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حرصــت اجلمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا علــى املشــاركة واحلضــور لعــدد مــن 
امللتقيــات والفعاليــات املختلفــة التــي ُأقيمــت خــال الفتــرة املاضيــة، وكان مــن 
أبرزهــا  املشــاركة يف حضــور فعاليــات )امللتقــى الوقفــي الثالــث والعشــرون(، 

والــذي نّظمتــه األمانــة العامــة لألوقــاف والشــئون اإلســامية.

بشــئون  املعنّيــة  واألنديــة  العــام  النفــع  جمعيــات  )ملتقــى  حضــور  وكذلــك 
اإلعاقــة. ذوي  لشــئون  العامــة  الهيئــة  نظمتــه  والتــي  اإلعاقــة(، 

جاء هذا تعزيًزا للتعاون املشــترك، وتباداًل للخبرات بني اجلمعية واملؤسســات 
األخرى.

لعــام  األول  املوســمي  لقاءهــا  للدسلكســيا  الكويتيــة  اجلمعيــة  عقــدت  كمــا 
2017م بحضــور رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة، ومت اســتعراض أهــم األنشــطة 

والبرامــج التــي قامــت بهــا اجلمعيــة خــال الفتــرة األخيــرة مــن عــام 2016م.

ويف هــذا العــدد سُنســلِّط الضــوء علــى عــدد مــن املوضوعــات، مــن أهمهــا: قضيــة 
العــدد )الذاكــرة والنســيان(، وصعوبــات التعلــم لــدى األطفــال وكيفيــة التغلــب 

عليهــا، وغيــر ذلــك مــن املوضوعــات األخــرى ذات الصلــة.

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

واهلل ولي التوفيق،،،

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

االفتتــاحيــــة

مشروع تشاركي لرعاية 
األطفال املعاقني وذوي صعوبات التعلم

مشروع

استقطاع 

شهري

30
د.ك

ساهم أنت

ومن حتب

للتواصل واالستفسار - اخلط الساخن: 94975919
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املوســمي  اللقــاء  2017م  ينايــر  مــن  العاشــر  الثاثــاء  يــوم  يف  ُعِقــَد   -3
للجمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا مبقــر اجلمعيــة، وبحضــور رئيــس وأعضــاء 
األســتاذ/  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  اســتعرض  حيــث  اإلدارة؛  مجلــس 
مــن  الســابقة  للفتــرة  اجلمعيــة  أنشــطة  أهــم  القطامــي  يوســف  محمــد 
اجلمعيــة،  إدارة  مجلــس  تشــكيل  أبرزهــا  مــن  كان  والتــي  2016م،  عــام 
وذلــك مــن خــال إضافــة عناصــر شــابة جديــدة لتعزيــز نشــاط اجلمعيــة، 
يف  اجلمعيــة  تســتمر  كــي  جديــدة؛  وإدارة  جديــد  إدارة  مجلــس  خــال  مــن 
التطــور وترســيخ العمــل اجلماعــي، والــذي ندعــو اهلل -ســبحانه وتعالــى- أن 

واالرتقــاء. التطــور  مــن  ملزيــد  فيهــا  العاملــني  ــق  يوفِّ

كما حتدث عن أنشطة أخرى منها: 

  زيــارة وفــد مــن اجلمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا برئاســة رئيــس مجلــس 
نائــب  القطامــي  محمــد  واألســتاذ/  الشــيحة،  أحمــد  الدكتــور/  اإلدارة 
بريطانيــا،  إلــى  اجلمعيــة  مديــر  الشــرهان  ســالم  واألســتاذ/  الرئيــس، 
واالجتمــاع مــع ممثلــني للجمعيــة البريطانيــة للدسلكســيا الدكتــورة/ 

2- اســتضاف تليفزيــون الكويــت نائــب رئيــس اجلمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا األســتاذ/ 
صبــاح  وذلــك  كويــت(،  يــا  اخليــر  )صبــاح  برنامــج  يف  القطامــي،  يوســف  محمــد 

يــوم الثاثــاء املوافــق 10/ 1/ 2017م.

التــي  واخلدمــات  للدسلكســيا،  الكويتيــة  اجلمعيــة  أهــداف  عــن  حتــدث  وقــد 
والــورش  والنــدوات  البرامــج  خــال  مــن  الكويتــي  للمجتمــع  اجلمعيــة  تقدمهــا 

التدريبيــة.

اجلمعيــة  بــني  العاقــة  أوضــح  كمــا 
التربيــة  ووزارة  للدسكلســيا  الكويتيــة 
العليــا  اللجنــة  خــال  مــن  والتعليــم، 
للدسلكســيا يف املدارس احلكومية والتي 
املبكــر  للكشــف  التربيــة؛  وزارة  أنشــأتها 
األطفــال. لــدى  التعلــم  صعوبــات  عــن 

األستاذ/ حممد القطامي ضيفًا يف برنامج )صباح اخلري يا كويت(

 استعراض أهم األنشطة والربامج التي قامت بها اجلمعية الكويتية 
لعام 2016م يف اللقاء املوسمي األول

4

األخبار احملليــة

1- شــاركت اجلمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا يف حضــور فعاليــات امللتقــى 
ولــي  ســمو  رعايــة  حتــت  ُأِقيــم  والــذي  والعشــرين،  الثالــث  الوقفــي 
فنــدق  يف  اهلل-  الصبــاح -حفظــه  اجلابــر  األحمــد  نــواف  الشــيخ  العهــد 
نّظمتــه  والــذي  2016م،  ديســمبر   21–20 مــن  الفتــرة  يف  الشــيراتون، 
األمانــة العامــة لألوقــاف حتــت عنــوان )تعزيــز الــروح اإلســامية بالثقافــة 
بالثقافــة  اإلســامية  الــروح  تعزيــز  إلــى  امللتقــى  هــدف  حيــث  الوقفيــة(، 
وقــد  اإلســامية،  الثقافــة  يف  الكويــت  إســهامات  واســتعرض  الوقفيــة، 
تضمــن أربعــة محــاور هــي: الثقافــة الوقفيــة ركيــزة تنمويــة، دور الوقــف يف 
الدولــي،  التنســيق  وملــف  اإلســامية  الثقافــة  عاصمــة  الثقافــة،  دعــم 

بالثقافــة. اجلديــد  اإلعــام  وعاقــة 

حضور امللتقى الوقفي الثالث والعشرين حتت عنوان )تعزيز 
الروح اإلسالمية بالثقافة الوقفية(
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رئيــس  نائــب  مــع  أجرتــه  حــواًرا  )كونــا(  الكويتيــة  األنبــاء  وكالــة  نشــرت   -5
يوســف  محمــد  األســتاذ/  للدسلكســيا  الكويتيــة  اجلمعيــة  إدارة  مجلــس 
القطامــي، يف يــوم الســبت املوافــق 28/ 1/ 2017م، حــول ُعْســر القــراءة يف 

واحللــول. املشــاكل  الكويــت… 

هــذا  مــع  الشــخصية  جتربتــه  حــول  القطامــي  محمــد  األســتاذ/  وحتــدث 
املــرض كأب كويتــي أَْعَيتــه ســنوات مــن البحــث، جــاب خالهــا العالــم للتعــرف 
علــى احلالــة التــي يعانــي منهــا ابنــه، وكيــف حتّولــت هــذه التجربــة إلــى جهــد 
مجتمعــي ُيَســّلط الضــوء علــى مــرض الدسلكســيا الــذي اكتشــفه العالــم منــذ 

فتــرة قريبــة.

وذكــر خــال احلــوار أن اجلمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا - والتــي ُتَعــّد األولــى 
مــن نوعهــا علــى مســتوى الوطــن العربــي  - اســتطاعت تغطيــة االحتياجــات 

املطلوبــة ملختلــف األعمــار، وقطعــت شــوًطا كبيــًرا يف العــاج محلّيــا وعاملّيــا .

وأوضــح أن اجلمعيــة قامــت بعمــل اســتقصاء عاملــي ألحــدث الطــرق واألدوات 
العامليــة املســتخدمة يف الكشــف عــن املــرض، وأنهــا توّصلــت إلــى أهــم تلــك 

األدوات.

قامــت  جهتهــا  مــن  للدسلكســيا،  الكويتيــة  اجلمعيــة  أن  القطامــي  وأضــاف 
الكويــت. يف  القرائــي  العســر  يعانــون  الذيــن  لألطفــال  َمْســِحّية  بدراســة 

وبلــغ عــدد الذيــن مت فحصهــم أكثــر مــن 30 ألــف تلميــذ وتلميــذة، حيــث 
لــدى  بلغــت  حــني  يف   %12 حوالــي  الذكــور  لــدى  اإلصابــة  نســبة  شــّكلت 
عينــة  مجمــوع  مــن   %3.6 بلغــت  إجماليــة  بنســبة   ،%10 حوالــي  اإلنــاث 

الدراســة.

وطنيــة  حتّديــات  أمــام  الكويــت  يف  القــرار  أصحــاب  النتائــج  تلــك  ووضعــت 
عــدد  اســتكمال  بعــد  ســيما  ال  التعلــم،  صعوبــات  مــن  النــوع  هــذا  ملواجهــة 
املــدارس التــي شــملها املســح، وهــي 650 مدرســة حكوميــة موزعــة علــى املناطــق 

التعليميــة املختلفــة.

وكشــف أن اجلمعيــة هــي أول هيئــة غيــر أكادمييــة توّقــع مذكــرة تفاهــم مــع 
املجــال؛  هــذا  يف  الرائــدة  جتربتهــا  بعــد  الكويــت  جامعــة  يف  التربيــة  كليــة 
لتطويــر مناهــج الكليــة، مبــا يلبــي احتياجــات وزارة التربيــة مــن املدرســني 

الدسلكســيا. حــاالت  الكتشــاف  املؤّهلــني 

تابعــة  لألحــداث  مــدارس  لثمانــي  مبســح  أيًضــا  قامــت  اجلمعيــة  أن  وتابــع 
اإلصابــة  نســب  أن  أظهــرت  النتائــج  أن  إلــى  مشــيًرا  الداخليــة،  لــوزارة 
باملــرض أعلــى مــن مثيلتهــا يف مــدارس وزارة التربيــة حيــث بلغــت حوالــي 

لعاجــه. خــاص  جهــد  إلــى  يحتــاج  الــذي  األمــر   ،%21

وقــال: إن اجلمعيــة تتعــاون مــع وزارة الصحــة لتقصــي اإلصابــة واالســتفادة 
األمانــة  مــع  مباشــر  غيــر  تعــاون  وجــود  علــى  عــاوة  العلمــي،  التطــور  مــن 
العامــة للتخطيــط لدعــم أنشــطة اجلمعيــة، مــن خــال دعــم املشــاريع التــي 

املتحــدة. األمم  مــع  بالتعــاون  ــذ  ُتَنفَّ

وقــد قامــت جريــدة الوطــن الكويتيــة نقــًا عــن )كونــا(، بنشــر احلــوار يف صفحــة 
احملليــات.

650 مدرسة حكومية شملها املسح وأكرث من
 30 ألف طالب مت فحصهم

كيــت ســاوندرز، وفــل ورملــي، وســوفاولر املســئولة عــن مشــروع املــدارس 
الصديقــة للدسلســكيا وبريطانيــا.

مت  كمــا  اجلمعيتــني،  كلتــا  أنشــطة  علــى  التعــرف  االجتمــاع  خــال  مت 
التأكيــد علــى أهميــة اســتمرار هــذه العاقــة وترســيخها لألفضــل.

  تعيني األستاذ/ سالم الشرهان كمدير عام للجمعية.

  إجنــاز اختبــار الدسلكســيا للمرحلــة الثانويــة وبدايــة املرحلــة اجلامعيــة؛ 
للطلبــة  تقييــم  عمــل  العلميــة  الهيئــات  مــن  العديــد  لطلــب  نظــًرا 

التعليميــة. قدراتهــم  علــى  والتعــرف  اجلــدد، 

  ُأقيمــت عــدة محاضــرات َوِوَرش عمــل يف العديــد مــن املــدارس يف الكويــت، 
ومت توزيع املطويات واملجات.

يف  اجلمعيــة  حســابات  وتفعيــل  اإللكترونــي،  اجلمعيــة  موقــع    تطويــر 
االجتماعــي. التواصــل  مواقــع 

للخدمــات  الشــارقة  مبدينــة  التعليــم  لصعوبــات  الشــارقة  مركــز    زيــارة 
املركــز  مــع  والتنســيق  املركــز،  مــع  التعــاون  ُأُطــر  وتفعيــل  اإلنســانية، 
إلعــداد لقــاء بعنــوان: مميــزات الدسلكســيا يف قصــر الثقافــة بالشــارقة، 

للدسلكســيا. الكويتيــة  اجلمعيــة  زيارتهــم  وكذلــك 

اخلدمــات،  لتقــدمي  للدسلكســيا  املصريــة  اجلمعيــة  مــع    التنســيق 
الدسلكســيا. ومنهــا  التعلــم  صعوبــات  مجــاالت  يف  والتعــاون 

  اســتقبال اخلبيــر يف برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي )UNDP(، وقــد 
األمم  برنامــج  يقدمهــا  التــي  واحملليــة  الدوليــة  اخلدمــات  بحــث  مت 

ذوي  لشــئون  العامــة  الهيئــة  دعــوة  للدسلكســيا  الكويتيــة  اجلمعيــة  َلّبــت   -4
بشــئون  املعنيــة  واألنديــة  العــام  النفــع  جمعيــات  ملتقــى  حلضــور  اإلعاقــة 
ذوي اإلعاقــة، وذلــك مســاء االثنــني املوافــق 16/ 1/ 2017م؛ حيــث اســتعرضت 
واملســتقبلية،  احلاليــة  النشــاطات  أبــرز  اإلعاقــة  ذوي  لشــئون  العامــة  الهيئــة 
وأهــم املســتجّدات يف عملهــا، وعاقــات الهيئــة مــع جمعيــات النفــع العــام واألنديــة 

املعنيــة بشــئون ذوي اإلعاقــة.

هــذا وقــد شــهد امللتقــى االســتماع إلــى مقترحــات األطــراف املعنيــة بشــأن القضايــا 
املتعلقــة بــذوي اإلعاقــة؛ ســعًيا إلــى العمــل علــى تطبيقهــا خلدمــة هــذه الشــريحة 

علــى الوجــه األكمــل.

عــن  ــًا  ممثِّ امللتقــى،  فعاليــات  بحضــور  اجلمعــة  جمــال  األســتاذ/  قــام  وقــد 
للدسلكســيا. الكويتيــة  اجلمعيــة 

يعانــون  الذيــن  خدمــة  يف  منهــا  االســتفادة  ومــدى  اإلمنائــي،  املتحــدة 
)الدسلكســيا(  القــراءة  عســر  ومــن  عامــة،  التعلــم  صعوبــات  مــن 

. صــة خا

 ،DR.JILL LYN ENGLAND الدولــي  البنــك  يف  اخلبيــرة    اســتقبال 
يتعلــق  ومــا  الدسلكســيا،  يخــّص  فيمــا  اجلمعيــة  أنشــطة  عــرض  ومت 

والتوعيــة. والعــاج  التشــخيص  يف  اجلمعيــة  بجهــود 

أنشــطة  حــول  والبيانــات  املعلومــات  جمــع  اللقــاء  خــال  مت  كذلــك 
ــِل اخلبيــرة؛ لتضمينهــا يف التقريــر املزمــع كتابتــه للمركــز  اجلمعيــة مــن ِقَب

التعليــم. لتطويــر  الوطنــي 

اإلعاقــة  لتشــخيص  وطنــي  بروتوكــول  لوضــع  عمــل؛  فريــق  تشــكيل   �
. لتعليميــة ا
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بشئون ذوي اإلعاقة 



عروض مميزة
وخصومات

هـائلـة

عروض مميزة
وخصومات

هـائلـة

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

انطالقته ا ولى.  
خــاص اللغــة  ثنائــي  تعليمــي  التعليم: منهــج 

بالمجموعة.  

