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القــراءة"  "عسر 
تطــــــور اصطالحــي 
بـحثــــي تــــــــاريخي 

األخبار المحلية:
ــن  ــارات بـيـ ــاءات وزيــــــــ لقــــــــ
الجمعيــة الكويتية للدسلكسيـــا 
والمؤسســـات التعليمية لـتعزيز 

التعـــاون فيما بينهمـــا.

اللجلجــة .. أو التلعثــم .. أو التهتهــة 
عند األطفـــــال

املظاهر العامة
لــذوي الصعوبــات التعلمّية

كيف
تقــــوي ذاكرتك؟
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األخبـــار احملليــة

.. يعانــي  التلميذ الــذي  مــع  التعامــل  كيفـــية 

ما الفرق بني الذكاء والتركيز؟

قضية العدد

سؤال وجواب

 اللجلجة ..  أو التلعثم .. أو التهتهة عند األطفال

املقابلـــة

مقترحــات عالجيــة للضعــف القرائــي والكتابــي

التعلمّيــة الصعوبــات  لــذوي  العامــة  املظاهــر 

تنـمـيــة الذكـاء عند األطفــال

كيف تقوي ذاكـرتــك؟

من عوامل سوء التوافق الشخصية

تغريدات الدسلكسيا

املقاالت واآلراء املنشورة  يف هذه  املجلة تعبر عن آراء 
أصحابها و ال تعكس  بالضرورة وجهات  نظر احملررين، 
الكويتية  لدى اجلمعية  الناشر  أو   التحرير  هيئة  أو 
أًيا من املنظمات أو  للدسلكسيا، وال تعتمد اجلمعية 
الكتب أو األساليب التي قد ُتْعَلن يف مجلتها أو على 

موقعها اإللكتروني.

www.q8da.com/facebook kuwait_dyslexia@Kuwait_Dyslexia

www.q8da.com / www.q8-db.cominfo@q8da.com / contact@q8da.com

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



مشروع تشاركي لرعاية 
األطفال املعاقني وذوي صعوبات التعلم

مشروع

استقطاع 

شهري

30
د.ك

ساهم أنت

ومن حتب

للتواصل واالستفسار-اخلط الساخن: 94975919



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

3

نرحب بكم أحبابي قراء مجلة الدسلكسيا يف هذا العدد، حيث مت إضافة صفحة جديدة 
يف هــذا العــدد لنشــر أهــم وأبــرز التغريــدات التــي مت التغريــد بهــا خــال الفتــرة املاضيــة.

kuwait_dyslexia "حيث إن للجمعية حساًبا على موقع التواصل االجتماعي "تويتر

kuwait_dyslexia  :ولها أيًضا حسـاب على اإلنستجرام

q8dyslexia@hotmail.com وعلى الفـيــــس بــــــــــــــــــوك

q8bookshop@yahoo.com وكذلك على اليــــوتـيوب

و)تغريدات الدسلكسيا( يسهل االطالع عليها؛ فهي موجزة العبارة عظيمة الفائدة.

كمــا نقــرأ يف هــذا العــدد تاريــخ أبحــاث عســر القــراءة )الدسلكســيا( وكيــف كان لهــذه األبحــاث دور 

مهــم يف تعريــف املصطلــح، وعامــات وأعــراض عســر القــراءة، وأهــم وأبــرز النظريــات حــول الدسلكســيا، 

وغيرهــا مــن األخبــار واملقــاالت التــي نرجــو مــن اهلل العلــي القديــر أن جتــدوا فيهــا الفائــدة واملتعــة مًعــا.

 كمــا يســرنا متابعتكــم لنــا عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، وعبــر موقــع املجلــة علــى شــبكة اإلنترنــت 

وبريدهــا اإللكترونــي.

واهلل ولي التوفيق،،،

االفتتاحية



يوســف  محمــد  أ/  اســتقبل   �
مجلــس  رئيــس  نائــب  القطامــي 
الكويتيــة  مقــر اجلمعيــة  اإلدارة يف 
للدسلكســيا اخلبيــر يف برنامــج األمم 
ــت.  ــي )UNDP( الكوي املتحــدة اإلمنائ
الدوليــة  اخلدمــات  بحــث  مت  وقــد 
واحملليــة التــي يقدمهــا برنامــج األمم 
املتحــدة اإلمنائــي، ومــدى االســتفادة منهــا يف خدمــة الذيــن يعانــون مــن 

خاصــة. )الدسلكســيا(  القــراءة  عســر  ومــن  عامــة  تعلــم  صعوبــات 

الكــويتـيـــة  اجلمعيــــة  تشــرفـــت   �
للدسلكسيـــا بزيارة الشــيخة/ جميلة 
القاســمي املديــر العــام ملركــز مدينــة 
يف  اإلنســانية  للخدمــات  الشــارقة 
املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
والشــيخ/ حمــد املعــا، واألســتاذة/ 
املركــز؛  مديــر  الكــرمي  عبــد  منــى 
ــة  ــة الكويتي ــه اجلمعي ــذي تقــوم ب ــدور ال ــارة بحــث ال ــث جــرى خــال الزي حي
وبرامــج  وطــرق  )الدسلكســيا(،  القــراءة  عســر  تشــخيص  يف  للدسلكســيا 
العــاج التــي تقدمهــا اجلمعيــة ومــدى االســتفادة مــن هــذه الطــرق والبرامــج، 

هــذا وكانــت الزيــارة بّنــاءة ومثمــرة.

العاقــات  تعزيــز  إطــار  يف   �
اجلمعيــة  بــن  املشــترك  والتعــاون 
واملؤسســات  للدسلكســيا  الكويتيــة 
من اجلمعيــة  وفــد  قــام  التعليميــة، 
الكويتيــة للدسلكســيا برئاســة معالي 
ئـيـــس  ر لشيحة  ا حمد أ / ر كتو لد ا
الفاضــل/  اإلدارة، والســيد  مجلــس 
ســالم الشــرهان مديــر عـــام اجلمعية بزيــارة جامعة البلقاء التطبيقيــة يف 
ــي  ــاء بالدكتور/ عون ــارة اللق ــث مت خــال الزي ــخ 28\9\2016؛ حي األردن بتاري
البشــير نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء جامعة البلقاء التطبيقية، ومعالي األســتاذ 

الدكتــور/ عبــد اهلل ســرور الزعبــي رئيــس اجلامعــة، وجــرى أثنــاء الزيــارة 
ز التعــاون بــن اجلانبــن. ــع ذات االهتمــام املشــترك؛ مبــا يعــزِّ بحــث املواضي

� يف يــوم األربعــاء املوافــق 12 مــن 
وفـــد  2016 التقـــى  لعــــــــام  أكتوبـــر 
للدسلكسيــــــا  الكـويتيــــة  اجلمعيــــة 
بـرئـــــــاسة د. أحمد الشيحـة رئــــيس 
مـحـمــــــد  وأ.  اإلدارة،  مجـلـــــــس 
ــس  ــس مجلـ ــائب رئيـ القطــــــامي نــــــ
الشـــرهان املدير  ســالـــم  اإلدارة وأ. 
العــــام مع وفــد اجلمعيـــة البريطــــانية للدسلكسيـــــا، وجــرى خــال اللقـــــــاء 

أبرزهــا: ومــن  املشــترك،  االهتمــــام  ذات  القضايــــا  مناقشــة 
1- املدارس الصديقة.

2- وسائل التشخيص والعاج.
3- املشاركة يف املؤمترات املتبادلة.

ومت خــال اللقــاء االطــاع علــى األنشــطة التــي تقــوم بهــا اجلمعيــة الكويتيــة 
املعلومــات واخلبــرات، وســبل  البريطانيــة للدسلكســيا، وتبــادل  واجلمعيــة 

ــن. ــن اجلانب ــاون املشــترك ب ــز التع تعزي

يــوســـف  أ/مـحـمـــد  اسـتـقـبــــــل   �
ــس  ــس مجلـ ــب رئيـ ــامي نــــــائـ القطـــ
االدارة بتــــــــاريـــخ 24\10\2016م  يف 
مقـــر اجلمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا 

اخلبيــرة يف البنــك الدولـــي
Dr. Jill Lyn England

حـيـــــــث استعـــرض السيد/ مـحـمــــد 
يوســف القطامــي أنشــطة وبرامــج اجلمعيــة فيمــا يخــص الدسلكســيا ومــا 

ــة. ــة يف التشــخيص والعــاج والتوعي ــود اجلمعي ــا وجه ــق به يتعل
وبرامــج  انشــطة  حــول  والبيانــات  املعلومــات  جمــع  اللقــاء  خــال  وجــرى 
اجلمعيــة مــن قبــل اخلبيــرة يف البنــك الدولــي لتضمينهــا يف التقريــر املزمــع 

كتابتــه للمركــز الوطنــي لتطويــر التعليــم .

األخبـــــار المحليــــة
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لقاء اخلبير االممي

لقاء خبيرة البنك الدولي

زيارة اجلمعية البريطانية للدسلكسيا

لقاء وفد االمارات

زيارة جامعة البلقاء



الفــــــرق ما الفرق بين الذكاء والتركيز؟
بـــن الذكــــــــاء والتركيــز هــو أن اإلنســــــان 

ــا أو  غيــر القــادر علــى التركيــز ليــس بالضــرورة إنســاًنا غبّيً
أقــل ذكاًء، وعــدم القــدرة علــى التركيــز هــو نــوع، أو هــو يف حــد ذاتــه أحــد 
األعــراض التــي تنســب إلــى مــا يســمى بصعوبــات التعلــم )الدسلكســيا(.
وعلى اجلانب الشخصي كانت إحدى قريباتي تشكو من قلة تركيز ابنتها، التي

ال تظن بأي حال من األحوال أنها أقل ذكاًء من أخواتها؛ لذا قمت وبحثت فوجدت ما يلي: 

: LEARNING DISORDER صعوبات التعلم
 DYSLEXIA

بقلم د. رابية إبراهيم حكيم 
إخصائية الطب النفسي لألطفال من جامعة لندن  والطب النفسي من الكلية امللكية بأيرلندا 

عيادة الطب النفسي واإلرشادي لألطفال: جدة/ السعودية 

-  الدسلكسيا تأتي من كلمة يونانية معناها )صعوبة مع الكلمة(.
- صعوبات التعلم تشمل الضعف يف القراءة أو الكتابة واإلماء، أو االثنن مًعا وأحيانا الرياضيات.

- تشــير اإلحصائيــات إلــى أن حوالــي 10% مــن الســكان مصابــون بــــ DYSLEXIA وأن حوالــي 4%  فقــط مــن ذوي احلاالت املتقدمــة أو الشــديدة.
ا أو مرتفــع، أي: )ليــس لــه عاقــة بالتخلف العقلــي(، وعــادة مــا يكونــون مبدعــن يف مجــاالت  - األشــخاص املصابــون مســتوى ذكائهــم عــادي جــّدً

أخــرى مثــل: الرســم، أو اجلوانــب احلرفيــة. 
 .ADHD أحياًنا ما تكون صعوبات التعلم مصاحبة ملرض نقص االنتباه وزيادة احلركة  -

:READING DISORDER صعوبات القراءة
 - تكون قدرة الطفل عند القراءة أقل من مستوى ذكائه، أو عمره )وذلك يتم عن طريق اختبارات نفسية معينة(.

- أيًضــا هــذا الضعــف يؤثــر علــى مســتوى الطفــل يف املدرســة وفيمــا يحصــل عليــه مــن درجــات، فهــو ضعيــف يف  مــادة القــراءة ولكنــه 
جيــد يف املــواد األخــرى.

خاطئــة. بطريقــة  ينطقهــا  أو  الكلمــة،  يف  حرًفــا  ينقــص  أو  يزيــد  الطفــل  أن  ناحــظ  القــراءة  عنــد   -
-  أيًضا يقرأ الطفل ببطء، وفهمه ملا يقرأ ضعيف.

-  أحياًنا تراه يقرأ الكلمة صحيحة يف أول الصفحة، ثم إذا تكررت يف سطر آخر فقد  ينطقها بصورة خاطئة.
-  الضعف يف التركيز يؤدي إلى ضعف يف استرجاع احلروف، ومعرفة أصواتها.

:WRITTING DISORDER صعوبات الكتابة
أخطــاء  علــى  الطفــل محتويــة  قبــل  مــن  املكتوبــة  تكــون اجلمــل    -

الفقــرات. تنظيــم  بعــدم  وتتســم  كثيــرة،  إمائيــة 
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1 ـ تعرف على ما يستطيع الطفل القيام به.
2 ـ قم بتحليل أخطائه.

3 ـ تخاطب معه شفاهة، وكتابة بعبارات بسيطة ووجيزة.
4 ـ قم بتوفير األدوات والوسائل املساعدة، إن كانت مفيدة مثل: األدوات وامللصقات ولوحات تعليم احلروف والكلمات.

5 ـ ال تتوقع أن يحدث التقدم فجأة ودفعة واحدة، بل من األرجح أن يكون التقدم بطيًئا ولكنه مؤكد.
6 ـ ال تعزز اخلطــأ الــذي يقــع فيــه الطفــل فيترســخ يف ذهنــه، بــل أخبــره باإلجابــة الصحيحــة، أو أعــد صياغــة الســؤال 

)وجــه الســؤال بصيغــة أخــرى(.
7 ـ قم بإتاحة الوقت الكايف للطفل؛ لكي يجيب أو يرد على األسئلة.

8 ـ حاول أن تكفل النجاح بنسبة 80% ــ 90% يف كل مرة، عند التعامل مع طفل من ذوي صعوبات التعلم.
9 ـ حــاول أن تكــون طريقتــك واحــدة أثنــاء كتابــة أو طباعــة احلــروف أو الكلمــات، التــي يتعــن علــى الطفــل مــن ذوي 

صعوبــات التعلــم أن يقرأهــا.
10 ـ حاول أن ُتنهي كل حصة أو كل جلسة مع تلميذ الصعوبات مباحظة مضحكة، أو نهاية سعيدة.

11ـ دع الطفــل يعبــر بلغتــه اخلاصــة، ويســتخدم كلماتــه اخلاصــة ليخبــرك بالتوضيــح واإلرشــادات املتعلقــة بــأداء 
واجــب مــا، أو كيفيــة حلــه للواجــب.

12 ـ قم باستكشــاف املصــادر اجليــدة للمعلومــات عن تعليــم األطفــال ذوي صعوبــات التعلــم، مثــل: )مواقــع اإلنترنــت 
املتخصصــة، وورش العمــل، ونشــرات التوعيــة، واحملاضــرات، والنــدوات احملليــة التــي تتنــاول هذا املجــال(.

6

كيفـيــــة التعامــــــــل مــع 
التلميذ الــذي يعانــي مــن 

صعـوبـــــــة فــــي التعلــم:



»قضية العدد«
"عســر القــراءة" تطــــور 
اصطالحــي تاريخــي بحثــي

7



8
قضية العدد

د. سهير سيد زكي
دكتوراه الفلسفة يف الصحة النفسية 

مدير إدارة التأهيل بالشئون االجتماعية 
عضــو رابطــة العاملــن مبجــال ذوي االحتياجــات 

اخلاصــة

التعريــــف:
يوجــد العديــد مــن التعريفــات التــي تصــف ُعســر القــراءة؛ ولكــن ال يوجــد 
إجمــاع آراء؛ فاالحتــاد العاملــي لطــب األعصــاب يعــرف ُعســر القــراءة 
بأنــه: "ُعســر القــراءة التنمــوي احملــدد: هــو اضطــراب يتجلــى يف صعوبــة 
التقليديــة، والــذكاء  التعليمــات  القــراءة علــى الرغــم مــن توافــر  تعلــم 
الــكايف، والفرصــة االجتماعيــة والثقافيــة املائمــة؛ حيــث يتبــع إعاقــة 

ــًرا مــا تكــون مــن أصــل صحــي". ــة، كثي ــة جوهري إدراكي
وهنــاك تعريفــات أخــرى منشــورة وصفيــة بحتــة، وهنــاك مــن يجســد 
نظريــات الســببية، ومــن التعاريــف املختلفــة التــي يســتخدمها باحثــو ُعســر 
القــراءة واملنظمــات املعنيــة يف جميــع أنحــاء العالــم، يبــدو أن ُعســر القراءة 
ليس شــيًئا واحًدا، لكنه عدة أشــياء؛ حيث يعمل كدار معارضة افتراضي 
لكثيــر مــن حــاالت عجــز وصعوبــات القــراءة، مــع عــدد مــن األســباب.
ففــي عــام 1993م وصــف كلٌّ مــن Castles وColtheart أنواًعــا مــن ُعســر 
القــراءة التنمويــة الصوتيــة والســطحية بالتناظــر إلــى أمنــاط فرعيــة 
كاســيكية مــن ُعســر القــراءة املكتســبة )لكســيا( التــي تصنــف -وفًقــا 
ملعــدل األخطــاء- يف قــراءة كلمــات. ومــع ذلــك؛ فــإن التمييــز بــن ُعســر 
القدميــة  املصطلحــات  محــل  يحــل  لــم  والصوتــي  الســطحي  القــراءة 
القــراءة.  "dysphonetic" و"dyseidetic" مــن ُعســر  أنــواع  التجريبيــة مــن 
والتمييــز الســطحي/ الصوتــي هــو متييــز وصفــي، ويخلــو مــن أي افتراض 
ســببي آلليــات الدمــاغ التابعــة؛ وعلــى النقيــض منــه يشــير التمييــز لهذيــن 
النوعــن "dysphonetic" و"dyseidetic" إلــى آليتــن مختلفتــن: واحــدة تتصــل 

بعجــز متييــز التحــدث، وأخــرى بضعــف اإلدراك البصــري. 
ويعانــي معظــم املصابــن بُعســر القــراءة مــن النــوع "Boder Dysiedetic" مــن 
صعوبــات يف االنتبــاه واملكانيــة، والتــي تتداخل مع عملية اكتســاب القراءة.

� عامات وأعراض عسر القراءة:
جنــد أن أعــراض ُعســر القــراءة تختلــف وفًقــا لشــدة االضطــراب، وكذلــك 

لعمــر الفــرد املصــاب.

أواًل: بالنسبة ألطفال ما قبل سن املدرسة:
مــن الصعــب احلصــول علــى تشــخيص بوجــود ُعســر القــراءة قبــل أن يبــدأ 
الطفــل يف الذهــاب للمدرســة، ولكــن العديــد مــن األفــراد املصابــن لديهــم 

تاريــخ مــن الصعوبــات التــي بــدأت قبــل الروضــة. 
ــر  ــن تظهــر عليهــم هــذه األعــراض يواجهــون مخاطــر أكب واألطفــال الذي
ليتــم تشــخيصها علــى أنهــا دسلكســيا مــن األطفــال اآلخريــن. بعــض مــن 
هــذه األعــراض هــي: التأخــر يف تعلــم الــكام، يتعلــم كلمــات جديــدة ببطء، 
ــة،  ــوايف احلضان ــا هــو احلــال يف ق ــات كم ــة الكلم ــة يف تقفي ــه صعوب لدي

التأخــر يف إنشــاء جهــة مهيمنــة.
ثانًيا: بالنسبة لألطفال يف سن املدرسة االبتدائية املبكر:

يظهــر عليهــم العامــات التاليــة: صعوبــة تعلــم األبجديــة، صعوبــة يف 
كلمــات  توليــد  أو  واحلــروف، صعوبــة حتديــد  األصــوات  بــن  الربــط 
ــة  ــة جتزئ ــي(، صعوب ــّد املقاطــع يف الكلمــات )الوعــي الصوت ــة أو َع مقفي
الكلمــات إلــى األصــوات الفرديــة أو مــزج األصــوات لعمــل كلمــات )الوعــي 
فونيمــي(، صعوبــة اســترجاع كلمــة أو مشــاكل التســمية، وصعوبــة يف 
ــد، اليمــن /  ــل / بع ــن قب ــط ب ــك: اخلل ــم فــك شــفرة الكلمــات، كذل تعل
اليســار، فــوق / حتــت. كمــا يوجــد صعوبــة التمييــز بــن أصــوات مماثلــة 
يف الكلمــات، وخلــط األصــوات يف نطــق كلمــات متعــددة املقاطــع )التمييــز 
الســمعي(، علــى ســبيل املثــال: "aminal" احليــوان "bisghetti" اإلســباغيتي( 
وهــو مــا يعــرف يف اللغــة العربيــة بالقلــب املكانــي، وهــو تقــدمي حــرف علــى 
آخــر يف الكلمــة الواحــدة مثــل: "رمضــان" فينطــق الطفــل املصــاب الكلمــة 

"مرضــان" وهكــذا.
ثالًثا: تاميذ املدارس االبتدائية الكبار:

الدقيقــة،  أو غيــر  البطيئــة  القــراءة  التاليــة:  العامــات  يظهــر عليهــم 
مــع  الفرديــة  الكلمــات  بــن  الربــط  ا، وصعوبــة يف  جــّدً فقيــر  وهجــاء 
الوقــت،  ومفهــوم  الوقــت  مراعــاة  يف  وصعوبــة  الصحيحــة،  معانيهــا 
وصعوبــة يف مهــارات التنظيــم بســبب اخلــوف مــن التحــدث بشــكل غيــر 
صحيــح، وينســحب بعــض األطفــال ويصبحــون خجولــن أو يخافــون مــن 
عــدم قدرتهــم علــى فهــم اإلشــارات االجتماعيــة يف بيئتهــم، صعوبــة فهــم 
التعليمــات الســريعة، اتبــاع أكثــر مــن أمــر واحــد يف وقــت واحــد أو عــدم 
تذكــر تسلســل األمــور، انتكاســات للحــروف )بــي ودي( ومثــال ذلــك يف 
ــاء، وعكــس كلمــات  ــاء والت ــون وحرفــا الي ــاء والن ــة حرفــا الب اللغــة العربي
)saw for was( هــي عــادة بــن األطفــال الذيــن لديهــم ُعســر القــراءة، وهــذه 
االنتكاســات شــائعة أيًضــا لألطفــال يف ســن 6 أو أصغــر وليــس لديهــم 

ــراءة تســتمر االنتكاســات. ــع ُعســر الق ــن م ــراءة، ولك ُعســر الق

"عسر القــراءة"
ــي  ــور اصطالح تطــ
بـحثــــي تـــــاريخي 
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أمــا حالًيــا؛ فصعوبــة الوصــول إلــى التشــخيص التصويــري لألعصــاب 
جتعلــه طريقــة غيــر عمليــة لتشــخيص ُعســر القــراءة، ومــع ذلــك فهنــاك 
لهــذه  احملــددة  املظاهــر  لتقييــم  اســتخدامها  ميكــن  اختبــار  أدوات 
االختافــات العصبيــة احليويــة، وتقــوم هــذه األدوات بتقييــم دقيــق و/ 
أو اعتــراف بطاقــة كلمــة -كلمــة واحــدة حقيقيــة- وطاقــة القــراءة 
الهجــاء  عيــوب  ســّنًا،  األكبــر  للطلبــة  وبالنســبة  الصوتيــة،  واملعاجلــة 
والكفــاءة اللغويــة العامــة. وتعتبــر أدوات مســح؛ حيــث ميكــن اســتخدامها 
لتحديــد األطفــال املعرضــن خلطــر ُعســر القــراءة منــذ عمــر 6 ســنوات.
ويف اململكــة املتحــدة يتــم التعــرف علــى األعراض من خال دراســة أمناط، 
عبــر العديــد مــن املاحظــات الطبيــة لألطفــال املصابــن، بقيــادة الباحــث 
تومــاس ريتشــارد مايلــز؛ لتطويــر اختبــار باجنــور دسلكســيا التشــخيصي.

