
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

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

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

على موقعها اإللكتروني.
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محتويات العددمحتويات العدد
االفتتــــاحية

األخبار المحلية

األخبار العالمية

كيفية مالحظة أعراض الدسلكسيا

ســـــؤال وجـــــواب

قضية العدد

حـلقات مفقودة في تشخيص ذوي 
صعوبات التعلم!

مقاربة تركيبية حول أسباب صعوبات 
التعلم

العالج بالفن للدسلكسيا

مقابلة

التعلــــم باللعــــب

تغريدات الدسلكسيا



القّراء الكرام: 

نســتعرض فــي قضيــة هــذا العــدد »تنميــة التفكيــر االبتــكاري 

ــال«؛ إذ إن االهتمــام بتنميــة الطفــل فــي أي مجتمــع  ــدى األطف ل

هــو اهتمــام بمســتقبل هــذا المجتمــع.

االهتمــام  إلــى ضــرورة  والدراســات  البحــوث  مــن  كثيــٌر  وتشــير 

بتربيــة األطفــال فــي مرحلــة ريــاض األطفــال، وتخصيــص مناهــج 

مالئمــة وبرامــج تربويــة متنوعــة تمــد األطفــال بأنشــطة مناســبة 

تســاعدهم علــى االبتــكار، وتشــّجعهم علــى تنميتــه لديهــم 

بالقصــة، والرســم، والحــوار المفتــوح، والممارســة الفعليــة مــع 

األشــياء، وغيرهــا مــن األنشــطة والمعــارف.

المتنوعــة  األســاليب  وجــواب«  »ســؤال  زاويــة  فــي  ونســتعرض 

األطفــال. لــدى  القــراءة  مهــارة  لتنميــة 

العلميــة،  المقــاالت  مــن  مجموعــة  العــدد  هــذا  يتضمــن  كمــا 

والمتنوعــة فــي صعوبــات التعلــم وعســر القــراءة )الدسلكســيا( 

ومهتميــن. متخصصيــن  لُكّتــاب 

ويســرنا متابعتكــم لنــا عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، وعبــر 

موقــع المجلــة علــى شــبكة اإلنترنــت وبريدهــا اإللكترونــي.

نائب رئيس مجلس اإلدارة  - رئيس التحرير 

أ. محمد يوسف القطامي 

االفتتـاحيـــة

مشروع تشاركي لرعاية 
األطفال املعاقني وذوي صعوبات التعلم

مشروع

استقطاع 

شهري

30
د.ك

ساهم أنت

ومن حتب

33للتواصل واالستفسار-اخلط الساخن: 94975919
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يف إطــار تعزيــز العالقــات والتعــاون املشــترك بــن اجلمعيــة الكويتيــة 
للدسلكســيا واملؤسســات التعليميــة، التقــى وفــد مــن اجلمعيــة الكويتيــة 

للدسلكســيا برئاســة 

السيد/ محمد يوسف القطامي    نائب رئيس مجلس اإلدارة

وكل من: 

السيد/ سالم خالد الشرهان       املدير العام 

والسيد/ حمد فيصل الفهد       مدير إدارة الشئون القانونية 

والسيد/ م. عبد العزيز الدوسري  أمن الصندوق

مع وفد شركة كيبيينا

املديــر   Kieran Galvin الســيد/  كيبيينــا  شــركة  عــن  ممثــالً 
. ي لتنفيــذ ا

حيث مت خالل اللقاء االتفاق على عقد شراكة بن الطرفن.

ــا متميــًزا  اجلديــر بالذكــر أن شــركة كيبيينــا متتلــك برنامًجــا أكادميّيً
»كيبيينــا  يســمى  األعمــال  ونظــام  املدرســة،  قبــل  مــا  ملرحلــة  وشــاماًل 
كونســيبت« الــذي يتضمــن اســم العالمــة التجاريــة »كيبيينــا« يف جميــع 

العالــم. أنحــاء 

حيــث ترغــب اجلمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا يف احلصــول علــى حقــوق 
االمتيــازات احلصريــة، للعالمــة التجاريــة »كيبيينــا« يف الكويــت.

ويهــدف هــذا االتفــاق إلــى تزويــد الطرفــن بفتــرة حصريــة كافيــة مــن 
الوقــت، ميكــن مــن خاللهــا اســتكمال املتطلبــات الالزمــة، واإلجــراءات 
املطلوبــة املتعلقــة مبنــح واســتالم حقــوق االمتيــاز احلصــري للجمعيــة 

الكويتيــة للدسلكســيا يف الكويــت.

جرى التوقيع على هذا االتفاق يوم الثالثاء 8 أغسطس 2017م.

وقعــت اجلمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا ممثلــة يف الدكتــور/ أحمــد 
الشــيحة - رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا - 

عقــد تقــدمي خدمــات استشــارية مــع كل مــن:

الســيد/ أحمــد عبــد املولــى العوينــي: دكتــوراه يف التربيــة، وأســتاذ 
معــاون يف اجلامعــة اللبنانيــة األمريكيــة، ومقــّوم تربــوي يف ثــالث 
لغــات مرخــص مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة، ومــدّرب، وباحــث 
لــه العديــد مــن املؤلفــات كالكتــب املدرســية، واملقــاالت املنشــورة يف 

املجــالت العامليــة.

للصعوبــات  أبرنتــس  مركــز  مديــرة  حــزوري:  كاتيــا  والســيدة/ 
»حــرويف  برنامــج  ومؤلفــة  التربيــة،  يف  وماجســتير  التعليميــة، 
باللغــة  الدسلكســيا  عــالج  يف  الرائــد   )201٣ )أبرنتــس  األولــى« 
جامعــة  يف  التعليميــة  الصعوبــات  يف  دكتــوراه  وطالبــة  العربيــة، 
يف  املنشــورات  مــن  عــدد  لهــا  وباحثــة  ومدربــة  احلــرة،  بروكســل 

العامليــة. املجــالت 

يأتــي هــذا التوقيــع ضمــن ســعي اجلمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا 
التعلــم عموًمــا،  املختصــن يف مجــال صعوبــات  مــن  لالســتفادة 
والدسلكســيا خصوًصــا علــى املســتوى العربــي والعاملــي؛ لتحقيــق 

الشــراكة العلميــة وتبــادل اخلبــرات.

على أن يبدأ سريان هذا العقد من تاريخ 1/ 7/ 2017م. 

اتفاق شراكة بني اجلمعية 
الكويتية للدسلكسيا 

وشركة كيبيينا

 الدكتور/ أحمد العويني، واملختصة/ كاتيا حزوري 
مستشارين للجمعية الكويتية للدسلكسيا

أخبار حمليةأخبار حملية
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 الدكتور أحمد عبد الرحمن الشيحه 
رئيس جملس إدارة اجلمعية 

 الكويتية للدسلكسيا يوقع 
عقد تفاهم مع 

 الدكتور /أحمد االعويني 
واخملتصة / كاتيا حزوري 

كمستشارين للجمعية
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أالباما -  الواليات املتحدة األمريكية

يف 9 أغسطس 2017م

ُتشــير البحــوث إلــى أنــه مــا بــن 70 و80٪ مــن الذيــن يعانــون مــن ضعــف 
مهارات القراءة، من املرّجح أنه الدسلكســيا.

موبايــل هــو موطــن واحــدة مــن ثــالث مــدارس فقــط يف واليــة »أالباما«، 
الدسلكســيا،  مــن  يعانــون  الذيــن  الطــالب  احتياجــات  تلبــي  التــي 
وأكادمييــة »برايــت بيجينينغــز« تقــع يف ٣509 بطريــق بلزينــت فالــي 
تــرى أن خيــار املدرســة ملــدة يــوم كامــل لطــالب الدسلكســيا هــو املرجــح 

لديهــم.

ويعانــي املعاجلــون للذيــن يعانــون مــن الدسلكســيا يف بدايــات قــدوم 
االهتمــام  علــى  احلصــول  يكــون  ال  حيــث  الدسلكســينب؛  الطــالب 

موجــوًدا.  يحتاجونــه  الــذي  الفــردي 

أســاليب  املعلمــون  يســتخدم  بيجينينغــز«  »برايــت  أكادمييــة  يف 
يتعلمونــه. مــا  تصــور  علــى  الطــالب  ملســاعدة  إبداعيــة؛ 

قادمــون  أطفــال  »هــؤالء  املدرســة:  مؤســس  إجنلونــد«  »جينــا  يقــول 
يدرســوا  أن  إلــى  يحتاجــون  إنهــم  حتــى  مختلــف،  بشــكل  يتعلمــون 
بشــكل مختلــف. إنهــم مفكــرون 3D بصــور حســية، وال يفكــرون يف 
الكلمــات؛ لــذا فهــم بحاجــة إلــى أن يدرســوا بطريقــة متعــددة احلــواس 

حتــى يتفوقــوا«.

يأمــل »إنغلونــد« أن يتعلــم مجتمــع التعليــم كيفيــة تلبيــة احتياجــات 
هــذه  إن  أفضــل.  بشــكل  الدسلكســيا  مــن  يعانــون  الذيــن  الطــالب 
املؤسســة تعمــل مــع اجلامعــات احملليــة، علــى أمــل أنهــا ســتوفر برنامــج 
درجــة املاجســتير لعــالج الدسلكســيا، وأقــرب مدرســة توفــر برنامًجــا 
لعــالج الدسلكســيا هــي جامعــة »وليــام كاري« مــع اجلامعــات األخــرى.

زيــارة  ميكنــك  بيجينينغــز،  برايــت  أكادمييــة  عــن  املزيــد  ملعرفــة 
.brightdyslexics.com

وكالة أنباء الشعر 

ضمــن حملتــه »اقــرأ، احلــم، ابتكــر«، نّظــم املجلــس اإلماراتــي لكتــب اليافعــن مؤخــًرا 
يف مركــز أم القيويــن الثقــايف واملعــريف، ورشــة تدريبيــة تناولــت صعوبــات التعلــم لــدى 
ــا بـــ »الدسلكســيا«، وهدفــت الورشــة التــي شــارك فيهــا ٣5  األطفــال، واملعروفــة علمّيً
شــخًصا إلــى تقــدمي حلــول علميــة لألســر، التــي يعانــي بعــض أطفالهــا مــن ُعســر 

القــراءة وتأخــر االســتيعاب.

وســعت الورشــة التــي جــاءت بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة وتنميــة املعرفــة، وقّدمهــا 
مركــز التعليــم للتدريــب وتطويــر املهــارات، إلــى تعريــف اآلبــاء واألمهــات ومعلمــي 
املــدارس بآليــات التعامــل مــع األطفــال الذيــن ُيعانــون مــن عســر القــراءة وصعوبــات 

التعلــم يف املنــزل واملدرســة، والســبل الكفيلــة بتأهيلهــم ودمجهــم يف املجتمــع.

وتضمنــت الورشــة التــي حملــت عنــوان »افهمونــي.. أنــا مختلــف«، وقدمتهــا املدربــة 
للتدريــب  التعليــم  مركــز  ومؤســس  التنفيــذي  الرئيــس  النويــس  جاســم  شــيرين 

وتطويــر املهــارات، العديــد مــن احملــاور.

بــدأت النويــس حديثهــا بالتعريــف بـــ »الدسلكســيا« وأســبابها، واألعــراض املصاحبــة 
لعســر وصعوبــات القــراءة والتعلــم، وانتقلــت بعدهــا لتســلط الضــوء علــى أهميــة 
التدخــل املبكــر، وإعــداد البرامــج األكادمييــة مبــا يتناســب مــع كل حالــة، إلــى جانــب 
إســتراتيجيات التقييــم املســتخدمة لتشــخيص االضطــراب وطــرق التعامــل معــه.

بهــا  العمــل  التــي يتوّجــب  التوصيــات،  مــن  بتقــدمي مجموعــة  الورشــة  واخُتتمــت 
وُعســر  التعلــم  صعوبــات  مــن  يعانــون  الذيــن  واألطفــال  الطــالب  مســاعدة  أثنــاء 
لــم  الذيــن  العالــم  إلــى جانــب تســليط الضــوء علــى عــدد مــن مشــاهير  القــراءة، 
متنعهــم ظــروف إصابتهــم بـــ »الدسلكســيا« مــن تقــدمي إســهامات كبيــرة لإلنســانية، 

واملعرفــة. العلــم  يف مختلــف حقــول 

وقالــت ميــرة النقبــي، منســق عــام املجلــس اإلماراتــي لكتــب اليافعــن: »نحــرص مــن 
خــالل حملــة »اقــرأ، احلــم، ابتكــر« علــى تعزيــز عــادة القــراءة بــن جميــع األطفــال 
اهتمامنــا  فبقــدر  والذهنيــة،  الصحيــة  حالتهــم  عــن  النظــر  بغــّض  واليافعــن، 
باألطفــال األصّحــاء نهتــم كذلــك مبــن يعانــون مــن ظــروف اســتثنائية؛ كاألطفــال 

الهمــم والالجئــن وغيرهــم«. ذوي 

املؤسســات  ملختلــف  واملســاندة  الدعــم  لتقــدمي  احلملــة  اســتعداد  النقبــي  وأكــدت 
تزويدهــم  خــالل  مــن  املجتمــع،  مــن  الفئــة  هــذه  برعايــة  تهتــم  التــي  والدوائــر 
التســهيالت  وكافــة  الدسلكســيا  ورش  لتقــدمي  املؤهلــن  املدربــن  مــن  مبجموعــة 
لهــذا النــوع مــن الــورش، بطريقــة تتناســب معهــم وتلبــي حاجاتهــم املختلفــة، فهــم 
أطفــال يحتاجــون إلــى رعايــة خاصــة؛ حتــى يتســنى لهــم االندمــاج بشــكل طبيعــي 

التعليميــة. العمليــة  يف 

 املدرسة احمللية بأالباما تساعد الطالب 
الذين يعانون من عسر القراءة

 "اجمللس اإلماراتي لكتب اليافعني" يسّلط الضوء 
على "الدسلكسيا" لدى األطفال

ية
مل

عا
ار 
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ومــن جانبهــا، قالــت املدربــة شــيرين جاســم النويــس: »ُيشــخص ُعســر القــراءة علــى 
أنــه اختــالل عصبــي تظهــر نتائجــه بصــورة واضحــة يف القــراءة والهجــاء، وهنــا يجــب 
عــدم اخللــط بــن األشــخاص الذيــن ُيعانــون مــن صعوبــات التعلــم وهــم أشــخاص 
اجلســدية،  واإلعاقــات  التوحــد،  مثــل:  األخــرى  اإلعاقــات  ذوي  وبــن  طبيعيــون، 

والبصريــة، والعقليــة«.

