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من أجل بداية عادلة لألطفال في العالم العربي

إضاءات 3-2٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الصعوبات التعلّمية وتكامل األدوار 6-4٠ ٠٠

طرق تعليم األطفال ذوي الصعوبات

التعلّمية 9-7٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

  صعوبات التعلّم وتأثيراتها النفسية
ودور األهل 13-10٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

•
• الدمج :جتربة انسانية حلوة م ّرة! 17-16٠ ٠
• الصعوبات التعلّمية :ما العمل 21-17٠ ٠٠٠٠٠
• موارد 24-22٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
  أي تعديل في املنهاج املدرسي؟٠٠

15-13٠

ساهم في هذا العدد:

د .هيام الزين  -زينة حموي بسطامي
د .إلهام شعراني  -شذى اسماعيل  -نضال جوني
ميسون شهاب  -مي أبو عجرم  -غامن بيبي
 ربيع رزق  -محمد حمدان  -هبة قاضيأحمد برجاوي
الناشر« :ورشة املوارد العربية»
نيقوسيا  -قبرص
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�إ�ضاءات

تغيّر املناخ والطفولة املبكرة!
تربط هيئات عاملية التغيرات الكبرى في املناخ
بحق األطفال في البقاء واحلماية ،فتنقل بذلك
اإلهتمام باملخاطر الطبيعية والبيئية إلى محور
جديد ،وتدخل صغار األطفال إلى دائرة املعرّضني
لألذى ،اليوم وفي املستقبل.
وأصدرت هذه الهيئات ندا ًء عاجالً تلتزم فيه
باإلنخراط في التوعية مبخاطر التحوالت املناخية
وتسهيل دخول األطفال – كجيل – معتركا ً يريد
أن يعكس األسباب التي تؤدي إلى تسخني كوكبنا،
وإزالة نتائجه (نص النداء أدناه).
فقد التأم في سانتياغو ،عاصمة تشيلي ،ممثلو
حوالي  20مؤسسة إقليمية ودولية في إطــار
املؤمتــر السنــوي الذي تعقــده «املجموعــة
االستشـارية لرعايــة وتنميــة الطفولــة املبكرة
 ،»CG-ECCDفي اكتوبر/تشرين األول .2007
وتناول املؤمترون ،إلى أمور أخرى ،للمرة األولى،
ما بات يجب القيام به لدراسة آثار ارتفاع حرارة
األرض على صغار األطفال .بدايةً ،لم تعد هذه اآلثار
بحاجة إلى كثير بحثٍ في ضوء أخبار الكوارث
الطبيعية املدمّرة التي تزداد وتيرتها وحدتها في
مختلف أرجاء العالم والتي يشكل األطفال أكبر
ضحاياها .وتضاف الكوارث الطبيعية إلى أبرز
مصادر املوت واألم��راض واإلفقار والتشريد،
والتي تضم احلروب والنزاعات ،والفقر ،واإليدز
واألمراض الشائعة.
 17نقطة للتحرك
فضالً عن النداء املذكور ،عمل املؤمترون في
 4مجموعات على تطوير خطوات للمتابعة العملبة
ميكن تلخيصها كالتالي:
اوالً :في املناداة
 - 1إكتساب عضوية مراقبة في اجتماعات
«الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيّر املناخ»
.IPCC

 - 2إعداد تقارير مختصة حول:
 آثار «التغيّر املناخي وعواقبه على صغاراألطفال :ما الذي يجب عمله – وخصوصا ً
على األطفال األصغر عمرا ً؟».
 إطار لسياسات اليونيسكو وفي هذا املجاليحدد الهموم واالستراتيجيات الرئيسة
 إعداد عروض وحتليالت عن املوضوعتركز على اخلطوات الالزمة وعلى
التغيرات االجتماعية – االقتصادية على
املدى البعيد.
 - 3طرح فكرة إنشاء بروتوكول – يُلحق
باتفاقية حقوق الطفل – مع جلنة حقوق الطفل
الدولية.
 - 4تعريف – أو إعادة تعريف – «مؤشرات
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احلياة النوعية» في معرض الرد على آثار التغيّر
املناخي – مبا في ذلك البناء على املعرفة الثمينة
املكتسبة سابقا ً وتعلم مهارات جديدة ،واستكشاف
خيارات ومسارات للتأقلم.
 - 5وضع خارطة باجلهات التي تقوم
بأعمال تتقاطع مع عملنا (مثل «مؤسسة سوزوكي»  
 Suzuki.orgومؤسسة «فوتْب ِرنْت» ،footprint.com
واستكشاف فرص التعاون.
 - 6ربط العمل مببادرة «التخفيف من
مخاطر ال��ك��وارث» ( )DRRوقاعدة البيانات
والتقارير في اليونيسف  ،TACROوالبناء على
إشراك األطفال املعوقني ودمجهم في التحركات.
ثانيا ً :التحركات املمكنة في التشبيك:
 - 7العمل مع «الهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغيّر املناخ»  ،IPCCعلى طرح القضايا إقليما ً
بإقليم وعلى حتديد املجموعات/الوكاالت الرئيسة
– ذات الصلة – في كل إقليم.
 - 8إلقاء الضوء على – وإبراز – قضايا
األطفال في مجال التغيّر املناخي :آثاره ،عواقبه،
مشاركة األطفال وحل املشكالت.
 - 9املؤسسات القائمة في جنيف (مؤسسة
اآلغاخان وغيرها من وكاالت)؛ استغالل وجودها
هناك لعقد اجتماعات وجها ً لوجه مع سكرتارية
 IPCCومتابعة االتصاالت األولية التي جتريها
«نقاط االتصال».
ثالثا ً :التحركات املمكنة في مجال إعادة
البرمجة:
 - 10صياغة مبادئ توجيهية في «إعادة
البرمجة» بحيث تشمل التنمية البيئية مجاالً جديدا ً
في تنمية الطفل.
 - 11تطوير مضمون واستراتيجيات
تستخدم في إعادة البرمجة مع أمثلة عما ميكن أن
ينجح تطبيقه.
 - 12صياغة استراتيجيات الوصول إلى أفقر
الفقراء ببرامج (تشمل معلومات واستراتيجيات
عن كيفية التطبيق تساعد على تأقلم...الخ).
 - 13استكشاف التعاون مع «برنامج التربية
واالستدامة» لدى اليونيسكو.
رابعا ً :التحركات املمكنة في مجال مشاركة
األطفال:
 - 14احلاجة إلى إعادة تركيز املناهج :إدخال
محتوىً جديد يشمل املشكالت التي ميكن حلها،
وتنمية مهارات التفكير في حل املشكالت في
املستقبل على مدى احلياة.
 - 15تطبيق املضمون التربوي واملنهجيات
التي تتضمنها مناهج (مقرّرات) الطفولة املبكرة.
والعاجل أكثر هنا هو تصحيح املناهج من أجل
وضع املشاركة موضع املمارسة.
 - 16استكشاف فرص املناداة في مؤمتر

بالي القادم – وذلك مع الشركاء الذين سيحضرون
ومعهم وفود من الناشئة (مؤسسة بالن الدولية،
مثال .)PLAN Intl.
 - 17مناقشة إستراتيجية تستهدف بناء
منهاج مدرسي (مقرّر) مع رواد من مربّي العلوم
(في اجلامعات).
متابعة
نذكر هنا أن املشاركني في املؤمتر ضموا
مندوبني عن البنك الدولي ،مؤسسة اآلغاخان،
واليونيسف ،واليونيسكو ،والبنك الدولي وحكومة
التشيلي .وشارك من املنطقة العربية مثل ورشة
املوارد العربية السيد يوسف حجّ ار.
للمزيد عن هذا املوضوع اجلديد:
{ «الهيئة الدولية املعنية بتغيّر املناخ» ،أنشأها في
العام  1988برنامج األمم املتحدة للبيئة UNEP
و«منظمة األرصاد اجلوية العاملية» .وهي تنشر
تقارير موسّ عة عن املوضوع مبا في ذلك باللغة
العربة .ويحتوي موقع  UNEPصفحة عن
األطفال والبيئة وأخرى عن الشباب والبيئة:
www.unep.org/Tunza

{ االتصال باملجموعة االستشارية على:
www.ecdgroup.com

{ االتصال باللغة العربية مع السيد يوسف حجّ ار
على ،arcyh@gn.apc.org :أو منسقة برامج
الطفولة ميسون شهابecd@mawared.org :

إعالن سانتياغو تشيلي
عن التغير املناخي
من أجل حياة املواطنني األصغر سنا ً في العالم
وتطورهم وحمايتهم ومشاركتهم
دعوة إلى احلكومات والهيئات إلى التحرك
إن املشاركني في االجتماع السنوي «للمجموعة
االستشارية لرعاية وتنمية الطفولة املبكرة»،
والتي تضم بني أعضائها منظمات تنموية دولية،
وشركاء وأكادمييني ومنظمات عاملة لألطفال،
من مناطق أفريقيا ،وأميركا الالتينية ،والكاريبي،
وآسيا الوسطى ،وأوروبا الشرقية ،وجنوب آسيا،
والشرق األوسط وأميركا الشمالية،
بهدف ضمان حق البقاء والتنمية واحلماية
واملشاركة لألطفال الصغار في كل البلدان واملناطق
في العالم،
وباإلشارة إلى النتائج العلمية التي خرجت
بها الهيئة احلكومية املشتركة حول التغير املناخي
في تقارير العمل املنشورة في العام  ،2007وبناء
على منح الهيئة جائزة نوبل للسالم للعام 2007
اعترافا ً باملساهمة الكبرى لعمل هذه الهيئة في
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السالم الدولي،
ورغبة في مساعدة األطفال في سنواتهم
األولى في التأقلم مع عالم غيّره  -تغيرا ً  ال عودة
عنه  -ارتفاع درجات احلرارة في العالم ،وفي
اكتساب املهارات وتطوير املواقف الالزمة لتحسني
عالقتنا بالكوكب،
وبعد النظر في تأثيرات التغير املناخي على
األطفال ،خصوصا ً على صعيد النزعة التدميرية
وشدة وامتداد طول الكوارث الطبيعية املتزايدة،
وشح املياه ،وانعدام األمن الغذائي ،واملستويات
املتدنية من الصرف الصحي والعناية الصحية،
ونتائج هذه التغيرات على األطفال ،ومن أجل حتقيق
األهداف الدولية اخلاصة بتسارع الهجرة ،والنزاع،
وانعدام االستقرار االجتماعي واالقتصادي  -خالل
السنوات العشر –  40املقبلة،
فاملشاركون يلزمون أنفسهم مبا يلي:
 تعزيز الوعي بأهمية العمل اآلن ملعاجلةأسباب التغير املناخي ونتائجه،
 املناداة بالعمل على التأثير في التغيرات فيالسياسات واملواقف والسلوك ،الالزمة
لضمان حياة اجليل املقبل وتنميته.
 تسهيل حتول األطفال ،باعتبارهم جيالً،إلى عاملني فاعلني في عَكس أسباب ارتفاع
درج��ات احل��رارة في العالم ونتائجه،
وسوف :يحضون احلكومات على التطبيق
الفوري لتدابير مالئمة على صعيد التأقلم
مع  -والتخفيف واحلد من  -بطريقة
تتناسب مع مساهمة كل بلد في التهديد
املتمثل بارتفاع درجات احلرارة في العالم.
أ ُقر في تشيلي ،البلد امللتزم محليا ً وعامليا ً بتنمية
الطفولة املبكرة .سنتياغو 18 ،تشرين األول/اكتوبر
. 2007

متييز عنصري بيئي!
قبل عقد مؤمتر بالي في اندونيسيا ،ملناقشة
االضطراب في املناخ ،صدر تقرير متشائم بالبيئة
والتلوث عن برنامج األمم املتحدة للتنمية .تناول
الشأن البيئي بعبارات من نوع «عدم مساواة
وعدالة واضطرابات وغيرها» ،ووصف من خاللها
القضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية الشائكة
التي رأى أنها في صلب امللفات الساخنة املدرجة في
مؤمتر «بالي العاملي حول املناخ».
وتتمحور نقاشات بالي (بني  3و 14كانون
األول /ديسمبر  ،)2007حول سخونة األرض،
رافعة شعارات من نوع «حتمية التضامن اإلنساني
في عالم منقسم» ،في إشارة إلى ضرورة اإلنصات
إلى «صوت مجموعتني من األفراد ال صوت لهم
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على الصعيد السياسي :فقراء العالم الثالث وأجيال
الغد».
دخل ميثاق «كيوتو» ( )1997حيّز التنفيذ في
عام  ،2005لكن غالبية الدول تهرّبت من مسؤولياتها
حياله ولم تنفذ تعهداتها في شأنه ،كما حتايلت دول
أخرى لئال تلتزم تنفيذ الكثير من بنوده .ويفرض
على  36دولة صناعية صادقت عليه (إضافة إلى
االحتاد األوروبي) ،خفض ما ينبعث من صناعاتها
ومركباتها ومواصالتها من غازات ثبت أخيرا ً أنها
تقف وراء ظاهرة االرتفاع املستمر في حرارة
األرض ،وتلك الغازات هي ثاني أوكسيد الكربون
وامليثان وبروتوكسيد اآلزوت و 3غازات أخرى
تُشكل مادة «الفلور» جزءا ً أساسيا ً من مكوّناتها.
ويعتبر خبراء األمم املتحدة أن بالي أهم
املؤمترات الدولية التي تعقد حول املناخ .ويضم
للمرة األولى حشدا ً كبيرا ً من املشاركني من مختلف
الدول قدّر بنحو عشرة آالف.
ويذكر التقرير أن التغيّر املناخي ما زال مستمرا ً
نحو األسوأ ،خالفا ً ملا كانت عليه آمال الشعوب قبل
عشر سنوات .وكذلك يشير إلى أن املجتمعات الغنية

(عن احلياة)

وقادتها السياسيني ال يشعرون باألخطار ذاتها
التي تتعرض لها شعوب العالم الثالث سواء جلهة
استمرار تخل ّفها أم لتراجع مستويات التنمية أو
إحباط آمالها في التطلع نحو مستقبل بيئي أفضل.
ويتساءل التقرير عنه« :كيف نستطيع أن نترك
الناس األكثر فقرا ً في العالم يشربون مياها ً ملوثة
ويعيشون في جوار املستنقعات القذرة ويتعرّضون
لشتى األمراض واألوبئة املميتة ،في حني أن البلدان
وحتصنهم بأنظمة مناعة
ّ
الغنية حتمي مواطنيها
ايكولوجية متطورة تقيهم شر التغيّرات املناخية
والبيئية إلى ح ٍّد كبير!».
ويرى التقرير ،أن حقوق اإلنسان هي في قلب
املعادلة املناخية ،وأن أي جتاهل لها يعتبر «خطفا ً
ممنهجا ً» حلقوق الفقراء واألجيال القادمة و«تراجعا ً
معيبا ً عن قيم العدالة اإلنسانية».
ويذكر التقرير ،أن «الدول الفقيرة تدفع ضريبة
التلوث والتغيّرات املناخية بالنيابة عن الدول املتقدمة
وعلى حساب مصاحلها احليوية والتنموية».
ويرى ،أن التكيّف مع التغيّرات املناخية مجرد

تعبير «ملطف لتمويه العدالة االجتماعية وسوء
توزيعا على الصعيد العاملي» ،ويخلص إلى قناعة
مفادها «أننا سائرون نحو عالم يقوم على منط
جديد من التمييز العنصري العاملي».

تقدم معدالت بقاء الطفل
على قيد احلياة
أعلنت اليونيس�ف أن أرقاما ً جديدة تش�ير إلى
حتس�ن واضح ف�ي نس�بة بق�اء األطفال عل�ى قيد
احلي�اة وانخف�اض في املع�دالت الس�نوية لوفيات
األطفال دون س�ن اخلامس�ة .فقد س�جلت املعدالت
العاملية لوفيات األطفال تراجعا ً قياسيا ً ،إذ انخفضت
حتت عتبة العش�رة ماليني ألول مرة لتصل إلى 9,7
ماليني وفاة ،بعد أن كانت تبلغ  13مليونا ً تقريبا ً عام
.1990
واألرقام اجلديدة مستمدة من طائفة من مصادر
البيانات الوطنية ،من بينها الدراسات االستقصائية
ملجموع�ات املؤش�رات املتع�ددة ،واالس�تقصاءات
الدميغرافية والصحي�ة .وقد أ ُجريت اجلولة احلالية
من الدراس�ات االس�تقصائية ملجموعات املؤشرات
املتعددة في أكثر من  50بلدا ً عامي .2006 - 2005
وتع�زز نتائ�ج تل�ك الدراس�ات التقاري�ر الت�ي
ص�درت في بداي�ة العالم اجلاري ع�ن التقدم احملرز
فيم�ا يتعل�ق بالوفيات الناجم�ة عن احلصب�ة ،التي
انخفضت مبعدل  60في املائة منذ عام  ،1999ومبعدل
 75في املائة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وحق�ق ع�دد م�ن البل�دان تقدم�ا ً هائلاً من�ذ
الدراس�ات االس�تقصائية الس�ابقة الت�ي ج�رت
عام�ي  ،2000 - 1999بحي�ث انخفض�ت مع�دالت
وفيات األطفال دون اخلامس�ة في املغرب وفييتنام
واجلمهوري�ة الدومينيكي�ة بأكث�ر من الثل�ث ،بينما
انخفضت في مدغش�قر بنس�بة  41ف�ي املائة ،وفي
سان تومي وبرينسيبي بنسبة  48في املائة.
أما في البلدان املتقدمة فإن عدد وفيات األطفال
ال يتجاوز ست حاالت بني كل  1000والدة حية.
وم�ا زالت أعلى معدالت وفي�ات األطفال توجد
ف�ي بل�دان غ�رب ووس�ط أفريقي�ا .وف�ي اجلنوب
األفريقي أدى انتشار فيروس نقص املناعة البشرية
واإلي�دز إل�ى تقويض اإلجن�ازات الت�ي حتققت في
مجال بقاء الطفل.
ويرجع قدر كبير من التقدم احملرز إلى انتش�ار
تبني تدخالت في مجال الصحة األساسية ،من قبيل
الرضاع�ة الطبيعي�ة املبكرة واحلصري�ة ،والتطعيم
ض�د احلصب�ة ،وإعط�اء فيتامين (أ) ،واس�تخدام
ناموس�يات معاجلة مببيدات احلش�رات للوقاية من
اإلصابة باملالريا.
www.unicef.org/arabic/media/24327_40851.html
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ما بني األهل واملعلمة وأخصائية التربية التقوميية:

ال�صعوبات التعلّمية وتكامل الأدوار
إن مفهوم الصعوبات التعلمية ليس بقدمي بالرغم من أن هذه الصعوبات واملشكالت في
التعلّم موجودة منذ بدأ اإلنسان يتعلم .في املاضي كان املجتمع يعتبر األطفال ذوي احلاجات
التعلمية أفرادا ً «كُسالى»« ,ما بيطْ لَع من أمرهم شيء!» .أما اآلن ،وحلسن احلظ ،فقد بدأت
هذه اإلعتقادات تتغير مع إنتشار مفهوم الصعوبات التعلمية وازدياد عدد األشخاص
العارفني به .فما هي الصعوبات التعلمية وكيف مني ّز األطفال الذين يعانون منها؟