ويقــوم اخلــاف املوجــود يف أبحــاث ُعســر القــراءة علــى مــا إذا كان عســر 
ــا، أو مــا إذا كان يعكــس ببســاطة الفــروق الفرديــة بــن  القــراءة اضطراًب

مختلــف القــراء.

� احلاالت التي حتدث غالًبا مع ُعسر القراءة:
كثيــًرا مــا حتــدث احلــاالت التاليــة مــع ُعســر القــراءة يف نفــس الفــرد 
املصــاب، ومــن غيــر الواضــح مــا إذا كانــت هــذه احلــاالت تشــارك نفــس 

األســباب العصبيــة املرتبطــة بُعســر القــراءة:
ُعســر الكتابــة هــو اضطــراب يتجلــى يف املقــام األول خــال الكتابــة أو 
الطباعــة، رغــم أنــه يف بعــض احلــاالت قــد يؤثــر أيضــا علــى التنســيق 
بــن اليــد والعــن يف العمليــات املوجهــة بهــذا االجتــاه، أو التسلســل كربــط 
العقــد أو تنفيــذ مهمــة متكــررة. ويتميــز ُعســر الكتابــة عــن خلــل األداء يف 
أن الشــخص قــد يكــون لديــه الكلمــة املــراد كتابتهــا أو اخلطــوات الســليمة 

واضحــة يف ذهنــه، ولكنــه ينفــذ التسلســل بترتيــب خاطــئ.
خلــل احلســاب هــو حالــة عصبيــة متيــزت مبشــكلة مــع أساســيات التعلــم، 
ومهــارة أو أكثــر مــن املهــارات احلســابية األساســية. وغالًبــا مــا ميكــن 
ا، لكــن  للمصابــن بهــذه احلالــة أن يفهمــوا مفاهيــم رياضيــة معقــدة جــّدً
اجلمــع  عمليــات  يف  وحتــى  املعــادالت  صياغــة  يف  صعوبــات  يجــدون 

والطــرح األساســية.
خلــل األداء التنمــوي هــو حالــة عصبيــة تتميــز بصعوبــة ملحوظــة يف تنفيــذ 
املهــام الروتينيــة، التــي تنطــوي علــى: تــوازن، تنســيق حركــي، صعوبــة يف 

اســتخدام أصــوات التحــدث، ومشــاكل يف ذاكــرة املــدى القصيــر.

قــد يفشــل األطفــال الذيــن يعانــون مــن ُعســر القــراءة يف رؤيــة -وأحياًنــا 
ســماع- أوجــه التشــابه واالختــاف يف احلــروف والكلمــات، فقد ال يتعرف 
ــى كلمــات  ــى املســافات بــن الكلمــات التــي تنظــم احلــروف إل الطفــل عل
منفصلــة، ورمبــا يكــون غيــر قــادر علــى النطــق الســليم لكلمة غيــر مألوفة.

� التشخيص:
التشــخيص الرســمي لُعســر القــراءة هــو الــذي يدلــى بــه طبيــب محتــرف 
ــي  ــي الطــب العصب ــة، إخصائ ــي األمــراض العصبي ــل: إخصائ مؤهــل، مث
التربــوي  النفــس  علــم  إخصائــي  أو  تنمــوي،  أطفــال  النفســي، طبيــب 
التقييــم  ويشــمل  القــراءة.  ُعســر  املتخصصــن يف  املؤهلــن  واملعلمــن 
عموًمــا اختبــار القــدرة علــى القــراءة مــع قيــاس املهــارات األساســية، 
مثــل: اختبــارات تســمية ســريعة لتقييــم ذاكــرة املــدى القصيــر ومهــارات 
الصوتــي.  الترميــز  مهــارات  لتقييــم   )nonword( والقــراءة  التسلســل، 
ويتضمــن التقييــم عــادة أيًضــا إجــراء اختبــار الــذكاء إلنشــاء ملــف بــه 
نقــاط قــوة وضعــف التعلــم. يف حــن اتضــح أن مثــل هــذه االختبــارات 
"املتناقضــة" بــن معــدل الــذكاء ومســتوى القــراءة معيبــة، وغالًبــا مــا تشــمل 
االختبــارات اختبــاًرا متعــدد التخصصــات الســتبعاد األســباب األخــرى 
احملتملــة لصعوبــات القــراءة مثــل ضعــف اإلدراك، أو ألســباب ماديــة مثــل 

مشــاكل يف الرؤيــة أو الســمع.
قــام "Leppänen PH et al" بالتحقيــق فيمــا إذا كان األطفــال الذيــن يُولَــدون 
ألســر لديهــا تاريــخ مــع مــرض ُعســر القــراءة يواجهــون مخاطــر مرتفعــة 
ًعــا بعمــر 6 أشــهر مــع -أو دون- التعــرض  لإلصابــة بــه، حيــث درســوا ُرضَّ
يف  االختافــات  وقيــاس  العائلــي  القــراءة  ُعســر  مــن  عاليــة  ملخاطــر 
التنشــيط الكهربائــي يف الدمــاغ الناجــم عــن التغيــرات يف الهيــكل الزمنــي 
ألصــوات التحــدث، وهــي ســمة تلقينيــة حاســمة يف الــكام. وقــد اختلــف 
األطفــال املعرضــون للخطــر عــن الرّضــع حتــت الرقابــة يف كل مــن قدرتهــم 
علــى االســتجابة األوليــة لألصــوات، ويف اســتجابات كشــف التغيــر الــذي 
يعتمــد علــى ســياق التحفيــز. وهــذا يــدل علــى أن األطفــال املعرضــن 
للخطــر بســبب اخللفيــة العائليــة ملشــاكل القــراءة يقومــون بعمليــة تلقــن 
ســمعي زمنــي ألصــوات التحــدث، بشــكل مختلــف عــن األطفــال الرضــع 
ــكام، وأن حــاالت  ــل أن يتعلمــوا ال ــى قب ــل حت دون خطــر مــن هــذا القبي

ُعســر القــراءة العائليــة قــد تســاعد يف التشــخيص.
وتشــير أبحــاث ُعســر القــراءة مؤخــًرا باســتخدام التشــخيص التصويــري 
لألعصــاب، أنــه يوًمــا مــا رمبــا ســيكون مــن املمكــن حتديــد األطفــال 

ــراءة. ــوا الق ــل أن يتعلم ــراءة قب ــون مــن ُعســر الق ــن يعان الذي
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ضعــف اللغــة احملــدد هــو اضطــراب لغــة تنمــوي، والــذي ميكــن أن يؤثــر 
علــى كل مــن اللغــة التعبيريــة واحلســية. ويعــرف اضطــراب اللغــة احملــدد 
ــه، أو هــو ناجــم  ــة ل ــه ال عاق ــى: أن ــة "محــض"، مبعن ــه اضطــراب لغ بأن
عــن االضطرابــات التنمويــة األخــرى أو فقــدان الســمع أو إصابــات الدمــاغ 
املكتســبة. وقــد قامــت دراســة جلامعتــي ماســتريخت واوتريخــت بفحــص 
إدراك التحــدث وإنتــاج التحــدث يف أطفــال هولنديــن أعمارهــم 3 أعــوام، 
ولديهــم خطــر عائلــي لتطــور ُعســر القــراءة؛ حيــث مت مقارنــة أدائهــم يف 
تصنيــف أصــوات التحــدث وإنتاجهــم مــن الكلمــات بأطفــال مــن نفــس 
الســن يعانــون مــن ضعــف اللغــة احملــدد، وقــد كانــت نتائــج املعرضــن 
للخطــر ومجموعــة املصابــن متماثلــة إلــى حــد كبيــر. كمــا كشــف حتليــل 
البيانــات الفرديــة أن كّاً مــن املجموعــات الــواردة تتضمــن مجموعــات 
فرعيــة لديهــم أداء جيــد أو أداء ضعيــف، ويبــدو أن علــم األصــوات املعبــرة 
مرتبــط بوجــود عجــز يف إدراك التحــدث. وتشــير النتائــج إلــى أن كّاً مــن 
ــة احملــدد ميكــن تفســيرهما بنمــوذج متعــدد  ُعســر القــراءة وضعــف اللغ
املخاطــر حيــث يشــمل عمليــات معرفيــة، فضــًا عــن العوامــل الوراثيــة.

الهذرمــة هــي اضطــراب طاقــة التحــدث التــي تنطــوي علــى كلٍّ مــن معدل 
وإيقــاع التحــدث، وينتــج عنهــا اختــال يف وضــوح الــكام؛ حيــث يكــون 
ــر طبيعــي، ويتألــف مــن تدفقــات ســريعة ومتشــنجة  ا وغي التحــدث شــاّذً
عــادة مــا تنطــوي علــى الصياغــة اخلاطئــة. وحتمــل شــخصية املهــذرم 

ــم. ــات التعل ــك الشــخصيات ذات صعوب ــا لتل ــبًَها ملحوًظ َش
� حاالت متفاقمة:

ويُعتقــد أن ُعســر القــراءة حالــة عصبيــة، تؤثــر يف قــدرة الفــرد علــى قــراءة 
وتهجيــة اللغــة املكتوبة.

قــد تكــون احلــاالت التاليــة عبــارة عــن عوامــل مســاهمة أو متداخلــة، 
ــراءة: ــة يف الق ــى صعوب ــؤدي إل ــا ميكــن أن ت ــراءة؛ ألنه ــة لُعســر الق مماثل
ــى معاجلــة  ــدرة عل ــر يف الق ــة تؤث اضطــراب املعاجلــة الســمعية هــو حال
املعلومــات الســمعية، فاضطــراب املعاجلــة الســمعية هــو إعاقــة ســمعية 
ميكنهــا أن تــؤدي إلــى مشــاكل يف الذاكــرة الســمعية والتسلســل الســمعي. 
ويعانــي الكثيــر مــن املصابــن بُعســر القــراءة مــن مشــاكل معاجلــة ســمعية 
مــن تاريــخ االنتكاســات الســمعية، ورمبــا تقــوم بتطويــر تلقــن لوجوجــرايف 
خــاص بهــا للتعويــض عــن هــذا النــوع مــن العجــز. وقــد اعتـُـرف باضطراب 
املعاجلة الســماعية باعتباره واحًدا من األســباب الرئيســة لُعســر القراءة. 
وقد يصاب بعض األطفال باضطراب املعاجلة الســمعية؛ نتيجة إصابتهم 
الشــديدة. املرضيــة  احلــاالت  مــن  وغيرهــا  الوســطى،  األذن  بالتهــاب 

متازمــة الرؤيــة الليليــة واملعروفــة أيًضــا مبتازمــة إرلــن، وهــي مصطلــح 
يســتخدم لوصــف احلساســية لبعــض األطــوال املوجيــة للضــوء، التــي 

ــة. تتداخــل مــع معاجلــة الرؤي
اضطــراب نقــص االنتبــاه مــع فــرط النشــاط، ويصيــب مــا بــن 12٪ و٪24 

مــن هــؤالء املصابــن بُعســر القــراءة.
� ُعسر الكام:

ــر التحــدث والنطــق ومشــاكل اللغــة؛  ميكــن أن حتــدث معانــاة مــن تأخُّ
بســبب مشــاكل يف معاجلــة وفــّك املدخــات الســمعية قبــل إعــادة إنتاجهــا 
لنســختها الصاحلــة للتحــدث بهــا، وميكــن ماحظتهــا يف صــورة تلعثــم 

ــردد. وهذرمــة أو حتــدث مت
� أبحاث ُعسر القراءة:

تتعلق غالبية أبحاث ُعسر القراءة املتاحة يف الوقت الراهن بنظام الكتابة 
األبجديــة، ال ســيما أبجديــة اللغــات األوروبيــة؛ لكن ظهــرت مؤخًرا العديد 
مــن األبحــاث اخلاصــة بُعســر القــراءة للناطقــن بالعبريــة والصينيــة.

� تاريخ أبحاث ُعسر القراءة:
بالنظر إلى تاريخ أبحاث الدسلكسيا جند أنه:

يف عــام 1881م قــام "أوزوالــد بيــركان" بالتعــرف علــى املــرض، وقــد ِصيــغ 
"رودولــف  بواســطة  1887م  عــام  يف  الحًقــا  القــراءة"  "ُعســر  مصطلــح 

برلــن"، وهــو طبيــب عيــون يعمــل يف شــتوتغارت بأملانيــا.
ويف عــام 1896م، نشــر "جــورج برينجــل مورغــان" وصًفــا الضطــراب تعلــم 

القــراءة يف املجلــة الطبيــة البريطانيــة "تعــذر القــراءة اخللقــي".
ويف الفتــرة مــن 1890م وحتــى أوائــل 1900م نشــر "جيمــس هنشــلوود" 
سلســلة مــن املقــاالت يف املجــات الطبيــة؛ حيــث وصــف حــاالت مماثلــة 
ــه "تعــذر القــراءة اخللقــي" يف عــام  مــن تعــذر القــراءة اخللقــي. ويف كتاب
1917م، أكــد "هنشــلوود" أن العجــز األساســي هــو يف الذاكــرة البصريــة 
للكلمــات واحلــروف، ووصــف بعــض األعــراض منهــا: انتكاســات احلروف، 

ــم. ــراءة والفه ــة والق ــات يف التهجي وصعوب
ويف عــام 1925م عقــد "صامويــل ت أورتــون" العــزم علــى أن هنــاك أعراًضــا 
ــة  ــم القــراءة عملي ــف الدمــاغ، مــن شــأنها جعــل تعل ــا عاقــة بتل ليــس له
صعبــة؛ حيــث وصــف "أورتــون" يف نظريتــه "اإلبصــار املقلــوب" األفــراد 
املصابــن بُعســر القــراءة بــأن لديهــم صعوبــة يف ربــط األشــكال البصريــة 
للكلمــات مــع صورهــا املنطوقــة. كمــا الحــظ "أورتــون" أن العجــز يف ُعســر 
القــراءة ال يبــدو أنــه ينبــع مــن العجــز البصــري، حيــث اعتقــد ان الوضــع 
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نصــف الكــرة األيســر يف األفــراد املصابــن.
خــال  لألعصــاب  التصويــري  التشــخيص  تقنيــات  تطويــر  وســاعد 
ــا  ــى أن حتقــق تقدًم الثمانينيــات والتســعينيات أبحــاث ُعســر القــراءة عل
ملحوًظــا، حيــث كشــفت دراســات التصويــر املقطعــي إلطــاق البوزيتــرون 
التوقيــع  عــن   )fMRI( املغناطيســي  بالرنــن  الوظيفــي  والتصويــر   )PET(
العصبــي للقــراءة العاديــة للبالغــن، واملعاجلــة الصوتيــة، وتوظيــف مختلــف 
املناهــج والنمــاذج التجريبيــة )مثــل: الكشــف عــن أو احلكــم علــى القــوايف، 
ــة  ــد ترجمــت املعاجلــة الصوتي ــة(. وهــذه الدراســات ق ــراءة الضمني والق
ــرة األيســر، ال ســيما  ــة نصــف الك ــراءة ملنطق ــا لُعســر الق ــة وظيفّيً املختل
بالنســبة لنظــام أبجديــة الكتابــة الســتعراضها، ومــع ذلــك فإنــه قــد ثبــت 
أن يف الكتابــات غيــر الهجائيــة، حيــث تتطلــب القــراءة نســبة أقــل مــن 
ــًرا  ــة أم ــة والهجائي ــة، ويكــون تكامــل املعلومــات البصري املعاجلــة الصوتي
بالــغ األهميــة، ويرتبــط ُعســر القــراءة بالنشــاط التحتــي للتلفيــف اجلبهــي 

اليســاري املتوســط.
وأفــادت دراســة احلالــة بواســطة "ويــدل وبتــروورث" عــام 1999م أن هنــاك 
شــخًصا ناطًقــا باإلجنليزيــة واليابانيــة ومصاًبــا بُعســر القــراءة يف لغــة 
واحــدة، ممــا يوحــي بــأن أيــة لغــة يكــون بهــا رســم الهجــاء إلــى األصــوات 
ــة لغــة بهــا وحــدة إمائيــة جافــة -أي: يف  ــا، أو أي شــفاًفا، أو حتــى مبهًم
مســتوى كل حــرف أو كلمــة- يجــب أال تنتــج نســبة عاليــة مــن حــاالت 
ُعســر القــراءة الصوتيــة التنمويــة، وأن علــم اإلمــاء ميكنــه التأثيــر علــى 

أعــراض املصــاب.
ويف عــام 2003م خلــص بحــث "كولينــز رورك" إلــى أن النمــاذج احلاليــة 
للعاقــة بــن الدمــاغ، وُعســر القــراءة تركــز بصفــة عامــة علــى شــكٍل مــا 

ــف نضــج الدمــاغ. مــن أشــكال تأخــر، أو تخل
ويف عــام 2007م ســعى الباحثــون لوجــود صلــة بــن االكتشــافات العصبيــة 

والوراثيــة، واضطــراب القــراءة.
ــة  ــة إدراكي ــواع فرعي ــر "أن ويف عــام 2008م "هــامي" وآخــرون، وصــف تقري
لُعســر القــراءة" كيفيــة مقارنــة مجموعــات فرعيــة مختلفــة مــن املصابــن 
مــع مجموعــة متحكمــة. وتعــّد هــذه واحــدة مــن أولــى الدراســات التــي لــم 
تكــن مجــرد مقارنــة بــن املصابــن وغيــر املصابــن، بــل ذهبــت ألبعــد مــن 
ذلــك لتقــارن بــن مختلــف املجموعــات الفرعيــة اإلدراكيــة، مــع مجموعــة 

غيــر مصابــة متحكمــة.

� نظريات عن ُعسر القراءة التنموي:
ال ينبغي النظر للنظريات التالية على أنها متنافسة، ولكن يُنظر إليها

ناجــم عــن عــدم التمكــن مــن إثبــات هيمنــة نصــف كرويــة يف الدمــاغ. وبعــد 
ذلــك عمــل "أورتــون" مــع اإلخصائــي النفســي واملعلــم "آنــا جيلينغهــام" 

لوضــع تدخــل تربــوي، روج اســتخدام تعليــم متزامــن متعــدد احلــواس.
ويف املقابــل، اعتبــر كلٌّ مــن "ديربــورن"، و"غيتــس"، و"بينيــت"، و"بــاو" أن 
التوجيــه اخلاطــئ آلليــة الرؤيــة هــو ســبب هــذه احلالــة، وقــد ســعوا إلــى 
اكتشــاف مــا إذا كان الصــراع بــن التوجيــه العفوي للمســح الضوئي للعيون 
مــن اليمــن إلــى اليســار والتدريــب الــذي يهــدف إلــى االســتياء على اجتاه 
معاكــس، مــن شــأنه -أي: هــذا الصــراع- أن يســمح بتفســير احلقائــق التي 
لوحظــت يف عســر القــراءة، وخاصــًة يف القــدرة علــى القــراءة يف املــرآة.
وذهبــت أبحــاث عــام 1949م التــي أُجريــت يف إطــار )أطروحــة ج. ماهيــك 
باريــس 1951( ألبعــد مــن ذلــك؛ حيــث ربطــت هــذه الظاهــرة بحركــة 
البصــر؛ حيــث إنهــا تختفــي عندمــا تــزداد املســافة بــن األحــرف وتتحــول 
القــراءة إلــى هجــاء، وقــد فســرت أيًضــا القــدرة علــى القــراءة يف املــرآة.

