
رئيــس التحريــر: أ. محمــد يوســف القطامــي

البعدانــي محمــود  التحريــر:  مشــرف 

نائب رئيس التحرير: د. أحمد عبد الرحمن الشيحه

ــرهان ــد الش ــالم خال ــر: س ــر التحري مدي

املستشــار التربــوي: د. أســامة الدعــاس

املستشــار القانونــي: أ. حمد فيصل الفهد

التدقيــق اللغوي: عبد احلميــد املطراوي

ســكرتير التحريــر: محمــد كمــال زميتــر

حمتويـات الـعدد

املقاالت واآلراء املنشورة  يف هذه  املجلة تعبر عن آراء أصحابها و ال تعكس  بالضرورة وجهات  نظر احملررين، أو هيئة التحرير أو  

الناشر لدى اجلمعية الكويتية للدسلكسيا، وال تعتمد اجلمعية أيًا من املنظمات أو الكتب أو األساليب التي قد ُتْعَلن يف مجلتها أو 

على موقعها اإللكتروني.

www.q8da.com/facebook
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@Kuwait_Dyslexia

www.q8da.com / www.q8-db.com
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اإلفتتــــاحية

األخبار المحلية

األخبار العالمية

ما هو عسر القراءة  الدسلكسيا )dyslexia(؟

قضية العدد

دور اإلرشاد النفسي في عالج التأخر الدراسي

مقابلة األخصائية النفسية أ. فريدة الكندري

ســـــؤال وجـــــواب

العــــــالج بالفـــــن للدسلكسيا

األسلوب األمثل لمواجهة صعوبات التعلم لدى 
األطفال

اعتبارات سيكولوجية وتربوية للمدرس؛ للتعامل 
مع المتأخرين دراسّيا

حقائق تربوية تتعلق بذاكرة ذوي صعوبات التعلم

بروفايالت المتأخرين دراسّيا

تغريدات الدسلكسيا



الحمد هلل رّب العالمين، والصــــالة والســــــالم 

على سيد المرسلين، محمد الصادق األمين 

وبعد،،،

القراء الكرام: 

»الدسلكسيا ليست عائًقا«
ــا نــوي توبــي  نقــرأ فــي هــذا العــدد قصــة المراهــق النيجيــري )أي

رشــيد(، وكيــف اســتطاع التغلــب علــى الدسلكســيا... يــروي 

قصــة النجــاح والشــهرة.

قــام )أيــا نــوي توبــي رشــيد( باالختــراع واالبتــكار لعــدد مــن األجهــزة 

واألدوات التكنولوجيــة، بعــد أن كان كلمــا رأى أبجديــة أخطــأ بهــا.

ُتظهــر القصــة الــدور المهــم لألســرة أوًلا، وللمدرســة والمعلميــن 

ــة  ــيد( مرحل ــي رش ــوي توب ــا ن ــي )أي ــي تخط ــع ف ــك المجتم وكذل

ــداع واالختــراع. الدسلكســيا إلــى مرحلــة اإلب

كمــا ســتجدون فــي هــذا العــدد حــواًرا حــول برامــج الجمعيــة 

التــي  والغايــة  والتشــخيص،  للفــرز  للدسلكســيا  الكويتيــة 

تســعى إليهــا الجمعيــة وتهــدف لتحقيقهــا، وهــي إيجــاد أدوات 

ــى حــدٍّ مــا األخصائييــن علــى  تشــخيص وفــرز دقيقــة ُتســاعد إل

عــام،  بشــكل  التعلــم  لصعوبــات  اإلصابــة  مســتوى  تحديــد 

القــراءة( بشــكل خــاص. وللدسلكســيا )عســر 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  - رئيس التحرير 
أ. محمد يوسف القطامي 

اإلفتتــاحيـــــــة

33

مشروع تشاركي لرعاية 
األطفال املعاقني وذوي صعوبات التعلم

مشروع

استقطاع 

شهري

30
د.ك

ساهم أنت

ومن حتب

للتواصل واالستفسار-اخلط الساخن: 94975919



لّبــت اجلمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا الدعــوة حلضــور املؤمتــر اخلامــس 
لالحتــاد العاملــي لإلعاقــة يف »موســكو«؛ بنــاء علــى دعــوة جمعيــة روســيا 
للمعاقــن لعقــد املؤمتــر اخلامــس يف روســيا خــالل الفتــرة مــن ٢٠ إلــى ٢١ 
لــة بعضويــة  مايــو ٢٠١٧ م، ومت دعــوة اجلمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا وامُلمثَّ

نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ/محمد القطامــي كعضــو عامــل. 

التهــم  حيــث ناقــش املؤمتــر القضايــا التــي تخــّص املعاقــن، وخاصــة يف تنقُّ
وتواصلهــم باســتعمال التكنولوجيــا احلديثــة.

ومت خــالل املؤمتــر التنســيق بــن األعضــاء العــرب لظهــور هيئــة عربيــة 
متثــل املعاقــن يف العالــم العربــي، شــبيهة باملنظمــة العامليــة لإلعاقــة، ندعــو 

اهلل أن ييســر ظهورهــا يف القريــب العاجــل.

األخبار احمللية 
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لإلعاقــة العاملــــي  لالحتــــــاد  اخلامــس  املؤمتــــــر   حــــــضور 
يف »موسكو«:

 اجتماع اجلمعية العمومية للجمعية الكويتية للدسلكسيا:

مت اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة للجمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا يف يــوم 
األحــد املوافــق ٢٠١٧/٠5/٠٧م، وذلــك يف مقــر اجلمعيــة وبحضــور عــدد مــن 

أعضــاء اجلمعيــة العموميــة.

 افتتــح الســيد/د. أحمــد عبــد الرحمــن الشــيحة - رئيــس مجلــس اإلدارة 
- االجتمــاع، ورّحــب بالســادة احلضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة ، وبــارك لهــم 
لــن عنهــم يف أداء  علــى ثقــة أعضــاء اجلمعيــة العموميــة الختيارهــم ممثِّ

مجلــس اإلدارة، ومت االتفــاق خــالل االجتمــاع علــى البنــود التاليــة :

املنتهيــة يف  الســنة  عــن  اإلداري  التقريــر  علــى  املصادقــة  البنــد األول: 
٢٠١6/١٢/3١م.

يف  املنتهيــة  الســنة  عــن  املالــي  التقريــر  علــى  املصادقــة  الثانــي:  البنــد 
٢٠١6م. /١٢ /3١

البنــد الثالــث: اختيــار مدقــق احلســابات لســنة ٢٠١٧م؛ حيــث مت اعتمــاد 
مكتــب )بيتــك لتدقيــق احلســابات( بنــاء علــى قــرار اجلمعيــة العموميــة للســنة 

املاليــة ٢٠١٧م، مــن بــن أفضــل عــروض األســعار املقدمــة.

وانتهــى االجتمــاع بإغــالق بــاب مــا يســتجّد مــن أعمــال؛ لعــدم ورود أي مداخلــة 
مــن أعضــاء اجلمعيــة العموميــة.

إطــار  ويف  للدسلكســيا،  الكويتيــة  للجمعيــة  اخلارجيــة  األنشــطة  ضمــن 
التعــاون املشــترك بــن اجلمعيــة ومركــز الشــارقة لصعوبــات التعلــم، قــام 
يف  التعلــم  لصعوبــات  الشــارقة  ملركــز  بزيــارة  القطامــي  محمــد  الســيد/ 
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، والتــي جــاءت بنــاء علــى رغبــة املركــز يف 
إقامــة دورات كاملــة لألخصائيــن يف املركــز، يحاضــر فيهــا الســيد/محمد 

القطامــي.

واشــتملت الزيــارة علــى فعاليــات متنوعــة تتمثــل يف ِوَرش تدريبيــة كاملــة 
لألخصائيــن يف املركــز، حــول برامــج التشــخيص لــدى اجلمعيــة، وهــي: 
للفئــة  الدسلكســيا  تشــخيص  وبرنامــج  )االبتدائــي(،  العربــي  كوبــس 
العمريــة املتوســطة )املســتوى املتوســط(، و برنامــج تشــخيص الدسلكســيا 

أقــام األســتاذ/محمد القطامــي يف يــوم اخلميــس املوافــق 
الرحمــن  »عبــد  مدرســة  يف  تدريبيــة  دورة  ١8-5-٢٠١٧م 

كانــو« يف مملكــة البحريــن. 

كوبــس  برنامــج  حــول  التدريبيــة  الــدورة  متحــورت  وقــد 
العربــي، وبرنامــج تشــخيص الدسلكســيا للفئــة العمريــة 

املتوســطة.

ومت خالل الدورة التدريبية شرح التالي:

للفئــة  الدسلكســيا  تشــخيص  ببرنامــج  التعريــف   
املتوســطة. العمريــة 

طريقة حتليل البيانات وكتابة التقارير.

كيفيــة بنــاء خطــة عالجيــة، باالعتمــاد علــى نتائــج 
التشــخيص.

األخبار احمللية 
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للفئــة العمريــة العليــا )املســتوى الثانــوي(، وتغطــي هــذه الــورش التعريــف 
بالبرنامــج وكيفيــة تطبيقــه وطــرق حتليــل البيانــات وكتابــة التقاريــر.

ــَذ علــى مــدار يومــن يف مقــر مركــز الشــارقة  اجلديــر بالذكــر أن البرنامــج ُنفِّ
دورات  وتضّمــن  ومســائية،  صباحيــة  فترتــن  علــى  التعلــم،  لصعوبــات 
تدريبيــة وورش عمــل ومحاضــرات وتطبيقــات عمليــة لبرامــج التشــخيص، 

والتــي يلقيهــا الســيد/محمد القطامــي. 

بــدأ برنامــج الزيــارة يــوم األحــد املوافــق ٢٠١٧/٠5/٠٧م يف متــام الســاعة 
١٠ صباًحــا، وحتــى الســاعة ١٢ ظهــًرا بورشــة عمــل حــول برنامــج كوبــس 
العربــي، ورفعــت أعمالــه يــوم االثنــن ٢٠١٧/٠5/٠8م يف متــام الســاعة ١١ 

ظهــًرا بورشــة عمــل حــول تطبيــق برامــج التشــخيص بشــكل عملــي.

اجلمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا تنقــل خــرات التشــخيص ملركــز 
الشــارقة لصعوبــات التعلم: 

جمموعــة مــدارس »عبــد الرحمــن كانــو« يف البحريــن تســتضيف 
الســيد/ حممــد القطامــي؛ لتنفيــذ برامــج تدريبيــة: 



شرك
عســر  إن  طــوكار:  عاطــف  تركيــا  القــراءة« يف  »عســر  رئيــس جمعيــة  قــال 
القــراءة ال يعتبــر مرًضــا، وإمنــا هــو أحــد الفــروق الشــخصية يف التعلــم، 
التشــخيص  أجــل  مــن  األطفــال  مالحظــة  إلــى  واملعلمــن  اآلبــاء  داعًيــا 

الــالزم. الدعــم  علــى  وتأمــن احلصــول  املبكــر، 

ويف حــوار مــع وكالــة )األناضــول(، أوضــح طــوكار أن عســر القــراءة هــو أحــد 
صعوبــات التعلــم، التــي تتضمــن أيًضــا: صعوبــة تعلــم الرياضيــات، وصعوبــة 

الكتابــة، وصعوبــة تعلــم اللغــة واحلديــث.

وشــرح أن مــن ُيعانــون مــن عســر القــراءة يجــدون صعوبــة كبيــرة يف التفرقــة 
بــن احلــروف، التــي ُتكتــب بشــكل متشــابه.

وحــّذر طــوكار مــن أن عــدم تشــخيص عســر القــراءة لــدى األطفــال منــذ 
إلــى تأخرهــم عــن أقرانهــم. الصــف األول االبتدائــي -يــؤدي 

وعــن كيفيــة تنبــه األهــل واملعلمــن ملعانــاة األطفــال مــن عســر القــراءة، قــال 
طــوكار: إن علــى املعلمــن أن يتنّبهــوا إذا وجــدوا الطفــل يبــدل احلــروف 
ابنهــم  أن  وجــدوا  إذا  يتنبهــوا  أن  األهــل  وعلــى  الكتابــة،  عنــد  املتشــابهة 

متأخــر يف القــراءة عــن أقرانــه.

ونصح طوكار بالتوجه يف تلك احلالة إلى طبيب نفســي مختّص باألطفال؛ 
لكــي يتــم تشــخيص الطفــل بشــكل رســمي وتوجيــه أهلــه لكيفيــة التعامــل 
ًرا مــن وجــود الكثيــر مــن املعلومــات املغلوطــة علــى شــبكة اإلنترنــت. معــه، ُمَحــذِّ

ولفــت طــوكار إلــى وجــود 4١ ألفــا و5٠٠ شــخص يف تركيــا، مت تشــخيصهم 
علــى أنهــم يعانــون مــن عســر القــراءة.

املصدر : وكالة األناضول
املصدر:

http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine
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التأكيد على أهمية التشخيص املبكر 
لعسر القراءة

 طوكار: عدم تشخيص عسر 
القراءة لدى األطفال منذ الصف 
رهم  األول االبتدائي، يؤدي إىل تأخُّ

عن أقرانهم )األناضول(.

 ميونخ د ب أ 

نشــر  يف : األربعــاء 3 مايــو ٢٠١٧ - 6:5٧ م | آخــر حتديــث: األربعــاء 3 مايــو 
٢٠١٧ - 6:5٧ م

القــراءة  علــى  القــدرة  ِضعــاف  األطفــال  أملــان مبســاعدة  باحثــون  أوصــى 
املدرســية. شــهورهم  أول  يف  واحلســاب،  والكتابــة 

وقــال »جيــرد شــولته كرونــه« مديــر مستشــفى األطفــال التابــع جلامعــة 
ملثــل  املتحــدة  الواليــات  يف  عالجيــة  منــاذج  هنــاك  إن  األربعــاء:  ميونــخ، 
ــًرا كان  هــؤالء، ُتطبــق مــع بدايــة دخولهــم املدرســة، وكلمــا كان ذلــك مبكِّ

أفضــل.

العالــم، يف مستشــفى  مــن  أنحــاء متفرقــة  مــن  باحًثــا  ويلتقــي نحــو 6٠ 
لألطفــال. التعليميــة  املشــاكل  عــن  بنــدوة  ميونــخ،  جامعــة  أطفــال 

»هســن«  بواليتــي  التالميــذ  مــن  آالف  عــدة  شــملتا  دراســتان  وأظهــرت 
و»بافاريــا« األملانيتــن أن 4% مــن تالميــذ املــدارس االبتدائيــة يف كلٍّ مــن 
الواليتــن ُيعانــون مــن مشــاكل يف احلســاب أو القــراءة واإلمــالء، وأن بعــض 
واملقاطــع  الكلمــات  بــن  يخلــط  أو  القــراءة  يف  يتعّثــر  التالميــذ  هــؤالء 
واحلــروف، يف حــن أن بعًضــا آخــر يرتكــب الكثيــر مــن األخطــاء اإلمالئيــة؛ 
حيــث كتــب بعضهــم أحياًنــا نفــس الكلمــة بطــرق خاطئــة ومختلفــة يف 

ِقَبــل التالميــذ  ُتقاَبــل بالســخرية مــن  النــص، وأن هــذه األخطــاء  نفــس 
اآلخريــن يف كثيــر مــن األحيــان.

وأوضــح »كرونــه« أن جوانــب الضعــف املختلفــة يف القــراءة واإلمــالء تنــدرج 
حتــت مفهــوم »عســر القــراءة« ولــم يكــن هنــاك تفريــق بينهــا ســابًقا؛ ممــا 

أدى إلــى عــدم اســتهداف األطفــال الذيــن يحتاجــون املســاعدة.

فيمــا أشــار الباحــث األملانــي إلــى أن ظاهــرة »عســر احلســاب« التــي تبــن 
وجودهــا بــن 4% مــن تالميــذ واليتــي »هســن« و»بافاريــا« األملانيتــن -غيــر 

معروفــة نســبّيا رغــم انتشــارها.

بدقــة  االضطرابــات  هــذه  جميــع  يعرفــون  أصبحــوا  الباحثــن  إن  وقــال: 
أكثــر مــن خــالل متييزهــا عــن بعضهــا، وإنــه مت منــذ العــام املاضــي تطويــر 
طــرق تشــخيصية رئيســة لهــذا املــرض مــن ِقَبــل أكثــر مــن 3٠ احتــاًدا ورابطــة 

متخصصــة، ُمضيًفــا: »فلــن ننتظــر إلــى أن يفشــل الطفــل«.

