فھم ما يجري حولھم

م الشخص األصم لقد أثبتت التكنولوجيا الحديثه ومن خالل زراعة القوقعه للصم إمكانية كسر حائط الصمت والذي كان يقف عائقا أما

وعلينا أن نوفر جميع االمكانيات الطبيه والتعليميه للصم ونسأعدھم على تنمية وتطوير لغتھم . للتواصل مع األخرين في المجتمع

  .ومعرفتھم حتى يستطيعو أن يحققو أھدافھم ليواكبو أقرانھم األسوياء في المدرسه والمجتمع
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