وأضافــت النويــس: »تشــير بعــض اإلحصــاءات إلــى أن 10٪ مــن ســكان العالــم يعانــون 
ــا مصطلــح »إعاقــة أكادمييــة خفيــة«؛  مــن »الدسلكســيا«، والتــي يطلــق عليهــا طبّيً
لكونهــا تصيــب أشــخاًصا مبســتويات ذكاء متفاوتــة مــا بــن املتوســط وفــوق املتوســط 
والعالــي، وهنــا يســعدنا اإلعــالن بأننــا يف مركــز التعليــم للتدريــب وتطويــر املهــارات 

جنحنــا يف معاجلــة 1500 طالــب، منــذ افتتــاح املركــز يف عــام 2014م«.

وحــول أعــراض عســر القــراءة والتعلــم، لفتــت النويــس إلــى أن صعوبــة تعلــم الكلمــات 
ســنوات  األعــراض يف  أبــرز  مــن  -يعتبــران  عــام  بشــكل  النطــق  وضعــف  اجلديــدة، 
الطفــل األولــى، كذلــك القــراءة بشــكل ضعيــف ال يتناســب مــع ســن الطفــل، واخللــط 
بــن احلــروف والكلمــات، وصعوبــة متييــز العالقــة بــن شــكل احلــرف ونطقــه -ُتعــّد 

مــن أهــم األعــراض يف ســن املدرســة.

مــن  يعانــون  الذيــن  األطفــال  جتــاه  واألمهــات  اآلبــاء  دور  علــى  النويــس  وشــّددت 
صعوبــات يف التعلــم، وأشــارت إلــى ضــرورة التعامــل الســريع يف حــال ظهــور األعــراض 
علــى أطفالهــم، وعرضهــم علــى أخصائيــي تعلــم القــراءة ومعاجلــي الــكالم؛ حيــث 
ُيســهم اكتشــاف احلالــة يف مراحــل مبكــرة -ال ســيما يف ســن مــا قبــل املدرســة- يف 
َثــمَّ حتســن حالتــه وتفاعلــه بشــكل  اســتجابة الطفــل للعــالج بشــكل ســليم، ومــن 

طبيعــي مــع املجتمــع احمليــط بــه.

املصدر: 
http://alapn.com/ar/news.php?cat=5&id=57402
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كيفية 
مالحظة 
أعراض 

الدسلكسيا

كيف أعرف أن ابني أو تلميذي 
مصاب بعسر القراءة؟

قبــل اخلــوض يف مظاهــر الدسلكســيا، ينبغــي التنبيــه أواًل إلــى عــدم ارتبــاط 
هــذه الظاهــرة مبعــدل الــذكاء؛ ممــا يفســر صدمــة اآلبــاء حينمــا يكتشــفون 
أن ابنهــم يعانــي مــن صعوبــات يف القــراءة، رغــم أنــه كان يظهــر عالمــات ذكاء 

طبيعــي أو حتــى فــوق الطبيعــي.

وعموًما، ميكن تلخيص أهم مظاهر الدسلكسيا يف النقاط التالية:

أوًل: املظاهر اللغوية: 
 وتظهــر يف التأخــر أو عــدم الــكالم بوضــوح أو خلــط احلــروف أو الكلمــات، مــع 
قيــام الطفــل ببعــض األمــور اآلتيــة؛ ســواء يف القــراءة أو الكتابــة أو التهجــي 

أو القــراءة بصــوت مســموع:

  التأخــر أو عــدم الــكالم بوضــوح أو خلــط احلــروف أو الكلمــات أو اجلمــل أو 
قلــب مقطــع مــن الكلمــة؛ فيقــرأ »بانــت« بــداًل مــن »نبــات«، و»كوافــه« بــداًل 
مــن »فواكــه«، و»دعــس« بــداًل مــن »ســعد«، »god« بــداًل مــن »dog«، وهكــذا.
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أخصائي تربية اخلاصة

مــن  بــداًل  »حمــد«  يقــرأ  كأن  ُأخــرى،  وإضافــة  احلــروف  بعــض    حــذف 
. »نــادي«  مــن  بــداًل  و»نــدي«  »ولــد«،  مــن  بــداًل  و»والــد«  »أحمــد«، 

  حــذف مقطــع كامــل مــن الكلمــة، كأن يقــرأ »منــزل« بــداًل مــن »املنــازل«، 
و»فتــاة« بــداًل مــن »فتيــات« .

ا« تصبح »قلم كبير«.   حذف كلمة من النص، مثل: »قلم كبير جّدً

يجــد  حيــث  املقــروءة،  الكلمــة  مــن  أجــزاء  أو  الكلمــات  بعــض    حــذف 
صعوبــة يف الربــط بــن أجــزاء اجلملــة، فمثــاًل: عبــارة »ســافرت بالطائــرة« 

قــد يقرؤهــا الطالــب »ســافر بالطائــرة«.

  قلــب مواضــع احلــروف مــن الكلمــة إمــا بالتقــدمي أو التأخيــر؛ كأن يقــرأ 
مــن  بــداًل  و»فــرس«  »بعــد«،  مــن  بــداًل  و»عبــد«  »قبــل«،  مــن  بــداًل  »قلــب« 

»ســفر«.

  إضافــة حــرف أو أكثــر، فيقــول: »ذهبــت« بــداًل مــن »ذهــب«، أو »رأيــت« بــداًل 
مــن »رأت«.

  إضافــة بعــض الكلمــات غيــر املوجــودة يف النــّص األصلــي إلــى اجلملــة، أو 
بعــض املقاطــع أو األحــرف إلــى الكلمــة املقــروءة؛ فمثــاًل: كلمــة »ســافرت 

بالطائــرة« قــد يقرؤهــا »ســافرت بالطائــرة إلــى أمريــكا«.

  إعــادة بعــض الكلمــات أكثــر مــن مــرة بــدون أي مبــرر؛ فمثــاًل: قــد يقــرأ 
الثيــاب«. الثيــاب« فيقــول: »غســلت األم… غســلت األم  »غســلت األم 

  إبــدال بعــض الكلمــات بأخــرى قــد حتمــل بعًضــا مــن معناهــا، فمثــاًل: 
قــد يقــرأ كلمــة »العاليــة« بــداًل مــن »املرتفعــة« أو »الطــالب« بــداًل مــن 

»التالميــذ« أو أن يقــرأ »حســام ولــد شــجاع«، وهكــذا .

  استبدال حرف مكان آخر، مثل: كلمة »أحمر« يقرؤها »أسمر«.

  ضعــف يف التمييــز بــن أحــرف العلــة؛ فقــد يقــرأ كلمــة »فــول« فيقــول: 
»فيــل«.

صصبــاح  مثــل:  أكثــر  أو  حــرف  بتكــرار  الطفــل  يقــوم  حيــث    التكــرار؛ 
اخليــر، أو تكــرار كلمــة مــكان األخــرى مثــل: »أميــن طفــل جميــل« يبــدل 

كويــس«. تلميــذ  »أميــن 

نهايــة  مــن  االنتقــال  عنــد  يرتبــك  حيــث  النــص،  يف  املتوقــع    صعوبــة 
القــراءة. أثنــاء  يليــه  الــذي  الســطر  بدايــة  إلــى  الســطر 

  يسقط من قراءته الكلمات القصيرة، مثل: من، على، مع، يف، إلى.

  اخلطــأ يف أصــوات نطــق بعــض احلــروف أو الكلمــات، ويف كتابــة حــروف 
أو كلمــات صوتيــة ســمعها.

  يخلــط يف قــراءة بعــض احلــروف، بــن: ب، ت، ث، أو بــن: ت، ط، أو بــن: 
.b، d :أو بــن ،p، q :ق، ك، ن، أو بــن: د، ض، أو بــن

  يكتب بعض احلروف كما يسمعها يف العامية، مثل: »رأبة« بداًل من »رقبة«.

  يخلط يف معاني االجتاهات، مثل: »مين - يسار« أو »فوق - حتت«.

  البــطء الواضــح يف نطــق مــا ُيقــرأ مــن كلمــات؛ أى: طــول الفتــرة الزمنيــة 
بــن رؤيــة الكلمــة ونطقهــا، وباملثــل: البــطء يف اإلجابــة عــن ســؤال مــا 

ا يف الســاعة. علــى الرغــم مــن حتديقــه الطويــل نســبّيً

  القــراءة الســريعة بشــكل ال يظهــر احلــروف والكلمــات، وضعــف الفهــم 
ــز الطفــل علــى احلــروف والكلمــات دون املعنــى. حيــث يركِّ

  خط رديء مشوش »ملخبط« تصعب قراءته.

  ميل السطر إلى أعلى أو إلى أسفل، أو متاوج األسطر.

  تباين يف املسافات بن احلروف، أو بن الكلمات.

ثانًيا: مظاهر مرتبطة باألنشطة اليومية: 
والتــي  الطفــل،  بهــا  يقــوم  التــي  اليوميــة  الســلوكيات  مــن  العديــد  وهنــاك 

الدسلكســيا مثــل: تــدل علــى معاناتــه مــن  أن  ميكــن 

  طريقــة التعامــل مــع األشــياء كصعوبــة االحتفــاظ بهــا يف يــده، وصعوبــة 
التنســيق فيمــا يقــوم بــه مــن أعمــال مثــل: مســك الكــرات، أو تنطيطهــا، 

أو رميهــا بصــورة عاديــة.

  يتأخــر يف التعــرف علــى الوقــت مــن قــراءة الســاعة، أو يجــد صعوبــة يف 
تنفيــذ بعــض األعمــال مثــل: ارتــداء املالبــس بصــورة طبيعيــة، أو عقــد 
أربطــة احلــذاء واســتعمال األزرار، أو ارتــداء املالبــس مبفــرده حتــى ســن 

متقدمــة.

  يتســم بالنشــاط الزائــد، أو البــطء الزائــد مــع عــدم القــدرة علــى إمتــام 
عمــل يقــوم بــه، أو التركيــز يف قــراءة أو عمــل.
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العضلــي  التركيــز  وضعــف  اجلســم،  تــوازن  علــى  احملافظــة  يف    صعوبــة 
والتخطــي. والقفــز  واجلــري  املشــي  يف  واحلركــي 

ثالًثا: مظاهر مرتبطة بالذاكرة:
إلــى  البصريــة  اإلشــارات  ترجمــة  يف  الذاكــرة  مــن  االســتدعاء    صعوبــة 

والعكــس. ســمعية،  إشــارات 

  ضعــف الذاكــرة اللفظيــة العاملــة قصيــرة األجــل؛ ممــا يعنــي أنــه ســيكون 
مــن الصعــب عليــه تذكــر القوائــم أو املتواليــات.

  ضعيــف وســريع النســيان فيمــا يتعلــق بتهجــي الكلمــات، أو أرقــام احلســاب 
وعمليــات الضــرب والطــرح والقســمة، مــع نســيان األســماء واملصطلحــات 
وتسلســل أحــرف الهجــاء وأيــام األســبوع والتواريــخ وأشــهر الســنة والتمييــز 

بــن االجتاهــات.

  رمبــا يعانــي مــن عالمــات ضعــف الذاكــرة اللفظيــة العاملــة طويلــة األجــل 
والتي قد ترجع إلى اخللط أثناء عملية التعلم، أو ضعف إســتراتيجيات 

التنظيــم اخلــاص باجلــدول املدرســي.

  ضعف التركيز عند االستماع للقصص.

  بطء يف االستدعاء من الذاكرة للرموز اللغوية البصرية.

والتــي  مختلفــة،  حلــاالت  تســجيلها  أمكــن  التــي  املختلفــة  األعــراض  تلــك 
تتبايــن وتختلــف كثيــًرا مــن فــرد إلــى آخــر، وال يعنــي ظهــور أحــد هــذه األعــراض 
أو بعضهــا ضــرورة إصابــة الطفــل بالدسلكســيا، ونرجــو أال يتصــور القــارئ أن 
كل هــذه األعــراض توجــد لــدى فــرد واحــد؛ فهنــاك فــروق واســعة بــن األطفــال 
الذيــن يعانــون مــن الدسلكســيا مــن حيــث عــدد ونوعيــة األعــراض، وأن كل حالــة 
تتميــز مبجموعــة مــن هــذه األعــراض دون غيرهــا، ويتطلــب تشــخيص احلالــة 
وكذلــك  النفســين  واألطبــاء  العصبيــة  األمــراض  أطبــاء  مــن  املتخصصــن 
أخصائيــي علــم النفــس التربــوي واملتخصصــن يف عســر القــراءة فيمكنهــم 
تشــخيص عســر القــراءة ودرجــة اإلصابــة بهــا، ويعتمــد اخلبــراء عموًمــا اختبــاًرا 
متعــدد التخصصــات الســتبعاد األســباب األخــرى احملتملــة لصعوبــات القــراءة، 
مثل: ضعف اإلدراك أو األســباب الفســيولوجية كاملشــاكل يف الرؤية أو الســمع. 
كمــا يتــم اعتمــاد اختبــارات لتقييــم مــدى قــدرة الطفــل علــى القــراءة، مثــل: 
اختبــار التعــرف الســريع الختبــار الذاكــرة القصيــرة املــدى ومهــارات التسلســل، 
واختبــارات الترميــز الصوتــي، ومختلــف اختبــارات الــذكاء… هــذه االختبــارات 
وغيرهــا متّكــن األخصائيــن مــن احلكــم بشــمولية علــى حالــة الطفــل، وحتديــد 

درجــة إصابتــه ونوعهــا.
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    وصلنــا مــن األخ/ خالــد حســن مــن محافظــة القليوبيــة - 
مصــر الســؤال اآلتــي: 

كيف ميكن تنمية مهارات القراءة )املطالعة( لألطفال؟

وجاءت اإلجابة كالتالي: 

أساليب لتنمية مهارات القراءة )املطالعة(
 هناك أساليب كثيرة لتنمية مهارات القراءة )املطالعة(، ومن أهم هذه األساليب:

اختيار موضوعات القراءة بعناية لألطفال.   -1
تدريب األطفال على القراءة املعبرة واملمثلة للمعنى.   -2

٣-   اســتخدام حــركات اليــد وتعبيــرات الوجــه والعينــن أثنــاء القــراءة؛ وذلــك لتقويــة 
احلــواّس واملســاعدة يف التركيــز.