وأظهــرت فرضيــة جديــدة يف الســبعينيات أن ُعســر القــراءة ينبــع مــن 
وجــود عجــز يف املعاجلــة الصوتيــة، أو صعوبــة يف االعتــراف بــأن الكلمــات 
املنطوقــة ُمشــّكلة مــن وحــدات صوتيــة منفصلــة؛ حيــث يجــد األفــراد 
املتضــررون صعوبــة يف الربــط بــن هــذه األصــوات مــع احلــروف البصريــة 
التــي تؤلــف الكلمــات املكتوبــة، هــذا وقــد أشــارت أهــم الدراســات ألهميــة 

التوعيــة الصوتيــة.
ويف عــام 1979م قــام "جابــوردا" و"كمبــر"، و"جابــوردا" وآخــرون عــام 
1985م  بذكــر ماحظــات مــن فحــص مــا بعــد تشــريح أدمغــة األشــخاص 
الذيــن عانــوا مــن ُعســر القــراءة، حيــث أبلغــت دراســاتهم عــن وجــود 
اختافــات تشــريحية يف مركــز اللغــة يف دمــاغ املصــاب، أخــًذا باألعمــال 
املماثلــة مــن "كوهــن" عــام 1989م؛ حيــث أشــار إلــى أن النمــو اللحائــي 
الشــاذ -والــذي كان يفتــرض أن يحــدث قبــل أو خــال الشــهر الســادس- 

مــن منــو دمــاغ اجلنــن.
ويف عــام 1993م وصــف "كاســلز" و"كولثــرت" ُعســر القــراءة التنمــوي بأنــه 
نوعــان متميــزان، ومنتشــران باســتخدام أنــواع فرعيــة مــن ألكســيا: ُعســر 
ــس" وآخــرون يف عــام  ــا اســتنتج "ماني ــي. كم ــراءة الســطحي، والصوت الق
1996م أن هنــاك رمبــا أكثــر مــن نوعــن فرعيــن مــن ُعســر القــراءة، والتــي 

مــن شــأنها أن تكــون ذات صلــة باالضطرابــات املتعــددة التابعــة.
ــوردا"  ــا "جاب ــام به ــي ق ــد التشــريح الت ــات بع ويف عــام 1994م، ومــن عين
وآخــرون، أفــادت بــأن املعاجلــة الســمعية الشــاذة يف األشــخاص املصابــن 
بُعســر القــراءة توحــي بــأن تشــوهات تشــريحية مرافقــة قــد تكــون موجــودة 
يف النظــام الســمعي، حيــث أيــدت النتائــج الســلوكية للعيــوب الصوتيــة يف 
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علــى أنهــا محاولــة لتفســير األســباب الكامنــة وراء مجموعــة مماثلــة مــن 
األعــراض، مــن مجموعــة متنوعــة مــن املنظــورات واخللفيــات البحثيــة:

� نظرية املخيخ:
هنــا رأي آخــر يتمثــل يف نظريــة ُعســر القــراءة التلقائيــة/ املخيخيــة، وهنــا 
جنــد الزعــم البيولوجــي بــأن مخيــخ األشــخاص املصابــن بُعســر القراءة ال 
يعمــل بشــكل ســليم، وأن عــدًدا مــن الصعوبــات املعرفيــة تترتــب علــى ذلك.

� الفرضية التطورية:
ــذت مــن  هــذه النظريــة تفتــرض أن القــراءة هــي فعــل غيــر طبيعــي، وقــد نُفِّ
ــِل البشــر لفتــرة وجيــزة للغايــة يف تاريخنــا التطــوري )دالبــي، 1986م(؛  ِقبَ
فقــد حــدث منــذ أقــل مــن مائــة ســنة أن معظــم املجتمعــات الغربيــة قــد 
شــجعت علــى القــراءة ملجمــوع الســكان، وعليــه فــإن القــوى التــي تؤثــر يف 
ــة  ــا زال غالبي ــم م ــرة مــن العال ــة. ففــي مناطــق كثي ــت ضعيف ســلوكنا كان
ــى أن  ــل عل ــاك أي دلي ــراءة، وليــس هن ــة الق ــم إمكاني الســكان ليــس لديه
ُعســر القــراءة يقــع حتــت "علــم األمــراض"، ولكــن هنــاك أدلــة كثيــرة تضعه 
حتــت االختافــات أو التقلبــات الدماغيــة، وهــذه االختافــات األساســية 

هــي احململــة بعــْبء املهمــة االصطناعيــة "القــراءة".

� نظرية كبير اخلايا:
هنــاك نظريــة موحــدة حتــاول دمــج وتكامــل النتائــج املذكــورة أعــاه. 
وكتعميــم للنظريــة البصريــة، تأتــي نظريــة كبيــر اخلايــا لتســلم بــأن خلــل 
كبيــر اخلايــا ال يقتصــر علــى املســارات البصريــة، ولكنــه معمــم علــى 

جميــع اجلهــات )البصريــة والســمعية، وكذلــك اللمــس(.

� َضعف سرعة التسمية ونظريات العجز املزدوج:
متثــل الســرعة التــي ميكــن للفــرد أن يُســمي بهــا األشــياء املألوفــة أو 
علــى  التعــرف  وميكــن  القــراءة.  ُعســر  علــى  قوّيًــا  مؤشــًرا  احلــروف 
التســمية البطيئــة يف وقــت مبكــر يف الروضــة، ويســتمر بــطء التســمية 

بالدسلكســيا. املصابــن  البالغــن  عنــد 
وال يــزال يُفتــرض أن الضعــف يف ســرعة التســمية ميثــل عجــًزا منفصــًا 
متاًمــا عــن عجــز املعاجلــة الصوتيــة، وقــد حــدد "ُولــف" أربعــة أنــواع مــن 
القــراء: القــراء بــدون أي عجــز، القــراء مــع عجــز املعاجلــة الصوتيــة، 
ــذي  ــزدوج وال ــراء مــع العجــز امل ــراء مــع عجــز ســرعة التســمية، والق الق
ميثــل مشــاكل مــع كلٍّ مــن املعاجلــة الصوتيــة وســرعة التســمية، وغالًبــا مــا 

يعانــي الطــاب املصابــون بعجــز مــزدوج مــن عيــوب قــراءة حــادة.

وللتمييــز بــن هــذه األنــواع مــن العجــز آثــار هامــة علــى التدخــل التعليمــي، 
فــإذا تلقــى الطــاب املصابــون بالعجــز املــزدوج التعليــم فقــط يف املعاجلــة 

الصوتيــة؛ فإنهــم ال يحصلــون إال علــى جــزء ممــا يحتاجــون إليــه.
� فرضية استبعاد الضجيج البصري اإلدراكي:

يعتبــر مفهــوم اســتبعاد الضجيــج اإلدراكــي -خلــل تصفيــة املعلومــات 
البصريــة التــي ال صلــة لهــا بالســلوك يف ُعســر القــراءة، أو الضوضــاء 
البصريــة- فرضيــة ناشــئة بدعــم مــن األبحــاث، التــي أكــدت أن املصابــن 
بُعســر القــراءة يجــدون صعوبــة يف أداء املهــام البصريــة مثــل: كشــف 
احلركــة يف وجــود اإللهــاءات اإلدراكيــة، ولكــن ال تظهــر نفــس الضعــف 
عندمــا تتــم إزالــة عوامــل اإللهــاء يف بيئــة جتريبيــة. ولقــد قــارن الباحثــون 
النتائــج التــي توصلــوا إليهــا بشــأن مهــام التمييــز البصــري بنتائــج أبحــاث 
أخــرى ذات الصلــة مبهــام التمييــز الســمعي، وقــد أكــدوا أن أعــراض 
الدسلكســيا تنشــأ بســبب ضعــف القــدرة علــى تصفيــة كل مــن اإللهــاءات 
البصريــة والســمعية وإلــى تصنيــف املعلومــات؛ وذلــك لتمييــز البيانــات 

ــر الهامــة. ــات غي احلســية الهامــة مــن البيان
� نظرية العجز الصوتي:

تفتــرض نظريــة العجــز الصوتــي أن املصابــن بُعســر القــراءة لديهم ضعف 
محــدد يف التمثيــل، التخزيــن، و/ أو اســترجاع أصــوات الــكام؛ ممــا 
يفســر ضعــف القــراءة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن ُعســر القــراءة علــى 
ــم مراســات احلــروف  ــب تعل ــم قــراءة نظــام أبجــدي يتطل أســاس أن تعل

والفونيــم، أي: املراســات بــن احلــروف واألصــوات املكونــة للكلمــة.
� نظرية املعاجلة السمعية السريعة:

تعتبــر نظريــة املعاجلــة الســمعية الســريعة بديــًا لنظريــة العجــز الصوتــي، 
األصــوات  إدراك  يف  يكمــن  األساســي  العجــز  أن  علــى  تنــص  حيــث 
القصيــرة أو املتغيــرة ســريًعا. ويأتــي الدعــم لهــذه النظريــة مــن أدلــة علــى 
أن األشــخاص املصابــن بالدسلكســيا يُظهــرون أداًء ضعيًفــا يف عــدد مــن 
مهــام الســمع، مبــا يف ذلــك متييــز التــردد واحلكــم علــى الترتيــب الزمنــي.

� النظرية البصرية:
تعكــس النظريــة البصريــة تقليــًدا آخــر قــدمي العهــد يف دراســة ُعســر 
القــراءة، حيــث تعتبــره ضعًفــا بصرّيًــا ممــا يــؤدي إلــى صعوبــات يف معاجلة 
احلــروف والكلمــات يف صفحــة مــن النــص؛ ممــا ميكــن أن يأخــذ شــكل 
ــادة االزدحــام  ــة غيــر مســتقرة، أو جتانــح ضعيــف، أو زي ــات مجهري تثبيت

البصــري. وال تســتبعد النظريــة البصريــة وجــود عجــز صوتــي.
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بــداًل مــن الهيكليــة".
وقــد أشــارت دراســة بجامعــة هونــغ كونــغ إلــى أن ُعســر القــراءة يؤثــر 
علــى مختلــف األجــزاء الهيكليــة ألدمغــة األطفــال اعتمــاًدا علــى اللغــة التــي 
يقرؤهــا الطفــل، وركــزت الدراســة علــى املقارنــة بــن األطفــال الذيــن تربوا 

علــى قــراءة اإلجنليزيــة واألطفــال الذيــن تربــوا علــى قــراءة الصينيــة.
كمــا كشــفت دراســة بجامعــة "ماســتريخت، هولنــدا" عــن أن البالغــن 
ــة لدمــج أصــوات  ــة العلوي مــن القــراء املصابــن، أظهــروا القشــرة الزمني

والتعبيــرات. احلــروف 
� األبحاث اجلينية:

َعــَزِت الدراســات اجلزيئيــة عــدة أشــكال مــن ُعســر القــراءة إلــى عامــات 
وراثيــة لصعوبــات التعلــم. مت حتديــد عــدة جينــات مرشــحة يف منطقتــن 
 DYX1C1علــى الصبغــي 6، و KIAA0319و DCDC2 :متصلتــن بُعســر القــراءة

علــى الصبغــي 15.
وقــد ذكــر تقريــر يف عــام 2007م أنــه ال توجــد عمليــات معرفيــة محــددة، 

مــن املعــروف أنهــا تتأثــر باجلينــات املُقترحــة.
ويقــدم اإلطــار النظــري املُوحــد مــن ثاثــة مكونــات للذاكــرة العاملــة 
منظــوًرا نظامّيًــا؛ ملناقشــة النتائــج الســابقة واجلديــدة يف برنامــج أبحــاث 
يســتمر ملــدة 12 عاًمــا؛ حيــث يشــير إلــى عــدم التجانــس يف القاعــدة 

اجلينيــة والدماغيــة، والتعبيــر الســلوكي لُعســر القــراءة.
من العوامل املساهمة يف العسر القرائي ما يلي:

- قواعد اللغة اإلمائية.
- التدريس التقليدي.

- اجلدل.
التحكم يف أعراض ُعسر القراءة:

ال يوجــد عــاج لُعســر القــراءة، ولكــن مُيكــن لألفــراد املصابــن أن يتعلمــوا 
القــراءة والكتابــة مــع الدعــم التعليمــي املناســب.

الكتابــة األبجديــة هــو زيــادة وعــي  الهــدف األســاس ألنظمــة  ويعتبــر 
الطفــل باملراســات بــن حــرف مــن حــروف اللغــة ووحــدة صــوت، وربــط 
هــذه املراســات بالقــراءة والهجــاء؛ فقــد ُوجــد أن تركيــز التدريــب علــى 
اللغــة البصريــة واملســائل الهجائيــة مَينــح مكاســب تــدوم أطــول مــن مجــرد 

التدريــب الصوتــي عــن طريــق الفــم.

� أبحاث باستخدام تخيل املخ الوظيفي:
ــن املغناطيســي  ــر بالرن ــل: التصوي ــي، مث ــر العصب ــات التصوي قدمــت آلي
الوظيفــي )fMRI(، والتصويــر املقطعــي إلطــاق البوزيتــرون )PET( أدلــة 
واضحــة عــن االختافــات الهيكليــة يف أدمغــة األطفــال الذيــن يعانــون مــن 
صعوبــات يف القــراءة؛ حيــث ُوجــد أن األشــخاص املصابــن بالدسلكســيا 
لديهــم عجــز يف أجــزاء مــن النصــف األيســر مــن املــخ املشــارك يف عمليــة 
القــراءة، والــذي يتضمــن: التلفيــف اجلبهــي الســفلي، الفصيــص اجلــداري 

الســفلي، واللحــاء الزمنــي املتوســط والبطنــي.
ويعــد ُعســر القــراءة ذا أصــل نيوروبيولوجــي، وهــذا معتمد مــن ِقبَل "ليون" 
وآخريــن كمــا صــرح يف "البيانــات الغامــرة واملتقاربــة مــن حتقيقات تصوير 
الدمــاغ الوظيفــي"؛ حيــث تشــير نتائــج هــذه الدراســات إلــى أن هنــاك 
اختافــات ملحوظــة يف كيفيــة عمــل دمــاغ املصــاب بالدسلكســيا باملقارنــة 
مــع دمــاغ القــارئ العــادي. وقــد وجــد "شــايوتز" -باســتخدام الرنــن 
املغناطيســي الوظيفــي- أن القــراء اجليديــن أظهــروا وجــود منــط ثابــت 
مــن التنشــيط القــوي يف اجلــزء اخللفــي مــن املــخ مــع تنشــيط أضعــف يف 
اجلــزء األمامــي مــن الدمــاغ أثنــاء مهــام القــراءة، ويف املقابــل فــإن النمــط 
الســائد يف تنشــيط دمــاغ املصابــن بعســر القــراءة هــو عكــس ذلــك أثنــاء 
مهــام القــراءة، حيــث يصبــح اجلــزء األمامــي مــن الدمــاغ مفــرط النشــاط 
مــع تنشــيط أضعــف يف اجلــزء اخللفــي. ويشــير "شــايوتز" إلــى أن هــؤالء 
القــراء املكافحــن يســتخدمون نظًمــا يف اجلــزء األمامــي مــن الدمــاغ؛ 
يف محاولــة للتعويــض عــن االنقطــاع يف اجلــزء اخللفــي مــن الدمــاغ.
ــل أو  ــى الطــاب املصابــن -ســواء قب كمــا أجــرى "شــايوتز" دراســات عل
بعــد ســنوات طويلــة مــن معاجلــة القــراءة- باســتخدام برنامــج فعــال 
للُمعســرين قرائّيًــا، فقبــل البرنامــج العاجــي كانــت أمنــاط تنشــيط أدمغــة 
الطــاب هــي نفــس األمنــاط النموذجيــة للمُعســرين قرائّيًــا؛ أمــا بعــد 
اجتيــاز البرنامــج أصبحــت أمنــاط تنشــيط أدمغــة الطــاب مماثلــة لتلــك 
املوجــودة لــدى الطــاب الذيــن كانــوا دائًمــا قــراًء جيديــن، ويــدل هــذا علــى 
أنــه مــع التدخــل املبكــر والفّعــال ميكــن لدمــاغ املصــاب أن جتــدد وميكــن 

لألطفــال املصابــن أن يصبحــوا قــراًء جيديــن.
وأنتجــت دراســات تنشــيط الدمــاغ باســتخدام "PET" لدراســة اللغــة طفــرًة 
ــى مــدى العقــد املاضــي، حيــث مت  ــا لألســاس العصبــي للغــة عل يف فهمن
تقــدمي األســاس العصبــي للمفــردات البصريــة ومكونــات الذاكــرة الوجيــزة 
الســمعية واللفظيــة، مــع بعــض اإليحــاء بــأن املظهــر العصبــي امللحــوظ مــن 
ُعســر القــراءة التنمــوي هــو مهمــة محــددة "علــى ســبيل املثــال: الوظيفيــة 
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ســـــؤال و جـــــواب

ميكن اإلجابة عن هذا السؤال بالتالي:
توصــل باحثــون إلــى أن عســر القــراءة نتيجــة عــدم رؤيــة احلــروف بوضــوح 

غيــر مرتبــط علــى اإلطــاق مبشــكات يف إبصــار العــن.
وأجــرى فريــق عمــل مــن جامعتــي "بريســتول" و"نيوكاســل" فحوصــات علــى 
العــن شــملت مــا يربــو علــى 5800 طفــل، ولــم ترصــد النتائــج وجــود أي 

اختافــات يف الرؤيــة بالنســبة ملــن يعانــون مــن عســر القــراءة.
وتثيــر هــذه النتائــج شــكوًكا بشــأن قيمــة اســتخدام التراكيــب، أو العدســات 

امللونــة ملســاعدة األطفــال الذيــن يعانــون مــن عســر القــراءة.
وقالــت "أليكســندرا كريفــان" املشــرفة املشــاركة يف البحــث: "مــن غيــر محتمــل 
علــى اإلطــاق أن يكــون اإلبصــار ســبًبا يف حــدوث مشــكات عســر القــراءة 

هذه".
وتســتند الدراســة إلــى بحــوث جتــرى منــذ وقــت طويــل يف منطقة "بريســتول"؛ 

ملتابعــة صحــة مــا يزيــد علــى 14 ألــف طفــل منــذ تســعينيات القــرن املاضي.
ويعانــي نحــو 3% مــن األطفــال مــن )الدسلكســيا(، وقــد أجــرى الباحثــون 
مــن خــال عينــة شــملت 5822 طفــًا يف هــذه الدراســة املتابعــة، فحوصــات 
تفصيليــة لعــن أطفــال يعانــون مــن عســر القــراءة وآخريــن ال يعانــون منــه.

� رؤية مثالية:
وتوصــل الباحثــون إلــى أن أولئــك الذيــن يعانــون مــن عســر القــراءة ال يوجــد 
ــة تربــط بــن عســر القــراءة  ــى األرجــح إلــى وجــود صل لديهــم مــا يشــير عل
ومشــكلة يف الرؤيــة أو العــن، مثــل: قصــر النظــر أو طولــه أو احلــول أو 

ــؤرة العــن. ــات يف ب صعوب
وقالــت "كاثــي وليامــز" كبيــرة املشــرفن علــى الدراســة، وطبيبة عيــون أطفال: 
"بعــض األطبــاء املمارســن يعتقــدون أن ضعــف الرؤيــة مرتبــط بعســر القــراءة 
وينبغــي معاجلتــه، ومــع ذلــك تشــير نتائــج دراســتنا إلــى أن غالبيــة األطفــال 

املصابــن بعســر القــراءة يتمتعــون برؤيــة عاديــة متاًمــا".
وتوصلــت الدراســة إلــى أن النتيجــة يف حالــة األطفــال املصابــن بعســر 

العــن -ليســت علــى األرجــح هــي نفســها  القــراءة بســبب مشــكات يف 
بالنســبة لألطفــال الذيــن ال يعانــون مــن عســر القــراءة، كمــا أن الغالبيــة 
العظمــى لألطفــال الذيــن يعانــون مــن عســر القــراءة تعّرفهــم الدراســة بأنهــم 

يتمتعــون برؤيــة مثاليــة.

وأثــارت النتيجــة شــكوًكا بشــأن أشــكال املســاعدة التــي تعتمــد علــى الرؤيــة، 
مثــل: اســتخدام مرشــحات ملونــة للمســاعدة يف عمليــة القــراءة.

الدراســة أظهــرت حاجــة  "إن  "بريســتول":  مــن جامعــة  "كريفــان"  وقالــت 
املرجــّوة". املســاعدة  لتحديــد  لآلبــاء؛  إرشــادات  لتقــدمي 

وأضافــت "وليامــز" أن الدراســة لــم تبحــث األســباب احملتملــة األخــرى لعســر 
ــا  ــط بينه ــاك أي راب ــا إذا كان هن ــة م ــر ملعرف ــا الدراســة األكب ــراءة، لكنه الق

وبــن الرؤيــة لــدى األطفــال.

� مرشحات األلوان:

وقــال "جــون راك" مديــر التعليــم والسياســة يف اجلمعيــة اخليريــة ملكافحــة 
عســر القــراءة: "إن اجلمعيــة تســاند النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة".

وأضــاف: "لــم يتابــع اجلميــع مــا توصلنــا إليــه مــن أدلــة، والــرأي يف أن عســر 
القــراءة مرتبــط ببعــض مشــكات الرؤيــة مــا زال واســع االنتشــار".

وقــال "راك": "نبعــت احليــرة إلــى حــد مــا نتيجــة أن قلــة مــن أولئــك الذيــن 
ــا  ــر وضوًح ــون مــن عســر القــراءة وجــدوا أن النــص املقــروء يصبــح أكث يعان
باســتخدامهم مرشــحات ملونــة أو عدســات ملونــة، وهــي نفــس النتيجــة 

ــراءة". ــون مــن عســر الق ــن ال يعان ــك الذي بالنســبة ألولئ
وقالــت "كيــت ســاوندرز" املديــر التنفيــذي للجمعيــة البريطانيــة ملكافحــة 
عســر القــراءة: "إن بعــض األطفــال والبالغــن قالــوا: إنهــم يشــعرون بتحســن، 
حــال اســتخدامهم العدســات امللونــة أو املرشــحات". وأضافــت أن اختبــارات 
ــون  ــة، قــد تســاعد مــن يعان ــل هــذه املرشــحات امللون القــراءة أظهــرت أن مث

مــن عســر القــراءة.

