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 جان فياض، . د  

  ) جمعية إدراك(طبيب إختصاصي  نفسي لألطفال والمراهقين  
  

  مرتا تابت،  
 )التربويالمركز (اختصاصية في قيادة التدريب المستمر / باحثة  

 )المركز التربوي( التعلّميةاختصاصية في الصعوبات  

 )المركز التربوي( ذوي االحتياجات الخاصةخبيرة تربوية في دمج  
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  فريق متعّدد اإلختصاصات من جمعية إدراك
  من المركز التربوي للبحوث واإلنماء اإلختصاصات فريق متعّدد
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  :كل من) األبجديبحسب الترتيب (مشاركة 
  

  التعلّميةاختصاصية في الصعوبات  -  : اليز بيطار 

  )المركز التربوي(معالجة نفسية  -  

  )جمعية إدراك -مستشار(تربية مختصة  -  :تاسوال بسوس 

  )جمعية إدراك -مستشار(تربية مختصة  -  :دانا عبد االحد 

 )المركز التربوي(اختصاصية  تقويم نطق ولغة  -  :رنا القاعي 

  اختصاصية في الصعوبات التعلّمية -  

 )المركز التربوي(اختصاصية تربية تقويمية  -  :روبى النعيمة 

  اختصاصية في الصعوبات التعلّمية -  

  )جمعية إدراك - مستشار(اختصاصية تقويم نطق ولغة  -  :روبى خوري 

  )جمعية إدراك(اختصاصية في علم النفس  -  :ريبكا اسبانيولي 

  ية نفسية حركيةاختصاص -  :كارال شديد 
 )المركز التربوي(اختصاصية في علم النفس  -  

  التعلّميةاختصاصية في الصعوبات  -  

  )جمعية إدراك(معالجة نفسية لألطفال والمراهقين  -  :كارولين قرداحي تابت 

  )جمعية إدراك(مساعدة اجتماعية  -  :لين فرح 

  )جمعية إدراك -مستشار(اختصاصية نفسية حركية  -  :لمى نّصار 

 )المركز التربوي( التعلّميةاختصاصية في الصعوبات  -  :مرتا تابت 

  ذوي االحتياجات الخاصةدمج خبيرة في  -  

  )جمعية إدراك(والمراهقين معالجة نفسية لألطفال  -  :يمنى قصير حداد 
   



 

 
 

٥ 

  
  

  
  اإلهـــداء

  يهدي المركز التربوي وجمعّية إدراك، 
  لبنان من جميع الفئات المجتمعّية تالمذة إلىهذا الدليل 

  ًرا في التعلّمثّالذين يعانون تع
  
  
  
  
  
  

  شكر خاص 
 في المركز التربوي  التعلّميةبات الصعوبات لجميع مدرِّ

  مةغناء هذا الدليل بالمعلومات القّيإلمساهمتهم في 
  
  
  
  
  

  

  (USAID)تّم إنجاز هذا الدليل بدعم جزئي من الوكالة األميركية للتنمية الدولية 

  لبنان ، (AMIDEAST) عبر برنامج الشفافية والمسائلة الذي تديره أميديست
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  ٢١  االكتشاف المبكر :الفصل االول
 ٢٢  التعلّميةالفرق بين االضطرابات والصعوبات : المقدمة  •

 ٢٣  االكتشاف والتدخل المبكرين:  األولالمحور  •

  ٣٢  التعلّميةتقييم الصعوبات : المحور الثاني •

    ٥٣  المهارات النمائية: الفصل الثاني
  ٥٤  االنتباه: المحور األول •
  ٥٤  الذاكرة :المحور الثاني •
 ٦٢  )السمعي -الحركي -البصري( دراك اإل :المحور الثالث •

  ٧٢  الوعي الفونولوجي: المحور الرابع •

 ٧٩  حركي النفس صعوبات النمو: الفصل الثالث

 ٨١  الجسدية الخريطة :المحور األول •

 ٩٠  العامة والدقيقة الحركات :المحور الثاني •

  ٩٢  التآزر الحركي :المحور الثالث •
 ٩٧  الجانبية :المحور الرابع •

  ١٠٠  المكان :المحور الخامس •
 ١٠٨  الزماني التنظيم :المحور السادس •

 ١١٣  النطق واللغة صعوبات: الفصل الرابع

 ١١٤  اضطرابات اللفظ :المحور األول •

 ١١٦  تأخر الكالم :المحور الثاني •

 ١١٨  التأتأة : المحور الثالث •

  ١٢١  التأخر اللغوي:الرابع المحور •

 ١٣٣  األكاديمية االضطرابات: الفصل الخامس

 ١٣٤  (dyslexie) عسر القراءة:المحور األول •

 ١٤١  (dysorthographie)عسر الكتابة :المحور الثاني •

 ١٥٠  )(dysgraphieعسر الخط : المحور الثالث •

 ١٥٥  (dyscalculie)عسر الحساب :المحور الرابع •

   ة الشائعة في المدارسالصعوبات التعلمية والنفسّي دليل
  والحلول العوارض
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 ١٦١  الصعوبات النفسية: الفصل السادس