رت يف  وأشــار إلــى أن هــذه الطــرق تعتمــد بشــكل رئيــس علــى منــاذج ُطــوِّ
الشــهور  منــذ  الطفــل  تطــور  متابعــة  خاللهــا  يتــم  املتحــدة،  الواليــات 
األولــى لــه يف املدرســة وتقييــم أدائــه، وتقــدمي الدعــم لــه بدايــة مــن خــالل 
خــاّص لألطفــال  بشــكل  الدعــم  تكثيــف  مــع  تقويــة خاصــة،  مجموعــات 

األوليــة. للمســاعدة  يســتجيبون  ال  الذيــن 

ودعــا »كرونــه« الباحثــن ملعرفــة كيفيــة مســاعدة األطفــال الذيــن تفشــل 
معهــم كل محــاوالت الدعــم؛ ممــا يجعلهــم ُيعانــون مــن هــذا االضطــراب 
ذات  املســاعدة  هــذه  »إن  وقــال:  البلــوغ،  ســن  حتــى  واحلســابي  اإلمالئــي 
أهميــة كبيــرة للمجتمــع؛ ألن القصــور اإلمالئــي واحلســابي يــؤدي غالًبــا 
للفشــل املدرســي، ومــا يعنيــه ذلــك مــن ضيــاع نفقــات هائلــة علــى املجتمــع«.

 رابط اخلبر:
http://www.shorouknews.com/news/view.
aspx?cdate=03052017&id=83e5c08d-a-314
8-4642e7e-e5ce3a0dc277
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هــذا الطفــل يف فهــم وتعلــم مــا يــوكل إليــه مــن مهــام أكادمييــة مختلفــة، قياًســا 
مبــا ميكــن أن يســتغرقه أقرانــه يف مثــل عمــره الزمنــي، هــو مــا يــدل يف الواقــع 
علــى أن تصنيــف وتشــخيص بــطء التعلــم إمنــا يعتمــد يف املقــام األول علــى 
بطــيء  الطفــل  إن  أي:  األكادميــي،  باجلانــب  يتعلــق  فيمــا  الزمنيــة  الناحيــة 
التعلــم بذلــك، ليــس ســريع التعلــم مطلًقــا، كمــا أنــه إذا مــا مّت تعليــم هــذا 
الطفــل بطــيء التعلــم يف فصــل دراســي عــادي؛ فإنــه ســوف يكــون حتًمــا مــن 
ناحيــة،  مــن  لتعليمــه  الــالزم  الزمــن  لعــدم كفايــة  وذلــك  دراســّيا؛  املتأخريــن 

وعــدم مراعــاة قدراتــه واســتعداداته وإمكاناتــه مــن ناحيــة أخــرى.

 ومــن الواضــح أن عســر القــراءة هــو واحــد مــن هــذه الصعوبــات؛ إذ إنــه ميكــن 
النظــر إليــه علــى أســاس أن لــه درجــات مــن حيــث الشــدة، وكذلــك مــن حيــث 
أنــواع الصعوبــات األخــرى التــي قــد تتزامــن معــه؛ ولهــذا فليــس مــن الغريــب أن 
يكــون هنــاك بعــض تداخــل لألعــراض بــن العســر القرائــي وبعض من صعوبات 
 ،)Dyspraxia الديسبراكســيا  التــآزر احلركــي،  التعلــم اخلاصــة )صعوبــة 
نقــص  )اضطرابــات   ،)Dysgraphia الديســجرافيا  الكتابــة،  )صعوبــات 

.)ADHD ،االنتبــاه وفــرط النشــاط

  وميثــل العســر القرائــي مشــكلة خطيــرة علــى املســتوى العاملــي ليــس لتعلقهــا 
بالفــرد فحســب، ولكــن المتــداد آثارهــا إلــى املجتمــع الــذي يعيــش فيــه هــؤالء 
األطفــال، ولقــد أّكــد ذلــك ليندجريــن وزمــالؤه بقولهــم: إن العســر القرائــي 
اضطــراب لــه تأثيــر خطيــر علــى اجلانــب األكادميــي واالجتماعــي واالنفعالــي 
لعــدد كبيــر مــن األطفــال، وبالنظــر إلــى مشــكلة العســر القرائــي يف بعــض دول 
العالــم يعكــس لنــا ضخامــة املشــكلة علــى املســتوى العاملــي ومــدى خطورتهــا، 
احللــول  إليجــاد  اجلــاّد  والســعي  االعتبــار،  بعــن  أخذهــا  ضــرورة  وبالتالــي 
القرائــي  العســر  مجــال  يف  كثيــرة  دراســات  إلــى  نحتــاج  فإننــا  لهــا،  املناســبة 
لتحديــد األنــواع الفرعيــة لــه، ومعرفــة نســب املعســرين قرائّيــا بالتحديــد يف 

مدارســنا، وحتديــد أنــواع مختلفــة مــن العــالج تتفــق وكل حالــة.

فماذا نعني إًذا بالدسلكسيا؟

الدسلكســيا: كلمــة يونانيــة األصــل وتعنــي صعوبــة يف الكلمــات، وتتكــون مــن 
مقطعــن )dys( وتعنــي صعوبــة، والثانيــة )lexia( وتعنــي الكلمــة املقــروءة، 
وأول مــن اســتخدم هــذا املصطلــح عالــم األعصــاب الفرنســي )رودلــف بيرلــن( 
الطبيــب  عليهــا  فأطلــق  الشــأن  هــذا  الدراســات يف  تتابعــت  ثــم  ١8٧٢م،  عــام 
األملانــي )أدولــف كســماول( بـــ )العمــى الكلمــي(، وســماها بعــد ذلــك جيمــس 

عــن االختــالف  اخِلْلقــي(، فالدسلكســيا ناجتــة  الكلمــي  )العمــى  بـــ  هنشــلود 
يف تركيبــة املــخ الــذي يتعامــل مــع حتليــل اللغــة ويؤثــر بالتالــي علــى املهــارات 
املطلوبــة للتعلــم، ســواء يف القــراءة أو الكتابــة أو اإلمــالء أو األرقــام. هــذا ال 
يعنــي أن املريــض بالدسلكســيا لــن يكــون مثقًفــا، بــل باملســاعدة املالئمــة ميكنــه 
أن يكــون ناجًحــا، وعــادة مــا يكــون هــذا الشــخص لديــه أســلوب مختلــف يف 

مواجهــة املشــاكل وحلهــا،

وتعــرف الدسلكســيا بأنهــا اضطــراب أكادميــي يتمثــل يف صعوبــة تعلــم القــراءة 
والكتابــة بالرغــم مــن توافــر الظــروف املناســبة للتعلــم، توجــد هــذه املشــكلة 
لــدى ١ مــن كل 5 أشــخاص، وهــذا االضطــراب ال يعنــي وجــود إعاقــه عقليــة أو 
أمــراض عضويــة تعيــق التعلــم، وهــي ناجتــة عــن خلــل يف اســتخدام العمليــات 
لــدى  الــذكاء  مبســتوى  عالقــة  لهــا  وليســت  القــدرة  هــذه  الكتســاب  الالزمــة 
املصــاب، فقــد يكــون الطــالب املصابــون بـــ )العســر القرائــي( مســتوى ذكائهــم 
عــادي جــّدا أو حتــى فــوق العــادي. كمــا أن العســر القرائــي ليــس لــه عالقــة 
بالتخلــف العقلــي، بــل إن الطــالب املعســرين قرائّيــا ميكــن أن يكونــوا مبدعــن 
يف مجــاالت أخــرى؛ ممــا جعــل الدسلكســيا تســتحق تســمية اإلعاقــة املخفيــة 

.)Hidden Handicap(
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التعلــم  صعوبــات  منظومــة  حتــت  ينــدرج  )الدسلكســيا(  القرائــي  العســر  إن 
مبفهومهــا العــام، والتــي تعــد بدورهــا إحــدى فئــات التربيــة اخلاصــة أو فئــات 
غيــر العاديــن، بــل إنهــا تعــد يف الواقــع مــن أكثــر هــذه الفئــات عــدًدا؛ لــذا لــزم أن 
يبــدأ احلديــث مبــا يتداخــل مــع املفهــوم العــام لصعوبــة التعلــم من املصطلحات 
األكادمييــة األخــرى، التــي تشــترك معهــا يف النتائــج نفســها، أهمهــا )التأخــر 
الدراســي - بــطء التعلــم(؛ وذلــك لتتضــح الصــورة العامــة لصعوبــة التعلــم، 
الرئيــس لصعوبــات  الســبب  أن  الوقــت احلالــي  قــد أضحــى مؤكــًدا يف  وهــذا 
التعلــم إمنــا يكمــن يف ذلــك اخَلَلــل الــذي يصيــب اجلهــاز العصبــي، ويــؤدي 
إلــى خلــل يف األداء الوظيفــي للمــخ، أي: إن الســبب يكــون داخلّيــا  بالتالــي 
وليــس خارجّيــا حيــث ال توجــد أســباب خارجيــة لصعوبــات التعلــم؛ ولذلــك 
فــإن هــذه احلقيقــة عــادة مــا يتــم اســتخدامها يف واقــع األمــر كمحــّك للتمييــز 
بــن صعوبــة التعلــم والتأخــر الدراســي، علــى الرغــم مــن اشــتراكهما يف تدنــي 

مســتوى التحصيــل. إًذا: مــا الفــرق بــن صعوبــات التعلــم، والتأخــر الدراســي، 
وبــطء التعلــم؟

ميكــن أن نحــدد مفهــوم وداللــة صعوبــة التعلــم، كمــا عّرفهــا كيــرك )بقولــه(: »إن 
مصطلــح األطفــال ذوي الصعوبــات اخلاصــة بالتعلــم، يعنــي أولئــك األطفــال 
الذيــن يعانــون مــن قصــور يف واحــدة أو أكثــر مــن العمليــات النفســية األساســية، 
أو املكتوبــة، ويظهــر هــذا  اللغــة املنطوقــة  أو اســتخدام  التــي تدخــل يف فهــم 
القصــور يف نقــص القــدرة علــى االســتماع، أو الــكالم، أو القــراءة، أو الكتابــة، أو 

التهجيــة، أو يف أداء العمليــات احلســابية.

أو  املــخ،  إلــى إصابــة يف  أو  إعاقــة يف اإلدراك،  إلــى  القصــور  وقــد يرجــع هــذا 
إلــى اخللــل الوظيفــي املخــي البســيط، أو إلــى عســر القــراءة، أو إلــى ُحْبســة 
الــكالم، وال يشــمل األطفــال ذوي صعوبــات التعلــم الناجتــة عــن إعاقــة بصريــة، 
أو ســمعية، أو حركيــة، أو تخلــف عقلــي، أو اضطــراب انفعالــي، أو حرمــان بيئــي 

وثقــايف واقتصــادي.

     أمــا التأخــر الدراســي فُيَعــّد مبنزلــة انخفــاض حتصيــل الطفــل يف مجــال 
معــن مــن املجــاالت الدراســية، أو يف كل املقــررات، أو املجــاالت الدراســية املقــررة 
عليــه، وذلــك قياًســا باملســتوى التحصيلــي بأقرانــه يف مثــل ســنه أو يف جماعتــه 
الثقافيــة؛ ممــا يترتــب عليــه عــدم قدرتــه علــى القيــام باملهــاّم األكادمييــة احملددة 
لســنه وصّفــه الدراســي. وقــد يرتبــط التأخــر الدراســي يف الواقــع بإعاقــة عقليــة 
أو تأخــر عقلــي، كمــا يكــون االنخفــاض يف مســتوى حتصيــل الطفــل املتأخــر 
دراســّيا انخفاًضــا شــبه ثابــت يف كل املواقــف ويف كل األوقــات، علــى عكــس األداء 
األكادميــي للطفــل يف حالــة صعوبــات التعلــم َيَتَذْبــذب يف بعــض األحيــان بــن 
االرتفــاع واالنخفــاض؛ اعتمــاًدا علــى مــا قــد يتعــرض لــه مــن مواقــف أكادمييــة 

مختلفــة.

   ومــن جهــة أخــرى، فــإن مصطلــح بــطء التعلــم ُيســتخدم يف الواقــع للداللــة 
علــى حالــة التلميــذ مــن ناحيــة الزمــن، أي: إنــه يشــير بذلــك إلــى ســرعة مثــل 

ما هو عسر القراءة 
الدسلكسيا )dyslexia(؟

منى أحمد محمد إبراهيم دربالة
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ما ُأشيع عنه منذ البداية:
ُأِشــيع عنــه كثيــًرا أنــه ال يعــرف التهجــي، وقــد ُرفــض مــن زمالئــه يف املدرســة وُنِبــذ مــن 
رفقائــه يف اللعــب، وكان يعانــي مــن الدسلكســيا، وهــي شــكل مــن األشــكال التــي تعــوق 
القــدرة علــى  القــراءة والتهجــي والكتابــة، عنــد األطفــال، ورغــم هــذه اإلعاقــة عــاش 

ســنوات املراهقــة خائًفــا مــن مســتقبل قــامت.

ولكــن كل ذلــك تغيــر عــام ٢٠١4م، عندمــا هــزم حالــة العســر القرائــي، بدعــم مــن 
حالتــه  حفزتــه  الفتــرة  تلــك  قبــل  ولكــن  ومرشــديه،  ومعلميــه  )مؤخــًرا(  والدتــه 
الكتشــاف املواهــب املدفونــة عنــده، والعديــد مــن النــاس حولــه، فتــم اختــراع األجهــزة 

الكهربائيــة.

قــال للمراســل »برمييــوم تاميــس« يف مقابلــة خاصــة: »مــع حالتــي يف الدسلكســيا، 

كنــت خائًفــا ألننــي لــم أكــن أريــد أبــًدا أن أتــرك املدرســة؛ لذلــك اكتشــفُت أنــه ميكننــي 
أن أختــرع األجهــزة التكنولوجيــة«.

»بالطبــع، أردت أن أبتكــر؛ ألننــي لــم أســتطع الكتابــة. وهكــذا، فــإن قدراتــي الضعيفــة 
يف القــراءة واإلمــالء جعلتنــي أكتشــف مواهبــي«.

من هو »أيانوي توبي رشيد«؟
ُولــد يف كانــون الثانــي/ ينايــر ١998م، ونشــأ »توبــي« يف »أوغبوموســو« يف مقاطعــة 

الواليــة. الشــيوخ يف  الشــمالية، يف مجلــس  »أويــو« 

بــا، ولــم يعــط أيــة فرصــة مــن ِقبــل النــاس حولــه، ولكــن  وعانــى عســر القــراءة مــن الصِّ
ضــد كل الصعــاب، وبدعــم مــن والدتــه واملعلمــن، وقــال: إنــه قاتــل إعاقتــه، وهــو اآلن 

يقــرأ ويتهجــى ويكتــب بشــكل جيــد.

لكــن األكثــر أهميــة: أنــه منــذ أن اكتشــف نفســه؛ رعــى مواهبــه واختــرع العديــد مــن 
األجهــزة الكهربائيــة، مبــا يف ذلــك َجــّزازة العشــب التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية، آلــة 

طحــن تعمــل بالطاقــة الشمســية، تنشــيط ســجادة القــدم لإلنــذار.

شهرته العلمية:
حــاول البعــض مقابلتــه للحــوار الصحفــي؛ حيــث لــم يكــن باإلمــكان الوصــول إليــه 
إال بعــد ثالثــة أســابيع يف كانــون األول/ ديســمبر ٢٠١6م، وكل  هــذا اجلهــد ســبقته 
جهــود ُبذلــت مــن  ِقبــل املراســل ملقابلتــه أثبتــت فشــاًل، ولكــن عندمــا حتــدث يف نهايــة 
املطــاف لـــ »برمييــوم تاميــس« )املراســل(؛ حتــدث عــن التحديــات والتحفيــز واخلطــط 

املســتقبلية.

التغلب على الدسلكسيا:
يقــول توبــي: »كان صعًبــا بالنســبة لــي«، قالهــا عــن جتربتــه قبــل أن يجــد حــاّل حلالــة 

عســر القــراءة لــه. »كلمــا رأيــت أبجديــة، أخطــأت بهــا«.

كان علــى توبــي -البالــغ مــن العمــر ١4 عاًمــا- أن ُيعيــد الصفــوف الدراســية؛ ألنــه ال 
يســتطيع القــراءة أو الكتابــة، ولــم يــدرك أحــد أنــه يعانــي مــن إعاقــة يف التعلــم وأنــه 

يف الواقــع حالــة معّقــدة.