زينة فاضل حموي بسطامي
أخصائية في التربية التقوميية

قبل البدء بتعريف الصعوبات التعلمية من
الضروري فصل هذا املفهوم عن مفاهيم أخرى
غالبا ً ما تُسبب لغطا ً لدى الناس ،كبطء التعلم
والتأخر الدراسي والضعف العقلي.
{ بطء التعلم :هو عندما «يجد التلميذ
صعوبة في تكييف نفسه مع املناهج األكادميية
املدرسية وذلك بسبب قصور قدرته على التعلم
أو قصور في مستوى الذكاء» والتلميذ بطئ
التعلم يعاني من بطء في الفهم واإلستيعاب
واإلستذكار لكنه قادر على مواصلة إندماجه مع
املناهج األكادميية املدرسية وذلك من خالل تدربيه
على اإلستذكار وإستعمال األشياء احملسوسة في
التعلم .ومن املهم أيضا ً العمل على تنمية ثقة هذا
التلميذ بنفسه ووضع املثيرات لتحفيزه على التعلم
واعتماد طريقة التكرار معه وكل ذلك بالتعاون
املستمر بني األهل واملدرسة.
{ التأخر ال��دراس��ي :هو كما يعرفه
التربويون «اإلنخفاض في املستوى التحصيل
الدراسي عن املستوى املتوقع في اختبارات
التحصيل أو عن مستوى سابق من التحصيل»
عاد ًة ما يكون مستوى التحصيل الدراسي لدى
هؤالء األطفال أقل من املستوى أقرانهم اللذين في
مثل عمرهم وصفّهم .قد يكون هذا التأخر عاما ً
في جميع املواد الدارسية أو في مادة معيّنة .كما
قد يكون مؤقتا ً مرتبطا ً مبوقف معينّ أو دائما ً ومن
املمكن أن يرتبط هذا التأخر بأسباب عقلية أو غير
عقلية.
{ الضعف العقلي :هو «حالة نقص
أو تأخر أو توقف أو عدم اكتمال النمو العقلي
واملعرفي ,يولد بها الفرد أو حتدث له في سن مبكرة
 « -قطر الندى»؛ العدد الثاني عشر؛ شتاء 2008

نتيجة لعوامل وراثية أو مرضية أو بيئية تؤثر على
اجلهاز العصبي ,للفرد مما يؤدي إلى نقص الذكاء ,
وتتضح أثارها في ضعف مستوى أداء الفرد في
املجاالت التي ترتبط بالنضج والتعليم و التوافق
النفسي».
في اجلدول الذي يلي بعض اجلوانب التي
نستطيع من خاللها أن نُفرق بني صعوبات التعلم
التأخر الدراسي وبطء التعلم.
صعوبات التعلم

ما هي صعوبات التعلم؟
صعوبات التعلم هي مصطلح عام يصف
مجموعة من التالميذ يظهرون إنخفاضا ً في
التحصيل الدراسي عن زمالئهم الذين في قبل
عمرهم و صفهم  ,مع أنهم يتمتعون بذكاء عادي
فوق املتوسط إال أنهم يظهرون صعوبة في بعض
العمليات املتصلة بالتعلم كالفهم ,التفكير ,اإلدراك ,
التأخر الدراسي

بطء التعلم

التحصيل الدراسي منخفض في املواد التي
حتتوي على مهارات
التعلم األساسية
(ريضيات قراءة إمالء)

منخفض في جميع
املواد مع إهمال
واضح أو مشكلة
صحية

منخفض في جميع املواد
بشكل عام مع عدم القدرة
على اإلستيعاب

اضطراب في العمليات
سبب التدني في
التحصيل الدراسي الذهنية (اإلنتباه الذاكرة
التركيز اإلدراك)

عدم وجود دافعية
للتعل ّم

إنخفاض مَعامِل الذكاء

مَعامِل الذكاء IQ

عادي أو مرتفع (90

عادي غالبا ً ( 90درجة
و ما فوق)

ضمن الفئة احلدّية (-70

املظاهر السلوكية

عادي و قد يصبحه
أحيانا ً نشاط زائد

مرتبطغالبا ًبسلوكيات يصاحبه غالبا ً مشكالت
غير مرغوبة أو إحباط في السلوك التكيفي
دائم
(مهارات احلياة اليومية
التعامل مع األقران التعامل
مع موافق احلياة اليومية)

اخلدمة املقدمة
لهذه الفئة

برامج صعوبات التعلم
و اإلستفادة من أسلوب
التدريس الفردي

(القدرة العقلية)

درجة و ما فوق)

دراسة حالته من قبل
املرشد الطالبي في
املدرسة

 84درجة)

الفصل العادي مع
تعديالت في املنهج
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اإلنتباه ,القراءة والكتابة ,التهجئة ,النطق ,العمليات
احلسابية أو في املهارات املتصلة بكل من العمليات
السابقة .ويستبعد من حاالت صعوبات التعلم
األطفال ذوو التأخير العقلي واإلضطراب اإلنفعالي
واألطفال الذين يعانون من صعوبات أو مشكالت
سمعية أو بصرية حيث أن إعاقتهم قد تكون سببا ً
مباشرا ً للصعوبات التعلمية التي يعانون.
إذا ً فالصعوبات التعلمية تتمثل «باضطراب
في القدرة على التعلّم بصورة فعالة مبدى
يتالءم مع قدرات الفرد احلقيقية ,وهذا يظهر من
خالل إضطرابات في قدرة الفرد على استقبال
املعلومات املتعلقة باألداء املدرسي أو تنظيمها أو
التعبير عنها .كما تظهر من خالل تفاوت ملحوظ
بني قدرات الفرد العقلية بصورة عامة وبني
أدائه في واحد أو أكثر من املهارات الدراسية,
التحضيرية ,التعبير اللفظي ,التعبير الكتابي,
مهارات القراءة األساسية ,الفهم القرائي ,الفهم
اإلصغائي والعمليات احلسابية».

املظاهر العامة
يالحظ األهل و املعلم مجموعة من السلوكيات
لدى األطفال ذوي الصعوبات التعلمية تتكرر إجماالً
في العديد من املواقف التعلميّة واإلجتماعية .وهذه
الصفات والسلوكيات ال جتتمع بالضرورة عند
الطفل ذاته ،بل تشكل أهم املميزات لإلضطرابات غير
املتجانسة التي تكلمنا عنها في تعريف الصعوبات
التعلمية .ومن أهم هذه الصفات ما يلي:
 - 1اضطرابات في اإلصغاء كشرود الذهن،
والعجز عن االنتباه و امليل للتشتت نحو املثيرات
اخلارجية  ,فاألوالد ذوي الصعوبات التعلمية ال
يمُ يزون بني املثيرات الرئيسية واملثيرات الثانوية
()Calhoun, Crowell & Mayes 2000

 - 2احل��رك��ة ال��زائ��دة ،ف��رط النشاط
واإلندفاعية
 - 3اإلندفاعية والتهور دون التفكير في
العواقب مما يوقعهم باخلطأ في أغلب األوقات
()Levine and Reed, 1999

 - 4صعوبات لغوية مختلفة كصعوبات في
النطق في الصوت ومخارج احلروف أو في فهم
اللغة احملكية.
 - 5صعوبات في التعبير اللفظي حيث
يستعمل هؤالء األطفال جمالً غير مفهومة وغير
سليمة أو مبنية بطريقة خاطئة فهم يستصعبون
التعبير الشفوي ويجدون صعوبة في إيجاد الكلمات
وإعطاء املصطلحات واألسماء الصحيحة للمعاني
املطلوبة خاص ًة عندما يتُطلب منهم استرجاع
أحداث النهار أو أمو ٍر قد سمعوها سابقا ً.
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 - 6صعوبات في الذاكرة تدفع املعلم
واملربي التقوميي إلى تكرار التعليمات أو العمل
على تنويع طرق عرضها.
 - 7صعوبات في التفكير حيث يواجهون
صعوبة في توظيف اإلستراتيجيات املناسبة حلل
املشكالت التعلميّة املختلفة.
 - 8صعوبات في فهم التعليمات ،خاصة
تلك التي تُعطى لفظيا ً وملرة واحدة بسبب مشكالت
التركيز والذاكرة.
 - 9صعوبات في اإلدراك العام واضطراب
املفاهيم كاألشكال ،أو االجتاهات ،أو أيام األسبوع
أو الزمان ،أو املكان وغيرها من الفاهيم املتجانسة
واملتقاربة.
 - 10صعوبات التـآزر احلـسي احلركي
( :)Visual – Motor – Coordinationيرى الطفل
ذو الصعوبات التعلمية األحرف واألشكال بالشكل
املناسب إالّ أنه قد يفسرها بشكل عكسي فيكتبها
معكوسة وبطريقة خاطئة.
 - 11صعوبات في العضالت الدقيقة التي
تساعد في إمساك القلم مثالً.
 - 12ضعف في التوازن احلركي العام
 - 13اضطرابات عصبية – مركبة
 - 14صعوبات تعلمية خاصة بالقراءة
والكتابة واحلساب وهي تظهر بخاصة في املرحلة

اإلبتدائية حيث تبدأ املهام واملسائل أن تصبح
أصعب.
 - 15بطء شديد في إمتام املهام بخاصة في
الكتابة والواجبات املنزلية
 - 16عدم ثبات السلوك ،فهو حينا ً يتجاوب
ويتفاعل وحينا ً آخر ال يتجاوب وال يشارك في
الصف.
 - 17عـدم املجازفــة وجتنب أداء املهام
خوفا ً من الفشل واللوم و السخرية واإلحراج
لذا فهو في أغلب األحيان مستمع غير مشارك.
()Bryan, 1997

 - 18صعوبات في تكوين عالقات إجتماعية  
سليمة ونقص في املهارات اإلجتماعية.
 - 19اإلنسحاب املفرط بسبب صعوبة التأقلم
واإلحباط املتكرر.

التدخل التربوي
إن العمل مع األطفال ذوي الصعوبات التعلمية
ومساعدتهم هي مسوؤلية مشتركة بني اجلميع
حيث يعمل مع هؤالء األطفال فريق من األخصائني
الذين يتعاون لوضع خطة تربوية تناسب حاجات
الطفل وقدراته .وجند بني هؤالء األخصائيون:
املربية التقوميية املختصة ،معلمة الصف ،األخصائية

أنواع صعوبات التعلّم
كما ذكرنا فيما سبق فإن وجود مشكالت دراسية لدى الطفل ال يعني أنه يعاني من صعوبات
تعلمية فهناك الكثير من األطفال الذين يعانون من البطء في اكتساب بعض املهارات بسبب إختالف
منوهم وتطورهم عن الغير.
هنالك عدة أنواع من صعوبات التعلم التي قد توجد منفردة أو مجتمعة وهي التالية:
ْ
 - 1عسر القراءة املعروف
بالدسلِكْسيا ( )Dyslexiaوهي صعوبة في القدرة على القراءة في العمر
الدسلِكْسيا بصعوبات في الكتابة.
الطبيعي خارج نطاق أية إعاقة عقلية أو حسية .وقد تترافق ْ
فاألوالد الذين يعانون من الدسلكسيا يجدون صعوبة في التركيز في التهجئة والقراءة،
أو نسخ الوظائف الكتابية ،أو تدوين املعلومات ،أو فهم الوقت والزمن ،أو العمل باألرقام
املتسلسلة .وهم مييلون إلى كتابة احلروف والرموز بشكل مقلوب وإلى قراءة كلمة بشكل
صحيح ثم الفشل في التعرف عليها في سطر الحق.
 - 2عسر الكتابة املعروف بالدسجرافيا ()Dysgraphia
 - 3عسر الكالم واملعروف بالدسفازيا ()Dysphasia
 - 4عسر احلساب والصعوبة في إجراء العمليات احلسابية املعروف بالدسكالكوليا (:)Dyscalculia
وهي تشمل صعوبة في القدرة على فهم و إدراك األرقام والعالمات احلسابية وتذكر احلقائق
احلسابية مثل جدول الضرب وكذلك القدرة على وضع األرقام في صفوف وفهم ومالحظة
العالمات احلسابية,
 - 5خلل في التناسق احلركي املعروف بالدسبراكسيا ()Dyspraxia
 - 6صعوبات التهجئة والكتابة املعروفة بالدسورتوغرافيا ()Dysorthography
 - 7صعوبة في التركيز ()ADD = Attention Deficit Disorder
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املواجه للوح ،بعيدا ً عن كل ما يشتت االنتباه.
{ مراعاة الفروق الفردية لكل التالميذ.
{ تكليف التلميذ بعمل أنشطة خاصة به ومناسبة
لقدراته ،ومتابعته.
{	التعاون مع معلمة التربية التقوميية املختصة
في وضع اخلطة التربوية الفردية للتالميذ
ذوي صعوبات التعلم ومتابعتها .واخلطة
التربوية هي خطة توضع لكل تلميذ لديه
صعوبة تعلمية ما لتحديد األهداف التي سيتم
حتقيقها  .
{ تعزيز جناح وحتسني أدائه.
{	التعاون مع معلمة التربية التقوميية املختصة
عندما   تتواجد داخل غرفة الصف وذلك
ملساعدة التالميذ الذين قد ال يحتاجون لتعليم
فردي أو في مجموعات صغيرة في غرفة
خاصة.
{ إشراك التلميذ في األنشطة املختلفة باملدرسة،
وتكليفه القيام ببعض األعمال البسيطة لبث
الثقة في نفسه وتعويده االعتماد على النفس.
} دور املربية التقوميية املختصة:
أما دور معلمة التربية التقوميية املختصة فهو
يتحدد فيما يلي:
{ تقوم معلمة التربية التقوميية بإجراء بعض
االختبارات التشخيصية والتقييمية للوقوف
على الصعوبات التي يعاني منها التلميذ
وحتديدها بدقة سوا ًء كانت صعوبات في
اإلدراك أو التذكر أو غيرها من الصعوبات.
{	 تضع معلمة التربية التقوميية املختصة
ومعلمة املادة خطة تربوية فردية تتضمن
األهداف املراد أن يحققها التلميذ .وتتضمن
اخلطة   أساليب العالج سوا ًء داخل أو خارج
الصف والوسائل واألنشطة  التي ستستخدم
لتحقيق هذه األهداف.
{ تقوم معلمة التربية التقوميية املختصة

االجتماعية .باإلضافة إلى هؤالء يجب أن ال ننسى
الدور املهم الذي يلعبه األهل في مساعدة أطفالهم.
سنعرض في ما يلي الدور الذي يلعبه األهل ،معلمة
الصف واملربية التقوميية املختصة وذلك لكونهم
األقرب من الطفل وقضائهم وقتا ً طويالً معه.
} دور األهل:
{ يلعب األهل دورا ً مهما ً في إكتشاف الصعوبات
التعلمية لدى أطفالهم .فهم حتى لو لم يكونوا
خبراء أو ُمطَّلعون على هذا املفهوم ،فإنهم
قادرون على متييز وحتديد وجود مشكلة ما.
وهكذا ومبساعدة األخصائيني يتمكن األهل
في إكتشاف املشكلة و حتديدها.
{ يعمل األهل بالتعاون مع املدرسة والفريق
املختص على وضع برنامج للتدخل التربوي
يتناسب مع حاجات الطفل وقدراته.
{ على األهل التعاون الدائم مع املدرسة املعلمة
املربية التقوميية املختصة وكل أعضاء
الفريق ملالحقة تقدُم طفلهم واإلستفادة من
خبرتهم حتى يتمكنوا من إختيار أنسب الطرق
والوسائل ملساعدته في املنزل.
{ على األه��ل تقبل مشكلة الطفل وتفهمها
ملساعدته على تخطيها بشكل سليم.
{ على األهل تشجيع الطفل باستمرار ومكافأة
تقدمه مهما كان بسيطا ً لتعزيز ثقته بنفسه.
{ على األهل مساعدة ولدهم على اكتشاف
نقاط القوة لديه واإلستفادة منها للتغلب على
الصعوبات التي يواجهها.
} دور معلمة الصف
{ اكتشاف نواحي القوة والضعف لدى التالميذ
و إعداد برامج  إثراء  أو تقوية أو عالج  لها.
{	 خلق جو من التعاون بني التلميذ  وبني املعلمة.
{ تشجيع التلميذ على اكتشاف العالقات املختلفة
بني املواد اجلديدة التي يتعلمها وبني املعلومات
القدمية ،وذلك من أجل تسهيل عملية االنتقال
بحيث تكون قدرة التلميذ على التحصيل
أفضل.
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باستخدام غرفة املوارد أو أي غرفة أخرى
باملدرسة  لتقدمي العون الكافي للطالب .ويكون
التعليم فرديا ً أو في مجموعات صغيرة  بحسب
حاجة كل طالب ومدى شدة الصعوبة لديه.
{ وقد تقوم معلمة التربية التقوميية املختصة
داخل غرفة الصف مبساعدة التلميذ ذي
الصعوبة التعلمية البسيطة أو الذي حقق
بعض التحسن بعد التعليم العالجي الفردي
الذي أعطي له بشكل منفرد  .
{	 تضع معلمة التربية التقوميية املختصة بعض
البرامج التربوية للطالب الذين يعانون من
صعوبات تعلمية ،وحتتوي هذه البرامج على
أنشطة موجهة نحو تطوير منو التلميذ وقدراته
املختلفة من حسية وإدراكية ولغوية وكتابية
وتطوير مهارات ومفاهيم التلميذ االجتماعية.
ويالحظ مما سبق أن الدور مشترك بني معلمة
املادة ومعلمة التربية التقوميية املختصة في متابعة
التلميذ ومعرفة مدى إجناز هذا التلميذ لألهداف،
حيث أن هؤالء التالميذ يحتاجون إلى بيئة تعليمية
ودعم دراسي مالئمني ورعاية مناسبة ملساعدتهم
في اكتساب املهارات الدراسية واالجتماعية التي
يحتاجونها.
في النهاية ال بد من اإلشارة إلى أن األطفال
ذوي الصعوبات التعلمية ال يتمكنون من متابعة
مسيرتهم الدراسية في جميع املدارس اللبنانية
وبخاصة إذا كانت رسمية ذلك ألن املدرسة
الرسمية لم تعتمد بعد نظام الدمج ولم توظف بعد
فريق أخصائيني يكون املربي التقوميي املختص
بينهم ليعمل مع باقي أعضاء الفريق مع األطفال
ذوي احلاجات اخلاصة.
لذا فمن املهم جدا ً أن ينتشر مفهوم الدمج في
كل املدارس واملجتمع اللبناني فيطبق كما يجب حتى
نضمن حق هؤالء األطفال بتعليم يحترم قدراتهم و
حاجاتهم}.

-
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منوذج تعليمي في الصف في إطار التعليم العام

طرق تعليم الأطفال ذوي ال�صعوبات التعلمية
يقام برنامج الدمج لألطفال ذوي الصعوبات التعلمية ،على أساس أن صغار األطفال
يتشابهون أكثر مما يختلفون .وبإمكان هؤالء األطفال االستفادة من منهج متعدد
األبعاد لوصف سلسلة الدعم والتعليمات الضرورية إلجناح عملية الدمج داخل الصف
العادي .ويكمن التحدي في تصور أو حتديد مستوى الدعم الذي يحتاج إليه الطفل
لينجز مهارة معينة ،وفي وقت محدد ،وفي سياق معني ،وتأمني املستوى املطلوب
من الدعم .وغالبا ً ما تكون نتيجة الدعم الزائد اتكال كبير للطفل على الراشدين ،فيما
يؤدي الدعم القليل إلى مشاركة قليلة ،وإلى زيادة في نسبة التصرفات غير املرغوبة،
وبالتالي إلى الفشل.