4-   تبــرز أهميــة القــراءة النموذجيــة مــن ِقَبــل املعلــم يف جميــع املراحــل؛ ليحاكيهــا 
الطــالب. 

5-   االهتمام بالقراءة الصامتة، فالطالب ال يجيد األداء احلســن إال إذا فهم النص 
حــق الفهــم؛ ولذلــك وجــب أن يبــدأ الطالــب بتفهــم املعنــى اإلجمالــي للنــص عــن 

طريــق القــراءة الصامتــة، ومناقشــة املعلــم للطــالب قبــل القــراءة اجلهريــة.
الصحيــح  الشــكل  مراعــاة  مــن حيــث  الســليمة؛  القــراءة  علــى  الطــالب  6-   تدريــب 

أواخرهــا.  ســيما  وال  للكلمــات 
معاجلة الكلمات اجلديدة بأكثر من طريقة، مثل:    -7

استخدامها يف جملة مفيدة.    
ذكر املرادف.     
ذكر املضاّد.     

طريقة التمثيل.     
طريقة الرسم.    

يســأل  فقــط  املعلــم  ال  الطالــب،  بهــا  يقــوم  أن  ينبغــي  كلهــا  الطرائــق  8 -  هــذه 
ويناقــش، وهنــاك طريقــة أخــرى لعــالج الكلمــات اجلديــدة وهــي طريقــة الوســائل 
احملسوســة، مثــل: معنــى كلمــة »معجــم« وكلمــة »خــوذة«، وهــذه الطريقــة يقــوم بهــا 

املعلــم نفســه. 
أمــام اآلخريــن  القــراءة ومزاولتهــا  9-   تدريــب الطــالب علــى الشــجاعة يف مواقــف 
بصــوت واضــح، واألداء املؤثــر دون تلجلــج أو تلعثــم أو تهيــب وخجــل؛ ولذلــك نؤكــد 
علــى أهميــة خــروج الطالــب ليقــرأ النــص أمــام زمالئــه، وأيًضــا تدريــب الطالــب 
الســماح  وعــدم  صحيحــة،  بطريقــة  الكتــاب  ومســك  الصحيحــة  الوقفــة  علــى 

مطلًقــا ألن يقــرأ الطالــب قــراءة جهريــة وهــو جالــس.
10-  تدريــب الطالــب علــى القــراءة بســرعة مناســبة وبصــوت مناســب، ومــن املالحــظ 
أن بعــض املعلمــن يف املرحلــة االبتدائيــة يطلبــون مــن طالبهــم رفــع أصواتهــم 

بالقــراءة إلــى حــد اإلزعــاج؛ ممــا يؤثــر علــى صحتهــم وال ســيما حناجرهــم.
11- تدريب الطالب على الفهم، وتنظيم األفكار أثناء القراءة. 

كلمــة  ال  القــراءة جملــة جملــة،  علــى  الطــالب  12-  تدريــب 
املكتــوب، وتدريبهــم  الــكالم  كلمــة؛ حتــى يفهمــوا 

أيًضــا علــى مــا يحســن الوقــوف عليــه. 

1٣-  متكــن الطالــب مــن القــدرة علــى التركيــز، 
وجــودة التلخيــص للموضــوع الــذي يقــرؤه. 
القــراءة  يف  املتميزيــن  الطــالب  14-  تشــجيع 
املعنــوي،  كالتشــجيع  األســاليب؛  مبختلــف 

اإلذاعــة  يف  واإللقــاء  للقــراءة  وخروجهــم 
املدرســية، وغيــر ذلــك مــن أســاليب التشــجيع. 

15-  غــرس حــب القــراءة يف نفــوس الطــالب، وتنميــة امليــل 
القرائــي لــدى الطــالب، والتشــجيع علــى القــراءة احلــرة اخلارجــة عــن حــدود املقــرر 

الدراســي، ووضــع املســابقات واحلوافــز لتنميــة هــذا امليــل. 
هــذا  كان  لــو  وحبــذا  فيهــا،  والكشــف  املعاجــم  اســتخدام  علــى  الطــالب  16-  تدريــب 

املكتبــة.  يف  التدريــب 
مشــاعر  مــن  إليــه  ترمــز  ومــا  الترقيــم  عالمــات  ترجمــة  علــى  الطــالب  17-  تدريــب 

الوجــه.  تعبيــرات  يف  حتــى  بــل  فقــط؛  الصــوت  يف  ليــس  وأحاســيس، 
18-  ينبغــي أال ينتهــي الــدرس حتــى يجعــل منــه املعلــم امتــداًدا للقــراءة املنزليــة، أو 

املكتبيــة. 
19-  أمــا عــالج ضعــاف الطــالب فيكــون بالتركيــز مــع املعلــم أثنــاء القــراءة النموذجيــة، 
والصبــر عليهــم وأخذهــم باللــن والرفــق، وتشــجيع مــن تقــدم منهــم، وأمــا أخطــاء 

الطــالب فيمكــن إصالحهــا بالطــرق التاليــة: 

  أواًل: أن متضــي القــراءة اجلهريــة األولــى دون إصــالح األخطــاء، إال مــا يترتــب 
املعنــى. فســاد  عليــه 

  ثانًيــا: بعــد أن ينتهــي الطالــب مــن قــراءة اجلملــة التــي وقــع اخلطــأ يف إحــدى 
ليتداركــه.  اخلطــأ  موضــع  علــى  تنبيهــه  مــع  إعادتهــا  نطلــب  كلماتهــا، 

  ثالًثا: ميكن أن نستعن ببعض الطالب إلصالح اخلطأ لزمالئهم القارئن. 

ــا يف نطــق الكلمــة، وعلــى املعلــم  ــا أو صرفّيً   رابًعــا: قــد يخطــئ الطالــب خطــًأ نحوّيً
إلــى القاعــدة إشــارة عابــرة عــن طريــق املناقشــة.  أن يشــير 

  خامًســا: قــد يخطــئ الطالــب يف لفــظ كلمــة بســبب جهلــه مبعناهــا، وعــالج ذلــك 
أن يناقشــه املعلــم حتــى يعــرف خطــأه، مــع اشــتراك جميــع الطــالب فيمــا أخطــأ 

فيــه زميلهــم. 

  سادًسا: يرى التربويون أنه إذا كان خطأ الطالب صغيًرا ال قيمة له - وخصوًصا 
إذا كان الطالــب مــن اجليديــن ونــادًرا مــا يخطــئ- فــال بــأس مــن جتاهــل اخلطــأ 

وعــدم مقاطعتــه.

سؤال و جواب
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 تنمية التفكري االبتكاري
 لدى األطفال 

يعــد االهتمــام بتنميــة الطفــل يف اآلونــة األخيــرة مــن أهــم املعاييــر التــي 
يقــاس بهــا تطــور املجتمعــات وتقدمهــا وحتضرهــا؛ إذ إن االهتمــام بتنميــة 
املجتمــع،  هــذا  اهتمــام مبســتقبل  الواقــع  هــو يف  أي مجتمــع  الطفــل يف 
حيــث إن أطفــال اليــوم هــم شــباب الغــد وعدتــه ورجــال املســتقبل وقادتــه، 
واالهتمــام بتنميــة ورعايــة األطفــال وإعدادهــم للمســتقبل يعتبــر ضــرورة 

حتميــة حضاريــة يفرضهــا التقــدم العلمــي والتكنولوجــي املعاصــر.

وقد أّكدت معظم الدراسات التربوية احلديثة يف مجال تربية الطفل على 
ضــرورة تصميــم برامــج تربويــة تــزّود الطفــل بخبــرات تتناســب وخصائصهــم 
وقدراتهــم العقليــة واللغويــة واحلركيــة، ويف هــذا االجتــاه يتفــق كثيــر مــن 
التربويــة  للخبــرات  الطفــل  واســتجابة  وتفاعــل  تأثــر  أن  علــى  الباحثــن 
تتطلــب توفيــر أفضــل البرامــج القائمــة علــى ُأســس علميــة وتربويــة، والتــي 
مبقتضاهــا ميكــن حتســن أدائــه؛ حيــث إن البرامــج الهادفــة تؤثــر تأثيــًرا 

ــا علــى الطفــل وحتســن وتنمــي مهاراتــه، وبخاصــة مهــارات التفكيــر. مهّمً

 Rae ريـــا آن هيــرش ،Lilian Katz وتؤكــد دراســـات ُكلٍّ مــن ليليــــان كـاتــــز
Ann Hirsh، ســاندرا تيرنــر Sandra Turner، علــى ضــرورة اهتمــام 
متــّد  مالئمــة  مناهــج  وتخصيــص  األطفــال،  ريــاض  مبرحلــة  التربويــن 
األطفــال بأنشــطة مناســبة ومتنوعــة حتتــوي علــى ألعــاب البنــاء والتركيــب 
هــذه  تســاعد  حيــث  املتنوعــة؛  املعــارف  إلــى  باإلضافــة  الدرامــي،  واللعــب 
أن حتتــوي  الباحثــون  العقليــة، ويقتــرح  تنميــة اجلوانــب  األنشــطة علــى 

املناهــج علــى مشــروعات يشــترك فيهــا األطفــال؛ مــن خــالل مجموعــات 
حولهــم،  مــن  البيئــة  واســتنباط  واستكشــاف  بتجريــب  ليقومــوا  صغيــرة 

وذلــك بهــدف تنميــة وإثــراء اجلوانــب املعرفيــة لديهــم.

إّن أهم الطرق التي يدرك بها األطفال األشياء يف عاملهم هي االستكشاف 
التعجــب  بــروح  األنشــطة  جميــع  يتداولــون  إنهــم  حواســهم،  باســتخدام 
والفضــول واالندفــاع إلــى االستكشــاف والتجربــة بشــكل أصيــل ال يخلــو مــن 
اللهــو، تلــك هــي القــدرة االبتكاريــة، واألطفــال هــم القاعــدة األساســية التــي 
يتوقــع لهــا أن تنتــج وأن تبتكــر يوًمــا، وأن تكــون عنصــًرا نافًعــا للوطــن، قــادرة 

علــى التكيــف مــع املتغيــرات املســتقبلية والتحكــم يف املســتقبل وتشــكيله. 

وتشــير الدراســات إلــى أن ابتــكار األطفــال ليــس لــه حــدود يف التعبيــر عــن 
أنفســهم، فقــد يبــدو ذلــك يف الرســم أو التشــكيل باســتخدام الصلصــال، أو 
بنــاء مكّعبــات، أو الرقــص، وعلــى املعلمــة أن تشــجع األطفــال علــى إيجــاد 
أكثــر مــن حــل ملشــكلة واحــدة، والســماح لهــم باســتخدام اخلامــات املتاحــة 
إلنتــاج أفــكار جديــدة، وتنميــة ابتكاراتهــم بالقصــة والرســم واحلــوار املفتــوح 

واملمارســة الفعليــة مــع األشــياء.

البغــدادي أن االبتــكار يتضمــن عمليــات االستكشــاف واالختــراع  ويؤكــد رضــا 
والشــجاعة واإلقــدام واملثابــرة، وكلهــا عوامــل طبيعيــة مميــزة للســلوك االبتكاري، 
واملعلمــون الذيــن يدعــون األطفــال لكــي يتصرفــوا بحريــة، يتركونهــم يتوجهــون 

ــا يف منــاخ مريــح، ويشــجعونهم ويعــززون تنميــة االبتــكار لديهــم. ذاتّيً
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وقــد دلــت كثيــر مــن نتائــج الدراســات القائمــة علــى البحــث أن طفــل الروضــة 
ا، هــو علــى درجــة كبيــرة مــن التقبــل وامليــل  مبقارنتــه بأطفــال أكبــر منــه ســّنً
للبحــث واالستكشــاف، كمــا اتضــح أّن لديــه قــدًرا مــن احلريــة واالبتــكار، 
ا ألن يــرى ويســمع وأن  األمــر الــذي مــن شــأنه أن يجعــل الطفــل مســتعّدً
يتــذوق ويشــعر بأشــياء جديــدة كلمــا أمكــن توفيرهــا لــه، ومــن هنــا يكــون 
علــى املهتمــن بتنميــة االبتــكار لــدى الطفــل تهيئــة املنــاخ املناســب الــذي 
يرعــى تنميــة االبتــكار، مــع العمــل علــى التغلــب علــى العوامــل التــي تــؤدي 
إلــى إهــداره وإعاقــة منــّوه، مــن خــالل تنشــئة خاصــة تعمــل علــى تكويــن عقــل 
مبتكــر، وللبيئــة عامــل مهــم يف تنميــة ابتــكار الطفــل، حيــث تعــد مصــدًرا 
خصًبــا إلمنــاء ثقافتــة وتشــجيع ابتــكاره. وعنــد تعريــف الطفــل واطالعــه 
علــى اجلوانــب املشــرقة يف البيئــة، وإتاحــة كافــة اإلمكانــات البيئيــة أمامــه 
وتعليمــه ســبل احليــاة والعيــش والتعامــل معهــا مبظاهرهــا املتعــددة، فــإن 
ذلك يســاعد على االبتكار يف شــتى أنواع الفنون واملعارف كالرســم والقصة 

واآلداب، ويوصــي علمــاء التربيــة بتخصيــص مــكان يف روضــة الطفــل لبعض 
املهــارات اليدويــة كالقــّص ونشــر وتنعيــم اخلشــب والرســم والتلويــن، حيــث 
وتــزداد  االبتــكار،  الطفــل علــى  قــدرة  تنميــة  دور مهــم يف  لهــا  الروضــة  إن 
هــذه القــدرة كلمــا زود الطفــل باألجهــزة واألدوات، وأن وضعهــا يف األماكــن 
املناســبة يســاعد الطفــل علــى اســتثارة تفكيــر الطفــل، وإكســابه عــدًدا مــن 

املهــارات.

