
ماذا يعين تشخيص 
فقدان السمع؟

قليٌل من األطفال يولدون بفقدان 
السمع، وهذا يعين أهنم غري قادرين 
على التقاط األصوات بنفس طريقة 
األطفال اآلخرين. وميكن أن حيدث 

فقدان السمع إذا كان هناك عائقٌ 
 أمام الصوت يف أية نقطة من 

مسار السمع.1 
عادًة، تشتمل اختبارات السمع على أخذ قياسات 

معيَّنة توفر معلوماتٍ عن نوع ودرجة فقدان 
السمع. وعادًة، تُـعرض النتائج يف رسٍم بياين 
َـّط السمع. وتُـستخدم هذه النتائج  يُسمى خمط

لتحديد اخلطوة املناسبة التالية لكل طفل. 
ويوصف فقدان السمع مبكان وجود فقدان السمع، 

ويوصف أيضًا إما خفيف، أو متوسط، أو حاد 
أو عميق. وبغض النظر عن وصف فقدان مسع 
طفلك، فإنه من األمهية أن تتذكري أن كل حالة 

فقدان مسع قائمة بذاهتا.2

ما هي أنواع اختبارات السمع 
امُلستخدمة لألطفال الرُّضع؟ 

االختبارات السلوكية 

تستند االختبارات السلوكية على إحداث أو 
مراقبة أي تغيري يف السلوك جتاوبًا مع الصوت. 
وهي تشتمل على قياس السمع مبراقبة السلوك 
 ،)VRA( وقياس السمع بتعزيز النظر ،)BOA(

وقياس السمع عن طريق اللعب. ويشتمل 
 االختبار السلوكي على جتاوب الرَّضيع أو 

الطفل لألصوات، مثاًل باإللتفات.

االختبارات احلّسية )احملسوسة( 

هتدف هذه االختبارات إىل قياس اإلستجابة 
الفعلية/اجلسدية لدى جزء مُحدّد من اجلهاز 

السمعي، وتتطلب تعاونًا بسيطًا أو منعدمًا من 
الطفل. وتشتمل هذه االختبارات على اختبار 

استجابة ساق الدماغ السمعي )ABR(، واختبار 
أداء األذن الصويت )OAE(، واالستجابة السمعية 

املستقرة )ASSR(. وأيضًا اختبار مسع طبلة 
األذن، وهو اختبار حسي آخر يعطي معلومات 

عن أداء األذن الوسطى. 

ما هي السماعة امُلعينة على السمع؟ 
السماعات امُلعينة على السمع هي أجهزة تقوم 

بتكبري األصوات لتجعلها أكثر قابلية للسمع 
لشخٍص مصاب بفقدان السمع. وهي ال تعاجل 

فقدان السمع ولكنها مفيدة لكثرٍي من مستخدميها. 

ما املقصود بغرسة قوقعة األذن؟ 
غرسة قوقعة األذن، اليت تُـسمى أحيانًا باألذن 
األيونية احليوية، هي جهاز مسع مُصمَّم النتاج 

أحاسيس مسعية مفيدة عن طريق التحفيز 
 الكهربائي ألعصاب األذن الداخلية. ويتم 
زرعها جراحيًا، وهي مناسبة لألشخاص 

امُلصابني بفقدان مسع حاد أو عميق. 

ما هي أنواع فقدان السمع املختلفة؟ 
ميكن أن يكون فقدان السمع حسي عصيب، أو 
توصيلي، أو مزجيًا من كليهما )فقدان السمع 

املختلط(. ولفهم ما تعنيه هذه األنواع، من 
 األمهية معرفة أن األذن تتكون من ثالثة 
 أجزاء: األذن اخلارجية، واألذن الوسطى، 
واألذن الداخلية. ويلعب كل جزء من هذه 

األجزاء دورًا خمتلفًا يف عملية السمع.
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فهم ماهية األذن 
األذن اخلارجية 

حيمل اهلواء من حولنا الصوت عرب موجاتٍ 
صوتية. وتقوم األذن اخلارجية بالتقاط هذه 

املوجات الصوتية وترسلها عرب القناة األذنية. 

األذن الوسطى 

يف هناية القناة األذنية توجد طبلة األذن اليت 
هتتز كما لو قمت بقرع طبٍل موسيقي حقيقي. 

متر املوجات الصوتية من طبلة األذن إىل 
عظام األذن الثالث الصغرية يف األذن الوسطى 
وهي تُـسمى املطرقة، والسندان والركاب )ألن 
هذه هي أشكاهلا(. وهي أصغر عظام يف جسم 

 االنسان. وعندما هتتز هذه العظام وتتحرك، 
)حذف كلمة فهي( تقوم بنقل املوجات الصوتية 

إىل األذن الداخلية.3

األذن الداخلية 

حتتوي األذن الداخلية على القوقعة، وهي عضو 
 مسعي لوليب/حلزوين الشكل وتبدو 

 وكأهنا صدَفة احللزونة. وهي مملوءة بسائل 
 وآالفٍ من خاليا االحساس الشعرية الصغرية. 