شذى اسماعيل

مسؤولة برنامج الدمج في جمعية املبرات اخليرية
يتألف النموذج من أربعة أبعاد في تخطيط
وتطبيق املنهج لألطفال ذوي الصعوبات التعلمية.
وتطبق هذه األبعاد خالل املنهج كله داخل الصف،
حيث يتناسب كل بُعد مع مهارات التطور النمائي.
 - 4التعليمات
الواضحة املوجهة للطفل
 - 3التدخل املعتمد
على األنشطة
 - 2التعديل والتكيّف
 - 1ممارسة مالئمة على نحو تطوري
		
 - 1ممارسة مالئمة على نحو تطوري:
تبني رؤية املمارسة املالئمة على تطور الطفل
كعملية ديناميكية ،جامعة ،وحتولية .يتم تطوير
املنهاج بنا ًء على اهتمامات ،وأفكار ،ومعرفة
الطفل ،وكذلك بناء على معرفة املعلم مبراحل
التطور النمائي .وعليه ،فقد أصدرت الرابطة
القومية لتعليم صغار األطفال األميركية إرشادات
لتعليم األطفال ذوي الصعوبات التعلمية بنا ًء على
النظريات النمائية لكل من بْياجِ يْه وفايجوتْسكي
والتي تقول بأن:
{ «التعلم يحصل من خالل أنشطة اللعب
االستكشافية».
{ التعليمات غير املالئمة ملستوى التطور
 « -قطر الندى»؛ العدد الثاني عشر؛ شتاء 2008

النمائي الراهن للطفل سوف تؤدي إلى تعل ّم غير
وظيفي.
إن جوهر املمارسة املالئمة على نحو تطوري
هو التعلم النشط واملنهج املستند إلى اللعب ليتاح
لألطفال الفرصة من أجل إقامة معنىً ملا يتعلمونه
ولبناء تقدير الذات والكفاءة االجتماعية ،ولفهم
أنفسهم والعالم من حولهم .مثال على هذه
املمارسة :طفلة تظهر تأخرا ً في اللغة والنمو
االجتماعي تشارك في أنشطة محاكاة اللعب
االجتماعي مع مساندة املعلمة ،بينما يكون األطفال
اآلخرون منخرطني في عمل مجموعة كبيرة.
 - 2التعديل والتكييف:
يتضمن هذا البُعد تعديل املنهاج وتكييفه على
أنشطة الصف ،والروتني اليومي ،و أركان التعلم
لزيادة مشاركة الطفل ذي الصعوبات التعلمية.
ويشمل التعديل:
{   البيئة الصفية
لف شريط الصق على
{   تعديل املواد مثل ّ
القلم جلعله أكثر سماكة بحيث يتمكن الطفل من
الكتابة أو التلوين
{  تبسيط األنشطة بحيث تتألف من عدد اقل
من اخلطوات
{   استخدام تفضيالت الطفل لتمكينه من
املشاركة
{  استخدام جتهيزات خاصة
{  تقدمي دعم املعلم

{  تعليم األقران (طفل يساعد طفالً آخر)
{   الدعم اخلفي ،كأن تقدم املعلمة مساعدة
طبيعية في اللغة بتعيني طفل يرافق الطفل ذي
الصعوبات التعلمية خالل نشاط معني ،أو أن
جتلس املعلمة بقربه مباشرة وتساعده بطريقة
تلقائية.
  
 - 3التدخل املرتكز على األنشطة:
الهدف من هذه االستراتيجية هو تنظيم
تفاعالت وأه��داف التدريس املنهجية في قلب
البرنامج لتحسني تعلم األطفال أو دمجها فيه.
وينغمس املنهاج في األنشطة اليومية من الوصول
إلى املغادرة .ويتمحور التدخل املرتكز على
األنشطة واملمارسات الصفّية اآلتية:
{ التأكيد على األنشطة املوجهة من قبل الطفل
لتشجيع الدافعية ،واالهتمامات ،واألفعال.
{  دعم جهود الطفل للمبادرة باألنشطة.
{  االشتمال على فرص للطفل تساعده على
الوصول إلى األهداف الفردية خالل الروتني  
اليومي.
{   تعزيز أهداف الطفل من خالل تخطيط
املعلمة ومبادرة الطفل.
{  تعزيز اكتساب املهارة من خالل السوابق
والنتائج ،أي من خالل األحداث التي تسبق تفاعل
معني والنتائج املترتبة على هذا التفاعل.
{ املساعدة على تطوير املهارات املطلوبة لكي
يتفاعل الطفل مع البيئة الفيزيائية واالجتماعية.
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{ املساعدة على تطوير املهارات املطلوبة حتى
يعيش الطفل باستقاللية وفي مواقع مختلفة.
{ تعزيز قدرة الطفل على نقل أثر التعلم من
موقع إلى آخر على نحو مالئم.
فيما يأتي مثال على كيفية تطبيق استراتيجية
التدخل املرتكز على األنشطة من خالل املنهاج.
الهدف الفردي :أن يظهر الطفل (فالن)
مهارات بحث منظمة( .أنظر جدول تطبيق الهدف
في أثناء األنشطة اليومية ،ص  9فوق).
 - 4التعليمات الواضحة املوجهة للطفل:
تتضمن هذه الطريقة استخدام استراتيجيات
تعليمية بهدف مساعدة املعلمة على حتويل فرص
التعلم إلى تفاعالت تعليمية ناجحة .وبالرغم من
أنَّ املعلمات يستعملن هذه الطريقة خالل التدخل
املرتكز على األنشطة فإن ما يجعل هذا اجلزء
من النموذج مميزا ً هو الوقت التعليمي املصمم
خصيصا ً لتعليم مهارات وتصرفات محددة  .كما
تتصف هذه االستراتيجيات املختلفة باملرونة
وميكن استخدامها في مواقف مختلفة .وميكن
استخدامها في النشاطات التي يبادر بها الطفل
وتلك التي تبادر بها املعلمة .وبالطبع ،تستخدم
املعلمة تلميحات ملساعدة الطفل على اإلجابة أو

أنشطة الروتني اليومي ،ميكن تطوير منو اللغة من
خالل:
} االنتباه املشترك بني الطفل واملعلم
} التكرار للكلمات واجلمل
} إتاحة الفرصة للتحدث في مختلف مراكز
التعلم
ويطبق التدخل اللغوي في البيئة الطبيعية
للطفل (الصف في هذه احلالة) ,شركاء متعددون
في احملادثة (الراشدين واألطفال) ،وباستخدام
إستراتيجيات مختلفة.

التجاوب ،والتعزيز.
منوذج على التفاعل بني املعلمة/الراشد
والطفل عند استخدام التعليمات الواضحة املوجهة
إلى الطفل( .أنظر جدول التفاعل ،ص  9حتت).
أسلوب لتطوير منو اللغة :تكون اللغة
شاملة تقريبا ً لكل شيء يفعله األطفال ،فهم
منغمسون بصفة دائمة في التواصل ،االستماع،
التحدث ،والتفسير .وألن اخلبرات اللغوية للطفولة
تظهر من خالل محادثات وخبرات طبيعية ،وخالل

أساليب غير مباشرة لتنمية اللغة
 التسمية التأمل (التفكر) الكالم الذاتي الكالم املوازي اجلمل املمتدَّة - 1التسمية
تتشارك املعلمة مع األطفال أو األطفال مع
بعضهم في تسمية األشياء أو األفعال التي تثير
اهتمام الطفل.
«عصفور  .....عش ....يطير.»....

التربية املختصة
دليل لتعليم األطفال املعوقني عقليا ً
إعداد :كريستني مايْلز
يعود صدور هذا الكتاب إلى عدة سنوات ،إال أنه ما زال من بني املوارد القليلة التي تنقل املعرفة
الواسعة وحتوّلها وتضعها في متناول املربيات واألهل.
«يوفر هذا الكتاب دليالً ممتازا ً للممارسة ،فهو يشرح اإلعاقة العقلية بوضوح ولكن بال تبسيط
زائد مخاطبا ً املخاوف واخلرافات الرئيسية احمليطة باملوضوع .ويوضح الكتاب كذلك كيفية تقييم
األطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم باستخدام لوائح تدقيق بسيطة ومفصلة في آنٍ معا ً،
وكيفية ربط التقييم بصياغة برنامج تعليم واقعي ...ويقدم الكتاب مساعدة خاصة بإظهار كيفية
تعليم مهارات النطق واللغة واإلتصال واستعمالها في أطر احلياة الواقعية ،كما أنه يتوجه إلى
احتياجات األطفال الذين تتحدى مشاكلهم السلوكية قدرتنا ورغبتنا في تلبية احتياجاتهم»...
البروفسور بيتر متلر
مركز التوجيه التعليمي واالحتياجات
املختصة /مانشستر

«هذا كتاب شامل .فهو يقدم معرفة نظرية واسعة ويشدد  -في الوقت نفسه  -على الناحية
التطبيقية ...إنه يساعد املربية على وضع برنامجها التربوي العملي مع األوالد وعلى ابتكار
واستعمال املواد واألدوات والوسائل املالئمة .وميكن أن يكون مرجعا ً لألهل يساعدهم على فهم
اجلوانب املختلفة إلعاقة طفلهم وأساسا ً لعقد «شراكة» ضرورية مع املربية أو األخصائي تسمح
بأن يكون اجلانبان «فريق عمل» واحد.

ريتا مفرّج مرهج
أخصائية في علم النفس

{ يُطلب من «ورشة املوارد العربية»  ،arcleb@mawared.orgوميكن تنزيله كامالً من موقع
«الورشة»http://www.mawared.org/arabic/RESDOWN/resourced/attarbiya.pdf :
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جدول تطبيق الهدف خالل األنشطة اليومية
املدة :اسبوع دراسي ( 5أيام)
الطفل

يظهر مهارات بحث
منظمة (ذهني)

يتحرك بتوازن
(حركات كبيرة)

يضع األغراض
الصغيرة في وعاء
(حركات دقيقة)

يسمي أقرانه عند
الطلب
(لغة تعبيرية)

يشير إلى غرضني او
صورتني عند الطلب
(لغة استقبالية)

عمل مجموعة

يكشف عن صورة
صديقه

يجمع مربعات
البساط ويضعها
على الرف

يضع صورته في
«علبة الصبيان»

يسمي أصدقاءه
عند الطلب

يعرض صورة الغيمة
ويغني الرموز املوجودة
على الرزنامة

وقت األكل

يجد الكوب املخبأ
حتت السجادة

يحرك الكرسي
إلى الطاولة

يضع امللعقة في
الكوب لتحريك
احلليب

يسمي أصدقاء
مختلفني عند الطلب

يعرض علبة العصير مع
الصورة

مركز الفنون

يجد املواد املخبأة

يعطي األغراض
لصديقه في آخر
الطاولة

يضع املواد في
األوعية حتضيرا
لوقت الترتيب

مركز البناء

يجد الرخام الصغير
في بيت املكعبات

يتسلق الدرج
لوضع املكعبات
على الرف اخلاص

يضع حبيبات
صغيرة في العربة

يسمي اسم صديقه يعرض جزءين من املنتوج
الذي تعرض املعلمة عندما تناديه املعلمة
رسمته
يسمي الطفل الذي يعرض غرضا ً أو غرضني
عند الطلب
يلعب إلى جانبه

 - 2التفكر
تستمع املعلمة إلى كالم الطفل ،وتعيده على
صيغة سؤال.
الطفل« :حرة»
املعلمة« :تقصد هرة».
يتيح التفكر للطفل معرفة أنه يتواصل
ويشجعه أكثر على احلديث.
 - 3الكالم الذاتي
يقوم الشريك (الطفل أو املعلمة) باحلديث عن
ماذا يفعل ،يفكر ،أو يشعر.
مثال« :حان الوقت إلعداد مائدة الطعام .هذه
املعلمة أو الراشد
تشير املعلمة إلى غرض وتقول:
«ما هذا؟» وتنتظر وتعابير وجهها
توحي :أنها تتوقع من الطفل أن
يأخذ دوره.

هي األك��واب .يحصل كل شخص على صحن.
نضع املالعق والشوك بجانب الصحن».
الكالم الذاتي مفيد خاصة عند األطفال
املترددين في التعبير.
 - 4الكالم املوازي:
يقوم الشريك (الطفل أو املعلمة) بوصف
ماذا يفعل :يطابق الكلمات مع األفعال ،واألفكار،
واملشاعر .ويساعد الكالم املوازي على:
} حتويل الكلمات إلى جمل.
} تقدمي كلمات جديدة.
} دعم كلمات قدمية.

الطفل
«سيارة»

املعلمة
«هذا صحيح! أنظر ،هذه السيارة
تصعد إلى التلة» .تدوّن املعلمة
استجابات الطفل وتنتظر حتى
يتحكم الطفل بالتفاعل التالي.

 - 5اجلمل املمتدة
تستمع املعلمة إلى كالم الطفل وتتجاوب من
خالل الزيادة على كلمات الطفل باستعمال قواعد
اللغة الصحيحة.
زاوية اللعب التخيلي:
الطفل« :اصنع حلوى».
املعلمة« :أنت تصنع احللوى».
حتافظ اللغة املمتدة على استمرارية احلوار
وتوضح املوضوع.
يتضح شيئا ً فشيئا ً أنّ األطفال ذوي
االحتياجات اخلاصة يستفيدون من التدخل
املبكر ومن تلقي التعليم في «البيئة األقل تقييدا ً»،
أي في إطار الصف العادي .وبالتالي يهدف
تخطيط وتنفيذ البرنامج إلى خلق بيئة غنية تعزز
االنغماس في األنشطة اليومية  -مبا فيها اللعب
 التي تساهم في زيادة الشجيرات العصبيةوإغناء الدماغ} .
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ما هي وكيف تغيّرت؟

�صعوبات التعلّم وت�أثرياتها النف�سية ودور الأهل
التعلم يعني التغيير ،ويُخلَط عادة بني مفهومي التعلم والتعليم .فالتعليم هو العملية أي
اإلجراء الذي يُقام به لتحقيق أهداف تربوية معينة ،بينما التعلم هو ناجت هذه العملية.
لذلك يجب أال يُقال الصعوبات «التعليمية» بل الصعوبات «التعلّمية» أو «صعوبات
التعلّم» ألن املقصود باملشكلة هنا هي الصعوبة عند مَن يتعلم أي التلميذ ،وليس عند
املعلم ،ولو أن صعوبات التعليم ال تقل شيوعا ً!

د .إلهام الشعراني قديح

أستاذة في قسم علم النفس في اجلامعة اللبنانية ومعاجلة نفسية
يُعتبر موضوع صعوبات التعلم من أكثر
املواضيع التربوية إث��ارة للجدل سواء جلهة
التعريف أو األسباب أوالتفسيرات املختلفة أو جلهة
التشخيص وكذلك البرامج املقترحة للتكييف .املهم
في املوضوع هو أن تؤخذ كل حالة على أنها فريدة
وعلى أن يُنظر للتلميذ الذي يعاني ككل دينامي،
وال ميكن أن تتطابق حالته مع حالة أخرى على
صعيد الصعوبات وكذلك الظروف احمليطة ،وهذا ما
يطرح مشكلة السلوك اإلنساني في مختلف أبعاده
وتعقيداته..
قد يوصف هؤالء التالميذ من ذوي الصعوبات
التعلمية بالغباء من قبل أهلهم ومعلميهم أو بالتخلف
العقلي أو بالبالدة أو العناد أو الكسل  ...الخ .
وما مييزهم عن األطفال اآلخرين هو استمرارية
سلوكاتهم غير املجدية أكادمييا ً وغير النا َضجة
مقارن ًة بأعمارهم الزمنية .كما تُعتبر األزمات
النفسية التي عاد ًة ما تصاحب صعوبات التعلم من
أهم األسباب التي تؤدي الى تفاقمها ويضيف إلى ما
ينتج عن مواقف األهل واملعلمني وعن الصراع الذي
ينشأ مع احمليط ،واملواقف السلبية التي تُتخذ جتاه
الطفل .وإذا لم يتم التنبه إلى هذا القصور مبكرا ً
ولم يتلق الطفل املساعدة الالزمة ،أو لم يكن مسلحا ً
باالمكانات الالزمة للنجاح والتكيف املدرسي،
فلن يستطيع أن يصل الى مستوى توقعات أهله
ومعلميه سواء على الصعيد األكادميي التحصيلي
أو على الصعيد التكيفي االجتماعي.
لن أدخل هنا في تفاصيل تشعّبات صعوبات
التعلم ألنها حتتاج إلى مجلدات وسأقصر بحثي
في هذا املجال على عدة نقاط تتعلق باألهل،
أهل التالميذ الذين يعانون صعوبات في التعلم:
كدورهم في االنتباه للصعوبة وإكتشافها  املبكر ،أو
االنتباه ملا يحصل لولدهم وعدم إطالق التسميات
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عشوائيا ً .فما الذي يجب عليهم معرفته عن هذه
الصعوبات ،وعالقتهم باملدرسة واملعلمني لتخطي
ذلك ،وتنبيههم إلى مخاطر األدوية التي توصف أو
تُقترح من قبل اجليران واألصدقاء وبعض األطباء
والصيادلة أحيانا ً  ...الخ.

حيرة األهل
وردات فعل التلميذ
سيشعر أهل هذا التلميذ طبعا ً باإلرباك واحليرة
وعدم األمان .وسيبدأون بطرح التساؤالت حول
ولدهم وقدراته :ملاذا يستطيع القيام بأعمال
ويعجز عن القيام بأخرى؟ ملاذا يفشل في القراءة

مثالً ،حيث ينجح األطفال اآلخرون؟ ملاذا ينسى ما
قاله املعلم عن الدرس بينما يتذكر رفاقه الكثير منه؟
ملاذا ال يعرف من أين يبدأ بالعمل أو كيف يبدأ؟ ملاذا
ال يعرف كيف ميسك بالقلم رغم املساعدة الدائمة؟
ملاذا يستطيع أترابه تهجئة احل��روف وهو ال
يستطيع؟ ملاذا ال يقدر ان يجمع أو يضرب أو يطرح
األعداد كما رفاقه في الصف؟ أو ملاذا يستطيع في
يوم أن يقوم بعمل معني ويعجز في اليوم الثاني
عن أداء أي شيء؟ ملاذا ال يستطيع أن ينجز ما
يطلب منه ضمن الوقت احملدد له؟ ملاذا....؟ ملاذا....؟
أسئلة كثيرة تراود األهل عن طفلهم فتزداد حيرتهم
ويتصاعد قلقهم دون جدوى .لذلك ميكن أن ينعتوا
الطفل بالبالدة ،أو يتهموه باملناورة أو بالكسل أو
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بالغباء الخ.
نفهم طبعا ً قلق األه��ل وحيرتهم في هذا
املجال فهم ال ميكنهم إدراك ما يجري حولهم
 مما يستنزف وقتهم وطاقتهم – وذلك لعدمقدرتهم على التعامل مع املوقف تعامالً صائبا ً.
فمن ناحية ،يجد األهل بعض املواهب عند طفلهم،
فيأملون خيرا ً ولكنهم من ناحية أخرى يواجهون
قابلية طفلهم للتشتت الذهني وقلة االنتباه فضالً
عن بعض االستجابات الطفلية مما يدفع األهل إلى
الظ ّن بأن ما يقوم به طفلهم متعمد فيستشيطون
غضبا ً وثورة على هذا الطفل املسكني .باملقابل ال
يجد سبيالً للخالص إال باللجوء لبعض الوسائل
الدفاعية غير الواعية أحيانا ً ،كأن يرفض القيام بعمل
معني ألنه «ال يُريد» فيما هو في احلقيقة «ال يقدر»
على القيام به .وإذا ما أصر األهل على موقفهم نراه
يصبح وقحا ً مستهزئا ً بالعمل ومبن يطلب منه ذلك!
في مثل هذه احلاالت ،فقد ال يشعر األهل باملرارة
واأللم اللذين يعتمران داخل طفلهما املتهم دائما ً
بالتقصير .كما ميكن وصف قلة احلذر واملخاطرة
في سلوك هؤالء األطفال كتعويض عن النقص في
مجاالت أخرى ،وللفت النظر إليهم واالهتمام بهم
 .وقد يلجأ الطفل الذي لديه صعوبات تعلم ،الى
العزلة والهرب في املواقف االجتماعية خصوصا ً
عند الكالم عن املدرسة والتفوق واملعلمني ،وعلى
األخ��ص ،عندما يبدأ بعض األمهات باملبارزة
الكالمية حول أطفالهم إنْ كان جلهة الذكاء أو الثناء
أو الدرجات  ...الخ.
إذا ً ،جلوء الطفل الى ردود فعل دفاعية ما هو
إال وسيلة تقيه من طغيان القلق وانعدام التقدير
الذاتي .وقد «ينكص» إلى أوضاع طفولية في
عالقاته مع الراشدين كأن يعود للتبول مثالً أو
مص أصابعه أو غير ذلك (مما   كان طبيعيا ً أن
يقوم به في عمر سابق لعمره احلالي) ،هذا فضالً
عن بعض األعراض النفسبدنية التي تـُالحظ عند
هؤالء األطفال من مثل :أوجاع البطن أو الرأس أو
الدوخة وكلها إشارات واضحة إلى فشله الدراسي،
ألنها تغيب كليا ً عندما يكون بعيدا ً عن املدرسة وفي
أيام العطل!
وإذا ما استمر قصوره مع استمرار تبخيسه
من قبل أهله ومعلميه فال عجب أن يـُصاب هذا
الطفل باالكتئاب إلحساسه بعدم كفاءته ،مما
يستثير غضبه وخوفه معا ً ،فيوجه نقمته إلى نفسه
مما يؤذي صورته عن ذاته ويشعره بعدم القيمة،
وقد يلجأ للتهريج وهو ما يـُثير غضب وسخط أهله
من جديد على وضعه وقلة حيلته.
وهناك وسيلة دفاعية أخرى قد يلجأ إليها
هذا الطفل الذي يعاني ويكابر في معاناته أمام
الراشدين وهي احلركة الزائدة والعبث بجو الصف
وبكل شيء ميكن أن يشتت انتباهه مما يجعله يدور
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مؤشرات مبكرة يجب التنبه اليها:
إن اكتشاف بعض مؤشرات الصعوبات التعلمية في مرحلة مبكرة والعمل على معاجلتها في
الوقت املناسب قد يساعد األطفال على تخطي مشاكل أكثر في املستقبل.
فيما يلي بعض املؤشرات املبكرة ،التي ال تد ّل مباشرة على وجود صعوبات تعلمية عند األطفال،
لكنها حتث املدرسة واألهل على مساعدة الطفل وعلى أخذ إجراءات وقائية معينة:
{ والدة مبكرة
{ انخفاض في الوزن عند الوالدة
{ صعوبات في الرضاعة
{ صعوبات في املص
{ صعوبات في البلع
{ أحد أفراد العائلة يعاني من صعوبات تعلمية
{ أحد أفراد العائلة يعاني من صعوبات ومشاكل في النطق أو الكتابة
{ التعرض لسموم بيئية
{ الفقر املدقع
{ تأخر في الكالم
{ عدم اكتساب مفهوم دميومة األشياء .أي أن األشياء تبقى ثابتة حتى عندما تختفي حسيا من
أمامه
{ ضعف في مهارات اللعب
{ صعوبات في تسمية األلوان واألشياء
{ عدم االهتمام/االكتراث للكلمات املكتوبة
{ مشاكل في املهارات احلركية الكبيرة كالقفز مثالً
{ مشاكل في املهارات احلركية الدقيقة كالقصص مثالً
{ صعوبات في الرسم والتلوين والكز
{ عدم التركيز أو االنتباه
{ احلركة الزائدة
{ صعوبات عند تغيير الروتني اليومي
{ التكرارية في االستجابة Perseveration -
إن وجود مؤشر أو أكثر من هذه املؤشرات ،قد ال يعني بالضرورة أن الطفل يعاني أو قد يعاني
صعوبات تعلمية في املستقبل .إالّ أن االكتشاف املبكر لبعض هذه املؤشرات والعمل على وقاية الطفل
من مخاطرها ،سيؤدي حتما ً إلى نتيجة أفضل ومستقبل أفضل لألطفال الصغار .فقد أثبتت الدراسات
إلى أن األطفال الصغار يستجيبون عادة إلى اإلجراءات الوقائية الداعمة التي متثل عنصر أساس في
حماية الطفل من مشاكل وصعوبات قد تواجهه في املستقبل.
في حلقة مفرغة بني انعدام إطمئنانه الداخلي على
وضعه وبني ما يوصف به من قبل محيطه (أهله
ومعلميه وإخوته ورفاقه .)...