  ١٦٢  القلق عند األطفال: المحور األول •
 ١٦٤  قلق االنفصال -

 ١٦٦  القهري الوسواس -

 ١٦٨  الرهاب االجتماعي -

 ١٦٩  القلق العام -

 ١٧٠  اضطراب الهلع -

 ١٧١  قلق ما بعد الصدمة -

 ١٧٢  اضطراب التأقلم -

  ١٧٤  االضطرابات المزاجية: المحور الثاني •
  ١٧٤  االكتئاب -
 ١٧٧  ذو القطبين االضطراب المزاجي -

 ١٧٩  االضطرابات السلوكية: المحور الثالث •

 ١٧٩  اضطراب العناد والتحدي -

 ١٨١  اضطراب السلوك -

 ١٨٢  الكذب -

 ١٨٣  السرقة -

 ١٨٤  اضطراب النقص في التركيز واإلفراط في الحركة: الرابع المحور •

 ١٨٩  البكم االختياري: المحور الخامس •

  ١٩٠  إراديالتبول والتبرز الال : المحور السادس •
 ١٩٢  )Tics(العرات ، الحركات: المحور السابع •

  ١٩٥  المتعلّقة بالتوّحد ضطراباتالا: الفصل السابع
 ١٩٦  دالتوّح -

 ١٩٨  "أسبرجر" اضطراب  -

 ٢٠٠  "ريت"اضطراب  -

 ٢٠١  لطفللالخلل التفككي  -

  ٢٠٢  دالخلل االجتياحي للنمو غير المحّد -
 ٢٠٥  :حقمال

  ٢٠٦  مراجع الكترونية :١ملحق رقم  •
  ٢٠٨  تعريف باالختصاصيين :٢ملحق رقم  •
  ٢١١  انكليزي / فرنسي / عربي –معجم المصطلحات  :٣ملحق رقم  •
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ات المتاحة أمام انز اإلمكنعّز انو ،والرعاية االهتمامنوليهم  ان التعلّميةيستحق أصحاب الصعوبات 
جز المركز التربوي نأوفي هذا السياق .  أفراد الهيئة التعليمية التي ترعاهم وتسهر على تحصيلهم  يومياً

اتها انأفراد الهيئة التعليمية لتعزيز إمك إلى، يتوجه به التعلّميةا للصعوبات تربوي ، دليالًواإلنماءللبحوث 
 ملتحقين من الحاالت األكثر تطلًباا لهؤالء ال، خصوًصم أكثر مالءمةوأهليتها وتحفيزها على تأمين ظروف تعلّ

ما في مراحل النمو  أو من اضطراب تعلّميةون من صعوبات انلدعم مدرسي ورعاية تربوية خاصة، ممن يع
ا، وفي مدارس القطاع الرسمي وذلك من اجل إزالة المعوقات الظاهرة أمام جودة التعليم عموًم. المختلفة

  .بصورة خاصة

بل أداة تساعده على تفهم أسباب التأخر المدرسي  ، ة/للمعلّمهذا الدليل ليس بديالً لإلعداد المتواصل  
 إلىوظاهرة اإلعادة وما يتبع ذلك من فشل وتسرب لبعض فئات المتعلمين غير المقتدرين والذين يحتاجون 
  .إجراءات وقائية تؤمن لهم بيئة مدرسية تعوض عنهم قصور األهل وتدني  قدراتهم في المساعدة والرعاية

مختلف  إلىمين رفع المستوى التمهيني ألدائهم التربوي، إذ يعرفهم ح للمعلّهذا الدليل، يتي انكما 
ويظهر لهم عن حاجاتهم وقدراتهم ما يساعدهم على توفير الخدمات التربوية  همزاتوممّيخصائص المتعلمين 

ي ا تلك الشريحة منهم التي تجد فخصوًص ، ةوفئات األطفال كافّ ألنواعوإتاحة فرص النجاح والمتابعة 
  . المدرسة البيئة الوحيدة التي تتيح لها المعرفة والثقافة والمهارات الحياتية الضرورية