وتقوم هذه اخلاليا بتحويل مجيع االهتزازت 
 الصوتية القادمة من األذن الوسطى إىل 

 إشارات كهربائية تعرب إىل األعصاب يف 
املسار السمعي مث إىل الدماغ لتتم معاجلتها. 

أنواع فقدان السمع 
فقدان السمع التوصيلي 

أية إعاقة ملسار الصوت يف األذن اخلارجية أو 
الوسطى تؤثر يف طريقة نقل أو توصيل الصوت 
إىل األذن الداخلية وبقية أجزاء اجلهاز السمعي. 

وهذه اإلعاقة ميكن أن تسببها أشياء كسائل 
يف األذن الوسطى )“األذن الغروية”( أو تراكم 

الشمع يف قناة األذن اخلارجية. وفقدان السمع يف 
هذا اجلزء من اجلهاز السمعي ميكن يف كثرٍي من 
األحيان أن تتم معاجلته طبيًا أو جراحيًا. عادًة، 

يكون فقدان السمع غري حاد وغري دائم. 

فقدان السمع احلسي العصبي 

إذا كانت األذن اخلارجية واألذن الوسطى 
تعمالن بشكٍل جيد، فمن احملتمل أن يكون سبب 

فقدان السمع يف مكانٍ ما يف األذن الداخلية. 
الصمم احلسي العصيب، أحيانًا يُسمى الصمم 
العصيب، وعادًة ما يعين أن القوقعة ال تعمل 

بشكٍل جيد. والقوقعة هي جزٌء من اجلهاز 
السمعي ينتج إشارات كهربائية ويرسلها عرب 

العصب السمعي إىل الدماغ. هذا النوع من فقدان 
السمع عادًة يستلزم تركيب مساعة مُعينة على 

 السمع )أحيانًا زراعة غرسة قوقعة األذن(. 
ومن احملتمل عادًة أن يكون فقدان السمع احلسي 
العصيب دائمًا، ما يعين أنه من غري احملتمل أن 

يتغري التشخيص. 

فقدان السمع اخملتلط 

أحيانًا يُصاب األطفال بفقدان مسع حسي عصيب 
وفقدان مسع توصيلي معًا. وهذا يُسمى فقدان 

السمع املختلط.4 

فقدان السمع أحادي اجلانب 

حيدث هذا النوع من فقدان السمع عندما يكون 
السمع طبيعيًا يف أذنٍ واحدة بينما األذن األخرى 

مُصابة بفقدان السمع، الشيء الذي ميكن أن 
خيلق عدم توازن يف السمع. وقد جيد الطفل 
صعوبة يف حتديد أصوات األشياء وأصوات 
الناس، ويواجه مشاكل يف التمييز بني الكالم 

اخلافت وخلفية الضجيج، خصوصًا عندما يكون 
الكالم آتٍ من جانب األذن الفاقدة للسمع. 

أحيانًا، يُوصى باستخدام مساعة مُعينة على 
السمع للشخص املصاب بفقدان مسع أحادي 

اجلانب. وتكون مراقبة السمع املستمرة ضرورية 
بشكٍل خاص لألذن الطبيعية، ألن بعض األطفال 
املصابني بفقدان السمع أحادي اجلانب معرَّضني 

حلدوثه يف األذن األخرى. 

فقدان السمع املتقلـِّب 

األطفال املصابون بالتهابات يف أذنيهم )تسمى 
إلتهاب األذن الوسطى( وتراكم السائل يف أذنيهم 

قد يعانون بتكرار من فقدان السمع بدرجاتٍ 
متباينة. وحىت لو كان فقدان السمع مؤقتًا، يظل 

مثة احتمال أن حتدث لدى الطفل مشاكل يف 
الكالم، واللغة واإلدراك مصاحبة لفقدان السمع 

الدائم. وقد يستطيع الطفل السمع لدرجةٍ ما، 
ولكن تفوته جزيئات من املعلومات املنطوقة. 
الطفل امُلصاب بفقدان السمع احلسي العصيب 

 ميكن أيضًا أن يتعرض لفقدان مسع متقلب 
عالوة على فقدان مسعه الدائم.5
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�إضطراب السمع الناجت عن االعتالل 
العصبي الطيفي

إضطراب السمع الناتج عن االعتالل العصيب 
الطيفي هو تشكيلة من النتائج تفترض أن 

الصوت يدخل إىل األذن الداخلية )القوقعة( بشكٍل 
طبيعي، ولكن نقل اإلشارات من األذن الداخلية 
إىل الدماغ يكون ضعيفًا. األشخاص املصابون 
باضطراب السمع الناتج عن االعتالل العصيب 
الطيفي قد يكون السمع لديهم طبيعيًا، أو يكون 
لديهم فقدان مسع متفاوت من خفيف إىل حاد؛ 
واألغلبية يكون لديهم ضعف يف القدرة على 

إدراك/فهم الكالم، وهذا يعين أن لديهم صعوبات 
يف فهم الكالم بوضوح. وكثريًا ما يكون إدراك/
فهم الكالم أسوأ من املتنبأ به عن درجة فقدان 
السمع. مثاًل، يكون الشخص قادرًا على مساع 
األصوات، ولكن يصعب عليه التعرُّف على 

الكلمات املنطوقة.

