
 ً   التنظيم الذاتي للمعوقين سمعيا
  

وھى مرحلة أساسية في حياة اإلنسان ففيھا تتعدد المعالم  ,وھى عماد وأساس تقدم اى امة من األمم, الطفولة ھي صانعة المستقبل

  .ة التي تتفق مع مجتمعةالعادات والسلوكيات وتتكون لدية مفاھيم عن القيم االجتماعي, الرئيسية لشخصيته وفيھا يكتسب االتجاھات

  

ويعتبر التعليم من أھم الحقوق األساسية لألفراد , وتكون التنمية بالتعليم, ومن أھم وسائل التنمية البشرية لجميع أفراد المجتمع

 وقد أشارت التشريعات والقوانين في البلدان المختلفة إلي واجب تقديم, المعوقين باإلضافة إلي حق العمل والحقوق األخرى

  .الخدمات التربوية بما يتناسب وطبيعة اإلعاقة للفرد المصاب بھا والوصول به إلى أقصى درجة ممكنة تسمح به قدراته وطاقاته

  

. والطفل المعوق عنصر من عناصر المجتمع المكون له. لذا فقد وجھت االھتمامات على كل المستويات للنھوض بالطفل المعوق

 التدريب والتوجيه, قدم له الرعايةما لم ت, لةالشام طريق تنميتهكون عثرة في وتھدد سالمته وقد ت سبب معاناتهواإلعاقة ھي التي ت

  .ألعاقتهالمناسب 

  

ولما كان من الحتمية اإلنسانية والخلقية إتاحة الفرصة لكل فئات المجتمع في إظھار حقوقھا في البحث والدراسة والتحليل كانت 

درات الخاصة بالمعاقين وبخاصة فئة المعاقين سمعيا والعمل علي تنمية تلك القدرات وبصفة الحاجة ماسة لكشف النواحي والق

  .خاصة إكسابھم استراتيجيات التنظيم الذاتي للنھوض بمستواھم التعليمي واألكاديمي

  

  وقد ذكر المعوقون سمعيا في الكتب السماوية , لقد عرف اإلنسان اإلعاقة السمعية منذ القدم

  : تعاليحيث قال هللا

  " وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة قليال ما تشكرون"                     

   )9جزء من آية  ,سورة السجدة(                                                                       

               :.وقال أيضا في كتابة العزيز

  " وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون, تكم ال تعلمون شيئاوهللا أخرجكم من بطون أمھا"      

  )78آية , سورة النحل(                                                                                    

  

وتمثل ذلك في مدرسة  ,والتأھيليه لھم الخدمات التربوية وكان المعوقون سمعيا أول األشخاص ذوي الحاجات الخاصة الذين قدمت

  . 1578عام )  De Leon( الصم التي أسسھا راھب أسباني يدعى دى اليون 

  )1997, منى الحديدى,جمال الخطيب(                                                                     

   



, تمعنا الحديث نظرا لما تمثله حاسة السمع من أھمية خاصة للفردوتعد مشكلة الطالب المعاق سمعيا من المشكالت التي تواجه مج

عالوة علي حرمانه من الخبرات الالزمة الكتساب اللغة , فاإلعاقة السمعية تحجب الفرد من المشاركة االيجابية مع من حوله

  .والكالم

        )1993, محمد السيد حالوة(                                                                              

ويشير حمدى أبو الفتوح إلي أن اإلعاقة السمعية تجعل اتصاالت الطفل األصم صعبة وھذا من شأنه أن يجعل سلوك ھذه الفئة من 

لتربوي وتعد فئة المعاقين سمعيا إحدى فئات المعاقين والتي تعاني من مشكالت تؤثر في األداء ا, األطفال جامدا بدرجة خطيرة

  .تأثيرا سلبيا وبدرجة كبيرة

(                                                                             ) 1987, حمدى أبو الفتوح

المجتمع في  أفرادمتساوين مع  أنھميوفره لھم المجتمع تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص حيث  أنوتعتبر رعاية المعاقين سمعيا حقا البد 

  .لخدمة أنفسھم أوال ثم لخدمة المجتمع ايجابيوأنھم يمتلكون نفس القدرات العقلية المختلفة مما يؤھلھم بدور , حقوق والواجباتال