جاءنا السؤال التالي:

هل العسر القرائي مرتبط مبشكات اإلبصار؟



التهتهــة مــن املشــاكل اللغويــة التــي حتــدث لألطفــال وتؤثــر 
علــى  تكــون  فقــد  احلديــث،  عنــد  الكلمــات  انســياب  علــى 
شــكل ترديــد مقطــع مــن الكلمــة يف بدايــة أو ســط الكلمــة، 
هــذه  تكــون  وأحياًنــا  احلديــث،  أثنــاء  فجــأة  الســكوت  أو 
املشــكلة شــديدة لدرجــة أنهــا تؤثــر علــى الناحيــة التعليميــة 

للطفــل. واالجتماعيــة 
حتــدث  وهــي   ،%1 األطفال بنســبة  عنــد  التهتهــة  وتوجــد 
يف األوالد أكثــر مــن البنــات وذلــك بنســبة 4 إلــى 1، وهــذه 
املشــكلة تكثــر يف العائــات التــي تكــون يف تاريــخ أفرادهــا 
مــن  العديــد  هنــاك  لكــن  معــروف  غيــر  والســبب  تهتهــة، 

الســبب. إلــى  تشــير  التــي  النظريــات 
ومن النظريات القدمية أن التهتهة حتدث بسبب وجود صراع 
أو خــوف وقلــق عنــد الطفــل... لكــن لــم يوجــد مــا يثبــت ذلــك 
بشــكل قطعــي... لكــن لوحــظ أن مشــكلة التهتهــة تزيــد وتصبح 
أكثــر شــدة مــع وجــود ضغــوط نفســية أو توتــر يف بيئــة الطفــل.

أيًضــا مــن النظريــات التــي لهــا عاقــة باملــخ هــو حــدوث عــدم 
ســيادة الفــص األميــن أو األيســر لــدى الطفــل

.Incomplete Lateralization \   Abnormal cerebral dominance
أن  وهــي  التعلــم،  أيًضا نظريــة  املذكــورة  النظريــات  ومــن 
التهتهــة بســبب تعلــم الطفــل هــذه الطريقــة منــذ الطفولــة،

لكن ال ننسى أيًضا العامل الوراثي يف املوضوع.

تأثير التهتهة على الطفل من الناحية النفسية:
الطفــل معــرض لضعــف املعنويــات بشــكل كبيــر وأيًضــا للقلــق 
ومــرض االكتئــاب؛ بســبب هــذه املشــكلة... إًذا: مــن الضــروري 
تقييــم الطفــل مــن الناحيــة النفســية، وإعطــاء العــاج عنــد 

الضــرورة.

نصائح هامة:
- عــدم اســتعمال شــدة أو عنــف أو توبيــخ للطفــل بســبب هــذه 

املشكلة.
- تنبيــه جميــع أفــراد العائلــة مــن إخــوة أو أخــوات بعــدم 

االســتهزاء. أو  بالتعليــق  للطفــل  التعــرض 
- تشــجيع الطفــل علــى الــكام باســتمرار، وجتاهــل أي تهتهــة 

ملحوظــة.
- عمل جلسات فردية مع الطفل يومّيًا ملدة نصف ساعة على 
األقــل يف جــو ودي مشــجع واســتعمال الصــور املخصصــة، أو 
احلديــث عــن املدرســة مع اســتعمال اإلســتراتيجيات التاليــة:

أواًل: تدريب الطفل على بدء احلديث بهدوء.
ثانًيا: تخفيض السرعة.

ثالًثا: التوقف بن اجلمل.
ا اســتعمال التعزيــزات املعنويــة واملاديــة، واستشــارة  مهــم جــّدً

إخصائــي تخاطــب ملســاعدة الطفــل.
 

د. رابية حكيم - طبيبة نفسية لألطفال
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عبــد الرحمــن عبــد اهلل احلكيمــي رئيــس مجلــس 
وعضــو  للدسلكســيا،  اليمنيــة  اجلمعيــة  إدارة 
التربيــة  بــوزارة  لإلعاقــة  االستشــارية  باللجنــة 
والتعليــم، وعضــو هيئــة التدريــس بكليــة التربيــة 
اخلاصــة بجامعــة آزال، ورئيــس اللجنــة التربويــة 
والتعليــم  التربيــة  مبكتــب  ــا  قرائّيً للمعســرين 
االجتماعــي  بالصنــدوق  التعلــم  صعوبــات  ومستشــار  تعــز،  مبحافظــة 

. للتنميــة

للجمعيــة  التأســيس  زمــن  معرفــة  نريــد  البدايــة،  يف   �
للدسلكســيا. اليمنيــة 

ــو،  ــة للدسلكســيا يف عــام 2008م يف شــهر يوني ــة اليمني تأسســت اجلمعي
ــي .  ــي تأسســت يف الوطــن العرب ــات الت ــل اجلمعي وتعــد مــن أوائ

� ما هو الهدف من تأسيس مثل هذه اجلمعيات؟
ــة  ــات هــو تقــدمي اخلدمــات لفئ ــل هــذه اجلمعي الهــدف مــن تأســيس مث
املعســرين قرائّيًــا وذوي صعوبــات التعلــم يف مجالــي التشــخيص والعــاج؛ 
حيــث إن هــذه الفئــة مــن األطفــال ال جتــد الرعايــة واالهتمــام يف اجلانــب 
األكادميــي والنفســي يف الســاحة العربيــة بشــكل عــام واليمنيــة بشــكل 
ا  ــّدً ــًرا ج ــت شــوًطا كبي ــي قطع ــة الت ــدول األجنبي ــى عكــس ال خــاص؛ عل
الحتــواء هــذه الفئــة، ســواء اجلانــب احلكومــي أو منظمــات املجتمــع 

ــي ويف مجــال البحــث العلمــي.  املدن

� للجمعيــة أنشــطة وبرامــج تســعى لتقدميهــا للمجتمــع، 
قبــل  األنشــطة  هــذه  وأبــرز  أهــم  عــن  حتدثنــا  أن  فنــود 

اليمــن. الراهــن يف  الوضــع 
- بفضــل اهلل قامــت اجلمعيــة اليمنيــة للدسلكســيا بالعديــد مــن األنشــطة 
والبرامــج واملشــاريع علــى الســاحة اليمنيــة بتعــاون مختلــف دولــي ومحلي؛ 
فقــد قامــت بتقــدمي مبــادرة عربيــة وهــو األســبوع العربــي لصعوبــات 
التعلــم وذلــك يف األســبوع األول مــن شــهر مايــو، وعّممناهــا علــى إخواننــا 
ــا بهــذه املبــادره مــن عــام 2013م  باجلمعيــات بالوطــن العربــي. وقــد بدأن
مبشــاركة اجلهــات الرســمية واملــدارس واملنظمــات التــي تُعنَــى مبجــال 

الطفولــة... وكان لهــذا البرنامــج صــدى قــوي، ولفــت األنظــار ملــا يحتاجــه 
ــا مــن اهتمــام واســتثمارهم يف خدمــة الوطــن.  املعســرون قرائّيً

ومــن ضمــن البرامــج واألنشــطة: البرنامــج الســنوي التثقيفــي والتوعــوي 
بصعوبــات التعلــم )الدسلكســيا أواًل(، والــذي نقيمــه ســنوّيًا مبحافظــة 
التعليميــة،  والســاحة  املجتمــع  أوســاط  بــن  الوعــي  لنشــر  تعــز؛ 
اإلنســانية. واألعمــال  للتنميــة  كمــران  مؤسســة  مــن  كرميــة  برعايــة 

وقد شاركنا مبؤمترات وورش عمل محلية ودولية، ومنها: املشاركة بورشة 
العمــل اإلقليمــي يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا باململكــة املغربيــة 
خلبــراء التعليــم، حــول القــراءة والكتابــة واحلســاب يف املناهــج الدراســية. 
ولدينــا مشــروع الفــرز ألطفــال الريــاض واملــدارس الصديقــة يف القطــاع 
احلكومــي واخلــاص بدعــم جزئــي مــن الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة، 
األطفــال  ريــاض  مــن  املشــكلة  فــرز  عمليــة  علــى  فيــه  عملنــا  والــذي 
وأهليــة الســتقبال  مــدارس حكوميــة  تأهيــل  والعمــل علــى  واحتوائهــا 
األطفــال الذيــن مت فرزهــم بريــاض األطفــال، وعــدد املــدارس 3 حكوميــة 
و4 أهليــة وهــي التــي مت تأهيــل كادرهــا الســتقبال احلــاالت، ومــن ثــم 
يتــم متابعــة األطفــال خــال العــام الدراســي وفــق إجــراءات وتقاريــر 
دوريــة وإحالــة مــن ظهــرت عليــة عامــات ومظاهــر عســر القــراءة أو مــن 
الصعوبــات األخــرى )كتابــة، حســاب( إلــى التشــخيص، ومــن ثــم الدخــول 

يف برنامــج عاجــي.
"رعايــة"  مشــروع  تنفيذهــا  مت  التــي  املهمــة  املشــاريع  ضمــن  ومــن 
التعلــم،  صعوبــات  لــذوي  التعلــم  فــرص  لتحســن  املبرمــج  للتدخــل 
اليمنيــة. اجلمهوريــة  محافظــات  مــن  بعــدد  تنفيــذه  مت  والــذي 

ولنــا مشــاركات مــع وزارة التربيــة والتعليــم، منهــا: املشــاركة يف املشــروع 
الوطنــي إلعــداد منهــج القــراءة للصــف األول، وكان لنــا دور يف عمليــة 
ــات  ــراءة رغــم التحدي ــج قــدر املســتطاع مــع ذوي عســر الق ماءمــة املنه
التــي واجهناهــا. أيًضــا عملنــا علــى تأســيس املركــز الدولــي حلقــوق 
أطفــال ذوي صعوبــات التعلــم، وهــذا املركــز يعــدُّ األول مــن نوعــه بالعالــم؛ 
حيــث إن هدفــه حقوقــي وكذلــك رصــد االنتهــاكات واملطالبــة بإصــدار 
التشــريعات والقوانــن والتعميمــات باجلهــات ذات العاقــة، ومــن خــال 
املركــز واجلمعيــة وبتعــاون وزارة التربيــة والتعليــم أصدرنــا تعميمــات 
واملــدارس  باجلمهوريــة  الــوزارة  مكاتــب  جلميــع  وقــرارات  ونشــرات 
احلكوميــة واألهليــة، تختــص بكيفيــة التعامــل مــع هــذه الفئــة ووضــع 
االختبــارات، ودور االختصاصــي واإلدارة واملعلــم والتغذيــة، باإلضافــة 
إلــى مشــاركة أوليــاء األمــور يف ذلــك. وقــد عملنــا بــكل مــا أُوتينــا مــن 
املمكنــة؛ فقــد رصدنــا  والوســائل  الطــرق  بــكل  لتقــدمي اخلدمــة  قــوه 
عــدًدا مــن االنتهــاكات وعملنــا علــى الدفــاع عنهــا، حتــى إننــا أوصلنــا 
بعــض االنتهــاكات وبعــض املديريــن واملعلمــن املتعنتــن وغيرهــم للجهــات 

المقـــــابلــة



القانونيــة بــوزارة التربيــة والتعليــم، واملقاضــاة يف ذلــك.
 وهنــاك أعمــال وأنشــطة وبرامــج مختلفــة ال يســعنا ذكرهــا، وكل مــا نقوله 
عبــر مجلتكــم املوقــره: إننــا نســعى خلدمــة أبنائنــا مــن فئــة صعوبــات 

التعلــم بشــكل خــاص، وبقيــة األطفــال بشــكل عــام.
ونحــن لنــا فلســفة يف هــذا املجــال مــن ناحيــة اجلانــب النفســي والفنــي، 
نقدمهــا للفئــات املســتهدفة ببرامجنــا؛ مــن خــال الــدورات التدريبيــة 

واحملاضــرات وغيرهــا.
� يف ظــل الوضــع الــذي متــر بــه اليمــن اليــوم، هــل لديكــم 

أنشــطة وبرامــج تقــدم للمجتمــع؟
يف ظــل الوضــع الراهــن باليمــن عامــة وتعــز خاصــة، أوقفنــا أنشــطة 
وبرامــج اجلمعيــة مبحافظــة تعــز نظــًرا للحــرب واالشــتباكات؛ حيــث إن 
مقــر اجلمعيــة يف موقــع االشــتباكات، وقــد تعرض مقــر اجلمعية لاقتحام 
وســرقة مقتنياتــه مــن أدوات وأجهــزه وغيرهــا، وقــد نّددنــا وأصدرنــا بياًنــا 
بذلــك. أيًضــا كان للجمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا دور كبيــر ومســاهمة 
يف ذلــك كمــا عهدناهــا دائًمــا، بإصدارهــا بياًنــا يســتنكر وينــّدد بهــذا 
ــة للدسلكســيا. ــة اليمني ــه املقــر الرئيســي للجمعي ــذي تعــرض ل الفعــل ال
ــة العاصمــة بصنعــاء فظــل يعمــل ولكــن بشــكل  ــة بأمان أمــا فــرع اجلمعي
ضعيف يف مجالي التشخيص والعاج والتدريب، رغم التحديات والوضع 
الــذي متــر بــه البــاد، الــذي أّثــر بشــكل مباشــر علــى الوضــع اإلنســاني.

� بــا شــك أنكــم تواجهــون معوقــات وصعوبــات يف مجــال 
عمــل اجلمعيــة قدمًيــا وحديًثــا، لــو حتدثنــا عنهــا. 

ــة أو غيرهــا مــن  ــة اليمني املعوقــات والصعوبــات موجــودة ســواء باجلمعي
اجلمعيــات بالســاحة العربيــة، ولكــن املهــم هــو أن يؤمــن الفريــق بالرســالة 
التــي يحملهــا. ومــن البدهــي وجــود املعوقــات، ولكــن األهــم يف املوضــوع 
هــو كيفيــة التغلــب أو التصــدي لهــذه املشــكات، فنحــن باجلمعيــة وعلــى 
طــول مشــوارها واجهنــا الكثيــر والكثيــر مــن املعوقــات؛ منهــا: املالــي 
واالجتماعــي والتعليمــي، ولكــن بفضــل اهلل أواًل ثــم الفريــق العامــل معنــا 
باجلمعيــة ثــم بعــض الشــخصيات التــي كان لهــا الــدور الكبيــر يف َمــّد 
يــد العــون للجمعيــة، فــكل مشــروع أو نشــاط أو برنامــج نواجــه فيــه 
ــح  ــا، وأصب ــي إليه ــي نرم ــق األهــداف الت ــا لتحقي ــة نســعى لتجاوزه عقب
لنــا أصدقــاء وشــركاء ميدوننــا باملســاعدة، فوضعنــا وهلل احلمــد أفضــل 
مــن الســابق، فــكل مرحلــة ننتقــل فيهــا مــن نقطــة إلــى نقطــه أفضــل 
مــع وجــود املعوقــات والصعوبــات. وقــد كان لهــذه املعوقــات دور كبيــر يف 
التطــور، فقــد مت تأســيس املركــز الدولــي حلقــوق أطفــال ذوي صعوبــات 
ــَد نتيجــة معانــاة طويلــة، وقــد عملنــا علــى تســخير هــذا  التعلــم الــذي ُوِل
املركــز بجانــب حقوقــي يف املجــاالت املختلفــة، منهــا: التعليمــي والتوعــوي 
والثقــايف واالجتماعــي واملالــي، ومطالبــة أصحــاب القــرار يف التعليــم 
بتوجيــه املســار التعليمــي مبــا يخــدم فئــة صعوبــات التعلــم. ومــا عملنــاه 
التعلــم مجــال مهــم  قليــل ممــا ينتظرنــا لتحقيقــه، فمجــال صعوبــات 
وحســاس وينبنــي عليــه مســتقبل إمــا إيجابــي أو ســلبي للمجتمــع، فعمليــة 
ا وتســاهم مســاهمة كبيرة يف تقليل أو حصر العقبات. التوعية مهمة جّدً
للمجتمــع  للوصــول  تنويعهــا  علــى  عملنــا  مختلفــة  طــرق  وللتوعيــة 
وأصحــاب القــرار، فعلــى ســبيل املثــال: كنــا قــد نســقنا وأعددنــا برنامًجــا 
ــا مدتــه ســاعة ويأتــي يوًمــا يف األســبوع، يتــم فيــه طــرح القضيــة  تلفزيونّيً

ومناقشــتها، فــكل حلقــة أو حلقتــن أو أكثــر تتنــاول موضوًعــا؛ مثــًا: 
ــذا  ــة وأخــرى عســر احلســاب، وهك ــة عســر الكتاب ــراءة، وحلق عســر الق
بقيــة املشــكات ADD أو ADHD وغيرهــا، ويتــم إعطــاء مســاحة للمشــاهد 
لاتصــال ونفــس الفكــرة يف اإلذاعــة، لكــن هــذا املشــروع توقــف نتيجــة 
ا ويصــل لعــدد  ا جــّدً الوضــع الراهــن، وإن شــاء اهلل نســتأنفه ألنــه مهــم جــّدً
كبيــر مــن شــرائح املجتمــع، وبــه نســلط الضــوء علــى املعوقــات ونضــع 
أصحــاب القــرار باملشــهد كــي نســتطيع متريــر اخلدمــات املختلفــة، فهــذه 

وســيلة مــن خالهــا نســتطيع وضــع حلــول للمعوقــات.

يف  فــروع  لهــا  هــل  للدسلكســيا  اليمنيــة  اجلمعيــة   �
محافظــات أخــرى؟ وكيــف يســير العمــل يف تلــك الفــروع؟
متكامــًا  فرًعــا  للدسلكســيا  اليمنيــة  للجمعيــة  أن  آنًفــا  تطرقنــا  كمــا 
ومندوبــون  مكتــب  احملافظــات  ببعــض  وللجمعيــة  العاصمــة،  بأمانــة 
مكتمــل  فــرع  إلنشــاء  ونســعى  مســتمر.  بشــكل  معهــم  التواصــل  يتــم 
علــى  اجلمعيــة  بعدمــا حصلــت  لهــذا  اإلعــداد  ومت  عــدن،  مبحافظــة 
وتدريــب  للتنميــة  األمريكيــة  الوكالــة  مــن  كلــي  بدعــم  األيــزو  شــهادة 
ولهــذه  مــور إســتفن،  أبــو غزالــة وشــركة  وإشــراف مجموعــة طــال 
الدوليــة؛  املنظمــات  أمــام  املصداقيــة  تأكيــد  يف  كبيــر  دور  الشــهادة 
باحملافظــات. اجلمعيــة  رقعــة  توســيع  عمليــة  يف  يســهم  ممــا 

� الدسلكســيا )عســر القــراءة( منتشــرة يف جميــع بلــدان 
لديكــم  وهــل  اليمــن؟  يف  انتشــارها  نســب  فمــا  العالــم، 

املــدارس؟ طــاب  علــى  مســحية  دراســات 
ــرة، والدراســات  ــم كبي نســبة انتشــار الدسلكســيا )عســر القــراءة( بالعال

ــرة. ــن كثي ــة لباحث املوجــودة بالســاحة العربي
ــى بهــذا املجــال أقامــت دراســات مســحية تأخــذ بهــا  فاجلهــات التــي تُْعنَ
ــة للدسلكســيا دراســة  ــة الكويتي ــًا: أجــرت اجلمعي ــة، فمث ــات مختلف جه
مســحية يف الكويــت وكانــت النســبة 6,9%، واجلمعيــة املصريــة للدسلكســيا 
بنســبة 10% كمؤشــر أّولــي، أمــا اجلمعيــة األردنيــة للدسلكســيا فهــي تعمــل 
علــى الدراســة حالًيــا يف عــدد مــن محافظــات اململكــة األردنيــة، ونتمنــى 

لهــم التوفيــق.
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عــدة زيــارات، أقمنــا فيهــا برامــج مختلفــة منهــا: التدريــب والتأهيــل 
)الدسلكســيا  التعلــم  لصعوبــات  األول  العلمــي  امللتقــى  يف  واملشــاركة 
أواًل(. أيًضــا قمنــا بزيــارة اجلمعيــة الكويتيــة عــدة زيــارات، وحضرنــا 
ــة، وال يخفــى  ــة التأهيلي ــدورات التدريبي ــا ال ــات مختلفــة منه فيهــا فعالي
أن اجلمعيــة الكويتيــة لهــا البصمــة األولــى يف عمليــة التأســيس للجمعيــة 
قيامهــا. يف  كبيــرة  مســاهمة  ســاهمت  والتــي  للدسلكســيا  اليمنيــة 

أيًضــا مركــز تقــومي وتعليــم الطفــل بدولــة الكويــت كان لــه دور فّعــال 
ــادل اخلبــرات؛ فقــد بعــث إلــى اليمــن عــدًدا مــن  ــة التعــاون وتب يف عملي
املدربــن إلقامــة برامــج تدريبيــة، باإلضافــة إلــى عمليــة ابتعــاث عــدد مــن 
كــوادر اجلمعيــة اليمنيــة للتدريــب يف دولــة الكويــت مبركــز تقــومي وتعليــم 
الطفــل واالســتفاده مــن اخلبــرات، فقــد زرنــا مركــز تقــومي وتعليــم الطفــل 
عــدة مــرات. اســتفدنا منهــا الكثيــر والكثيــر، ومــا زال هــذا التواصــل 

ا حتــى اليــوم. مســتمّرً

� يف اخلتــام، هــل تــود أن توجــه رســالة للمجتمــع اليمنــي 
ولــكل مجتمــع يوجــد بــه مصابــون بالدسلكســيا؟

اليمنيــة  اجلمعيــة  علــى  القائمــن  يوفــق  أن  اهلل  مــن  أمتنــى 
علــى  عــام  بشــكل  العربيــة  واجلمعيــات  خــاص،  بشــكل  للدسلكســيا 
نفــع وخدمــة هــذه الفئــة التــي تنتظــر منــا مــد يــد العــون لهــا، مــن 
شــرائحها  بــكل  عامــة  املجتمعــات  تعريــف  وهــي  خطــوة  أول  خــال 
لهــم. التعليــم  وتقــدمي  معهــا،  التعامــل  وكيفيــة  مبشــكلتهم  املختلفــة 

يكــون  بالوطــن  وللنهــوض  لألمــة  احلقيقــي  االســتثمار  إن  وأقــول:   
باالهتمــام بتعليــم األطفــال بشــكل عــام وذوي صعوبــات التعلــم بشــكل 
خــاص. وأرجــو أن يكــون لــوزارات التربيــة والتعليــم يف الوطــن العربــي دور 
ملمــوس يف هــذا االســتثمار مــن خــال التعليــم، ونحــن باليمــن ومــن خال 
ــاد( إلعطــاء  ــم رباعــي األبع ــا بإعــداد )تعلي ــة قمن ــدارس ناســا احلديث م
نظــرة جديــدة للتعليــم مبخرجــات التكنولوجيــا، وهــذه األبعــاد وضعناهــا 
للمعلــم لكــي يتحقــق بعدهــا ترســيخ املنهــج يف ذهــن املتعلــم، وهــذه األبعــاد 
هــي املؤثــرة يف عمليــة التعليــم والتعلــم وعددهــا أربعــة أبعــاد، وتقــوم يف 
نفــس الوقــت بخدمــة هــذه الفئــة مــن ذوي صعوبــات التعلــم. وإن شــاء اهلل 
نتطــرق لهــذا املوضــوع )تعليــم رباعــي األبعــاد( يف لقــاء آخــر يجمعنــا بكم.