 إلىه يطمح انالتوجهات العامة للمركز التربوي ال تقتصر على تأمين المناهج الجيدة فقط بل  نإ
فير مزيد من العدالة اتها وتحسين فعاليتها وتوانفتاحاً للمدرسة الرسمية لتطوير إمكانصيغة أكثر  إلىالوصول 

  .في تقديم الدعم والخدمة التربوية الممتازة لجميع الفئات المنتمية إليها

نا نأمل بفتح آفاق التعليم أمام هؤالء المتسربين والمهمشين وبتوفير انوال يتوقف طموحنا عند ذلك بل 
المناهج بما يتناسب مع احتياجات ات التحاق ذوي االحتياجات الخاصة وتأمين أفضل الخدمات ومالءمة انإمك

  .وقدرات هذه الفئات كافة

في  التعلّميةقام بإعداد هذا الدليل فريق من االختصاصيات العامالت في حقل التدريب على الصعوبات 
تأمين كلفة تنفيذ  (IDRAAC)  إطار مشروع التدريب المستمر ووفر مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي

، كما قامت لجنة مشتركة بين المركز التربوي التي وقعها المركز التربوي معه ةالتفاقّيل اهذا الدليل وفقً
  .ومركز العالج التطبيقي باإلشراف التربوي على مضامينه

   

òß†Ôß 



 

  
 ١٠ 

من جميع الفئات المجتمعية الذين  انلبن تالمذة إلىوتقوم كل من الجهات المعنية بإهداء هذا الدليل 
في المدرسة الرسمية ويدعمه في تأدية  ة/معّل هذا الدليل يسهم في مساعدة المعلّ .ون تعسراً في التعلمانيع

من  ، ويحّدةفع مستوى نتائج المدرسة الرسمّي، ما يسهم في رالتالمذةواع نأجميع  إلىدوره في إيصال التعليم 
  .ا في مرحلة التعليم األساسيعملية الرسوب والتسرب خصوًص

جل تعليم أفضل أمة المدرسة الرسمية من م ومعلّقديم هذا العمل العلمي لمعلّنكون قد وفقنا بت اننتمنى 
  .ألبنائها وبناتها ما يفتح أمامهم آفاق مستقبل أفضل

  
  ماءنرئيسة المرآز التربوي للبحوث واال

  
  ليلى مليحة فياض. د
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ا لصعوبة الموضوع وطموح أهدافه كنت ونظًر. منذ بدايته التعلّميةلقد رافقت مشروع دليل الصعوبات 
يين في المركز التربوي وفي جمعية ادراك كان صصاتأن التعاون الوثيق فيما بين األخ إال ،الشيءا بعض قلقً

هذا الدليل الغني بالمعارف واالختبارات العلمية والمعلومات الموثقة، لتوضع نتاج  إالداعم والمسهل لعملية 
هم في مساعدتهم على ه يسمي القطاع الرسمي، علّجميعها في اطار دليل عملي نضعه اليوم بين أيدي معلّ

  .والنفسية التعلّميةاالكتشاف المبكر للصعوبات واالضطرابات 

تقوم على جمع المعلومات، وأهمها حول المزاج وتأثير العوامل إّن األبحاث التي نجريها  في إدراك 
لقد وجدنا مثالً أّن األحداث التي يتعرض لها اإلنسان ما قبل عمر السادسة . يه وذلك لمدى الحياةفاالجتماعية 

 ة/لّمإّن المع .قد يكون لها تداعيات أليمة على صحته النفسية والعقلية  حتّى بعد عمر الخمسين والستين ةعشر
، المرّبي، دور أساسي في حياة ة/م، فللمعلّالتالمذةة مع عّدولسنوات في المدرسة يقضي ساعاٍت عّدة يومياً 

  .إن كان على الصعيد التعليمي، التثقيفي أو حتّى النفسي ة/التلميذ

التي  ت األليمةان االكتشاف المبكر لهذه الصعوبات هو من العوامل األساسية التي تحول دون التداعيا
  .والد النفسية والعقلية مستقبالًتنعكس على صحة األ

الدور االكبر في تدارك الصعوبات والحؤول دون تفاقمها ألنه يقضي  ة/ممما ال شك فيه بأن للمعلّ
  .في المدرسة ومتابعتهم في جميع مراحل نموهم التالمذةالوقت األكبر في مواكبة 