 ما معىن تفاوت مستويات 
فقدان السمع؟ 

هناك درجات أو مستويات متفاوتة من فقدان 
السمع.، ويتم قياسها بالديسيبل )dB( فيما يتعلق 
مبستوى أو علو أو مقدار اهلريتز )Hz( املتعلق 

بنغمة أو تردد أصوات الكالم. 

مستويات فقدان السمع املتفاوتة هي كالتايل:

فقدان السمع اخلفيف )20–40 ديسيبل( 

الطفل امُلصاب بفقدان مسع خفيف قد يسمع 
الكالم، ولكن جبزيئات فقط. وال يستطيع إلتقاط 

أومساع الكلمات الصغرية، كما أن هنايات 
الكلمات، وأصوات الكلمات الغامضة و خلفية 

الضجيج يف حجرة الدراسة وغريها من األماكن 
تزيد من صعوبة السمع لديه. وقد يُوصى له 

باستخدام مساعات مُعينة على السمع.

فقدان السمع املتوسط )41–60 ديسيبل( 

الطفل امُلصاب بفقدان مسع متوسط قد ال يسمع 
ما يزيد على 50 باملائة من الكالم وأكثر من 
ذلك مع تزايد خلفية الضجيج. وإذا مل يستخدم 
الطفل مساعات مُعينة على السمع، غالبًا ما 

تكون النتيجة أنه حيتفظ بكٍم قليل من املفردات 
اللغوية ويكون نطقه للكلمات غري واضحًا. وقد 
يكون أيضًا لدى الطفل صوتٌ “غري واضح/ال 
رنيين” قليل التغيُّر يف املقامات الصوتية بسبب 

عدم قدرة الطفل على مراقبة صوته/صوهتا. 

فقدان السمع احلاد )61–90 ديسيبل( 

الطفل امُلصاب بفقدان مسع من هذه الدرجة ال 
يستطيع مساع معظم أصوات الكالم. وباالضافة 
إىل ذلك، قد ال تتطور لديه مهارات النطق بدون 
تكبري األصوات عن طريق مساعات مُعينة على 

السمع مع عالج النطق واللغة. 

�فقدان السمع العميق 
)91 ديسيبل فما فوق(

 الطفل امُلصاب بفقدان مسع عميق تقريبًا ال 
يسمع األصوات أبدًا )خصوصًا أصوات الكالم(. 

ومن غري احملتمل تطور النطق لديه بدون 
استخدام مساعات مُعينة على السمع أو غرسة 

قوقعة األذن.  

�فقدان السمع عالي التردد 
)1500 هيرتز – 8000 هيرتز( 

يكون لدى الطفل فقدان مسع يف األكثر مع 
األصوات عالية التردد، وال يستطيع مساع 

أصوات ساكنة بتناغم. وقد يفقد كمًا كبريًا من 
املعلومات املنطوقة اهلامة، خلفية الضجيج العايل 

تزيد من صعوبة السمع لديه. 

 يف حالة استخدام كلمة “أصم”، 
هل يعين ذلك أن طفلي ال ميكنه 

مساع أية أصوات؟ 
من غري احملتمل أن ال يكون طفلك قادرًا على 
مساع أية أصوات على اإلطالق. فكلمة أصم 
تُـستخدم للتعبري عن مجيع أنواع ومستويات 

فقدان السمع. وهناك كلمات/مصطلحات أخرى 
شائعة مثل ضعف السمع و صعوبة السمع. 

إذا مل تكوين متأكدة من فقدان السمع لدى طفلك، 
 إسأيل أخصائي أمراض السمع، وسوف 

يشرح/تشرح لك نتائج اختبارات مسع طفلك 
وخيربك/ختربك عن األصوات اليت يستطيع طفلك 

مساعها وتلك اليت يصعب عليه مساعها.6



هل ستكون السماعات امُلعينة على 
السمع مفيدًة لطفلي؟ 

السماعات امُلعينة على السمع وغرسة قوقعة 
األذن تساعد معظم األطفال على مساع خمتلف 
األصوات. ولكن السماعات امُلعينة على السمع 
ال تسترد القدرة على السمع. فهناك العديد من 

العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف تقدم طفلك. 
وبإمكانك مناقشة حالة طفلك مع أخصائي 
أمراض السمع وموظف برنامج التدخل يف 

مرحلة الطفولة املبكرة. 

يُوصَـى عادًة،  باستخدام مساعتني مُعينتني 
على السمع لتحقيق توازن يف السمع لدى الطفل 
ولزيادة احتمال مساع املزيد من األصوات يف 

أماكن الضجيج. 

األطفال واملراهقون األستراليون أو املقيمون 
الدائمون حىت عمر 21 سنة مؤهلون خلدمات 

مسع مموَّلة من احلكومة من خالل هيئة 
Australian Hearing. ويتم توفري السماعات 

امُلعينة على السمع جمانًا، باستثناء رسوم صيانة 
سنوية زهيدة. 
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