يقــول »إيشــوال عبــد الكبيــر« -املعلــم اخلــاص واملوّجــه واملــدرب- لـــ »توبــي«: »كان بعــض 
املعلمــن يف املدرســة يعتقــد أن »توبــي« كان حتــت تأثيــر...، وكانــت هــذه هــي القصــة 

التــي كان علــّي أن ُأؤمــن بهــا.

حلســن حظــي؛ ومبشــاهدة فيلــم »مثــل النجــوم علــى األرض« تغيــرت تلــك النفســية، 
»توبــي«،  مثــل  القــراءة  مــن عســر  أيًضــا  عانــى  الــذي  )هيشــان(  شــخصية  وظهــرت 
وســألته ونحــن جالســون ملشــاهدة الفيلــم مًعــا: مــا كان اســتدالله؟ ثــم قــال لــي: هــذا 
مــا كان بالضبــط هــو اخلطــأ لديــه، كان أول شــيء فعلتــه هــو إجــراء أبحــاث أساســية 

مــه«. عــن تاريــخ تعلُّ

وكشــف الســيد »إيشــوال« أيًضــا: أنــه أجــرى اتصــاالت مــع املهنيــن الطبيــن لفحــص 
البطاقــات  باســتخدام  معــه،  شــخصية  تدريبيــة  دورات  وعمــل  للصبــي،  الوضــع 

باوربوينــت. مــع  املصّممــة  الرقميــة  التعليميــة 

الكمبيوتــر  عبــر  التماريــن  ملزامنــة  أونينــوت  تطبيــق  استكشــفنا  »لقــد  وأضــاف: 
الشــخصي والهاتــف احملمــول، يف حــن تتمتــع ميــزة التحبيــر الرقمــي. وقــد جمعنــا 
مقاطــع فيديــو مــن يوتيــوب حــول األشــخاص الذيــن تغلبــوا علــى عســر القــراءة، 

10

»الدسلكسيا ليست عائقًا«
كيف تغلب املراهق النيجريي على عسر القراءة؛ 
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»معظــم مشــاريعي يتــم التخلــي عنهــا يف منتصــف الطريــق، أنــا بنيــت مــرة واحــدة 
َجــّزازة بينمــا كنــت يف املدرســة االبتدائيــة، لكنــه تختلــف عــن التــي ُبنيــت مؤخــًرا، 

واضطــررت إلــى التخلــي عــن ذلــك بســبب األمــوال«.

»يجــب أن أقــول: إن املعلمــن يف مدرســتي كانــوا داعمــن لــي؛ فقــد قدمــت املدرســة 
األلــواح الشمســية التــي اســتخدمتها أثنــاء بنــاء أحــد مشــاريعي، ولكــن ال تــزال هنــاك 

حتديــات.

معظــم املعــدات واملــواد التــي أحتاجهــا ملشــاريعي مكلفــة وال أســتطيع حتملهــا، وهــذا 
هــو الســبب يف أننــي بحاجــة إلــى دعــم الشــعب النيجيــري«.

ويف عــام ٢٠١4م حصــل »توبــي« علــى جائــزة الوصيــف عــن اختراعــه يف ســكلومبرجر 
التميز يف تطوير التعليم )سيد(، حيث أعطى معرض مدرسة العلوم والتكنولوجيا 

فرصــة لعــرض مشــاريعه، كمــا مت تكرميــه بجائــزة الطالــب األكثــر ابتــكاًرا.

وراء  »مــا  عنــوان  حتــت  إيزاليجينــرال،   TEDx برنامــج  علــى  أيًضــا  ظهــر  كمــا 
اجلــدران«.

  تيدكس )TEDx( إيسال العام:
العــام، علــى منصــة  يف أكتوبــر ٢٠١6م، ظهــر »توبــي« كمتحــدث يف تيدكــس إيســال 
للمناقشــة؛ حيــث يدعــى املتحدثــون للحديــث عــن املوضوعــات التــي ميكــن أن تغيــر 

العالــم، ومنهــا البرنامــج الــذي ُعقــد يف إيســال العــام. 

وعلــى الرغــم مــن كونــه أصغــر املتكلمــن يف هــذا احلــدث، كان لـــ »توبــي« العــرض األكثر 
تأثيًرا.

أصغــر  أيانــوي«  »توبــي  »كان  تياميــو«:  »إمــد  العــام   )TEDx( برنامــج  أمــن  قــال 
العــام... وبــدون أي حتيــز، كان  إيســال   )TEDx( الذيــن عرضناهــم يف املتكلمــن 
»توبــي« هــو املتكلــم الوحيــد الــذي حصــل علــى حفــاوة دائمــة مــن جميــع اجلمهــور، 

اآلخريــن«. املتحدثــن  مــن  حتــى 

»كانــت أفــكاره خــارج اجلــدران وكان خطابــه كهربائّيــا، كمــا هــو احلــال مــع »توبــي«، 
وقــد أعــرب عــن إمكانــات هائلــة مــن خــالل مشــاريعه املبتكــرة التــي فــازت بالعديــد مــن 

اجلوائــز لــه وملدرســته«.

»برمييــوم  لـــ  العــام   )TEDx( برنامــج  عــن  الدعايــة  مســئول  رشــيد«  »ريــدون  قــال 
أن متــوت«. لهــا  أال يســمح  التــي يجــب  املوهبــة  هــو  »توبــي«  »إن  تاميــس«: 

»هــو خــرايف فريــد مــن نوعــه، وقدرتــه علــى التفكيــر أفضــل مــن معظــم طــالب هندســة 
اإللكترونيــات الكهربائيــة واخلريجــن. إنــه متحمــس خللــق شــيء، وقــد ملــع بريقــه 

وابتــكاره واختبــاره عنــد احلكومــة األملانيــة«.

وحــث الســيد »رشــيد« النيجيريــن واحلكومــة علــى ضمــان حســن دعــم »توبــي« يف 
 )TEDx( مجال االبتكار واالختراع الذي اختاره، ُمشــيًرا إلى أن عرضه يف برنامج
ومشــاريعه العديــدة ميكــن أن تســاعد يف رعايــة جيــل مــن الشــباب النيجيــري املبــدع 

واملبتكــر.

دعوة املجلس:
يف األســبوع األول مــن كانــون الثانــي/ ينايــر؛ ُأبلــغ رئيــس مجلــس الشــيوخ »بوكــوال 
ســاراكي« باملشــاريع املتعــددة للصبــي واملهــارات املبتكــرة، ومنــذ ذلــك احلــن دعــا الســيد 

»ســاراكي« الشــباب لتقــدمي عــرض قصيــر يف موعــد لــم يعلــن عنــه بعــد.

وقــال »توبــي« لـــ »برمييــوم تاميــس« رّدا علــى موعــد تســليمه إلــى مجلــس الشــيوخ: »لــم 
يتــم إبالغنــا بالتاريــخ الفعلــي«.

وأضــاف: »لكننــا نأمــل أن يتــم تنفيــذ اخلطــة، وقــد اتصــل املستشــار اخلــاص لرئيــس 
مجلــس الشــيوخ بنــا، لكنــه قــال: إن املوعــد لــم يحــدد بعــد«.

وأكد السيد »رشيد« وغيره من امليسرين أهمية تطوير )TEDx( إيسال العام.

علــى  الشــيوخ  مجلــس  لرئيــس  اخلــاص  -املســاعد  أوميســور«  »باميكــول  أكــد  كمــا 
وســائل اإلعــالم اجلديــدة- الدعــوة قائــاًل: »عندمــا رأى رئيــس مجلــس الشــيوخ دخولــه 
ُأوكل إلينــا حتديــد أولوياتهــا يف مكتــب  بــه، وهــو واحــد مــن املطالــب التــي  فتنــت 

بنيجيريــا«.   Madein

الشــيوخ  مجلــس  رئيــس  ِقبــل  مــن  التحــرك  مــن  جــزء  هــي  »توبــي«  لـــ  الدعــوة  »إن 
لالجتمــاع مــع املبتكريــن الشــباب مثلــه؛ لالســتماع مباشــرة منهــم للتحديــات التــي 

ميــرون بهــا، وكيــف أنهــا كانــت قــادرة علــى تخطــي كل الصعــاب«.

وعندمــا ُســئل عمــا ميكــن للحكومــة وغيرهــا مــن النيجيريــن ذوي النوايــا احلســنة 
مــن  املزيــد  واكتســاب  دراســة  يعتــزم  أنــه  »توبــي«  كشــف  أحالمــه،  لدعــم  بــه  القيــام 

املهــارات يف اخلــارج.

كما ناشد النيجيرين تقدمي دعمهم؛ لتمويل مشروعاته االبتكارية العديدة.

أمنيات »توبي«:
قــال لـــ »برمييــوم تاميــس«: »أرغــب يف الدراســة يف اخلــارج واكتســاب املزيــد مــن املهارات؛ 
أريــد أن أعــود إلــى نيجيريــا، وأن أعيــد تدريــب الشــباب املبتكريــن اآلخريــن مثلــي؛ 

ألننــي أؤمــن مبســتقبل هــذا البلــد نيجيريــا«. 
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وكانــت لعبــة اخلربشــة أيًضــا مفيــدة لتحديــد الرســالة وتشــكيل الكلمــة، كمــا شــاهدنا 
ْحلــة« التــي دفعــت آمالــه إلــى األمــام. أفالًمــا ملهمــة مثــل »َعِقيلــة والنَّ

وأوضــح املعلــم أيًضــا: أنــه كان مــن الصعــب حّقــا ومحبًطــا مســاعدة »توبــي« للتغلــب 
علــى حتديــه يف البدايــة، وأضــاف أنــه تخلــى تقريبــا عنــه، ومــع ذلــك فــإن موقــف 
كانــت  أنهــا  »إيشــوال«  الســيد  وأضــاف  الصمــود،  والقــدرة علــى  التعلــم  مــن  »توبــي« 

العــدوى. شــديدة 

كشــف الســيد »إيشــوال«: »لقــد طاردتــه بعيــًدا بعــد يــوم واحــد مــن شــرح مفهــوم لــه عــدة 
مــرات، لكنــه فشــل يف الفهــم، ويف اليــوم التالــي جــاء يطــرق بابــي ثــم ســألت: »مــاذا 
فعلــت عندمــا وصلــت للمنــزل أمــس؟« وقــال: »ذهبــت للصــالة إلــى اهلل للمــس قلبــك 
وقبولــي مــرة أخــرى«، لقــد ملــس ذلــك حّقــا قلبــي، ومــن ذلــك اليــوم أعطيــت كل مــا أراه 

لنجاحــه«. 

ساعد السيد »إيشوال« »توبي« يف التغلب على إعاقته، من خالل التدريب املكثف.

تنشئة فقيرة:
ُولــد يف عائلــة فقيــرة، كان والــدا »توبــي« مــن الفقــراء مالّيــا مبــا ال يكفــي لدعــم ســعيه 
التعليمــي، وكانــت والدتــه تاجــرة صغيــرة قــد حصلــت علــى قــروض لتســوية فواتيــر 
مدرســته من أيام دراســته االبتدائية. ولألســف؛ يف 3 ديســمبر ٢٠١6م، ُتوفيْت يف حادث 
حتطــم الســيارة علــى طــول طريــق موكــوا - جيبــا، وُدفنــت يف اليــوم التالــي 4 ديســمبر.

قــال »توبــي« لـــ »برمييــوم تاميــس« يف لهجــة حنونــة أخــرى: »لقــد كان أتعــس يــوم لــي 
علــى األرض، لــم أجــد نفســي حّقــا، لقــد كانــت معلمتــي ودليلتــي ووالدتــي ... كل مــا 

عنــدي.

لألســف؛ عندمــا وقــع احلــادث كنــت يف طريقــي إلــى »الجــوس« لتلّقــي جائــزة أخــرى 
مــن جمعيــة خريجــي مدرســتي؛ لكونــي الطالــب األكثــر ابتــكاًرا يف املدرســة خــالل 

هــذه الســنة، كان ذلــك اليــوم أســعد وأتعــس يــوم علــى وجــه األرض«.

كشــفت الشــيكات التــي كتبهــا »برمييــوم تاميــس« أن لـــ »توبــي« ثالثــة أشــقاء، األكبــر 
ســّنا هــو األقــرب مــن الوالــد، وهــو ضعيــف جــّدا لدعــم ســعيه األكادميــي البنــه.

ولكــن »توبــي« يرغــب يف الدراســة يف اخلــارج؛ ليتعلــم املزيــد وكذلــك تركيــب املزيــد مــن 
األجهــزة الكهربائية.

وقــال للمراســل: »أنــا حّقــا أريــد أن أذهــب لدراســة أكثــر يف مؤسســات التكنولوجيــا 
العليــا يف اخلــارج، ورمبــا إلــى إيطاليــا أو الصــن«.

»أريــد أن أتعلــم املزيــد مــن املهــارات التــي ســوف جتعلنــي ُأبــدع وأختــرع وأبتكر اجلديد، 
بعــد  أيًضــا:  التكنولوجيــة،  األجهــزة  اختــراع  كيفيــة  اآلخريــن  أعّلــم  أن  أوّد  أيًضــا 
اكتســاب املعرفــة الكافيــة والتعــرض، ســأكون ســعيًدا إذا كانــت احلكومــة االحتاديــة 

ميكــن أن تســاعدني يف متويــل دراســتي يف اخلــارج«.

مشاريع »توبي«:
بعــض املشــاريع التــي أنشــأها »توبــي« تشــمل: َجــّزازة العشــب التــي تعمــل بالطاقــة 
الشمســية، وهــي آلــة تســتخدم تكنولوجيــا الطاقــة الشمســية لقطــع األعشــاب. كمــا 
قــام بتصميــم وبنــاء آلــة طحــن تعمــل بالطاقــة الشمســية، وكذلــك ســجادة إنــذار 
ــه صاحبهــا عندمــا يقــوم الزائــرون بخطــوة دون احلاجــة إلــى رنــن  القــدم، والــذي ينبِّ

جــرس.

الراديــو  أجهــزة  وبنيــت  أيًضــا  صممــت  »لقــد  تاميــس«:  »برمييــوم  لـــ  »توبــي«  وقــال 
ومشــغالت األقــراص املدمجــة يف املاضــي، علــى الرغــم مــن أننــي لــم أســتطع إكمالهــا 

بســبب نقــص األمــوال«. 

وقــد اكتســبت أعمالــه وأفــكاره لقــب »أتــرا املبتكــر« بــن زمالئــه واملعلمــن )»أتــرا« كونــه 
نســخة فاســدة مــن األحــرف األولــى مــن اســمه »أيانــوي توبــي رشــيد«(، وكل مــا حققــه 
ومت إجنــازه بســبب الدعــم الــذي تلقــاه مــن معلميــه، وفريــق إدارة مدرســته وخاصــة 

أمــه الراحلــة.
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ــر  ــاالت التأخ ــاج ح ــي يف ع ــاد النفس ــا: دور اإلرش ثانًي
الدراســي:

إن الكثيــر مــن حــاالت التأخــر الدراســي يعــود -كمــا أســلفنا- إلــى أســباب متعــددة، 
لنقــاط  الدقيــق  التشــخيص  مــن  بــد  ال  الطالــب  حتصيــل  مســتوى  ولتحســن 

الضعــف لديــه والبحــث عــن األســباب، وِمــْن َثــمَّ وضــع العــالج املناســب.

وعادة ما يتم عالج التأخر الدراسي يف إطارين:
أولهمــا: توجيــه املعاجلــة إلــى أســباب تخلــف الطالــب يف دراســته؛ ســواء كانــت 

إلــخ. اقتصاديــة...  أو  صحيــة  أو  اجتماعيــة 

ثانيهمــا: توجيــه املعاجلــة نحــو التدريــس، أو إلــى مناطــق الضعــف التــي يتــم 
تشــخيصها يف كل مــادة مــن املــواد الدراســية؛ باســتخدام طــرق تدريــس مناســبة 
ُيراَعــى فيهــا الفــروق الفرديــة، وتكثيــف الوســائل التعليميــة، واالهتمــام باملهــارات 

األساســية لــكل مــادة والعالقــات املهنيــة اإليجابيــة بــن املــدرس والطالــب.