دور األهل:
تساؤالت مساعدة
{ يجب تفهم ظروف التلميذ الذي يعاني
صعوبات التعلم كما يجب التشخيص املبكر لهذه
الصعوبات للحد من تفاقم األضرار على الطفل
وعلى أسرته بشكل عام .ليس من الصعب على
األهل مالحظة اخللل في مسيرة الطفل الدراسية
ولكن حتديد ماهية وأبعاد املشكلة حتتاج الى
اختصاصيني في هذا املجال بالتعاون طبعا ً مع
املدرسة واملعلمني .من هنا أهمية التشخيص املبكر

الذي يحدد مصدر وطبيعة وحجم الصعوبات التي
َنأَتْ بالطفل عن املسار الطبيعي «املتوقع في تعلمه»
ولكن يجب عدم التسرع في إصدار األحكام حول
وجود هذه الصعوبات التعلمية حتى ال نـُسرع
باألفكار املسبقة التي قد حتاصر هذا الطفل
وتـُصعّب التفاعل التلقائي العفوي معه .كذلك علينا
أال ننسى هنا الفروق الفردية بني األطفال جلهة
توقيت وظروف ظهور بعض املهارات واإلمكانات
األساسية وتطوره من مرحلة الى مرحلة من هذه
املهارات التعرف ،مثالً ،على األشكال واألوزان
واأللوان واألحجام ،باإلضافة الى بعض املهارات
احلسية – احلركية أو املهارات اإلدراكية .لذلك
نقول بأن بعض الصعوبات أو العثرات في هذه
املجاالت قد تكون ناجتة عن ظروف أو ضغوط
معينة تزول بزوالها.
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{ ولكن في عصر السرعة الذي نعيش
قل ًّتْ قدرتنا على حتمّل الفروق الفردية وال ننتظر
من التلميذ إال األجوبة الصحيحة! وهذا يشكل
ضغطا ً إضافيا ً على التلميذ الذي يعاني صعوبة
في التعلم مما يرهقه ويشعره باإلحباط كما يؤخر
تعلمه وتقدمه وفق سرعته اخلاصة ويوسع الهوة
أكثر وأكثر بينه وبني رفاقه.
{ كل ذلك يستوجب التريث في إصدار
األحكام على هؤالء األطفال ،فإذا ما استمرت
مؤشرات (الصعوبات والتأخر )...واتضح أنها
متجذرة في بنية الطفل ،فإن التدخل يجب أال
يقتصر على مشكالت التحصيل فحسب ،بل
عليه أن يراعي مؤشرات أخرى نستدل عليها من
خالل ما يسمى باالنحراف عن املتوسط أو العادي
بالنسبة ألقرانه من األطفال (مبا في ذلك مجاالت
متنوعة من التطور احلركي مثالُ ،خصوصا ً جلهة
التعرف على مواضع أجزاء اجلسم ووظائفها ،ألن
حركة الطفل الذي يعاني عجزا ً في التعلم تأتي
غير منسقة ،لذلك نراه ال ميلك وعيا ً كافيا ً بجسده
حسب النضج الطبيعي إن كان النمو االنفعالي أو
االجتماعي أو املعرفي أو التواصلي.)...
{  ولكن ال داعي للقلق املبالغ فيه مع احلرص
على قبول الطفل ورعايته وتشجيعه وتقديره
واألخذ بيده لتخطي صعوباته .بكلمة واحدة:
«قبوله كما هو» ومساعدته حفاظا ً على صحته
وتوازنه النفسي .وهذا كله مرهون مبدى نضج
األهل ودرجة استقرارهم النفسي .فإذا كان األهل
من النوع الرافض أو املهمل نتيجة صراعاتهم
وأزماتهم األسرية ،أو نتيجة أنانيتهم أو خوفهم
وخجلهم من املجتمع إلجنابهم طفالً يعاني  هكذا
صعوبات ،أو نتيجة تضخيمهم غير املبرر لهذه
الصعوبات ،نرى أن مشكلة طفلهم تتفاقم بدرجة
كبيرة مما يعرضه للفشل واإلحباط وما يتبع
ذلك من عجزه عن التوافق والتكيف النفسي
واالجتماعي.

التحصيل املدرسي:
خطوات عملية
ما يجب على األهل معرفته هو انه ليس كل
طفل من أطفال التحصيل املتدني يـُعتبر من ذوي
صعوبات التعلم .هناك أسباب كثيرة تساهم في
تدني التحصيل ومنها :املعلم ،املنهاج ،ظروف
التلميذ في البيئتني :البيتية واملدرسية .باإلضافة
الى عوامل داخلية :كاإلعاقة في السمع أو النظر،
أو اإلعاقة العقلية أو االنفعالية باإلضافة طبعا ً الى
الصعوبات التعلمية.
ميكن األهل:
{ مالحظة التباين أو التباعد بني عدد من
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السلوكيات النفسية ،مثالً بني االنتباه والتمييز ،أو
بني اإلدراك والذاكرة ،أو بني ذكاء الطفل وحتصيله
األكادميي .وقد نستطيع مالحظة هذا التباعد
في مجاالت التطور املختلفة ،كأن ميشي في سن
أبكر فيما يبدأ في نطق اللغة في الثالثة أو الرابعة.
فالتباين هنا واضح ما بني النمو احلركي والنمو
اللغوي.
{ العمل على  التأكد من أن التخلف العقلي
أو اإلعاقة اجلسدية ليسا مصدر الصعوبات التعلمية
وال سببها .وفي حال التأكد من وجود «صعوبات
تعلمية» غير ناجتة من إعاقة جسدية أو انفعالية
أو تخلف عقلي ،يجب اللجوء الى االختصاصيني
إلرشادهم الى ما يسمى بالتربية املختصة التي
تساعد الطفل على إكسابه املهارات األكادميية.
إذا ً يجب اتباع استراتيجية تعليمية خاصة تأخذ
باالعتبار كل حاجات الطفل االجتماعية والنفسية
باإلضافة طبعا ً الى احلاجات األكادميية بهدف
رفع مستوى تعلم هذا الطفل عن طريق تدريبه على
برنامج معد خصوصا ً لهذه احلاالت ويحتوي على
مهارات متنوعة يـُدرب عليها التلميذ ليستعيد ثقته
بنفسه ورغبته في التعلم حتى يتكيّف بشكل أفضل
في مجتمعه ومع رفاقه.
{ مساعدة االختصاصيني في إعداد
وتدريب التلميذ الذي يعاني صعوبة في التعلم عن
طريق تعويده وحتفيزه على التنظيم الذي يـُعتبر
ضروريا ً جدا ً بالنسبة للطفل (املضطرب والذي
كما يقول بعض األهل «الذكي») ولكن غير القادر
على التمييز بني املوضوع وبني ما يرتبط به من
مثيرات .لذلك نراه مشوشا ً في ردات فعله وأحيانا ً
في أقواله.
{ مساعدة طفلهم عن طريق بعض
النشاطات كالرسم والتلوين واللعب معه وكذلك

اللعب بالدمى في محاولة مستمرة إلكسابه القدرة
على التمييز التي يفتقدها في مجاالت مختلفة:
متييز فكرة عن فكرة أخرى أو رمز عن رمز آخر
أو صوت عن آخر (بسبب الصعوبة التي لديه في
متييز أجزاء جسده أو جوانب جسده ،أو صعوبة
في التآزر احلسي احلركي).
{ مساعدة طفلهم ،بالتعاون مع
االختصاصي ،على تركيز انتباهه على شيء واحد
ألنه يـُفرط في صرف انتباهه وتشتته على أشياء
كثيرة في نفس الوقت .وميكن لألهل التنبه الى
قدرة الطفل ،الذي يعاني صعوبات تعلمية ،والعمل
على شد انتباهه بشكل مستمر ،ألنه   يتوق دائما ً
الى االستئثار باهتمامهم واهتمام املعلمني .ويعود
اعتماد هذا الطفل على الكبار إلى صعوباته وقلة
قدرته على التعلم ،فهو يطلب املساعدة دائما ً جلذب
انتباه األهل ،وقد يعمد الى خلق املشكالت لالحتفاظ
بانتباه األهل في البيت واملعلمني في الصف.

الدمج املدرسي
لذلك نقول إن دور األهل هنا أساسي في
املراقبة واملساعدة والتذكير الدائم مبا يجب القيام
به وباألولويات في املـُعاش اليومي .صحيح أنه
على األهل واملعلمني احترام قدراته وإمكاناته
وعجزه ،أو درجات قصوره ،ولكن يجب عدم
جتاهل أو إهمال نقاط القوة املوجودة عند هذا
التلميذ واستغاللها بالطرق املناسبة.
{ مهما كانت األسباب وراء الصعوبات
التعلمية ومهما تنوعت من ظروف بيئية سيئة ،أو
تدريس غير مالئم أو نقص في النمو أو حرمان
غذائي مبكر ..الخ ،فإنه يبقى على األهل واملعلمني
االنتباه واالستعانة مبكرا ً بأهل االختصاص .كما
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على املعلمني سد الثغرات التي تعيق القدرة على
التعلم كالنقص في التأهيل أو عدم احترام الفروق
الفردية بني األطفال ،أو عدم االنتباه إلى حاجات
األطفال وقدراتهم – وذلك من أجل تصويب عملية
التعلم مبا يتناسب مع هذه احلاجات والقدرات.
{ تـُبذل محاوالت حثيثة اليوم لدمج
هؤالء التالميذ مع زمالئهم في الصفوف العادية
لعدد محدد من الساعات خالل اليوم الدراسي
حيث تقوم معلمة التربية املختصة بتقدمي املشورة
ملعلمة الصف في كيفية تدريس هؤالء األطفال
الذين يعانون صعوبات تعلمية غير حادة ،وكيفية
التعامل معهم.
{ فضالً عن ض��رورة تدريب اجلهاز
التربوي في املدارس وتوعيتهم في مجال الصحة
النفسية املدرسية ،وتدريب األهل وتعريفهم
بأساليب التربية والتنشئة االجتماعية التي يحتاج
إليها األطفال من ذوي الصعوبات التعلمية .وكل
جتاهل أو إهمال لهذه احلاالت حتت حجج ومبررات
مادية كانت أم اجتماعية أو حتى زمنية (تتعلق
بعمر الطفل) ستؤثر سلبا ً على طفلهم وتـُلقي به
في أزمات نفسية ال حصر لها وال طاقة له على
حتملها أو التعامل معها ،مما سيفاقم ويضخم من
مشكلته األساسية وينعكس سلبا ً على منوه السليم
وتطوره وصحته النفسية.
{ ما يلزم إذا ً هو التوجه بإيجابية نحو
هؤالء التالميذ من قبل كل العاملني في املدرسة
والتنسيق في ما بينهم وبني املعلمني املختصني
في تربية وتعليم مثل هؤالء األطفال ،ما يسهل
عملية اندماجهم مع زمالئهم .في الواقع ،فإن هذه
الصعوبات تتطلب برامج تدخل تربوية وإرشادية
نفسية في حالة من التعاون الكامل ما بني البيت
واملدرسة}.
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التالميذ ذوي الصعوبات التعلمية:

�أي تعديل يف املنهاج املدر�سي؟
يواجه املعلمون في الصفوف العادية مهمة صعبة في تعديل
املنهاج بحيث يتالءم مع إحتياجات تالميذتهم مبن فيهم التالميذ
ذوو اإلحتياجات اخلاصة .وبدون تعديالت محددة ،يكون املنهاج
املتبع غير موائم ألولئك التالميذ.
ولذلك ،كثيرا ً ما يعاني التالميذ من أنواع مختلفة من العزل أو
االستثناء داخل الصف .وملواجهة هذه الصعوبات ،يجب على
املعلمني تعديل املواد التعليمية وذلك طرائق التدريس من أجل
تخطي احلواجز ومساعدة التالميذ على التعلم.

شذى اسماعيل

مسؤولة برنامج الدمج في جمعية املبرات اخليرية
يعتم�د تعديل املنهاج على حتليل جوانب القوة
والضع�ف واإلحتياجات اخلاصة لكل تلميذ .ويتم
التعديل بإعتماد أهداف التعلم األساسية في املنهاج
وإدخ�ال التعديالت بنا ًء على األهداف الفردية لكل
تلمي�ذ ولتلبي�ة امله�ارات واالهتمام�ات والقدرات
اخلاص�ة بالتالمي�ذ .فعل�ى س�بيل املث�ال ،الهدف
العام في اللغة قد يكون «حتقيق التواصل الفعال» ,
واله�دف اخلاص الناب�ع من هذا اله�دف العام قد
يكون «زيادة املفردات أو احلصيلة اللغوية».

ما هي التعديالت؟
التعديلات ه�ي أن�واع التكييف الت�ي يتبعها
املعلم�ون لتوفي�ر األنظم�ة والدعم الت�ي يحتاجها
التالمي�ذ م�ن أجل إجن�از مهم�ة أو مه�ارة معينة
والت�ي ل�ن يتوصل�وا إلى حتقيقه�ا نظ�را ً لوجود
اإلحتياجات الفردي�ة .ورمبا تكون هذه التعديالت
َضية،
من ضم�ن الروتني اليومي للتدري�س أو َعر ِّ
قصي�رة األجل أو طويلة األج�ل ،وفردية أو ضمن
التعلم اجلماعي .وينقس�م التعديل إلى )1( :تعديل
ف�ي احملت�وى ،و( )2تعدي�ل ف�ي ش�كل أو طريقة
عرض الدرس.
تعدي�ل احملتوى :ويتضمن تعديلاً أو تغييرا ً
ف�ي صعوب�ة مفاهي�م املنه�ج أو الكمي�ة املطلوبة  .
فعلى سبيل املثال ،بدالً من إكتساب مفهوم العالقة
بين البل�دان ،يكتس�ب التلميذ مفاهي�م مماثلة من
خالل دراسة العالقة بني األقران في الصف.

تعدي�ل الش�كل :ويتضم�ن أس�لوب ع�رض
املعلومات للتلميذ م�ع احملافظة على نفس احملتوى.
وعلى س�بيل املثال ،بدالً م�ن تغيير محتوى درس
العل�وم ف�ي «أنواع األغذي�ة» ,يتم تق�دمي احملتوى
من خالل رس�وم بيانية أو دليل الدراس�ة (study
 ،)guidesوالت�ي تع�رض ذات املعلوم�ات بطريقة
منهجية ومتسلسلة تسهل عملية الدرس.
وتس�تخدم التعديلات كح�ل قصي�ر األج�ل
لزي�ادة امل ُدخلات إل�ى املنه�ج ولزي�ادة إحتم�ال
وصول التلميذ إلى املهمة التعليمية .يجب أال تكون
ه�ذه التعديالت بديلاً دائما ً م�ن التعليمات املكثفة
في املهارات املهمة واإلستراتيجيات التي يحتاجها
التالمي�ذ ذوو الصعوب�ات التعلمي�ة ليصبح�وا
متعلمين مس�تقلني .م�ن املمكن أن تتح�ول بعض
التعديلات القصيرة األجل إل�ى تعديالت ثابتة إذا
دع�ت احلاج�ة مع بع�ض التالميذ ،وذلك بحس�ب
األهداف الفردية.