رؤية مجموعة ستبس للحضانات
( عناية - ترفيه - تعليم )

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

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

وجبات صحية مختارة بعناية  
خالل اليوم

Smart step smart steps smart stepstep@ smart steps
My steps mysteps mysteps n_mysteps
New step newstep newstepkw1 newstep_kw
Step by Step stepbystep stepbystep n_stepbystep
Steps Academy stepsacademy stepsacademy steps_academy2

1-  يف التاســع عشــر من ســبتمبر 
اإلذاعــة  عقــدت  2016م  عــام 
التعليــم  »راديــو  األمريكيــة 
الري  مــع  مقابــات  احلديــث« 
وهــو  شــايوتز،  ســالي  جاكوبــس 
الطــب،  دكتــوراه يف  علــى  حاصــل 
واملديــر املشــارك ملركــز ييــل لعســر 
كتــاب  ومؤلــف  واإلبــداع،  القــراءة 

دكتــوراه  علــى  حاصــل  وهــو  شــايوتز،  بينيــت  ومــع  القــراءة«،  عســر  علــى  »التغلــب 
الدسلكســيا  تفاصيــل  شــايوتز  لتوزيــع  بيرســون  مــع  الثنائــي  وتعــاون  الطــب.  يف 
)أمريــكا(،  البلــد  هــذا  قرائــي يف  عســر  أزمــة  هنــاك  أن  أوضحــا  حيــث  للمعلمــني؛ 
وأضــاف شــايوتز أن املشــكلة أنــه لــم يتــم حتديــد عســر القــراءة يف املــدارس، فعســر 
القــراءة شــائع بشــكل ال يصــدق، ويؤثــر علــى األوالد والبنــات يف جميــع الفئــات.... 
وألكثــر مــن 30 عاًمــا أجــرت كونيتيكــت دراســة طوليــة، ومت اكتشــاف أن الفجــوة بــني 
القــراءة النموذجيــة والدسلكســيا كانــت موجــودة بالفعــل يف الصــف األول، وأنــه مــا 
زالــت موجــودة ومســتمرة، وهنــاك اجتــاه لتحديــد العســر القرائــي عنــد األطفــال يف 

مبكــر. وقــت 

http://dyslexia.yale.edu/YCDC_InNews.php :املصدر

نيــوز«  ســي  بــي  »إيــه  لشــبكة  املشــارك  املديــر  جينينغــز  شــيريل  أجــرى    -2
وهــي  شــايوتز  ســالي  مــع  مقابــات   YCDC يف   7  ABC فرانسيســكو  بســان 
الشــبكة  وتســتعد  القــراءة.  عســر  يف  وخبيــرة  الطــب،  يف  دكتــوراه  علــى  حاصلــة 
لعــرض نصــف ســاعة عــن عســر القــراءة، وســيتم إذاعــة احللقــات علــى الهــواء يف 

.KGO  /  ABC7 التليفزيــون  شاشــة  علــى  شــباط   - فبرايــر  أواخــر 

وملزيــد مــن املعلومــات حــول هــذه احللقــات يف الوقــت الراهــن، ُيْرَجــى الدخــول علــى 
/https://www.facebook.com/CherylJenningsABC7 التالــي:  الرابــط 

/videos

»مشــروع  مؤيــدو  عقــد  2017م  اجلــاري  العــام  مــن  فبرايــر  أول  يف    -3
وروكبريــدج  وكايــن  بنيامــني  ديــل  قدمــه  الــذي  القــراءة«  عســر  قانــون 
يف  الثاثــاء  النــواب  مجلــس  جلنــة  اجتمــاع  أثنــاء  هــذا  وكان  اجتماًعــا، 
ريتشــموند بواليــة فرجينيــا األمريكيــة، وذلــك يف أول فبرايــر 2017م، وقــد 
انتهــى االجتمــاع إلــى أنــه علــى مديريــات التربيــة والتعليــم يف جميــع أنحــاء 
صعوبــات  ذوي  الطــاب  مــع  التعامــل  يف  البدايــة  نقطــة  تكــون  أن  الدولــة 
الوفــود  أعضــاء  مــن  النــواب  مجلــس  يف  املعلقــة  التشــريعات  وأن  التعلــم، 
ال بــد أن يوافــق عليهــا مجلــس النــواب، وكذلــك االعتمــادات الفرعيــة علــى 
االبتدائية والثانوية؛ حيث يتطلب أن يكون يف كل مدرسة مجلس لتوظيف 
مستشــار عســر القــراءة... ومــن شــأن مشــروع القانــون، HB2395، التأكــد 
مــن أن مجــال اختصاصــّي القــراءة يف مــكان التدريــب هــو كيفيــة حتديــد 
ومعاجلــة هــذه احلالــة. كمــا ســيتم تدريــب متخصــص يف طــرق وأســاليب 
التدريــس للطــاب املعســرين قرائّيــا، أو يف االضطــراب ذي الصلــة.... وقــال 
ديــل بنيامــني وكايــن: »وهــذا هــو الضمــان بــأن لديهــم التدريــب يف عســر 
الذيــن  واملعلمــني  لآلبــاء  اتصــال  نقطــة  املديريــات  هــذه  لتكــون  القــراءة؛ 
تابــع  اجلديــد  التشــريع  أن  بالذكــر  جديــر  هــو  وممــا  أســئلة«...  لديهــم 
اجلــدد  املعلمــني  يطالــب  والــذي  )2016م(  املاضــي  العــام  قانــون  ملشــروع 
بتلقــي التدريــب يف حتديــد املعســر قرائّيــا والتعامــل معــه... ويهــدف املشــروع 
شــخص  إلــى  التحــدث  فرصــة  واملعلمــني  واألمهــات  اآلبــاء  إعطــاء  إلــى 
 10 مــن  حوالــي  أنــه  إلــى  القــراءة  عســر  أبحــاث  معهــد  وأشــار  مــا... 
إلــى 15% مــن ســكان الواليــات املتحــدة لديهــم عســر القــراءة، ومــع ذلــك 
خمســة  مســاعدة  العمــل  هــذا  علــى  القائمــة  األجهــزة  تتلقــى  االعتــراف 

قرائّيــا. املعســرين  مــن  شــخص   100 كل  بــني  مــن  فقــط  أشــخاص 

املصدر: 

http://www.richmond.com/news/local/education/districts/article_
c3a9689c-faaa59-ca-bccd-a1c148d66d60.html
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يف أساســها إلــى اإلعاقــة البصريــة، أو الســمعية، أو احلركيــة، أو التخلــف 
العقلــي، أو االضطــراب االنفعالــي، أو أي أوجــه قصــور بيئيــة، أو ثقافيــة، 

أو اقتصاديــة.

تعريــف اللجنــة القوميــة املشــتركة لصعوبــات التعلم 
:)1981 ,NJCLD Hammill et. al(

غيــر  مجموعــة  إلــى  يشــير  عــام  مصطلــح  مبثابــة  التعلــم  صعوبــات  تعــد 
مشــكات  هيئــة  علــى  تظهــر  التــي  االضطرابــات،  تلــك  مــن  متجانســة 
ذات داللــة يف اكتســاب واســتخدام القــدرة علــى اإلنصــات، أو التحــدث، أو 
القــراءة، أو الكتابــة، أو التفكيــر، أو القــدرة الرياضيــة. وتعتبــر مثــل هــذه 
اختــال  إلــى  ترجــع  أنهــا  كمــا  للفــرد،  بالنســبة  جوهريــة  االضطرابــات 
األداء الوظيفــي للجهــاز العصبــي املركــزي. وعلــى الرغــم مــن أن صعوبــة 
أو  احلســية،  كاإلعاقــة  لإلعاقــة  أخــرى  حــاالت  مــع  تتزامــن  قــد  التعلــم 
التخلــف العقلــي، أو االضطــراب االنفعالــي أو الســلوكي، أو مــع العوامــل 
أو  املائــم،  وغيــر  الــكايف  غيــر  التعلــم  أو  الثقافيــة،  كالفــروق  البيئيــة 
نتيجــة  األمــر  واقــع  يف  تعتبــر  ال  أنهــا  إال   - اجلينيــة  النفســية  العوامــل 
مطلًقــا. لهــا  ترجــع  ال  إنهــا  حيــث  العوامــل؛  أو  احلــاالت  لتلــك  مباشــرة 

التعلــم  صعوبــات  ذوي  األطفــال  جمعيــة  تعريــف 
:)LDA(

تعــد صعوبــات التعلــم احملــددة مبثابــة حالــة مزمنــة ذات أصــل نيورولوجــي، 
 .)Integration( والتكامــل  النمــو  علــى  انتقائــي  وبشــكل  ســلًبا  تؤثــر 
كمــا أنهــا قــد تؤثــر أيًضــا علــى كلٍّ مــن القــدرات اللفظيــة وغيــر اللفظيــة، 
إعاقــة  كحالــة  احملــددة  التعلــم  صعوبــات  وتنشــأ  فقــط.  إحداهمــا  علــى  أو 
مميــزة، وتختلــف يف مظهرهــا ويف درجــة حدتهــا. وميكــن ملثــل هــذه احلالــة 
مســتوى  وعلــى  لذاتــه،  تقديــره  علــى  تؤثــر  أن  الفــرد  حيــاة  امتــداد  علــى 
تعليمــه وأدائــه الوظيفــي واملهنــي، وتنشــئته االجتماعيــة، وأنشــطة احليــاة 

اليوميــة.

علــى  طــرأت  التــي  التعديــات  املتضمــن  التعريــف 
:)1997 , IDEA( قانــون تعليــم األفــراد ذوي اإلعاقــات

أ- من الناحية العامة:

يعنــي مصطلــح صعوبــة التعلــم أو احملــددة )Specific( وجــود اضطــراب 
يف واحــدة أو أكثــر مــن تلــك العمليــات الســيكولوجية األساســية، املتضمنــة 
يف فهــم أو اســتخدام اللغــة - ســواء املكتوبــة أو املنطوقــة )الشــفوية( - وهــو 
االضطــراب الــذي يظهــر يف شــكل قصــور يف قــدرة الطفــل علــى اإلنصــات، 
إجــراء  أو  التهجــي،  أو  الكتابــة،  أو  القــراءة،  أو  التحــدث،  أو  التفكيــر،  أو 

العمليــات احلســابية املختلفــة.

ب- االضطرابات املتضمنة:

إصابــات  أو  اإلدراك،  صعوبــات  مثــل:  حــاالت  املصطلــح  هــذا  يتضمــن 
احلبســة  أو  القــراءة،  عســر  أو  للمــخ،  الوظيفــي  األداء  اختــال  أو  الدمــاغ، 

.)Developmental Aphasia( التطوريــة  الكاميــة 

ج - االضطرابات غير املتضمنة أو املستبعدة:

يف  تعتبــر  التــي  التعلــم،  مشــكات  املصطلــح  هــذا  مثــل  يتضمــن  ال 
أساســها نتيجــة إلعاقــة بصريــة، أو ســمعية، أو حركيــة، أو تخلــف عقلــي، 
أو اضطــراب انفعالــي، أو أي قصــور بيئــي، أو ثقــايف، أو اقتصــادي يعانــي 

الطفــل منــه.

املراجع:
من كتاب: صعوبات التعلم ]مفهومها – طبيعتها – التعلم العاجي[.

 – لويــد  جــون   – كوفمــان  جيمــس   – هــان  ال  هــا  دانيــال  تأليــف: 
مارتنيــز. إليزابيــث   – ويــس  مارجريــت 

ترجمة أ. د/ عادل عبد اهلل محمد.
ملتقى العلم العربي لذوي االحتياجات اخلاصة.
موقع الشفا للصحة النفسية والتربية اخلاصة.

www.shifa.uni.cc
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التعلــم  صعوبــات  ملفهــوم  املختلفــة  التعريفــات  يلــي  فيمــا  نســتعرض 
حتديــد  يف  بينهــا  فيمــا  تتفــاوت  والتــي   ،)Learning Disabilities(

التعلــم: صعوبــات  مفهــوم  طبيعــة 

:)1962 , Kirk( كيرك
تشــير صعوبــات التعلــم إلــى تأخــر، أو اضطــراب، أو تعطــل النمــو يف واحــدة 
أو أكثــر مــن عمليــات التحــدث والتخاطــب، أو اللغــة، أو القــراءة، أو الكتابــة، 
أو احلســاب، أو أي مــادة دراســية أخــرى، ينتــج عــن إعاقــة نفســية تنشــأ عــن 
اختــال  وهمــا:  العاملــني،  هذيــن   - األقــل  علــى  واحــد  أو   - مــن  كلٍّ 
تنتــج  وال  االنفعاليــة.  أو  الســلوكية  واالضطرابــات  للمــخ،  الوظيفــي  األداء 
احلســية،  اإلعاقــة  أو  العقلــي،  التخلــف  عــن  الواقــع  يف  التعلــم  صعوبــات 

أو العوامــل الثقافيــة، أو التعليميــة أو التدريســية.

:)1965 , Bateman( بامتان
األطفــال الذيــن يعانــون مــن صعوبــات التعلــم هــم أولئــك األطفــال الذيــن 
واملســتوى  الفعليــة  العقليــة  قدراتهــم  بــني  داللــة  ذا  تربوّيــا  تفاوًتــا  يبــدون 
احلقيقــي لــألداء مــن جانبهــم، والــذي يرجــع إلــى اضطرابــات أساســية يف 
 - يصاحبــه  ال  وقــد   - يصاحبــه  قــد  الــذي  األمــر  وهــو  التعلــم،  عمليــة 
تعتبــر  وال  املركــزي،  العصبــي  للجهــاز  الوظيفــي  األداء  يف  واضــح  اختــال 
احلرمــان  أو  العقلــي،  للتخلــف  بالنســبة  ثانويــة  االضطرابــات  تلــك 
التربــوي أو الثقــايف، أو االضطــراب االنفعالــي الشــديد، أو اإلعاقــة احلســية. 

:)1968 , NACHC( وزارة التربية األمريكية
الذيــن  أولئــك  هــم  احملــددة  أو  اخلاصــة  التعلــم  صعوبــات  ذوو  األطفــال 
األساســية،  النفســية  العمليــات  مــن  أكثــر  أو  واحــدة  يف  اضطراًبــا  ُيبــدون 
املتضمنــة يف فهــم أو اســتخدام اللغــة الشــفوية أو املكتوبــة. وقــد يظهــر ذلــك 
علــى هيئــة اضطرابــات يف اإلنصــات، أو التفكيــر، أو التحــدث، أو القــراءة، 
أو الكتابــة، أو التهجــي، أو احلســاب. ويتضمــن ذلــك تلــك احلــاالت التــي 
ُيشــار إليهــا علــى أنهــا إعاقــات إدراكيــة، أو إصابــات املــخ، أو اختــال األداء 
الوظيفــي للمــخ، أو عســر القــراءة، أو احلبســة التطوريــة... إلــخ، ولكنهــا ال 
تتضمــن مشــكات التعلــم التــي تنتــج يف األســاس عــن اإلعاقــة البصريــة، 
أو الســمعية، أو احلركيــة، أو التخلــف العقلــي، أو االضطــراب االنفعالــي، أو 

التــي تنتــج عــن أوجــه القصــور البيئيــة.

وزارة التربية األمريكية؛ القانون )94 – 142 1977(:
يعنــي مصطلــح صعوبــات التعلــم اخلاصــة أو احملــددة اضطراًبــا يف واحــدة 
أو أكثــر مــن العمليــات النفســية األساســية، املتضمنــة يف فهــم أو اســتيعاب 
اللغة؛ سواء الشفوية أو املكتوبة التي قد تظهر على هيئة قصور يف القدرة 
أو  التهجــي،  أو  الكتابــة،  أو  القــراءة،  أو  التحــدث،  أو  اإلنصــات،  علــى 
تلــك  املصطلــح  هــذا  ويتضمــن  األساســية.  احلســابية  العمليــات  إجــراء 
األداء  اختــال  أو  املــخ،  إصابــات  أو  اإلدراك،  إعاقــات  تضــم  التــي  احلــاالت 
الوظيفــي للمــخ، أو عســر القــراءة، أو احلبســة التطوريــة. ومــن جهــة أخــرى، 
ترجــع  التــي  التعلــم  صعوبــات  ذوي  األطفــال  يتضمــن  ال  املصطلــح  فــإن 

التعريفات اخملتلفة 
لصعوبات التعلم
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 Mid and long( 3- الذاكــرة علــى املــدى املتوســط والطويــل
:)term memory

بعد معاجلتها يف القشرة الفرعية )النظام احلويف( من الدماغ، يتم حفظ 
وتأثيرهــا  واســتمراريتها،  االســتعجال،  مســتوى  علــى  اعتمــاًدا  اإلشــارات 
العاطفــي، ويتــم حفظهــا يف الذاكــرة )املــدى املتوســط أو الطويــل(.. فاأللــم 
والفــرح والســرور واخلــوف، والنوبــة القلبيــة، والتســبب يف جــروح وكدمــات 
أو اإلذالل، واحلــوادث، والزيــارات ... هــذه كلهــا أمثلــة مــن األحــداث التــي يتــم 

تذكرهــا بســهولة. 

حتقيقــه،  املســتحيل  مــن  يكــون  يــكاد  دائــم  قياســي  رقــم  وهــو  ذلــك  ومــع 
الذيــن  الطــاب  )مثــل:  عليــه  ُأجبــروا  قــد  شــيًئا  أن  هــو  املوضــوع  كان  إذا 
يــروق  ال  املوضــوع  كان  إذا  أو  أعلــى(،  درجــات  علــى  للحصــول  يدرســون 
القصيــر  املــدى  علــى  الذاكــرة  جلعــل  ضــروري  والتوحيــد  اإلطــاق.  علــى 

واحــدة  دائًمــا.

التوحيد القسري:
علــى ســبيل املثــال: توجــه الطالــب لتحقيــق درجــات أعلــى يتطلــب فتــرة 
الشــخص  يكــون  عندمــا  أكبــر،  بســهولة  املعلومــات  هــذه  دمــج  يتــم  أطــول. 

الذهــن. تنبيــه  وحالــة  ســليمة  حالــة  يف 

التخزيــن يف الذاكــرة طويلــة املــدى ال يحــدث علــى الفــور بعــد أن تعلمــت 
شــيًئا أو مــن ذوي اخلبــرة؛ لهــذا فمــن املمكــن تخزيــن مــا ال يقــل عــن ســاعة 
واحــدة يحتــاج إلــى متريــر البروتينــات لتجميــع الذاكــرة، التــي هــي املســئولة 
الشــخص  لدمــاغ  الكهربائيــة  الصدمــة  تطبيــق  مت  إذا  التســجيل.  عــن 
مباشــرة بعــد حــدث ال ينســى، فإنهــا لــن تكــون قــادرة علــى تذكــر األحــداث.