ابتــكار  تنميــة  كبــرى يف  املعلــم عليــه مســئولية  أن   Carter كارتــر  وتــرى 
الطفــل، عــن طريــق فهمــه خلصائــص النمــو يف هــذه املرحلــة، وخلــق البيئــة 
األســلوب  واســتخدام  لالبتــكار،  واملثيــرة  واملشــّجعة  املنتجــة  التعليميــة 
املعلــم  قــدرة  وتنميــة  والطفــل،  املعلــم  تفاعــل  لعمليــة  والشــامل  املناســب 
فيمــا  الباحثــون  ويســتعرض  الطفــل،  لقــدرات  الدقيــق  التشــخيص  علــى 
يلــي بعــض طــرق وأســاليب تنميــة التفكيــر االبتــكاري لــدى أطفــال مــا قبــل 

املدرســة: 

1-   العصــف الذهنــي Brainstorming: وهــو وســيلة فّعالــة لتوليــد 
اآلخريــن  نقــد  علــى  للتغلــب  وتســتخدم  والكبــار،  لألطفــال  األفــكار 
وتشــجيع األطفــال للبنــاء علــى أفــكار بعضهــم بعًضــا، ويؤكــد وي تــو 
عــن  االبتــكار  تنميــة  الذهنــي يف  العصــف  أســلوب  أهميــة   Wei Tu
طريــق تشــجيع األطفــال علــى اإلفصــاح عــن أفكارهــم وأنشــطتهم مهمــا 
تكــن غيــر مألوفــة، وال بــد أن يكــون املعلــم قــادًرا علــى تقبــل هــذه األفــكار.

 2-   أســلوب حــل املشــكالت Problem-Solving: حــل املشــكالت 
عبــارة عــن نشــاط حيــوي يقــوم بــه الطفــل وميارســه علــى مســتويات 
متنوعــة مــن التعقيــد، كلمــا كلــف بــأداء واجــب أو طلــب منــه أن يتخــذ 
قــراًرا يف موضــوٍع مــا، ويــرى بعــض التربويــن أن أســلوب حــل املشــكالت 
هــو عمليــة أكثــر فاعليــة يف إحــداث التعلــم؛ حيــث يتضمــن بــن طياتــه 
العلميــة  العمليــة لألنشــطة  املمارســة  تتيــح فرصــة  تعليميــة  عمليــة 
القــدرات  ينّمــي  أســلوب  وهــو  املقترحــة،  واألفــكار  احللــول  وجتريــب 

للطفــل.  االبتكاريــة 

قاعــدة  يعــد  املشــكالت  حــل  أن  علــى   Joan Britz برتيــز  جــون  ويؤكــد 
أساســية لتعليــم أطفــال مــا قبــل املدرســة، ميكــن تشــجيعها وتنميتهــا مــن 
خــالل اخلبــرات املعرفيــة واالجتماعيــة والنفــس حركيــة املقدمــة للطفــل، 
ثــم  الفــروض،  فــرض  خاللهــا  مــن  وينمــي  املشــكلة  حــل  تيســر  والتــي 

املشــكلة. حــل  إلــى  النهايــة  يــؤدي يف  الــذي  والتجريــب  االستكشــاف 

مثــل:  املعرفيــة  العمليــات  بعــض  تنميــة  أهميــة  علــى  الباحثــون  ويؤكــد 
والتــي  املدرســة  قبــل  مــا  أطفــال  لــدى  القيــاس،  االســتقراء،  التصنيــف، 
علــى  الدراســات  مــن  كثيــر  نتائــج  وتؤكــد  املشــكالت،  علــى حــل  تســاعدهم 
أن البيئــة غنيــة باألنشــطة واخلبــرات التــي تنمــي حــل املشــكالت واالبتــكار 
مــن خــالل الرســم، والتلويــن، والتجــارب العلميــة للوصــول إلــى تفســيرات 
تنميــة  وســائل  مــن  ووســيلة  مهمــة  تعليميــة  فالتجــارب خبــرة  للظواهــر؛ 

املشــكالت. حــل  مهــارة 

3-   الستكشــاف املوّجــه )عمليــات العلــم األساســية(: يؤكــد برونــر 
Bruner أن التعلــم باالستكشــاف املوجــه )عمليــات العلــم األساســية( 
أطــول،  لفتــرة  تــدوم  األطفــال  عليهــا  يحصــل  التــي  املعرفــة  يجعــل 
وعندمــا يواجــه الطفــل مبوقــف يتحــدى تفكيــره، يســعى إلــى اســتخدام 
مهــارات االســتقصاء العلمــي مــن مالحظــة وتصنيــف وجتربــة، ويعيــد 
تنظيــم مــا لديــه مــن معرفــة تنظيًمــا مُيكنــه مــن اكتشــاف املفهــوم أو 

وتتضمــن  للتعلــم،  دافعيتــه  مــن  يزيــد  ذلــك  وإن  املناســب،  التعميــم 
عمليــة االبتــكار عمليــات االستكشــاف واالختــراع، والشــجاعة والتخيــل 

واملثابــرة، وهــي عوامــل طبيعيــة مميــزة لالبتــكار.

االســتطالع  فرصــة  للطفــل  يتيــح  تعليمــي  َنَســق  االستكشــاف  إن  وحيــث 
مــن جهــة،  العلميــة  واحلقائــق  املعلومــات  واملشــاهدة جلمــع  واالستفســار 
مــن  متباينــة  مختلفــة  مواقــف  يف  واســتخدامه  املفهــوم  تكويــن  وفرصــة 
جهــة أخــرى، فــإن وضــع الطفــل يف موقــف املستكشــف يجعلــه يجابــه موقًفــا 
يتحــدى تفكيــره، ويولــد عنــده اســتثارة ذهنيــة، وعليــه أن يســتخدم مهــارات 
العلــم األساســية( مــن  االســتقصاء العلمــي )املهــارات املرتبطــة بعمليــات 
املعلومــات  جمــع  ألجــل  وذلــك  وجتريــب؛  واســتقراء  وتصنيــف  مالحظــة 
تنظيمهــا  وُيعيــد  املعرفيــة  ذاكرتــه  يســترجع  أن  عليــه  أن  كمــا  املناســبة، 

للتوصــل إلــى اكتشــاف جديــد، يفهــم بــه املوقــف احمليــر.

أن  إلــى  الباحثــن  بعــض  أشــار  4-   اســتخدام األســئلة البتكاريــة: 
األطفــال الصغــار يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة شــغوفون باألســئلة املثيــرة 
واملختلفــة املتعلقــة باستكشــاف البيئــة؛ لــذا فإنــه مــن املفضــل تشــجيع 
املألــوف،  وغيــر  املتشــعب  املتفــرع  التفكيــر  علــى  واســتثارته  الطفــل 
وذلــك بطــرح وتوجيــه أســئلة تتطلــب أكثــر مــن إجابــة متنوعــة لزيــادة 

رصيدهــم مــن مهــارات التفكيــر االبتــكاري.
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يقــع الكثيــرون مــن املختصــن والعاملــن يف مجــال صعوبــات التعلــم يف خطــأ 
مــن صعوبــة يف  يعانــي  الــذي  الطفــل  مــع  مباشــرة  العمــل  وهــو  ا،  جــّدً كبيــر 

التعلــم؛ ســواء صعوبــات خاصــة أو عامــة.

بــدون أدنــى شــك، فــإن كبــار أســاتذة علمــاء النفــس وّضحــوا أنــه ال يتــم إصــدار 
حكــم علــى طفــل بأنــه يعانــي مــن صعوبــة منائيــة  - مثــاًل )اإلدراك البصــري،  
هــذا  علــى  مختلفــة  اختبــارات  ثالثــة  تطبيــق  بعــد  إال   - احلركــي(  اإلدراك 
الطفــل، يتيقــن األخصائــي متاًمــا أنــه يعمــل مــع الطفــل يف الطريــق الصحيــح.

فالعمــل مــع األطفــال بطريقــة عشــوائية يســبب إرهاًقــا لــكلٍّ مــن األخصائــي 
وأوليــاء األمــور؛ وبالتالــي يجــب أن تكتمــل دائــرة التشــخيص الصحيحــة ألي 

طفــل يأتــي إليــك كأخصائــي لصعوبــات التعلــم.

إًذا: كيــف نحقــق التقنــن الســليم وتطبيــق االختبــارات الثالثــة علــى الطفــل؛ 
حتــى نتيقــن مــن وجــود اخللــل يف العمليــات النفســية األساســية، التــي تكمــن 

خلــف األداء األكادميــي؟

لكــن قبــل كل ذلــك ال بــد أواًل مــن عــرض التعريــف اجلامــع لــذوي صعوبــات 
التعلــم.

 ))مصطلــح صعوبــات التعلــم أو الصعوبــات اخلاصــة يف التعلــم يشــير إلــى فئــة 
غيــر متجانســة مــن املتعلمــن داخــل الفصــول الدراســية العاديــة، يعانــون مــن 

اضطراب يف واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية  )العمليات التي 
تكمــن خلــف األداء األكادميــي(؛ نتيجــة احتمــال إصابتهــم بخلــل يف اجلهــاز 
االســتماع،  يف:  لديهــم  قصــوٍر  إلــى  يــؤدي  ممــا  C.N.S؛  املركــزي  العصبــي 
القــراءة، التفكيــر، الكتابــة، التعبيــر الشــفوي، أو إجــراء العمليــات احلســابية 
األوليــة، وذلــك مــن خــالل مــا يظهــر لديهــم مــن تباعــد بــن حتصيلهــم الفعلــي 
وحتصيلهــم املتوقــع، رغــم أن ذكاءهــم متوســط أو فــوق املتوســط، وال يعانــون 
مــن احلرمــان أو اإلعاقــات احلســية أو البدنيــة أو نواحــي القصــور البيئيــة أو 

االضطرابــات االنفعاليــة الشــديدة((. 

 )السيد عبد احلميد سليمان 2009م أ. تشخيص صعوبات التعلم( 

وبعرض التعريف، فإننا نستخلص بعض احلقائق املهمة وهي:

احتمــال إصابتهــم بخلــل يف اجلهــاز العصبــي املركــزي C.N.S؛ ممــا يــؤدي 
إلــى قصــور لديهــم يف: االســتماع، القــراءة، التفكيــر، الكتابــة، التعبيــر الشــفوي، 

أو إجــراء العمليــات احلســابية.

إًذا: علينا قبل كل شيء أن نتأكد من هذه اجلزئية املهمة؛ هل هؤالء األطفال 
بالفعــل لديهــم َخَلــل يف اجلهــاز العصبــي املركــزي أم ال؟ وهــل صعوبــات التعلــم 
لــدى هــؤالء األطفــال ذات منشــأ )عصبــي أم منشــأ لغــوي(؟ وبالتالــي ســوف 
نحتــاج إلــى تطبيــق ٣ اختبــارات قبــل بــدء أي عمــل أو وضــع أي برنامــج عالجــي 

لهــذا الطفــل، واالختبــارات هــي كالتالــي:

1.  Stanford-Binet Intelligence Scales, 5th Edition (IQ)
اختبار ستانفورد بينيه الصورة اخلامسة.

 2. Illinois Test of Psycholinguistic Abilities (ITPA)
اختبار إلينوي للقدرات النفس لغوية. 

3. Quick Neurological Screening Test (QNST)
اختبار الفرز العصبي السريع.

أوًل: اختبــار بينيــه يوّضــح لنــا محــّك االســتبعاد، وقــد ســبق وأشــرنا إليــه وهــو 
الشــرط األول للحكــم علــى الطفــل بأنــه مــن فئــة األطفــال ذوي الصعوبــات يف 

التعلــم، وهــي درجــة الــذكاء املتوســطة أو فــوق املتوســطة )90 فأكثــر(. 

عــن  املؤشــرية  أو  التشــخيصية  بدرجاتــه  أخــرى  أهميــة  لــه  بينيــه  ســتانفورد  لكــن 
احتماليــة وجــود صعوبــات تعلــم لهــذا الطفــل، وأيًضــا نقــاط القــوة والضعــف التــي 
يظهرهــا يف العمليــات النمائيــة؛ كاإلدراك البصــري واالســتقبال الســمعي وغيرهمــا. 

ثانًيــا: اختبــار إلينــوي للقــدرات النفــس لغويــة، وهــذا االختبــار يوضــح لنــا هــل 
صعوبــة التعلــم لــدى الطفــل ذات منشــــأ لغــوي أم ال؟ 

إذا كانــت درجــة العمــر النفــس لغــوي املرّكــب علــى هــذا املقيــاس أقــل مــن عمــره 
الزمنــي؛ إًذا يتــم احلكــم علــى هــذا الطفــل بــأن لديــه صعوبــة ذات منشـــأ لغــوي، 
لكــن مــا يهمنــا هــو أننــا قــد حصلنــا علــى نتائــج للمــرة الثانيــة مــن اختبــار 
قــد  منائيــة،  صعوبــة  بالفعــل  لديــه  الطفــل  أن  مــن  تأكــًدا  لنــزداد  مختلــف؛ 
أوضحهــا مقيــاس بينيــه األول كاإلدراك البصــري واإلدراك احلركــي واإلدراك 

الســمعي.

أمــا املقيــاس الثالــث وهــو الــذي سنســلط الضــوء عليــه أكثــر هــو اختبــار الفــرز 
 Quick Neurological Screening (QNST) الســريع  العصبــي 
للفحــص  مصّمــم  اختبــار  وهــو  التعلــم،  صعوبــات  أصحــاب  التالميــذ  لفــرز 
Neurological Integration يف  العصبــي  للتكامــل  الســريع  املبدئــي 

ارتباطــه بالتعلــم.

احللقــات  أكثــر  مــن  أنــه  وجــدت  املتواضعــة،  العمليــة  خبرتــي  واقــع  فمــن   
التشــخيصية املفقــودة يف تشــخيص هــؤالء األطفــال ذوي الصعوبــات؛ فهنــاك 
نســبة كبيــرة مــن العاملــن واملختصــن ال يــدرون عنــه الكثيــر رغــم أنــه مــن 
بــد أيًضــا مــن  األهميــة مبــكان، ولــه ارتبــاط باجلانــب الطبــي العصبــي. وال 
اهتمــام األطبــاء كثيــًرا بنتائجــه املســتخرجة، عنــد أخذهــا مــن األخصائــي.

حـلقات مفقودة يف 
تشخيص ذوي صعوبات 

التعلم!

أ/ عادل عبد الرازق 
أخصائي صعوبات تعلم

حـلقات مفقودة يف تشخيص  تنمية مهارات
ذوي صعوبات التعلم!
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هــذا االختبــار ســريًعا عبــارة عــن 15 اختبــاًرا ال بــد مــن تطبيقهــا جميًعــا، ففــي 
حالــة حصــول الطفــل علــى:

الطفــل يف  49 )حصــول   :  26 = الشــك  درجــة  فأكثــر،   50  = العاليــة  الدرجــة 
اختبــار الفــرز العصبــي الســريع علــى درجــة شــك، أو درجــة عاليــة يعنــي هنــاك 
مشــكالت ذات أســاس عصبــي فســيولوجي لــدى الطفــل، ويحتــاج إلــى أن يحــّول 
إلــى طبيــب متخصــص((، ويحتــاج الطفــل يف هاتــن احلالتــن إلــى جلســات 

تكامــل حســي. 