إطار التعديل
تعتب�ر عملي�ة أخ�ذ الق�رار بالنس�بة إلى متى
وكي�ف يتم اس�تخدام طريقة تعدي�ل معينة بنفس
أهمي�ة التعدي�ل ذات�ه .ويع�رض اإلط�ار التال�ي
اخلط�وات ألخ�ذ الق�رارات الس�تخدام التعديالت
بفعالية.
 - 1التخطيط لتعديل امل�واد :ويبدأ املعلم
مبراجع�ة أه�داف املنه�ج ،واهتمام�ات التلمي�ذ،
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والتوقع�ات ،وطرائق التدري�س ،ودور التلميذ في
األنشطة ،والتقييم.
 - 2التع�رف إل�ى وتقييم امله�ارات التي
لم يحققه�ا التلمي�ذ :يحدد املعلم مس�توى األداء
احلال�ي للتلميذ والذي يظه�ر جوانب الضعف في
مراح�ل التعلم من االكتس�اب ،والتنظيم ،والتذكر،
واملخرجات عبر التعبير الكتابي.
 - 3تطوير أهداف لتعليم اإلستراتيجيات
وتصمي�م التعديالت :يخطط املعل�م لنوع طرائق
التدري�س األكث�ر فعالي�ة م�ع احملت�وى ،ويح�دد
اإلس�تراتيجية .مث�ال أي تلمي�ذ س�وف ينتفع من
تدري�س األق�ران ،و/أو تدري�س مباش�ر ،و/أو
احلاج�ة إل�ى ق�راءة بديل�ة أو تدري�س للعناص�ر
األساسية فقط.
 - 4حتدي�د احلاج�ة إل�ى تعدي�ل ف�ي
احملتوى أو الشكل.
 - 5التع�رف عل�ى عناص�ر امل�ادة التي
بحاجة للتعديل :يحدد املعلم احلاجة للتعديل في
اختص�ار األنش�طة ،وتغيير في املفاهي�م املجردة،
وطريق�ة تنظي�م املعلومات ال�واردة ،أو ف�ي إلغاء
اجل�زء ال�ذي ال عالقة له باملعرفة الس�ابقة للتلميذ
عن املوضوع محور الدرس.
 - 6حتدي�د ن�وع التعديل الذي يس�اعد
التلمي�ذ عل�ى حتقيق أهداف�ه :ويتضم�ن تغيير
املوض�وع ،اس�تعمال آل�ة التس�جيل ،اس�تخدام
منوذج منظم في عرض املعلومات أو برنامج بديل
أو برنامج أكادميي وظيفي.
 - 7إعلام التالميذ واألهل بالتعديل :يتم
اإلعالم عن�د التحضي�ر للتعديل لتمري�ن التالميذ
على إس�تراتيجيات مباشرة الس�تخدامها بفعالية
خلال التعديل وكيف يتم معاجلة املعلومات خالل
التعديل .وكلما تقدم التالميذ ،يتم تدريسهم كيفية
التعرف على احلاجة لطلب املواد املعدلة.
 - 8تطبيق ،وتقييم ،وإدخال تغييرات
أخرى :يحدث التقييم هنا أثناء الوقت الذي يتم
في�ه التعديل وتدري�س وحدة دراس�ية للتأكد
م�ن الوص�ول إل�ى الن�واجت التعلمي�ة احملددة  .
ويت�م التقيي�م يومي�ا ً ،وبالتالي يج�ري إدخال
التعديالت باس�تمرار على أس�اس أداء التلميذ.
وتتم التغيرات إما في التعديل نفس�ه (أنش�طة
أو محت�وى) أو طرائق التدري�س  .وتعمل هذه
اخلط�وة عل�ى مواجهة إحتياج�ات أخرى رمبا
تب�رز مث�ل إع�ادة حل للمش�كالت ترك�ز على
التلميذ بشكل فردي ،أو قد تركز على مجموعة
صغيرة من التالميذ.
 - 9التخلص م�ن التعديل عند اإلمكان :يتم
إنه�اء العمل بالتعديل عند حتقيق األهداف الفردية
لكل تلميذ .وتتراوح مدة تطبيق التعديالت من عدة
شهور عند بعض التالميذ إلى سنة عند آخرين.
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أنواع التعديالت في احملتوى
تترك�ز التعديلات ح�ول الع�روض املرئي�ة
( )visual displaysوالت�ي ه�ي عبارة عن أش�كال
توضيحي�ة تظه�ر العالق�ة بين أجزاء ال�درس أو
املعلومات ،وتتضمن:
 - 1أشكال متسلسلة/مركزية :تركز على
املوضوع األساسي ويتفرع عنها باقي املعلومات.
 - 2أش�كال للمقارن�ة :وتوض�ح العالقة
عل�ى األقل بني مفهومني من ناحية أوجه التش�ابة
واالختالف.
 - 3أش�كال متثيلي�ة :وتتضم�ن ص�ور،
أو رس�م تخطيط�ي ،ومن�اذج ملموس�ة أو مادي�ة
لتوضيح العالقة بني األشياء واملفاهيم.
 - 4أش�كال مباش�رة (:)directional
وتوض�ح العالق�ة املتسلس�ة لألحداث (تسلس�ل
أجزاء حدث تاريخي).
ويتن�وع اس�تخدام الع�روض املرئي�ة ف�ي
أثن�اء تقدمي أو ع�رض الدرس ،والتمري�ن املوجه،
والتمري�ن الفردي ملس�اعدة التالميذ عل�ى تنظيم
املعلوم�ات واإلضاءة عل�ى املعلوم�ات املهمة .كما
ميك�ن اس�تخدامها إلرش�اد التالمي�ذ عل�ى عم�ل
التنبؤات عن العالقة بين املفردات واألفكار املهمة
في الن�ص .ويس�تخدم التالميذ الع�روض املرئية
م�رة ثانية ملراجعة تنبؤاتهم عند االنتهاء من قراءة
النص أو املادة احملدّدة.
املث�ال  :1لنفترض أنَّ عنوان درس العلوم هو
«أن�واع األغذي�ة» .وتق�وم املعلمة بتعدي�ل الدرس
باس�تخدام أش�كال متسلس�لة/مركزية ورسوم
املقارن�ة عل�ى الش�كل التال�ي .وهكذا يت�م عرض
كل ال�درس في منوذجني مما يس�هل عملية التعلم
واالسترجاع من الذاكرة:

طرق تغيير البرنامج التعليمي
}
}

}

}

}

}
}

احلج�م :اإلقالل م�ن الواجب�ات ،خفض عدد
املسائل ،أو تقصير درس القراءة.
الوق�ت :زيادة في ط�ول الوقت احملدد إلكمال
املهمة ،تقليل مدة النش�اط ،أو تقسيم النشاط
إلى جزأين أو أكثر.
املدخ�ل :تغيير صيغ�ة أو صعوب�ة املعلومات
املقدم�ة (مث�ل اس�تخدام كت�ب مس�جلة على
شرائط ،وضع خطوط عامة للمادة ،أو استخدام
نظام اخلطوة – خطوة في التدريس).
مُخ�رج :تغيير صيغة إعط�اء األجوبة (أجوبة
شفهية ،إشارة ،رسم بياني ،استخدام حاسب
ألي).
صعوب�ة املفه�وم :تغيي�ر مس�توى امله�ارة
أو صعوب�ة النش�اط (الق�راءة للحصول على
الفك�رة األساس�ية فق�ط ،الكتابة ف�ي جدول،
كتابة جمل بدالً من فقرة).
تلميح�ات :تق�دمي مؤش�رات أو منبه�ات
للمساعدة على اإلجابة.
منهج بديل :استخدام اخلطة الفردية كمنهاج
والت�ي ق�د تختل�ف ع�ن املناه�ج األكادميي�ة
(مهارت أكادميية وظيفية وحياتية).

أنواع التعديالت
« - 1تفريد» أهداف التعلم لتلميذ أو أكثر
(تفصيلها على قي�اس الفرد) :حيث أن املتعلمني
يكتس�بون ويطبق�ون مبس�تويات متفاوت�ة ،فقد
يكون اس�تخدام أس�لوب املجموعات الصغيرة في
التدري�س أم�را ً ضروري�ا ً ،وكذلك العم�ل على أن
تكون األنش�طة والواجبات املنزلية مختلفة وكذلك
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إجراءات التقييم املستخدمة مع التالميذ.
 - 2م�واد التدري�س املعدل�ة أو املخففة:
اس�تخدام مواد متنوع�ة في غرفة الدراس�ة .فإذا
كان�ت مادة الكت�اب صعبة ج�دا ً ،فقد يلج�أ املعلم
إلى تلخيص النصوص أو إعادة كتابة أجزاء املواد
لتمكني التالميذ من العمل بشكل أكثر استقاللية.
 - 3تق�دمي املس�اعدة التلقائي�ة عندم�ا
يحتاجه�ا التالمي�ذ :ق�د يحتاج التالمي�ذ إلى من
يق�رأ لهم بعض الفق�رات ،أو يكتب إجاباتهم خالل
احلص�ة .بإم�كان أح�د األق�ران ومعل�م التربي�ة
اخلاصة القيام مبس�اعدة معلم الصف بتقدمي هذه
املس�اعدة من خالل تدريس مباشر ،توجيه لفظي
أو كتابي ،إرشاد ..إلخ
 - 4إيجاد نشاط بديل حني يكون الدرس
صعبا ً جدا ّ أو س�هالً جدا ً :حتضير مواد تدريس
أو متاري�ن إضافية مناس�بة ملس�توى أداء التلميذ
بحيث يش�عر بانتماء إلى عملي�ة التعليم احلاصلة
داخل غرفة الصف.
 - 5تغيي�ر املخرج�ات :تغيي�ر طريق�ة أو
صعوبة االس�تجابة (مثل اس�تجابات شفهية بدالً
من اس�تجابات كتابية ،عرض مع تفس�ير ،إشارة،
رسم بياني).
إن تعدي�ل محت�وى املنهج وطرائ�ق التدريس
ميك�ن حتقيق�ه م�ن خلال التفكير املب�دع واجلهد
املس�تمر لتوفي�ر ف�رص التعل�م للتالمي�ذ ذوي
الصعوب�ات التعلمية في إطار الص�ف العادي .وال
يتطلب هذا فقط فهما ً لالحتياجات الفردية للتالميذ
ولكن يتطل�ب أيضا ً نظرة مرنة إل�ى املنهج وعملية
التدريس لتسهيل التعلم بشكل متسق وثابت .فإذا
شبّهنا املنهج إلى قطعة من املعجون بني يدي املعلم،
فإذا لم يعاجلها أو يش�كلها تصبح صلبة .أما إذا مت
تش�كيل املعجون فإنه يصبح أكثر مرونة وسهولة
في العم�ل .وكذلك املنه�ج ،فكلما أج�رى املعلمون
تعديالت أكثر ،كلما أصبح املنهج أكثر مالئمة}.

املثال :1

أنواع األغذية

البروتينات

احلبوب

السكريات
البروتينات

اللحم/السمك

األنواع

الفيتامينات
املعادن
املاء
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زيت

سكر

نشاء

الوظيفة

لتأمني الطاقة
لبناء أجزاء اجلسم
ملقامة األمراض
لتصليح األجزاء املجروحة
للمساعدة في وظائف اجلسم
ملساعدة الدم على وقف النزف
لبناء األسنان والعظام
للمساعدة في وظائف اجلسم
لضبط كمية السوائل في اجلسم
إلزالة األوساخ
لضبط حرارة اجلسم
للحاجة إليه في جميع عمليات اجلسم

املثال  :2تس�تعمل ه�ذه التعديالت في دروس
اجلغرافي�ا .على س�بيل املث�ال ف�ي درس «تكوين

الصخ�ور ف�ي لبن�ان» ميك�ن اس�تخدام اخلريطة
املعرفية التالية للمقارنة بني أنواع الصخور.

صخور رملية

صخور كلسية

أوجه التشابه:
 تتشكل من إجنراف التربة ،وهي صخور رسوبية. -تستعمل في إنشاء األبنية والطرقات.

املصادر:
- Bender, W. (2001). Learning Disabilities. Allyn
and Bacon.
- Kling, B. (1997). Empowering Teachers to
Use Successful Strategies. Teaching Exceptional
Children, 30 (2), 20-24.
- Giangreco, M. (2007). Extending Inclusive
Opportunities. Educational Leadership, 64, (5),
34-37.Barton, M., Heidema, C., and Jordan, D.
(2002). Teaching Reading in Mathematics and
Science. Educational Leadership, 60, (3), 24-28.
- Lenz, K., and Schumaker, J. (2003). Adapting
Language Arts, Social Studies, and Science
Materials for the Inclusive Classroom. The
ERIC Clearing house on Disabilities and Gifted
Education (ERIC-EC), ERIC EC Digest # E645.

الدهنيات

دجاج

السكريات

أوجه االختالف

من حبات الرمل

التكوين

من الكلس

حجر رملي

األنواع

طبشور

صناعة الزجاج

االستعمال

إنتاج الكلس واالسمنت
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شهادة مديرة مدرسة من الواقع:

الدمج :جتربة �إن�سانية حلوة مرّ ة!

كان من السهل اقتراح مشروع باستقبال طالب ذوي احتياجات خاصة في مدرستنا .
أوالً بسبب دعم اإلدارة العامة وتبنيها هذا التوجّ ه .وثانيا ً لتخصص مديرة املدرسة في التربية
املختصة مما سيسهل أمور التخطيط واملتابعة .وعليه فإن مرحلة طويلة مما تعانيه املدارس األخرى
حني تطرح هكذا مشروع مت اختزالها واتّخذ القرار بدمج طالب ذوي احتياجات وصعوبات تعلمية
مختلفة في املدرسة العادية والصفوف العادية .
نضال جوني

مديرة ثانوية الرحمة؛ كفرجوز  -جنوب لبنان
مع بدء العمل واإلجراءات بدأت تواجهنا أولى
الصعوبات والتي استلزمت قرارات جريئة ،ملزمة
وحاسمة في كثير من املواقع  .وقد متثل أبرزها في
:
{ صعوبة إيجاد فريق أكادميي كفوء متعدد
االختصاصات ،وهذه حُ ل ّت عبر تقدمي منح
تعليمية للراغبني التخصص في هذا املجال في
جامعات بيروت واستقدام اختصاصيني آخرين  
من العاصمة .وفي احلالتني كان ال بد من حتمّل
كلفة مادية عالية .
{ وجود مراكز قليلة للتشخيص مما يجعل عملية
التشخيص طويلة اإلجراءات وعالية الكلفة.
{ توزيع الطالب في الصفوف «العادية» مع كل
التالميذ واملعلمني ،وهذا استوجب أشهرا ً من
التحضير املسبق والتدريب جلميع املعلمني في
املدرسة ،ألن من مبادئ الدمج أن يبقى التلميذ
أطول وقت ممكن في صفّه واملشاركة في
األنشطة التعلمّية .وكان تدريب هؤالء املعلمني
عمالً مستمرا ً وما زال بسبب استقطاب املدرسة
معلمني جددا ً كل عام وتنوع التالميذ .وتكمن
الصعوبة هنا في أن معلمة الصف جتد نفسها
أمام حتديات تعلمية ال تعيشها في مدارس
أخرى مما يُشعرها في الفترة األولى باإلحباط
والعجز .وهذا يستلزم عمالً دؤوبا ً من قبل إدارة
املدرسة لشرح مفهوم الدمج ،وتوضيح الرؤيا
وتنمية الدافعية عند هؤالء املعلمني واملعلمات
لضمان قبولهم هؤالء الطالب في صفوفهم.
ننجح مع البعض ونعجز مع اآلخرين .وصار
ضروريا ً شرح مفهوم املدرسة املرحِّ بة في
املقابلة الوظيفية للمعلم حتى تتضح التوقعات
منذ البداية .
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كما أن اكتساب املهارات التي تساعد على جناح
التجربة تستلزم أكثر من عام من اخلبرة والتدريب
العملي .
{ تفاوت كبير في تفهم األهل صعوبات أوالدهم ،
ومفهوم الدمج ودعمهم هذه التجربة .فمنهم من
يجد فيها راحة له عبر إلقاء احلمل على املدرسة.
فهو سجّ ل ابنه أو ابنته في قسم التربية املختصة
ولم يعد ملزما ً باملتابعة .ومنهم من يعتبر نفسه
شريكا ً حقيقيا ً .

{ تفاوت التوقعات ،حيث يعتقد البعض أن
الصعوبات مرض نعاجله بحبة «بنادول»
فنشفى منه .والبعض اآلخر يتوقع منّا إجناز
املعجزات بحيث يتفوق طفله في الفصل الثاني.
وآخرون مقتنعون أنّنا مهما حاولنا فسيبقى
ابنهم «مختلفا ً» ولن يكون كإبن اجليران   .
{ تنظيم البرامج ،فلكل تلميذ عدد من احلصص
داخل الصف «العادي» وعدد منها خارج الصف
مع املعلمة املساندة ،وأحيانا ً يكون مع املعلمة
املساندة في الصف «العادي» وأحيانا ً من دونها.
وهنا يلزم تخطيط برنامج أسبوعي لكل تلميذ،
ويتغيّر البرنامج بشكل شهري تقريبا ً ويستلزم

جهدا ً كبيرا ً في التنظيم والتبليغ.
{ صعوبة كبيرة في تعديل املناهج التعليمية
للطالب ،حيث لكل تلميذ خطة فردية تستوجب
نوعا ً أو أكثر من التعديل والذي يطال ثالثة أبعاد
 :الوقت لناحية تعديل زمن املسابقة أو األنشطة،
احملتوى من ناحية تعديل األهداف وأنشطتها
عددا ً ونوعا ً ،والشكل ،أي كيفية إخراج املادة
التعليمية وتعديلها لتناسب احتياجات كل
طالب.
فمثالً التلميذ في الصف الرابع يتعلم لغة
عربية ،وعلوم ،ورياضيات ،وتاريخ ،وجغرافيا،
وتربية مدنية ،ولغة أجنبية ،يحتاج إلى تعديل الوقت
واحملتوى واألنشطة لكل درس في كل مادة مع تعديل
املسابقات والفروض .ك ٌّم هائل من التحضير والعمل
باملناهج يستلزم لكل طالب ما تنجزه املدرسة خلمس
شُ عب مجتمعة من الصف نفسه  .
{ ضرورة اجلهوزية املسبقة في اخلطط  وإعداد
املسابقات ،وإالّ يصبح معها التعديل متأخرا ً
ويتسبب بتأخر التلميذ أكثر عن منهج صفه .ولذا
فال مجال هنا للطوارئ أو اإلنهاء املتأخر للعمل
املطلوب .فليس معلمة التربية املختصة فقط هي
املعنية ،بل كل املعلمني واملنسقني املسؤولني عن
إعداد املناهج ،حيث إن حتضير كل درس وكل
مسابقة يجب أن يكون جاهزا ً قبل أسبوع أقل ّه
حتى يتم التعديل بالشكل الصحيح.
{ تدريب الفريق اإلداري على مفاهيم ومكوّنات
الدمج ،ألن احتياجات بعض الطالب تبدأ مع
تسلم الطالب من قبل السائق من منزل أهله
حتى املدرسة ،كما التعامل معه في امللعب،
والنزهة واحلمامات  ...وبعضهم يستوجب منّا
كلما التقينا به أن نذكّره من نحن ،ما هي وظيفتنا
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في املدرسة وفي أي مكان هو اآلن.
كذلك يكون الناظر في الطابق مسؤوالً عن
تنظيم ومراقبة عملية دخوله وخروجه ما بني الصف
«العادي» أو قسم املصادر أو  معالج النطق...
{ من وجهة نظر أهالي الطالب العاديني فهناك
تخوف غير مبرر من التأثير السلبي لطالب
ّ
دائما ً
االحتياجات اخلاصة على أبنائهم واالدعاء أنهم
سبب في ملل أوالدهم في الصف أو تراجعهم
سلوكيا ً.
{ إلقاء اللوم على طالب قسم التربية املختصة في
معظم األحيان ،إذا ما ظهرت صعوبة عند املعلم
في اإلدارة الصفية ،أو من قبل الطالب أحيانا إذا
لم تنجز مجموعتهم العمل بشكل مميز  وكانوا
عضوا ً فيها.
{ احلاجة إلى عدة غرف إضافية للخدمات اخلاصة
أو إلى عزل مقاطع داخل الغرفة الواحدة في
حال اإلستعماالت املتعددة .وهذا يستوجب كلفة
مالية عالية.
{ ضرورة تزويد قسم التربية املختصة بوسائل
تربوية متنوعة ومتدرجة وبعض الوسائل
التكنولوجية ذات الكلفة العالية مثل احلواسيب
(كمبيوترات) احملمولة وأجهزة آيبُو ْد ()Ipod
مما يزيد أيضا ً في الكلفة املادية.
{ من الناحية املالية فتجد املدرسة نفسها بني
املطرقة والسندان .فكل األعمال التحضيرية
والتنظيمية وعدد املعلمني تستوجب تكاليف
إضافية ،لو أرادت املدرسة حتميلها لولي
األمر ألصبح القسط املدرسي عالي الكلفة جدا ً
وألصبح الكثيرون من األهالي عاجزين عن
دفع هذه املبالغ .فتجد املدرسة نفسها مضطرة
لتحمل جزء كبير من األعباء ومحاولة التعويض
عنها بإيرادات أخرى .وهذا يستلزم من املدير
إدارة مالية رشيدة وذكية.
{ الصعوبات األخرى كثيرة كل يوم في كيفية دمج
هذا الطالب في حصة الرياضة البدنية ،وفي
الربيع عند التحضير الحتفال نهاية العام ،مثالً.
وهذه صعوبات إجرائية تستلزم مرونة عالية
وقناعة تامة بإنسانية هذا املشروع ورساليته .
{ فبعد خبرة عملية أجد أن قسم التربية املختصة
يستلزم ثلث املوازنة وثلث اجلهد من أي إدارة
تريد املضي به ،علما ً أنّها إدارة متخصصة في
هذا املجال .
جناحنا في هذه التجربة وضعنا أمام صعوبة
أكبر وهي األعداد املتزايدة من هؤالء الطالب املتقدمني
ملدرستنا وعدم قدرتنا على استيعابهم جميعا ً .أقف
أحيانا ً عاجزة عن مد يد العون لهم وأشعر باإلحباط
أكثر مما قبل .لذا أطلق ندا ًء بضرورة إنشاء مشاريع
دمج في كل املدارس ونحن مستعدون ملشاركة
اخلبرات والتجارب مع اجلميع} .
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العسر احلسابي ،العسر الكتابي ،العسر القرائي

ال�صعوبات التعلّمية :ما العمل؟
تعرف اجلمعية األميركية الوطنية الصعوبات التعلميّة على
انها مجموعة من االضطرابات امللحوظة في واحدة أو أكثر من
العمليات العقلية األساسية ،املتضمنة في فهم اللغة ،أو استخدامها
سواء كانت شفهية أم كتابية .وهذه االضطرابات تظهر على شكل
عجز عن االستماع ،أو الكالم ،أو القراءة ،أو الكتابة ،أو التهجئة،
أو احلساب أو التفكير .ويعود االضطراب الى سوء أداء اجلهاز
العصبي املركزي ( ،)CNSوقد يترافق مع هذه الصعوبات مشكالت
الضبط الذاتي للسلوك العام ،واالدراك االجتماعي ،والتفاعل
االجتماعي ،ولكنها ال ميكن أن تكون لوحدها السبب في تلك
االضطرابات.
د .هيام لطفي الزين

استاذة مساعدة في علم النفس التربوي  -اجلامعة اللبنانية  -األميركية
الصعوبات التعلميّة قد تترافق مع إعاقات
عقلية أو جسدية ،أو اضطرابات انفعالية ـ
سلوكية ،أو إعاقـات أولية في احلواس كالسمع
أو البصر ،أو أسباب خارجيـة (مثل حرمان بيئي
أو طرق تعليم فاشلة) االّ أنها ليست نتيجة لتلك
االعاقات أو الظروف ،بل هي اضطراب قائم بحد
ذاته ( ،)Lerner, 1993أي إن صعوبات التعلم ال
تشمل األطفال الذين لديهم إعاقات مثل ضعف
البصر أو السمع أو اإلعاقة اجلسدية أو مشكالت
أولية مثل تدهور احلالة االقتصادية واالضطرابات
االجتماعية والبيئية .ونظرا النتشار الصعوبات
التعل ّمية بني فئة ال بأس بها من األطفال وخوفا
من تناول انواع هذه الصعوبات وفهمها بطريقة
خاطئة تدعو احلاجة إلى طرح املفاهيم األساسية
لبعض أنواع الصعوبات التعل ّمية وباألخص تلك
املتداولة بني املربني واألهل .من هذه الصعوبات:
{ اضطرابات تطورية في املهارات احلسابية،
وت��ع��رف مبصطلح العجز احلسابي
(.)Dyscalculia
{ اضطرابات تطورية في القراءة ،ويطلق عليها
ظاهرة العسر القرائي (.)Dyslexia
{ اضطرابات تطورية في الكتابة ،ويطلق عليها
(. )Dysgraphia

لكن قبل تناول صعوبات العسر الكتابي
والقرائي واحلسابي ،سوف استعرض موضوع
تشتت االنتباه واحلركة الزائدة ( ،)ADHDالذي
غالبا ً ما يصنّف كصعوبة تعل ّمية من قبل بعض
املعلمات واألهل .فإلزالة أي التباس ،ومن أجل
تصويب املفاهيم واملعلومات ،سأستعرض أوالً
تعريف تشتت االنتباه واحلركة الزائدة ،مسبباته،
ومظاهره ،وأساليب التدخل املعتمدة.