ويتــم حتقيــق تلــك املعاجلــات مــن خــالل حتديــد اخلدمــات اإلرشــادية والعالجيــة 
املناســبة لــكل حالــة، وميكــن تقســيم هــذه اخلدمــات إلــى:

أواًل: اخلدمات الوقائية: 
هــذه  وأهــم  الدراســي،  التأخــر  عــن  املســئولة  العوامــل  مــن  احلــّد  إلــى  وتهــدف 

اخلدمــات:

1- التوجيه واإلرشاد األكادميي والتعليمي: 
ومجــاالت  والنفســية  العقليــة  باخلصائــص  الطــالب  تبصيــر  يف  وتتمثــل 
التعليــم العــام والفنــي واملهنــي واجلامعــات والكليــات، ومســاعدة الطــالب علــى 

املناســب. التعليــم  نــوع  أو  التخصــص  اختيــار 

2- اخلدمات التعليمية:
وتتمثــل يف توجيــه عنايــة املــدرس إلــى مراعــاة الفــروق الفرديــة أثنــاء التعليــم 
أو التدريــس، وتنويــع طريقــة التدريــس، واســتخدام الوســائل التعليميــة، وعــدم 

إهمــال املتأخريــن دراســّيا.

3- اخلدمات الصحية:
وتزويــد  ومنتظــم،  دوري  بشــكل  الصحيــة  الطــالب  أحــوال  متابعــة  يف  وتتمثــل 
احملتاجــن منهــم بالوســائل التعويضيــة كالنظــارات الطبيــة والّســّماعات حلــاالت 
ضعــف البصــر أو الســمع، وإحالــة الطــالب الذيــن يعانــون مــن التهــاب اللوزتــن 
أو  الصحيــة  املراكــز  إلــى  التغذيــة  وســوء  الصمــاء  الغــدد  يف  والعيــوب 

الوحــدات الصحيــة املدرســية؛ ألخــذ العــالج الــالزم لهــم.

4- اخلدمات التوجيهية: 
الســليمة،  االســتذكار  طــرق  عــن  للطــالب  واملشــورة  النصــح  تقــدمي  يف  وتتمثــل 
ومســاعدتهم علــى تنظيــم أوقــات الفــراغ واســتغاللها، وتنميــة الوعــي الصحــي 
والدينــي واالجتماعــي لديهــم، وغــرس القيــم والعــادات اإلســالمية احلميــدة. وقــد 

يتــم ذلــك مــن خــالل احملاضــرات، أو املناقشــات اجلماعيــة، أو برامــج اإلذاعــة 
املدرســية -وخاصــة يف طابــور الصبــاح- أو مــن خــالل النشــرات واملطويــات.

5- اخلدمات اإلرشادية النفسية: 
املدرســية  البيئــة  مــع  والتوافــق  التكييــف  علــى  الطــالب  مســاعدة  يف  وتتمثــل 
التعليــم  نحــو  اإليجابيــة  واالجتاهــات  الدراســية  الدوافــع  وتنميــة  واألســرية، 
اختيــار  خــالل  مــن  ذلــك  ويتــم  والفشــل.  بالعجــز  الشــعور  ومقاومــة  واملدرســة، 
املرشــد الطالبــي ألســلوب اإلرشــاد الفــردي أو أســلوب اإلرشــاد اجلماعــي، حســب 

حــاالت التأخــر ومــن خــالل دراســة احلالــة.

6- خدمات التوجيه األسرية: 
األجــواء  وتهيئــة  األطفــال،  معاملــة  طــرق  إلــى  اآلبــاء  توجيــه  يف  وتتمثــل 
املناســبة للمذاكــرة، ومتابعــة األبنــاء، وحتقيــق االتصــال املســتمر باملدرســة وذلــك 
يف  أبنائهــم  اصطحــاب  عنــد  األمــور  أوليــاء  تواجــد  اســتغالل  خــالل  مــن 
األيــام األولــى مــن بــدء العــام الدراســي، وأيًضــا مــن خــالل زيــارة أوليــاء األمــور 
للمدرســة كل فتــرة وأخــرى، وكذلــك عنــد إقامــة مجالــس اآلبــاء واملعلمــن... إلــخ.

ثانًيا: اخلدمات العالجية: 
وتهدف إلى إزالة العوامل املسئولة عن التأخر الدراسي، من خالل:

1- العالج االجتماعي.

2- اإلرشاد النفسي.

3- العالج التعليمي.

1- العالج االجتماعي:
ويســتخدم هــذا األســلوب إذا كان التأخــر الدراســي شــاماًل ولكنــه طــارئ، حيــث 
يقــوم املعالــج )املرشــد الطالبــي( بالتركيــز علــى املؤثــرات البيئيــة االجتماعيــة 
التــي أدت إلــى التأخــر الدراســي، ويقتــرح تعديلهــا أو تغييرهــا مبــا يحقــق العــالج 

املنشــود.

2- اإلرشاد النفسي )وهو املَْعِنّي يف هذا املقام(:
يف  دراســّيا  املتأخــر  الطالــب  مبســاعدة  الطالبــي(  )املرشــد  املعالــج  يقــوم  وفيــه 
التعــرف علــى نفســه وحتديــد مشــكالته، وكيفيــة اســتغالل قدراتــه واســتعداداته، 
واالســتفادة مــن إمكانيــات املدرســة واملجتمــع؛ مبــا يحقــق لــه التوافــق النفســي 

واألســري واالجتماعــي.

ومن املقترحات العالجية يف هذا اجلانب ما يلي:
1-     عقــد جلســات إرشــادية مــع الطالــب املتأخــر دراســّيا؛ بهــدف إعــادة توافــق 
اخلجــل  مشــاعر  مــن  والتخلــص  اجلســمية،  إعاقتــه  مــع  الطالــب 
َجــر، ومحاولــة الوصــول بــه إلــى درجــة مناســبة مــن الثقــة يف النفــس  والضَّ

ــل الــذات. وتقبُّ
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حــاالت  عــن  الكشــف  يف  النفســي  اإلرشــاد  دور  أواًل: 
الدراســي: التأخــر 

لكــي نحــدد أن الطالــب متأخــر دراســّيا أم ال، يجــب علــى املرشــد النفســي إجــراء 
اختبــارات   - القــدرات  اختبــارات   - الــذكاء  اختبــارات  اآلتيــة:  االختبــارات 

واالجتماعــي.  الشــخصي  التكيــف 

أ- اختبارات الذكاء:
الوجهــة  وتوجيهــه  الطالــب،  تأخــر  أســباب  لتحديــد  بهــا  االســتعانة  وميكــن 

والتربويــة. التعليميــة  العمليــة  لنجــاح  الصحيحــة 

زادت  الــذكاء  زاد  وكلمــا  اخلبــرات،  واكتســاب  التعليــم  علــى  القــدرة  هــو  الــذكاء 
التعلــم. علــى  القــدرة 

وتكشف لنا اختبارات الذكاء ما يلي:

هــو  أم  قدراتــه  مــع  يتفــق  الطالــب  حتصيــل  كان  إن  االختبــارات  فنــا  1-     ُتعرِّ
أقل.

2-     تســاعدنا علــى تقبــل نواحــي النقــص والضعــف لــدى التلميــذ، فــال يضغــط 
ويعــّرض  املدرســة  مــن  فيهــرب  طاقتــه؛  فــوق  يحملــه  وال  عليــه 

مســتقبله للضيــاع.

3-     توّضــح لنــا الفــروق الفرديــة بــن الطــالب، التــي يجــب أن يراعيهــا املعلــم 
جــح. لنا ا

ب- اختبارات القدرات:
وتهــدف إلــى كشــف املســتوى الــذي ميكــن أن تبلغــه قــدرات الطالــب يف مجــاٍل 
مــا، وفــق قدراتــه وميولــه -ســواء كانــت ميكانيكيــة، موســيقية، أدبيــة، علميــة- 

حتــى يتــم توجيهــه الوجهــة الصحيحــة للنجــاح بتفــوق.

ج- اختبارات التكيف الشخصي واالجتماعي:
هــذا النــوع مــن االختبــارات لــه أهميــة بالغــة بالنســبة لعمليــة التربيــة والتعليــم؛ 
وذلــك ألن املعلــم ال يســتطيع أن يربــي طالبــه التربيــة الصحيحــة، ويعلمهــم 
بســهولة ويســر إال إذا فهــم كل طالــب فهًمــا صحيًحــا مــن حيــث قدراتــه وميولــه، 
واملدرســة  البيــت  يف  الطالــب  لهــا  يتعــرض  التــي  املشــاكل  كل  علــى  والتعــرف 

ويعمــل علــى حلهــا.

14

دور اإلرشاد النفسي يف 
عالج التأخر الدراسي



2-     التعامــل مــع الطالــب الــذي لديــه تأخــر دراســي بســبب نقــص جســمي أو 
إعاقــة جســمية بشــكل عــادي، دون الســخرية منــه أو التشــديد عليــه.

3-     تغييــر أو تعديــل اجتاهــات الطالــب املتأخــر دراســّيا الســلبية يف شــخصيته 
نحــو التعليــم واملدرســة واملجتمــع، وجعلهــا أكثــر إيجابيــة.

4-     تغيير املفهوم السلبي عن الذات، وتكوين مفهوم إيجابي عنها.

وتبصيــره  ومشــكلته  ذاتــه  فهــم  علــى  دراســّيا  املتأخــر  الطالــب  5-     مســاعدة 
مــن  يعانيــه  ومــا  اخلاطئــة،  واألفــكار  ضعفــه  بنواحــي  وتعريفــه  بهــا، 

انفعاليــة. اضطرابــات 

الطالــب  نفــس  يف  الثقــة  وخلــق  التعلــم،  دافــع  وخاصــة  الدافــع  6-     تنميــة 
دراســّيا. املتأخــر 

دراســّيا،  املتأخــر  والطالــب  املعلــم  بــن  اإليجابيــة  العالقــة  7-     إيجــاد 
وحتليــل  دراســّيا  املتأخــر  الطالــب  نفســية  فهــم  علــى  املعلــم  وتشــجيع 

دواخلــه.

8-     التأكيد على املعلم، مبراعاة التالي عند التعامل مع املتأخر دراسّيا: 

عدم إجهاد الطالب باألعمال املدرسية.   *  

عدم إثارة املنافسة، واملقارنة بينه وبن زمالئه.   *  

*   عــدم توجيــه اللــوم بشــكل مســتمر عندمــا يفشــل الطالــب املتأخــر دراســّيا   
لــه  زمــالء  وبــن  بينــه  الســاخطة  املقارنــة  وعــدم  مــا،  أمــٍر  حتقيــق  يف 

فيــه. هــو  فشــل  فيمــا  أفلحــوا 

ذكرهــا  التــي  املهمــة،  العالجيــة  اإلرشــادية  اخلدمــات  بعــض  أيًضــا  وهنــاك 
األســتاذ الدكتــور/ عبــد الباســط خضــر يف البحــث الــذي أجــراه حتــت عنــوان 

منهــا: نذكــر  الدراســي«,  التأخــر  عــالج  يف  النفســي  اإلرشــاد  »دور 

1-    تنمية مفهوم الوعي الذاتي لدى الطالب.

2-    تنمية مهارات االستذكار. 

3-    حتقيق الصحة النفسية.

4-    تنمية العالقات البينشخصية مع اآلباء واملدرسن.

5-     اســتخدام جميــع أنــواع اإلرشــاد النفســي الســابقة، والالحقــة يف حتســن 
العمليــة التعليميــة.

املصدر:

http://www.aljobran.net/showthread.php?t=3668
موقع الشفا للصحة النفسية والتربية اخلاصة

http://www.shifa.uni.cc/
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عروض مميزة
وخصومات

هـائلـة

عروض مميزة
وخصومات

هـائلـة

طفلــك يســتحق الرعايــة خــالل غيابــك. العنايــة: 
الطريقــة المثلــى لتكويــن طفلك  أثناء الترفيـه: 

انطالقته ا ولى.  
خــاص اللغــة  ثنائــي  تعليمــي  التعليم: منهــج 

بالمجموعة.  

رؤية مجموعة ستبس للحضانات
( عناية - ترفيه - تعليم )

مجموعة حضانات ستبس جروب ثنائية اللغة
اختيارك المناسب للرعاية والتعليم المبكر بالكويت

نستقبل األطفال من عمر 3 شهور إلي 4 سنوات
مواعيد العمل من 7 ص إلى 1:30م  كما نتميز بخدمة الرعاية اخلاصة

وجبات صحية مختارة بعناية  
خالل اليوم

Smart step smart steps smart stepstep@ smart steps
My steps mysteps mysteps n_mysteps
New step newstep newstepkw1 newstep_kw
Step by Step stepbystep stepbystep n_stepbystep
Steps Academy stepsacademy stepsacademy steps_academy2
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إحداهمــا خلــّوه مــن العامــل اللغــوي؛ فبنــوده تتكــون مــن رمــوز 
تطبيقهــا  وميكــن  باإلشــارة  عنهــا  ويجيــب  مصــورة،  وأشــكال 
بــدون اســتخدام الــكالم واأللفــاظ، وهــو يقيــس القــدرة علــى 
اإلدراك البصــري والقــدرة علــى االســتدالل املجــرد، ويســتخدم 
هذا االختبار لقياس مســتويات الذكاء لألعمار من 4 ســنوات 

وحتــى ١8 ســنة، ومت تقنينــه علــى البيئــة الكويتيــة.

ــمة    وللبرنامــج عناصــر تســمى عناصــر االختبــار، وهــي ُمقسَّ
انتهــاء  وبعــد  العمريــة،  الفئــات  حســب  مجموعــات   4 الــى 

بيانــي. كمخطــط  التقريــر  يظهــر  االختبــار 

 مــا أهــم النتائــج التــي نحصــل عليهــا مــن هــذه 
االختبــارات، والتــي أشــرمت إلــى أنهــا تشــمل أربــع 

)املصفوفــات(؟ الــذكاء  مجموعــات الختبــار 
أهــم نتيجــة نحصــل عليهــا مــن هــذه االختبــارات هــو احلصــول 
علــى مخطــط بيانــي وفــق الدرجــات املئينيــة )للدرجــة(، ومــن 

خاللهــا ميكــن معرفــة مســتوى ذكاء الطالــب.

وبعــد االنتهــاء مــن االختبــار ميكــن للمختــّص االطــالع علــى 
للدرجــات  عرًضــا  يشــمل  والــذي  بالطالــب،  اخلــاص  التقريــر 
التــي نالهــا الطالــب بعــد مقارنتهــا باملعاييــر )درجــات التقنــن(.

املســتخدم  للــذكاء،  الكويــت  وكســلر  اختبــار   مــا 
للدسلكســيا؟ الكويتيــة  اجلمعيــة  لــدى 

للفــرد،  احلالــي  املســتوى  يقّيــم  مقيــاس  هــو  وكســلر  اختبــار 
ويطبــق علــى األطفــال مــن عمــر 6 ســنوات إلــى عمــر ١6 ســنة 
و١١ شــهًرا، وهــو يســمح بتقييــم قــدرات األطفــال واملراهقــن.

 مــا االختبــارت واألدوات املســتخدمة يف مقيــاس 
وكســلر الكويــت؟

وهــو  وعملــي،  لفظــي  قســمن:  الــى  االختبــار  هــذا  ينقســم 
اختبــارات  و٧  لفظيــة  اختبــارات   6 اختبــاًرا؛   ١3 مــن  يتكــون 

الكليــة. الــذكاء  نســبة  تعطــي  اختبــارات  وهــي  عمليــة، 

والفهــم  واحلســــــــاب،  )املعلومــــــــات  اللفظيــــــــة  االختبــــــــــارات 
واملتشــابهات، واملفــردات وإعــادة األرقــام(، واالختبــارات العمليــة 
)تكميــل الصــور والترميــز، وجتميــع األشــياء ورســوم املكعبــات، 

وترتيــب الصــور واملتاهــات، والبحــث عــن األشــكال(.

كوبــس  برنامــج  علــى  باختصــار  نتعــرف  أن   نــود 
املســتهدفة.  الفئــات  وعــن  العربــي، 

 اختبــار كوبــس العربــي هــو برنامــج معــّد كلّيــا علــى الكمبيوتــر 

الســتخدامه مــع األطفــال مــن عمــر 4 ســنوات وحتــى 8 ســنوات و١١ شــهًرا، وهــو يهــدف إلــى 
حتديــد نقــاط قــوة اإلدراك البصــري والســمعي وضعفــه عنــد األطفــال، وميكــن مــن خــالل 
هــذه املعلومــات املســاعدة علــى تشــخيص عســر القــراءة أو صعوبــات تعلــم معينــة، وحتديــد 

معوقــات النمــو املختلفــة.

 ما محتويات اختبار كوبس العربي باختصار؟
برنامــج كوبــس هــو برنامــج تشــخيصي ذو كفــاءة عاليــة ومصداقيــة؛ لفــرز حــاالت الدسلكســيا 

وصعوبــات التعلــم األخــرى.