الدرجة العادية = صفر : 25.. الدرجة العادية ال يحول الطفل إلى طبيب.

ويطبــق هــذا االختبــار فقــط يف املرحلــة العمريــة مــن )5 - 14( ســنة؛ وذلــك 
ألســباب تتعلــق بتكامــل يحــدث يف اجلهــاز العصبــي املركــزي بعــد ســن الـــ 14 

ًــا.  وهــي خاصــة بالبلــوغ، ســيتم عرضهــا الحقـ

ا لألطفــال ألنــه يحتــوي علــى مهــارات وأنشــطة   هــذا االختبــار يكــون شــيًقا جــّدً
كاللعــب، ويتــم تطبيقــه يف جلســة مــرح. لكــن ال بــد أن تعلــم عزيــزي القــارئ هذه 
ــا؛ يعنــي: ال  ا وهــي أن هــذا االختبــار ليــس اختبــاًرا أكادميّيً املعلومــة املهمــة جــّدً
يقيــس جــودة اخلــّط لــدى الطفــل، ال يقيــس قــدرة الطفــل علــى القــراءة أم ال؛ 
هــذا االختبــار يقيــس اجلانــب العصبــي للجانــب األكادميــي؛ وبالتالــي هــو ليــس 

ــا. اختبــاًرا أكادميّيً

ويستغرق تطبيق هذا املقياس حوالي من 25 - ٣5 دقيقة.

 يوفر لنا االختبار ككل فرصة التعرف على عينة من سلوك الطفل، يف:

.Motor Planning التخطيط احلركي  

 .Sequencing التتابع 

 .Rate اإلحساس باملعدل 

 .Rhythm اإليقاع والتناغم 

 .Spatial Organization التنظيم املكاني 

 .Cerebellar Vestibular الوظائف املخية الدهليزية 

 اضطرابات االنتباه ومهارات اإلدراك البصري والسمعي.

 وختاًما

ال بــد مــن التذكيــر بأنــك إن أردت التيقــن مــن احلكــم علــى طفــل بــأن لديــه 
صعوبــة يف التعلــم، فــال بــد لــك مــن احلصــول علــى ثــالث نتائــج مســتخرجة 
مــن ثالثــة اختبــارات مختلفــة، أو كمــا ُأســّميها حلقــات التشــخيص الصحيحة: 
احللقــة األولــى: ســتانفورد بينيــه، واحللقــة الثانيــة: إلينــوي، واحللقــة الثالثــة: 

الفــرز العصبــي الســريع.

بعــد حصولــك علــى هــذه النتائــج ســتعلم هــل الصعوبــة ذات منشــأ لغــوي، أم 
ذات منشــأ عصبــي، أم ذات منشــأ لغــوي وعصبــي؟ 

ســتعلم مــا نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف النمائيــة التــي تكمــن خلــف األداء 
للطفــل؟ األكادميــي 

وقًتــا  عليــك  يوفــر  الــذي  للطفــل  األمثــل  البرنامــج  وضــع  كيفيــة  ســتعلم 
بالطفــل. اخلاصــة  العالجيــة  واخلطــة  البرنامــج،  يف  ومجهــوًدا 

عروض مميزة
وخصومات

هـائلـة

عروض مميزة
وخصومات

هـائلـة

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

انطالقته ا ولى.  
خــاص اللغــة  ثنائــي  تعليمــي  التعليم: منهــج 

بالمجموعة.  

رؤية مجموعة ستبس للحضانات
( عناية - ترفيه - تعليم )

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

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

وجبات صحية مختارة بعناية  
خالل اليوم

Smart step smart steps smart stepstep@ smart steps
My steps mysteps mysteps n_mysteps
New step newstep newstepkw1 newstep_kw
Step by Step stepbystep stepbystep n_stepbystep
Steps Academy stepsacademy stepsacademy steps_academy2
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التربيــة  يف  االهتمــام  مجــال  فشــيًئا  شــيًئا  التعلــم  صعوبــات  تتصــدر 
اخلاصــة، وتســتحوذ علــى نصيــب وافــر مــن البحــوث والدراســات احلديثــة، 
ومــع ذلــك فــإن أحــًدا لــم يقتــرب بصــورة كافيــة مــن أســبابها وعلــل ظهورهــا 
وانتشــارها، فهــل هــي مــرض مســتحدث؟ أم قــدمي مت تطــوره وحتــوره وفًقــا 

لتغيــر املجتمعــات واختــالف إيقــاع العصــر احلديــث ومتطلباتــه؟

أوًل: تعريف وتشخيص صعوبات التعلم
مــن  اســتبعاد  التعلــم  صعوبــات  تشــخيص  يف  البــدء  قبــل  املفتــرض 
يعانــون مــن اضطرابــات عضويــة؛ كالتأخــر العقلــي وفقــدان الســمع أو 
خلــل يف البصــر... إلــخ، كمــا يتــم اســتبعاد ذوي االضطرابــات االنفعاليــة 
والظــروف البيئيــة الثقافيــة واالقتصاديــة غيــر املناســبة، وينبنــي بالطبــع 
علــى اســتبعاد التأخــر العقلــي أن تكــون نســبة الــذكاء متوســطة أو فــوق 

املتوســط.

والتــي  التعلــم،  املشــتركة لصعوبــات  القوميــة  اللجنــة  لتعريــف  وطبًقــا 
مصطلــح  فــإن  بأمريــكا،  املجــال  يف  عاملــة  منظمــات  ســت  مــن  تتكــون 
صعوبــات التعلــم يشــير إلــى: »مجموعــة غيــر متجانســة مــن االضطرابــات 
تظهــر يف شــكل صعوبــات خطيــرة يف اكتســاب، واســتخدام القــدرة علــى 
إجــراء  أو  االســتدالل  أو  الكتابــة  أو  القــراءة  أو  الــكالم  أو  االســتماع 
اإلعاقــات  مثــل:  ظروًفــا  املصطلــح  يشــمل  كمــا  احلســابية،  العمليــات 

املــخ«.  يف  البســيط  الوظيفــي  واخللــل  اإلدراكيــة، 

والتــي  التعلــم،  املعرفيــة لصعوبــات  باملظاهــر  الباحثــون  اهتــم  يف حــن 
آخــرون  واهتــم  املعلومــات،  ومعاجلــة  تشــغيل  عــن  العجــز  يف  تظهــر 
التعلــم كضعــف  املصاحبــة لصعوبــات  والســلوكية  النفســية  بالعمليــات 
إلــخ،  التــآزر...  التوجيهــات، وضعــف  اتبــاع  البصــري، وصعوبــة  التمييــز 
فقــد انشــغل اجلميــع عــن أســباب صعوبــات التعلــم، واكتفــوا بإرجاعهــا 
إلــى ســبب داخلــي وحيــد هــو اخللــل الوظيفــي البســيط يف املــخ كمــا ورد 
يف التعريــف الســابق، فمــا حقيقــة اخللــل الوظيفــي ومــا الفــرق بينــه وبــن 

العضــوي؟  اخللــل 

ثانًيا: الفرق بني اخللل العضوي واخللل الوظيفي
ف األمــراض بكونهــا عضويــة إذا كان الســبب والعوامــل املؤديــة لهــا  ُتعــرَّ
َهــان  الذُّ يعتبــر  فمثــاًل:  اجلســم،  مــن  أعضــاء  أو  عضــو  بتلــف  ترتبــط 

الصمــاء. الغــدد  اضطرابــات  أو  بالشــيخوخة  ارتبــط  إذا  ــا  عضوّيً

الوظيفــة  باختــالل  تتميــز  التــي  باحلالــة  الوظيفــي  اخللــل  وُيعــرف 
أو  فســيولوجي  ســبب  وجــود  دون  معينــة،  بدنيــة  لعمليــة  الطبيعيــة 

إليــه. ُتعــزى  أن  ميكــن  واضــح  تشــريحي 

ســببت  التــي  اآلليــة  أن  يعنــي  ــا  وظيفّيً بكونــه  مــا  اضطــراب  وصــف  إن 

ــِقيقة  االضطــراب غيــر معروفــة أو مفهومــة، وتعتبــر بعــض األمــراض كالشَّ
وظيفيــة. اضطرابــات 

وإذا بحثــت عــن تعريــف اخللــل الوظيفــي البســيط يف املــخ يف بعــض املواقــع 
الطبيــة، ســتفاجأ أن تعريفــه »ضعــف يف التركيــز، وأنــه لــم يعــد معترًفــا بــه 
ــا”؛ لذلــك فــإن إطــالق القــول بكــون صعوبــات التعلــم تنشــأ مــن ســبب  علمّيً
داخلــي أمــر يعــوزه التأنــي والبحــث، وال يجــب أن يكتفــى مــن ذلــك الســبب 
بفائــدة عــدم احلاجــة إلــى العــالج الدوائــي لصعوبــات التعلــم، واالســتغناء 
التأهيــل  برامــج  ومزاولــة  والتربويــن  النفســين  اإلخصائيــن  مبراجعــة 
والتدريــب املناســبة إليصــال املعلومــة للطفــل، فــكل تلــك اإلجــراءات تقــع 
حتــت طائلــة عــالج وتــاليف اآلثــار الناجمــة عــن صعوبــات التعلــم، ولكنهــا ال 
توفــر أيــة حمايــة أو وقايــة منهــا، مبــا يعنــي أننــا مــا زلنــا يف حاجــة للبحــث 
مــن  ينــدرج حتتهــا  ومــا  التعلــم،  إرجــاع صعوبــات  ســبب وجيــه ميكــن  عــن 

اضطرابــات إليــه.

ثالًثا: التكامل احلسي ومرونة اجلهاز العصبي
أفضــل مــا قيــل يف تفســير صعوبــات التعلــم أنهــا ناجتــة عــن تغيــر واختــالف 
املصــاب للمعلومــات، فمــا يعانــي منــه هــؤالء  الدمــاغ  يف طريقــة معاجلــة 
األطفــال هــو اختــالف يف طريقــة االســتقبال واألداء، ومــا مت رصــده مــن 
أعــراض ومؤشــرات دالــة علــى صعوبــات التعلــم مثــل: كونهــم أقــل مــن العمــر 
واليســار  اليمــن  بــن  والتمييــز  الهندســية  واألشــكال  الرســم  يف  العقلــي 
االنتبــاه  اضطرابــات  أو  األرضيــة،  مــن  الشــكل  ومتييــز  املكانــي  والتوجيــه 
والتركيــز التــي تعتبــر حجــر األســاس، وتؤثــر بشــكل مباشــر علــى مــا يعقبهــا 
من عمليات كاإلدراك وتكوين املفهوم، كل تلك األعراض واملؤشــرات تخضع 
لعمليــات التكامــل احلســي، وهــو عمليــة الإراديــة يف الدمــاغ تنظــم املعلومــات 
املســتقبلة مــن احلــواس املختلفــة وتعاجلهــا وتعطــي االســتجابات املناســبة 
للمواقــف املختلفــة، فهــي عمليــة أساســية يف االنتبــاه والتركيــز؛ ومــن َثــمَّ 

يــؤدي االختــالل فيهــا إلــى مشــاكل يف الســلوك والتعلــم.

وتفتــرض نظريــة التكامــل احلســي أن املــّخ يتفاعــل مــع البيئــة مــن خــالل 
أجهزتــه عبــر ثالثــة محــاور:

االستجابة.  

 التفاعل.

 التعلم.

كمــا يقــوم العــالج بالتكامــل احلســي علــى فرضيــة املرونــة العصبيــة، أي: إن 
الدمــاغ يتغيــر بصــورة مســتمرة، وميكــن أن يســتثار حتــى يتغيــر ويتطــور، 
التأثــر  إمكانيــة  تطــرح  كمــا  هــذه  البيئــة  مــع  الدمــاغ  تفاعــل  وفرضيــة 
اإليجابــي للمــخ بالبيئــة؛ فإنهــا قــد تطــرح تأثــره الســلبي بهــا، أي: إنــه إذا كان 
االضطــراب يــزول ويعالــج مــن خــالل تدعيــم املرونــة العصبيــة للمــخ، فهــو قــد 

ينشــأ أساًســا مــن خــالل فقــدان هــذا الدعــم.

مقاربة تركيبية حول أسباب 
صعوبات التعلم

بقلم: خلود محمد مصطفى حسان
إخصائية نفسية

دبلوم التخاطب كلية البنات - جامعة عن شمس
دبلوم التوحد كلية البنات - جامعة عن شمس

متهيدي ماجستير معهد الطفولة - جامعة عن شمس
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وقبــل تنــاول فرضيتنــا عــن األســباب التــي قــد حتــول بــن الطفــل وبــن تنميــة 
ح البعــض بدراســات أثبتــت وجــود خلــل تشــريحي  املرونــة العصبيــة، رمبــا ُيَلــِوّ
بــن األطفــال ذوي صعوبــات التعلــم ليتــم رد األمــر مــرة أخــرى إلــى الســبب 

الداخلــي، وهــو مــا ال ننكــره ومــا ال نعتقــد أيًضــا أنــه ســبب وحيــد.

“أثبــت بعــض العلمــاء أن الفــّص الصدغــي للمــخ مختلــف لــدى مــن يعانــون 
أنهــا  ووجــدوا  باللغــة،  املرتبطــة  املنطقــة  توجــد  القــراءة؛ حيــث  مــن عســر 
متســاوية لــدى مــن يعانــون مــن عســر القــراءة، يف حــن أن اجلــزء األيســر 

أكبــر بشــكل ملحــوظ لــدى العاديــن«.

فهــل معنــى ذلــك: أن االختــالف التشــريحي ســبب لصعوبــات التعلــم، أم أن 
العكــس هــو الــذي يصــح؟ 

ذكرنــا قبــل قليــل أن الدمــاغ يتأثــر بالبيئــة مــن خــالل املرونــة العصبيــة، وهــو 
مــا أكدتــه “دراســة روزنزويــج، التــي قــارن فيهــا بــن مجموعتــن مــن الفئــران:

األولى: مت وضعها يف قفص مليء باملثيرات. 

الثانية: مت وضعها يف قفص يخلو من املثيرات. 