 يف اخلتام، أمتنى ملجلتكم التقدم واالستمرار يف توعية املجتمعات العربية 
ــم. ــات التعل ــون مــن صعوب ــن يعان بالدسلكســيا، وكيفــة التعامــل مــع الذي

اليمنيــة  باجلمعيــة  نحــن  أمــا  العربيــة،  بالســاحة  مت  مــا  هــذا 
2015م،  عــام  احلــرب  بســبب  وتوّقفنــا  الدراســة  علــى  عملنــا  فقــد 
وبرامــج  ودعــم  وفريــق  جهــد  إلــى  يحتــاج  بالطبــع  املشــروع  وهــذا 
املناســبة. الظــروف  تتوفــر  عندمــا  نســتأنفه  اهلل  شــاء  وإن  إلجنــازه، 

� ما أهم الطرق واألساليب العاجية، التي تستخدمونها
يف اجلمعية اليمنية للدسلكسيا؟

كمــا هــو معلــوم، فــإن الطــرق العاجيــة للمعســرين قرائّيًــا تتمثــل يف 
وقائمــة  املعلومــات،  ترســيخ  عمليــة  وتفعيلهــا يف  احلــواّس  اســتخدام 
علــى البنــاء التراكمــي للمعلومــات مــن اجلــزء للــكل. ونحــن يف اجلمعيــة 
اليمنيــة نســتخدم هــذه الطريقــة وتوجــد برامــج مختلفــة تقــوم علــى 
هــذه الطريقــة، ونحــن يف اليمــن اســتفدنا مــن برامــج وخطــط اجلمعيــة 
الكويتيــة للدسلكســيا كبرنامــج حــرويف األولــى وبرامــج أخــرى إلكترونيــة.
 واجلمعيــة اليمنيــة تأخــذ بهــذه الطــرق واألســاليب يف املجــال العاجــي 
للتنميــة إلعــداد  االجتماعــي  الصنــدوق  مــع  تنســيق  ولنــا  والتعليمــي، 
ــا يتــم اإلعــداد لهــا.  حقيبــة عاجيــة للمعســرين قرائّيًــا، واملعســرين كتابّيً

املهتمــة  واملؤسســات  اجلمعيــات  مــن  العديــد  يوجــد   �
القــراءة  وبعســر  عموًمــا  التعلــم  بصعوبــات  واملختصــة 
خصوًصــا، هــل لديكــم تعــاون مشــترك وتبــادل للخبــرات؟ 
القــراءة  بعســر  اخلاصــة  اجلمعيــات  توســعت  فقــد  هلل،  احلمــد 
)الدسلكســيا( بشــكل خــاص وصعوبــات التعلــم بشــكل عــام بالســاحة 
تُعنــى  التــي  العربــي  بالوطــن  اجلمعيــات  أغلــب  زرنــا  وقــد  العربيــة، 
ــل:  ــادل اخلبــرات، وســاهمنا يف تأســيس بعضهــا مث بالدسلكســيا ومت تب
اجلمعيــة اجليبوتيــة للدسلكســيا، واآلن يتــم التنســيق لتأســيس اجلمعيــة 
الســودانية للدسلكســيا. وقــد عملنــا علــى التنســيق فيمــا بــن اجلمعيــات 
-وخاصــة األردنيــة والكويتيــة- لتأســيس احتــاد عربــي يُعنى بالدسلكســيا 
وصعوبــات التعلــم، وعملنــا نحــن باجلمعيــة اليمنيــة للدسلكســيا علــى 
ــوم(  ــة والثقافــة والعل ــة للتربي ــة الوطني تقــدمي املشــروع لليونســكو )اللجن
لتأســيس االحتــاد، وقــد قامــت اجلمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا بالســعي 
لهــذا املوضــوع منــذ فتــرة، وهــو حلــم نأمــل مــن اهلل أن يتحقــق. ومــن 
خــال زيارتــي لإلخــوة واألخــوات رؤســاء اجلمعيــات ملســنا منهــم املبــادرة 
والســعي إلقامــة هــذا االحتــاد، الــذي ســيعمل علــى توحيــد العمــل وتقــدمي 
خدمــة موحــدة مبجالــي التشــخيص والعــاج والبحــث العلمــي. وللجمعيــة 
اليمنيــة مبــادرة مت تعميمهــا وتقدميهــا للجمعيــات العربيــة، وهــي مبــادرة 
إلقامــة أســبوع عربــي لصعوبــات التعلــم يف األســبوع األول مــن شــهر 
مايــو، وقــد بدأنــا يف اجلمعيــة اليمنيــة للدسلكســيا بهــذا البرنامــج يف عام 
2013م ومت التنســيق مــع بعــض اجلمعيــات بالــدول العربيــة مثــل: اجلمعيــة 
األردنيــة واجلمعيــة املغربيــة، ونأمــل تفعيلــه بجميــع الدول بشــكل رســمي.
ويوجــد بيننــا وبــن اجلمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا تعــاون كبيــر، وقــد 
ــور/  ــا مذكــرة تفاهــم بحضــور الســفير اليمنــي لــدى الكويــت الدكت وّقعن
خالــد راجــح شــيخ عــام 2010م، وقــد قامــت اجلمعيــة الكويتيــة مبدنــا 
زار األســتاذ/ محمــد  ببرامــج تشــخيصية وعاجيــة وتدريبيــة؛ فقــد 
اليمــن  الكويتيــة  اجلمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  القطامــي 
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18. عــزز ثقــة التلميــذ بنفســه، وشــجعه باســتمرار علــى إحــراز النجــاح 
الكلمــات وكتابتهــا. قــراءة  والتقــدم يف 

19. ابدأ مبكًرا يف معاجلة الضعف، ونَوِّع أساليب املعاجلة )فردية وجماعية(.

الطالب الذي ال ميلك دافعية للتعلم: 
ا،  قــد يكــون أحــد األســباب يف نقــص الدافعيــة هــو توقعــات اآلبــاء املرتفعــة جــّدً

وهنــا نشــير إلــى بعــض النقــاط املهمــة يف هــذا األمــر:

1- ال بد من أن يتجنب اآلباء النقد والسخرية من األطفال. 
2- عندمــا تكــون متطلبــات الوالديــن ضمــن حــدود قــدرات الطفــل؛ فــإن إجناز 
الطفــل يكــون أكثــر واقعيــة، وبالتالــي يــؤدي هــذا إلــى أن ينظــر األطفــال إلــى 

الكبــار علــى أنهــم مصــادر للدعــم والتشــجيع ال للنقــد والتجريــح.
3- استخدم أنت كمعلم نظام املكافأة الفورية. 

4- امتدح سلوك الطفل بشكل مباشر وغير مباشر. 
5- يجــب أن جتعــل الطالــب يشــعر باإلجنــازات التــي قــام بهــا يف املهمــات 
املدرســية، وبذلــك يصبــح مفهــوم الــذات لديــه إيجابّيًــا مــن خــال سلســلة 

اإلجنــازات التــي يؤديهــا وتلقــى استحســان معلميــه ووالديــه.
6- يجــب عــدم إرهــاق الطفــل بالواجبــات املنزليــة؛ ألن هــذا قــد يتســبب يف 

زيــادة إحبــاط الطفــل، خاصــة عندمــا ال يســتطيع القيــام بهــا.
7- ينبغــي أن تكــون معاملــة الطفــل عنــد كل املعلمــن قائمــة علــى أســاس 
التشــجيع؛ كــي ال يكــون هنــاك تناقــض يف معاملتــك للطفــل كمعلــم صعوبــات 

وبقيــة املعلمــن العاديــن. 
8- قــم مبشــاورة الطفــل يف الواجبــات، مثــًا: ميكــن أن حتــدد لــه عــدًدا مــا 
ــا، وهــذه نقطــة  ــوم به ــي يق ــا ك ــار منه ــة االختي ــه حري ــل ل مــن املهمــات وجتع

ــب. ــة الطال ــادة دافعي ا وتســهم فعــًا يف زي مهمــة جــّدً

1. ابــدأ بإعــداد التقومي التشــخيصي لتاميذك؛ 
للتعــرف علــى أوجــه القصــور لديهم.

ونــوع  تقويتهــا،  املطلــوب  املهــارات  حــدد   .2
تلميــذ. لــكل  عاجــه  املطلــوب  الضعــف 

نها يف قوائم. 3. احصر األخطاء الشائعة ودوِّ
4. درب تاميذك عليها قراءة وكتابة.

ــى وجــود مذكــرة صغيــرة خاصــة  5. احــرص عل
الصحيحــة  الصــور  فيهــا  يكتــب  تلميــذ،  بــكل 

للكلمــات التــي يخطــئ فيهــا.
6. درب تاميــذك علــى ربــط التحليــل الصوتــي 

للكلمــة بالتحليــل الكتابــي يف نفــس الوقــت .
نهــا يف مجموعــات بهــا  7. احــرص علــى إعــداد قوائــم للكلمــات املتماثلــة ودوِّ
ســمة مشــتركة، مثــل: التماثــل الســمعي أو البصــري، أو التجانــس يف احلــروف 

أو احلــروف الســاكنة املشــتركة.
ــات  ــن خــال الواجب ــة، م ــة وعاجي ــات إثرائي ــى وجــود تدريب 8. احــرص عل

الصفيــة واملنزليــة.
ــى إعــداد تقوميــات أســبوعية؛ لقيــاس مــدى حتســن التلميــذ  9. احــرص عل

يف املهــارات.
10. عــزز مبــادرات تاميــذك وشــجعهم مــن خــال طابــور الصبــاح واإلذاعــة 
املدرســية، أو مــن خــال أســاليب أخــرى كإلصــاق صــور علــى كراســته أو وضــع 

بطاقــة تشــجيعية لــه.
11. أنشــئ ركًنــا للتعلــم داخــل الصــف يتــم فيــه التعلــم علــى شــكل مجموعــات، 
ــام وأنشــطة  ــة مــن خــال مه ــارات املطلوب ــى امله ــذ الضعيــف عل ودرب التلمي

تخــدم املهــارات املطلوبــة.
ــف الســطر اإلمائــي بكراســة صغيــرة يتــم فيهــا إمــاء التاميــذ  12. وظِّ
مجموعــة كلمــات تخــدم مهــارة واحــدة، أو عــدة مهــارات، أو كلمــات تشــتمل 

علــى منــط واحــد.
13. احرص على تصويب أخطاء التلميذ مباشرة يف حصص اإلماء.

14. احــرص علــى اشــتراك التلميــذ يف عمليــة التصويــب، والبحــث عــن 
خطئــه بنفســه وعــن الصــورة الصحيحــة للكلمــة التــي أخطــأ فيهــا.

15. وظــف التســجيات الصوتيــة يف معاجلــة الضعــف يف القــراءة، وذلــك 
بتســجيل صــوت التلميــذ أثنــاء القــراءة يف الفصــل أو املنــزل؛ لتشــجيعه علــى 

حــب القــراءة وتعلمهــا.
16. احــرص علــى إثــارة ميــول التاميــذ وجــذب اهتمامهــم للقــراءة بأســاليب 

متنوعة.
17. أحســن اختيــار مــواد تعليميــة بســيطة، تعينــك علــى التدريبــات القرائيــة 

والكتابيــة املطلوبــة.
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المظاهر العامة
لذوي الصعوبات التعلمّية

ــلوكيات  ــن الس ــة م ــادة مبجموع ــة ع ــات التعلمّي ــز ذوو الصعوب يتمي
واالجتماعيــة،  التعليميــة  املواقــف  مــن  العديــد  يف  تتكــرر  التــي 
والتــي ميكــن للمعلــم أو األهــل مالحظتهــا بدقــة عنــد مراقبتهــم 
ــي:  ــا يل ــات م ــذه الصف ــم ه ــن أه ــررة، وم ــة واملتك ــف املتنوع يف الواق

1. اضطرابــات يف اإلصغاء: تعتبــر ظاهــرة شــرود الذهــن، والعجــز عــن 
االنتبــاه، وامليــل للتشــتت نحــو املثيــرات اخلارجيــة مــن أكثــر الصفــات البــارزة 
لهــؤالء األفــراد؛ إذ إّنهــم ال ميّيــزون بــن املثيــر الرئيــس والثانــوي، حيــث ميــّل 
ا، وعــادة ال  ــر جــّدً ــر بعــد وقــت قصي ــاه لنفــس املثي الطفــل مــن متابعــة االنتب
يتجــاوز أكثــر مــن عــدة دقائــق. فهــؤالء األوالد يبذلــون القليــل مــن اجلهــد يف 
متابعــة أي أمــر، أو أنهــم مييلــون بشــكل تلقائــي للتوجــه نحــو مثيــرات خارجيــة 
ممتعــة بســهولة، مثــل: النظــر عبــر نافــذة الصــف، أو مراقبــة حــركات األوالد 
ــات كبيــرة يف التركيــز بشــكل  اآلخريــن. بشــكل عــام، جندهــم ياقــون صعوب
دقيــق يف املهمــات والتخطيــط املســبق لكيفيــة إنهائهــا، وبســبب ذلــك ياقــون 

.)2000 ,Mayes, Calhoun, & Crowell( ــدة ــارات جدي ــم مه ــات يف تعل صعوب

2. احلركــة الزائدة: يتمّيــز بشــكل عــام األطفــال الذيــن يعانــون مــن صعوبــات 
ــق  ــة، ويطل ــرة النشــاط واالندفاعي ــز وكث ــة مــن ضعــف اإلصغــاء والتركي مركب
الزائــدة  واحلركــة  والتركيــز  اإلصغــاء  اضطرابــات  الظاهــرة  تلــك  علــى 
)ADHD(. وتلــك الظاهــرة مرّكبــة مــن مجموعــة صعوبــات تتعلــق بالقــدرة علــى 
فــت  التركيــز والســيطرة علــى الدوافــع ودرجــة النشــاط )Barkley, 1997(، وُعرِّ
 American Psychiatric :4-DSM( ــاء النفســين ــة لألطب ــة األمريكي حســب اجلمعي
اإلصغــاء  عــدم  مــن  مائمــة  غيــر  تطوريــة  كدرجــات   )1994  ,Association
واالندفاعيــة واحلركــة الزائــدة. وعــادة مــا تكــون هــذه الظاهــرة قائمــة يف 
ــًرا  ــا كثي ــي، ولكنه ــاز العصب ــأداء اجله ــة مرتبطــة ب ــا كإعاقــة تطوري حــد ذاته
مــا تترافــق مــع الصعوبــات التعلميــة، وليــس بالضــرورة أن كل مــن لديــه تلــك 

 .)1997 ,Barkley( الظاهــرة يعانــي مــن صعوبــات تعلميــة ظاهــرة

يف  بالتســرع  األطفــال  هــؤالء  مــن  قســم  والتهور: يتميــز  االندفاعيــة   .3
إجاباتهــم وردود فعلهــم وســلوكياتهم العامــة؛ مثــًا: قــد مييــل الطفــل إلــى 
اللعــب بالنــار أو القفــز إلــى الشــارع دون التفكيــر يف العواقــب املترتبــة علــى 
ذلــك، وقــد يتســرع يف اإلجابــة علــى أســئلة املعلــم الشــفوية أو الكتابيــة قبــل 
االســتماع إلــى الســؤال أو قراءتــه. كمــا أن البعــض منهــم يخطئــون يف اإلجابــة 

علــى أســئلة قــد عرفوهــا مــن قبــل، أو يرجتلــون يف إعطــاء احللــول الســريعة 
ملشــاكلهم بشــكل قــد يوقعهــم يف اخلطــأ، وكل هــذا بســبب االندفاعيــة والتهــور 

 .)1993 ,Lerner ;1999 ,Levine and Reed(

4. صعوبــات لغويــة مختلفــة: لــدى البعــض منهــم صعوبــــــات يف النطــق، 
أو يف الصــوت ومخــارج األصــوات، أو يف فهــم اللغــة احملكيــة؛ حيــث تعتبــر 
الدسلكســيا )صعوبــات شــديدة يف القــراءة(، وظاهــرة الديســغرافيا )صعوبات 
شــديدة يف الكتابــة( مــن مؤشــرات اإلعاقــات اللغويــة. كمــا يعــد التأخــر اللغوي 
عنــد األطفــال مــن ظواهــر الصعوبــات اللغويــة؛ حيــث يتأخــر اســتخدام الطفــل 
للكلمــة األولــى حتــى عمــر الثالثــة تقريًبــا، علًمــا بــأن العمــر الطبيعــي لبدايــة 

الــكام هــو يف عمــر الســنة األولــى.

بجمــل  الطفــل  )الشــفوي(: يتحدث  اللفظــي  التعبيــر  يف  صعوبــات   .5
غيــر مفهومــة، أو مبنيــة بطريقــة خاطئــة وغيــر ســليمة مــن ناحيــة التركيــب 
القواعــدي. هــؤالء األطفــال يســتصعبون كثيــًرا يف التعبيــر اللغــوي الشــفوي؛ 
إذ جندهــم يتعثــرون يف اختيــار الكلمــات املناســبة، ويكــررون الكثيــر مــن 
ــا دون معنــى؛ عندمــا يطلــب  الكلمــات، ويســتخدمون جمــًا متقطعــة، وأحياًن
منهــم التحــدث عــن جتربــة معينــة أو اســترجاع أحــداث قصــة قــد ســمعوها 
ســابًقا، وقــد تطــول قصتهــم دون إعطــاء اإلجابــة املطلوبــة أو الوافيــة. إن 
 ،)Dysnomia( ــا عجــز التســمية ــق عليه ــي مــن ظاهــرة يطل ــم يعان ــد منه العدي
أي: صعوبــة يف اســتخراج الكلمــات أو إعطــاء األســماء أو االصطاحــات 
الصحيحــة للمعانــي املطلوبــة. فاألمــر الــذي يحصــل لنــا عــدة مــرات يف اليــوم 
الواحــد، عندمــا نعجــز عــن تذكــر بعــض األســماء أو األحــداث، ناحظــه 

ــة.  يحــدث عشــرات بــل مئــات املــرات لــذوي الصعوبــات التعلمّي

6. صعوبــات يف الذاكرة: يوجــد لــدى كل فــرد ثاثــة أقســام رئيســة للذاكــرة، 
وهــي: الذاكــرة القصيــرة، والذاكــرة العاملــة، والذاكــرة البعيــدة؛ حيــث تتفاعــل 
ــرات  ــن واســتخراج املعلومــات واملثي ــا البعــض لتخزي ــك األجــزاء مــع بعضه تل
اخلارجيــة عنــد احلاجــة إليهــا. واألطفــال الذيــن يعانــون مــن صعوبــات تعلمّيــة 
عــادة مــا يفقــدون القــدرة علــى توظيــف تلــك األقســام أو بعضهــا بالشــكل 
املطلــوب، وبالتالــي يفقــدون الكثيــر مــن املعلومــات؛ ممــا يدفــع املعلــم إلــى 

تكــرار التعليمــات والعمــل علــى تنويــع طــرق عرضهــا
)Levine and Reed, 1999; Lerner, 1993(
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يــد، مثــل: القــّص والتلويــن والرســم، واملهــارات احلركيــة والرياضيــة، وضعــف 
 Mayes,( القــدرة علــى توظيــف األصابــع أثنــاء متابعــة العــن بالشــكل املطلــوب

.)2000 ,Calhoun, & Crowell

غيــر  تكــون  القلــم  علــى  الدقيقة: القبضــة  العضــات  صعوبــات يف   .11
دقيقــة وقــد تكــون ضعيفــة، أو أنهــم ال يســتطيعون تنفيــذ متاريــن بســيطة 

ــع.  ــب معاجلــة األصاب تتطل

12. ضعــف يف التــوازن احلركــي العام: صعوبــات كتلــك تؤثــر علــى مشــية 
الطفــل وحركاتــه يف الفــراغ، وتضــر بقدراتــه يف الوقــوف أو املشــي علــى 

خشــبة التــوازن، والركــض باالجتاهــات الصحيحــة يف امللعــب. 