 عندمــا يتــم احلصــول علــى معلومــات جديــدة تســمى املعلومــات القدميــة - 
وحتــى يتــم حفظهــا مــع منــط جديــد مــن التخزيــن، مــع القادمــني اجُلــدد 
مــن لــه عاقــة مــع تلــك التــي مت تخزينهــا، بــل هــو يف هــذا الطريــق الــذي 

الطويــل. املــدى  علــى  الذاكــرة  إنشــاؤه-  مت 
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:Short-term memory 2- الذاكرة القصيرة املدى

ثانيــة   30 بــني  مــا  أطــول  لفتــرات  باملعلومــات  الذاكــرة  هــذه  حتتفــظ 
أو  هاتــف  رقــم  حفــظ  عنــد  عملهــا  ويتجلــى  معــدودة،  دقائــق  وحتــى 
مــن  املؤلفــة  املهــام  عليهــا  تعتمــد  حيــث  أصدقائــك؛  أحــد  منــزل  وصــف 
ذلــك.  شــابه  مــا  أو  حســابية  مســألة  حــّل  مثــل:  متتابعــة،  حلقــات 

فالذاكــرة القصيــرة املــدى تشــير إلــى اختــزال وتذكــر مــا تعلمنــاه يف بضــع 
ثــواٍن أو دقائــق؛ الفــص اجلبهــي للدمــاغ هــو مــكان لهــذه املعاجلــة املؤقتــة؛ 
لبضــع  الدمــاغ  مــن  اجلــزء  هــذا  يف  باإلشــارات  االحتفــاظ  يتــم  حيــث 
ثــواٍن، ثــم نقلهــا إلــى مرحلــة العــودة )كمــا يف نقــل البيانــات مــن الذاكــرة 

املؤقتــة إلــى الذاكــرة الرئيســة يف أجهــزة الكمبيوتــر(.

نســتغرق  لــم  إننــا  حيــث  بســرعة؛  األشــياء  تلــك  نســيان  إلــى  منيــل  نحــن 
وقًتــا طويــًا؛ ألن القضيــة التــي لدينــا ال ُنوليهــا أهميــة كبيــرة، علــى الرغــم 
ْر كيــف ســتكون حياتنــا إذا كنــا  مــن أننــا ميكــن أن نفهــم منهــا شــيًئا. تصــوَّ
نقــوم بالتخزيــن يف ذاكرتنــا، وتذكــر األشــياء بالتفصيــل تفصيــًا ال نهائّيــا، 
مثــل: لــون اجلــدار التــي نواجهــه، ومجموعــة متنوعــة مــن الكائنــات مــن 
حولنا وصفاتها، والهواء الذي نتنفسه )الشهيق والزفير(، أو كل نبضة من 
نبضــات قلوبنــا، يتــم تصفيــة اإلشــارات التــي تأتــي إلــى الدمــاغ خــال فتــرة 
تبًعــا  وأهميتهــا  القيــود  تطبيــق  ويتــم  الحتياجاتنــا،  وفًقــا  معينــة  زمنيــة 

وحجمهــا. خلصائصهــا 

تــرد  فهــي  القصيــر،  املــدى  علــى  الذاكــرة  لتوطيــد  معاجلــة  هنــاك  ليــس   
ملــا  وفًقــا  اســتردادها  أثنــاء  اإلشــارات  مــن  دقائــق  بعــد  أو  الثانيــة  يف  
نحتاجــه، وإذا كانــت غيــر ذات أهميــة بالنســبة لنــا، وأهملــوا يف نفــس املقــدار 
مــن الوقــت دمــج املعلومــات الكثيــرة للشــخص يف الذاكــرة احملفوظــة مــن 

األجــل. وطويلــة  متوســطة  وحــدات 

أهميــة  إلــى   »1968«  Shiffrin and Atkinson الباحثــني  بعــض  ويؤكــد 
املعلومــات  تكــررت  »كلمــا   : قائَلــنْيِ الذاكــرة،  مــن  القســم  هــذا  يف  التكــرار 
املــدى  القصيــرة  الذاكــرة  يف  بهــا  االحتفــاظ  مت  املــرات؛  مــن  أكبــر  عــدًدا 

لفتــرة أطــول، وكان هنــاك احتمــال أكبــر الســترجاعها يف املســتقبل«.

إن اخلطــأ والنســيان مــن صفــات بنــي آدم، ولذلــك رفــع اهلل عــن هــذه األمــة 
املؤاخــذة بهمــا، فقــد قــال النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم: »ُرِفــَع عــن أمتــي اخلطــأ 

والنســيان ومــا اســُتكرهوا عليــه« رواه ابــن ماجــه وحّســنه  النــووي، 

َنا ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا أَْو أَْخَطْأَنا{ ]البقرة: 286[. وقال اهلل -جل وعا: }َربَّ

- أن اهلل تعالــى قــال: »قــد فعلــت« رواه مســلم  عــن  وقــد صــّح عــن النبــي - 
ســعيد بــن جبيــر.

تعريف الذاكرة:
الذاكــرة وظيفــة مــن وظائــف الدمــاغ، وتعنــي: القــدرة علــى احلفــاظ علــى 

املعلومــات املكتســبة واعيــة، وربطهــا باملعلومــات املاضيــة. 

يقــوم  أن  مــن  بــداًل  ولكــن  الدمــاغ،  مــن  معــني  جــزء  مجــرد  ليســت  إنهــا 
اإلشــارات  واســترجاع  ومعاجلــة،  تخزيــن،  يف  بوظائــف  بأكملــه  اجلهــاز 

والداخليــة.  اخلارجيــة 

فاإلشــارات التــي َبَنْتهــا ذاكرتنــا هــو: مــا نتصــوره عــادة مــن خــال حواّســنا 
اخلمــس عندمــا نحــرق يدنــا، أو رؤيــة أو جتربــة حــادث ســير، عندمــا تتــاح لنــا 
الفرصــة ... وأحــداث أخــرى كثيــرة، وهــذه كلهــا أمثلــة لإلشــارات اخلارجيــة.
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وترتبــط اإلشــارات الداخليــة بنظامنــا العصبــي أو اخليــال؛ فمثــال ذلــك: 
مــن  القلــق  كل  تخزيــن  يتــم  قلبيــة،  نوبــة  أثنــاء  باأللــم  يشــعر  شــخص 
ال  قــد  ونحــن  أيًضــا،  ذاكرتنــا  يف  اجلميلــة  اليقظــة  أحــام  أو  بــارد،  عــرق 

نذكرهــا دون حــذف؛ بــل هــو ببســاطة أننــا ال نتذكرهــا.  

يتــم فيــه عمــل ترميــز لعاقاتنــا مــع مســتوياتها  الــذي  املــكان  النســيان هــو 
بدرجــات متفاوتــة، تبًعــا لنــوع مــن احليــاة علــى شــخص مــن حيــث: اخلبــرة، 
أدوار  جميًعــا  وهــذه  واألمــراض،  والعــادات،  واإلجهــاد،  واجلنــس،  والعمــر، 

النســيان. يف  مختلفــة 

مستويات الذاكرة:
توّصل العلم حتى اآلن إلى حتديد ثاثة مستويات للذاكرة:

1- املخزن املباشر للمعلومات احلسية )ذاكرة األثر(:

اخلمــس،  احلــواّس  طريــق  عــن  الــواردة  املباشــرة  باملعلومــات  خاصــة  وهــي 
حيــث تنطبــع يف ذاكــرة األثــر لفتــرة عابــرة ال تتجــاوز الثانيــة والنصــف؛ فــإذا 
لــم يهتــم بهــا اإلنســان متحــى، وإن اهتــم بهــا تنتقــل إلــى املســتوى الثانــي. 

كيــف  والحــظ  عينيــك،  أغلــق  ثــم  معــني  بشــيء  التحديــق  مثــًا:  ْب  َجــرِّ
تتاشــى الصــورة ببــطء مــن ذهنــك.

إعداد/ محمد كمال زميتر



عقلــي  مبســتوى  ميتــازون  الذيــن  األشــخاص  وأن  الــذكاء،  متوســطي  مــن 
ســم(.  6  -  2( بنحــو  طــواًل  الــذكاء  متوســطي  يفوقــون  رفيــع 

ولعــل أرفــع مــا يصبــو إليــه املتفوقــون أو أصحــاب الــذكاء املتوقــد أن ينضمــوا 
العباقــرة،  مــن  عضــًوا   20 فقــط  تضــم  التــي  ميغــا(  )جمعيــة  إلــى 
ســوى  اآلن  حتــى  إليهــا  لانضمــام  يؤهــل  لــم  اجلمعيــة  هــذه  بــأن  علًمــا 
)1 باملليــون( ممــن تقدمــوا إلــى امتحانهــا! ونذكــر أن أعلــى معــدل جنــاح 
قــد  هوفلــن(  )رونالــد  اجلمعيــة  مؤســس  وضعــه  الــذي  امليغــا  امتحــان  يف 
حققتــه الطفلــة )مارلــني مــاك فــوس ســافانت( مــن ســانت لويــس مبيســوري 
يف الواليــات املتحــدة؛ فقــد بلغــت مســتًوى عقلّيــا مبعــدل 23 ســنة، عندمــا 

فقــط. ســنوات  عمرهــا 10  كان 

:Forgetfulness النسيان
أو  املراجعــة  عــدم  عــن   - غالًبــا   - ينشــأ  احملفوظــات  نســيان  أن  شــك  ال 
قلتهــا، وقــد روى الشــيخان عــن ابــن عمــر -رضــي اهلل عنهمــا- أن النبــي - 
صلــى اهلل عليــه وســلم - قــال: »إمنــا َمَثــُل  صاحــب القــرآن َكَمَثــل صاحــب 

لــة؛ إن َعاَهــَد عليهــا أمســكها، وإن أطلقهــا ذهبــْت«.  اإلبــل امُلَعقَّ

كيفيــة  وفهــم  العقــل،  إلــى  الرجــوع  مــن  بــد  ال  النســيان  أســباب  وملعرفــة 
مــن  إن  إذ  الضــرورة؛  عنــد  اســترجاعها  َثــمَّ  ومــن  للمعلومــات  تخزينــه 
أفضــل تعريفــات التذكــر اســترجاع املعلومــة عنــد احلاجــة إليهــا، وبالتالــي 
يف  املناســبة  املعلومــة  اســترجاع  علــى  القــدرة  عــدم  هــو  النســيان  فــإن 

الوقــت املناســب.

أما الذاكرة وكيفية عملها فقد احتار العلم وتعددت األبحاث واالستنتاجات، 
ولكــن اتفــق اجلميــع علــى أن اهلل وهــب للعقــل البشــري قــدرة خارقــة علــى 
احلفــظ؛ حيــث إن العقــل َيْحَفــظ كل مــا يأتيــه عــن طريــق احلــواّس اخلمــس، 
إضافــة إلــى قــدرة العقــل علــى االبتــكار واخليــال وبالتالــي اســتحداث أفــكار 

وصــور جديدة.

مــن املهــم معرفــة مــا إذا كان النســيان يحــدث بســبب مــرض أو أي شــيء آخــر، 
يتناســب  الشــيخوخة  يف  فالنســيان  الرئيســة،  العوامــل  أحــد  هــو  والعمــر 

اخلايــا.  يف  اخلســائر  مــن  عــدد  مــع  تناســًبا  الشــخص  عنــد 

واإلجهــاد، والتعامــل مــع األشــياء املتعــددة يف كل مــرة، أو اإلحــال نفســه 
مــع األشــياء التــي ال فائــدة منهــا، والتلــوث مــن املعلومــات؛ كل هــذا يؤثــر 

علــى الذاكــرة علــى املــدى القصيــر، ورمبــا يســبب النســيان.

وإذا مــا بحثنــا يف أســباب النســيان اعتمــاًدا علــى مــا ســبق، أمكننــا اســتنتاج 
األســباب التاليــة:

من أسباب النسيان:
 Forgetfulness due to( 1-  النســيان بســبب تلــف أو مــرض

:)damage or illness

يف حالــة تلــف اخلايــا العصبيــة يف الفــّص القذالــي الســفلي مــن الدمــاغ ال 
ميكــن اســترجاع املعلومــات القدميــة، وباملثــل قــد يكــون يف حالــة تلــف اخلايــا 
العصبيــة التــي توجــد يف الفــّص الصدغــي علــى جانبــي الدمــاغ، أو بســبب عــدم 
كفايــة مــا هــو داخــل مــن فيتامينــات B3 وB12، والنــزف الدماغــي أو االنســداد 

يف شــرايني الذاكــرة يحــدث النســيان. 

املرضــى الذيــن ُيعانــون مــن مــرض الزهاميــر »فقــدان الذاكــرة قصيــرة األجــل« 
إلــى  مييلــون  أو  اليوميــة،  واألحــداث  الزائريــن  أســماء  نســيان  إلــى  مييلــون 

الطبيــب. مشــورة 

تعاطــي الكحــول املزمــن قــد يســبب ضــرًرا يف قــرن آمــون؛ وبالتالــي يف القــدرة 
علــى ترميــز املعلومــات. 

فقــد أو قلــة الكهربائيــة، أيًضــا حــذف املعلومــات احلديثــة التــي مت تســجيلها 
يف الذاكــرة علــى املــدى القصيــر قــد يفشــل الغــدة الدرقيــة، وباركنســون، ومــواه 

الــرأس، والفصــام، وأورام املــخ، والصــرع أيًضــا يســبب النســيان. 

2- عدم تركيز املعلومة يف الذهن:

اللوحــات،  إحــدى  علــى  معلقــة  ورقــة  مثــل  ذهنــك  يف  املعلومــات  تخيــل 
ثابتــة  كانــت  وإن  ســقطت  جيــًدا  الورقــة  هــذه  تثبيــت  يتــم  لــم  فــإن 
بحاجــة  البشــري  العقــل  يف  املعلومــات  حــال  كذلــك  معينــة،  لفتــرة 
عليــه  نأتــي  ســوف  مــا  وذلــك  تضيــع،  ال  حتــى  وتركيــز  تثبيــت  إلــى 

الذاكــرة. لتقويــة  وأفــكار  طــرق  قســم:  يف  بالتفصيــل 

ــاق  ــى اإلره ــة إل ــا، إضاف ــدم ترتيبه ــات وع ــم املعلوم 3-  تزاح
ــئوليات: ــرة املس وكث

يشــترك هــذا الســبب مــع ســابقه يف نقطــة عــدم التركيــز، ولكنــه يختلــف مــن 
تشــابك  إلــى  ترتيبــه  عــدم  يــؤدي  قــد  الــذي  الهائــل  املعلومــات  َكــّم  حيــث 
صعوبــة  يف  يزيــد  قــد  وممــا  اســترجاعها.  صعوبــة  وبالتالــي  األفــكار، 
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املعلومــات  تخزيــن  يف  دور  لــه  الريبــي  النــووي  احلمــض  إن  قيــل:  وقــد 
القدميــة يف التجــارب، فاملعلومــات مــن خــال املمارســة املتكــررة التــي يتــم 
وقــت  يف  املفــروض  مــن  وكان  الطويــل،  املــدى  علــى  الذاكــرة  يف  تخزينهــا 
األخــرى.  احليوانــات  لتغذيــة  وحتــى  احليوانــات،  هــذه  أدمغــة  مــن  الحــق 
املســتفادة  العقــول  علــى  تتغــذى  كانــت  التــي  احليوانــات  تلــك  أن  ُلوحــظ 
أســرع وأكثــر ســهولة مــن غيرهــا مــن احليوانــات التــي تغــذت علــى احلميــة 
املعلومــات  تضيــع  ال  أنــه  لنــا  يبــني  هــذا  العقــول..  تشــمل  لــم  التــي 
املشــفرة يف الذاكــرة، بــل يتــم نقــل ذلــك مــع مســاعدة مــن جزيئــات معينــة، 
الوراثيــة. بالذاكــرة  النــووي  احلمــض  يرتبــط  أن  أيًضــا  املعــروف  ومــن 

اخلايــا  مــن  أكبــر  عــدد  لديهــا  طيبــة  ذكريــات  مــع  النــاس  أن  ُوجــد  وقــد 
مــن  بالذاكــرة  املتعلقــة  املناطــق  يف  املعلومــات  لنقــل  وقنــوات  العصبيــة، 
أدمغتهــم )القشــرة، اجلســم الثفنــي، احلصــني، املهــاد، حتــت املهــاد، والنظــام 
هنــاك  أن  حــني  يف  اجلبهــي(،  الفــص  وقشــرة  الصدغــي،  الفــص  احلــويف، 
حتفيــز  يتــم   Nerve الدمــاغ.  مــن  أخــرى  مناطــق  يف  اخلايــا  مــن  أقــل 
إشــارات  صــورة  يف  الذاكــرة  يف  تخزينهــا  يتــم  حــني  يف  العصبيــة  اخلايــا 
مثــل:  فاألنشــطة  ضعيفــة،  ذاكــرة  لديــه  الشــخص  كان  لــو  حتــى  واحــدة، 
حتســني  علــى  تعمــل  التــي  الروابــط  مــن  غيرهمــا  أو  واحلفــظ،  القــراءة 

املــدى. طويلــة  الذاكــرة  تســاعد  البــال  وراحــة  والســعادة  احلــّب 

فهــي أهــم أنــواع الذاكــرة وأكثرهــا تعقيــًدا؛ إذ يتــم عــن طريقهــا االحتفــاظ 
مــن  هائلــة  وبكميــة  حولنــا،  العالــم  عــن  نعرفــه  مــا  بــكل  طويلــة  لســنوات 
واملشــاعر  واملواقــف  واألحــداث  والتعابيــر  واألوصــاف  واملعانــي  املفــردات 
التأمــل؛  حــق  اإلنســان  فيــه  تأمــل  لــو  ممــا  ذلــك  إلــى  ومــا  واألحاســيس.. 

بخالقــه. وإمياًنــا  خشــية  الزداد 

ولتعرف أهمية ذاكرتك، اعلم أن اإلنسان بدون ذاكرة ما هو إال مولود جديد.