وبعــد فتــرة وجــد آثــاًرا فارقــة يف تركيبــة املــخ، بــل ويف كيميائيتــه، حيــث متيــزت 
الفئــران التــي تعرضــت للمثيــرات بقشــرة مخيــة أســمك مــن األخــرى، فضــاًل 
عــن زيــادة مكــون كيميائــي باملــخ يعــرف باإلســيتلكولن وهــو مكــون لــه أهميتــه 

بالنســبة للتعلم«.

ا أن  معنــى هــذا: أن االختــالل الوظيفــي مــا زال ســيد املوقــف، بــل وارد جــّدً
ُيعــزى إليــه االختــالف التشــريحي. 

رابًعا: هل تؤثر احلالة النفسية على وظائف األعضاء؟
ويشــبه مــا حتدثنــا عنــه آنًفــا عمليــة التبديــن يف الُعَصــاب، و”التبديــن: هــو 
ا يف الوظائف العضوية”،  تأثير االجتاهات والغرائز أو الالشعور فسيولوجّيً
وال شــك أن الُهْرمونــات تؤثــر علــى اجلهــاز العصبــي النمائــي وعلــى الوظائــف 
الفيزيائيــة، وإذا ثبــت أن صعوبــات التعلــم تنــدرج حتــت بنــد االضطرابــات 
ــا للعصــاب؛ فــإن وجــود آثــار تشــريحية يعنــي  املتحــورة أو املتطــورة إكلينيكّيً

أنهــا متيــل أكثــر نحــو األمــراض السيكوســوماتية.

علــى  ــرت  أثَّ قــد  النفســية  احلالــة  أن  حــدث  الــذي  فــإن  األحــوال،  كل  ويف 
احلالــة  فــإن  إلحبــاط،  الطفــل  يتعــرض  “فعندمــا  اجلســم،  فســيولوجيا 
املثيــرات  إدراك  بهــا  يتــم  التــي  الطريقــة  علــى  تتوقــف  لديــه  الهرمونيــة 
نهايــة  يضــع  الغريــزي  والفعــل  لهــا  االســتجابة  كيفيــة  ثــم  اخلارجيــة، 
للمحفــزات مــن خــالل تغييــر الظــرف أو الشــرط الكيميائــي املزعــج، وإذا 
حــدث إحبــاط لهــذا الفعــل - ســواء بســبب ظــروف داخليــة أو ظــروف خارجيــة 
- فــإن ذلــك يؤثــر بالضــرورة علــى الكيميــاء العاديــة«، وهــو مــا أكدتــه جتربــة 
روزنزويــج آنفــة الذكــر. “ورغــم املآخــذ الواســعة علــى دراســة قــام بهــا بيــدك 
ــا أن احملفــزات الغريزيــة  ورونشــتاين 1942م، إال أّن دراســتهما أوضحــت جلّيً
تتوقــف فعــاًل علــى احلالــة الهرمونيــة، وأن التغيــرات النفــس ديناميــة مؤثــرة 

األعضــاء”.  علــى وظائــف 

خامًسا: عالقة صعوبات التعلم باملؤشرات 
النفعالية املصاحبة

درج اإلخصائيــون علــى وصــف االضطرابــات االنفعاليــة املصاحبــة لصعوبــات 
التعلــم باملؤشــرات، واعتبارهــا مــن العوامــل أو الصفــات التشــخيصية التــي 
تنبنــي عليهــا االختبــارات؛ لتمييــز وفــرز ذوي صعوبــات التعلــم، ولكــن بعــد 
األســباب  تكــن  لــم  إن  اللــوازم  تنتقــل خلانــة  أن  هــل ميكــن  املقاربــة؛  هــذه 
والدوافــع؟ رمبــا تدلنــا طبيعــة ونوعيــة هــذه االضطرابــات علــى مكانتهــا مــن 

صعوبــات التعلــم.

لقــد أَْثــَرت الدراســات احلديثــة مكتبــة صعوبــات التعلــم، وبــرز فيهــا بشــكل 
االضطرابــات  وهــذه  التعلــم  صعوبــات  بــن  الربــط  نحــو  االجتــاه  متزايــد 
االنفعالية أو النفســية، على ســبيل املثال: ذكرت دراســة بندر 1987م وشــوملان 
مســتويات  يف  ملحــوظ  ارتفــاع  لديهــم  التعلــم  صعوبــات  ذوي  أن  1986م 
االضطرابــات النفســية مــن حيــث تدنــي مفهــوم الــذات، وأنهــم أكثــر قلًقــا مــن 

أقرانهــم الذيــن هــم بــدون إعاقــات.

وعامــل القلــق - كمــا ســنرى - يف بنــد مســار الطاقــة نــاجت باألســاس عــن تدنــي 
مفهــوم الــذات واهتــزاز الثقــة بالنفــس، ومــن جهــة فهــو عامــل حاســم وأســاس 
يف الصــراع العصابــي، وعلــة لألعصبــة القهريــة ومــا يتصــل بهــا مــن صنــوف 

الكفــوف والعجــز. 

وحددت دراسة أخرى اشتراك صعوبات التعلم مع الوسواس القهري، يف كونهما: 

يتميــزان بخلــط املفاهيــم وتبنــي مفاهيــم مطلقــة ومجــردة مــن الواقعيــة، 
كمــا يشــتركان يف االندفاعيــة والنشــاط الزائــد وقصــور االنتبــاه، والتعــرض 

للقســوة واإلهمــال أو التســلط مــن جانــب الوالديــن أو املعلمــن. 

ويف دراســة أدوير  odwyer,JM – 2000م، والتي بعنوان “الطب النفســي 
لصعوبــات التعلــم”، أشــار إلــى أن االضطرابــات النفســية تنتشــر لــدى ذوي 

صعوبــات التعلــم مقارنــة بالفئــات األخــرى. 

وأوضحــت دراســة كــووري وبــاكال عــام 2005م، أن ذوي صعوبــات التعلــم يعانــون 
مــن اضطرابــات القلــق اآلتيــة: )الهلــع - الفوبيــا - الوســواس القهــري(.

Vans- 2006م  عــام وبوريــس  وهولــت  إســترالن  فــان  دراســة  وجــدت   كمــا 
ذوو  “الراشــدون  بعنــوان  والتــي   ،tralean ,Holt.g & Bouras
صعوبــات التعلــم واملشــكالت النفســية” أن األفعــال القهريــة هــي األكثــر بــروًزا 

لديهــم.

سادًسا: تغير اللوحة اإلكلينيكية للعصاب يف 
العقود األخيرة

أثنــاء تطويــر علمــاء التحليــل النفســي لســيكولوجية األنــا وجــدوا عامــاًل 
طريًفــا أو باألحــرى دافًعــا لتطويــر نظرتهــم الســيكولوجية لألنــا، أال وهــو 
التغيــر األساســي يف اللوحــة اإلكلينيكيــة للعصــاب خــالل العقــود األخيــرة.

“يف األعصبــة الكالســيكية كانــت شــخصية ســليمة تتعــرض فجــأة ألفعــال 
ومحفــزات غيــر مالئمــة، أمــا األعصبــة املعاصــرة فالشــخصية فيهــا واضحــة 

املــأزق وغارقــة يف االضطــراب، وأصبحــت االختــالالت أقــل حتديــًدا”.

التحــوالت  إلــى  األعصبــة  خارطــة  يف  التحــول  هــذا  العلمــاء  وأرجــع 
الطفــل  وشــخصية  إن طبيعــة  االخيــرة.  العقــود  االجتماعيــة احلادثــة يف 
الدراســي  كالفشــل  نوعيــة  إحباطــات  تفــرض  فالبيئــة  ــا،  اجتماعّيً تتحــدد 
والتحــدي والتفــوق، وإحلــاح مجتمعاتنــا احلديثــة علــى اإلجــراءات التربويــة 
ــا  وتعليمّيً ــا  وتربوّيً ــا  مادّيً الوالديــن  علــى  متزايــدة  ضغوًطــا  تتضمــن  مبــا 
ينعكــس علــى الطفــل، ويترجــم لضغــوط ذات وطــأة خارجيــة مــن الوالديــن 
واملدرســة، وداخليــة بســبب الصــراع بــن املطالــب واحلاجــات للمزايــا التــي 
كان يتمتــع بهــا الطفــل لوقــت قريــب ُقَبيــل الدراســة وبــن الوضــع اجلديــد 

الضاغــط. 

ورمبــا  العصبيــة  املرونــة  مبتطلبــات  الطفــل  يضّحــي  الصــراع  هــذا  أثنــاء 
يفقــد املميــزات النمائيــة، فيقــع طفــل صعوبــات التعلــم أســير منــط جامــد 
أوائلــي مــن االســتجابة، وميكــن أن نســتلهم عبــارة أوتــو فينخــل التاليــة يف 
تفســير األعصبــة القهريــة لوصفــه: “حتــدث تغييــرات مزمنــة وتصلبــات يف 
الشــخصية ويكــف النمــو الالحــق لوظائــف األنــا، وعموًمــا فــإن أيــة ســمة 
مرضيــة أو اســتجابة ســلبية معناهــا التقليــل مــن إمكانــات الفــرد املتوقعــة«.

سابًعا: مسار الصراع والقتصاديات النفسية

عندمــا يحــاول الطفــل الدفــاع ضــد املثيــرات اخلارجيــة احملبطــة، واملطالــب 
الداخليــة امُلِلّحــة بالعــودة ملرحلــة ســابقة بــال مســئوليات وعقوبــات وضغــوط، 
وايلــدر  أوضــح  وقــد  وبدائــي،  طفلــي  ســلبي  اســتجابة  لنمــط  يلجــأ  فإنــه 
يف كتابــه “مبــادئ تعــدد الوظيفــة؟« عــام 19٣6م ظاهــرة فريــدة يف النفــس 
البشــرية، وهــي نزعــة هــذه النفــس إلــى مبــدأ القصــور الذاتــي؛ أي: حتقيــق 
أقصــى تأثيــر ممكــن بأقــل جهــد ممكــن، وبالتالــي إذا حققــت االســتجابة 
الســلبية بالكــف عــن االنتبــاه والتركيــز أيــة مكاســب مثــل: جــذب االنتبــاه 

ا لتحقيــق هــذه النزعــة. واســتثارة االهتمــام؛ فســتكون مثاليــة جــّدً

ومــرّد ذلــك إلــى أن الطفــل البشــري يجتــاز مرحلــة مــن التبعيــة يتميــز فيهــا 
ا، وشــيًئا فشــيًئا حتــل اإليجابيــة  ا اســتقبالّيً الســلوك األولــي بكونــه ســلبّيً
محــل رد الفعــل الســلبي، ولكــن مــع زيــادة الضغــوط وفشــل الصــراع لصالــح 
الســلبية  فــإن  والتســلط؛  الســيطرة  علــى  قــدرة  واألكثــر  األقــوى  اجلهــات 
املواقــف احملبطــة، خاصــًة  للتنفيــذ حيــال  وتكــون مرّشــحة  للظهــور  تعــود 
وانعــدام  بالوحــدة  الشــعور  هــو  واالســتقاللية  اإليجابيــة  ثمــن  كان  إذا 
احلمايــة، وبالتالــي زيــادة القلــق، ورمبــا يؤيــد هــذا االجتــاه أن االنتبــاه -كمــا 
ــا عنــد هــؤالء األطفــال، »إن كثيــًرا مــن منــاذج  هــو مالحــظ- يكــون انتقائّيً
الســلوك املرضيــة يف واقــع األمــر دفاعــات ضــد القلــق، وكمــا هــو الشــأن يف 
األعــراض القهريــة تظهــر كاضطرابــات بدنيــة هرمونيــة منائيــة، ويتضــح يف 

نهايــة األمــر أن هــذه األعــراض هــي مكافئــات للقلــق«.

“أن التربيــة احلديثــة تزيــد مــن شــدة الصــراع، وأنهــا  أوتــو فينخــل  ويــرى 
والثقافيــة«. االجتماعيــة  املشــكالت  مــن  لكثيــر  الســيكولوجي  األســاس 

اخلامتة: 
مــن  انفعاليــة  لضغــوط  الطفــل  احلديثــة  التربويــة  اإلجــراءات  ض  ُتعــِرّ
ســقف  ترفــع  أنهــا  ويبــدو  الواجبــات،  مــن  مبزيــد  القيــام  مطالبتــه  خــالل 
املطالــب بوتيــرة أســرع مــن واقــع النمــو الفعلــي للطفــل، أو رمبــا تتعــارض 
مــع احتياجــات الطفولــة يف اكتشــاف املصــادر احملسوســة أكثــر مــن التعامــل 
حاميــة  املقارنــة  مبــدأ  اعتمــاد  إلــى  إضافــة  وتلّقيهــا،  املجــردة  املعانــي  مــع 
الوطيــس؛ ســواء بــن األطفــال يف الصــف أو بــن اآلبــاء مــع تأنيــب اآلبــاء 
لــم يحالــف أطفالهــم احلــظ يف املقارنــات بشــكل دوري، مبــا يعــود  الذيــن 
علــى الطفــل يف صــورة ضغــوط أكثــر. إن تهديــد مكانــة الطفــل بــن الوالديــن 
أو يف الصــف يــؤدي إلــى زعزعــة ثقتــه بنفســه وعــدم االطمئنــان وفقدانــه 
احلمايــة، ويوجهــه لصــراع يســتنفد طاقتــه ويؤثــر علــى قدرتــه يف التعلــم أو 
تصنيــف اخلبــرات أو تعديــل الســلوك تبًعــا للحكــم املنطقــي، طارًحــا إيــاه يف 
هــوة االســتجابات الســلبية وكــّف احلــواّس عــن االنتبــاه وجتاهــل املثيــرات، 
عائــًدا أدراجــه إلــى احلالــة األوليــة التــي كان فيهــا موضــع اهتمــام ورعايــة، 

ال مســئولية وعقوبــة.
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اإلدراك البصــري مــن خــالل حتقيــق مجموعــة متدرجــة مــن األهــداف تطبــق 
وهــي: اجللســات،  خــالل 

 مضاهاة ومطابقة األلوان، واملقارنة بينها. 

 املقارنة بن األشكال يف الطول واحلجم.  

 املطابقة بن مناذج احلروف واألرقام واألشكال. 

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

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

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

بفــراغ.

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

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

٣- مادة الكتابة. 1 - احلجم.       2- اللون.        

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

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

ومــن أهــم الفوائد: 
زيادة االنتباه.                  اكتشاف الذات.            

االسترخاء وتخفيف التوتر.                                زيادة التركيز.           