وهــو أول برنامــج يقــّن علــى البيئــة الكويتيــة، ومت مراعــاة العديــد مــن العوامــل احمليطــة 
بالطفــل يف البيئــة الكويتيــة.
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يف بدايــة حوارنــا هــذا، مــا الغايــة والهــدف مــن إيجــاد برامــج    
اســتخدام  علــى  تعتمــد  والتشــخيص  للفــرز  واختبــارات 

ومعتمــدة؟ محــددة  مقاييــس  علــى  أو  الكمبيوتــر، 
تشــخيص  أدوات  إيجــاد  هــي  لتحقيقهــا  ونهــدف  إليهــا  نســعى  التــي  الغايــة 
وفــرز دقيقــة، إلــى حــد مــا تســاعد األخصائيــن علــى حتديــد مســتوى اإلصابــة 
بصعوبــات التعلــم بشــكل عــام، وبالدسلكســيا )عســر القــراءة( بشــكل خــاص.

نود أن يعرف القارئ الكرمي أبرز وأهم البرامج واألدوات املستخدمة  		
يف الفرز والتشخيص، يف اجلمعية الكويتية للدسلكسيا.

تعتمــد اجلمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا برامــج متعــددة للفــرز والتشــخيص 
باســتخدام الكمبيوتــر مواكبــة للتقــدم التقنــي، وكذلــك برامــج أخرى مســاعدة، 

ونســتطيع تقســيم هــذه البرامــج إلــى قســمن وهمــا:

تطبيق الكشف املبدئي عن احتمالية اإلصابة بالدسلكسيا.  

برامج الفرز والتشخيص.  

لــو حتدثيننــا أواًل عــن برامــج الكشــف املبدئــي عــن احتماليــة    
بالدسلكســيا. اإلصابــة 

يعمل تطبيق الكشف املبدئي بنظامن:

 .IOS ١-   تطبيق مؤشر الدسلكسيا: ويعمل على نظام التشغيل

 .Android ٢-  تطبيق الدسلكسيا »اختبار أولي«: ويعمل على نظام التشغيل

والفكــرة األساســية لهــذا التطبيــق هــي عــرض مجموعــة مــن األســئلة وفــق 
األساســية  البيانــات  بإدخــال  املســتخدم  يقــوم  أن  بعــد  معينــة،  تصنيفــات 
)االســم، اجلنــس، العمــر(، وبعــد ذلــك يتــم عــرض األســئلة واإلجابــة عليهــا 

تكــون بـــ »نعــم« أو بـــ »ال«.

بنــاء علــى عــدد اإلجابــات بـــ »نعــم« ضمــن كل تصنيــف، يتــم حتديــد هــل يعانــي 
املســتخدم مــن صعوبــات وفــق هــذا التصنيــف أم ال؟

وبعــد االنتهــاء يتــم عــرض النتيجــة لــكل تصنيــف، وتوجيــه املســتخدم لطــرق 
التواصــل مــع اجلمعيــة إلجــراء كشــف أدق، أو احلصــول علــى االستشــارات.

عبــر  ُتســتخدم  التــي  والتشــخيص،  الفــرز  برامــج  تتكــون   ِمَّ 
الكمبيوتــر؟

تتكون برامج الفرز والتشخيص من قسمن رئيسن، هما: 

برامج الفرز والتشخيص املقننة.  -١

برامج الفرز والتشخيص املساعدة.  -٢

األول  القســم  عــن  احلــوار  هــذا  يف  نتحــدث  أن   نســتطيع 
الفــرز  برامــج  فمــا  املقننــة،  والتشــخيص  الفــرز  برامــج  وهــو 

لديكــم؟ املقننــة  والتشــخيص 
برامج الفرز والتشــخيص املقننة هي برامج مت تقنينها على البيئة الكويتية، 
مــن خــالل إجــراء عمليــات املســح علــى عينــة واســعة مــن طلبــة مــدارس الكويــت 
يف كافــة احملافظــات واملناطــق التعليميــة، مــن كال اجلنســن الذكــور واإلنــاث، 

ولدينــا عــدة مقاييــس لقيــاس نســبة الــذكاء حســب األعمــار.

 ذكــرمت مــن خــالل حديثكــم أن لديكــم عــدة برامــج واختبــارات 
مقننــة، فمــا هــي؟

نعــم، لدينــا اختبــار الــذكاء غيــر اللغــوي )املصفوفــات(، واختبــار وكســلر الكويــت 
 4 مــن  العمريــة  للفئــة  العربــي  كوبــس  وبرنامــج  الثالــث(،  )اإلصــدار  للــذكاء 
الدسلكســيا  تشــخيص  برنامــج  وأيًضــا  شــهًرا،  و١١  ســنوات   8 وحتــى  ســنوات 
)للفئــة العمريــة املتوســطة( مــن 8 ســنوات وحتــى ١١ ســنة و١١ شــهًرا، وبرنامــج 
تشــخيص الدسلكســيا )للفئــة العمريــة العليــا( مــن ١٢ ســنة وحتــى ١8 ســنة.

مســتوى  أي  يف  )املصفوفــات(،  اللغــوي  غيــر  الــذكاء   اختبــار 
محــددة؟ معاييــر  لــه  وهــل  يطبــق؟ 

اختبــار املصفوفــات هــو ضمــن اختبــارات الــذكاء غيــر اللغويــة، وميتــاز مبيزتــن 



ما أسباب التأخر الدراسي؟

اجلواب:
األســباب  مــن  متداخلــة  وهــي مجموعــة  متنوعــة،  أســباب  الدراســي  للتأخــر 
االنفعاليــة والعقليــة، واالجتماعيــة، االقتصاديــة، واجلســمية التــي تؤثــر يف 
الطفــل بدرجــات متفاوتــة؛ وينــدر أن يرجــع التأخــر الدراســي إلــى ســبب واحــد، 

وميكــن تلخيــص أهمهــا فيمــا يلــي:

أســباب جســمية مثــل: تأخــر النمــو وضعــف الِبْنيــة وضعــف احلــواّس، مثــل: 
الســمع والبصــر، والضعــف الصحــي العــام، وســوء التغذيــة واضطــراب الــكالم... 
إلــخ. وكذلــك احلالــة الصحيــة الســيئة لــألم أثنــاء احلمــل، وإصابتهــا بأمــراض 

خطيــرة وظــروف الــوالدة العســرة.

أســباب عقليــة مثــل: الضعــف العقلــي والغبــاء، ونقــص االنتبــاه، وضعــف 
الذاكــرة والنســيان.

أســباب اجتماعيــة، اقتصاديــة مثــل: االنخفــاض الشــديد يف املســتوى 
وكبــر  للوالديــن،  التعليمــي  املســتوى  وانخفــاض  االقتصــادي،  االجتماعــي 
حجــم األســرة، والظــروف الســكنية الســيئة، وســوء التوافــق األســري، وارتفــاع 
مســتوى الطمــوح مبــا ال يتناســب مــع قــدرات التالميــذ أو الالمبــاالة، ونقــص 

بالتحصيــل. االهتمــام 

أســباب انفعاليــة مثــل: اضطــراب اجلــو األســري، واالضطــراب االنفعالــي 
ونقــص  واإلحبــاط،  االنفعاليــة  واملشــكالت  بالنقــص،  والشــعور  للوالديــن، 
دراســية  مــادة  وكراهيــة  العصبــي،  واالضطــراب  والقلــق،  االنفعالــي  االتــزان 

وأكثــر. معينــة 

عــن  الدراســية  املــواد  وبعــد  املدرســي،  التوافــق  أســباب أخــرى مثــل: ســوء 
الواقــع، ونقــص مناســبة املناهــج وطــرق التدريــس، وســوء اجلــو املدرســي العــام، 
وعــدم املواظبــة، وكثــرة الغيــاب والهــروب، واالعتمــاد الزائــد علــى الغيــر كمــا يف 
الــدروس اخلصوصيــة، واحلرمــان الثقــايف العــام وتأثيــره الســيئ يف التفكيــر 

والتحصيــل.
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ويتكــون مــن 8 اختبــارات أساســية، ويضــاف لهــا اختبــار املهــرج والتدريــب علــى 
الفــأرة.

وتنقســم االختبــارات إلــى قســمن: اختبــارات بصريــة )أصدقــاء زويــد، األرانــب، 
حــروف زويــد، صنــدوق األلعــاب(.

واختبارات شخصية )السباقات، املتشابهات، أسماء حروف زويد، ووك(.

املتوســطة(،  العمريــة  )للفئــة  الدسلكســيا  تشــخيص   برنامــج 
وبرنامــج تشــخيص الدسلكســيا )للفئــة العمريــة العليــا(، مَّ 
يتألــف هــذان البرنامجــان ويف أي فئــة عمريــة يســتخدمان؟

يســتخدم برنامــج تشــخيص الدسلكســيا )للفئــة العمريــة املتوســطة( لفــرز 
و١١ شــهًرا،  8 ســنوات وحتــى ١١ ســنة  مــن  الدسلكســيا لألعمــار  وتشــخيص 
لفــرز  العليــا(  العمريــة  )للفئــة  الدسلكســيا  تشــخيص  برنامــج  ويســتخدم 
وتشــخيص الدسلكســيا لألعمــار مــن ١٢ ســنة وحتــى ١8 ســنة، ومت تقنينهمــا 
على البيئة الكويتية، حيث يتم عرضهما بطريقة مشــوقة بالصوت والصورة، 
ويتــم احتســاب الدرجــات والوقــت املســتغرق بشــكل آلــي عــن طريــق الكمبيوتــر، 

ويتألــف كل برنامــج مــن ٧ اختبــارات جزئيــة مقســمة إلــى ثالثــة أقســام:
األول:  اختبارات القدرات الذهنية )املصفوفات(.

الثاني: اختبارات حتصيلية.
الثالث: اختبارات إدراكية ) سمعية - بصرية (.

 ِمَّ يتألــف كل اختبــار مــن هــذه االختبــارات الســبعة؟ وهــل لهــا 
معاييــر مســتخدمة؟

يتألــف كل اختبــار جزئــي مــن تدريــب واختبــار 
أساســي، والغايــة مــن التدريــب هــي إتاحــة املجــال 
لالختبــار  مفّصــل  بشــرح  يقــوم  بــأن  للفاحــص 
يف  البــدء  علــى  قدرتــه  مــن  والتأكــد  للطالــب، 

االختبــار.

وبعــض االختبــارات حتتــوي علــى شــروط توقــف 
إجابــة  وعنــد  اخلاطئــة،  باإلجابــات  تتعلــق 
املتتاليــة  األســئلة  مــن  معــن  لعــدد  الطالــب 
بشــكل خاطــئ يتوقــف االختبــار.. وتســمى هــذه 

يلــي: مــا  االختبــارات 

القدرات الذهنية.  -١

التهجية.  -٢

قراءة اجلمل.  -3

الهاتف النّقال.  -4

الكهف املسكون.  -5

الكلمات املسيلة.  -6

تقطيع اجلمل.  -٧

كشــف  برنامــج  خــالل  مــن  املختــّص  منــه  يســتفيد  الــذي   مــا 
كشــف  وبرنامــج  املتوســطة(،  العمريــة  )للفئــة  الدسلكســيا 

العليــا(؟ العمريــة  )للفئــة  الدسلكســيا 
بعــد االنتهــاء مــن االختبــار ميكــن للمختــص االطــالع علــى التقريــر اخلــاص 
بالطالــب، والــذي يشــمل عرًضــا للدرجــات التــي نالهــا الطالــب بعــد مقارنتهــا 
باملعاييــر )درجــات التقنــن(، واحلصــول علــى مخطــط بيانــي وفــق الدرجــات 
املئينيــة )للدرجــة وللزمــن(، ومــن خاللهــا ميكــن معرفــة إن كان الطالــب يعانــي 

مــن الدسلكســيا أو مــن صعوبــات التعلــم أم ال.

 يف نهايــة هــذا احلــوار، والــذي حتدثنــا فيــه عــن القســم األول 
مــا  نعــرف  أن  نــود  املقننــة،  والتشــخيص  الفــرز  برامــج  وهــو 
النتيجــة التــي تســعى اجلمعيــة الكويتيــة للحصــول عليهــا مــن 

خــالل هــذه البرامــج؟
النتيجــة التــي نرجوهــا مــن خــالل هــذه البرامــج هــي احلصــول علــى مؤشــرات 
مقننــة ودقيقــة، وبزمــن قياســي يف اختبــارات الفــرز والتشــخيص؛ ممــا يســهم 
املظهــر  مــن حيــث  أدوات مقبولــة  وإيجــاد  البشــري  تقليــل عامــل اخلطــأ  يف 
لــدى الطالــب؛ ممــا يزيــد مــن قابليتــه للتفاعــل مــع االختبــارات  اخلارجــي 

واألدوات العالجيــة التــي ُتســتخدم عبــر الكمبيوتــر.

20



اإلدراك البصــري مــن خــالل حتقيــق مجموعــة متدرجــة مــن األهــداف تطبــق 
وهــي: اجللســات،  خــالل 

	مضاهاة ومطابقة األلوان، واملقارنة بينها. 

	املقارنة بن األشكال يف الطول واحلجم.  

	املطابقة بن مناذج احلروف واألرقام واألشكال. 

		اكتشــاف االختالفــات بــن صورتــن )أو بــن عملــن فنيــن لــه، ولزميلــه يف 
نفــس املوضــوع وبنفــس اخلامــات(.

والكلمــات  غ( )ط، ظ(،  )ع،  املتشــابهة  احلــروف  بــن  التمييــز  		يفيــد يف 
املتشــابهة أيًضــا )عــاد، جــاد( مــن خــالل عمــل فنــي.

الفــراغ،  يف  اإلنســان  مــكان جســم  الفراغــي: حتديــد  أو  املكانــي  		إلدراك 
وإدراك موقع األشــياء بالنســبة لإلنســان وبالنســبة لألشــياء األخرى. ويف 
عمليــة القــراءة، يجــب أن ينظــر إلــى الكلمــات كوحــدات مســتقلة ُمحاطــة 

بفــراغ.

	املقارنة بن املسافات )قريب جّدا -  قريب -  بعيد -  بعيد جّدا(. 

يجــب أن نعّلــم الطــالب أن هنــاك بعــض األمــور التــي ال تؤثــر يف متييــز احلــرف، 
وهي:

3- مادة الكتابة. ١ - احلجم.       ٢- اللون.        

ننــا مــن مســاعدة الطفــل علــى  وقــد ثبــت أن نشــاًطا فنّيــا مثــل الطباعــة ميكِّ  
البصــري(، فيتحســن  )اإلدراك  النمائــي  األهــداف يف اجلانــب  تلــك  حتقيــق 
الطفــل ويســتطيع أن يتخطــى العســر القرائــي "الدسلكســيا"، وهــو مســتمتع 

بجلســات العــالج بالفــن التــي متــده بطاقــة إيجابيــة وثقــة بالنفــس.
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أثبتت البحوث والدراسات يف مجال العالج بالفن، أن الفن مادة عالجية   
تأهيليــة لصعوبــات التعلــم القرائــي "الدسلكســيا"؛ ملــا للفــن التشــكيلي بجميــع 
مجاالتــه التطبيقيــة والرســم والتشــكيل الفنــي مــن فوائــد عالجيــة تأهيليــة، 
لهــا تأثيرهــا املباشــر علــى النواحــي البصريــة والفكرية والتعليمية والســلوكية. 

ومــن أهــم الفوائد: 
زيادة االنتباه.                 	اكتشاف الذات.            

االسترخاء وتخفيف التوتر.                               	زيادة التركيز.           

ملســاعدة  تهــدف  التــي  األنشــطة  خــالل  مــن  احلســي  اإلدراك  		حتســن 
اجلهــاز العصبــي، وتنظيــم ودمــج املعلومــات مــن البيئــة، والتــي تــؤدي إلــى 

مســتقبلية.  فيــة  تكيُّ اســتجابات 

وهــذا يف حــد ذاتــه عــالج للســبب الرئيــس لصعوبــات التعلــم، التــي تنشــأ   
أو  املركــزي  العصبــي  اجلهــاز  َخَلــل يف  وســببها  نفســه،  الشــخص  داخــل  مــن 

املعلومــات.  معاجلــة  علــى  القــدرة  ضعــف 

وبوصــف العســر القرائــي بأنــه واحــد مــن صعوبــات التعلــم اخلاصــة األكثــر   
شــرًطا  القــراءة  يف  النجــاح  لكــون  وذلــك  املدرســية؛  العلــوم  باقــي  يف  تأثيــًرا 
للنجــاح يف باقــي املــواد الدراســية األخــرى، وجنــد أن أنشــطة التأهيــل بالفــن 
هــي الوســيط الناجــح يف برامــج صعوبــات التعلــم القرائــي؛ ألنهــا تســاعدهم يف 

تنميــة مهاراتهــم البصريــة الالزمــة لتخطــي العســر القرائــي.