ماذا يعني تشتت االنتباه
واحلركة الزائدة؟
يعتبر تشتت االنتباه واحلركة الزائدة حالة
تشخيصية تصف أطفاال يعانون مشكالت عدم
القدرة على االنتباه ،والتشتت ،وفي حاالت كثيرة
االندفاع وكثرة احلركة  .وتعتبر اجلمعية األميركية
لعلم النفس   وقسم التعليم في الواليات املتحدة
األميركية تشتت االنتباه واحلركة الزائدة مشكلة
جدية تؤثر على اآلالف من األطفال سنويا.
أما في التصنيف فهناك فئتان :األولى احلركة
الزائدة ـ االندفاعية والثانية عدم االنتباه.
من أعراض احلركة الزائدة ـ االندفاعية:
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احلركة الزائدة لألرجل أو األيدي من دون توقف،
أو احلركة الدائمة للجسم ،والركض ،والتسلق،
وترك املكان في مناسبات تتطلب السلوك الهادئ،
واإلجابة قبل معرفة نهاية السؤال ،وصعوبة في
انتظار الدور....
ومن أعراض عدم االنتباه :سهولة التشتت
الذهني ،وعدم االنتباه للتفاصيل وارتكاب أخطاء
عشوائية ،وعدم إتباع التعليمات ونسيان أو
إضاعة األشياء والتنقل من نشاط إلى آخر من
دون إمتامه.
وهذه السلوكات بالغة في حدتها مما يؤثر
على السير السليم حلياة الطفل الطبيعية .كما تظهر
هذه املشكالت في عمر مبكر ولكنها ال تكتشف اال
بعد دخول الطفل إلى املدرسة.
تشتت االنتباه  -أو االنتباه السلبي (أحالم
اليقظة ،التلهي )...هو اضطراب أو نقص في
االنتباه .وعندما يصاحب عدم االنتباه حركة زائدة
واندفاعية عندها يصبح االثنني معا ً نقص االنتباه
واحلركة الزائدة ( .)ADHDوغالبا ً ما يستعمل
املرادفان بالتزامن معا ً مع امليل إلى كثرة استعمال
االضطراب في نقص االنتباه واحلركة الزائدة.

ما هي أسباب تشتت االنتباه
واحلركة الزائدة؟
تعتبر ال��دراس��ات احلديثة والنظريات
العلمية أن تشتت االنتباه واحلركة الزائدة حالة
نْيوروبيولوجية (باركلي .)1990 ،فاملنطقة
الدماغية التي تنظم عملية الدوافع ،واالنتباه،
والسلوك تكون غير فعالة باملقارنة مع األطفال
"العاديني"   .وهناك عدة أسباب لتشتت االنتباه
واحلركة الزائدة ،ولكن أي واحد من هذه األسباب
غير واضح متاما .السبب األكثر احتماال هو العامل
الوراثي بالرغم من عدم معرفة ما هو املوروث
وكيف مت ذلك .ولكن من املعروف ان  تشتت االنتباه
واحلركة الزائدة يجري بني العائالت ،مبا معناه أن
األطفال الذين يعانون هذه املشكلة  يعاني أهلهم
املشكلة نفسها .وفي حاالت قليلة ميكن إرجاع
املشكلة إلى تغيير مفاجئ في حياة الطفل (من ذلك
التعرض لبعض أنواع من السموم مثل الرصاص
أو تعقيدات اثناء الوالدة أو وفاة أو طالق أو  فقدان
األهل للوظيفة أو إصابات غير معروفة أو محددة
أوالتهاب األذن الوسطى ما يسبب مشكلة في
السمع أو اضطراب طبي يؤثر على عملية الدماغ،
أو حتصيل متدن نتيجة صعوبة تعل ّمية أو  قلق أو
حزن) .ولعكس ما يعتقده معظم الناس فان طبيعة
الغذاء مثل تناول السكر بكمية كبيرة واحللوايات
ال تسبب التشتت واحلركة الزائدة ،وال العوامل
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ما هي أسباب الصعوبات التعلمية :إن
معظم الصعوبات التعلمية قد حتصل نتيجة
للطريقة التي يتكون بها الدماغ في مراحل ما
قبل الوالدة ،خالل الوالدة ،والطفولة املبكرة
جدا.
( )1يحدث النمو عند بعض األطفال مبعدل
أقل من األطفال اآلخرين من العمر
نفسه .مما يح ّد من إمكانياتهم املتعلقة
باألداء املدرسي املتوقع .هذا النوع من
الصعوبات التعلمية يسمى بـ «البطء في
النضج .»Maturational Lag -
( )2بعض احلوادث التي حتصل في مرحلتي
ما قبل ال��والدة والطفولة املبكرة قد
تؤدي أو تؤثر على املشاكل التعلمية في
املستقبل.
( )3بعض األطفال الذين يولدون مبكرا ،قد
يحدث عندهم صعوبات تعليمية.
( )4بعض األطفال الذين يعانون من مشاكل
صحية قد يحدث عندهم صعوبات
تعلمية.
( )5بعض أنواع الصعوبات التعلمية قد تكون
موروثة.
االجتماعية .هذا يعني أن أسلوب التربية الوالدية
وأساليب التعليم ال تلعب دورا مسببا ً لـتشتت
االنتباه واحلركة الزائدة  بل إن العوامل اخلارجية
قد يكون لها األثر اإليجابي أو السلبي.

التسمية والتصنيف
لتصنيف تشتت االنتباه واحلركة الزائدة
مزايا وسلبيات .من مزايا تسمية وتصنيف  
تشتت االنتباه واحلركة الزائدة وجود  اخلدمات
التربوية اخلاصة مما يقود الى أنواع من العالج
وتأمني شكل من أشكال احلماية للطفل وإنشاء
نوع من التواصل بني املربني واأله��ل وجعل
حاجات األطفال أكثر وضوحا .إال إن التصنيف
قد يكون له سلبياته .فتسمية وتصنيف هؤالء
األطفال يعتبر عند فئة من التربويني عزالً عن
املجتمع السوي بحيث تركز التسمية على جانب
العجز مما يدفع اآلخرين للنظر الى الفرد من
زاوية الضعف وليس النظر الى مكامن القوة لديه،
وهو كذلك يسبب انخفاضا ً في توقعات اآلخرين
من الطفل ويؤدي الى ضعف مفهوم الذات لديه.
ولكي ال تصبح التسمية دائمة وصعبة اإلزالة
عن الطفل من احملبّذ التركيز على أهداف محددة
وأنواع سلوك معينة ميكن الطفل القيام بها  -بدالً
من التسمية والتصنيف.

كيف يتم تشخيص اضطراب
االنتباه واحلركة الزائدة؟
كما ورد سابقا ،فاضطراب االنتباه واحلركة
الزائدة هي حالة طبية تتطلب تشخيصا طبيا  .إمنا
التشخيص الطبي هذا ال يعتمد على اختبار مخبري
أو فحص لألعصاب بل يعتمد على مظاهر سلوكية
وحركية  ,وبهذا يكون أكثر «ذاتية» من ناحية
التشخيص .وعاد ًة ما يقوم بتشخيص الطفل
طبيب األطفال ،أو اختصاصي في علم النفس
أو محلل نفسي  -معتمدين على مالحظة سلوك
الطفل وحركاته ومقابلة األهل واملربني ألخذ
معلومات عن نشاط الطفل ووضعه في املنزل
واملدرسة .وللحصول على معلومات دقيقة عن
الطفل يتم إشراك املدرسة في عملية التشخيص
حيث يُطلب من املسؤولني ومن الذين يتعاملون
مع الطفل مباشرة ،تعبئة استمارة تعكس أنواعا ً
من السلوك املالحظ .كذلك يوجد أن��واع من
واحملوسبة  (على الكومبيوتر)
َ
االختبارات املقننة
واملصممة لقياس قدرة الطفل على القيام ببعض
املهام التي تتطلب انتباها ً مركزا .ويكون هكذا
نوع من التشخيص مناسبا ً ويعطي نتائج دقيقة
في حال مت تقدميه في وضعية طبية ميكنها تقدمي
تقييم مركز وتسمح بإعطاء األدوية ،إذا لزم ذلك،
ومعرفة مدى فعاليتها.
اذا طرح سؤال عن نسبة عدد الذين يعانون
من اضطراب االنتباه واحلركة الزائدة تبني
الدراسات أن   بني  2باملئة و 10باملئة من الناس
يعانون نوعا ً ما منه   مبا إن هذه احلالة ترافقها
مواصفات سلوكية تتراوح ما بني احلادة
واملتوسطة  .لذا ترى كثيرا ً من األطفال الذين لم
يتم تشخيصهم يظهرون أنواعا من السلوك يشبه
بعضها أنواعا ً من السلوك عند األطفال الذين
يعانون من اضطراب االنتباه واحلركة الزائدة.
ومبا ان التشخيص يتصف بالذاتية ،فمن الصعب
حتديد النسبة املئوية لألشخاص الذين يعانون من
اضطراب االنتباه واحلركة الزائدة.
من الناحية التقنية ال ميكننا اعتبار اضطراب
االنتباه واحلركة الزائدة صعوبة تعل ّمية خاصة.
ولكن قد يظهر األطفال الذين يعانون منه عددا ً من
العوارض املتشابهة لتلك عند أصحاب الصعوبات
التعلمية.
نشك في أن الطفل يعاني من  اضطراب االنتباه
واحلركة الزائدة عندما يُظهر أنواعا من السلوك
التي تعكس إحدى الفئات التي ذُكرت سابقا -
احلركة الزائدة ـ االندفاعية و عدم االنتباه  -وذلك
قبل عمر السبع سنوات  وإذا كانت أنواع السلوك
هذه تتصف باحلدية باملقارنة مع األطفال من عمره،
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وإذا٠استمرت٠ملدة٠ستة٠أشهر٠على٠األقل٠وانعكست٠
سلبا٠على٠املجال٠الدراسي٠والعالئقي٠واألقران٠.إال٠
أننا٠ال٠يجب٠أال٠نربط٠هذه٠السلوكات٠بالضغوطات٠
واملشكالت ٠املوجودة ٠في ٠املنزل ٠.ولتجنب ٠اخلطأ٠
في٠التشخيص٠،من٠٠الضروري٠أن٠نأخذ٠باالعتبار٠
بعض٠العوامل٠االجتماعية٠والتغيرات٠املنزلية٠التي٠
حصلت٠مثل٠اإلنتقال٠من٠املنزل٠أو٠تغيير٠املدرسة٠
وتأثيرها٠في٠احملتمل٠في٠حتريك٠أعراض٠اضطراب٠
االنتباه٠واحلركة٠الزائدة.
ومن ٠الصعوبات ٠االتي ٠تواجه ٠تشخيص٠
اضطراب ٠االنتباه ٠واحلركة ٠الزائدة ٠انها ٠تتواجد٠
مع ٠أنواع ٠أخرى ٠من ٠املشكالت ٠منها ٠:اضطرابات٠
السلوك ٠واضطراب ٠سلوك ٠التحدي ٠املتعارض٠
والذي ٠يتصف ٠بالعناد ٠،ونوبات ٠الغضب ٠،وعدم٠
اتباع ٠القوانني ٠مع ٠وجود ٠سلوك ٠من ٠العدوانية٠
والكراهية ٠،وهذا ٠النوع ٠من ٠االضطراب ٠يالحظ٠
تواجده ٠في ٠كلٍ ٠من ٠احلركة ٠الزائدة ٠ ٠و ٠اضطراب٠
االنتباه٠واحلركة٠الزائدة٠.٠
٠اضطراب٠املزاج٠ويعتبر٠أن٠نحو٠18٠باملئة٠من٠األطفال٠الذين٠يعانون٠اضطراب٠االنتباه٠واحلركة٠
الزائدة( ٠وباألخص ٠فئة ٠تشتت ٠االنتباه) ٠يعانون٠
أيضا٠من٠الكآبة٠.قد٠يشعر٠هؤالء٠األطفال٠بالعزلة٠،
واالحباط ٠من ٠املشكالت ٠الدراسية ٠،واملشكالت٠
اإلجتماعية٠،وتدني٠تقدير٠الذات٠.
٠اضطراب٠القلق٠الذي٠يؤثر٠على٠25٠باملئة٠من٠األطفال٠الذين٠يعانون٠اضطراب٠االنتباه٠واحلركة٠
الزائدة٠٠.من٠مظاهر٠هذا٠االضطراب٠اخلوف٠والقلق٠
والرعب ٠والتي ٠تؤدي ٠الى ٠مظاهر ٠فيزيولوجية٠
كالتعرق ٠،وألم ٠في ٠املعدة ٠،وإسهال ٠،وخفقان ٠في٠
القلب٠.
وبالرغم من ان اضطراب االنتباه واحلركة
الزائدة ال تصنف صعوب ًة تعلمية في حد ذاتها،
إال إن مشكلة التركيز وتشتت االنتباه جتعل
الطفل يواجه صعوبات في األداء اجليد في
املدرسة.
كيف٠ميكن٠معاجلة٠اضطراب٠االنتباه٠واحلركة٠
الزائدة٠؟٠
ال ٠ميكن ٠شفاء ٠األطفال ٠الذين ٠يعانون ٠من٠
اضطراب ٠االنتباه ٠واحلركة ٠الزائدة ٠،ولكن ٠ميكن٠
«إدارة» ٠االضطرابات ٠التي ٠يعاني ٠منها ٠الطفل ٠من٠
خالل ٠مساعدته ٠وتدريبه ٠،على ٠إدارة ٠وسيطرة٠
سلوكه ٠،كما ٠ميكن ٠العمل ٠مع ٠األهل ٠واملربني ٠من٠
خالل ٠ ٠ ٠بناء ٠بيئة ٠تساعد ٠على ٠تنظيم ٠اجلو ٠احمليط٠
للطفل ٠والسيطرة ٠عليه ٠.وفي ٠معظم ٠احلاالت٠
وباإلضافة٠إلى٠التعديل٠السلوكي٠يصاحب٠معاجلة٠
اضطراب ٠االنتباه ٠واحلركة ٠الزائدة ٠تناول ٠بعض٠
األدوية٠كاملهدئات ٠،Tranquilizers٠وخافض ٠النشاط٠
(٠٠Sedativesإال٠أن٠لكل٠منها٠آثارها٠السلبية)٠.٠
إن ٠أي ٠خطة ٠عالجية ٠توضع ٠من ٠قبل ٠الطبيب٠
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ويجب ٠متابعتها ٠واإلشــراف ٠عليها ٠ليتم ٠إجراء٠
التعديالت ٠املناسبة ٠عند ٠اللزوم ٠.وقد ٠أظهرت٠
الدراسات ٠أن ٠استعمال ٠الــدواء ٠مرافقا ٠للعالج٠
السلوكي ٠يــؤدي ٠الى ٠نتائج ٠فعالة ٠.والعالج٠
السلوكي ٠يحاول ٠تغيير ٠مناذج ٠السلوك ٠باعادة٠
تنظيم ٠بيئة ٠املنزل ٠واملدرسة ٠،وإعطاء ٠توجيهات٠
واضحة ٠وأوامــر ٠،ووضع ٠نظام ٠مكافآت ٠ثابت٠
للسلوك ٠املناسب ٠،وسحب ٠ما ٠يعزز ٠السلوك ٠غير٠
املرغوب ٠فيه ٠من ٠خالل ٠خلق ٠الروتني ٠،واملساعدة٠
على٠التنظيم٠،وتقليل٠ما٠يشتت٠،وحتديد٠اخليارات٠،
وتغيير ٠أسلوب ٠التواصل ٠،والتركيز ٠على ٠أهداف٠
معينة ٠،والتدريب ٠والتهذيب ٠بفعالية ٠،واملساعدة٠
على ٠اكتشاف ٠املوهبة ٠لدى ٠الطفل ٠.اال ٠أن ٠بعض٠
األطفال٠يكونون٠-٠باإلضافة٠إلى٠الدواء٠والعالج٠
السلوكي٠-٠بحاجة٠إلى٠بعض٠التدخالت٠اخلاصة٠
مثل ٠وجود ٠معلم ٠خصوصي ٠،وعالج ٠وظيفي٠...
تبعا ً٠حلاجة٠الطفل٠وما٠يراه٠الطبيب٠مناسبا ً.
٠في٠حال٠مت٠استعمال٠الدواء٠ملعاجلة٠الطفل٠/
تقترح ٠الدراسات ٠أن ٠بامكان ٠نحو ٠50 ٠باملئة ٠من٠
هؤالء٠األطفال٠أن٠يعملوا٠في٠املرحلة٠الثانوية٠من٠
دون ٠دواء ٠/وهذا ٠يعود ٠الى ٠النمو ٠النيورولوجي٠
الذي ٠حصل ٠في ٠هذه ٠السن ٠والى ٠السلوكيات٠
اجلديدة٠التي٠مت٠اكتسابها٠.بينما٠يبقى٠50٠باملئة٠من٠
األطفال٠يعتمد٠على٠الدواء٠طوال٠العمر.
ال٠ميكن٠عند٠القيام٠مبعاجلة٠وتدرييب٠األطفال٠
الذين ٠يعانون ٠من ٠اضطراب ٠االنتباه ٠واحلركة٠
الزائدة ٠جتاهل ٠مصدرين ٠مهمني ٠ ٠تقع ٠مسؤولية٠
حتسني٠وضع٠الطفل٠عليهما٠.هذان٠املصدران٠هما٠
األهل٠واملدرسة٠.
إن٠تربية٠طفل٠يعاني٠اضطراب٠االنتباه٠واحلركة٠
الزائدة٠هو٠حتد٠كبير٠بحد٠ذاته٠.فهؤالء٠األطفال٠قد٠
ال٠يتجاوبون٠بسهولة٠مع٠أساليب٠التربية٠العادية٠

التي ٠يتبعها ٠األهل ٠بسبب ٠معاناة ٠األهل ٠أنفسهم٠
من ٠عدم ٠التنظبم ٠والثبات ٠في ٠أساليب ٠التربية ٠.إذ٠
أنهم ٠يحتاجون ٠هم ٠أنفسهم ٠إلى ٠تأهيل ٠وتدريب٠
في٠أساليب٠التربية٠من٠أجل٠تطوير٠مهاراتهم٠.لهذا٠
يقترح٠اخلبراء٠تقدمي٠الدعم٠التربوي٠واجلماعي٠إلى٠
األهل٠في٠كيفية٠مساعدة٠طفلهم٠وتنظيم٠البيئة٠من٠
حوله٠،وكيفية٠االستجابة٠بشكل٠صحيح٠الى٠أمناط٠
سلوك٠أطفالهم٠والتعامل٠معها٠.فاالرشاد٠اجلماعي٠
والتوجيه ٠العائلي ٠من ٠األساليب ٠املهمة ٠في ٠هكذا٠
حاالت٠٠.
أما ٠في ٠املدرسة ٠والصف ٠فللطفل ٠احلق ٠في٠
احلصول ٠على ٠جميع ٠االمتيازات ٠التي ٠يحصل٠
عليها٠أي٠طفل٠عادي٠من٠دون٠متييز٠.فعلى٠األهل٠
متابعة٠االتصال٠مع٠املدرسة٠ملعرفة٠وضع٠طفلهم٠.
باإلضافة٠إلى٠الروتني٠الذي٠تقدمه٠املدرسة٠ونظام٠
املكافآت ٠،على ٠املربي ٠االنتباه ٠إلى ٠إزالة ٠املشتِّتات٠،
وتقسيم٠املهام٠املطلوبة٠من٠الطفل٠،وتعزيز٠السلوك٠
املرغوب ٠فيه ٠،وتطوير ٠مهارات ٠الدراسة ٠اجليدة٠،
واالستمرار ٠في ٠املالحظة ٠والتوجيه ٠،وكتابة٠
التقارير٠املتواصلة٠عن٠الطفل٠وإرسالها٠إلى٠األهل.