أمور علمية حول الذاكرة:
مجــال  يف  وخصوًصــا  التكنولوجــي  والتطــور  عموًمــا،  العلميــة  التطــورات 
عــن  العلــم  نظريــة  غيــر  البيانــات  وتخزيــن  احلاســبة  واآلالت  الكمبيوتــر 
العقــل البشــري وكيفيــة عمــل الدمــاغ وآليــة التذكــر؛ إذ إن الذاكــرة ليســت 
مجــرد عمليــة انطبــاع للمعلومــات وإعــادة اســتحضارها، بــل تتجــاوز ذلــك 
اآلن،  حتــى  العلــم  يجهلهــا  زال  مــا  أمــور  فيهــا  تتداخــل  معقــدة  مبراحــل 
ابتــداًء مــن فعاليــة احلمــض الريبــي النــووي RNA وأثــره يف تســجيل اآلثــار، 
وحتليــل  اســتقبال  علــى  تعمــل  بالدمــاغ  متخصصــة  أجــزاء  اكتشــاف  إلــى 
املعلومــات، وإجــراء مقارنــة بــني املعلومــات اجلديــدة الــواردة وبــني املعلومــات 

املخزونــة. الســابقة 

قدرة الذاكرة:
للذاكرة البشرية قدرة كبيرة على استيعاب مليارات املليارات من املعلومات، 
ومــع  صفــًرا!!   79 ميينــه  وإلــى  واحــد  بالرقــم  العلمــاء  بعــض  قّدرهــا 
أنــه يســتحيل علــى اإلنســان اســترجاع كل هــذا العــدد الهائــل مــن املعلومــات، 
ضخــم،  مجلــد  مليــون   90 ملــلء  يكفــي  اســترجاعه  يســتطيع  مــا  فــإن 
العصــر  يف  العالــم  مكتبــات  أضخــم  املجلــدات  مــن  العــدد  هــذا  ويضاهــي 
احلاضــر، ولــو مت صــّف هــذه املجلــدات جنًبــا إلــى جنــب لشــّكلت خّطــا يزيــد 

طولــه عــن 450 كيلومتــًرا.

:IQ قياس معدالت الذكاء
عاقــات  باســتنتاج  التســعينيات  أوائــل  يف  بينيــه(  )ألفــرد  الفرنســي  اهتــم 
وضــع  وبالتالــي  العقلــي،  عمــره  وبــني  للطفــل  الزمنــي  العمــر  بــني  مــا 
اختبارات عملية لقياس مستوى الذكاء مما نتج عنه إيجاد عاقة رياضية 
هــي: املعادلــة  وهــذه   ،IQ بـــ  لهــا  يرمــز  والتــي  الــذكاء(  )معــدل  ســّماها 

معدل الذكاء = )العمر العقلي ÷ العمر الزمني( × 100
فــإذا كان العمــر العقلــي أعلــى مــن عمــره الزمنــي كان )ذكّيــا( حســب الدرجــة 
التــي يحصــل عليهــا، وإذا كان أدنــى مــن ذلــك كان )غبّيــا( علــى درجــات أيًضــا. 
وقــد وضــع العلمــاء اختبــارات عديــدة جــّدا لتقديــر العمــر العقلــي للبشــر، 
أن  علــى  االختبــارات  تلــك  دّلــت  وقــد  الــذكاء،  درجــة  حتديــد  َثــمَّ  ومــن 
معــدل الــذكاء بــني النــاس عامــة يتــراوح مــا بــني )70( فأقــل عنــد ضعــاف 
ووجــد  والعباقــرة،  األذكيــاء  عنــد  فأكثــر  و)130(  واملعتوهــني،  العقــول 
متوســط  ذكاء  مبعــدل  يتمتعــون  النــاس  مــن   )%60( أن  كذلــك  العلمــاء 

يتــراوح مــا بــني )90 - 110(.

ــرد بــني منــو جســم اإلنســان ودرجــة  والحــظ العلمــاء أيًضــا وجــود تناســب ُمطَّ
ــا أقصــر بنحــو )4 - 6 ســم(  ذكائــه، فاحظــوا أن األشــخاص املتخلفــني عقلّي
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ويســبب  األســر،  مــن  العديــد  تواجــه  ظاهــرة  األطفــال  عنــد  العنــاد  جــواب: 
ومــع  األقــارب  أمــام  والتمــرد  أعراضــه  وتظهــر  للوالديــن،  شــديًدا  إزعاًجــا 
املعلمــني، وســببه غالًبــا تصــاُدم بــني رغبــات الطفــل وأوامــر الكبــار ونواهيهــم؛ 

تصرفاتــه. علــى  ُيِصــّر  فالطفــل 

والطفــل مــع نهايــة مرحلــة الرضاعــة يتحــول مــن كائــن معتمــد اعتمــاًدا كلّيــا 
علــى األم إلــى كائــن اجتماعــي بــدأ يســتقل بذاتــه ويتعــرف علــى العالــم احمليــط 
بــه، ومــع بدايــة العامــني مــن عمــر الطفــل يبــدأ لديــه ظهــور الــذات، وتبــدأ األنــا 
ذاتــه  لــه  أنــه شــخص  الصغيــر  يعــرف  أكبــر حتــى  بشــكل  التبلــور  األعلــى يف 
وكيانــه املســتقل، فيبــدأ برفــض أوامــر الكبــار وتبــدأ كلمــة »ال« لديــه يف البــروز 
علــى الســطح، حتــى إننــا نســمع مــن الصغــار تكــرار الكلمــة علــى كل أمــر يصــدر 

مــن الكبيــر، وخصوًصــا األم.

وتبلــغ ذروة العنــاد عنــد الطفــل يف العــام الرابــع، وتبــدأ يف التاشــي مــع بدايــة 
دخوله املدرســة إذا مت التعامل مع الظاهرة بشــكل صحيح، أما إذا أخطأ األهل 
يف كيفيــة التعامــل مــع عنــاد طفلهــم فقــد يتطّبــع الطفــل بالعنــاد حتــى مراحــل 

متأخــرة مــن طفولتــه، وقــد يتحــول إلــى اضطــراب ســلوكي يحتــاج إلــى عــاج.

والنمــط التربــوي يف التعامــل مــع عنــاد الطفــل لــه دور كبيــر يف تهذيــب ظاهــرة 
العنــاد لديــه؛ إذ إنــه يف كثيــر مــن األحيــان مــا جنــد األبويــن يســتخدمان العنــف 
والقســوة مــع طفلهمــا العنيــد إلنهــاء هــذه الظاهــرة باعتبارهــا ظاهــرة ســلوكية 
مشــينة، فيحــاوالن قمعهــا بشــتى الطــرق حتــى ال تتطــور، وال يعرفــان أنهمــا 

بذلــك يزيــدان مــن حــّدة هــذه الظاهــرة دون شــعور.

ولعل أبرز مظاهر العناد عند األطفال هي: 
التصلب يف الرأي.  -

اجلمود يف التفكير.  -

عدم تلبية أوامر الكبار، ووالديهم بالتحديد.  -

-  قــد يصــل العنــاد إلــى متــرد الطفــل علــى النظافــة وغســل الوجــه واألســنان، 
كنــوع مــن العنــاد مــع أبويهــم.

من أسباب العناد: 
القسوة من جانب األبوين.  -

الشعور بالقلق والتوتر.  -

التدليل الزائد من جانب األم أو األب.  -

العاج:
على الوالدين أن يتعاما مع الطفل بحكمة وسعة صدر، ونقول لآلباء:  

رّكزوا يف ردودكم الكامية لطفلكم.  -

عليكم استبعاد كلمات الرفض، ومنها كلمة )ال(.  -

-  إذا كنتــم ُتكثــروَن مــن كلمــة )ال( لطفلكــم؛ فســوف يتعلمهــا منكــم، ويبــدأ 
الشــعورّيا. تكرارهــا  يف 

-  عندمــا تطلبــون مــن طفلكــم طلًبــا ويرفــض؛ اســألوه عــن ســبب رفضــه، 
فغالًبــا مــا ســيكون رده أنــه مشــغول متاًمــا كمــا تفعلــون معــه! فهــو يــرى 
أن مــن حقــه أن يرفــض طلبــك أو أن يؤجلــه كمــا يفعــل الكبــار، فعليكــم 

بنفســه. ثقتــه  وتعزيــز  اإليجابــي  للنمــو  فرصــة  إعطــاءه 

-  جتنبــوا صيغــة األمــر، فبــداًل مــن أن تقولــوا لــه: اذهــب إلــى فراشــك فقــد 
اســألوه: متــى ســتنام؟ النــوم،  وقــت  حــان 

-  جتنبــوا التدليــل الزائــد أو القســوة الزائــدة للطفــل؛ فكاهمــا ُينتجــان 
معــه. التعامــل  يصعــب  عنيــًدا  طفــًا 

-  جتنبــوا اســتخدام العنــف والقســوة مــع طفلكــم العنيــد؛ فهــذا ال يحــّل 
ســوًءا. يزيدهــا  بــل  املشــكلة 

استخدموا أسلوب املدح لطفلكم، عندما يكون مطيًعا.  -

-  ابتعــدوا عــن وصفــه بالعنيــد أمــام اآلخريــن أو مقارنتــه بغيــره؛ ألن هــذا قــد 
يســبب لــه احلــرج، ممــا يجعلــه يتمســك بالعنــاد بشــكل أكبــر.

-  إذا اســتمّر عنــاد طفلكــم وحتــّول إلــى اضطــراب ســلوكي، فعليكــم استشــارة 
مختص نفســي لتقومي هذا الســلوك؛ فالعناد قد يؤثر ســلًبا يف شــخصية 

ــف مــع البيئــة احمليطــة بــه. الطفــل ويقــوده إلــى ســوء التكيُّ

ْفــق يف شــيء إال  -  عليكــم بالرفــق؛ فقــال صلــى اهلل عليــه وســلم: »مــا كان الرِّ
زانــه، ومــا ُنــِزَع مــن شــيء إال شــانه«.

سؤال: ورد إلينا من  )ع.ن.هـ( السؤال التالي:

ابني عنيد جّدا، فما األسلوب األمثل للتعامل معه؟
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سؤال وجواب 
االســترجاع، اإلجهــاد الذهنــي النــاجت عــن تدفــق الكــم الهائــل مــن املعلومــات 
غيــر املرتبطــة، أو نتيجــة اإلرهــاق البدنــي الــذي يؤثــر بطبيعــة احلــال علــى 

قــدرة اإلنســان الذهنيــة.

4- عدم ربط املعلومات بنظائرها:

مــن أهــم ميــزات العقــل هــو الوصــول العشــوائي للمعلومــات، حيــث إنــه مثــل 
بالضغــط  مباشــرة  معلومــة  أليــة  الوصــول  تســتطيع  اإلنترنــت  صفحــات 
الصفحــات  جميــع  قــراءة  عليــك  يجــب  ال  حيــث  املناســبة؛  الوصلــة  علــى 
مثــل الكتــاب مثــًا للوصــول إلــى مــا تريــد، ومبــا أن العقــل البشــري يحتــوي 
علــى مايــني املعلومــات التــي تتشــارك يف معطيــات معينــة؛ فقــد يلتبــس 
األمــر عنــد اســتحضار إحــدى املعلومــات بالوصــول إلــى معلومــة خاطئــة! 
مــع  معلومــة  لــكل  وُمْحَكــم  قــوي  ربــط  عمــل  إلــى  حتتــاج  لذلــك 
التصنيــف الــذي يتبعــه، كمثــل آيــات القــرآن التــي قــد تتكــرر يف أكثــر مــن 
ســورة؛ حيــث يجــب عليــك ربــط كل آيــة بالتــي بعدهــا أو قبلهــا ملعرفــة أيــة 

اآليــة. تلــك  لهــا  تتبــع  ســورة 

5- عدم تثبيت املعلومات بالكتابة:

إذا رجعنــا بذاكرتنــا للــوراء لعلنــا نتذكــر أيــام دراســتنا االبتدائيــة، وكيــف 
أنــه كان ُيْطَلــب منــا تكــرار كتابــة أي مقطــع عشــر مــرات علــى األقــل؛ وذلــك 
تدويــن  علــى  أيًضــا  ذلــك  وينطبــق  األذهــان،  يف  ُتَرّســخه  العلــم  كتابــة  ألن 
املواعيــد واملعلومــات العامــة؛ حيــث إن لهــا أثــًرا ســحرّيا علــى قــدرة التذكــر 

واالســتحضار.

6- املعاصي:

 قال اإلمام الشافعي -يرحمه اهلل: 

شكوُت إلى وكيع سوء حفظي    فأرشدني إلى ترك املعاصي
وأخبرني بأن العلـــم نـــــــــــور      ونور اهلل ال ُيْؤَتـى لعاصـي

ــس علــى النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم- يف القــراءة؛ بســبب معصيــة  وقــد ُلبِّ
رســول  مــع  صليــت  قــال:  زائــدة  عــن  أحمــد  مســند  ففــي  املأمومــني،  أحــد 
اهلل -صلــى اهلل عليــه وســلم- الصبــح، فقــرأ بالــروم فتــرّدد يف آيــة، فلمــا 
ــون معنــا  انصــرف قــال: »إنــه َيْلِبــُس علينــا القــرآن أن أقواًمــا منكــم ُيَصلُّ
الوضــوء«.  فلُيحســن  معنــا  الصــاة  شــهد  فمــن  الوضــوء!  ُيحســنون  ال 

وحّســنه الشــيخ شــعيب األرنــاءوط.

مبعصيــة  يحصــل  فــألن  الغيــر،  مبعصيــة  يحصــل  النســيان  كان  فــإذا 
أولــى. بــاب  مــن  القــارئ 

ونحــن نوصيــك بــدوام املراجعــة، وتقــوى اهلل، واالســتمرار يف اإلمامــة، مــع 
التوجــه إلــى اهلل بالدعــاء مبثــل مــا ُرِوَي عــن ابــن عبــاس أنــه كان يدعــو بــه 
ــيُت، واحفــظ علــيَّ مــا علمــُت، وزدنــي علًمــا«.  رنــي مــا ُنسِّ وهــو: »اللهــم ذكِّ

ال  قــد  التــي  األســباب  مــن  العديــد  توجــد  ســبق:  مــا  إلــى  باإلضافــة   -7
ُيلقــي لهــا اإلنســان بــااًل مثــل: النظــام الغذائــي والصحــة العامــة، ومــدى 
حــب اإلنســان للقــراءة والتــزود مــن العلــم، كمــا قــال اإلمــام علــي -رضــي اهلل 

نقصــان«. إلــى  فهــو  زيــادة،  إلــى  يكــن  لــم  »مــن  عنــه-: 

:)Some advice( بعض النصائح
التعاليــم الروحيــة والشــعائر الدينيــة لهــا جوانــب إيجابيــة كثيــرة يف حياتنــا، 
-عــّز  اهلل  إلــى  لدينــا  عمــا  للتعبيــر  واجباتنــا  مــن  كونهــا  إلــى  باإلضافــة 

وجّل. 

ويف اإلســام -علــى ســبيل املثــال - مبــادئ مثــل: األمــر باملعــروف والنهــي 
عــن  املنكـــر، الصــاة يف الليــل، القيلولــة الوجيــزة بعــد الظهــر، االبتعــاد عّمــا 
هـــو ممنــوع، اســتمرار القــراءة أو حتفيــظ القــرآن الكــرمي، وأنشــطة أخــرى 

النســيان. ضــد  احلمايــة  بعــض  توفــر 

وجنــد أن حفـــــظ النفــــــس عــن األشــياء التــي تعتبــر غيــر الئقــة أخاقّيــا 
ال يــؤذي الذاكــرة، وليــس أقلهــا األشــياء التــي هــي مثيــرة جنســّيا بطريقــة 
غيــر مشــروعة، والتــي قــد تــؤدي إلــى تلــف اخلايــا العصبيــة التــي تعمــل 
يف الذاكــرة مــن أجــل أن تكــون أقــل تأثــًرا بالنســيان يف الســنوات املاضيــة. 
لتعلــم  وفكرّيــا؛  روحّيــا  مفيــدة  مــواّد  قــراءة  املفيــد  مــن  يكــون  أن  وميكــن 
حالــة  يف  النفــس  علــى  واحلفــاظ  اجلديــدة،  واملفاهيــم  الكلمــات  وحفــظ 
معنويــة جيــدة مــن خــال االنخــراط يف العمــل اخليــري ومســاعدة اآلخريــن، 

واحلفــاظ علــى النــوم اجليــد واتبــاع نظــام غذائــي صحــي.

املصدر: 
http://ahbbak.blogspot.com.eg/11/2011/blog-post.html
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لعبة البرج/ اختبر ذكاءك:

يتوجــب عليــك يف هــذه اللعبــة أن تنقــل برًجــا مكوًنــا مــن عــدة صفــوف مــن 
اليســار إلــى اليمــني، التحــدي الــذي تواجهــه هــو أنــك ال تســتطيع أن تضــع 
طابًقــا أكبــر فــوق الطابــق الــذي يصغــره؛ لذلــك يتوفــر لديــك عمــود يف 

املنتصــف ملســاعدتك يف نقــل البــرج.