فاإلحســاس باللــون واملســافة والبعــد واحلجــم وامللمــس للســطوح املختلفــة -   
الســوك. ــال يف تعديــل  فعَّ وُيســاهم بشــكل  النمائيــة األساســية،  ــي اجلوانــب  ينمِّ

صعوبــات  ذوي  لألطفــال  املشــتركة  الصفــات  علــى  نتعــرف  أن  وميكننــا   
كاآلتــي: التربــوي  الســلوكي  واجلانــب  النمائــي،  اجلانــب  يف  التعلــم 

أواًل: صعوبات التعلم النمائية تتضمن: 
٢- صعوبات اإلدراك.  ١- صعوبات االنتباه.     

4- صعوبات تكوين املفهوم.  3- صعوبات التذكر.     
5- صعوبات حّل املشكلة.   

العــــــالج بالفـــــن 
للدسلكسيا
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التعلــم،  صعوبــات  ذوي  لألطفــال  الســلوكية  اخلصائــص  ثانًيــا: 
: تتضمــن و

	النشاط الزائد. 	املشاكل األكادميية.     
	االندفاع والتهور .                        

	عدم القدرة على التناسق العام للحركة.
	عدم االستقرار العاطفي )تقلب املزاج، الكآبة، القلق(.

املعالــج  التــي ينّفذهــا  بالفــن،  العــالج  برامــج  دور  أهميــة  تأتــي  مــن هنــا   
باســتخدام  األدوات، واأللــوان، واخلامــات، واملالمــس، وتوظيفهــا مــن خــالل 
مجموعــة مــن األنشــطة الفنيــة التأهيليــة املوضوعــة بدقــة وعنايــة؛ لتحقيــق 
علــى  واحلصــول  للطفــل،  والســلوكي  النمائــي  اجلانــب  يف  عالجيــة  أهــداف 
أكثــر يف نهايــة البرنامــج العالجــي.  أو  إجنــاز فنــي مكــّون مــن لوحــة فنيــة، 

صعوبــات  يعالــج  بالفــن،  عــالج  لبرنامــج  منوذًجــا  نعــرض  وللتوضيــح   



    وقــد يكــون متقلــب املــزاج ورّد فعلــه عنيًفــا غيــر متوافــق مــع املوقــف، فمثــاًل: 

يصيــح بشــكل مفاجــئ وعنيــف عندمــا ُيصــاب باإلحبــاط . 

    قــد يقــوم بكتابــة واجباتــه بســرعة ولكــن بشــكل غيــر صحيــح، أو يكتبهــا 

ببــطء دون إكمالهــا . 

بالنسبة حلل املشكات : 
    قــد يصعــب عليــه تعلــم املراحــل املتتابعــة التــي يحتاجهــا حلــل املشــكالت 

الرياضيــة، مثــل: الضــرب والقســمة الطويلــة واملعــادالت اجلبريــة، وقــد ال 
يجــد طرًقــا مختلفــة حلــل املشــكلة فــال يجــد غيــر طريقــة واحــدة حللهــا . 

    وقــد يصعــب عليــه النقــل مــن الســبورة أو مــن الكتــاب، فيحــذف الكلمــات 

أو احلــروف . 

ِصــف خطــه بالــرداءة، وقــد يقــوم بعمــل أخطــاء إمالئيــة بســيطة ال      قــد يتَّ

تتناســب مــع مرحلتــه العمريــة . 

من حيث القدرة على التذكر : 
    تأكد من أن أجهزة السمع لدى طفلك تعمل بشكل جيد.

لهــا لغيــره كتدريــب لذاكرتــه، ثــم        أعطــه بعــض الرســائل الشــفهية لُيوصِّ

ْدهــا تدريجّيــا .  زوِّ

      دع الطفــل يلعــب ألعاًبــا حتتــاج إلــى تركيــز وبهــا عــدد قليــل مــن النمــاذج، 

ثــم زود عــدد النمــاذج تدريجّيــا . 

      أَْعِط الطفل مجموعة من الكلمات كـ  ] أشياء ,  أماكن ,  أشخاص [.

     دعه يذكر لك كلمات حتمل نفس املعنى.

      يف نهايــة اليــوم أو نهايــة الرحلــة أو بعــد قــراءة قصــة، دع الطفــل يذكــر مــا 

مــّر بــه مــن أحــداث . 

      تأكــد أنــه ينظــر إلــى مصــدر املعلومــة املعطــاة، ويكــون قريًبــا منهــا أثنــاء 

إعطــاء التوجيهــات  ] كالنظــر إلــى عينيــه وقــت إعطائــه املعلومــة [.

نــه مــن ســماعك بوضــوح، وال        تكلــم بصــوت واضــح ومرتفــع بشــكل كاٍف ميكِّ

ُتســرع يف احلديــث . 

ــم الطفــل مهــارات االســتماع اجليــد واالنتبــاه ,  كأن تقــول لــه:  )أوِقــْف        علِّ

ن بعــض  مــا ُيشــغلك ,  انظــر إلــى الشــخص الــذي يحدثــك ,  حــاول أن ُتــَدوِّ
املالحظــات ,  اســأل عــن أي شــيء ال تفهمــه ( .

      اســتخدم مصطلحــات االجتاهــات بشــكل دائــم أثنــاء احلديــث مــع الطفــل، 

أمثــال: فــوق ,  حتــت ,  ادخــل يف الصنــدوق . 

من حيث اإلدراك البصري :  
ــقْ مــن قــوة إبصــار الطفــل بشــكل مســتمر، بعرضــه علــى طبيــب عيــون      حتقَّ

لقيــاس قدرتــه البصريــة . 

البــاب   أمثــال:  وألوانهــا،  وأشــكالها  األشــياء  أحجــام  بــن  مييــز  دعــه       

مســتديرة.  والســاعة  مســتطيل، 

القدرة على القراءة :  
التأكــد مــن أن مــا يقــرؤه الطفــل مناســب لعمــره وإمكانياتــه وقدراتــه، وإذا لــم 
ــم أن  يحــدث، يجــب مناقشــة معلمــه لتعديــل املطلــوب قراءتــه.,  اْطُلــْب مــن امُلَعلِّ
يخبــرك باألعمــال التــي يجــب أن يقــوم بهــا يف املــواد املختلفــة مثــل: العلــوم 
لــك  يتســنى  حتــى  الفصــل؛  يف  إياهــا  إعطائــه  قبــل  واجلغرافيــا  والتاريــخ 

مراجعتهــا معــه . 

املمارسات االجتماعية :  
قــد ال يســتطيع تقــومي نفســه علــى حقيقتهــا؛ فيظــن أنــه قــد أجــاب بشــكل جيد 
يف االمتحــان، وُيصــاب بعــد ذلــك بخيبــة أمــل ..  وهنــاك صفــات مشــتركة بــن 
هــؤالء األطفــال؛ فقــد يكــون حتصيلــه ومســتواه يف بعــض املــواد جيــًدا، ويكــون 
يف البعــض اآلخــر ضعيًفــا ..  وقــد يكــون  قــادًرا علــى التعلــم مــن خــالل طريقــة 
واحــدة، مثــاًل باســتخدام الطريقــة املرئيــة وليســت الســمعية، وقــد يتذكــر مــا 

قــرأه وليــس مــا ســمعه.

صعوبــات  أن  األطفــال:  ريــاض  مــدرس  بطــرس،  حافــظ  بطــرس  د .   ويضيــف 
وُتــالِزم  املختلفــة،  احليــاة  مجــاالت  يف  تؤثــر  التــي  اإلعاقــة  مــن  ُتَعــّد  التعلــم 
اإلنســان مــدى احليــاة، وتــؤدي إلــى عــدم القــدرة علــى تكويــن صداقــات وحيــاة 
اجتماعيــة ناجحــة، وهــذا مــا يجــب أن ُيدركــه الوالــدان واملعلــم واألخصائــي 
وجميــع مــن يتعامــل مــع الطفــل؛  فمعّلــم الطفــل عليــه أن يعــرف نقــاط الضعــف 
والقــوة لديــه مــن أجــل إعــداد برنامــج تعليمــي خــاص بــه. إلــى جانــب ذلــك علــى 
الوالديــن التعــرف علــى القــدرات والصعوبــات التعليميــة لــدى طفلهمــا؛ ليعرفــا 
ز  ي لديــه جوانــب الضعــف وتدعــم القــوة، وبالتالــي تعــزِّ أنــواع األنشــطة التــي تقــوِّ

منــو الطفــل وتقلــل مــن الضغــط وحــاالت الفشــل التــي قــد يقــع فيهــا .  

 دور الوالدين جتاه طفلهما ذي صعوبات التعلم : 

      القــراءة املســتمرة عــن صعوبــات التعلــم، والتعــرف علــى ُأســس التدريــب 

والتعامــل املتبعــة للوقــوف علــى األســلوب األمثــل لفهــم املشــكلة . 

      التعــرف علــى نقــاط القــوة والضعــف لــدى الطفــل بالتشــخيص مــن خــالل 

األخصائين أو معلم صعوبات التعلم، وال يخجالِن من أن يســأال عن أي 
مصطلحات أو أسماء ال يعرفاِنها . 
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األسلوب األمثل 
ملواجهة 

صعوبات التعلم 
لدى األطفال

إدراك الوالديــن للصعوبــات أو املشــكالت التــي تواجــه الطفــل منــذ والدتــه مــن 
األهميــة؛ حيــث ميكــن عالجهــا والتقليــل مــن اآلثــار الســلبية الناجتــة عنهــا . 

علــى  والعمــل  اكتشــافها  األهميــة  مــن  األطفــال  لــدى  التعلــم  وصعوبــات 
عالجهــا، يقــول د .  بطــرس حافــظ بطــرس مــدرس ريــاض األطفــال بجامعــة 
القاهــرة :  إن مجــال صعوبــات التعلــم مــن املجــاالت احلديثــة نســبّيا يف ميــدان 
التربيــة اخلاصــة ,  حيــث يتعــرض األطفــال ألنــواع مختلفــة مــن الصعوبــات 
أو  التعليمــي  الفشــل  إلــى  وتــؤدي  العلمــي،  تقدمهــم  عقبــة يف طريــق  تقــف 
التســرب مــن املدرســة يف املراحــل التعليميــة املختلفــة؛ إذا لــم يتــم مواجهتهــا 
والتغلــب عليهــا ..  واألطفــال ذوو صعوبــات التعلــم أصبــح لهــم برامــج تربويــة 
خاصــة بهــم تســاعدهم علــى مواجهــة مشــكالتهم التعليميــة، والتــي تختلــف يف 

طبيعتهــا عــن مشــكالت غيرهــم مــن األطفــال . 

وقــد حــددت الدراســة التــي قــام بهــا د .  بطــرس حافــظ مظاهــر صعوبــات التعلــم 
لطفــل مــا قبــل املدرســة، يف عــدة نقــاط : 

من حيث اإلدراك احلسي :  
ــــ  الكلمــات، مثــل  ]أشــجار  أصــوات  بــن  التمييــز  قــد ال يســتطيع  فإنــه مثــاًل 

ــــ صيــف [  وال يركــز أثنــاء القــراءة .  أشــجان ,  ســيف 

 مشكلة إكمال الصور، واألشكال الناقصة، وألعاب الفّك والتركيب . 

قد ال يستطيع تصنيف األشكال وفًقا للون، أو احلجم، أو الشكل، أو امللمس . 

قــد ال يســتطيع التركيــز علــى مــا ُيقــال لــه أثنــاء تشــغيل املذيــاع أو التليفزيــون، 

وقــد يكــون غيــر قــادر علــى التركيــز علــى مــا يقولــه  املعلــم بالفصــل . 

من حيث القدرة على التذكر : 
يأخــذ فتــرة أطــول مــن غيــره يف حفــظ املعلومــات وتعلمهــا، كحفــظ األلــوان 

وأيــام األســبوع : 

   ال يستطيع تقدمي معلومات عن نفسه أو أسرته . 

   قد ينسى أدواته وكتبه، أو ينسى أن ُيْكِمل واجباته.

      قد يقرأ قصة، ومع نهايتها يكون قد نسي ما قرأه يف البداية . 

من حيث التنظيم :  
تظهر غرفة نومه يف فوضي:

    عندما يعطي تعليمات معينة، ال يعرف من أين وكيف يبدأ .

ــم وفهــم اليمــن واليســار ,  فــوق وحتــت، وقبــل وبعــد ,       وقــد يصعــب عليــه تعلُّ

واألول واآلخــر ,  واألمــس واليــوم . 

علــى  األشــياء  فيضــع  وحدودهــا،  املنضــدة  مســاحة  مــدى  إدراكــه      عــدم 

ب وقوعهــا، كذلــك اصطدامــه باألشــياء أثنــاء احلركــة .   الطــرف ممــا ُيســبِّ
وقــد يكــون أكثــر حركــة، أو أقــل حركــة مــن غيــره مــن األطفــال. أمــا مــن 
حيــث اللغــة فقــد يكــون بطيًئــا يف تعلــم الــكالم، أو ينطــق بطريقــة غيــر 

الكلمــة [.  حــروف  صحيحــة  ]إبــدال 
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هنــاك بعــض االعتبــارات الســيكولوجية والتربويــة، التــي ينبغــي على 
املــدرس مراعاتهــا يف تعاملــه مــع املتأخريــن دراســّيا، وهــي كمــا يلــي: 

  احتــرام فرديــة التلميــذ: فعلــى املــدرس أن يحتــرم التلميــذ، وأن يشــعره 
باحلــب، وأال يغضــب إذا أســاء الطفــل؛ بــل يقابــل إســاءة الطفــل بألفــاظ 

رقيقــة.

احلــب  هــي:  احلاجــات  وهــذه  األساســية،  بحاجاتهــم  األطفــال    إمــداد 
يأتــي  فقــد  الذاتيــة؛  بالقيمــة  واإلحســاس  باألمــن  والشــعور  واحلنــان 
الطفــل عــن بيــت متصــدع تســوده القســوة والعنــف وال مــكان فيــه للعاطفــة، 
وإن تعاملــك مــع هــذا الطفــل قــد يوقــظ حبــه لــك فيبــوح لــك مبتاعبــه، 

التــي يفتقدهــا. أو األم  وقــد تصبــح بنظــرة شــخصية األب 

  يجــب أن يتصــرف املــدرس دائًمــا وفــق مــا تقتضيــه املهنــة، فــال يغضــب وال 
يضــرب وال يثيــر غضــب األطفــال، ويســتطيع املــدرس أن يحافــظ علــى 

هــدوء فصلــه بــأن يشــغل كل األطفــال بالعمــل الشــيق املمتــع تربوّيــا.

اعتبارات سيكولوجية وتربوية للمدرس؛ 
للتعامل مع املتأخرين دراسّيا

محمد كمال اإلمام زميتر

راِع العبارات اآلتية مع املتأخرين دراسّيا:

  تأكد من سالمة بدنه؛ بصره وسمعه....

  أعطه من وقتك ورعايتك أكثر من اآلخرين.

  أجلسه بالقرب منك.

  نظم مجموعات متجانسة يف فصلك.

  كن صبوًرا عليه عطوًفا، وال تسخر منه.

  استعرض أعماله الناجحة أمام الفصل.

  نظم له برنامًجا لتقدمي املساعدة اخلاصة له.

  اتصل باألب أو األم، وقدم لهما مقترحات ملساعدة الطفل.
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      إيجاد عالقة قوية بينهما وبن معلم الطفل، أو أي أخصائي له عالقة به . 

بطــرس  د .   ويقــول  الطفــل،  مســتوى  ملعرفــة  باملدرســة  الدائــم  االتصــال        

تأثيــر مهــم علــى تقــدم الطفــل، مــن خــالل  الوالديــن لهمــا  حافــظ :  إن 
مثــال :  والتنظيــم...  القــدرة 

ُتْعــِط الطفــل العديــد مــن األعمــال يف وقــت واحــد، وأْعِطــِه وقًتــا كافًيــا        ال 

إلنهــاء العمــل وال تتوقــع منــه الكمــال. 

