
ً  –التقييم التربوي    النفسي لألطفال المعوقين سمعيا

  

مستويات متفاوتة من الضعف السمعي تتراوح بين ضعف سمعي بسيط  إلي )Hearing Impairment(السمعية  اإلعاقةيشير مصطلح 

 اإلعاقةويشمل مصطلح . السمعية بأنھا إعاقة نمائية بمعني أنھا تحدث في مرحلة النمو اإلعاقةثيرون كاليصف و .وضعف سمعي شديد جداً 

  .)(Limited Hearing والضعف السمعي )Deafness(السمعية كآل من الصمم 

  

راعاة تلك العوامل قد ينطوي وعدم م. الصم قضية شائكة ومعقدة تتطلب مراعاة العديد من العوامل والمتغيرات األفرادتقييم سيكولوجية  إن

ة تنعكس سلبياً علي طبيعة إدراك المھنيين لخصائص الصم وبالتالي علي البرامج التربوية والتأھيلية التي يتم تقديمھا لھذه ميجس أخطاءعلي 

  .األشخاصالفئة من 

  

ً لقد جرت العادة أن يستخدم الباحثون االختبارات التي تم تطويرھا علي أشخاص عاديين لدرا  مارسهالموتلك . سة شخصية المعوقين سمعيا

ً وانتقادات كثيرة ادي بعض الباحثين المعروفين في ميدان تربية الصم بتطوير اختبارات خاصة لھذه الفئة من نوقد . أثارت جدالً عنيفا

لدراسة الشخصية بوجه عام  ھي االختبارات ذاتھا التي تستخدموختبارات الشخصية المستخدمة مع المعوقين سمعياً البعض انذكر و .الناس

  :المثالمنھا علي سبيل و

  

 ) Draw A - Person(                                              رسم الرجل                اختبار ♦

 ) Thematic Apperception Test(                                    اختبار تفھم الموضوع    ♦

 ) Rotter Incomplete Sentences Blank(        لروتر                ملة الجمل اختبار تك ♦

 ) Rorschach Inkblot Test(                                             اختبار رورشاخ          ♦

  

 ً ذلك فھي اقل موضوعية  عالوة علي. دالالت الثبات والصدق الكافية إليوكما ھو معروف فإن اختبارات الشخصية ھذه تفتقر عموما

  .عرضة لتحيز الفاحص أكثروتفسير نتائجھا 

  

وھذه الحقيقة بذاتھا غالباً ما تمثل مشكلة حقيقية وتحد من . طلب تواصالً لفظياً مناسباً مع المفحوصتفمعظم اختبارات الشخصية المعروفة ت

ً  األشخاصاستخدام اختبارات الشخصية ھذه لدراسة  إمكانية   ولذلك ينبغي محاولة تحديد القدرات اللفظية واللغوية لألصم  .المعوقين سمعيا

  .قبل تطبيق اختبارات الشخصية) باستخدام اختبارات التحصيل المناسبة ( 

  



ً ألنھا ال تتحيز ضدھم  األشخاصاختبارات الذكاء الفردية األدائية غير اللفظية ھي االختبارات المالئمة لتقييم ذكاء  إن المعوقين سمعيا

استخدام اختبارات الذكاء التالية لتقييم القدرات العقلية العامة  إمكانية إليالتربية الخاصة الحديثة  أدبياتوتشير . اللغة إليافتقارھم  بسبب

   :عليھابعض التعديالت  إجراءالمعوقين سمعياً ولكن بعد  األشخاصلدي 

  

 ) Raven's Progressive Matrices(                                مصفوفات ريفين المتتابعة  •

 ) Nonverbal Test of Cognitive Skills( االختبار غير اللفظي للمھارات المعرفية         •

 ) Learning Accomplishment Profile(                           التعليمي اإلنجازبروفايل  •

 ) Kaufman Assessment Battery for Children(   ار كوفمان لألطفال              اختب •

  

ً باھتمام كبير في العقود الق األشخاصلقد حظيت برامج تربية  وتمثل ھذا االھتمام بتطوير البرامج التربوية . ليلة الماضيةالمعوقين سمعيا

دور االعتماد  إليفي االنتقال من دور االعتماد علي اآلخرين  األشخاصوالخدمات التأھيلية الفعالة التي من شأنھا مساعدة ھذه الفئة من 

ً  األشخاصفقد كانت تربية . درجة ممكنة أقصي إليعلي الذات  عھد قريب تتم في مؤسسات خاصة معزولة عن  إليالمعوقين سمعيا

ھناك اتجاه قوي نحو دمج المعوقين في البيئة المدرسية العادية  أصبحولكن تغيرت ھذه الممارسة إذ . دائمة لھم إقامةالمجتمع توفر خدمات 

  .وفي حياة المجتمع في معظم دول العالم

  

 امج تربوية مبكرة أو ما يسمي في مجال التربية الخاصة عموماً بالتدخل المبكروقد ترجمت المعرفة العلمية المتصلة بھذا الموضوع الي بر

) Early Intervention (.  

  

  

  

  أحمد محمد عبدالحميد/ الباحث       
  

  أخصائي تخاطب وتوحد –باحث بكلية التربيه 
  