لعبة الصور/ اختبر قوة ذاكرتك:

تظهــر لــك صــورة يف مجموعــة مــن املربعــات.. تأمــل الصــورة جيــًدا ثــم 
انتقــل إلــى اخلطــوة الثانيــة، حيــث تظهــر لــك نفــس املربعــات فارغــة مــع 
الــذي  املربــع  علــى  بالضغــط  قــم  اآلن  األســفل..  يف  الصــورة  مــن  جــزء 
قــد  كنــت  إذا  إال  املناســب  املربــع  جتــد  لــن  طبًعــا  اجلــزء،  ذلــك  يناســب 

جيــًدا. الصــورة  حفظــت 

 لعبة تسلسل األلوان/ اختبر ذكاءك:

يجــب عليــك أن تفهــم هــذه اللعبــة جيــًدا لتفــوز بهــا، قــم باختيــار أحــد 
األلــوان الســتة مــن اليمــني ثــم اضغــط علــى إحــدى اخلانــات األربــع يف 
الصــف  ميتلــئ  حتــى  مختلفــة  بألــوان  العمليــة  ْر  َكــرِّ الســفلي..  الصــف 
األول، قــام الكمبيوتــر مســبًقا بوضــع تسلســل األلــوان.. إن كان التسلســل 
الــذي وضعتــه صحيًحــا تفــوز، وإاّل فإنــه يعطيــك دائــرة بيضــاء لــكل لــون 
مكانــه  يف  صحيــح  لــون  لــكل  ســوداء  ودائــرة  خاطــئ،  مــكان  يف  صحيــح 
الصحيــح حســب التسلســل املطلــوب. اســتفد مــن هــذه املعلومــة وامــلء 
بإمكانيــة  تظهــر  وذكائــك  ماحظتــك  قــوة  وهكــذا..  الثانــي،  الصــف 
أقــل عــدد مــن  الوصــول للتسلســل اللونــي الصحيــح، وذلــك باســتعمال 

املمكنــة. الصفــوف 

 لعبة التوصيل/ اختبر ذكاءك:
 تلعــب أنــت والكمبيوتــر حيــث حتــاول مــلء اخلانــات البيضــاء باللــون األحمــر 
إلمتــام خــط يصــل بــني الطرفــني، بينمــا ينافســك الكمبيوتــر لعمــل خــط أزرق 

متصــل مــن األســفل لألعلــى.. هــل يتفــوق ذكاء الكمبيوتــر علــى ذكائــك؟!

الصور املتشابهة/ اختبر قوة ذاكرتك:

 قــم بالضغــط علــى املربعــات ملعرفــة الصــور التــي حتملهــا، كلمــا قمــت بالضغــط 
علــى مربعــني يحمــان نفــس الصــورة يتــم تثبيتهمــا وبالتالــي تســتطيع البحث 
عــن صــور متشــابهة يف مربعــات أخــرى.. تكمــن صعوبــة هــذه اللعبــة يف أنــك إن 
ُقْمــَت بالضغــط علــى مربــع ال يحمــل نفــس الصــورة التــي يف املربــع الــذي قبلــه؛ 

فســوف تبــدأ اللعبــة مــن جديــد.

بعض األلعاب امُلَسّلية، التي تساعدك على 
اختبار ذكائك وقوة ذاكرتك

طرق وأفكار لتقوية الذاكرة

توالــت عــدة أبحــاث واكتشــافات ومؤلفــات يف كيفيــة تقويــة الذاكــرة، كمــا لــم يخــُل 
عالــم اإلنترنــت مــن مواقــع إرشــادية وطّبيــة ومعلوماتيــة حــول هــذا املوضــوع، 
وعشــبية  طبيــة  وصفــات  يوفــر  الــذي   www.Brain.com موقــع أشــهرها  ومــن 
إضافــة إلــى أبحــاث ومعلومــات حــول تقويــة الذاكــرة، ومــع كل ذلــك تظــّل بعــض 
األمــور البدهيــة والبســيطة التــي يســتطيع اإلنســان تطبيقهــا يف حياتــه اليوميــة 

أوقاتــه. مــن  واســتفادته  شــخصيته  حتســني  وبالتالــي  ذاكرتــه،  لتقويــة 

1- ذكر اهلل -عّز وجّل:

ال يشــّك اثنــان يف أن العاقــة الدائمــة بــني اإلنســان وخالقــه لهــا أكبــر األثــر يف 
حياتــه اليوميــة، وهــذه العاقــة ال تنشــأ فقــط بــأداء الفــروض وحســب؛ بــل يجــب 
أن تتعــدى ذلــك إلــى االرتبــاط الِوْجدانــي الدائــم بــاهلل عــّز وجــّل، وال أدل علــى 
ــَك ِإَذا َنِســيَت{ ]الكهــف: 24[، ووصيــة الرســول  بَّ ذلــك مــن قولــه تعالــى: }َواْذُكــر رَّ
دوام  ذلــك  إلــى  يضــاف  اهلل«؛  بذكــر  رطًبــا  لســانك  »اجعــل  )ص(:  الكــرمي 

وســلم. آلــه  وعلــى  عليــه  اهلل  -صلــى  اخللــق  أشــرف  علــى  والســام  الصــاة 

2- الربط الذهني:

إنــك  حيــث  البشــري،  للعقــل  التلقائيــة  العمليــات  مــن  الذهنــي  الربــط  يعتبــر 
نســتطيع  لذلــك  مثــًا؛  عطــره  رائحــة  شــّم  مبجــرد  معيًنــا  شــخًصا  تتذكــر  قــد 
االســتفادة مــن هــذه العمليــة لتثبيــت املعلومــة وبالتالــي تقويــة الذاكــرة، فمثــًا: 
متــًرا   15 ارتفاعهــا  يبلــغ  التــي  الكعبــة  كارتفــاع  معينــة  معلومــة  اربــط 
بصــورة ذهنيــة، كأن تواظــب فتــرة علــى تخيــل القمــر يف ليلــة 15 وهــو يضــيء 
علــى الكعبــة، كمــا أن الربــط العــددي مفيــد أيًضــا للمواعيــد ومتطلبــات احليــاة 
اليوميــة، فمثــًا: إن كان ينبغــي عليــك أثنــاء خروجــك للعمــل أخــذ مجموعــة 
ــخ هــذا العــدد يف ذهنــك، وســوف جتــد  ــا وَرسِّ ْرهــا عددّي مــن األشــياء معــك؛ فتذكَّ
نفســك تتأكــد مــن أخــذ جميــع األشــياء عــن طريــق التأكــد مــن عددهــا الصحيــح.

3- الكتابة وتدوين املعلومات:

الكتابــة ليســت فقــط حلفــظ العلــم وتداولــه بــني النــاس؛ إذ إن الكتابــة تســاعد 
أيًضــا يف ترســيخ املعلومــة يف ذهــن كاتبهــا، وال أدّل علــى ذلــك مــن أن املواظبــة 
مــا  إلــى  الرجــوع  بــدون  حتــى  يتذكرهــا  اإلنســان  جتعــل  املواعيــد  كتابــة  علــى 

كتبــه، ملــاذا ال جتــرب بنفســك لتتأكــد مــن صحــة هــذا األمــر؟!
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تلــك  لتتخيــل  الدقائــق  بعــض  لنفســك  تعطــي  أن  تكتــب  وأنــت  كذلــك  حــاوْل 
حياتــك  أحــداث  مــن  بــه  يرتبــط  أو  يســبقه  ومــا  املوعــد  هــذا  أو  املعلومــة، 

األيــام. مبــرور  التلقائــي  للتذكــر  لــك  مفيــًدا  ذلــك  يكــون  وســوف  اليوميــة، 

4- الغذاء:

 تــكاد املكونــات الغذائيــة الســليمة تنعــدم فيمــا نتناولــه يومّيــا، فمــع إيقــاع احليــاة 
جيــًدا،  املطبــوخ  الغــذاء  عــن  واالبتعــاد  الســريعة  الوجبــات  وانتشــار  العصريــة 
بــدأت األعــراض الصحيــة والعقليــة يف االنتشــار، وقــد خلصــت دراســة أجراهــا 
مركــز )Centers for disease control and prevention( إلــى أن 
نقــص أحمــاض أوميجــا 3 لــه دور أساســي يف ضعــف تغذيــة الدمــاغ وبالتالــي 
يف  مكثــف  بشــكل  األحمــاض  هــذه  وتتوفــر  عــام،  بشــكل  الذاكــرة  ضعــف  يف 
أســماك الســلمون واجلــوز والبيــض، وبشــكل عــام فــإن الغــذاء الســليم واملتنــوع لــه 

دور أساســي يف احلفــاظ علــى تــوازن اجلســم؛ مبــا يف ذلــك العقــل.

5- صحة اجلسم:

صحــة  علــى  العامــة  احملافظــة  علــى  أيًضــا  ينطبــق  الغــذاء  علــى  ينطبــق  ومــا 
أن  إلــى  الدراســات  إحــدى  تشــير  حيــث  النــوم،  وبخاصــة  وراحتــه  اجلســم 
النــوم هــو مــن حاجــات العقــل وليــس البــدن، فاإلنســان يحتــاج للنــوم وإن لــم 

يتحــرك طــوال يومــه!

ملاذا مع أنه أراح عضاته ولم يجهدها؟

يرجــع الســبب إلــى أن العقــل يعمــل جاهــًدا وال يكــّف عــن التفكيــر وحفــظ كل مــا 
تــراه العــني وتســمعه األذن وخــاف ذلــك؛ وبالتالــي فهــو يحتــاج لفتــرة ال تقــل 

عــن 8 ســاعات مــن الراحــة.

وموضــوع صحــة اجلســم موضــوع متشــّعب، ويكفــي هنــا أن نشــير إلــى أهميــة 
واكتشــف  املشــي  رياضــة  ميــارس  شــخص  أي  مــع  باحلــوار  ُقــْم  املشــي،  رياضــة 
حيويتــه وقدرتــه املتميــزة علــى التذكــر، وإن اقتنعــت بالنتائــج ابــَدْأ منــذ الغــد 
وأعــِط جســمك املســكني الــذي ال تهتــم بــه نصــف ســاعة علــى األقــل مــن املشــي، 
والحــظ الفــرق بنفســك؛ ســواء يف حيويتــك العامــة أو يف قدرتــك علــى التذكــر.
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مقابلة أخّصائية التأهيل التخاطبي

  اللغــة: تهجيــة الكلمــات والتعــرف عليهــا، الثــروة اللغويــة، القواعــد، 
اجلمــل. مبنــى 

  اإلصغاء والتركيز: حركة زائدة، اندفاعية وتهور، تشتت وقلة تركيز.

احِلّس: حساسية زائدة أو خمول حسي.  

والغليظــة،  الدقيقــة  العضــات  حركــي:   - واحلســي  احلركــي    األداء 
حركــي.  - احلســي  والتــآزر 

اضطرابات التواجد يف الفراغ.  

ممــا ال شــك فيــه أن لصعوبــات التعلــم أثــًرا علــى الطــاب؛ 
فهــل صعوبــات التعلــم ثابتــة بــن كل الطــاب أم أنهــا 

ــر؟  ــب آلخ ــن طال ــة م مختلف
الطــاب ذوو الصعوبــات التعلميــة ليســوا مجموعــة متجانســة؛ فمنهــم مــن 
يســتصعب إكمــال الدراســة االبتدائيــة وتؤثــر الصعوبــة علــى حياتــه إلــى 
األبــد، ومنهــم مــن ُيْنِهــي دراســته اجلامعيــة املتقدمــة وال تؤثــر الصعوبــة 

أبــًدا. حياتــه  علــى 

الصعوبــة،  نــوع  يف  يكــون  الطــاب  بــني  يظهــر  الــذي  االختــاف  إن 
لــدى  والعاطفــي  واالجتماعــي  الدراســي  األداء  علــى  وتأثيرهــا  وشــدتها، 
التــي  والثقافيــة  والبيئيــة  الشــخصية  املركبــات  إلــى  باإلضافــة  الطالــب؛ 
يعيــش فيهــا، كل هــذه العوامــل ســتقرر مجتمعــًة مــدى التأثيــر علــى حيــاة 

الطالــب.

الصعوبــات التعلميــة ليســت ثابتــة وقــد تؤثــر بأشــكال مختلفــة علــى الفــرد 
خــال ســنوات تطــوره وتعلمــه؛ فقــد تظهــر صعوبــات القــراءة عنــد أحــد 
وجــود  منيــز  ال  قــد  بينمــا  املقــروء،  فهــم  إلــى  يصــل  عندمــا  الطــاب 
صعوبــات يف القــراءة عنــد طالــب آخــر إال عندمــا يضطــر إلــى قــراءة مــواّد 

مرّكبــة ومعّقــدة.

يعتبــر  -الدسلكســيا-  القــراءة  عســر  أن  املعــروف  مــن 
ضمــن صعوبــات التعلــم، فلــو حتدثتــم عــن  الدسلكســيا 

- العســر القرائــي؟
قــد تظهــر الصعوبــات التعلميــة يف جانبــني أساســيني مــن عمليــة التعلــم، 

: همــا و

  اكتساب مهارات التعلم األساسية مثل: القراءة، والكتابة، واحلساب.

متطلبــات  حســب  وتوظيفهــا  األساســية  التعلــم  مهــارات    اســتخدام 
الطويلــة  النصــوص  قــراءة  مثــل:  التعليميــة،  واملهــارة  اجليــل 
القــراءة  يف  مشــاكله  مواجهــة  إلــى  الطالــب  تضطــر  التــي  واملركبــة 
مثــل: قراءتــه البطيئــة، وصعوبــة حتليــل الكلمــات املركبــة والطويلــة؛ 

املقــروء. فهــم  يف  الصعوبــات  وبالتالــي 

أمــا الصعوبــات البــارزة التــي تنجــم عــن عــدم اكتســاب املهــارات، أو صعوبــة 
توظيفهــا فهــي:

:)Dyslixia( 1. صعوبات القراءة - العسر القرائي
اجليــل  مــع  يتــاءم  مبــا  القــراءة  مهــارات  اكتســاب  يف  الصعوبــة  تبــرز 
املناســب، ومتتّد الصعوبة من عجز يف القدرة على متييز الرموز املطبوعة 

إلــى البــطء يف القــراءة وفهــم املقــروء.

وحتــدث غالبيــة الصعوبــات القرائيــة مــن جــراء صعوبــة يف املجــال اللغــوي؛ 
األجــزاء  إلــى  )الوعــي  الصوتــي  الوعــي  مهــارات  اكتســاب  عــدم  مثــل: 
القواعــد  واســتخدام  الكلمــات  فهــم  يف  صعوبــة  الكلمــات(،  يف  الصوتيــة 

اللغويــة.

يف  صعوبــة  جــراء  مــن  حتــدث  قــد  القــراءة  يف  أخــرى  صعوبــات  هنــاك 
التمييــز البصــري؛ مثــل: التمييــز بــني األشــكال املتشــابهة واالجتاهــات.

صعوبــات التعلــم مصطلــح علمــي حديــث؛ فهــل باإلمــكان 
أن يعــرف القــارئ الكــرمي نبــذة عــن صعوبــات التعلــم؟ 

التعلــم  مهــارات  اكتســاب  يف  اضطــراب  أو  صعوبــة  هــي  التعلــم  صعوبــات 
األساســية؛ ألســباب عصبيــة، وليــس لهــا عاقــة مبشــاكل التعلــم النابعــة 
االنفعاليــة  االضطرابــات  أو  البيئــي،  التخلــف  أو  العقليــة،  اإلعاقــة  مــن 

الشــديدة.

غيــر  ملجموعــة  عــام  »اصطــاح  بأنهــا  التعلميــة  الصعوبــات  وُعّرفــت 
متجانســة مــن االضطرابــات امللحوظــة يف واحــدة أو أكثــر مــن العمليــات 
العقلية األساســية؛ مثل: فهم اللغة واســتخدامها شــفهّيا أو كتابّيا، وعجز 
هــذه  والتفكيــر،  واحلســاب  والكتابــة  القــراءة  أو  الــكام  أو  االســتماع  يف 
اإلدراك  إعاقــات  عليهــا  يطلــق  التــي  احلــاالت  تتضمــن  االضطرابــات 
والعســر القرائــي... ويكــون أســاس هــذه االضطرابــات ذاتّيــا فردّيــا، ويعــود 

املركــزي«.  األعصــاب  جهــاز  أداء  ســوء  إلــى 

هــل لصعوبــات التعلــم وقــت مبكــر للظهــور، أم أنهــا تظهــر 
يف مراحــل التعليــم املختلفــة؟

مــن املتوقــع ظهــور صعوبــات التعلــم منــذ الســنوات األولــى للتعلــم، وحتــى 

يف الطفولــة املبكــرة؛ لكــن نصــف الطــاب الذيــن ُيعانــون مــن صعوبــات 
العليــا  املراحــل  إلــى  وصولهــم  بعــد  إال  مشــاكلهم  ُتْكَتشــف  ال  التعلــم 
لاعتمــاد  واحلاجــة  الدراســية  املهمــات  تتعقــد  عندمــا  التعلــم،  مــن 
علــى خبــرات ســابقة. وبالتالــي، ميكــن ظهــور صعوبــات التعلــم يف مراحــل 
مختلفــة مــن العمــر، بحســب شــدة احلالــة وقــدرات الفــرد الذاتيــة للتعامــل 

. معهــا

قــد يتبــادر لبعــض األشــخاص أن صعوبــات التعلــم ناشــئة عــن ظــروف بيئيــة 
أو اقتصادية. 

األســاس املفتــرض لصعوبــات التعلــم هــو أســاس عصبــي، ُتَســّببه الوراثــة 
أو اإلصابــة يف مراحــل قبــل الــوالدة أو يف أثنائهــا أو بعدهــا. مــا يهــّم هــو 
أن ننتبــه إلــى أن الصعوبــات التعلميــة ال تتســبب مــن جــراء ظــروف بيئيــة 
مثــل: الفقــر، والظــروف االقتصاديــة الصعبــة، أو الظــروف التعليميــة غيــر 
املائمــة، علــى الرغــم مــن أن هــذه املعاييــر قــد تزيــد الصعوبــات التعلميــة 

ســوًءا.  