ــْح لــه طريقــة القيــام بالعمــل بــأن تقــوم بــه أمامــه، واشــرح لــه مــا تريــد      َوضِّ

ر العمــل عــدة مــرات قبــل أن تطلــب منــه القيــام بــه . منــه، وكــرِّ

ُيــَرّد إلــى مكانــه      ضــع قوانــن وأنظمــة يف البيــت بــأن كل شــيء يجــب أن 

بعــد اســتخدامه، وعلــى جميــع أفــراد األســرة اتبــاع تلــك القوانــن حيــث إن 
الطفــل يتعلــم مــن القــدوة.

ــْه لعمــر الطفــل عندمــا تطلــب منــه مهمــة معينــة؛ حتــى تكــون مناســبة         تنبَّ

لقدراته . 

       احــرم طفلــك مــن األشــياء التــي لــم ُيِعْدهــا إلــى مكانهــا مــدة معينــة إذا لــم 

يلتــزم بإعادتهــا، أو ال تشــتِر لــه شــيًئا جديــًدا، أو دعــه يدفــع قيمــة مــا أضاعــه . 

      كاِفْئُه إذا أعاد ما استخدمه، وإذا انتهى من العمل املطلوب منه.

      ال تقارن الطفل بإخوانه أو أصدقائه، خاصة أمامهم.

َح له أخطاءه.       دعه يقرأ بصوت مرتفع كل يوم؛ لُتَصحِّ

وأخيــرا يضيــف د .  بطــرس حافــظ بطــرس أن الدراســات واألبحــاث املختلفــة 
قــد أوضحــت أن العديــد مــن ذوي صعوبــات التعلــم الذيــن حصلــوا علــى تعليــم 
أكادميــي فقــط خــالل حياتهــم املدرســية، وتخرجــوا يف املرحلــة الثانويــة -لــن 
يكونــوا مؤهلــن بشــكل كاٍف لدخــول اجلامعــة، وال لدخــول املــدارس التأهيليــة 
املختلفــة أو التفاعــل مــع احليــاة العمليــة؛  ولهــذا يجــب التخطيــط مســبًقا 
لعمليــة االنتقــال التــي ســيتعرض لهــا ذوو صعوبــات التعلــم عنــد اخلــروج مــن 
احليــاة املدرســية إلــى العالــم اخلارجــي، وإتاحــة اخليــارات املتعــددة لتوجيــه 
الطالــب، واتخــاذ القــرار الــذي يســاعد علــى إحلاقــه باجلامعــة أو حصولــه علــى 
عمــل وانخراطــه يف احليــاة العمليــة أو توجيهــه نحــو التعليــم املهنــي ,  وعنــد 
اتخــاذ مثــل هــذا القــرار يجــب أن يوضــع يف االعتبــار ميــول الطالــب؛ ليكــون 

مشــارًكا يف قــرار كهــذا . 

املصدر:
عثمان من جريدة األهرام املصرية. املصدر )شبكة اخلليج(

topic-http://shifa.ahlamontada.com/t256
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حــول املــواد املــراد تذكرهــا، بينمــا ُتقــاس الذاكــرة قصيــرة املــدى مــن خــالل عــدد 
ودقــة الوحــدات املســترجعة.

التدخل العاجي الضطرابات عمليات الذاكرة: 
البــؤرة الرئيســة ملشــكالت ذوي صعوبــات التعلــم تتمثــل يف محدوديــة ســعة الذاكــرة 
ل عقبــة صلبــة تقــف خلــف معظــم اضطرابــات العمليــات  قصيــرة املــدى، والتــي ُتَشــكِّ
املعرفــة لديهــم، ومــن َثــمَّ فاألفــراد الذيــن لديهــم اضطرابــات يف قــدرات الذاكــرة أو 
عملياتهــا مثــل ذوي صعوبــات التعلــم -يكــون مــن املتوقــع بالنســبة لهــم أن يجــدوا 
صعوبــات يف عــدد مــن األنشــطة األكادمييــة واملعرفيــة علــى اختــالف أنواعهــا؛ ومــن 
هنــا فــإن معرفــة وتشــخيص وعــالج اضطرابــات الذاكــرة لــدى ذوي صعوبــات التعلــم 
متثــل أهداًفــا تربويــة مهّمــة، تســعى إلــى حتقيقهــا كافــة األنظمــة التربويــة. هــذه 
أو  املعلومــات،  ومعاجلــة  جتهيــز  وعمليــات  اإلســتراتيجيات  تتنــاول  االضطرابــات 

عمليــات الضبــط أو التحكــم أكثــر ممــا تتنــاول طبيعــة املكــون. 

التدخــل  وبرامــج  إســتراتيجيات  عليهــا  تقــوم  االفتراضــات  مــن  مجموعــة  وهنــاك 
منهــا:  العالجــي، 

تقديــر  أو  تقــومي  علــى  والكبــار  األطفــال  مــن  التعلــم  صعوبــات  ذوي  ١-     قــدرة 
املعلومــات، ومــن َثــمَّ جتهيزهــا وتهيئتهــا وفًقــا ملتطلبــات املوقــف أو املهمــة، وهــذه 

الكفــاءة.  وعــدم  والقصــور  الضعــف  القــدرة يعتريهــا 

هــو  التعلــم  صعوبــات  ذوي  قــدرات  يعتــري  الــذي  والقصــور  الضعــف  هــذا  ٢-     إن 
ســبب ونتيجــة يف ذات الوقــت؛ هــو ســبب يرجــع إلــى مكونــات التجهيــز ومحتــواه 
ومعــدل  املــدى  طويلــة  والذاكــرة  املعرفيــة  البنيــة  يف  ممّثلــة  والكيفــي  الكمــي 
التمثيــل املعــريف للمعلومــات، ونتيجــة لضعــف أو قصــور اإلســتراتيجيات التــي 

يســتخدمها هــؤالء األطفــال يف جتهيــز ومعاجلــة املعلومــات.

التركيــز  يصبــح  املكونــات،  يتنــاول  الــذي  العالجــي  التدخــل  صعوبــة  3-     إزاء 
للتدخــل العالجــي الــذي يتنــاول اإلســتراتيجيات والبرامــج -مطلًبــا تفرضــه 
وحيــث  التعلــم،  صعوبــات  ذوي  لــدى  الذاكــرة  عمليــات  اضطرابــات  طبيعــة 
خــالل  مــن  الفعالــة  اإلســتراتيجيات  أمنــاط  مــن  الكثيــر  اكتســاب  ميكــن  إنــه 
مثــل  التعلــم  صعوبــات  ذوي  وإكســاب  تعليــم  عــبء  فــإن  التدريــس؛  عمليــات 
هــذه اإلســتراتيجيات يقــع بالدرجــة األولــى علــى البرامــج املدرســية مــن حيــث 
التصميــم واحملتــوى مــن ناحيــة، وعلــى القائمــن بالتدريــس لهــذه الفئــة مــن 

أخــرى.  ناحيــة 

4-     يجــب عنــد تصميــم برامــج وأنشــطة التدخــل العالجــي الضطرابــات عمليــات 
الذاكــرة، النظــر إلــى عالقــات التأثيــر والتأثــر التــي تعكســها مختلــف مكونــات 
عمليــات الذاكــرة، وإن الكفــاءة الكليــة لنشــاط وفعاليــة الذاكــرة تتطلــب أن يكــون 

التدخــل العالجــي لهــذه االضطرابــات شــاماًل، وآخــًذا يف االعتبــار تكامــل أنشــطة 
مكونــات عمليــات الذاكــرة.

احملاور الرئيسة للتدخل العاجي:
١-     التغيير اإليجابي للخصائص الكمية، والكيفية للبناء املعريف لديهم.

٢-     التغييــر اإليجابــي حملتــوى الذاكــرة طويلــة املــدى، وتعميقــه بإحــداث ترابطــات 
املعانــي ملختلــف  ترابطــات  بــن شــبكات  القائمــة  الترابطــات  جديــدة وتدعيــم 

األكادمييــة.  املجــاالت 

النتائــج  تعزيــز  خــالل  مــن  الفعالــة  الناجحــة  اإلســتراتيجيات  3-     دعــم ممارســة 
باإلجنــاز. الشــعور  إلــى  التعلــم  ذوو صعوبــات  يفتقــر  للممارســة؛ حيــث  اإليجابيــة 

التدخل العاجي الضطرابات عمليات الذاكرة:
تتفــق معظــم الدراســات والبحــوث التــي ُأجريــت علــى اضطرابــات الذاكــرة لــدى 
اإلســتراتيجيات  تتنــاول  االضطرابــات  هــذه  أن  علــى  التعلــم،  صعوبــات  ذوي 
وعمليــات جتهيــز ومعاجلــة املعلومــات أو عمليــات الضبــط أو التحكــم، أكثــر ممــا 
تتنــاول طبيعــة مكونــات التجهيــز لديهــم، مــع أن هنــاك بعــض الدراســات التــي 
أشــارت إلــى اختــالف خصائــص مكونــات التجهيــز لــدى ذوي صعوبــات التعلــم 
َثــمَّ فــإن أي محــاوالت للتدخــل العالجــي  عنهــا لــدى أقرانهــم العاديــن؛ ومــن 
ــز علــى  الضطرابــات عمليــات الذاكــرة لــدى ذوي صعوبــات التعلــم -يجــب أن تركِّ
الضبــط  عمليــات  أو  واملعاجلــة  التجهيــز  وعمليــات  اإلســتراتيجيات  مــن  كلٍّ 
مــن حيــث  ذاتهــا  املكونــات  إلــى محاولــة حتســن خصائــص  إضافــة  والتحكــم، 

والفاعليــة. الســعة 

الذاكــرة  الضطرابــات  العالجــي  التدخــل  وبرامــج  إســتراتيجيات  أن  نــرى  نحــن 
التاليــة:  أو احملــددات  االفتراضــات  تقــوم علــى  أن  يجــب 

أو تقديــر  تقــومي  والكبــار علــى  مــن األطفــال  التعلــم  ١-     لــدى ذوي صعوبــات 
املعلومــات؛ ومــن ثــم جتهيزهــا ومعاجلتهــا وتهيئتهــا وفًقــا ملتطلبــات املوقــف 
أو املهمــة، وهــذه القــدرة يعتريهــا الضعــف أو القصــور أو عــدم الكفــاءة أو عــدم 

الفعاليــة. 

٢-     إن هــذا القصــور لــدى ذوي صعوبــات التعلــم ســبب ونتيجــة يف نفــس الوقــت، 
فهــو يرجــع إلــى مكونــات التجهيــز ومحتواهــا الكمــي والكيفــي يف البنيــة 
للمعلومــات،  املعــريف  التمثيــل  ومعــدل  املــدى  طويلــة  والذاكــرة  املعرفيــة، 
هــؤالء  يســتخدمها  التــي  اإلســتراتيجيات  قصــور  أو  لضعــف  ونتيجــة 

املعلومــات.  جتهيــز  يف  األطفــال 
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١٠-   يبــدو أن ضعــف فاعليــة الذاكــرة العاملــة مرتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بفاعليــة الذاكــرة 
طويلــة املــدى، مــن حيــث خصائصهــا الكميــة والكيفيــة؛ أي: احملتــوى املعــريف مبــا 

تشــمله ومــا ينطــوي عليــه مــن ترابطــات وتكامــالت ومتايــزات.

١١-   تعمــل الذاكــرة العاملــة يف التمثيــالت املعرفيــة النشــطة للذاكــرة طويلــة املــدى، 
َوِمــْن َثــمَّ فــإن أي ضعــف أو اضطــراب يعتــري الذاكــرة طويلــة املــدى مــن حيــث 
الكــم أو مــن حيــث الكيــف -يتــرك بصمــات واضحــة علــى فاعليــة الذاكــرة العاملــة. 

١٢-   العالقــة بــن الذاكــرة العاملــة وكلٍّ مــن الذاكــرة قصيــرة املــدى والذاكــرة طويلــة 
املــدى هــي عالقــة تأثيــر وتأثــر، ومــع أن هــذه املكونــات يف معظــم منــاذج الذاكــرة 
نظــام جتهيــز  وفاعليــة  نشــاط  أن  إال  كبيــر؛  حــد  إلــى  متمايــزة  مكونــات  هــي 
ومعاجلــة املعلومــات يتوقــف علــى انســياب تدفــق املعلومــات بــن وحداتــه املكونــة 
لــه، وعلــى ذلــك فاضطــراب عمليــات التجهيــز واملعاجلــة هــي انعــكاس الضطــراب 
أيٍّ مــن وحــدات نظــام التجهيــز واملعاجلــة مــن هــذه الوحــدات يف الذاكــرة العاملــة. 

١3-   تؤثــر اضطرابــات كلٍّ مــن عمليــات االنتبــاه واإلدراك علــى اضطرابــات الذاكــرة، 
علــى اعتبــار أن فاعليــة عمليــات الذاكــرة تتوقــف أيًضــا علــى فاعليــة عمليــات كلٍّ 

مــن االنتبــاه واإلدراك. 

١4-   التحصيــل األكادميــي لــدى ذوي صعوبــات التعلــم مــن األطفــال والبالغــن يتأثــر 
مبســتوى كفــاءة أو فاعليــة الذاكــرة العاملــة لديهــم مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة 
أخــرى بســبب أن ذوي صعوبــات التعلــم لديهــم مشــكالت يف التكامــل اللفظــي 
القائــم علــى املعنــى، الــذي تنتظــم بــه مجــاالت التحصيــل األكادميــي؛ نتيجــة 

الضطــراب الذاكــرة العاملــة.

١5-   ميكــن التمييــز بــن الذاكــرة العاملــة والذاكــرة القصيــرة املــدى اعتمــاًدا علــى 
تبايــن مهــاّم كلٍّ منهمــا، فبينمــا حتمــل الذاكــرة العاملــة املعلومــات لفتــرة قصيــرة 
مــن الزمــن حتــى يتــم جتهيــز معلومــات إضافيــة أخــرى مرتبطــة أو متكاملــة 
معهــا، فــإن الذاكــرة العاملــة حتمــل املعلومــات للمعاجلــة الفوريــة أو التخزيــن 
يف الذاكــرة طويلــة املــدى؛ ولــذا ُتقــاس الذاكــرة العاملــة مــن خــالل أســئلة للفهــم 

حقائق تربوية 
تتعلق بذاكرة ذوي 

صعوبات التعلم

بســيطة  البنائيــة  املكونــات  يف  التعلــم  وذوي صعوبــات  العاديــن  بــن  ١-     الفــروق 
جــّدا وال تذكــر؛ لــذا ال ميكــن إرجــاع الفــرق يف كفــاءة الذاكــرة عنــد العاديــن إلــى 
فــروق يف املكونــات البنائيــة؛ لــذا اجتهــت الدراســات والبحــوث إلــى التركيــز علــى 

إســتراتيجيات أو نظــم التجهيــز واملعاجلــة لــذوي صعوبــات التعلــم. 

٢-     كفاءة اســترجاع املعلومات من املخزن احلاســي ُتَعد عاماًل رئيًســا يف اضطرابات 
الذاكرة، بالنســبة لذوي صعوبات التعلم. 

ــة بــن ذوي صعوبــات التعلــم وأقرانهــم العاديــن يف َكــمِّ التســميع،  3-     توجــد فــروق َدالَّ
كمــا ِقيــَس برصــد حركــة الشــفاه أثنــاء مهــاّم تذكريــة لصالــح العاديــن. 

4-    توجــد فــروق دالــة بــن ذوي صعوبــات التعلــم وأقرانهــم العاديــن يف كيــف أو نــوع 
التســميع، مــن خــالل رصــد اإلســتراتيجيات املســتخدمة لصالــح العاديــن. 

5-     ميكــن اســتخدام العديــد مــن احلوافــز أو البواعــث لزيــادة كــم التســميع لــدى ذوي 
صعوبــات التعلــم، َوِمــْن َثــمَّ زيــادة القابليــة علــى احلفــظ أو االحتفــاظ، وبالتالــي 

االسترجاع. 

إدراك  يف  العاديــن  وأقرانهــم  التعلــم  صعوبــات  ذوي  بــن  دالــة  فــروق  6-     توجــد 
التفاصيــل واالحتفــاظ بهــا أو حفظهــا لصالــح العاديــن، بينمــا كانــت الفــروق 

بــن املجموعتــن يف التصنيفــات الرئيســة غيــر دالــة. 

يف  العاديــن  وأقرانهــم  التعلــم،  صعوبــات  ذوي  بــن  دالــة  فرديــة  فــروق  ٧-     وجــود 
واملعاجلــة. التجهيــز  إســتراتيجيات 

8-     توجــد فــروق دالــة بــن ذوي صعوبــات التعلــم وأقرانهــم العاديــن يف مدة االحتفاظ 
باملعلومــات، حيــث كان معــدل انحــدار االحتفــاظ باملعلومــات مــع تزايــد الفتــرات 
الزمنيــة أكبــر لــدى ذوي صعوبــات التعلــم منــه لــدى العاديــن، بفــروق جوهريــة 

دالــة.