صعوبات التعلم في الكتابة
والقراءة واحلساب
} العسر الكتابي Dysgraphia
تتطلب ٠عملية ٠الكتابة ٠العادية ٠من ٠الدماغ٠
القيام ٠بعمليات ٠ذهنية ٠مركبة ٠في ٠آن ٠واحد٠،
كاسترجاع٠املفردات٠من٠املفردات٠اللغوية٠املخزنة٠
بالدماغ٠،وتوظيف٠القواعد٠اللغوية٠،وحركات٠اليد٠
واألصابع٠،والتنسيق٠ما٠بني٠اليد٠والعني٠،وتوظيف٠
الذاكرة٠لتنسيق٠كل٠تلك٠العمليات٠.لذلك٠،قد٠تنشأ٠
مشكلة٠الكتابة٠من٠ضعف٠أو٠عجز٠في٠أي٠من٠هذه٠
الوظائف٠.فعلى٠سبيل٠املثال٠قد٠يعجز٠الطالب٠عن٠
كتابة٠جملة٠مفيدة٠للبدء٠باإلنشاء٠.
تعني« ٠الديسغرافيا» ٠Dysgraphia ٠ ٠عُسر ٠أو٠
صعوبة ٠في ٠الكتابة ٠،بحيث ٠نرى ٠كتابات ٠بعض٠
األشخاص ٠غير ٠مقروءة ٠وتعكس ٠تكوينات٠
للحروف ٠غير ٠ثابتة ٠وغير ٠منتظمة ٠.البعض ٠اآلخر٠
يكتب٠بشكل٠مقروء٠وإمنا٠ببطء٠وبحرف ٠صغير٠،
وعندما٠يلجأ٠هؤالء٠الى٠الكتابة٠طباعةً٠جتد٠كتابتهم٠
متزج٠بني٠احلرف٠الكبير٠واحلرف٠الصغير٠.وفي٠
جميع٠حاالت٠صعوبة٠الكتابة٠تتطلب٠الكتابة٠وقتا٠
كبيرا ٠،قدرة ٠على ٠التحمل ٠،وطاقة ٠.وبسبب ٠هذه٠
احلالة ٠تقل ٠االنتاجية ٠الدراسية ٠،تُعاد ٠الوظائف٠
منقوصة٠،مع٠صعوبة٠في٠التركيز٠واالنتباه(٠وال٠
ننسى ٠هنا ٠العوامل ٠العاطفية ٠التي ٠تزيد ٠من ٠حدة٠
املشكلة) ٠.وبالرغم ٠من ٠اعطاء ٠الطفل ٠وقتا ً ٠كافيا ً٠
اال٠ان٠الواجب٠املنزلي٠ال ٠يُتمم٠بشكل٠سليم٠وليس٠
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بأفضل من سابقه ما يؤدي إلى نعت الطفل
بالكسل واالهمال       .
يتم تصنيف عسر الكتابة على أساس خاص
أو غير خ��اص .ينتج التصنيف اخل��اص من
الصعوبات في التهجئة ،وصعوبات في التناسق
احلركي ،والعجز اللغوي .أحيانا ،ترتبط مكونات
صعوبة الكتابة احلركية بصعوبات تشريحية،
وصعوبات إعاقة حركية تنظيمية ،وتنفيذ غير
وظيفي ،ومشاكل في اإلدراك املرئي ـ الفضائي  .
أما التصنيف غير اخلاص فقد ينتج عن التخلف
العقلي ،واحلرمان نفسي ،والتغيب مدرسي .اال
أن بعض األطفال ال يطور املهارة الكتابية بسبب
عدم تلقيهم تعليمات صحيحة وموجهة عن اللغة
املكتوبة .وقد قسمت صعوبة الكتابة إلى ثالثة
أقسام:
 في صعوبة الكتابة القرائية Dyslexic dysgraphiaيكون النص املكتوب عفويا ً غير
مقروء ،وباألخص عندما يكون النص معقدا ً.
التهجئة الشفهية تكون ضعيفة ،ولكن نقل
النص املطبوع يتم بشكل طبيعي وتكون
حركة األصابع طبيعية  .أما صعوبة الكتابة
احلركية    dysgraphia motorفيكون كال
النصني  -النص العفوي والنص املنسوخ -
غير مقروء ،التهجئة الشفهية طبيعية ورسم
احلروف غير طبيعي  .
 أما عسر الكتابة الناجتة عن خلل في فهمالفضاء أو احليّز أو املساحة فيظهر في كتابة
الطفل غير املقروءة في النص املكتوب عفويا
أو املنسوخ كليهما .فيما التهجئة الشفهية
طبيعية ،وسرعة األصابع طبيعية ،لكن الرسم
يكون غير طبيعي.
} أسباب عسر الكتابة:
ينقص قليل من األشخاص الذين يعانون
عسر الكتابة التآزر احلركي الدقيق النتاج كتابة
مقروءة ،ولكن قد يعاني البعض إرتعاشا ً جسديا ً
في أثناء الكتابة .أما في معظم احلاالت فهناك
أجهزة دماغية تتداخل إلنتاج صعوبة في الكتابة
ويكون هناك خل ًل وظيفيً في التداخل بني جهازي
الدماغ :ذاك الذي يسمح للفرد ترجمة اللغة
الفكرية الى لغة مكتوبة واآلخر الذي يحوّلها من
صوت الى رمز.
وقد أظهرت بعض الدراسات أن انفصال
االنتباه ،عبر الذاكرة ،والفة املادة التخطيطية
تؤثر على القدرة الكتابية .الشخص الذي يعاني
من كتابة غير مقروءة لديه صعوبة في احلركات
الدقيقة ،وعدم قدرة على إعادة رؤية األحرف،
وعدم القدرة على تذكر حركات مناذج أشكال
احلرف.
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} تشخيص عسر الكتابة:
ال يكفي لتشخيص عسر الكتابة النظر إلى
منوذج من خط الطفل فحسب ،بل إن األخصائي
هو الذي يقوم بالتشخيص ،إذ يطلب من الطفل
كتابة نص وجمل ونسخ نص يتناسب وعمره.
ويستند التقييم ،باإلضافة إلى املادة املنتجة ،إلى
النظر إلى العمليات املصاحبة للكتابة مثل مسك
القلم ،أو التعب ،أو التشنجات التي حتصل لليد،
وعوامل أخرى (كلمة  Dyslexiaتأتي من اللغة
اليـونانيـة وترجمتهـا احلرفية    Dysصعوبــة  
و  Lexisكالم أي صعوبة في الكالم).
} كيف التدخل والعالج؟
يبنى العالج على الوقاية ،املعاجلة ،والتكيف.
إذ إن كثيرا من الصعوبات ميكن جتنبها من خالل
التدريب املبكر .يجب أن يبدأ التدريب على الكتابة
في مرحلة الروضة والصف االبتدائي األول حيث
يتم تعليم الطفل كيفية كتابة احلرف بالشكل
الصحيح والتدرب عليه  -الذاكرة احلركية تكون
قوية جدا ً ما يعني أن أي عادة مكتسبة خاطئة من
الصعب إزالتها .كذلك األمر بالنسبة للعضالت
واكتساب التقنيات والتكرار ،كلها تعتبر عناصر
مهمة وحاسمة في العالج .فالتمارين واملمارسة
تزيد من البراعة كما أن اعتماد التنويع والتعديل
في األساليب تساعد على التكيّف مع املشكلة.

عُ سر القراءة

Dyslexia

ينتشر هذا العُسر بني األطفال .ويقدر معدل
انتشاره بني أطفال املدارس االبتدائية بنحو 8 - 2
باملئة ،ويكثر انتشاره بني أقارب الدرجة األولى

مقارنة بعامة الناس  ..وهو أكثر انتشارا بني
الذكور عنه بني اإلناث بنسبة .3:1
تكمن املشكلة في عدم القدرة على التحكم
في العمليات العقلية ،من تركيز االنتباه على
احلروف املطبوعة والتحكم في حركة العينني،
والتعرف على األص��وات املرتبطة باحلروف
مع فهم املعاني ووضعها في جمل ،وبناء أفكار
جديدة ،وتخزين األفكار في الذاكرة طويلة املدى،
وربط األفكار احلديثة بالقدمي منها .وتلك العمليات
العقلية حتتاج إلى شبكة سليمة وقوية من اخلاليا
العصبية لكي تربط مراكز البصر واللغة والذاكرة
بالدماغ .والطفل الذي يعاني عُسر القراءة يكون
لديه اختالل في واحد أو أكثر من تلك العمليات
العقلية التي يقوم بها الدماغ للوصول إلى القراءة
السليمة.
اذا ميكن القول أن مفهوم عُسر القراءة
هو حالة تتعلق باألعصاب وله أساس بنيوي.
قد تؤثر أعراضه في مجاالت عديدة من التعلم
واألداء ،وقد يوصف كصعوبة خاصة في القراءة،
والتهجئة ،واللغة املكتوبة ،ويتأثر واحد أو جميع
هذه املجاالت .وقد يدخل ضمن هذه الصعوبة
مشكالت في االعداد ،مهارة التنويت ،واألداء
احلركي ،ومهارات التنظيم .اال أن األساس هو
التضلع في اللغة املكتوبة (مع اللغة الشفهية قد
تتأثر إلى درجة معينة).
تظهر الصعوبة حني يعجز الطالب عن متييز
الرموز املطبوعة ،وفهم الكلمات والقواعد ،ومتييز
األصوات وعالقتها بالكالم ،وتخزين املعلومات
في الذاكرة واستخراجها في الوقت املطلوب،
بشكل عام ،تظهر املشكلة جلية عندما يستصعب
الطالب بناء الرموز واألفكار وربطها باملعلومات
املخزنة بدماغه ،ويستطيع بالتالي تذكّر املفاهيم
اجلديدة أو فهمها.
هناك تشوش ومعلومات خاطئة حتيط بهذا
العُسر  .إذ ليس كل أنسان يعاني نقص في القراءة
مصابٌ بعُسر القراءة ،أو «الديْسليكسيا» .ويأتي
اإلرباك عندما نبدأ التعامل مع هذا املفهوم بنسبته
الى خدمات التعليم املختص.
من السمات املميزة لعُسر القراءة استمرارها
مدى احلياة ،وال يستطيع الفرد تخطيها أو
التخلص منها ،لكن التعليم املناسب واستعمال
استراتيجيات التكيف يسهالن وتخففان من تأثير
احلالة .يتصف كل فرد يعاني هذا العُسر بشكل
فريد منها إذ إن كثيرين يتصفون باملوهبة كما أن
حدة األعراض أيضا تختلف في ما بينهم .اذ من
املالحظ أن باستطاعة البنات تكوين استراتيجيات
تكيف في عمر مبكر مقارنة بالذكور .اال أن هناك
عنصرين أساسيني يتواجدان عند كل من يعاني
هذه الصعوبة :األول ضعف في الذاكرة قصيرة
20 - «Qatr an-Nada»; No. 12; Winter 2008

ملف

املدى والثاني تدني مفهوم الذات  -إال إذا استعمل
تدخل فعال للتعامل مع املشكلة.
} االكتشاف املبكر:
كان االعتقاد في املاضي سائدا أنه ميكن
اكتشاف الطفل الذي يعاني عُسر القراءة في عمر
ست سنوات عندما يبدأ تعلم القراءة .لكن األبحاث
وجدت مؤشرات ميكن االستدالل منها على العُسر
قبل دخول الى املدرسة  .وميكن األهل واحلادقات
اكتشاف هذه املؤشرات ،ومنها  -على سبيل املثال
ال احلصر  :-تاريخ األسرة وبعض الصعوبات
املشابهة ،صعوبة في ارتداء الثياب وفي تبكيل
األزرار وربط احل��ذاء ،وتغير في الطباع بني
يوم وآخر ،وعدم االنتباه (الشرود) ،واالرتطام
باألشياء ،وصعوبة التقاطها ،وفي رفس أو رمي
الطابة ،وصعوبة في القفز أو النط والتصفيق
أو اإلنشاد ،وتأخر في الكالم بوضوح ،وتبديل
بالكلمات ،ومزج بني كلمات االجتاه ،وصعوبة في
إيجاد الكلمة املناسبة...الخ
ليس كل األطفال الذين لديهم عُسر القراءة
يعاني جميع هذه الصعوبات املذكورة أعاله.
لكن من املهم مبكان االنتباه إلى أن أطفاال كثرا ً
يرتكبون مثل هذه األخطاء لكن ما مييزهم عن
بعضهم البعض هو حدّة  املشكلة ،وضوحها التام
عند املالحظة ،وطول استمرارها.
في جميع األح��وال ،عندما يدخل هوالء
األطفال املدرسة ال يكونون في أحسن حال .إذ
تكون قدراتهم العقلية القوية مركزة في النصف
األمين من الدماغ أي أنهم اندفاعيون ،مفكرون
حساسون ،ولديهم سرعة بديهة .ولكن ،لسوء
احلظ ،فإن بيئة املدرسة وأسلوب التعليم القائم
يركز على الشق األيسر من الدماغ حيث يُطلب
منهم القراءة ،والكتابة ،والتهجئة ،والتعامل مع
الرموز ،وتعلم األص��وات ،واتباع التعليمات،
ووضع األمور بالترتيب .كلما مت اكتشاف الطفل
مبكرا كلما كان باالمكان وضع أنشطة لتدريبه
على تعلم هذه املهارات.

العسر احلسابي
يستصعب الطفل فهم االشارات واملفاهيم

املجردة املرتبطة باألرقام ،والتفسيرات املنطقية
للمفاهيم والرموز الرياضية ،ويفتقد القدرة على
التمييز بينها .وقد تظهر تلك الصعوبات عندما
يخطئ الطفل في اجتاهات األرقام (مثل عدم
معرفة وضع املنزلة في املكان الصحيح ،وصعوبة
فهم املسائل الكالمية وحتول األرقام الى كلمات
والعكس) .وقد تظهر في سن مبكر في صورة
صعوبة في القدرة على فهم األرقام واملفاهيم
احلسابية ،وفهم الرموز احلسابية وترتيب
األرقام ،وفي أداء عمليات اجلمع والطرح وعدم
االنتباه الى اإلشارة املكتوبة .أما الصعوبات التي
تظهر في سن متأخر فتكون مرتبطة بعدم القدرة
على التفكير املوضوعي في املسائل احلسابية.
وينتشر اضطراب مهارة احلساب بنسبة 6
باملئة عند األطفال في سن املدرسة االبتدائية .ويتم
تشخيص احلالة كاآلتي:
تكون   مهارة احلساب أقل من املستوى
املتوقع بدرجة ملحوظة (وهي تقاس بواسطة
اختبار فردي مقنن) على أن يكون الطفل في
مدرسة مناسبة ولديه قدرة ذكائية مناسبة  .
يتداخل االضطراب بدرجة ملحوظة مع اإلجناز
الدراسي أو األنشطة احلياتية اليومية التي حتتاج
الى مهارة حسابية ،وعلى أال يكون السبب في هذا
االضطراب قصور في السمع ،أو البصر أو أي
مرض عصبي.
وعند احلديث عن هذا املصطلح وجب ذكر
األنواع األربعة من هذا االضطراب وهي:
 - 1صعوبات في احلساب :Acalculia
يظهر الطفل بوضوح عدم القدرة على القيام بأي
عملية حسابية مهما كانت بسيطة .ويعود سبب
املشكلة الى خلل في الدماغ .وبالرغم من التدريب
املستمر إال أن الطفل ال يستطيع تعلم املبادئ
االساسية للعدد .ويشكل هؤالء  1باملئة فقط من
األطفال.
 - 2اضطراب مهارات احلساب النمائي
   :Dyscalculiaتشمل مجموعة من الصعوبات
في تعلم احلساب .فالطفل قد يعاني مشكلة في
القراءة والعد ،بحيث ال يستطيع اكتساب طالقة
القراءة وال العد .في هذه احلال يكون لدى الطفل
قدرات عقلية طبيعية ،لكنه يظهر تباينا ً في اختبار
الذكاء .السبب في هذه الصعوبات ليس نفسيا ً أو