ــا  ــا؛ فم ــاه اهلل به ــي حب ــة الت ــه اخلاص ــب قدرات ــكل طال ل
الفــرق بــن قــدرات الطالــب ذي صعوبــات التعلــم وقــدرات 

الطالــب العــادي؟ 
الطــاب الذيــن يعانــون مــن الصعوبــات التعلميــة يتمتعــون بقــدرات عقليــة 
أكثــر  أو  واحــدة  يف  صعوبــة  يواجهــون  وهــم  العــام،  املعــّدل  حــدود  يف 
واحلســاب،  والكتابــة  القــراءة  مثــل:  األساســية  التعلميــة  املهــارات  مــن 
واألكادمييــة.  التعليميــة  املــواّد  يف  الفشــل  إلــى  بدورهــا  تــؤدي  والتــي 
وســبب الصعوبــات يف املهــارات التعلميــة األساســية يعــود إلــى اضطــراب يف 

التاليــة: األساســية  الذهنيــة  القــدرات 

االجتاهــات،  املرســومة،  الرمــوز  التفاصيــل،  متييــز  البصــري:    اإلدراك 
الصــورة واخللفيــة، اجلــزء مــن الــكل.

الرمــوز  متييــز  املتشــابهة،  األصــوات  بــني  التمييــز  الصوتــي:    الوعــي 
الرمــوز  مــن  الكلمــة  وتركيــب  حتليــل  للكلمــات،  املرّكبــة  الصوتيــة 

الصوتيــة. أجزائهــا  مــن  الكلمــات  وتكملــة  الصوتيــة 

  الذاكــرة الســمعية والبصريــة: الذاكــرة قريبــة وبعيــدة املــدى، االســترجاع 
مــن الذاكــرة، الذاكــرة العاملــة.

  صاحبة ومديرة مركز »iQtest« للتخاطب وتنمية املهارات.
  دبلوم يف التخاطب، جامعة عني شمس، كلية البنات.

  دبلوم صعوبات التعلم، جامعة عني شمس، كلية البنات.
  دبلوم يف التوحد، أكادميية التدريب والتنمية بالتعاون مع 

جامعة عني شمس، كلية البنات.

رشا محمد علي البربري
أخّصائية تأهيل تخاطبي.
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  اإلصغــاء والتركيــز: حركــة زائــدة، تشــتت بــارز باملقارنــة مــع األقــران، 
اخلســارة. ــل  تقبُّ وعــدم  متقلــب  مــزاج  املهمــات،  إمتــام  عــدم 

  املجــال البصــري - حركــي: صعوبــة يف إمتــام املهمــات التــي حتتــاج إلــى 
يف  صعوبــات  واخللفيــة،  الصــورة  متييــز  يف  صعوبــة  األجــزاء،  متييــز 
العضــات الدقيقــة، االمتنــاع عــن فعاليــات الرســم والتلويــن والقــص.

  املجــال الســلوكي - اجتماعــي: صعوبــة يف املبــادرة لعاقــات اجتماعيــة، 
صعوبــة يف فهــم املواقــف االجتماعيــة وتقبــل القوانــني، صعوبــات يف 

التأقلــم بالعمــل يف املجموعــة وأخــذ الــدور.

 )ب( املرحلة األساسية:
  القــراءة والكتابــة: االمتنــاع عــن القــراءة، صعوبــة يف الربــط بــني شــكل 
مــن  الكلمــات  تكويــن  يف  صعوبــة  وأصواتهــا،  واحلــركات  احلــرف 
أجــزاء الكلمــات، أخطــاء يف القــراءة، قــراءة بطيئــة، أخطــاء إمائيــة 

ملفتــة لانتبــاه.

والقســمة والضــرب(،  والطــرح    احلســاب: أخطــاء يف احلســاب )اجلمــع 
ذاتهــا. وعمليــات احلســابية  املشــاكل احلســابية  بــني  الربــط  صعوبــة يف 

  املجــال البصــري - حركــي: خــّط غيــر مقــروء، مســكة قلــم غيــر مريحــة 
)ارتخــاء أو ضغــط كبيــر(، صعوبــات يف ترتيــب اخلــط والصفحــة، بــطء 

يف احلركــة ويف املهمــات التــي تعتمــد علــى العضــات الدقيقــة.

 )ج( املرحلة اإلعدادية:
  القــراءة والكتابــة: أخطــاء قرائيــة، بــطء يف القــراءة والكتابــة، االمتنــاع 
يف  صعوبــات  الكتابــي،  التعبيــر  يف  صعوبــات  اجلهريــة،  القــراءة  عــن 
تعلــم القــراءة والكتابــة يف اللغــات اجلديــدة، أخطــاء إمائيــة كبيــرة.

مســكة  يف  صعوبــات  مقــروء،  غيــر  خــط  حركــي:   - البصــري    املجــال 
التنظيــم. يف  صعوبــة  الكتابــة،  عــن  االمتنــاع  القلــم، 

)د( املرحلة الثانوية:
  القــراءة والكتابــة: َفْجــَوة كبيــرة بــني التعبيــر اللفظــي والتعبير الكتابي، 
صعوبــة يف التعلــم املســتقّل دون مســاعدة، تدهــور ملحــوظ يف النتائــج 

األكادمييــة باملقارنــة مــع الســنوات الســابقة.

جمــع  يف  صعوبــة  للمعلومــات،  خاطــئ  تفســير  والتفكيــر:    اللغــة 
إلــى  التوصــل  يف  صعوبــة  متعــددة،  قــراءات  مــن  مشــتركة  معلومــات 
إســتراتيجيات  توظيــف  يف  صعوبــة  عنهــا،  والتعبيــر  املجــردة  األفــكار 

علــى  االمتحانــات  أثنــاء  املعلومــات  تذكــر  يف  صعوبــة  مفيــدة،  تعلــم 
دراســتها. مــن  الرغــم 

  الذاكــرة، اإلصغــاء والتركيــز: صعوبــات يف جتميــع املعلومــات وكتابتهــا 
أثنــاء احلصــص، تعــب مزمــن، صعوبــة يف إنهــاء املهمــات، االهتمــام الزائــد 

أو عــدم االهتمــام بالتفاصيــل.

  املجــال البصــري - حركــي: بــطء يف تنفيــذ املهمــات، التلعثــم احلركــي، 
الرياضيــة. عــدم اخلــوض يف األلعــاب 

الوفيــر  احلــظ  طابنــا  جلميــع  أمتنــى  أن  إال  يســعني  ال  النهايــة  ويف 
ــوا قدراتهــم،  ليكونــوا بــني أيــدي أفضــل املربــني؛ حتــى يعتنــوا بهــم وينمُّ

يواجهونهــا. قــد  التــي  والصعوبــات  املشــاكل  جميــع  متجاوزيــن 

:)Dysgraphia( 2. صعوبات الكتابة - العسر الكتابي
تظهــر صعوبــات الكتابــة مبســتويات عــدة، منهــا: الضغــط الكبيــر أو القليــل 
اإلمائيــة  األخطــاء  الكتابــة،  أثنــاء  البــطء  الكتابــة،  أثنــاء  القلــم  علــى 
أو  الكتابــة  عــن  االمتنــاع  للجمــل،  املناســبة  الصياغــة  واملتكــررة،  الكثيــرة 
بفحــوى  كبيــر  وفــرق  واملختصــرة،  القصيــرة  باإلجابــات  االكتفــاء  حتــى 
املــادة املكتوبــة باملقارنــة مــع فحــوى اللغــة الشــفهية؛ وذلــك بســبب بــذل 

املضمــون. إهمــال  وبالتالــي  للكتابــة،  التقنــي  اجلانــب  يف  كبيــرة  جهــود 

وغالًبــا مــا تكــون خلفيــة هــذه الصعوبــات مشــاكل يف العضــات الدقيقــة 
بــني  التمييــز  )صعوبــة  لغويــة  صعوبــات  القلــم(،  إمســاك  )صعوبــة 
األصــوات وربــط الصــوت بالرمــز املكتــوب(، صعوبــات يف اإلدراك البصــري 
 - احلســي  التنســيق  يف  صعوبــة  املتشــابهة(،  احلــروف  بــني  )التمييــز 

واليــد. العــني  بــني  حركــي 

:)Dyscalculia( 3. صعوبات احلساب
تكــون الصعوبــة يف اكتســاب املهــارات احلســابية املطلوبــة للجيــل، وتظهــر 
مــع  التعامــل  يف  الصعوبــة  وتكمــن  مبكــر.  جيــل  يف  الصعوبــات  هــذه 
وعنــد  احلســابية.  املهمــات  تنفيــذ  ويف  احلســاب،  يف  األساســية  املفاهيــم 

التسلســل،  وفهــم  الكميــات  متييــز  يف  الصعوبــة  تظهــر  الطــاب  بعــض 
وهنــاك مــن يجــد صعوبــة يف املســائل الكاميــة بســبب الصعوبــات اللغويــة. 
تضــّر  التــي  املراحــل  متريــر  عمليــة  يف  تتجلــى  أخــرى  صعوبــات  وهنــاك 
التعلــم بشــكل عــام، ومــن هــذه املشــاكل: قلــة التركيــز، ومشــاكل الذاكــرة، 

وغيرهــا. اللغويــة،  والصعوبــات 

الصعوبات مقابل املشاكل:
ليســت كل فجــوة يف التعليــم نابعــة مــن صعوبــات تعلميــة؛ ففــي الكثيــر مــن 
عــدم  يف  أو  ذاتهــا،  التدريســية  الطــرق  فشــل  يف  املشــكلة  تكمــن  األحيــان 
تواصــل جيــد بــني املعلــم واملتعلــم، أو حتــى عــدم متّكــن املعلــم مــن املــادة 
الفشــل  يكــون  أن  ميكــن  أخــرى  أحيــان  ويف  طابــه،  علــى  يعرضهــا  التــي 
أو  عائليــة  ألســباب  الطالــب  لــه  يتعــرض  كبيــر  نفســي  ضغــط  بســبب 

اجتماعيــة )طــاق، وفــاة، عنــف...(.

بشــكل عــام، حتــى نعتبــر الطالــب مــن املجموعــة امُلَعّرضــة ألن تكــون مــن فئــة 
صعوبــات التعلــم، علينــا أن ننفــي علــى األقــل النقــاط اخلمــس التاليــة، 
وهــي: ال يعانــي مــن تأخــر ذهنــي، ال يعانــي مــن إعاقــات حســية، ال يعانــي 
يتعــرض  لــم  بيئــي،  حلرمــان  يتعــرض  لــم  جســدية،  إعاقــات  مــن 
ال  الطالــب  هــذا  فــإن  ذلــك  مــن  الرغــم  وعلــى  فاشــلة،  تعليــم  ألســاليب 

يحــرز تقدًمــا يف التعليــم.

فكيــف  أبنائهــم،  بســلوكيات  االهتمــام  األمــور  أوليــاء  علــى  ينبغــي 
دسلكســيا  أو  تعلــم  صعوبــات  وجــود  يكتشــف  أن  األمــر  ولــي  يســتطيع 

أبنائــه؟ أحــد  لــدى 

االنتبــاه  يجــب  التــي  املؤشــرات  إلــى  األمــور  أوليــاء  عنايــة  نوجــه  أن  نــود 
هــذه  تظهــر  وقــد  اخلــاص،  االهتمــام  وتســتدعي  الطالــب  عنــد  لوجودهــا 

املؤشــرات يف مراحــل مختلفــة ونوضحهــا فيمــا يلــي:

) أ ( يف الروضة:
  اللغــة والتفكيــر: مشــاكل يف اللفــظ، ثــروة لغويــة غيــر مناســبة، عــدم 
واأللــوان  األســماء  تذكــر  يف  صعوبــة  للقصــص،  الســماع  يف  الرغبــة 
واألعــداد، اســتخدام مفــرط لكلمــات مثــل: هــو وهــذا وهنــاك، مشــاكل 

املناســب. واســتخدامها  اجلمــل  تكويــن  يف 

بنــاء  يف  صعوبــة  وحفظهــا،  الكميــة  فهــم  يف  صعوبــة    احلســاب: 
يف  صعوبــة  العــّد،  خــال  مــن  التنازلــي  أو  التصاعــدي  التسلســل 

األرقــام. وقــراءة  كتابــة  يف  صعوبــة  احلجــم،  حســب  الترتيــب 



وهنــا نشــير إلــى أهــم الفئــات التــي تصنــف )خطــأ( أنهــا صعوبــات تعلــم، لكــن 
خارجيــة: أســباب  عــن  نــاجت  املنخفــض  حتصيلهــم 

حرمــان  شــديد,  ))فقــر  بالبيئــة  خاصــة  مشــكات  مــن  يعانــون    مــن 
اقتصــادي((. 

  أطفــال يعانــون مــن حرمــان ثقــايف ))يعيشــون يف بيئــة ال توفــر لهــم 
احلــد األدنــى مــن االســتثارة, أو عندمــا ينتقــل الطفــل مــن التعليــم 

آخــر((. بلســان  التعليــم  إلــى  األم  باللغــة 

إًذا: األمــر بــات واضًحــا كالشــمس، فاملتغيــرات اخلارجيــة ال ميكنهــا بــأي 
حــال مــن األحــوال أن جتعــل الطفــل املنخفــض حتصيلّيــا ضمــن فئــة ذوي 

صعوبــات التعلــم.

فــون مطلًقــا علــى أنهــم ذوو صعوبــات تعلــم  مثــل هــؤالء التاميــذ ال ُيصنَّ
)خاصــة أو عامــة(؛ وذلــك ألنــه مــن املعــروف واملشــروط أن أســباب صعوبــات 
التعلــم داخليــة املنشــأ، وال ترجــع مشــاكل أطفــال الصعوبــات إلــى مشــاكل 
داخليــة تخــّص اإلعاقــة العقليــة أو نقــص الــذكاء عــن املتوســط كمــا هــو 
احلــال يف حــاالت بطيئــي التعلــم، وال اإلعاقــات احلســية أو البدنيــة كمــا 

يف حــاالت مشــكات التعلــم، وال االضطرابــات االنفعاليــة الشــديدة.

وختاًما:

الزمــاء  لــكل  املتواضعــة  النصيحــة  هــذه  تقــدمي  مــن  علــيَّ  بــد  ال   
العاملــني مبجــال صعوبــات التعلــم أو مديــري املراكــز واملــدارس، ال بــد لــك 
أواًل أن تطبــق احملــكات الازمــة يف اســتبعاد الطفــل مــن فئــة الصعوبــات: 

  َمَحــّك الــذكاء املتوســط أو فــوق املتوســط مــن )90-110 وأعلــى(:  أقــل 
صعوبــات.  ليــس  ذلــك  مــن 

؛ الفعلي واملتوقع(.   محك التباعد اخلارجي:  )التباعد بني التحصيلنْيِ

  محــك االســتبعاد:  )محــك التربيــة اخلاصــة( اإلعاقــات احلســية والعقليــة 
والبدنيــة واالنفعاليــة، واحلرمــان الثقــايف والبيئــي واالقتصــادي. 

  محــك التباعــد الداخلــي )األهــم(:  الطفــل الــذي يعانــي مــن صعوبــات 
النفســية  العمليــات  مــن  أكثــر  أو  واحــدة  يف  اضطــراب  لديــه  تعلــم 
إيضــاح  مــن  وملزيــد  األكادميــي.  األداء  خلــف  تكمــن  التــي  األساســية، 
القــدرات  إلــى  تشــير  فهــي  هــذه،  النفســية  العمليــات  ماهيــة 

بينهــا:  ومــن  املعرفيــة 

الذاكرة السمعية.      

الذاكرة البصرية.    	 	

اإلدراك )السمعي والبصري(.     	 	

الدمج والتحليل.       

التشفير والتجهيز )سيمانتي, إرثوجرايف(.       

االنتباه.       

املهارات احلركية )كبرى, صغرى(.       

   مشــكات اللغــة املنطوقــة )اســتقبالي أو تعبيــري(، أو حتقيــق    
عقليــة. إمكانيــات  مــن  ميتلكونــه  مــا  مــع  يتناســب  مســتوى 
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كانــت دائًمــا إجابــة صادمــة أو مفاجئــة لكثيــٍر ممــن دار بينــي وبينهــم احلديــث 
شــبه  يكــون  الــذي  اآلبــاء  ألحــد  ابــن  أو  العمــل،  يف  مــا  طفــٍل  عــن 

متأكــد مــن أن طفلــه مــن ذوي صعوبــات التعلــم!

بالتأكيــد هــذا نتــاج خطــأ كبيــر يقــع فيــه الكثيــر مــن العاملــني، يف مجــال 
وإدخــال  اخللــط  وهــو  األمــور!  أوليــاء  قبــل  حتديــًدا  اخلاصــة  التربيــة 

تعلــم. صعوبــات  أنهــا  علــى  األخــرى  الفئــات 

لــذا علينــا اآلن الــرد بطريقــة علميــة بحتــة علــى هــذا الزميــل وذلــك األب؛ 
حــال  بــأي  ميكــن  ال  التــي  احلــاالت  بعــض  ســريًعا  لهــم  نوضــح  لكــي 
مــن األحــوال أن تكــون ضمــن فئــة األطفــال ذوي صعوبــات التعلــم، بعدهــا 
ًدا  ُمَحــدِّ صلبــة  أرض  علــى  العمــل  كأخصائــي  عليــك  اليســير  مــن  يكــون 
تختلــف  األطبــاء  فكفــاءة  الطفــل،  هــذا  مــع  للعمــل  ورؤيتــك  أهدافــك 

بينهــم باختــاف تشــخيصهم الثاقــب للحالــة وأنــت كذلــك.

أواًل وقبــل كل شــيء ال بــد مــن عــرض أحــد التعريفــات اجلامعــة لصعوبــات 
التعلــم، التــي يســُهل مــن خالهــا االســتبعاد والفــرز والتقييــم أيًضــا. 