ذوي  لــدى  املــدى،  قصيــرة  والذاكــرة  العاملــة  الذاكــرة  مــن  كلٍّ  كفــاءة  9-      ضعــف 
التعلــم. صعوبــات 
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د. سهير سيد

لقــد أوضحــت بعــض البحــوث والدراســات املعاصــرة يف مجــال التأخر 
املتأخريــن  متّيــز  البروفايــالت  مــن  مجموعــة  هنــاك  أن  الدراســي، 

دراســّيا، ومــن أهــم هــذه البروفايــالت مــا يلــي:

املتاخــر  إن  والثقــايف:  واالقتصــادي  االجتماعــي  املســتوى 
دراســّيا يأتــي يف معظــم األحيــان مــن أســرة فقيــرة مادّيــا، تعانــي مــن 

التصــدع األســري واحلرمــان الثقــايف واملشــاجرات بــن أفرادهــا.

ألســرة  املورفولوجــي  التركيــب  إن  املورفولوجــي:  التركيــب 
املتأخريــن دراســّيا يتســم بكثــرة عــدد أفرادهــا، واضمحــالل العالقــات 

أفرادهــا. بــن  االجتماعيــة 

 اخلبــرة: إن املتأخــر دراســّيا يفتقــر إلــى اخلبــرات؛ ولذلــك يجــب 
أن نــزّوده مبــا يحتاجــه مــن خبــرات، عــن طريــق الرحــالت والكتــب 

وغيرهــا. والتلفزيــون  واملجــالت 

الدافعيــة  إلــى  يفتقــر  دراســّيا  املتأخــر  إن  الشــخصي:  املســتوى 
حــاّدة،  انفعاليــة  اضطرابــات  مــن  ويعانــي  الطمــوح،  ومســتوى 
أمامــه هدًفــا  املتأخــر دراســّيا حــن نضــع  إثــارة دافعيــة  ونســتطيع 

إليــه. الوصــول  يف  ويرغــب  بــه،  يؤمــن  للتعلــم 

املســتوى الدراســي: إن املتأخــر دراســّيا غالًبــا ال ينتظــم يف الدراســة، 
لديــه عــادات ســيئة يف االســتذكار، متكــرر الرســوب يف املدرســة.

املســتوى القرائــي: إن املتأخــر دراســّيا ال يســتطيع القــراءة، وهــذا 
أكبــر عائــق يواجهــه ويلعــب دوًرا أساســّيا يف التأخــر.

مســتوى العاقــات مــع اآلخريــن: إن املتأخــر دراســّيا يعانــي مــن 
ضعــف قدرتــه علــى فــن االتصــال، وكذلــك يعانــي مــن مهــارة األخــذ 

واإلعطــاء يف التواصــل مــع اآلخريــن. 

املســتوى الصحــي: إن املتاخــر دراســّيا يعانــي مــن بعــض العيــوب 
اخِلْلقيــة يف الســمع واإلبصــار والغــدد، وعــدم اكتمــال النمــو.

املتأخــر غالًبــا مــا يكــون متخلًفــا  إن الطفــل  املســتوى العقلــي: 
يف النواحــي العقليــة، ولكــن ليــس بالضــرورة أن يكــون متخلًفــا يف 

االجتماعيــة. واألنشــطة  وامليكانيكيــة  الفنيــة  النواحــي 

بروفايالت املتأخرين دراسّيا
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اإلستراتيجيات العاجية الضطرابات الذاكرة:

• إستراتيجيات التسميع:
وفيهــا ُيْطَلــب مــن الطــالب تســميع املثيــر أو املــادة املتعلمــة لفًظــا، أو كتابــة يف صــورة 
بحــث أو دراســة، أو تكرارهــا بــأي طريقــة أخــرى. وقــد يطلــب مــن األطفــال تســميع 

ــا أو غيــر معــن مــن املــرات.  الفقــرات مــرة واحــدة، أو عــدًدا معيًن

• إستراتيجيات اإلتقان أو إدراك التفاصيل:
وفيهــا ُيْطَلــب مــن الطــالب اســتخدام عناصــر املثيــر، أو املــادة موضــوع التعلــم وحتديــد 
معناهــا األساســي، ثــم وضعهــا يف جملــة والقيــاس عليهــا وعكســها، واملشــابهة لهــا يف 
املعنــى مــع اختــالف يف التركيــب، واملختلفــة معهــا يف املعنــى )مبعنــى: تعميــق دراســتها 

للوصــول لدرجــة اإلتقــان، ومــن َثــمَّ ضمــان عــدم نســيانها(.

• إستراتيجيات التوجه )التهيؤ واالنتباه(: 
تقــوم هــذه اإلســتراتيجيات علــى توجيــه انتبــاه الطالــب إلــى الهمــة أو املشــكلة أو 
املوقــف، مثــل: إثــارة اهتمــام الطالــب أو انتباهــه أو حفــزه أو تنشــيط دافعيتــه خــالل 
ــْز معــي – هــل ميكنــك إعــادة مــا قلتــه؟  عمليــات التدريــس بكلمــات مثــل: انتبــه - ركِّ

• إستراتيجيات استخدام معينات االنتباه:
هــذه اإلســتراتيجيات متاثــل إســتراتيجية االنتبــاه، والفــروق هنــا تتمثــل يف أن ُيْطَلــب 
مــن الطالــب اســتخدام األشــياء واملوضوعــات أو اللغــة، أو ربــط املــادة موضــوع التعلــم 

بشــيء يخصــه يظــل موصــول االنتبــاه، أو التوجــه للمهمــة موضــوع املعاجلــة. 

• إستراتيجيات النقل أو التحويل: 
حتويــل  بهــدف  املدرســن؛  مبعرفــة  التحويــل  أو  النقــل  إســتراتيجيات  تســتخدم 
املشــكالت أو املواقــف الصعبــة أو غيــر املألوفــة إلــى مشــكالت مألوفــة أو بســيطة، والتــي 
ميكــن تذكرهــا أو حلهــا بســهولة مــع اســتخدام األســس املنطقيــة والقيــاس والقواعــد 

التــي حتكــم العالقــات بــن عناصــر تلــك املشــكالت. 

• إستراتيجيات تصنيف املعلومات: 
ميكــن للمدرســن توجيــه الطــالب إلــى اســتخدام تصنيــف املعلومــات؛ وفًقــا حملــاور 

تصنيفيــة معينــة كاملعنــى املشــترك، أو اخلصائــص املشــتركة )الشــكلية - التركيبيــة 
– املكانيــة – الزمانيــة(.

ل: • إستراتيجيات التخيُّ
تقــوم هــذه اإلســتراتيجيات علــى إثــارة خيــال الطــالب حملتــوى املــادة موضــوع التعلــم، 
والعالقــات الكامنــة يف هــذا احملتــوى، واســتخدام صــور تخيليــة لهــا مثــل: إيقــاع بعــض 

الكلمــات، ســيمفونية عــزف خطــوات حــل املشــكالت، بــزوغ أو انبثــاق األفــكار.

•    إستراتيجيات استخدام معينات حلل املشكالت وتنشيط الذاكرة:
تقــوم هــذه اإلســتراتيجيات علــى اســتخدام معينــات حلــل املشــكالت وتنشــيط الذاكــرة، 
مثــل: َحــّث األطفــال علــى اســتخدام املكعبــات -أو عــدادات احلــذف واإلضافــة لعمليــات 
اجلمــع والطــرح بشــكل محســوس- يســاعدهم علــى تصــور بعــض العمليــات املجــردة، 

وحتويلهــا إلــى محسوســات. 

• إستراتيجيات استخدام املعينات العامة:
تقــوم هــذه اإلســتراتيجيات علــى تشــجيع املدرســن للتالميــذ علــى اســتخدام مــا ميكن 
أن ُيْطَلــق عليــه املعينــات العامــة؛ كاألطالــس والقواميــس، وشــرائط الفيديــو، وزيــارة 

املتاحــف واملصانــع واملؤسســات واملواقــع امليدانيــة املرتبطــة باملــادة موضــوع التعلــم.

• إستراتيجيات استخدام ما وراء الذاكرة:
تقــوم هــذه اإلســتراتيجيات علــى قيــام املدرســن بتعريــف التالميــذ أن اتخــاذ إجــراءات 
معينــة ميكــن أن تكــون أكثــر فائــدة مــن غيرهــا يف تعلــم املــادة ودراســتها، مثــل: إعطــاء 
تلميحــات عــن العوامــل التــي تســاعد علــى احلفــظ والتذكــر وحــدود عمــل الذاكــرة، 
أو تفســيرات لكفــاءة أو فعاليــات تنشــيط الذاكــرة، واألســباب التــي تــؤدي إلــى رفــع 
مســتوى األداء واالحتفــاظ باملعلومــات، واســتخدام املعلومــات أو توظيفهــا بصــورة 

منتجــة وَفّعالــة.
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١-  اتبــاع تدريــس مناســب للقــراءة وعــالج للمهــارات األكادمييــة ومهــارات اللغــة، يوفــر 
فــرص عمــل أفضــل لتحســن مهــارات القــراءة والكتابــة، والــكالم واالســتيعاب.

يســاعد  متنوعــة،  بأســاليب  للقــراءة  اهتمامهــم  وجــذب  التالميــذ  ميــول  ٢-  إثــارة 
والكتابــي. القرائــي  الضعــف  مشــاكل  حــّل  علــى  واملعلــم  الطالــب 

3-  اختبــار اخلبــراء وهــو مــن ســن ١٢ ســنة فمــا فــوق، وهــذا االختبــار يقيــس )الذاكــرة 
والتعبيــر واالســتيعاب والكتابــة والقــراءة والــذكاء والدسلكســيا وغيرهــا(.

ذكاء  مــن 4 ســنوات وحتــى ١8 ســنة، ويقيــس مســتوى  الــذكاء: لألعمــار  4-  اختبــار 
ال؟ أم  تعلــم  بــطء  مــن  يعانــي  هــل  ليحــدد:  الشــخص 

مخصــص  اختبــار  وهــو  املتوســطة:  للمرحلــة  الدسلكســيا  تشــخيص  5-  اختبــار 
شــهًرا. و١١  ١١ســنة  وحتــى  ســنوات،   8 مــن  لألعمــار 

وذلــك  8 ســنوات و١١ شــهًرا،  4 ســنوات، وحتــى  مــن ســن  العربــي  كوبــس  6-  اختبــار 
الكمبيوتــر. طريــق  عــن  خاصــة  برامــج  باســتخدام 

٧-  أداء واجــب املدرســة، تنظيــم الغرفــة، االتصــال بصديــق، مشــاهدة التلفــاز -تعــد 
صعوبــات يف النشــاط اليومــي والروتينــي، وتفّســر بــأن احلالــة مــن ذوي الدسلكســيا.

8-  إذا كان الطالــب غيــر منظــم، ويصعــب عليــه تقديــر الوقــت، وعملــه غيــر مرتــب؛ 
الدسلكســيا. مــن  يعانــي  أنــه  فيحتمــل 

القــراءة  يف  أو  احلســاب،  يف  أو  النســخ،  يف  صعوبــة  مــن  يعانــي  الطالــب  كان  9-  إذا 
املختــّص. علــى  عرضــه  فيجــب  اللغــة؛  يف  أو  التركيــز،  يف  أو  اجلهريــة، 

١٠-  االســتفادة مــن الســمات املشــتركة بــن الكلمــات مثــل: التجانــس يف احلــروف -أو 
احلــروف الســاكنة- يف عــالج الضعــف القرائــي والكتابــي، لــدى مــن يعانــي مــن ذلــك.

التعّلــم،  وتعميــق  ترســيخ  إلــى  يــؤدي  التعليــم  عمليــات  يف  احلــواّس  ١١-  اشــتراك 
املتعّلــم. حــواّس  جميــع  اشــتراك  علــى  تســاعد  التعليميــة  والوســائل 

١٢-  إشــراك الطالــب يف عمليــة تصويــب خطئــه يعــّزز ثقتــه بنفســه، ويســاعده يف تعزيــز 
مهــارات القــراءة والكتابــة.

الكلمــة(،  مــع  )صعوبــة  وتعنــي  يونانيــة  كلمــة   )Dyslexia( مصطلــح  ١3-  أصــل 
املعلومــات  تلقــي  يف  وظيفــي  َخَلــل  عــن  نــاجت  اضطــراب  العلمــي:  وتشــخيصها 

وإدراكهــا. اللغويــة، 
١4-  اضطرابــات نقــص االنتبــاه مــع فــرط النشــاط تســّبب منوذًجــا مــن التصرفــات، 
أو الســيطرة علــى التصرفــات. اتبــاع األوامــر،  قــادر علــى  التــي جتعــل الطفــل غيــر 

١5-  األطفــال املصابــون بعســر القــراءة ُمْبدعــون ولديهــم بديهــة ســريعة، ولكــن يعانــون 

مــن صعوبــات يف مجــال التعلــم، وعندمــا يجــدون التعليــم املناســب فإنهــم ُيبدعــون 
فيــه بامتيــاز.

١6-  األطفــال أو الطــالب املعســرين قرائّيــا لديهــم مشــاكل صوتيــة، ممــا يعنــي وجــود 
صعوبــة يف فــرز األصــوات يف الكلمــة.

اإلعاقات العصبية أكثر انتشاًرا يف صفوف املتأخرين يف القراءة.  -١٧
١8-  يكون االعتماد على األصوات؛ لتحفيز اجلانب املسئول عن القراءة يف الدماغ.

١9-  إعــداد قوائــم للكلمــات املتماثلــة وتدوينهــا يف مجموعــات لهــا ســمة مشــتركة، مثــل: 
القرائــي  البصــرى -يســاعد الطالــب علــى جتــاوز الضعــف  أو  الســمعي  التماثــل 

والكتابــي.
أعراض ُعسر القراءة تختلف وفًقا لشدة االضطراب، وكذلك لعمر الفرد املصاب.   -٢٠

٢١-  إلغــاء أو تقليــل اختبــارات التهجيــة يعــد تســهياًل شــائًعا يقــدم للطالــب املعســر 
قرائّيــا.

٢٢-  إنشــاء أقســام يف املستشــفيات ُتْعَنــى بحــاالت الدسلكســيا، وتشــخيصها، وتقــدمي 
املشــورة املناســبة أو اخلطــة العالجيــة املالئمــة للحالــة.

٢3-  االهتمــام بتنويــع أســاليب املعاجلــة )فرديــة وجماعيــة( للطالــب دليــل علــى تقــدم 
املعلــم، ووضــع املتعلــم يف طريــق القــراءة والكتابــة الصحيحــة والســليمة.

٢4-  بــدأت األضــواء تســلط علــى صعوبــة القــراءة، عندمــا احتــاج اإلنســان إلــى التواصــل 
مــع اآلخريــن بالكلمــة املكتوبــة.

٢5-  البرامــج املصممــة جيــًدا وفًقــا للدراســات البحثيــة تســاعد ذوي الدسلكســيا علــى 
جتــاوز مشــاكل القــراءة، ولــو يف ســن متأخــرة.

٢6-  بســبب إهمــال اجلهــات الرســمية، أو الهيئــات التعليميــة، أو األســرة تــزداد صعوبــات 
األطفــال مــن ذوي الدسلكســيا، وتتفاقــم مشــاكلهم.

الرياضيــات  يف  صعوبــة  مــن  الدسلكســيا  ذوي  يعانــي  التسلســل  ضعــف  ٢٧-  بســبب 
الدسلكســيا. مظاهــر  مــن  الضعــف  هــذا  ويعــّد  واحلســاب، 

يواجهــون حتديــات  املــدارس  ألــف طالــب يف   5٠ مــن  أكثــر  القــراءة،  عســر  ٢8-  بســبب 
حقيقيــة فيمــا يخــص التعليــم حتديــًدا، ومــا يخــص مســتقبلهم علــى وجــه العمــوم.
٢9-  بعــض األطفــال املعســرين قرائّيــا يعانــون مــن مشــاكل ســلوكية، والتــي قــد تكــون 

نتيجــة وليســت ناجمــة عــن عســر القــراءة.
3٠-  بعــض الباحثــن يعتقــدون أن تركيبــة الــدول املتطــورة وأجواءهــا قــد تكــون ســبًبا 

حلالــة قصــور االنتبــاه، وفــرط احلركــة عنــد شــعوبها.

تغريدات الدسلكسيا
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