ملســاعدة  تهــدف  التــي  األنشــطة  خــالل  مــن  احلســي  اإلدراك    حتســن 

اجلهــاز العصبــي، وتنظيــم ودمــج املعلومــات مــن البيئــة، والتــي تــؤدي إلــى 
مســتقبلية.  فيــة  تكيُّ اســتجابات 

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

املعلومــات.  معاجلــة  علــى  القــدرة  ضعــف 
وبوصــف العســر القرائــي بأنــه واحــد مــن صعوبــات التعلــم اخلاصــة األكثــر   
شــرًطا  القــراءة  يف  النجــاح  لكــون  وذلــك  املدرســية؛  العلــوم  باقــي  يف  تأثيــًرا 
للنجــاح يف باقــي املــواد الدراســية األخــرى، وجنــد أن أنشــطة التأهيــل بالفــن 

برامــج  يف  الناجــح  الوســيط  هــي 
ألنهــا  القرائــي؛  التعلــم  صعوبــات 
مهاراتهــم  تنميــة  يف  تســاعدهم 
العســر  لتخطــي  الالزمــة  البصريــة 

القرائــي.

فاإلحساس باللون واملسافــــــــة والبعد واحلجـــــم  
ي اجلوانب النمائية األساسية، وُيساهم  وامللمس للسطوح املختلفة - ينمِّ

ال يف تعديل السوك. بشكل فعَّ

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

أوًل: صعوبات التعلم النمائية تتضمن: 
2- صعوبات اإلدراك.  1- صعوبات االنتباه.     

4- صعوبات تكوين املفهوم.  ٣- صعوبات التذكر.     
5- صعوبات حّل املشكلة.   

التعلــم،  صعوبــات  ذوي  لألطفــال  الســلوكية  اخلصائــص  ثانًيــا: 
: تتضمــن و

 النشاط الزائد.  املشاكل األكادميية.     
 االندفاع والتهور .                        

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

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

صعوبــات  يعالــج  بالفــن،  عــالج  لبرنامــج  منوذًجــا  نعــرض  وللتوضيــح   
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صعوبــات التعلــم مصطلــح علمــي حديــث؛ فهــل باإلمــكان أن 
ُنعــّرف القــارئ الكــرمي نبــذة عــن صعوبــات التعلــم؟ 

يف البدايــة نحــب أن نوضــح أنــه يوجــد العديــد مــن تعريفــات صعوبــات 
التعلــم، وبنــاء علــي كل تعريــف حتــددت نســبة انتشــار صعوبــات التعلــم، 
إلــى  فوفًقــا للتعريفــات تتــراوح النســب مــن ٣٪، والبعــض اآلخــر تطــرق 
القــول بــأن النســبة وصلــت إلــى ٣0٪؛ إال أنــه طبًقــا لتعريفــات اجلمعيــة 
األمريكيــة لصعوبــات التعلــم، فــإن النســبة تقريًبــا 1٣٪ مــن التالميــذ يف 

االبتدائيــة.  املراحــل 

أّمــا عــن تعريــف صعوبــات التعلــم فهــي: اضطــراب يف العمليــات النفســية 
األساســية نحو االنتباه واإلدراك والذاكرة وتكوين املفهوم وحّل املشــكالت، 
أدى إلــى مشــكالت بالعمليــات األكادمييــة نحــو القــراءة والكتابــة واحلســاب 

والتحــدث واإلنصــات.

وعليه تنقسم صعوبات التعلم إلى:

 صعوبات تعلم منائية.   

 صعوبات تعلم أكادميية.   

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

القرائــي؟ 
القــراءة  صعوبــات  يف  رئيــس  بشــكل  يظهــر  تعلمــي  اضطــراب  هــي 

نــاجت عــن اختــالالت يف املعاجلــة البصريــة الســمعية  والهجــاء، 
ذكاء  ويكــون  القرائــي،  املســتوى  ويســّبب ضعــف  والبصريــة، 

وتتــراوح  الطبيعــي،  املســتوى  يف  األشــخاص  هــؤالء 
النســبة مــن 5٪ إلــى 17٪ يف ســكان الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة.

ينبغــي علــى أوليــاء األمــور االهتمــام بســلوكيات 
األمــر  ولــي  يســتطيع  فكيــف  أبنائهــم؛ 

)أو  تعلــم  صعوبــات  وجــود  يكتشــف  أن 
أبنائــه؟ أحــد  لــدى  دسلكســيا( 

يشــّك  خاللهــا  مــن  التــي  املؤشــرات 
اآلباء يف أن أبناءهم لديهم دسلكســيا، 

إلــى: تقســيمها  ميكــن 

1-  مؤشرات قبل دخول املدرسة، وهي كالتالي:

ــر يف النطــق بشــكل ملحــوظ عــن أقرانــه، أو الــكالم مــع وجــود    تأخُّ  

لدغــات. 

  املشــكالت النفــس حركيــة نحــو أن يأخــذ وقًتــا كبيــًرا يف معرفــة   

االجتاهــات.  يف  واليســار  اليمــن  بــن  مييــز  ال  مثــاًل:  االجتاهــات، 

 أحياًنا يرسم األشكال معكوسة.   

  صعوبــة إدراك وتتبــع القــوايف كمــا يف أناشــيد احلضانــة )األناشــيد   

بنهايــات متشــابهة(. تنتهــي  التــي 

مقابلة األستاذ/
عبد الرحمن حممد عبده

إخصائي تربية خاصة وحماضر بصعوبات التعلم

مدير مركز التخاطب الشامل 
وصعوبات التعلم باملطرية

أجراها حممد كمال

يف إطــار ســعي املجلــة ودورهــا يف تعريــف 
القــّراء األعــزاء وأوليــاء األمــور باألماكــن 
حالــة  يف  إليهــا  يتوجهــوا  أن  ميكــن  التــي 
ذهبنــا  التربويــة،  أو  التعلميــة  املشــاكل 
إلــى القاهــرة وبالتحديــد مركــز التخاطــب 
باملطريــة،  التعلــم  وصعوبــات  الشــامل 
الرحمــن  عبــد  األســتاذ/  إلــى  وتوّجهنــا 

األســئلة: بهــذه  املركــز  مديــر 
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2 - املؤشرات يف سن املدرسة البتدائية: 

 صعوبة كبيرة يف تعلم األبجدية.   

 صعوبة الربط بن صوت احلرف وشكله.   

  صعوبــات املــزج الصوتــي: وفيهــا ال يســتطيع أن يربــط مجموعــة   

أصــوات لينتــج كلمــة، مثــاًل: لــو قلنــا للطفــل )كــو - بــا - يــة( مــاذا 
تكــون مــع نطــق كل مقطــع منفصــل عــن اآلخــر، بفتــرة زمنيــة تقــدر 

بـــ »٣« ثــوان؟ 

الصوتــي،  املــزج  مهــارة  عكــس  وهــي  الصوتــي:  الوعــي    صعوبــات   

وفيهــا ال يســتطيع الطفــل إدراك أن الكلمــات تتكــون مــن أصــوات 

أصغــر، فمثــاًل: ال يســتطيع أن يجــزئ كلمــة »كوبايــة« إلــى مقاطــع 
رئيســة، وعليــه بشــكل مباشــر تؤثــر بشــكل كبيــر علــى التهجيــة. 

 الوقوع يف األخطاء اإلمالئية الشائعة.   

أن مييــز يف  عليــه  يصعــب  فمثــاًل:  الســمعي،  التمييــز    مشــكالت   

وهكــذا.  كا(،   - )قــا  ص(،   - )س  صوتــي  بــن  اإلمــالء 

تلــك  لتجــاوز  التعلــم  صعوبــات  ذوو  يحتاجــه  الــذي  مــا 
؟ ت بــا لصعو ا

أجــاب: أّمــا الــذي يحتاجــه األطفــال ذوو صعوبــات التعلــم لتجــاوز تلــك 
الصعوبــات، فيمكــن ذكــر احتياجاتهــم يف العناصــر التاليــة: 

1-   يف البدايــة حاجتهــم إلــى توعيــة النــاس بهــذه الفئــة، وتوعيــة النــاس 
بــأن هــذه املشــكالت ليســت راجعــة إلــى انخفــاض نســبة الــذكاء كمــا 
هــو معتقــد، فكثيــر مــن العباقــرة كان لديهــم صعوبــات تعلــم نحــو: 
أيًضــا  وغيرهــم.  وأينشــتاين  إديســون  تومــاس 
نحتــاج إلــى توعيــة املعلمــن -وخاصــة معلمــي 
هــؤالء  علــى  املبّكــر  للكشــف  املبكــرة-  املراحــل 
عليهــم  املبكــر  الكشــف  إن  حيــث  األطفــال، 
ُيســهم يف حتقيــق نســبة عاليــة مــن الشــفاء لتلــك 
الصعوبــات، علــى العكــس كلمــا كبــر ســن التلميــذ فقــد 

املشــكلة.  تتعقــد 

خــالل  فمــن  ثابتــة،  تشــخيص  2-   معاييــر 
التشــخيص نســتنتج االختــالل الرئيــس لــدى 
هــؤالء، حيــث اإلدراك البصــري أو الســمعي أو 
غيرهمــا والتركيــز علــى التدريبــات واألنشــطة 

املشــكالت.  تلــك  عــالج  يف  ُتســهم  التــي 

٣-   الذهــاب إلــى إخصائــي صعوبــات التعلــم، واتباع 
اإلخصائــي،  التــي يضعهــا  اإلرشــادية  اخلطــة 

املنــزل.  التماريــن يف  تلــك  وتكــرار 

التــي  والبيئيــة  املجتمعيــة  الصعوبــات  مــا 
تواجــه حــاالت الدسلكســيا، أو الذيــن يعانــون 

عموًمــا؟ التعلــم  صعوبــات  مــن 
أجاب: تتمثل الصعوبات التي تواجه هذه الفئة فيما يلي: 

 عدم التشخيص السليم.   

  عــدم توعيــة أفــراد املجتمــع بالفئــة، فيتــم تصنيفهــم ظلًمــا علــى   

ذكاء.  أقــل  أنهــم 

مــن  أقــل  درجــات  علــى  القــراءة  مــادة  حتصيــل  يف    احلصــول   

أخــرى. مــواد  يف  يتفّوقــون  قــد  أنهــم  مــن  بالرغــم  أقرانهــم، 

عســر  وخاصــة   - التعلــم  صعوبــات  يف  املتخصصــن  لــدى  أن  شــك  بــال 
القــراءة - طرًقــا وبرامــج عالجيــة؛ فهــل باإلمــكان أن نعــرف أهــم طــرق 

العــالج؟

هنــاك العديــد مــن الطــرق والبرامــج العالجيــة التــي يتــم اســتخدامها مــع 
صعوبــات التعلــم، وذلــك يكــون بالتدخــل يف اجلانبــن: 

 - )الســمعي  االنتبــاه  لتقويــة  أنشــطة  نحــو  النمائــي    اجلانــب   

. لبصــري( ا

 وأنشطة لإلدراك البصري - السمعي.  

الذاكــرة   - املــدى  قصيــرة   - املــدى  )طويلــة  الســمعية    الذاكــرة   

. ) ملــة لعا ا

وحتديــد تلــك اجلوانــب النمائيــة يكــون مــن خــالل اســتخدام اختبــارات 
العصبــي  الفــرز  )مقيــاس  نحــو  التعلــم،  صعوبــات  عــن  للكشــف  معــّدة 
الســريع - مقيــاس الينــوي - اختبــار الــكأس - اختبــار مايــكل بســيت - 
)الينــوي  مقياســا  املســتخدمة  البرامــج  تلــك  وأشــهر  لوريــا(،  بطاريــات 

والــكأس(. 

لــذوي صعوبــات  معــدة خصيًصــا  إلكترونيــة  ألعــاب  ابتــكار  وحديًثــا مت 
التعلــم، وفكــرة هــذه األلعــاب قائمــة علــى نظــام النيروفيدبــاك مــن خــالل 
معرفــة كيــف يفكــر األطفــال ذوو صعوبــات التعلــم، ومعرفــة االختــالالت 

العصبيــة ومعاجلتهــا مــن خــالل األلعــاب. 

أمــا اجلانــب األكادميــي، فيتــم مــن خــالل عمــل خطــة أكادمييــة للطفــل 
مناســبة مــن مســتواه األكادميــي. 

هــذا  علــى  نتعــرف  أن  نــود  التعلــم،  لصعوبــات  مركــز  لديكــم 
عنــه؟  نبــذة  تعطينــا  أن  فهــل ميكــن  املركــز، 

  املركــز يعمــل ضمــن فريــق عمــل تطوعــي ملجموعــة إخصائيــن   

خريجــي تربيــة خاصــة منــذ أكثــر مــن عامــن، واملركــز يســتخدم 
)الــكأس(.  املعــريف  التقييــم  منظومــة  التشــخيص  يف 

ويتم العمل مع الطفل بشكل فردي، كل طفل على حدة.    

النصائح التي يجب تقدميها للمجتمع: 
1-  توعية اآلباء مبشكالت أبنائهم، وكيفية التعامل معها. 

2-  عمل خطة عالجية ينّفذها األهل واملعلمون. 
٣-  كلما مت اكتشاف املشكلة مبكًرا؛ كانت فرصة العالج أكبر.
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أكــدت البحــوث التربويــة أن األطفــال كثيــًرا مــا يخبروننــا مبــا يفكــرون فيــه ومــا 
يشــعرون بــه؛ مــن خــالل لعبهــم التمثيلــي احلــّر واســتعمالهم للدمــى واملكّعبــات 
ــا يعمــل بدرجــة كبيــرة  واأللــوان والصلصــال وغيرهــا، ويعتبــر اللعــب وســيًطا تربوّيً
علــى تشــكيل شــخصية الطفــل بأبعادهــا املختلفــة؛ وهكــذا فــإن األلعــاب التعليميــة 
متــى ُأحِســن تخطيطهــا وتنظيمهــا واإلشــراف عليهــا تــؤدي دوًرا فّعــااًل يف تنظيــم 
التعلــم، وقــد أثبتــت الدراســات التربويــة القيمــة الكبيــرة للعــب يف اكتســاب املعرفــة 

ومهــارات التوصــل إليهــا، إذا مــا أحســن اســتغالله وتنظيمــه. 