13. اضطرابــات عصبيــة - مركبة: مشــاكل متعلقــة بــأداء اجلهــاز العصبــي 
ــة  ــات يف أداء احلــركات العضلي املركــزي، وقــد تظهــر بعــض هــذه االضطراب

 .)2000 ,Mayes, Calhoun, & Crowell( الدقيقــة، مثــل: الرســم والكتابــة

14. صعوبــات تعلميــة خاصــة يف القــراءة والكتابــة واحلســاب: تظهر تلــك 
الصعوبــات بشــكل خــاص يف املدرســة االبتدائيــة، وقــد ينجــح األطفــال األكثــر 
قــدرة علــى الــذكاء واالتصــال واحملادثــة يف تخطــي املرحلــة الدنيــا بنجــاح 
ــك  ــر املتعمقــن يف تل ــرة أو غي ــي اخلب نســبي، دون لفــت نظــر املعلمــن حديث
الظاهــرة؛ ولكنهــم ســرعان مــا يبــدءون يف التراجــع عندمــا تكبــر املهمات وتبدأ 
املســائل الكاميــة يف احلســاب تأخــذ حيــًزا مــن املنهــاج، وهنــا ميكــن للمعلمــن 
 .)2000 ,Mayes, Calhoun, & Crowell( ــك بســهولة ــر املتمرســن ماحظــة ذل غي

يواجهــون مشــكلة يف توظيــف  صعوبــات يف التفكير: هــؤالء األطفــال   .7
اإلســتراتيجيات املائمــة حلــل املشــاكل التعليميــة املختلفــة، فقــد يقومــون 
بتوظيــف إســتراتيجيات بدائيــة وضعيفــة حلل مســائل احلســاب وفهم املقروء، 
وكذلــك عنــد احلديــث والتعبيــر الكتابــي. ويعــود جــزء كبير من تلــك الصعوبات 
إلــى افتقــار عمليــات التنظيــم، ولكــي يتمكــن اإلنســان مــن اكتســاب العديــد مــن 
اخلبــرات والتجــارب فهــو بحاجــة إلــى القيــام بعمليــة تنظيــم تلــك اخلبــرات 
بطريقــة ناجحــة، تضمــن لــه احلصــول عليهــا واســتخدامها عنــد احلاجــة. 
ولكــن األوالد الذيــن يعانــون مــن الصعوبــات التعلميــة ويف العديــد مــن املواقــف 
يســتصعبون بشــكل ملحــوظ يف تلــك املهمــة؛ إذ يســتغرقهم الكثيــر مــن الوقــت 
للبدء يف حل الواجبات وإخراج الكراســات من احلقيبة، والقيام بحل مســائل 
 .)1993 ,Lerner( حســابية متواصلة، أو ترتيب جملهم أثناء احلديث أو الكتابة

وملــرة  لفظّيًــا  تعطــى  التــي  التعليمات: التعليمــات  فهــم  صعوبــات يف   .8
ــة أمــام هــؤالء الطــاب، بســبب مشــاكل  ــم تشــكل عقب ــل املعل واحــدة مــن قب
التركيــز والذاكــرة؛ لذلــك جندهــم يســألون املعلــم تكــراًرا عــن املهمــات أو 
األســئلة التــي يوجههــا للطــاب. كمــا أن البعــض منهــم ال يفهمــون التعليمــات 
ــم كتابّيًــا؛ لــذا يلجئــون إلــى ســؤال املعلــم أو تنفيــذ التعليمــات  املطلوبــة منه
ــم  ــى يتوجــه إليه ــذ حت ــى التوقــف عــن التنفي ــي، أو حت ــم اجلزئ حســب فهمه

.)1999 ,Levine and Reed( املعلــم ويرشــدهم فردّيًــا
يف  املفاهيــم: أي: صعوبــات  واضطــراب  العــام  اإلدراك  صعوبــات يف   .9
واملــكان،  والزمــان  واالجتاهــات  الشــكل  مثــل:  األساســية  املفاهيــم  إدراك 
وأيــام  األساســية  الهندســية  واألشــكال  واملتقاربــة  املتجانســة  واملفاهيــم 

 .)1999  ,Levine and Reed( إلــخ  األســبوع... 

 :)Visual- Motor Coordination( 10. صعوبــات يف التــآزر احلســي – احلركــي
عندمــا يبــدأ الطفــل يف رســم األحــرف أو األشــكال التــي يراهــا بالشــكل 
املناســب أمامــه، ولكنــه يفســرها بشــكل عكســي؛ فــإن ذلــك يــؤدي إلــى كتابــة 
غيــر صحيحــة مثــل: كلمــات معكوســة، أو كتابــة مــن اليســار لليمــن، أو نقــل 
أشــكال بطريقــة عكســية. وهــذا التمريــن أشــبه بالنظــر إلــى املــرآة ومحاولــة 
تقليــد شــكل، أو القيــام بنقــل صــورة تراهــا العــن بالشــكل املقلــوب؛ فالعــن 
توجــه اليــد نحــو الشــيء الــذي تــراه بينمــا يأمرهــا العقــل بغيــر ذلــك ويوجــه 
اليــد لاجتــاه املغايــر. وهــذه الظاهــرة متيــز األطفــال الذيــن يســتصعبون يف 
عمليــات اخلــط والكتابــة، وتنفيــذ املهــارات املركبــة التــي تتطلــب تــاؤم عــن - 



معظــم  املشــكلة يف  تلــك  املهمات: تظهــر  إمتــام  الشــديد يف  البــطء   .15
املهمــات التعليميــة التــي تتطلــب تركيــًزا متواصــًا وجهــًدا عضلّيًــا وذهنّيًــا يف 

نفــس الوقــت، مثــل: الكتابــة وتنفيــذ الواجبــات البيتيــة. 

16. عــدم ثبــات الســلوك: أحياًنا يكــون الطالــب مســتمتًعا ومتواصــًا يف 
أداء املهمــة أو يف التجــاوب والتفاعــل مــع اآلخريــن، وأحياًنــا ال يســتجيب 
 .)1997 ,Bryan( للمتطلبــات بنفــس الطريقــة التــي ظهــر بهــا ســلوكه ســابًقا

النــوع  الفشــل: هذا  مــن  خوًفــا  املهــام  أداء  وجتنــب  املجازفــة  عــدم   .17
مــن األطفــال ال يجــازف وال يخاطــر يف اإلجابــة علــى أســئلة املعلــم املفاجئــة 
واجلديــدة؛ فهــو يبغــض املفاجــآت وال يريــد أن يكــون يف مركــز االنتبــاه دون 
ــى  ــه عل ــم ال يكافئ ــم أن املعل ــه تعل معرفــة النتيجــة لذلــك. فمــن خــال جتارب
ــوم أو الســخرية إذا أخطــأ؛  ــه الل ــه الصحيحــة، وقــد يحرجــه ويوجــه ل أجوبت
لذلــك جنــده مســتمًعا أغلــب الوقــت أو محجًمــا عــن املشــاركة؛ ألنــه ال يضمــن 

 .)1997 ,Bryan ;1993 ,Lerner( ــم أو النتيجــة رد فعــل املعل

نقــص يف  أي  تكويــن عاقــات اجتماعيــة ســليمة: إن  صعوبــات يف   .18
ــاة؛ بســبب  املهــارات االجتماعيــة للفــرد قــد يؤثــر علــى جميــع جوانــب احلي
ــة  ــن، وأن يــدرك كبقي ــه شــعور باآلخري ــى أن يكــون لدي عــدم قــدرة الفــرد عل
لذلــك جنــد هــؤالء األطفــال  بــه؛  الوضــع احمليــط  قــراءة صــورة  زمائــه 

يخفقــون يف بنــاء عاقــات اجتماعيــة ســليمة، قــد تنبــع مــن صعوباتهــم يف 
 ;1993 ,Lerner( التعبيــر وانتقــاء الســلوك املناســب يف الوقــت املائــم... إلــخ
Bryan, 1997(. وقــد أشــارت الدراســات إلــى أّن مــا نســبته 34% إلــى %59 
مــن الطــاب الذيــن يعانــون مــن الصعوبــات التعلميــة معرضــون للمشــاكل 
االجتماعيــة، كمــا أن هــؤالء األفــراد الذيــن ال يتمكنــون مــن تكويــن عاقــات 
اجتماعيــة ســليمة ُصنِّفــوا كمنعزلــن ومكتئبــن، وبعضهــم مييــل إلــى األفــكار 

 .)1997 ,Bryan( االنتحاريــة

ــم مــع متطلبــات املدرســة  19. االنســحاب املفرط: فمشــاكلهم اجلمــة للتأقل
حتبطهــم بشــكل كبيــر، وقــد تــؤدي إلــى عــدم رغبتهــم يف الظهــور واالندمــاج 
مــع اآلخريــن، فيعزفــون عــن املشــاركة يف اإلجابــات عــن األســئلة، أو املشــاركة 

 .)1993 ,Lerner( يف النشــاطات الصفيــة الداخليــة، وأحياًنــا اخلارجيــة

جديــر بالذكــر هنــا أن هــذه الصفــات ال جتتمــع بالضــرورة عنــد نفــس الطفــل، 
بــل تشــكل أهــم املميــزات لاضطرابــات غيــر املتجانســة كمــا مت التطــرق إليهــا 
التعلميــة  الصعوبــات  ذوي  التــي متيــز  الصفــات  كمــا حتظــى  التعريــف.  يف 
بتســميات عــدة يف أعمــار مختلفــة، فمثــًا: قــد يعانــي الطفــل مــن صعوبــات يف 
النطــق يف الطفولــة املبكــرة ويطلــق عليهــا التأخــر اللغــوي؛ بينمــا يطلــق علــى 
املشــكلة صعوبــات قرائيــة يف املرحلــة االبتدائيــة، ويف املرحلــة الثانويــة يطلــق 

.)1993 ,Lerner( عليهــا الصعوبــات الكتابيــة
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ا يف قدراتــه وذكائــه، فهناك أنشــطة تــؤدي  إذا أردت لطفلــك منــّوً
بشــكل رئيســي إلــى تنميــة ذكاء الطفــل وتســاعده علــى التفكيــر 
ومــن  االبتــكار،  علــى  والقــدرة  الفطنــة  املنظم وســرعة  العلمــي 

أبــرز هــذه األنشــطة مــا يلــي: 
أ ( اللعــب: 

ــي القــدرات اإلبداعيــة ألطفالنــا، فمثــًا: ألعــاب تنميــة اخليــال،  األلعــاب تنمِّ
وتركيــز االنتبــاه واالســتنباط واالســتدالل واحلــذر واملباغتة، وإيجــاد البدائل 
حلاالت افتراضية متعددة؛ كل ذلك مما يساعد أطفالنا على تنمية ذكائهم.
وتوافقــه،  الطفــل  لــذكاء  املنشــطة  الوســائل  مــن  التخيلــي  اللعــب  يعتبــر 
فاألطفــال الذيــن يعشــقون اللعب التخيلــي يتمتعــون بقــدر كبيــر مــن التفــوق، 
ــة وحســن التوافــق  ــة مــن الذكاء والقــدرة اللغوي كمــا يتمتعــون بدرجــة عالي
االجتماعــي، كمــا أن لديهــم قــدرات إبداعيــة متفوقــة؛ ولهذا يجــب تشــجيع 
الطفــل علــى مثــل هــذا النــوع مــن اللعــب. كمــا أن لأللعــاب الشــعبية كذلــك 
أهميتهــا يف تنميــة وتنشــيط ذكاء الطفــل؛ ملــا حتدثــه مــن إشــباع الرغبــات 
والعمــل  التعــاون  علــى  تَُعــوِّده  وملــا  لدى الطفــل،  واالجتماعيــة  النفســية 
اجلماعــي، ولكونهــا تنشــط قدراتــه العقلية باالحتــراس والتنبيــه والتفكيــر 

ــل هــذا. ــذا يجــب تشــجيعه على مث ــل هــذه األلعــاب؛ ول ــه مث ــذي تتطلب ال

ب ( القصص وكتب اخليال العلمي: 
ــا للــذكاء وتنميتــه،  تنميــة التفكيــر العلمــي لدى الطفــل يعــد مؤشــًرا هاّمً
والكتــاب العلمــي يســاعد علــى تنميــة هــذا الذكاء؛ فهــو يــؤدي إلــى تقــدمي 
التفكيــر العلمــي املنظــم يف عقــل الطفــل، وبالتالــي يســاعده على تنميــة 

الــذكاء واالبتــكار، ويــؤدي إلــى تطويــر القــدرة العقليــة للطفــل. 
الكتاب العلمــي لطفــل املدرســة ميكــن أن يعالــج مفاهيــم علميــة عديــدة 
ــة الطفولة، وميكنــه أن يحفــز الطفــل علــى التفكيــر العلمــي  تتطلبهــا مرحل
وأن يجــري بنفســه التجــارب العلمية البســيطة، كمــا أن الكتــاب العلمــي 
ــر  ــم العلمية وأســاليب التفكي ــل بعــض املفاهي ــذوق الطف هــو وســيلة ألن يت
الصحيحــة والســليمة. كذلــك يؤكــد الكتــاب العلمــي لطفــل هــذه املرحلــة 
تنمية االجتاهــات اإليجابيــة لــه نحــو العلــم والعلمــاء. كمــا أنــه يقــوم بــدور 
يكــون جيــد  بحيــث  بشــكل جيــد،  م  ُقــدِّ إذا  ذكاء الطفــل  تنميــة  هــام يف 
اإلخــراج مــع ذوق أدبــي ورســم وإخــراج جميــل، وهذا يضيــف نوًعــا مــن 
احلساســية لــدى الطفــل يف تــذوق اجلمــل لألشــياء، فهــو ينمــي الذاكــرة 

وهي قــدرة مــن القــدرات العقليــة.
ا للطفــل وهــو مــازم لــه؛ فمن خصائــص الطفولــة التخيــل  اخليال هــام جــّدً
واخليــال اجلامــح. ولتربيــة اخليــال عنــد الطفــل أهميــة تربويــة بالغة، ويتــم 

ذلــك مــن خــال ســرد القصــص اخلرافيــة املنطويــة علــى مضامــن أخاقيــة 
إيجابيــة بشــرط أن تكون ســهلة املعنــى، وتثيــر اهتمامــات الطفــل وتداعــب 
مشــاعره املرهفــة الرقيقــة. ويتــم تنمية اخليــال كذلــك مــن خــال ســرد 
القصــص العلميــة اخلياليــة لاختراعــات واملســتقبل؛ فهــي تعتبر مجــرد 
بــذرة لتجهيــز عقــل الطفــل وذكائــه لاختــراع واالبتــكار، ولكــن يجــب العمــل 
علــى قراءة هــذه القصــص مــن ِقبَــل الوالديــن أواًل للنظــر يف صاحيتهــا 
لطفلهمــا؛ حتــى ال تنعكــس علــى ذكائه. كمــا أن هنــاك أيًضــا قصًصــا أخــرى 
تســهم يف منــو ذكاء الطفــل كالقصــص الدينيــة، وقصــص األلغاز واملغامــرات 
التــي ال تتعــارض مــع القيــم والعــادات والتقاليــد وال تتحــدث عــن القيــم 
ــر شــغف األطفــال وجتذبهــم، وجتعــل عقولهــم  اخلارقة للطبيعــة؛ فهــي تثي
تعمــل وتفكــر، وتعلمهــم األخاقيات والقيــم؛ ولذلــك يجــب علينــا اختيــار 
القصــص التــي تنمــي القــدرات العقليــة ألطفالنــا، والتي متلؤهــم باحلــب 
الكتــب  اختيــار  ويجــب  لديهــم،  اإلنســانية  والقيــم  واجلمــال  واخليــال 
الدينية ولــَم ال؟ فــإن اإلســام يدعونــا إلــى التفكيــر واملنطــق، وبالتالــي 

تســهم يف تنميــة الذكاء لــدى أطفالنــا .

ج( الرسم والزخرفة: 
الرســم والزخرفــة يســاعدان علــى تنميــة ذكاء الطفــل، وذلــك عن طريــق 
تنميــة هواياتــه يف هــذا املجــال وتقصــي أدق التفاصيــل املطلوبــة يف الرســم؛ 
اكتشــاف  طريــق  عــن  لديــه  االبتكاريــة  العوامــل  تنميــة  باإلضافة إلــى 
ــد مــن جمــال الرســم والزخرفــة.  العاقــات وإدخــال التعديــات حتى تزي

ورســوم األطفــال تــدل علــى خصائــص مرحلــة النمو العقلــي، وال ســيما 
التنشــيط  عوامــل  مــن  أنهــا  إلــى  باإلضافــة  األطفــال،  عنــد  اخليــال 

االنتبــاه. وتركيــز  العقلي والتســلية 
ولرســوم األطفــال وظيفــة متثيليــة حيــث تســاهم يف منو الــذكاء لــدى الطفل، 
فبالرغــم مــن أن الرســم يف ذاتــه نشــاط متصــل مبجــال اللعــب، إال أنــه 
يقــوم يف ذات الوقــت علــى االتصــال املتبــادل للطفــل مــع شــخص آخــر. إنــه 
يرســم لنفســه، ولكــن تشــكل رســومه يف الواقــع مــن أجــل عرضهــا وإباغهــا 
لشــخص كبيــر، وكأنــه يريــد أن يقــول لــه شــيًئا عــن طريــق ما يرســمه، 
وليــس هــدف الطفــل مــن الرســم أن يقلــد احلقيقــة وإمنــا تنصــرف رغبتــه 
إلــى متثلهــا، ومن هنــا فــإن املقــدرة علــى الرســم تتماشــى مــع التطــور 

ــه. ــره وذكائ ــى تنمية تفكي ــؤدي إل ــل وت ــي والنفســي للطف الذهن

د( مسرحيات الطفل: 
وهــذا  لديهــم،  الــذكاء  تنميــة  يف  ــا  هاّمً دوًرا  األطفــال  ملســرحيات  إن 
الــدور ينبــع مــن أن اســتماع الطفل إلــى احلكايــات وروايتهــا وممارســة 
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ــة الذكــــاء تنـمـيــ
األطفــــــــال عنــد 



الســليم عــن طريــق الغــذاء الصحي والرياضــة؛ حتــى تكــون عقولنــا ســليمة 
ودليــًا علــى العاقــة الوطيــدة بــن العقل واجلســد، ويبــرز دور التربيــة يف 

إعــداد العقــل واجلســد مًعــا.
ــى  ــي تعمــل عل واملمارســة الرياضية يف وقــت الفــراغ مــن أهــم العوامــل الت
ــح الفــرد  ــد، ومتن ــي، وتُكِســب القــوام اجلي االرتقــاء باملســتوى الفني والبدن
الســعادة والســرور واملــرح واالنفعاالت اإليجابيــة الســارة، وجتعلــه قــادًرا 
علــى العمــل واإلنتــاج والدفــاع عــن الوطــن، وتعمــل على االرتقــاء باملســتوى 

ــزن. الذهنــي والرياضــي يف إكســاب الفــرد النمــو الشــامل املت
ومــن الناحيــة العلمية، فــإن ممارســة النشــاط البدنــي تســاعد الطــاب 
واإلقــدام  والشــجاعة  املســئولية  وحتمــل  واملثابــرة  التوافق الســليم  علــى 
والتعــاون، وهــذه صفــات هامــة تســاعد الطالب علــى النجــاح يف حياتــه 
الدراســية وحياتــه العمليــة. ويذكــر د. حامــد زهــران يف إحدى دراســاته عــن 
عاقــة الرياضــة بالــذكاء واإلبــداع واالبتــكار مــا يلــي: "إن االبتــكار يرتبــط 
بالعديــد من املتغيــرات مثــل: التحصيــل واملســتوى االقتصــادي واالجتماعــي 
والشــخصية -وخصوًصــا النشــاط البدني- باإلضافــة إلــى جميــع املناشــط 
اإلنســانية. ويذكــر دليفــورد أن االبتــكار غيــر مقصورعلــى الفنــون أو العلــوم، 

ولكنــه موجــود يف جميــع أنــواع النشــاط اإلنســاني والبدنــي".

ــا  ــة ومنه ــف العقلي ــع الوظائ ــب اســتخدام جمي ــة تتطل واملناســبات الرياضي
ــى  ــاز والغطــس عل ــل: اجلمب ــر، والتفــوق يف الرياضــات -مث عمليات التفكي
ســبيل املثــال- يتطلــب قــدرات ابتكاريــة، ويســهم يف تنميــة التفكيــر العلمــي 
لــدى األطفــال والشــباب، فمــن املطلــوب االهتمــام  واالبتــكاري والــذكاء 
بالتربيــة البدنيــة الســليمة والنشــاط الرياضــي مــن أجــل صحة أطفالنــا 

وصحــة عقولهــم وتفكيرهــم وذكائهــم .