عاطفيا ً بل يعود الى عمليات فكرية معينة.
 - 3صعوبات عامة في الرياضياتGeneral
 :Learning Difficulties in Mathematicsفي
هذا النوع ،يظهر الطفل صعوبات عامة ليس فقط
في احلساب بل في عملية التعلم ككل .هذا الطفل
يأخذ وقتا ً أطول في تعلم املواد ويتصف بالبطء
في ادخال املعلومات واستعادتها .ويعتبر أداؤه
دون الوسط في ما يتعلق باختبار الذكاء.
 - 4صعوبات وهمية في احلساب
  :Pseudo-dyscalculiaتعتبر هذه أكبر مجموعة
من الصعوبات التعلمية بسبب ارتباطها باحلاجز
العاطفي .هنا ميلك الطفل القدرات العقلية للنجاح
بالعمليات احلسابية ،ولكنه ،رغم ذلك ،يواجه
مشكالت .إذ إنه يعتقد أنه ال يستطيع أن يكون
ناجحً ا في هذه املادة وأنه ال ميتلك الذكاء ليكون
قادرا ً على التعامل مع الرياضيات .وأفضل وسيلة
للتعامل مع هكذا حالة ليس بتقدمي برامج فردية
وتدريب مستمر – كما في املشكالت السابقة   -
بل باعتماد أسلوب التوكيد الذاتي إما من خالل
حديث املربّية مع الطفل أو بتحويله الى معالج
نفسي .
والسؤال هنا هل باإلمكان مساعدة الفرد الذي
يعاني من اضطراب مهارات احلساب؟ واإلجابة
نعم مؤكدة .فإذا مت اكتشاف املشكلة في الوقت
املناسب ومت وضع برنامج يشارك به املربي
واألهل ،ميكِّن الطفل من التكيّف مع هذه املشكلة -
بالرغم من بقاء بعض األمور الصغيرة التي تعكس
صعوبة معينة.
إن ظاهرة الصعوبات التعلمية تتواجد في كل
املجتمعات بغض النظر عن كونها مجتمعات نامية
أو متطورة ،وبغض النظر عن املوقع اجلغرافي،
وتعني الذكور واالناث في مختلف أعمارهم .وقد
حتدث في أي وقت .في أثناء احلمل أو الوالدة ،أو
فترة الطفولة ،أو نتيجة عوامل بيئية .وفيها يعاني
األطفال عجزا ً عن اإلصغاء والتركيز ،وصعوبات
في املهارات األساسية املتعلقة بالقدرات احلركية
والذاكرة واإلدراك وتوظيف اللغة .هذه املؤشرات
التي متيزهم ،تتطلب القيام بخطوات واجراءات
تربوية عالجية ،تشمل تعديالت عدة تركز على
طرائق التدريس والتعامل مع احتياجاتهم النفسية
واالجتماعية}.
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رزمة التعلّم النشط
دليل معلّمة الروضة -
مفاهيم وأنشطة لألطفال
من  6 – 3سنوات
تتألّف الرزمة من  11فصالً تعالج مواضيع
مستقل ّة ومترابطة في إطار النهج الشموليّ
التكامليّ لرعاية وتنمية الطفولة املبكرة .يبدأ
ك ّل فصل بتحديد املفاهيم النظريّة املتعل ّقة
مبوضوع الفصل ويليه ترجمة هذه املفاهيم الى
أهداف تعل ّميّة حتقّقها املعل ّمة مع األطفال من
خالل األنشطة .األنشطة املقترحة في ك ّل فصل
هي مناذج تسترشد بها املعل ّمة وميكن إدخال
تعديالت عليها  -إذا لزم األمر – كي تتالءم مع
خصوصيّات البيئة واملرحلة العمريّة وتوافر
املوارد واملواد.
تستجيب الرزمة حلاجات جنمت عن برنامج
لتدريب معلمات الروضات في لبنان العامالت
في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة ،وهي
حصلن من
تخاطب املعلمات اللواتي يتفاوت ما َّ
تأهيل أكادميي وخبرات.
تبني الفصول على عروض عن خصائص النم ّو
والتطوّر عند الطفل في هذه املرحلة (كمقّدمة
ضروريّة لفهم التخطيط التربويّ ) مرورا ً بخلق
بيئة ص ّفيّة داعمة للتربية الشموليّة ،وصوالً
الى حاجات األطفال وتهيئتهم للتطوّر اللغويّ ،
وإنتها ًء بوسائل التقييم  .
تخاطب هذه الرزمة العاملني في مجال رعاية
وتنمية الطفولة املبكرة ،وهي:
 تساهم في توفير معلومات عن خصائصطفل هذه املرحلة إنطالقا ً من األبحاث
احلديثة.
 تتناول التعل ّم النشط وتعزيز مبادئ النهجالشموليّ التكامليّ   .
 تقترح الطرق واألساليب املالئمة لتفعيلالعمليّة التعل ّميّة.
مواضيع الرزمة ال تتعارض مع أي برنامج
معتمد في مراكز الطفولة بل هي مكمّلة له
وداعمة ،خصوصا ً البرامج التي تنطلق من
الطفل ،فتُبنى على إهتماماته وحقوقه وإحتياجاته
وتراعي خصائص التعل ّم النشط.
تغطي الرزمة املواضيع التالية:
{ املراحل النمائية
{ التخطيط التربوي
{ البيئة املثرية والداعمة
{ ماذا يحتاج الطفل لينمو ويتطور ككل موحد
{ يتعلم األطفال ما يعيشونه
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{ الفرص املساعدة على التعلم
{ األطفال كمتعلمني
{ تعلم اللغة العربية في مرحلة ما قبل املدرسة
{ نشاطات التهيئة للقراءة والكتابة
{ كل األطفال
{ وسائل التقييم
تُطلب الرزمة من «ورشة املوارد العربية»
 .arcleb@mawared.orgفي فلسطني
واملخيمات الفلسطينية ميكن طلب الرزمة من
مؤسسة التعاون .www.welfare.org

حماية الطفل في املنظمات
دليل العمل :السياسات
واإلجراءات -
كيف نبني منظمة آمنة للطفل؟
ورشة املوارد العربيّة – و«تشايلد هوب»
تأليف إيالنور جاكْسن وماري ِفيْرنْهام
هذا الدليل هو أداة تعل ّم عمليّة ومجموعة موارد
للمنظّمات العاملة مع األطفال .يوجز هذا الدليل
بعض املبادئ واملسائل الرئيسة املتعل ّقة بحماية
الطفل ويدرسها ،ويحدّد اخلطوات املطلوبة
لتطوير سياسات وإجراءات ومدوَّنات حلماية
الطفل وتطبيقها ،ومراقبتها ،وتقييمها .يتوجّ ه
املختصني باملسائل املتعل ّقة بحماية
ّ
الدليل إلى كل
الطفل في املنظّمات التي تعمل مع األطفال بشكل
مباشر أو غير مباشر.
يشكّل هذا الدليل قراءة في اخللفيّة عن سياسات
وإجراءات حماية الطفل للذين سينخرطون في
تطوير السياسات واإلجراءات وتطبيقها .في
ُضعت التمارين لتكون أداة تعل ّم
هذا الصدد و ِ
ومرجعا ً.
يهدف هذا الدليل ،إذن ،إلى تقدمي حماية الطفل
الى املنظّمات وإدخالها في حياتها الداخليّة،
وجتهيزها بحيث تتمكّن من تطوير سياساتها
اخلاصة بحماية الطفل ،وتطبقّها،
ّ
وإجراءاتها
وتراقبها ،وتقيّمها.
تقسم بنية الدليل بشكل منتظم إلى ستّ مراحل
ترشد باخلطوات الالزمة لبناء منظّمة آمنة للطفل.
هذه املراحل هي:
 - 1مدخل الى حماية الطفل
 - 2األساسات الضروريّة
 - 3تطوير سياسة وإجراءات حلماية الطفل
 - 4تطبيق السياسة واإلجراءات
 - 5مواجهة العوائق والتحدّيات
 - 6مراقبة سياسة وإجراءات حماية الطفل
وتقييمها
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ويضم الدليل  30ملحقا ً تغطي مناذج من اخلبرات
واالستثمارات والتوجيهات التطبيقية ،فضالً عن
 17مترينا ً عمليا ً تساعد املؤسسات على إدخال
مفاهيم احلماية إلى برامجها وبنيتها وعلى بناء
خطط تنفيذية.
يُطلب من «ورشة املوارد العربية»
 ،arcleb@mawared.orgوسيكون متاحا ً على
موقع «الورشة» قريبا ً.

«قطر الندى» 11

كيف يتعلّم الدماغ؟
كيف يتعلّم الطفل؟
ورشة املوارد العربية
يتناول العدد  11من «قطر الندى» مواضيع
أساسيّة ومهمّة عن الدماغ املُتَعل ّم .فهو يعرض
الى الذكاء املتعدّد من خالل دراسة عن أنواع
الذكاء مثل الذكاء املوسيقي والعالئقيّ واجلسميّ
– احلركيّ وعن كيفيّة تشكّل هذا الذكاء عند الطفل.
يقدّم العدد معلومات تفسّ ر كيف يتعل ّم الدماغ من
خالل معرفة فيزيولوجية الدماغ وأجزائه والدور
الذي يلعب ك ّل منها في عمليّة التعل ّم ممّا يشكّل
أساسا ً مه ّما ً إلتخاذ القرارات املتعل ّقة بإعتماد
إستراتيجيّات مناسبة للتعليم في املدارس وداخل
قاعات التدريس.
يتابع العدد ليقدم من خالل بحث ثالث وبراهني
تؤكّد أن الدماغ يتعل ّم أكثر في أوّل العمر
فيركّز هذا البحث على سرعة تطوّر الدماغ
في أوّل العمر ويقدّم تقنيات وأنشطة صفيّة
في العلوم واملوسيقى والتعبير مناسبة ج ّدا ً
لتساعد الطفل على التعل ّم بشكل أفضل في أوّل
عمره .ث ّم يتوجّ ه العدد في دراسة رابعة الى
األهل ليؤمّن لهم معلومات عن أه ّم ما يجب أن
يعرفوه عن الدماغ والتعل ّم عند الطفل مثل دور
اجلو األسريّ في تعل ّم األطفال وتأثير التفاعل
واحلرمان واللعب على تطوّر مهارات الطفل
احلياتيّة ومن ّو ذكائه كما يتطرّأ الى الرابط بني
الغذاء والصحّ ة العقليّة وأهميّة التحاور مع
الطفل ملعرفة حاجاته ومدى تأثير التحفيز
اإليجابيّ في من ّو الطفل .أمّا البحث اخلامس
فيبحث في تأثير البيئة الضاغطة نفسيّا ً على
من ّو الدماغ عند الطفل وكيف ميكن أن يكون
خاصة
ّ
لسوء املعاملة واإلهمال أثر بالغ ودائم،
في املراحل األولى من حياة الطفل ،على قدرته
على التعل ّم في املستقبل فاملولود اجلديد يبدأ
حياته مع مجموعة مميّزة من القدرات البدائيّة
التي تولد معه وتتفاعل مع اإلثارة الناجمة
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عن عالقته بالعالم اخلارجي لذا يجب تأمني
أفضل بيئة داعمة ومثرية تساعد الطفل على
وتؤسس عنده لقدرة تعل ّميّة أكبر.
ّ
النم ّو السليم
ويُختَم هذا العدد مبوج ٍز عن أثر املوسيقى
واللعب والفنون في تطوّر دماغ الطفل إذ
أنّها تنمّي عنده مهارات التفكير والقدرة على
التعبير واملالحظة ويشرح كيف ميكن إستخدام
املوسيقى ملساعدة األطفال الذين يعانون من
صعوبات في التعل ّم.
ميكن حتميل العدد من موقع «ورشة املوارد
العربية» www.mawared.org

القاموس اإلشاريّ العربيّ
للص ّم – قرص مدمج
اخلاصة – وزارة التربويّة
ّ
إدارة التربية
الكويتيّة – معهد الكويت لألبحاث العلميّة
– شركة اإلتّصاالت املتنقّلة
يحوي هذا القرص املدمج برنامج رقميّ هو
الوحيد من نوعه باللغة العربيّة غايته محاولة
اإلستفادة الفنّيّة من إمكانيّات احلاسب اآلليّ في
تسهيل تعل ّم لغة اإلشارة الوصفيّة .وقد روعِي
في تطوير هذا البرنامج سهولة اإلستعمال
والتشغيل ممّا ميكّن الطفل من اإلستفادة دون
احلاجة الى اخلبرة في مجال احلاسب اآلليّ .
مت تصميم وتطوير هذا البرنامج بالتعاون مع
ّ
املختصني بلغة اإلشارة في إدارة التربية اخلاصة
ّ
في دولة الكويت وهو يحتوي على أكثر من
 1400كلمة عربيّة ويتكوّن من جزأين رئيسن هما
القاموس واإلختبار .ويؤهّل هذا البرنامج بجزأية
مدرّسي الص ّم من إتقان لغة اإلشارة الوصفيّة
فهو أداة تدريب ممتازة ومتطوّرة يتعل ّم من
خاللها كل من لديه الرغبة من أفراد املجتمع ،لغة
اإلشارة الوصفيّة بكل سهولة ويُسرٍ.
ملزيد من املعلومات معهد الكويت لألبحاث
العلمية.
بريد الكترونيhqasem@kisr.edu.kw:

حقي 17

عدد خاص باألهل
يخاطب العدد اجلديد من نشرة «حقي» (برنامج
حقوق الطفل) األهل ويخصهم مبقاالت متنوعة
تساعدهم على بناء املشاركة مع أطفالهم
ومساعدة كل طرف على أن يعي حقوقه
ومسؤولياته .ويوسع العدد املشاركة لتشمل
املدرسة والعاملني فيها .من محتويات العدد:
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موارد

لعبة
«حكاية٠التمييز٠:ابني٠ذكي٠،ابنتي٠جميلة»٠ ،
٠
التواصل٠:حق٠الطفل٠في٠التعبير٠أمام٠أهله٠،حقوق٠
الطفل٠ومسؤولياته٠وحقوق٠األهل٠ومسؤولياتهم٠،
التأديب٠اإليجابي٠:اجلمع٠بني٠حقوق٠الطفل٠
وبني٠تعلمه٠مسؤولياته٠،االستعداد٠للذهاب٠إلى٠
املدرسة٠:نصائح٠عملية٠،خرق٠احملرّمات٠ووقاية٠
الطفل٠من٠الصدمة٠،إخطار٠وحوادث٠:كيف٠ميكن٠
حتويل٠املنزل٠واحلي٠إلى٠أماكن٠آمنة٠.فضالً٠عن٠
ذلك٠هناك٠عروض٠عن٠6٠موارد٠جديدة٠تشمل٠كتبا ً٠
بحثية٠جديدة٠،وموسوعة٠ولعبة٠وقصص٠.وينشر٠
العدد٠النص٠الكامل٠لقصة«٠ال٠أحب٠الدغدغة»٠التي٠
ترشد٠األطفال٠إلى٠حماية٠أنفسهم٠من٠حترشات٠
محتملة.
يُذكر٠هنا٠أن٠العدد٠وزعته٠على٠األهل٠املدارس٠التي٠
شاركت٠في٠برنامج٠التدريب٠على٠الدعم٠النفسي٠
– االجتماعي٠وفي٠مشروع٠تعزيز٠شراكة٠األهل٠
مع٠املعلمني٠واملعلمات٠،اللذين٠تنفذهما٠ورشة٠
املوارد٠العربية٠مع٠عدد٠من٠املدارس٠في٠لبنان.
للحصول على نسخ.crip@mawared.org :
وميكن حتميل النص كله من موقع ورشة
املوارد العربية  ، www.mawared.orgصفحة
«حقوق الطفل».

الصحة النفسية جليل جديد
أطلقت٠ورشة٠املوارد٠العربية٠نشرة٠إلكترونية٠
جديدة٠تهدف٠إلى«٠زيادة٠املعرفة٠مبواضيع٠
الصحة٠النفسية –٠االجتماعية٠،وإزالة٠الوصمة٠

االجتماعية٠املرتبطة٠باملشكالت٠واالضطرابات٠
النفسية٠في٠مجتمعاتنا٠العربية٠...وتشجيع٠
التعاون٠والتنسيق٠بني٠البرامج٠العاملة٠في٠
املجال».
في٠النشرة٠أخبار٠ومقاالت٠وتقارير٠تلقي«٠الضوء٠
على٠واقع٠الصحة٠النفسية٠في٠البلدان٠العربية»٠...
على٠أمل٠أن«٠تخدم٠جسرا ً٠يردم٠الهوة٠املعرفية»٠
بني٠املعنيني٠من«٠األهل٠والشباب٠والعاملني٠معهم٠
ومراكزهم٠ومدارسهم٠،وبني٠أصحاب٠اخلبرة٠في٠
امليدان».
من٠محتويات٠العدد٠األول٠:(2007/1.)٠كيف٠نعزز٠
الصحة٠النفسية٠للشباب٠،الصحة٠النفسية٠في٠
اليمن٠،الصحة٠النفسية٠في٠العراق٠،ومعلومات٠عن٠
أنشطة٠تعليمية٠وتدريبية٠وموارد٠جديدة٠مختلفة.
ميكن تنزيل العدد من على موقع ورشة املوارد
العربية ، www.mawared.org
صفحة «برنامج الصحة النفسية».

قصص لألطفال:
أنا أفضل طفل في العالم

(تأليف كاتي خطّ ار ،رسوم بالل بصل)

األبيض واأللوان

(تأليف أمل احلكيم بعلبكي ،رسوم لينا مرهج)
٠
الناشر :دار أصالة للنشر
فازت٠هاتان٠القصتان٠بجائزة٠مسابقة«٠مجموعة٠
ّ

إقرأ»٠وهما٠قصتان٠موجّ هتان٠لألطفال٠،غنيّة٠
ّ
برسوم٠معبّرة٠وجميلة٠رُسمت٠بطريقة٠يستسيغها٠
الطفل٠.أمّا٠أسلوب٠السرد٠فيها٠فهو٠بسيط٠،
يستعمل٠تعابير٠بسيطة٠مأخوذة٠من٠معجم٠الطفل٠
وسهلة٠الفهم٠له٠.
تتناول٠قصة«٠أنا٠أفضل٠طفل٠في٠العالم»٠عالقة٠
ّ
األطفال٠بأمّهاتهم٠من٠خالل٠تسليط٠الضوء٠على٠
عالقة٠الطفل٠هاني٠بوالدته٠التي٠تعتبره٠أفضل٠
طفل٠في٠العالم٠وتفتح٠هذه٠القصة٠آفاقا ً٠واسعة٠
ّ
لألطفال٠ليفكّروا٠ويتأمّلوا٠ويتعل ّموا٠عن٠نظرة٠
أهاليهم٠إليهم٠ونظرة٠األهل٠الى٠األطفال٠اآلخرين٠
وما٠ينتج٠عن٠ذلك٠من٠عالقات٠وديناميكيّات٠بني٠
األطفال٠.
أما٠القصة٠الثانية«٠األبيض٠واأللوان»٠فهي٠تعرض٠
ّ
حقائق٠علميّة٠عن٠األلوان٠وأماكن٠تواجدها٠في٠
الطبيعة٠وكيف٠متتزج٠ببعضها٠لتعطي٠ألوانا ً٠
أخرى٠وكل٠هذا٠من٠خالل٠حوار٠شيّق٠وممتع٠
بني٠ألوان٠أربعة٠تتقاسم٠في٠ما٠بينها٠مسؤوليّات٠
تلوين٠الطبيعة٠.
ممكن٠أن٠يستفيد٠من٠هاتان٠القصتان٠كل٠العاملني٠
ّ
مع٠األطفال٠مبا٠فيهم٠معل ّمات٠الروضات٠إذ٠
يستطعن٠استخدامهما٠إلستثارة٠مناقشات٠مع٠
األطفال٠مهمّة٠ومفيدة٠.
الناشر :دار أصالة للنشر ،بيروت ،لبنان.
رقم الهاتف01 736093 :

٭«قطر الندى»٠:تصدر٠عن«٠ورشة٠املوارد٠العربية»(٠للرعاية٠الصحية٠
وتنمية٠املجتمع)٠٠بدعم٠من٠مؤسسة«٠برنارد٠فان٠لير»٠.العنوان:

األفراد واملؤسسات اإلنسانية

 10دوالر

 20دوالر

TeL: (+357) 22766741, Fax: (+357) 22766790

املؤسسات األخرى

 20دوالر

 40دوالر

ARC, P.O.Box. 27380 Nicosia 1644 – Cyprus
www.mawared.org

البلدان العربية البلدان األخرى

االشتراكات

االشتراكات اجلماعية يتفق بشأنها مع إدارة النشرة

٭٠إن٠األفكار٠الواردة٠في٠هذه٠النشرة٠تعبِّر٠عن٠آراء٠كتابها٠،وال٠تعبِّر٠بالضرورة٠عن٠آراء«٠ورشة٠املوارد٠العربية»٠أو٠مؤسسة«٠برنارد٠فان٠لير».

مدير التحرير :غامن بيبي
إشراف ومراجعة :ميسون شهاب
احملرر التنفيذي :مي أبو عجرم
احملرر اللغوي :محمد حمدان
اإلخراج :أحمد برجاوي

٭ «قطر الندى» تدعو جميع القراء إلى املساهمة فيها وترحب بكل األخبار واألنشطة واملقاالت والتقارير واملالحظات.
٭ «ورشة املوارد العربية» مؤسسة عربية مستقلة ذات منفعة عامة ،ال تتوخى الربح التجاري ،هدفها إعداد ونشر
وتوزيع الكتب واملواد في حقول الرعاية الصحية والتربوية وتنمية املجتمع.
٭ ورشة املوارد العربية ،ص  .ب (5916-13شوران) بيروت – لبنان
الهاتف )9611+( 742075 :الفاكسE-mail: arcleb@mawared.org )9611+( 742077 :
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