تعريف أسلوب التعلم باللعب:
ــه يقــوم بــه األطفــال؛ لتنميــة ســلوكهم وقدراتهــم  ف اللعــب بأنــه نشــاط ُمَوجَّ ُيَعــرَّ
والتســلية؛  املتعــة  الوقــت  نفــس  يف  ويحقــق  والوجدانيــة،  واجلســمية  العقليــة 
وأســلوب التعلــم باللعــب هــو اســتغالل أنشــطة اللعــب يف اكتســاب املعرفــة وتقريــب 

مبــادئ العلــم لألطفــال وتوســيع آفاقهــم املعرفيــة.

أهمية اللعب يف التعلم:
1-   إن اللعــب أداة تربويــة تســاعد فــي إحــداث تفاعــل الفــرد مــع عناصــر البيئــة؛ 

والســلوك.  الشــخصية  وإنمــاء  التعلــم  لغــرض 
معانــي  إدراك  فــي  وتســاعد  المفاهيــم،  ب  تقــرِّ تعليميــة  وســيلة  اللعــب  2-   يمّثــل 

األشــياء.
الفرديــة،  الفــروق  لمواجهــة  وتنظيمــه  التعلــم  تفريــد  فــي  فّعالــة  أداة  ٣-   يعتبــر 

وقدراتهــم. إلمكاناتهــم  وفًقــا  األطفــال  وتعليــم 
حــل  فــي  لمســاعدتهم  المربــون؛  إليهــا  يلجــأ  اللعــب طريقــة عالجيــة  4-   يعتبــر 

األطفــال. بعــض  منهــا  يعانــي  التــي  المشــكالت  بعــض 
5-   يشّكل اللعب أداة تعبير وتواصل بين األطفال.

6-   تعمــل األلعــاب علــى تنشــيط القــدرات العقليــة، وتحســين الموهبــة اإلبداعيــة 
لــدى األطفــال.

فوائد أسلوب التعلم باللعب:
يجني الطفل عدة فوائد، منها:

ا، وفي نطاق الجماعة. يؤكد ذاته من خالل التفوق على اآلخرين فردّيً   -1
يتعلم التعاون، واحترام حقوق اآلخرين.   -2

يتعلم احترام القوانين والقواعد، ويلتزم بها.   -٣
يعّزز انتماءه للجماعة.   -4

يساعد في نمّو الذاكرة والتفكير، واإلدراك والتخيل.   -5
ل اكتشاف قدراته واختبارها. 6-   يكتسب الثقة بالنفس واالعتماد عليها، وُيَسهِّ

أنواع األلعاب التربوية:
1-   الدمــى: مثــل أدوات الصيــد، الســيارات والقطــارات، العرائــس، أشــكال الحيوانات، 

اآلالت، أدوات الزينــة... إلــخ.
القفــز،  الســباق،  التركيــب،  والقــذف،  الرمــي  ألعــاب  مثــل  الحركيــة:  2-   األلعــاب 

الكــرة. ألعــاب  الجــري،  والتأرجــح،  التــوازن  المصارعــة، 
٣-   ألعاب الذكاء: مثل الفوازير، حّل المشكالت، الكلمات المتقاطعة... إلخ.

4-   األلعاب التمثيلية: مثل التمثيل المسرحي، لعب األدوار.
5-   ألعــاب الغنــاء والرقــص: الغنــاء التمثيلــي، تقليــد األغانــي، األناشــيد، الرقــص 

إلــخ. الشــعبي... 
6-   ألعاب الحّظ: الدومينو، الثعابين والساللم، ألعاب التخمين.

القصص واأللعاب الثقافية: المسابقات الشعرية، بطاقات التعبير.   -7

دور املعلم يف أسلوب التعلم باللعب:
إجراء دراسة لأللعاب والدمى المتوفرة في بيئة التلميذ.   -1

أهــداف  لخدمــة  والنشــاطات  األلعــاب،  هــذه  الســتغالل  الســليم  2-   التخطيــط 
الطفــل. واحتياجــات  وقــدرات  تتناســب  تربويــة، 

توضيح قواعد اللعبة للتالميذ.   -٣
ترتيب المجموعات، وتحديد األدوار لكل تلميذ.   -4
تقديم المساعدة والتدخل في الوقت المناسب.   -5

تقويم مدى فعالية اللعب في تحقيق األهداف التي رسمها.   -6

شروط اللعبة:
1-   اختيار ألعاب لها أهداف تربوية محددة، وفي نفس الوقت مثيرة وممتعة.

أن تكون قواعد اللعبة سهلة وواضحة وغير معقدة.   -2
أن تكون اللعبة مناسبة لخبرات وقدرات وميول التالميذ.   -٣

أن يكون دور التلميذ واضًحا ومحدًدا في اللعبة.   -4
أن تكون اللعبة من بيئة التلميذ.   -5

أن يشعر التلميذ بالحرية واالستقاللية في اللعب.   -6

مناذج من األلعاب التربوية: 
1( لعبة األعداد باملكعبات على هيئة أحجار النرد:

يلقيهــا التلميــذ ويحــاول التعــرف علــى العــدد الــذي يظهــر، وميكــن اســتغاللها 
أيًضــا يف اجلمــع والطــرح.

2( لعبة قطع الدومينو:
وميكــن اســتغاللها يف مكّونــات األعــداد بتقســيم التالميــذ إلــى مجموعــات، ثــم 
اختيــار  مجموعــة  كل  مــن  ويطلــب  الدومينــو  مــن  قطًعــا  مجموعــة  كل  تعطــى 

األســرع. املجموعــة  وتفــوز  العــدد،  مكونــات 

٣( لعبة )البحث عن الكلمة الضائعة(: 
وتنّفــذ مــن خــالل لوحــة بهــا مجموعــة مــن احلــروف، حيــث يحــدد املعلــم الكلمــات 
رأســية  الكلمــات  وتكــون  احلــروف،  بــن  الكلمــة  عــن  بالبحــث  التالميــذ  ويقــوم 

وأفقيــة.
ر ---- س---- و---- م

ك   ل   ع   ب
ت   و   ج   د

ب   ك   م   ك
ي   ص   و   م

4( لعبة صيد األسماك: 
عــن طريــق إعــداد مجســم حلــوض بــه أســماك تصنــع مــن الــورق املقــوى، ويوضــع 
بهــا مشــبك مــن حديــد ويكتــب عليهــا بعــض األرقــام أو احلــروف، وتســتخدم يف 
بصيدهــا  التالميــذ  يقــوم  بــأن  الهجائيــة؛  احلــروف  أو  األعــداد  علــى  التعــرف 

مغناطيســية. ســنارة  بواســطة 

5( لعبة )من أنــا(:
ــا وكتابــة، حســب  وتســتخدم لتمييــز حــرف مــن احلــروف متصــاًل ومنفصــاًل، نطًق

موقعــه: 

- أنـا يف.       - املدرسة.        - رمي.       - حمد.       - ترسم.

املراجع:
دار  التعليــم،  تفريــد  الحيلــة،  د. محمــد محمــود  مرعــي،  أحمــد  توفيــق  د.  1-   أ. 

األردن.   - 1998م  الفكــر، 
2-   ديفيــد جونســون، روجــر جونســون، إديــث جونســون هولبــك، التعلــم التعاونــي، 

الظهــران األهليــة، 1995م.  مــدارس  ترجمــة 
٣-   د. عدنان زيتون، تقديم أ. د. محمود السيد، التعلم الذاتي، دمشق، 1999م. 

4-   أحمــد بلقيــس، د. توفيــق مرعــي، الميســر فــي ســيكولوجية اللعــب، دار الفرقــان، 
1987م. 

5-   عفاف اللبابيدي، عبد الكريم خاليلة، سيكولوجية اللعب، دار الفكر، 199٣م. 
6-  د. خليــل يوســف الخليلــي، د. عبــد اللطيــف حســين حيــدر، د. محمــد جمــال 
الديــن يونــس، تدريــس العلــوم فــي مراحــل التعليــم العــام، دار القلــم - 1996م، 

اإلمــارات.

 

د. سهير سيد زكي
دكتوراه الفلسفة يف الصحة النفسية 

مدير إدارة التأهيل بالشئون االجتماعية 
عضو رابطة العاملن مبجال ذوي االحتياجات اخلاصة 

التعلــــم باللعــــب
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1.  تتمثــل مشــاكل الذاكــرة قصيــرة األمــد يف بعــض املظاهــر، منهــا: صعوبــة 
تذكــر األســماء، صعوبــة تذكــر األماكــن، صعوبــة تذكــر التواريــخ.

2.  التحســن يف الوعــي الصوتــي، ومهــارات القــراءة ميكــن أن يظهــر بصــرف 
ــا. النظــر عــن العمــر عنــد األشــخاص املعســرين قرائّيً

٣.  حتيــر الطفــل يف التمييــز بــن اليمــن واليســار يعــد مؤشــًرا علــى عســر 
القــراءة لــدى الطالــب، وينــدرج عموًمــا حتــت صعوبــة يواجههــا يف معرفــة 

االجتاهــات.

وعليــه  اثنــن؛  تتشــابه يف شــخصن  فــال  الدسلكســيا  أعــراض  4.  تختلــف 
فالعــالج املقــدم لهــذه الفئــة هــو عــالج تعليمــي يعتمــد علــى احلــواّس يف 

املعلومــات. ترســيخ 

املهــارات املطلوبــة عبــر مهــام وأنشــطة  التلميــذ الضعيــف علــى  5.  تدريــب 
القــراءة  مهــارات  لتقويــة  مســاعًدا  عامــاًل  يعتبــر  ومحــددة،  مدروســة 

والكتابــة.

6.  التركــز علــى الوعــي الصوتــي وتطبيقاتــه علــى القــراءة والهجــاء والــكالم 
أفضــل وســيلة لتحقيــق تقــدم يف عســر القــراءة.

وإشــباع  التلميــذ،  اهتمــام  اســتثارة  علــى  التعليميــة  الوســائل  7.  تســاعد 
للتعلــم. حاجتــه 

8.  التســرع مــن قبــل األســرة أو املعلــم، واتهــام الطالــب بالكســل أو التخلــف 
قبــل تشــخيص حالتــه -يؤثــر علــى نفســيته، وينعكــس ذلــك علــى توافقــه 

االجتماعــي بصــورة كبيــرة.

9.  التشــخيص املبكــر ميّكــن الوالديــن مــن اســتدراك الصعوبــات التعليميــة 
لدى أطفالهما قبل أن يســتفحل املرض، ويكون عائًقا للولد يف مســيرته 

التعليميــة.

10.  تطــور املهــارات اللغويــة أو الدراســية -مثــل: املفــردات ومهــارات القواعــد 
الســن  يف  إيجابيــة  أكثــر  يكــون  الشــفهية-  التحــدث  ومهــارات  والكتابــة 

املبكــرة.

يعــد  املدرســية  اإلذاعــة  أو  الصبــاح،  الطــالب يف طابــور  مبــادرات  11.  تعزيــز 
والكتابــي. القرائــي  الضعــف  مشــاكل  علــى  الطالــب  لتغلــب  ــا  مهّمً عنصــًرا 

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

1٣.  تفســر صعوبــات النشــاط اليومــي الروتينيــة لــدى ذوي الدسلكســيا بعــدم 

تــرك بعــض  أو  أدائهــا حســب جــدول زمنــي محــدد،  قــدرة الطفــل علــى 
منهــا.

ــا، وتكــون صعبــة كذلــك إذا كان  14.  تكــون كتابــة األفــكار علــى الــورق أمــًرا عادّيً
الطالــب يعانــي مــن صعوبــة تعلــم تتعلــق باللغــة املكتوبــة.

تصــل  حيــث  التعلــم؛  صعوبــات  مــن  األكبــر  اجلــزء  الدسلكســيا  15.  متثــل 
.٪70-60 مــن  نســبتها 

ويترتــب  والذاكــرة،  احلركــي  واجلهــاز  النمــّو  علــى  الدسلكســيا  16.  تؤثــر 
والســلوك،  والســمع،  والرؤيــة،  الوقــت،  تنظيــم  يف  صعوبــة  ذلــك  علــى 

واملظهــر. العامــة،  والصحــة  والشــخصية، 

نســبة  وأن  الكويــت،  يف  موجــودة  الدسلكســيا  أن  إلــى  دراســة  17.  توّصلــت 
احلكوميــة. املــدارس  طــالب  مــن   ٪21 إلــى   ٪9  .2 بــن  مــا  كانــت  املصابــن 

التعلــم،  صعوبــات  مــن  يعتبــران  ال  االنتبــاه  ونقــص  الزائــدة  18.  احلركــة 
ولكنهمــا مشــكلتان ســلوكيتان عنــد الطفــل، ميكــن تصنيفهمــا علــى أنهمــا 

مــن األعــراض العامــة لصعوبــات التعلــم.

التدريبــات  علــى  املعينــة  البســيطة  التعليميــة  املــواّد  اختيــار  19.  حســن 
يف  مبهامــه  القيــام  يف  املعلــم  جنــاح  علــى  دليــل  والكتابيــة،  القرائيــة 

الطالــب. مســاعدة 

20.  حــواّس الطالــب باإلضافــة إلــى الوســائل التعليميــة تســاعد علــى إيجــاد 
عالقــات راســخة، ووطيــدة بــن مــا تعلمــه التلميــذ.

21.  الدسلكســيا املكتســبة: هــي نــوع مــن الدسلكســيا مكتســب أثنــاء الــوالدة، أو 
حــادث بعــد الــوالدة.

22.  الدسلكسيا، أو عسر القراءة أكثر انتشاًرا لدى الذكور عن اإلناث. 

2٣.  الدسلكســيا ُعرفــت بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، وتعتبــر أحــد التحديــات 
التــي تواجــه العمليــة التعليميــة يف الوقــت الراهــن.

الدسلكســيا،  بأعــراض  التوعيــة  للدسلكســيا:  الكويتيــة  اجلمعيــة  24.  دور 
البحثيــة  الدراســات  مــن  عــدٍد  بعــد  والعمليــة  العلميــة  احللــول  ووضــع 

والعلميــة. املســحية 

25.  يتصــف الدسلكســيون بالتســرع يف إجاباتهــم، وردود فعلهــم وســلوكياتهم 
العامــة؛ ممــا يجعلهــم يرجتلــون يف إعطــاء احللــول الســريعة بشــكل قــد 

يوقعهــم يف اخلطــأ.

جســدية  ألســباب  واردة  األطفــال  عنــد  املدرســة  إلــى  الذهــاب  26.  رهبــة 
عقالنيــة. غيــر  مخــاوف  أو  معينــة  بســلوكيات  متعلقــة  أو  كاإلجهــاد، 

تغريدات الدسلكسيا