القائمــة علــى املشــاهدة اخلياليــة، كل ذلــك من شــأنه جميًعــا  األلعــاب 
األداة  هــذه  ومنــو  ظهــور  أن  وذلــك  التفكيــر؛  علــى  قدراتــه  ينمــي  أن 
املخصصة لاتصــال -أي اللغــة- مــن شــأنه إثــراء أمنــاط التفكيــر إلــى 
حد كبيــر ومتنــوع، وتتنــوع هــذه األمنــاط وتتطــور بســرعة أكبــر ودقــة أكثــر. 
الــذكاء  تنميــة  تنمية اللغة وبالتالــي  علــى  قــادر  هذا فاملســرح  ومــن 
لدى الطفــل؛ فهــو يســاعد األطفــال علــى أن يبــرز لديهــم اللعــب التخيلــي، 
وبالتالــي يتمتــع األطفال الذيــن يذهبــون للمســرح املدرســي ويشــتركون فيــه 
بقــدر مــن التفــوق، ويتمتعــون أيًضا بدرجــة عالية من الــذكاء والقدرة اللغوية 
وحســن التوافــق االجتماعــي، كمــا أن لديهــم قــدرات إبداعيــة متفوقــة.
وتســهم مســرحية الطفــل إســهاًما ملموًســا وكبيــًرا يف نضــج شــخصية 
تكويــن  يف  املؤثــرة  االتصــال  وســائل  مــن  وســيلة  فهي تعتبــر  األطفــال، 
فاملســرح  ولذلــك  ومنط شــخصيته؛  وقيمــه  وميولــه  الطفــل  اجتاهــات 

الطفــل. ذكاء  لتنميــة  ا  جــّدً هــام  واملدرســي  التعليمــي 

هـ( األنشطة املدرسية ودورها يف تنمية ذكاء الطفل: 
احلديثــة،  املدرســة  منهــج  مــن  ــا  مهّمً املدرســية جزًءا  األنشــطة  تعتبــر 
تكويــن عــادات  كانــت تســميتها- تســاعد يف  -أّيًــا  املدرســية  فاألنشــطة 
وللمشــاركة  التعليــم  ملواصلــة  الزمــة  تفكيــر  وأســاليب  وقيــم  ومهــارات 
يف التعليــم. كمــا أن الطــاب الذيــن يشــاركون يف النشــاط لديهــم قــدرة علــى 
اإلجنــاز األكادميــي، كمــا أنهــم إيجابيــون بالنســبة لزمائهــم ومعلميهــم.

فالنشــاط إًذا يســهم يف الــذكاء املرتفــع، وهــو ليــس مــادة دراســية منفصلــة 
عــن املــواد الدراســية األخــرى، بــل إنه يتخلــل كل املــواد الدراســية، وهــو 
ــة(  ــاه الواســع )األنشــطة غير الصفي ــج املدرســي مبعن ــن املنه ــم م جــزء مه
الــذي يتــرادف فيــه مفهــوم املنهــج واحليــاة املدرســية الشــاملة لتحقيــق 
املتكاملــة  والتربيــة  التنشــئة  لتحقيــق  وكذلــك  للتاميــذ،  النمو املتكامــل 
املتوازنــة. كمــا أن هــذه األنشــطة تشــكل أحــد العناصــر الهامــة يف بنــاء 
ــة وتأثيــر عميقــن.  شــخصية الطالــب وصقلهــا، وهــي تقــوم بذلك بفاعلي

و( التربية البدنية: 
ا لتنميــة ذكاء الطفــل، وهــي وإن كانــت إحــدى  املمارســة البدنية هامــة جــّدً
ا حليــاة الطفــل، وال تقتصــر علــى  األنشــطة املدرســية إال أنهــا هامة جــّدً
املدرســة فقــط؛ بــل تبــدأ مــع اإلنســان منــذ مولــده وحتى رحيلــه مــن الدنيــا. 
وهــي بــادئ ذي بــدء تزيــل الكســل واخلمــول مــن العقــل واجلســم، وبالتالــي 
تنشــط الذكاء؛ ولــذا كانــت احلكمــة العربيــة واإلجنليزيــة أيًضــا التــي تقــول: 
"العقــل الســليم يف اجلســم الســليم" دليــًا علــى أهميــة االهتمــام باجلســد 
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ز( القراءة والكتب واملكتبات: 
ا لتنميــة ذكاء أطفالنــا، ولــم ال؟ فــإن أول كلمــة نزلــت يف  القــراءة هامــة جــّدً
َِّذي َخَلَق، َخَلَق اإِلنَساَن ِمْن  القرآن الكرمي )اقرأ(، قال اهلل تعالى: {اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك ال
َّــِذي َعلَّــَم بِالَْقَلــِم، َعلَّــَم اإِلنَســاَن َمــا لـَـْم يَْعَلــْم} ]العلــق: 1-5[. فالقــراءة  َعَلــٍق، اْقــَرْأ َوَربُّــَك اأَلْكــَرُم، ال
ــل مــكان الصــدارة يف اهتمــام اإلنســان، باعتبارهــا الوسيلة الرئيســية  حتت
ألن يستكشــف الطفــل البيئــة مــن حولــه، واألســلوب األمثــل لتعزيــز قدراتــه 

اإلبداعية الذاتيــة وتطويــر ملكاتــه اســتكمااًل للــدور التعليمــي للمدرســة. 

القراءة هي عملية تعويد األطفال كيف يقرءون، وماذا يقرءون.
وال بــد أن نبــدأ العنايــة بغــرس حب القــراءة أو عــادة القــراءة وامليــل لهــا يف 
نفــس الطفــل، والتعــرف علــى مــا يــدور حولــه منذ بدايــة معرفتــه للحــروف 
والكلمــات؛ ولــذا فمســألة القــراءة مســألة حيويــة بالغــة األهمية لتنميــة 
ثقافــة الطفــل، فعندمــا نحبــب األطفــال يف القــراءة نشــجع يف الوقــت ذاتــه 
ــة يف الطفــل، وهــي ناجتــة للقــراءة مــن خــال البحــث والتثقيــف،  اإليجابي
فحــب القــراءة يفعــل مــع األطفــال أشــياء كثيرة: إنــه يفتــح األبــواب أمامهــم 

أماكن يتخيلونهــا،  لرؤيــة  رغبتهــم  وينمــي  واالســتطاع،  الفضــول  نحــو 
ويقلــل مشــاعر الوحــدة وامللــل، ويخلــق أمامهــم منــاذج يتمثلــون أدوارهــا، 

ويف النهايــة تغيــر القــراءة أســلوب حيــاة األطفــال. 

والهدف من القراءة أن جنعل األطفال مفكرين باحثن مبتكرين، يبحثون عن 
احلقائق واملعرفة بأنفســهم ومن أجل منفعتهم؛ مما يســاعدهم يف املســتقبل 
ــن. ــن أو مقلدي ــم كمخترعــن ومبدعــن، ال كمحاك علــى الدخــول يف العال

والقــراءة هامــة حليــاة أطفالنــا، فــكل طفــل يكتســب عــادة القراءة يعنــي أنــه 
ســيحب األدب واللعــب،  وســيدعم قدراتــه اإلبداعيــة واالبتكاريــة باســتمرار، 
وهي تكســب األطفــال كذلــك حــب اللغــة، واللغــة ليســت وســيلة تخاطــب 

فحســب؛ بــل هــي أســلوب للتفكيــر .

ح( الهوايات واألنشطة الترويحية: 
هــذه األنشــطة والهوايــات تعتبــر خير اســتثمار لوقــت الفــراغ لــدى الطفــل، 
ويعتبــر اســتثمار وقــت الفــراغ مــن األســباب الهامــة التي تؤثــر علــى تطــورات 
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ومنــو الشــخصية، ووقــت الفــراغ يف املجتمعــات املتقدمــة ال يعتبــر فقط وقًتا 
للترويــح واالســتجمام واســتعادة القــوى، ولكنــه أيًضــا باإلضافــة إلــى ذلــك 
الشــخصية  وتنميــة  تطويــر  الوقــت ميكــن يف غضونهــا  مــن  يعتبر فتــرة 

بصــورة متزنــة وشــاملة.

ــر مــن رجــال التربية ضــرورة االهتمــام بتشــكيل أنشــطة وقــت  ويــرى الكثي
الفراغ بصــورة تســهم يف اكتســاب الفــرد اخلبــرات الســارة اإليجابيــة، ويف 
نفــس الوقــت تســاعد علــى منو شــخصيته وتكســبه العديــد مــن الفوائــد 
اخللقيــة والصحيــة والبدنيــة والفنيــة، ومــن هنــا تبرز أهميتهــا يف البنــاء 

العقلــي لــدى الطفــل واإلنســان عموًمــا. 
وتتنــوع الهوايــات مــا بن كتابــة شــعر أو قصــة أو عمــل فنــي أو أدبــي أو 
ــات تُســهم  ــى إظهار املواهــب؛ فالهواي ــؤدي إل ــات ت علمــي، وممارســة الهواي
يف إمنــاء ملــكات الطفــل، وال بــد وأن تــؤدي إلــى تهيئــة الطفل إلشــباع ميولــه 
ورغباتــه واســتخراج طاقاتــه اإلبداعيــة والفكريــة والفنيــة الكامنــة بداخلــه.

والهوايــات إمــا فرديــة خاصــة مثــل: الكتابــة والرســم، وإمــا جماعيــة مثــل: 
الصناعــات الصغيرة واأللعــاب اجلماعيــة، والهوايــات املســرحية والفنيــة 

املختلفــة.

فالهوايــات أنشــطة ترويحية ولكنهــا تتخــذ اجلانــب الفكــري واإلبداعــي، 
وحتــى إذا كانــت جماعيــة تكــون عبــارة عــن جماعة مــن األطفــال تفكــر مًعــا 
وتلعــب مًعــا، فتــؤدي العمــل اجلماعــي وهــو يف ذاتــه وســيلة لنقــل اخلبــرات 
مجاالتهــا  مبختلــف  الهوايــات  تلعــب  ولذلــك  والــذكاء؛  التفكيــر  وتنميــة 
ــا يف تنميــة ذكاء األطفــال، وتشــجعهم علــى التفكيــر  وأنواعهــا دوًرا هاّمً
املنظــم والعمــل املنتــج واالبتــكار واإلبــداع وإظهــار املواهــب املدفونــة داخــل 

ــال . ــوس األطف نف

ط( حفظ القرآن الكرمي: 
نأتــي إلــى مســك اخلتــام، حفــظ القــرآن الكــرمي، فالقــرآن الكــرمي مــن أهــم 
املناشــط لتنميــة الــذكاء لــدى األطفــال، ولــم ال والقــرآن الكرمي يدعونــا 
الســموات واألرض، وهــي قمــة  مــن خلــق  بــدًءا  والتفكيــر،  التأمــل  إلــى 
التفكير والتأمــل، وحتــى خلــق اإلنســان وخلــق مــا حولنــا مــن أشــياء ليــزداد 

إمياننــا وميتــزج العلم بالعمــل؟
كاملــة  معرفــة  ومعرفتهــا  معانيــه  وإدراك  الكــرمي،  القــرآن  وحفــظ 
إننــا جنــد كبــار  بــل  الــذكاء،  إلــى مرحلــة متقدمــة مــن  يوصل اإلنســان 
وأذكيــاء العــرب وعلماءهــم وأدباءهم يحفظــون القــرآن الكــرمي منــذ الصغــر؛ 

ألنــه القاعــدة الهامــة التــي توســع الفكــر واإلدراك، فحفظ القــرآن الكــرمي 
يــؤدي إلــى تنميــة الــذكاء وبدرجــات مرتفعــة.

وعــن دعــوة القرآن الكــرمي للتفكيــر والتدبــر واســتخدام العقــل والفكــر 
ــون  ــة الك ــة ومعرف ــة قدرته العظيم ــك مبعرف ــة، وذل ــة اهلل حــق املعرف ملعرف
الــذي نعيــش فيــه حــق املعرفــة، نســتعرض فيمــا يلــي بعًضــا مــن اآليــات 
القرآنيــة التــي حتــث علــى طلــب العلــم والتفكــر يف مخلوقــات اهلل ويف هــذا 

الكــون الفســيح:
وهــي   ،]46 ]ســبأ:   { ۚ ــُروا  َتَتَفكَّ ُثــمَّ  َوُفــَراَدىٰ  َمْثَنــىٰ  لِلَّــِه  َتُقوُمــوا  {َأن  احلــق:  قــول   -

أيًضــا.  اجلماعــة  ويف  الوحــدة  يف  دعوة للتفكيــر 

ــُروَن} ]البقــرة: 219[ وهــي  ُ الَلّــُه لَُكــُم اآليــاِت لََعَلُّكــْم َتَتَفَكّ ِــَك ُيَبــِنّ - وقولــه عــز وجــل: {َكَذل
دعــوة للتفكيــر يف كل آيــات وخلــق اهلل -عــز وجــل.

ُ الَلّــُه لَُكــُم اآليــاِت لََعَلُّكــْم  ِــَك ُيَبــِنّ - ويف هــذا الســياق يقــول احلــق جــل وعــا: {َكَذل
ــُروَن} ]البقــرة: 266[.  َتَتَفَكّ

ُروَن} ]يونس: 24[. يَاِت لَِقْوٍم يََتَفَكّ ُل اآْلَ -  قوله عز وجل: {َكَذلَِك ُنَفِصّ

ُروَن} ]الرعد: 3[.  َِّقْوٍم يََتَفكَّ -  وأيًضا: {إِنَّ ِفي َذلَِك آَليَاٍت ل
ُروَن} ]النحل: 11[.  َِّقْوٍم يََتَفكَّ -  وقوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ ِفي َذلَِك آليًَة ل

ــن غيرهــم ممــن ال  ــم، وب ــن واملســتخدمن عقوله ــن املتفكري ويفــرق اهلل ب
ــك النعــم. يســتخدمون تل

ــُروا ِفــي َأنُفِســِهْم} ]الــروم: 8[، وهــي  -  ويقــول احلــق ســبحانه وتعالــى: {َأَولـَـْم يََتَفكَّ
دعــوة مفتوحة للتفكيــر يف النفــس واملســتقبل.

-  وهنــاك دعــوة أخــرى للتفكيــر يف خلــق الســموات واألرض ويف كل حــال 
َِّذيــَن يَْذُكــُروَن اللَّــَه ِقَياًمــا َوُقُعــوًدا َوَعَلــَى  عليــه اإلنســان، فيقــول املولــى عــز وجــل: {ال

ــَماَواِت َواأَلْرِض} ]آل عمــران: 191[. ــُروَن ِفــي َخْلــِق السَّ ُجُنوبِِهــْم َويََتَفكَّ

- بل هناك دعوة لنتفكر يف قصص اهلل وهو القصص احلق؛ لتشويق املسلم 
ــُروَن} ]األعــراف: 176[. صغيــًرا وكبيــًرا، يقــول احلــق: {َفاْقُصــِص الَْقَصــَص لََعلَُّهــْم يََتَفكَّ



كيــف
تقــوي ذاكـرتــــك؟

كيف تعمل على منو وتقوية ذاكرتك؟  

لتعــم  القاهــرة، وأنشــره هنــا  أقيــم يف  قدمــت هذا املوضــوع يف مؤمتــر 
الفائــدة.

أصبــح هــدف املربن واملعلمــن هــو تقويــة الذاكــرة؛ كــي يســاعدوا الطلبــة 
علــى التعلــم والتحصيــل. أُجريــت أبحاث مختلفــة علــى طــرق وأســاليب 
بن املــواد  ارتباطــات  إحــداث  علــى  يؤكــد  مــن  وهنــاك  الذاكــرة،  تقويــة 
املــراد تعلمهــا واخلبــرات الســابقة. فعلــى ســبيل املثــال: عندمــا تريــد أن 
تتعلــم لغة أجنبيــة، حــاول أن تقــوم بعمــل ارتبــاط بــن صــوت أو حــرف 
يســهل  ممــا  األم  اللغــة  مــع  تعلمهــا  يف  ترغــب  اللغة اجلديدة التــي  يف 

تذكر اللغة اجلديــدة. يذكــر )Engle , 1979, 184( بعــض نتائــج األبحــاث 
املذكــورة  االرتباطــات  اســتعمال تلك  علــى  أُجريــت  التــي 

املجموعــة  أن  األبحــاث  تلــك  وقــد وجــدت  ســابًقا، 
التــي قامــت بعمل ارتباطــات تذكــرت مــن املــادة 

بعمــل  تقــم  لــم  التــي  املجموعــة  أمــا   ،%77
ارتباطــات فتذكــرت مــن املــادة 28% فقــط.
وأكــد بعــض الباحثــن ونذكــر منهــم علــى 

 Mandler and( الباحــث  املثــال:  ســبيل 
 )1979,1980  ,  Wimmer( و   )1977  ,  Johnson
 ,Salmon( و  )1981  ,Nelsonand Gruendel(و
املعلومــات  أن  علــى  أكــدوا  الذيــن   )1983

الســابقة التــي يحملهــا الفــرد تكون مطبوعــة 
التعلــم  تســهيل  علــى  وتســاعد  الذهــن،  يف 

 , MAYER( ــدة. ويشــير كل مــن للمعلومــات اجلدي
 ,  White and Tisher( و )1979  ,  Eggent et al( و )1979

 Kloster(و )1988 , Corkill et al( و )1988 , Barich( و )1981
أســئلة  املوضوع وتوجيــه  قــراءة  أن  إلــى    )1989  ,and Winne

ــى النقــاط  ــز عل ــى التركي ــة عل ــًرا مــا يســاعد الطلب ــه قبــل عرضــه كثي حول
املهمة فيــه. كمــا يشــير)Glover et al , 1987(  إلــى أن إحــداث العاقــات بــن 

املواضيــع وإثارة اخليــال يســاعد الطلبــة علــى التعلــم والتذكــر. 
1982(نتيجــة   ,Jones and Hall( و )1981  ,Paivio and Desrochers( وأكــد هــذا 
للتجــارب التــي أجروهــا أن هنــاك وســائل تســاعد على التعلــم، فعلــى ســبيل 
املثــال: إن وضــع عاقــة بــن الكلمــة واملعنــى يســاعد كثيــًرا على التعلــم. 
 Pressley and( على اللغة، أمــا 1982( جتربتهمــا   ,Jones and Hall( أجــرى
Dennis Rounds , 1981( فقــد أجريــا جتربتهمــا علــى الدروس االجتماعيــة 
البيولوجــي،  دروس  علــى  جتربتــه  (أجــرى   1982  ,  Shribery et al( و
وقد اســتعمل )Debraveit and Colleagues , 1986(  مفتاًحــا لتدريــس املعوقــن 

بوضــع تلك العاقــات بــن الكلمــة واملعنــى.

هنــاك نظــام آخــر يف إثــارة خيــال املتعلــم وذلــك بوضع عاقــات يطلــق 
ــام  ــق باألرق ــة مبــا يتعل ــال الطلب ــارة خي ــك بإث ــا  Peg word systen؛ وذل عليه
أو الصفحــات. فعلــى ســبيل املثــال اســتعملت يف اللغة اإلجنليزيــة ما يلــي:

One is a bum , Two is a shoe
 Three is a tree , Four is a door

 Five is a hive , Six is sticks
 Nine is swine , Ten is a hen

أما يف اللغة العربية، فإن تلك الطريقة تضمنت الشكل التالي:

واحد واثنان الورد يف البستان ـ ثاثة وأربعة نأكل حتى نشبع
حــول  نلعــب  وثمانيــة  ســبعة  ـ  دجاجة وقطــة  وســتة  خمســة 

ومتــرة. تفاحــة  وعشــرة  تســعة   ، الســاقية 
ــا أنهــا تتضمــن  لــو متعنــا يف تلــك الكلمــات املعطــاة لألطفــال لوجدن
وهــذه  الطفــل،  يحبهــا  واحليوانات التــي  واألكل  اللعــب 
الطريقــة تثيــر انتبــاه األطفــال باإلضافــة إلــى أنهــا 

احلفــظ. لديهم دوافــع  تخلــق 
ومــن خــال مــا رأيــت يف البرامــج التعليميــة 
البرامــج  وجــدت أن  الســوفيتي  االحتــاد  يف 
التعليميــة يف املــدارس االبتدائيــة تعتمــد على 
القــراءة  تعليم األطفــال  هــذا األســلوب يف 
واحلســاب اعتمــاًدا واســع النطــاق، وعندمــا 
تســأل الطفــل عــن كلمــة أو مسألة حســابية 
ينظــر إلــى الرســم أو املجســم الــذي يتعلــق به.