))مصطلــح صعوبــات التعلــم -أو الصعوبــات اخلاصــة يف التعلــم- يشــير إلــى 
العاديــة،  الدراســية  الفصــول  داخــل  املتعلمــني  مــن  متجانســة  غيــر  فئــة 
يعانــون مــن اضطــراب يف واحــدة أو أكثــر مــن العمليــات النفســية األساســية 
)العمليــات التــي تكمــن خلــف األداء األكادميــي(؛ نتيجــة احتمــال إصابتهــم 
بخلــل يف اجلهــاز العصبــي املركــزي C.N.S، ممــا يــؤدي إلــى قصــور لديهــم 
إجــراء  أو  الشــفوي,  التعبيــر  الكتابــة،  التفكيــر،  القــراءة،  االســتماع،  يف 
مــن  لديهــم  يظهــر  مــا  خــال  مــن  وذلــك  األوليــة.  احلســابية  العمليــات 

ذكاءهــم  أن  رغــم  املتوقــع,  وحتصيلهــم  الفعلــي  حتصيلهــم  بــني  تباعــد 
اإلعاقــات  أو  احلرمــان  مــن  يعانــون  وال  املتوســط,  فــوق  أو  متوســط 
احلســية أو البدنيــة أو نواحــي القصــور البيئيــة أو االضطرابــات االنفعاليــة 

الشــديدة((. 

 ) السيد عبد احلميد سليمان 2009م، تشخيص صعوبات التعلم( 

بهــذا التعريــف قــد وجــدت اإلجابــة القاطعــة والصارمــة علــى كل مــن يحــاول 
اخللــط بــدون علــم، دون إرشــاد اآلبــاء بصــورة علميــة صحيحــة؛ فالوقــوف 

علــى املشــكلة مــن أهــم بدايــات العــاج الصحيــح للطفــل.

فمن هذا التعريف نستنتج هذه االفتراضات املهمة:

أواًل: يختلف التاميذ ذوو صعوبات التعلم، عن فئات التاميذ األخرى.

ثانًيا: ليس كل التاميذ ذوي صعوبات التعلم منخفضني حتصيلّيا. 

ــف  ثالًثــا وهــو األهــم:  ليــس كل مــن يعانــي مــن انخفــاض يف التحصيــل ُيصنَّ
ضمــن األطفــال ذوي صعوبــات التعلــم. 

وهــو  2009م(،  )ســليمان  تعريــف  مــن  الثالــث  االفتــراض  يف  الــرد  هنــا 
ذوي  مــن  التحصيــل  يف  انخفــاض  مــن  يعانــي  مــن  كل  ليــس  أنــه 
العلميــة  األوصــاف  أحــد  التحصيــل  انخفــاض  فوصــف  تعلــم،  صعوبــات 
عــن  حتصيلهــم  ينخفــض  الذيــن  التاميــذ  إلــى  لإلشــارة  ُتســتخدم  التــي 
املتوســط؛ أي: إننــا هنــا ندلــل علــى انخفــاض التحصيــل، ونعتبــره واقًعــا إذا 

كان حتصيــل التلميــذ أقــل مــن أقرانــه. 

طفلـك ليس من ذوي 
صعوبـات التعلم!!!

أ/ عادل عبد الرازق 
أخصائي صعوبات تعلم، وتنمية مهارات 
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6- الَعّد احلسابي.

7- االستدالل احلسابي.

وطــرق التعــرف علــى هــذا التباعــد، منهــا مــا يقــوم علــى حســاب الفــرق بــني 
ملســتوى  املكافــئ  الدراســي  والصــف  للتلميــذ،  احلالــي  الدراســي  الصــف 
حتصيلــه األكادميــي الفعلــي. والطريقــة األخــرى تقــوم علــى حســاب نســبة 

التعلــم Lerning Quotient Method، وفًقــا لآلتــي:

نســبة التعلــم = العمــر التحصيلــي الفعلــي )احلالــي(/ العمــر التحصيلــي 
املتوقــع* 100

العمــر التحصيلــي الفعلــي = العمــر املكافــئ ملســتوى التحصيــل احلالــي 
للطفــل

العمر التحصيلي املتوقع = ع ع + ع ز + العمر الصفي/ 3

علًما بأن العمر الصفي = الصف الدراسي + 5.7

فــإذا كانــت نســبة التعلــم أقــل مــن )89( فــإن ذلــك يعــد مؤشــًرا علــى وجــود 
حالــة مــن حــاالت صعوبــات التعلــم، ومثــال ذلــك: أنــه إذا كان عمــر الطفــل 
ذكائــه  ومعامــل  االبتدائــي،  اخلامــس  الصــف  يف  ويــدرس  ســنوات  عشــر 
التحصيلــي  عمــره  يكــون  )4(؛  األكادميــي  حتصيلــه  ودرجــة   ،)120(
النــاجت  فيكــون   ،)4( األكادميــي  حتصيلــه  درجــة  إلــى   )5.7( بإضافــة 

.)9.2(

أمــا مســتوى التحصيــل األكادميــي املتوقــع، فُيحَســب مــن خــال املعادلــة 
التاليــة:

املستوى التحصيلي املتوقع = )12 + 10 + 10.2( ÷ 3 = 10.7

وبناء على ذلك تكون نسبة التعلم = 9.2/ 10.7 * 100= 86

وهكــذا يشــير هــذا احملــّك إلــى تلــك احلــاالت التــي يبــدو فيهــا واضًحــا 
املهــارات  مــن  أكثــر  أو  واحــد  يف  وحتصيلــه  الطفــل  إجنــاز  مســتوى  أن 
ال  آنًفــا-  إليهــا  -املشــار  الســبعة  األكادمييــة  املجــاالت  أو  األكادمييــة 
أقرانــه  معــدل  عــن  ويقــّل  والعقلــي،  الزمنــي  عمــره  ومســتوى  يتناســب 
الفــرص  تهيئــة  مــن  الرغــم  علــى  وذلــك  نفســه،  املســتوى  يف  هــم  ممــن 
يهــا دون غيــاب طويــل  واخلبــرات التعليميــة املائمــة لــه، وانتظامــه يف تلقِّ

عــن املدرســة مثــًا.

 :Exclusion Criterion 2- محك االستبعاد
صعوبــات  حــاالت  علــى  التعــرف  يف  تســتخدم  التــي  احملــكات  بــني  مــن 
احلالــة  هــذه  ويف  االســتبعاد.  مبحــكات  تعــرف  التــي  احملــكات  التعلــم، 
صعوبــات  علــى  للتعــرف  ُمْرِشــد  أو  كُمَوّجــه،  االســتبعاد  محــكات  تعمــل 
التعلــم. وعلــى أســاس محــكات االســتبعاد، فــإن األطفــال الذيــن ترجــع 
صعوبــات التعلــم لديهــم بصفــة أساســية إلــى احلــاالت األخــرى العامــة 
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توجــد محــكات كثيــرة ُتســتخدم فــي تشــخيص 
ــكات  ــة مح ــي خمس ــدد ف ــم، تح ــات التعل صعوب

ــي: ــة ه جوهري

 Discrepancy 1-  محــك التباعــد أو  التناقـــــــض

 :Criterion

مــن اجلديــر بالذكــر أن هنــاك تبايًنــا واضًحــا لــدى األطفــال ذوي صعوبــات 
األداء  ومســتويات  الشــخصية  اجلوانــب  لبعــض  بالنســبة  التعلــم، 
املدرســي؛ حيــث يظهــر تباعــد يف واحــد مــن احملكــني التاليــني أو كليهمــا:

أ- وجــود تبايــن واضــح يف مســتوى منــو بعــض الوظائــف 
النفســية لــدى الطفــل:

وذلــك مثــل: االنتبــاه، واإلدراك، واللغــة، والذاكــرة، والقــدرة البصريــة أو 
الســمعية أو احلركيــة؛ حيــث جنــد بعــض هــذه الوظائــف تنمــو بصــورة 
عاديــة لــدى الطفــل، بينمــا تتأخــر وظائــف أخــرى يف النمــو؛ فقــد تنمــو 
القــدرات اللغويــة والبصريــة والســمعية لــدى الطفــل بصــورة عاديــة، بينمــا 

احلركــي. التناســق  أو  املشــي  يف  يتأخــر 

ب- التباعــد بــن النمــو العقلي العــام أو اخلاص، والتحصيل 
األكادميي:

فقــد يتميــز بعــض األطفــال مبســتوى أعلــى مــن املتوســط يف قدراتهــم 
العقليــة، إال أن مســتوى حتصيلهــم الدراســي قــد مياثــل أداء املتخلفــني 

ــا. عقلّي

تقــع  العقليــة  قدرتــه  أن  علــى  دليــًا  الطفــل  ُيعطــي  حــني  مثــال: 
يف  العــادي  مــن  قريًبــا  أو  عادّيــا  تقدًمــا  ويحقــق  املتوســط،  ضمــن 
احلســاب واللغــة، لكنــه ال يتعلــم القــراءة بعــد فتــرة كافيــة مــن وجــوده 
يف  تعلــم  صعوبــة  لديــه  الطفــل  اعتبــار  ميكــن  فعندئــٍذ  املدرســة،  يف 
القــراءة، وشــبيه بذلــك مــا إذا تعلــم الطفــل القــراءة ولكنــه متخلــف بشــكل 

الرياضيــات. يف  واضــح 

ويذكــر هاردمــان وإيجــان Hardman,D.&Egan,1987 أن التباعــد بــني 
يف  يظهــر  أن  يجــب   - األكادميــي  والتحصيــل  العقليــة  القــدرة  مســتوى 

واحــد أو أكثــر مــن اجلوانــب التاليــة:

1- التعبير اللفظي.

2- اإلصغاء واالستيعاب اللفظي. 

3- الكتابة.

4- القراءة.

5- استيعاب املادة املقروءة.
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حركيــة  خاصــة  منائيــة  واضطرابــات  واملكانــي،  والســمعي  البصــري 
ولغويــة. وكاميــة 

املصاحبــة  البســيطة  العصبيــة  الدالئــل  مــن  عــدًدا  »أرون«  ويســوق 
مقــدرة  عــدم  بينهــا:  مــن  املثــال  ســبيل  علــى  القــراءة؛  لصعوبــات 
مــع  إال  أصابعهــا  إحــدى  أو  مثــًا،  اليمنــى  اليــد  حتريــك  علــى  الطفــل 
يف  واخللــط  اجلســم،  مــن  األيســر  اجلانــب  يف  نفســها  باحلركــة  القيــام 
االجتــاه بــني اليمــني واليســار، وعــدم إمكانيــة تعــرف أو تســمية األصبــع 

العينــني.  مغمــض  الطفــل  بينمــا  باالختبــار  القائــم  يلمســه  الــذي 

تشــير  والدراســات  البحــوث  فــإن  احلــاّدة،  النيرولوجيــة  العامــات  أمــا 
إلــى أن كّا مــن مشــكات التعلــم ومشــكات الســلوك -ميكــن أن تنتــج عــن 
يف  صعوبــة  هنــاك  أن  إال  املركــزي،  العصبــي  اجلهــاز  يف  إصابــة  أو  تلــف 
حتديــد وجــود عامــات نيرولوجيــة حــادة، وأي إصابــة معروفــة يف اجلهــاز 
العصبــي املركــزي عنــد كثيــر مــن األطفــال الذيــن يعانــون مــن صعوبــات يف 

العامــة. اإلعاقــات  مــن  أخــرى  ظــروف  إلــى  ترجــع  -ال  التعلــم 

حــاالت  إرجــاع  يتــم  ال  احلاضــر  الوقــت  يف  فإنــه  األمــر،  واقــع  ويف 
صعوبــات التعلــم إلــى عوامــل نيرولوجيــة حــادة؛ إال عنــد أولئــك األطفــال 
منطقــة  يف  خطيــرة  بإصابــات  اإلصابــة  لهــم  ســبق  قــد  يكــون  الذيــن 
الــرأس، أو الذيــن تكــون ُأجريــت لهــم عمليــات جراحيــة يف املــخ، أو الذيــن 
يكــون قــد ســبق لهــم اإلصابــة بــأورام خبيثــة؛ وِمــْن َثــمَّ فإنــه يف حــني قــد 
فــإن  الســلوك،  أو  التعلــم  مشــكات  أســباب  أحــد  املخــي  التلــف  يكــون 
عــدًدا مــن العوامــل األخــرى ميكــن أن تــؤدى إلــى نفــس هــذه املشــكات.

 Special Education 5-  محك التربية اخلاصة
:Criterion

التعلــم  صعوبــات  ذوى  األطفــال  أن  فكــرة  علــى  احملــك  هــذا  يعتمــد 
لألطفــال  تقــدم  التــي  العاديــة  البرامــج  مــن  االســتفادة  عليهــم  يصعــب 
العاديــني يف املــدارس؛ ممــا يســتدعي توفيــر خدمــات خاصــة لهــم )أســاليب 
تعلــم، برامــج، معلمــني متخصصــني... ( ملواجهــة مشــكاتهم التعليميــة 
التــي يعانــون منهــا، والتــي تختلــف عــن مشــكات التاميــذ العاديــني.

وعنــد تشــخيص صعوبــات التعلــم لــدى التاميــذ يف ضــوء هــذا احملــك، 
متنوعــة  اختبــارات  بطاريــة  يختــار  أن  التشــخيص  الختصاصــي  بــد  ال 
ُتتيــح للطفــل االســتجابة بطــرق مختلفــة؛ بحيــث يتمكــن مــن اســتخدام 
اللغــة، واســتخدام وضــع اإلشــارة، ووضــع خــط حتــت اإلجابــة املطلوبــة.

ويــؤدي الفشــل يف اختيــار بطاريــة االختبــارات إلــى التأثيــر الشــديد علــى 
تعبيريــة  مشــكلة  مــن  يعانــي  الــذي  فالطفــل  الطفــل،  نتيجــة 
وصعوبــات يف بنــاء اجلمــل -قــد يكــون أداؤه ضعيًفــا علــى اختيــار املفــردات 
الكلمــات  معانــي  إعطــاء  يتطلــب  الــذي  وكســلر،  اختبــار  يف  الفرعيــة 
يف  جــّدا  عالًيــا  نفســه  الطفــل  أداء  يكــون  وقــد  لفظــي،  بشــكل 
االختبــار الــذي تتطلــب االســتجابة عليــه عمليــة وضــع إشــارة بــداًل مــن 

اللفــظ. 

املصدر:

موقع أطفال اخلليج لذوي االحتياجات اخلاصة.

موقع الشفا للصحة النفسية والتربية اخلاصة.

www.shifa.uni.cc

مــن العجــز أو القصــور -ســواء كانــت إعاقــة ســمعية أو بصريــة، أو حركيــة، 
ُيســتبَعدون  بيئيــة-  عوامــل  أو  انفعالّيــا،  اضطراًبــا  أو  عقلّيــا،  تخلًفــا  أو 
مــن فئــة ذوى الصعوبــات اخلاصــة يف التعلــم. علــى أن اســتبعاد بعــض 
األحــوال  مــن  حــال  بــأي  يعنــي  -ال  أخــرى  بإعاقــات  املصابــني  األطفــال 
أنــه ليــس بــني هــؤالء مــن يعانــون مــن صعوبــات يف التعلــم، ومبعنــى آخــر: 
إن االســتبعاد ال يعنــي أكثــر مــن أن هــؤالء األطفــال املصابــني بإعاقــات 
أخــرى عامــة، يحتاجــون إلــى برامــج تعليميــة وعاجيــة تناســب إعاقتهــم 

األساســية.

3- محك صعوبة النضج:

ويشــير  إلــى احتمــال وجــود تخلــف يف النمــو، أو خلــل يف عمليــة النضــج  
التعلــم. إلــى صعوبــة  املؤديــة  كأحــد العوامــل 

ويأتــي يف مقدمــة الباحثــني الذيــن أخــذوا بهــذا االجتــاه كلٌّ مــن »بنــدر« 

)1957( Bender و»ســلنجرالند« )Slingerland )1971. علــى 
ســبيل املثــال: مــن احلقائــق املعروفــة يف ســيكولوجية النمــو أن األطفــال 
اإلنــاث؛  مــن  أبطــأ  مبعــدل  النضــج  جتــاه  يتقدمــون  الذكــور  مــن 
مــن  كبيــر  عــدد  يكــون  السادســة  أو  اخلامســة  ســن  حوالــي  ففــي  لذلــك 
الذكــور وبعــض اإلنــاث غيــر مســتعدين أو مهيئــني مــن ناحيــة املظاهــر 
الهجائيــة.  احلــروف  بــني  التمييــز  لتعلــم  احلركيــة  واملهــارات  اإلدراكيــة، 
ســن  يف  األطفــال  تقييــم  يف  املســتخدمة  القيــاس  أدوات  تكشــف  وقــد 
اخلامســة أو السادســة عــن وجــود مشــكات إدراكيــة أو حســية أو حركيــة، 
ويف مثــل هــذه احلــاالت ترتبــط هــذه املشــكات بتخلــف يف النضــج، أكثــر 

مــن ارتباطهــا باضطــراب فعلــي كامــن يف الطفــل نفســه.