                                                                                    )Donald, M:1982      (  

مما يترتب علية كثير من المشكالت التي تواجه الطفل  األصواتالسمعية ال يستطيعون سماع  اإلعاقةالذين يعانون من  األطفال

وعدم , الدراسية مع بعضھا البعض الموضوعاتوعدم القدرة على ربط  ,سرعة النسيان" ل االمعاق سمعيا منھا على سبيل المث

تسابه لديه مما يؤثر بصورة سلبية على التنظيم الذاتي في اك القدرة على إدراكه لقدراته ومفھومه السلبي لذاته وسوء تقدير الذات

  .المعرفة والمعلومات

   

وعلي نموه النفسي , السمعية لھا اثر كبير علي شخصية التلميذ المعاق سمعيا اإلعاقةالسابقة في الميدان أن  األبحاث أثبتتلقد 

عرض لقدر مناسب من الخدمات كلما اقترب من الوضع كلما ت اإلعاقةفالطالب ذو , والعقلي واللغوي والتحصيل الدراسي

بقدر  مات طبيعية أو تعليمية أو تأھيليهوبقدر ما يقدم للطالب من خد, فالتدخل يقلل الظروف السلبية التي يواجھھا الطالب, الطبيعي

  .المستوى االيجابي إليما يتقدم الطالب 

(                                                                                      )1993, فاروق صادق

  

ي  رون عل ا  أنويكاد يتفق الكثي ين ذاتي راد منظم ي إعداد أف درة عل ل في عدم الق ة تمث رامج التربوي يم والب اك قصورا في التعل ھن

  .ة ومواھبھمللنھوض بمستواھم الثقافي والعلمي وتنمية مفھوم الذات لديھم من خالل استخدام قدراتھم الكامن

  

اقتھم وھبتھم وإع ين م وائم ب ي أن ت يھم عل ديمھا إل تم تق ي ي با , ويذكر عادل عبد هللا أھمية عمل البرامج الت ا مناس ولي اھتمام وأن ت

                                                   .وتعمل علي دعمھا وتطويرھا, وأن نھتم بنواحي القوة لديھم, بتدريبھم علي مھارات الحياة اليومية

  ) 2004, عادل عبد هللا(                                                                                    

                                                                          



                                                                          

ا لضمان نتائج العديد من  إليويشير زمرمان  د شرحا كافي تراتيجية ال يع وفير المعلومات حول اإلس ي توضح أن ت الدراسات الت

تراتيجية  أناب السلوك االستراتيجي فالبد اكتس ىيراقب المتعلمون نواتج استجاباتھم ويعزوھا إلي استخدام اإلس تعلم  حت يصبح الم

  .ذو السلوك االستراتيجي منظما ذاتيا

                                                                                 )Zimmerman, 1989(  

ذاتي  أنمن نتائج الدراسات  حأتضولقد  التدريب علي التخطيط للھدف يعد من اإلجراءات التي يمكن باستخدامھا تحسين التنظيم ال

ي أن , للمبحوثين دريب إل ة من خالل الت ولكي يصل المتعلم إلي مستوى التنظيم الذاتي في تعلمه يتم أوال بمساعدة مصادر خارجي

  .يةلي المصادر الداخلإينتقل فيما بعد 

  )2005 ,جابر عبد الحميد, فوقية عبد الفتاح(                                                              

ة في  ة والكامل ه الكامن تعلم واستخدام قدرات اق ال رد المع ى يتسنى للف اً حت وقين سمعياً ھام ذاتي للمع ا يتضح أن التنظيم ال ومن ھن

ليم تحسين عمليه التعلم لديه وتحسي نظم والس ر الم ة أخري من خالل التفكي ذكر المستمر وعالج أي اضطرابات نمائي ن عمليه الت

اھيم والخطط  ات والمف ذاتي للمعلوم يم ال ة التنظ تخدام عملي ك باس ه وذل ن داخل اً م ابع ذاتي تراتيجيةالن ذات اإلس وم ال ة مفھ , وتنمي

ً والنھوض بمستواھم الثقافي والعلمي وإعداد أفراد منظمين ذ   .اتياً من المعوقين سمعيا
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