يف  209( أن   ,  1994  ,  Butter Worth and Harris( ذكــر
يف  اجلســم  أقســام  يســتعملون  اجلديــدة  غينيــا 
ــع  ــك الطريقــة بأصاب ــدأ تل ــم األرقام لألطفــال، وتب تعلي
اليــد اليمنــى والذراعــن والــرأس والرقبــة وتنتقل إلــى الــذراع 
اليســرى وأصابــع اليــد اليســرى، وتبــدأ مــن رقــم واحــد إلــى رقــم 29. 
وقــد اختبــر )Sex , 1981( هــذه الطريقــة، فوجــد أن جميــع األطفــال 
ــام  ــدة يف منطقة )Oksapnin( يفهمــون األرق ــا اجلدي مــن 7 ـ 16 يف غيني
بهــذه الطريقــة وأن األطفــال الكبــار يف عمــر 9 ســنوات قد اســتعملوا 
أرقاًمــا أكبــر باســتعمالهم أقســام اجلســم األخــرى، واعتــاد األطفــال 
اســتعمال  أي:  أحياًنــا؛  وبالعكــس  الطريقــة  تلــك  على اســتعمال 
اجلســم مــن اليســار إلــى اليمن، ولكــن بعــض األطفــال يصابــون 

ــى اليمــن. ــن اليســار إل ــّد م ــا يســتعملون الع ــاك عندم باالرتب
تعطــي  والتــي  املنظمــة،  الكلمــات  أن    )1978  ,  Hintzman(ويذكــر
معنــى معيًنــا تكــون أســهل على الفــرد يف حفظهــا وتذكرهــا. كمــا 
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2 ـ نوعيــة الطريقــة: وجــدت دراســات عديــدة أن مــن املمكــن أن يتعلــم 
األطفــال كيف يســتعملون الطــرق الدقيقــة بحيــث تســاعدهم علــى رفــع 
قابليتهــم ملعرفــة األشــياء التــي تُذَكر أمامهــم، كذلــك تســاعدهم علــى أن 
يتعرفــوا علــى مــدى معرفتهــم باألشــياء التــي مــرت أمامهــم. لقــد أشــارت 
بعــض األبحــاث إلــى أن األطفــال يف بعــض األحيــان لم يفهموا املــادة، ولكنهم 
 Short and(  ــى االعتــراف بذلــك، ومــن هــذه األبحــاث بحــث لــم يجرءوا عل
Ryan Cross and Paris, 1988, 1984(. وبنــاًء علــى ذلــك أدرج بعــض التوصيــات 

التاليــة للمعلمــن :
1 ـ توجيه أســئلة عامــة حــول املوضــوع املــراد تعليمــه للطلبــة، ومســاعدة 

الطلبــة علــى إبــداء آرائهــم حول املوضــوع بشــكل حــر .
2 ـ تشــويق الطلبــة إلــى قــراءة املــادة، وبيــان وتوضيــح مــاذا يجب عليهــم أن 

يعملــوا ويدركــوا ويفكــروا ويعرفــوا.
يف  املهمــة  للنقــاط  تركيز انتباههــم  علــى  الطلبــة  مســاعدة  ينبغــي  3 ـ 

اجلديــد . املوضــوع 
حــول  أســئلة،  ثاثــة  على األقــل  يضعــوا  أن  علــى  الطلبــة  مســاعدة  4 ـ 

بأهميتــه. يشــعرون  الــذي  املوضــوع 
5 ـ السماح للطلبة أن يتبادلوا األسئلة واألجوبة، لكن بدون الرجوع للمادة .
6 ـ من املستحسن تقسيم الطلبة إلى مجموعتن؛ ملناقشة األسئلة واألجوبة. 
7 ـ إعــداد ملخــص لنتائــج عمل الطلبــة، ووصــف النقــاط التــي نُوِقشــت 

خــال الــدرس .
8 ـ إذا اســتعمل الطلبــة بعض املهــارات الفنيــة يف تنميــة وتقويــة الذاكــرة 
ــاًء  ــا؛ وبن ــة دائًم ــي أنهــم سيســتعملون تلك الوســيلة الفني مــرة، فهــذا ال يعن

ــم . ــة الذاكرة لديه ــة وتقوي ــن تنمي ــى ف ــد عل ــي التأكي ــك ينبغ ــى ذل عل

يذكــر )Mayers, 1993( أن عــرض املعلومــات على شــكل مقاطــع أو علــى 
 Gordon( شــكل هرمــي يكــون أســهل علــى الذاكــرة اســترجاعها. ويذكــر
Bower, 1969(  جتربتــه التــي تضمنــت عــرض املعلومــات علــى شــكل 
هرمــي، والتــي يســتطيع الفــرد بهــا أن يتذكــر ثلثــي املعلومات بســهولة.
عمل )Melik( برنامًجــا تليفزيونّيًــا لألتــراك، وذلــك بهدف إظهــار النظــام 
الــذي يســاعد علــى تقويــة الذاكــرة؛ وذلــك بالشــكل التالــي: أجلــس 20 
مواطًنا تركّيًــا مــن مختلــف املســتويات واألعمــار وذكــر أمامهــم 20 كلمــة، 
وبعــد أن انتهــى طلــب منهم إعــادة مــا حفظــوا مــن الكلمــات، فلــم يســتطيعوا 
عــرض  بــدأ  ثــم  العدد تقريًبــا،  ثلــث  أي:  منهــا؛  كلمــات  ســبع  ذكــر  إال 
ــب  ــك طل ــد ذل ــم بع ــة، ث ــر منطقي ــة وغي ــة وخيالي ــة مضحك الكلمــات بحكاي
ــن إعــادة الكلمــات، فوجــد أن أكثرهــم رددوا العشــرين كلمــة  من احلاضري
ــه  ــا. قمــت بتســجيل البرنامــج وعرضت متسلســلة وبســهولة وبالعكــس أيًض
علــى الطلبــة، وبعــد العــرض طلبــت مــن الطلبــة إعــادة الكلمات فكانــت نفــس 
النتيجــة. والــذي دفعنــي إلــى ذلــك أن الهــدف هــو أن عامــل تكرار األســتاذ 
ــك  ــى حفــظ تل لنفــس الكلمــات قــد يكــون عامــًا مســاعًدا للمجتمعــن عل

.)Melik( الكلمات، بالشــكل الــذي عرضــه

اتبعها الرومــان  التــي  الطريقــة  علــى  اعتمــدت  للتعليــم  طريقــة  هنــاك 
قدمًيــا يف احلفــظ، تتلخــص تلــك الطريقــة يف أن يضــع املتعلــم املــواد املــراد 

تعليمهــا أو تعلمهــا يف محــات خاصــة بهــا؛ 

يف اخليــال-  بالطبــع  -هــذا  اجلــراج  يف  املعلومــات  بعــض  يضــع  كأن 
واألخــرى يف املمــر، ويف غــرف النــوم واملطبــخ، وإن لــم تكــف جوانــب البيــت 

يتخيل محــات أخــرى كبيــت اجليــران مثــًا. وعندمــا يريــد 
ــة  ــك املعلومــات يســتحضر اخلريطة اخليالي الفــرد تذكــر تل
التــي وضعهــا يف ذهنــه ووضــع تلــك املــواد فيهــا؛ ممــا يســهل 
تلــك  والزعمــاء  اخلطبــاء  اســتعمل  تذكرها .لقــد  عليــه 

الطريقــة قبــل إلقــاء خطبهــم.

مهمتــن  87( ماحظتــن   ,1990  ,Kaplan( ويــدرج
يلــي: مــا  همــا  الذاكــرة،  لتقويــة 

1 ـ هنــاك اختــاف بن التاميــذ ينبغــي االنتبــاه إليــه، وذلــك 
أن بعــض األطفــال بحاجــة ماســة إلــى فــن تنمية الذاكــرة 

التــي ميكــن اســتعمالها يف مثــل ســنهم مــن األطفــال .
علــى  أجــراه  الــذي  1985( نتائج بحثــه   ,Justice( ذكــر
طــاب  أن  فوجــد  األطفــال؛  لــدى  الذاكــرة  تنميــة  طــرق 
بينمــا  االســترجاع،  مــن  نوًعــا  لم يظهــروا  الثانيــة  الســنة 
اســتعمال  نتائــج جيــدة يف  الرابعــة  الســنة  أظهــر طــاب 
ــل املدرســة  ــا قب ــار م ــد يُِعيــر الصغ ــرة. ق ــة الذاك طرق تنمي
اهتماًمــا بأســماء األشــياء، لكنهــم لم يســتعملوا أي فــن مــن 
فنــون الكلمــات بعــد. ذكــر )Brown , et al . 1983(  أن األطفــال 
ــذي  ــرار، ال يف منتصــف العمــر يســترجعون املعلومــات بالتك

يســاعدهم ويســهل عليهــم تنميــة ذاكرتهــم.
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من عوامل سوء التوافق الشخصية

الصراع والقلق 
� الصراع:

هو وجود دافعن متعارضن ال ميكن إشباعهما يف وقت واحد.
أنواع الصراع:

1- إقــدام إقــدام: وجــود موقفــن متعادلــن، ولكــن ال يســتطيع الفرد 
حتقيقهما يف الوقت نفسه )شاب يعرض عليه وظيفتان متساويتان(.
2- إقــدام إحجــام: أمــران يريــد الفــرد حتقيــق أحدهمــا، لكــن 
اآلخــر يؤثــر يف حتقيــق املــراد -وكلمــا كانــت الصفــات الســالبة 
ــا- )شــاب  واملوجبــة علــى نفــس درجــة األهميــة يكــون الصــراع قوّيً

يريــد التــزوج بفتــاة ووالدهــا تاجــر مخــدرات(.
3- إحجــام إحجــام: صــراع بــن قوتــن غيــر مناســبتن، وال يتمنــى 

حتقيقهمــا لكنــه وضــع يف هــذه املشــكلة )اجلنــدي يف املعركــة(.

س: ما األثار املترتبة على مرور الفرد بحالة الصراع؟

1- التردد.   2- القلق.   3- االضطرابات النفسية.
4- احليرة.   5- عدم القدرة على اتخاذ القرار.

� القلق
الدوافع واحليل النفسية

1- املوضوعــي العــادي: يكــون مصــدره خارجّيًــا وموجــوًدا فعــًا 
)قلــق االمتحانــات أو النتائــج(.

2-العصابــي/ املرضــي: صــراع يف املكبوتــات بــن الهــو واألنــا واألنــا 
األعلــى، ومــن املمكــن أن يكــون ســببه بســيًطا ولكــن يــؤدي إلــى 
حــاالت خطيــرة )حــاالت اخلــوف مــن املــاء نتيجــة التعــرض للغــرق(.
3- الذاتــي: ألنــه راجــع إلــى شــخصية وضمير وقيم اإلنســان الواقع 
حتت تأنيب الضمير "صراع بن الهو واألنا وبن الهو واألنا األعلى".

الفرق بن اخلوف والقلق:
أواًل: اخلوف:

-يكون فيه الفرد منتبًها إلى مصدره.  
- يزول بزوال املثير.
- يوجد صراعات.

ثانًيا: القلق:  
- ال يكون الفرد منتبًها إلى مصدره )خوف داخلي مجهول(.

- يظل رغم زوال مثيره األصلي )على مستوى الشعور(. 
- قد ينشأ كرد فعل لوضع محتمل توقعه. 

- ينشأ كرد فعل لوضع قائم مخيف.   
- ال يوجد صراعات.

أسباب القلق:
1- التنشئة االجتماعية.  2- ارتفاع مستوى الطموح الوالدي.

آراء بعض علماء النفس يف تفسير أسباب القلق:
1- فرويــد: القلــق نــاجت عــن احلرمــان اجلنســي ويــؤدي إلــى الكبــت، 
خطــر  ضــد  دفــاع  كوســيلة  الُعَصــاب  ظهــور  يف  كبيــر  دور  ولــه 

الغريــزة.
تغــزو عقلــه  الفــرد حينمــا  بــه  يقــوم  فعــل  رّد  القلــق  يــوجن:   -2
قــوى وخيــاالت غيــر معقولــة، صــادرة مــن الاشــعور اجلمعــي.

3- هورنــي: يرجــع القلــق إلــى )الشــعور بالعجــز والشــعور بالعــدوان 
والشــعور بالعزلــة(، وهــذه األســباب ناجتــة عــن )انعــدام الــدفء 
العاطفــي يف األســرة - أنــواع املعاملــة الوالديــة غيــر العادلــة يف 
التعامــل - التعقيــدات البيئيــة والتناقــض فيهــا(، وكل ذلــك يجعــل 
الفــرد يشــعر بأنــه عاجــز وضعيــف وال يفهــم نفســه وال اآلخريــن.

4- أدلــر: مشــاعر العجــز والنقــص والقصــور اجلســمي والنفســي 
تــؤدي إلــى القلــق.

5- املدرسة السلوكية: ال يختلف القلق عن اخلوف؛ فالقلق ناجت عن 
انتشــار وتعميــم اخلــوف علــى مثيــرات الطبيعــة )اخلــوف مــن املــاء(.

أعراض القلق:
مثــل  الــاإرادي  العصبــي  باجلهــاز  ترتبــط  وهــي  جســمية:  أ- 
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)Defense Mechanisms( الدوفع واحليل النفسية
وســائل وأســاليب الشــعورية مــن وظيفتهــا تشــويه ومســخ احلقيقــة؛ 
عــن  الناجتــة  والقلــق  التوتــر  حالــة  مــن  الفــرد  يتخلــص  حتــى 
اإلحباطــات والصراعــات التــي لــم حتــل، وتعتبــر محــاوالت لإلبقــاء 

ــال. ــه االخت ــن أن يصيب ــوازن النفســي م ــى الت عل

أنواع هذه احليل:
ال  التــي  والدوافــع  بالرغبــات  االرتفــاع  التســامي:  اإلعــاء/   -1
يقبلهــا املجتمــع، والتعبيــر عنهــا بوســائل مقبولــة اجتماعّيًــا )إشــباع 

العــدوان بالرياضيــات العنيفــة كاملاكمــة(.
تعويــض  مــا  ميــدان  يف  الناجــح  الفــرد  محاولــة  التعويــض:   -2
يف  يصبــح  ا  جــّدً قصيــر  )شــخص  أخــرى  مجــاالت  يف  إخفاقــه 

مشــهوًرا(. سياســّيًا  املســتقبل 
3- التقمــص/ التوحــد: يتبنــى الشــخص الصفات املرغوبة وينســبها 
إلــى نفســه، أي: إنــه يندمــج يف شــخصيات أخــرى )اندمــاج املمثل(.

4- اإلســقاط: ينســب الفــرد مــا بــه مــن عيــوب إلــى أنــاس أخــرى، 
أو يتهــم الَقــَدر وســوء احلــظ بهــذه العيــوب.

5- النكوص: العودة من مرحلة عمرية إلى مرحلة عمرية أقل بنفس 
صفاتهــا ومكوناتهــا )بــكاء الشــيخ الكبير عند لقــاء األهل الغائبن(.
6- التفكيك/ العزل: فك الشخصية وانحال الربط بن االنفعاالت.
7- االنســحاب: الهــروب واالبتعــاد عــن عوائــق اإلشــباع للدوافــع 

واحلاجــات، وعــن مصــادر القلــق والتوتــر.
8- التبريــد: تفســير الســلوك اخلاطــئ بأســباب منطقيــة وأعــذار 

مقبولــة.
9- اإلنكار: اإلنكار الاشعوري لتجنب الواقع املؤلم.

10- الكبــت: إبعــاد الدوافــع واألفــكار املؤملــة مــن حيــز الشــعور إلــى 
الاشــعور، وهــو يختلــف عــن القمــع؛ إذ إن القمــع يتضمــن ضبــط 

النفــس شــعورّيًا يف ضــوء املعاييــر والتقاليــد.
11- النسيان: إخفاء الدوافع واخلبرات واملواقف.

)اجلهــاز الــدوري والقلــب - اجلهــاز الهضمــي- اجلهــاز النفســي - 
اجلهــاز العصبــي - اجلهــاز البولــي والتناســلي - اجلهــاز العضلــي 

- اجللــد - جهــاز الغــدد الصمــاء(.
ب- نفســية: اخلــوف - الهلــع - فقــدان الشــهية والــوزن - االختنــاق 

- عــدم القــدرة علــى التركيــز.

عاج القلق:
الاشــعور  املكبوتــة يف  الذكريــات  إظهــار  النفســي:  التحليــل   -1

إلــى الشــعور. وخروجهــا 
علــى  بالقضــاء  املتعلــق  املرضــي  االشــتراط  فــك  الســلوكي:   -2

والقلــق. العصبيــة  األزمــات 
3- البيئــي: تعديــل الظــروف البيئيــة احمليطــة بالفــرد؛ بغــرض إزالــة 

التوتر.
ملصاحبــة  املهدئــة  بعض األدويــة  اســتخدام  الطبــي:   -4

للقلــق. اجلســمية  بعض األعــراض 

التوافق النفسي وحيل الدفاع النفسي:
يحــاول الفــرد أن يحــل املشــكات التــي تواجهــه بطريقــة ســوية 
حــّاً إيجابّيًــا فّعــااًل مــن خــال التصــرف املباشــر مــع هــذه املشــكلة، 
القلــق  علــى  الســيطرة  حتــاول  أنهــا  البشــرية  النفــس  وطبيعــة 

والتخلــص منــه.
التوافــق اإليجابــي: حينمــا يقــوم الفــرد بحــل مشــكاته بطريقــة 
تعتمــد علــى التقديــر الســليم والعقــل، فذلــك مــا يخفــف عنــه 
اإلحباطــات )الطالــب الــذي ال يعــرف معنــى كلمــة باإلجنليزيــة، 

القامــوس(. الســتخدام  فيلجــأ 

أسباب ال تيسر التوافق اإليجابي:
1- الشخص عنصر من عناصر املوقف.

2- قــد يغفــل الفــرد عــن بعــض الوســائل املســاعدة؛ لتحيــزه لوجهــة 
نظــر معينــة يف هــذه املشــكلة.

مــن  يعلمهــا يجعــل  الفــرد  يكــن  لــم  3- وجــود عناصــر جديــدة 
الصحيــح. للحــل  يهتــدي  أن  الصعــب 
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- القــراءة متعــة يف حــد ذاتهــا يجدهــا الطفــل، حتــى وإن لــم يتمكــن مــن فهــم تغـريدات الدسلكسيا
النــص املكتــوب وفــك رمــوزه بشــكل كامــل.

الكتــاب؛  الكلمــات يُحــول دون اســتمتاعه مبحتــوى  قــراءة  - معانــاة الطفــل يف 
بســبب التركيــز علــى التهجيــة، وغالًبــا مــا يــؤدي ذلــك إلــى النســيان.

- أســلوب القــراءة املنظــم الــذي يشــمل التكــرار، ويقــدم كلمــات جديــدة ببــطء 
يســمح للطالــب أن ينّمــي ثقتــه يف نفســه، ويســاعده علــى تقديــر ذاتــه عنــد القــراءة.

املعلومــات  توصيــل  املعلــم  علــى  ل  ُيســهِّ الذاكــرة  مــن  بــداًل  املنطــق  اســتخدام   -
ــا.  قرائّيً للمعســر 

توصيــل  علــى  املعلــم  يســاعد  احلــواس  متعــددة  تدريــس  طريقــة  اســتخدام   -
ــا. قرائّيً املعســر  للطالــب  املعلومــات 

ا ينبغي على املعلم تزويده بنسخة من املاحظات. - ملساعدة الطالب املعسر قرائّيً

- إعداد قوائم للكلمات املتماثلة، وتدوينها يف مجموعات لها سمة مشتركة مثل: 
التماثل السمعي أو البصري -يساعد الطالب على جتازو الضعف القرائي والكتابي.

- تعزيــز مبــادرات الطــاب يف طابــور الصبــاح، أو اإلذاعــة املدرســية يعــد عنصــًرا 
ــا لتغلــب الطالــب علــى مشــاكل الضعــف القرائــي والكتابــي.  مهّمً

- التعلــم داخــل الصــف علــى شــكل مجموعــات يســاعد الطالــب يف جتــاوز مشــاكل 
الضعــف القرائــي والكتابــي.

- علــى املدرســة االهتمــام باختيــار املعلمــن مــن ذوي اخلبــرة والكفــاءة للتدريــب يف 
املرحلــة االبتدائيــة؛ ألنهــا مرحلــة تأســيس التلميــذ وبنــاء مهاراته.

- كثيــر مــن التاميــذ يجــدون صعوبــة يف تعلــم املهــارات؛ لذلــك ميكــن ترحيلهــا 
إلــى ســنوات دراســية أعلــى حتــى يســهل علــى التاميــذ تعلمهــا واســتيعابها.

- لعــاج الضعــف القرائــي والكتابــي ينبغــي حتديــد املهــارات املطلــوب تقويتهــا، 
ونــوع الضعــف املطلــوب عاجــه لــكل تلميــذ.

- مــن الضــروري التركيــز علــى دروس خاصــة بتحســن اخلــط يف وجــود معلــم 
متخصــص يف ذلــك، وال ســيما يف مــدارس املرحلــة االبتدائيــة.

- هــل تعلــم أن األطفــال الذيــن يعانــون مــن ضعــف القــدرة علــى تركيــز االنتبــاه 
نتيجــة لنشــاطهم الزائــد -يكــون لديهــم صعوبــات يف القــراءة؟

- يــدرب املعلــم الناجــح التاميــذ علــى ربــط التحليــل الصوتــي للكلمــة بالتحليــل 
الكتابــي يف نفــس الوقــت.

- عســر القــراءة وبطؤهــا عنــد الطالــب يعــد عامــة علــى وجــود صعوبــات متعلقــة 
باللغــة، والقــراءة لــدى الطالــب.

مــن  الطالــب  احتماليــة معانــاة  يزيــد  بأخــرى مشــابهة  كلمــة  إبــدال  - صعوبــة 
والقــراءة. باللغــة  املتعلقــة  التعلــم  صعوبــات 

دليــل علــى صعوبــات  العمليــات احلســابية  عــن إجنــاز  الطالــب  قــدرة  - ضعــف 
والقــراءة. باللغــة  تتعلــق  لديــه،  محتملــة 

- مــن صعوبــات التعلــم املتعلقــة باللغــة والقــراءة: مشــقة يجدهــا الطالــب أثنــاء 
كتابتــه موضوعــات التعبيــر.

- يــرى املختصــون أن معانــاة الطالــب عنــد محاولــة اســتدعاء الكلمــات املعروفــة 
عامــة علــى وجــود صعوبــات تعلــم تتعلــق باللغــة والقــراءة.

- يعانــي الطالــب مــن مشــاكل يف اخلــط، ممــا يعنــي ذلــك وجــود مصاعــب لديــه يف 
التعلــم متعلقــة باللغــة والقــراءة. 

- ضعــف تهجيــة الكلمــات عنــد الطالــب تعــد مــن إحــدى مصاعــب التعلــم املتعلقــة 
باللغــة والقراءة.

- مــن صعوبــات التعلــم املتعلقــة باللغــة والقــراءة: أخطــاء فــّك الرمــوز، خاصــة يف 
ترتيــب احلــروف.

- تعطــى قواعــد التهجيــة للصــف ككل، والكلمــات املعطــاة الختبــارات التهجيــة 
تكــون مبنيــة علــى موضــوع معــن.

يف  الطــاب  منــه جميــع  يســتفيد  اللغــة  وأمنــاط  لقواعــد  املنظــم  التدريــس   -
ــا. قرائّيً املعســر  ســيما  ال  الفصــل، 
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