واللغــة  الــكام  تعلــم  يف  النمائيــة  االضطرابــات  بــأن  القــول  ميكــن  إًذا: 
هــذه  تكــون  عندمــا  الطفــل،  عنــد  وراثــي  عيــب  أو  خطــأ  إلــى  ترجــع 
االضطرابــات مرتبطــة بوظيفــة مــا مــن وظائــف النضــج؛ ويترتــب علــى 
يعانــون  أنهــم  علــى  صون  ُيَشــخَّ الذيــن  األطفــال  مــن  كثيــًرا  أن  ذلــك 
يف  متخلفــون  األمــر  حقيقــة  يف  -هــم  التعلــم  يف  صعوبــات  مــن 
اخلاصــة  التربيــة  أســاليب  تكــون  قــد  احلــاالت  هــذه  مثــل  ويف  النمــو. 
مطلًبــا ضرورّيــا مــن أجــل القيــام ببرمجــة منائيــة تهــدف إلــى تصحيــح 
عــدم التــوازن يف النمــو، والــذي تنعكــس آثــاره علــى عمليــات التعلــم عنــد 

األطفــال. هــؤالء 

4-  محك العامات العصبية )النيرولوجية( 

:Neurological Signs Criterion

ويؤكــد هــذا احملــك علــى التــازم بــني صعوبــات التعلــم وبعــض نواحــي 
الطفــل  لــدى   Neurological Impairments العصبيــة  القصــور 
مــن قبيــل اإلصابــات املخيــة، واخللــل الوظيفــي املخــي البســيط، واإلعاقــة 
اإلدراكيــة وفًقــا ملــا يتضمنــه تعريــف صعوبــات التعلــم مــن وجــود اضطــراب 
يف واحــدة أو أكثــر مــن العمليــات النفســية األساســية، التــي تدخــل يف فهــم 
أو اســتخدام اللغــة املنطوقــة أو املكتوبــة، والتــي ترجــع لظــروف منائيــة وال 
تكــون نتيجــة لوجــود إعاقــات؛ وذلــك علــى أســاس أن املعرفــة بالعوامــل 
العصبيــة تســاعد علــى تفهــم أوجــه القــوة والضعــف يف الناحيــة التعليميــة 

لــدى الطفــل.

أخــرى  مظاهــر  بعــض  التعلــم  صعوبــات  تصاحــب  أن  كثيــًرا  ويحــدث 
االنتبــاه  ونقــص  اإلدراك،  اضطرابــات  مثــل:  النيرولوجيــة،  داللتهــا  لهــا 
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خزانــة  أو  ســريره  ترتيــب  مثــل:  عليــه،  الواقعــة  واملســئوليات  البيــت 
أســبوع. خــال  واجبــه  يعــرف  بحيــث  مابســه، 

-  حاولــي أن تشــغلي نفســك مبهمــات وواجبــات منزليــة يف الوقــت الــذي   16
واجبــات. البيــت  يف  فــرد  لــكل  بــأن  يشــعر  حتــى  بواجباتــه؛  فيــه  هــو  يقــوم 

يفهــم  أنــه  وتأكــدي  لدروســه،  املــدرس  تصحيحــات  علــى  نظــرة  -  أَْلِقــي   17
املــدرس. عليــه  أخذهــا  التــي  األخطــاء 

-  ُقوِمــي بــدور املستشــار بالنســبة لواجباتــه املدرســية، بحيــث يجــد منــك   18
مدرســيه. مــن  يجدهــا  التــي  الرعايــة 

محــدًدا  مكاًنــا  منهــم  ِلــُكلٍّ  ِصــي  فَخصِّ طفــل  مــن  أكثــر  لديــك  كان  -  إذا   19
للمذاكــرة، واتركــي لهــم حريــة اختيــار ديكــور املــكان حتــى ال يشــعروا بــأن 

بغيضــة. املذاكــرة 

والســنة  القــرآن  فيهــا  تتدارســون  أســرية  جلســة  ألوالدك  مــي  -  نظِّ  20
الشــريعة  تعاليــم  بــني  ويربــط  الصغــار،  يفهمــه  مبســط  بأســلوب 

. ة حليــا ا و

-  حاولــي أن جتعلــي الواجبــات التــي تســندينها إليــه وســيلة للتعلــم عــن   21
فيــه بإحضــار  ــع فكلِّ طريــق أداء بعضهــا معــه، فــإذا خــرج معــك للتبضُّ

بعــض مشــترياتك مــن أرفــف الســوق.

امتدحــي محاوالتــه  وإمنــا  واجباتــه،  بالثنــاء علــى جناحــه يف  تكتفــي  -  ال   22
. يًضــا أ

-  حاولــي يف كل مناســبة يتعلــم فيهــا خبــرة جديــدة، أن ُتبّينــي لــه أهميــة   23
جميًعــا. حياتنــا  يف  التعلــم 

ــي يف أحاديثــك معــه وحكايتــك لــه بالقيــم اإليجابيــة يف احليــاة،  -  اهتمِّ  24
واالحتــرام. والثقــة  اإلخــاص  مثــل: 

ومدرســيه  مدرســته  عــن  ســؤاله  طريــق  عــن  بــه  االهتمــام  -  أظهــري   25
. ئــه قا صد أ و

-  أشــركيه يف عاملــك عــن طريــق احلديــث إليــه عــن يومــك، ونشــاطك أثنــاء   26
املدرســة. مــن  غيابــه 

-  ســاعديه علــى فهــم املشــكات األخاقيــة التــي تعترضــه، مثــل: كــذب   27
فيهــا. يقــع  أال  ديــه  وعوِّ الغــش،  محاوالتهــم  أو  زمائــه 

بي إليه التطعيم وزيارة  ديه عدم اخلوف من الطبيب، وحبِّ -  عوِّ  28
الطبيب.

-  حّدثيــه عــن الغــذاء وحاجــة جســمه إليــه، عــن طريــق تقــدمي الوجبــات   29
املتكاملــة.

-  تأكــدي أنــه ميــارس قــدًرا مــن الرياضــة يومّيــا، وال ســيما املشــي واجلــري   30
والســباحة. الدراجــة  وركــوب 

وتأديــة  املقدســة،  األماكــن  زيــارة  إلــى  والدهــم  مــع  أوالدك  -  اصحبــي   31
ذلــك. لــك  تيســر  كلمــا  العمــرة 

أو  املدرســة،  مــن  عودتــه  بعــد  والواجبــات  باألعبــاء  عليــه  ُتْثقلــي  -  ال   32
العطــات. أثنــاء 

مثــل:  آلخــر،  وقــت  مــن  ُتصيبــه  قــد  التــي  اإلرهــاق  عامــات  -  الحظــي   33
املعــوي. واملغــص  والصــداع  النــوم  أوضــاع  تغييــر 

ابنتهــا؛  مدرســة  األم  وتــزور  ابنــه  مدرســة  األب  يــزور  أن  ــل  امُلَفضَّ -  مــن   34
للتعــرف علــى معلمــي ومعلمــات أبنائهــم، وأن يّطلعــا باســتمرار علــى 

تقاريــر املدرســني عــن الطفــل.

ســة عــن املقــرر الدراســي طــوال الســنة مقدًمــا؛ حتــى  -  ميكــن ســؤال امُلَدرِّ  35
املدرســية. للواجبــات  البيتيــة  الرعايــة  لبرنامــج  تســتعدي 

يف  االشــتراك  علــى  وشــّجعيه  رياضّيــا،  ترعــاه  املدرســة  أن  -  تأكــدي   36
املدرســة. بهــا  تقــوم  التــي  الرحــات 

-  ازرعي يف نفسه حّب املدرسة واحترام املدرسني.  37

مــن  وحتّققــي  جانبــه،  مــن  املدرســة  عــن  شــكوى  ألي  جيــًدا  -  اســتمعي   38
فيهــا. املدرســة  وراجعــي  صحتهــا، 

عليهــم  الدعــاء  وجتّنبــي  بالتوفيــق،  ألوالدك  اهلل  دعــاء  مــن  -  أكثــري   39
اســتجابة. ســاعة  تصــادف  فقــد  الغضــب؛  حلظــات 

-  عّلميهــم التــوكل علــى اهلل، والثقــة بــه، والنــدم علــى مــا فــات، والصبــر علــى   40
الشــدائد.
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نصيحــة  أربعيــن  التربويــون  المختصــون  يقــدم 
لــأم، وهــي كمــا يلــي:

التــي  الكتــب  لــه  واختــاري  القــراءة،  يتعلــم  أن  بعــد  حتــى  لــه  -  اقرئــي   1
وتعجبــه. تعجبــك 

قدمي له الكتب يف صورة هدايا من وقت آلخر.  -  2

-  اشتري له، أو اشتركي يف مجات األطفال التي تناسب سنه.  3

-  اصحبيه إلى املكتبة العامة، ويف احلي أو املدينة بشكل منتظم.  4

-  إذا كان فــوق العاشــرة فاقرئــي لــه الصحــف واملجــات، وناقشــيه يف شــئون   5
الســاعة.

-  احرصــي علــى إنشــاء مكتبــة يف البيــت للوالديــن أواًل ثــم للطفــل، بحيــث   6
حياتــه. بدايــة  منــذ  الكتــب  رؤيــة  علــى  يتعــود 

قــي علــى جــدار غرفتــه خارطــة للعالــم، وحــددي لــه مــكان وطنــه؛  -  علِّ  7
مبكــر. وقــت  يف  والوطــن  بالعالــم  إحساســه  يكتســب  حتــى 

-  احتفظــي يف مكتبتــه بالقواميــس واملراجــع التــي تســاعده، أو تســعفك يف   8
تواجهــه. التــي  الصعبــة  واألفــكار  الكلمــات  شــرح 

ميــــه اإلحســــاس بالبيئـــة التي حولـــه؛ حـتى يشعـر مبسئولية  -  علِّ  9
احملافظة عليها.

-  اســتخدمي مبــادئ الرياضيــات يف حــل مشــكات احليــاة اليوميــة يف   10
البيــت أمامــه، مثــل: كــم لتــًرا مــن البنزيــن ســتحتاج الســيارة لزيــارة 

؟ ب ر قــا أل ا

مــي مــا يتعلمــه يف املدرســة يومّيــا أو أســبوعّيا، عــن طريــق مطالبتــه  -  دعِّ  11
بتعليمــك مــا يتعلمــه.

نــي لديــك فكــرة جيــدة عــن الكتــب التــي يدرســها يف املدرســة، بحيــث  -  كوِّ  12
يتعلمــه. مبــا  البيــت  يف  نشــاطه  ربــط  علــى  تســاعدك 

صــي لــه وقًتــا محــدًدا كل يــوم يف املســاء، بحيــث تقرئــني قبــل أن  -  َخصِّ  13
النــوم. ياخــذه 

-  كلفيــه مبهمــات محــددة تتناســب مــع ســنه؛ حتــى يتكــون عنــده إحســاس   14
بالنفــس. والثقــة  باملســئولية  مبكــر 

يف  األســبوعي  نشــاطه  جــدول  تنظيــم  يف  حائــط  نتيجــة  -  اســتخدمي   15
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د. سهير سيد زكي

نصائح لألم؛ 
ليتجـاوز ابنهـــا 
التعرث الدراسي



الكويتيــة  اجلمعيــة  أطلقتهــا  تعليميــة  حملــة  صــح(  أقــرأ     )ســاعدني 
األطفــال. عنــد  القــراءة  بصعوبــات  املجتمــع  لتوعيــة  للدسلكســيا؛ 

األســرية  األجــواء  وتهيئــة  للتعلــم،  الطفــل  لــدى  املجــال      إتاحــة 
واالجتماعيــة أمامــه مــع بقــاء صعوبــات التعلــم لديــه -مؤشــر واضــح 

بالدسلكســيا. لإلصابــة 
العوامــل  تأثيــر  ينفــي  أو  يؤكــد،  املدرســة  يف  االجتماعــي      األخصائــي 

للطفــل. الدراســي  التأخــر  علــى  اخلارجيــة 
    اســأل الطالــب : أي طريقــة يفضــل للتعلــم )بصريــة، ســمعية، حســية، 

حركيــة، متعــددة(؟
    االســتفادة مــن الســمات املشــتركة بــني الكلمــات - مثــل: التجانــس يف 
احلــروف أو احلــروف الســاكنة - يف عــاج الضعــف القرائــي، والكتابــي 

لــدى مــن يعانــي مــن ذلــك.
   األســلوب اجلزئــي )القــدمي( يعتمــد علــى احلــرف منــذ البدايــة، ومعرفــة 

رمــز احلــرف.
    اســمح للطفــل بــأن يكتــب الرقــم املهــم أو العامــة احلســابية مــن الســؤال؛ 

ألن ذاكرتــه قصيــرة املــدى، ال ُتْثِبــت األرقــام برأســه.
    أشــار »صموئيــل أورتــن« إلــى أن عــدم ســيطرة أحــد شــقي الدمــاغ يــؤدي 

إلــى التأتــأة، وصعوبــات القــراءة أو الكتابــة.
    إشــراك الطالــب يف عمليــة تصويــب خطئــه ُيعــّزز ثقتــه بنفســه، ويســاعده 

يف تعزيــز مهــارات القــراءة والكتابــة.
   إن ذوي صعوبات التعلم قدراتهم طبيعية.

عــن قدرتــه يف  النظــر  للشــخص، بصــرف  التعلــم حتــدث      إن صعوبــات 
احلــواّس.

    إن صعوبات التعلم تكمن يف اضطراب يف معاجلة املعلومات يف الدماغ.
    إن صعوبات التعلم حقيقة، وليست ضعًفا يف الدراسة.

    إن صعوبــات التعلــم ليســت إصابــة دماغيــة؛ فهــذا افتــراض ُبِنــَي علــى 
اإلصابــة  خــال  مــن  ُدرســت  ذلــك  طريــق  وعــن  اخلارجيــة،  املظاهــر 

الدماغيــة.
    االهتمــام بتنويــع أســاليب املعاجلــة )فرديــة وجماعيــة( للطالــب دليــٌل 
علــى تقــدم املعلــم، ووضــع املتعلــم يف طريــق القــراءة والكتابــة الصحيحــة 

والســليمة.
    أوضــح »صموئيــل أورتــن« أن أحــد شــقي الدمــاغ يعتبــر مســيطًرا عنــد 
الذيــن  األفــراد  عنــد  املســيطر  هــو  األيســر  الشــق  إن  حيــث  األفــراد؛ 

األميــن. اجلانــب  يســتخدمون 
    بعــض أســاليب الفصــل العاديــة املســتخدمة يف تدريــس تهجئــة احلــروف، 

ال تســاعد الطالــب املعســر قرائّيــا.
    تتلخــص مشــاكل الدسلكســيا يف أن اجلانــب املعنــّي بالقــراءة -األمامــي 

األيســر مــن الدمــاغ- يكــون ضعيًفــا، ويحتــاج إلــى تدخــل عاجــّي.

    تتلخــص مشــاكل الدسلكســيا يف وجــود ظــروف خارجيــة حُتيــط باملريض 
كمنهــج تعليمــي غيــر مناســب، يكــون لــه أثــر عكســي.

    ُتراِعــي املؤسســات املعنّيــة بصعوبــات التعلــم قبــل البــدء يف العــاج أال يقّل 
مســتوى ذكاء التلميذ عن املتوســط، مع ســامته من العيوب اخِلْلقية. 

    ُتَعــّد بريطانيــا صاحبــة فكــرة املــدارس الصديقــة للدسلكســيا، وتوصــف 
بالتجربــة الناجحــة وســاهمت إلــى حــد بعيــد يف عــاج الدسلكســيا.

    تلّقــي فــرص التعليــم العاديــة يف القــراءة والكتابــة، مــع بقــاء صعوبــات 
التعلــم لــدى الطفــل -مؤشــر واضــح لإلصابــة بالدسلكســيا.

تصــل  حيــث  التعلــم،  صعوبــات  مــن  األكبــر  اجلــزء  الدسلكســيا      متّثــل 
.%70-60 مــن  نســبتها 

نســبة  وأن  الكويــت،  يف  موجــودة  الدسلكســيا  أن  إلــى  دراســة      توّصلــت 
املصابــني بهــا كانــت مــا بــني 6,29% إلــى 21% مــن طــاب املــدارس احلكوميــة.
    توفيــر كتــب حقيقيــة للقــراءة املشــتركة بــني الطفــل والشــخص البالــغ 
يشــّجع الطفــل علــى القــراءة، ويخلــق يف نفســه املتعــة، ويعــّزز املفــردات 

اللغويــة لديــه.
    وجــود تدريبــات إثرائيــة مــن خــال الواجبــات الصّفيــة واملنزليــة، عامــل 

مهــّم يف تغلــب الطالــب علــى الضعــف القرائــي والكتابــي.
    تتمثــل الدسلكســيا يف صعوبــة يجدهــا املصــاب يف هضــم القــراءة، فيمــا 

يســمى بعمليــة نقــل النــص مــن املكتــوب إلــى املفهــوم.
    ُعرفــت الدسلكســيا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، وتعتبــر أحــد التحديــات 

التــي تواجــه العمليــة التعليميــة يف الوقــت الراهــن.
    الدسلكســيا مشــكلة يف امُلــّخ، وال عاقــة لهــا باملؤثــرات اخلارجيــة مثــل: 

الوضــع االجتماعــي أو النفســي أو املدرســني أو البيئــة.
    الذيــن ُيعانــون مــن صعوبــة يف القــراءة هــم َمــْن تكــون قراءتهــم غالًبــا 

تخمينيــة. قــراءة 
جســدية  ألســباب  واردة  األطفــال  عنــد  املدرســة  إلــى  الذهــاب      رهبــة 
عقانيــة. غيــر  مخــاوف  أو  معينــة  بســلوكيات  متعلقــة  أو  كاإلجهــاد، 

    الصعوبــات غيــر املتوقعــة يف اكتســاب املهــارات اخلاصــة بالقــراءة والكتابــة 
ُتَعــدُّ َمْظهــًرا مــن مظاهــر الدسلكســيا.

التأخــر  أو  الزائــدة  احلركــة  ذوي  األطفــال  يســتقبل  التطــوري      الطــّب 
اللغــوي، ويقــوم بعمــل اختبــارات ذكاء حتــدد الطفــل العــادي مــن بطــيء 

التعلــم.
    ُطــُرق تدريــس مــادة اللغــة اإلجنليزيــة حتتــاج إلــى وقفــة واهتمــام كبيــر 
مســتويات  انخفــاض  ُياَحــظ  حيــث  ِحَصصهــا؛  عــدد  وزيــادة  باملــادة، 

والكتابــة. القــراءة  يف  التاميــذ 
   َطْرُق طاولة امُلْعسِر قرائّيا قبل مخاطبته؛ جلذب انتباهه.

تغريدات الدسلكسيا
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