 علىالذي نتمنى أن يزوده ببعض آليات الكشف، كما يساعده  ليه عبر هذا الدليلإمن هنا كان توجهنا  
  .االختصاصيين في حاالت الضرورة إلى التالمذةتوجيه 

نجاز هذا الدليل من قبل جمعية ادراك والمركز التربوي للبحوث إسهموا في أنشكر جميع الذين 
المعلومات المرتكزة على  إلى االستناد": إدراك"على التعاون في هذا العمل الذي يمثل طموحات  واإلنماء

  .تصّرف المجتمع لغٍد أفضلبختبارات محلية وعالمية ووضع هذه المعلومات ا
 

 الدكتور إيلي كرم
  رئيس دائرة طب النفس وعلمه 

  كلية الطب، جامعة البلمند
  ي مستشفى القديس جاورجيوس الجامعيف

  رئيس جمعية إدراك
 بيروت، لبنان
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  مة،المعلّ/ م المعلّ عزيزي

وهو يسلط الضوء  واإلنماء  يسرنا تقديم هذا العمل المشترك بين إدراك والمركز التربوي للبحوث
ولطالما . انكما في لبنرجاء العالم في كل أ التالمذةشائعة جداً لدى  تعلّميةوصعوبات  نفسية اضطراباتعلى 
لهم  دور أساسي في الكشف  نأل واالضطراباتتزداد المعرفة لدى كل األساتذة عن هذه الصعوبات  انتمنينا 

  .ون منهاانالذين يع التالمذةالمبكر عن هذه الحاالت وفي مساعدة 

ية، إذ هو يحتوي اناألولى والثاألساتذة في الروضات، والحلقة يأتي هذا الدليل ليكون بمتناول كل 
ي منها خالل الساعات الدراسية انالذي يع ة/التلميذوكيفية التعامل مع  التعلّميةعلى أهم الصعوبات النفسية و

بالطبع، هذا الدليل ليس بموسوعة شاملة عن كل . بشكل مبسط ومبني على أسس علمية ثابتة ومتينة
ي على أهمها وعلى القدر الكافي من التمارين لتنمية ما يحتونإوالصعوبات وكيفية التعامل معها،  االضطرابات

 التعلّميةالنفسية و االضطراباتظهور عالمات  عند التالمذةمات لمساعدة مين والمعلّالمعلّ  قدرات ومهارات
  .لديهم

الدليل والقيام بالتمارين والحصول على أفضل نتيجة ممكنة، يجب الخضوع للتدريب  من هذا لالستفادة
وفي  التعلّميةالنفسية و االضطراباتذوي  التالمذةفي التعامل مع  ة/المعلّمهذا التدريب يحّدد دور . المناسب
إذا لزم األمر وفي تحديد التمرين المناسب للعمر المناسب، إذ ال تناسب كل  يينصصاتاالخ استشارةعمليات 

  .التمارين كل األعمار

اشدد على أهمية التواصل المباشر بين المدرسة واألهل والفريق المعالج كي  نأ ال يسعني إال
ا الدعم والتواصل ليتسنى هذ إلىالذين هم بأمس الحاجة  تالمذةمعاً لتنفيذ الخطط والبرامج المناسبة لل يعملوا

ة، ولبقائهم ضمن إطار الصف العادي ووصولهم ة، أكاديمية وإجتماعّيلهم إظهار كل ما لديهم من قدرات فكرّي
. عقبات يستحيل التغلب عليها إلىتتحول هذه الصعوبات  نأدون من في حياتهم  التعلّميةأعلى المراحل  إلى

يون بالتشبيك مع األساتذة صصاتعالجات يقوم بها االخ االضطراباتلكل هذه  نأ على انفهذا الدليل خير بره
  .خالل الساعات الدراسية
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لكترونية اخترناها لكم من بين العديد من المواقع إيحتوي هذا الدليل أيضاً على مراجع من صفحات 
  .تعتمد المنهجية العلمية وتحتوي معلومات قيمة وموثوق بها ألنهااإللكترونية 

 واإلنماء  إدراك، أتقدم بالشكر لكل فريق عمل المركز التربوي للبحوث كل فريق وباسم باسميأخيراً، 
  .انفي لبن التالمذةلما فيه مصلحة كل  ونتمنى التعاون المستمر بين فريقينا

  
  فياض انالدكتور ج

  طبيب نفسي لآلطفال والمراهقين
  مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي

  البلمندكلية الطب، جامعة 
  انبيروت، لبن - إدراك
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   ة/المعلّمعزيزي 

جازه من تطوير نإ إلىجزته وتطمح نأماء وما نإلورشة العمل القائمة في المركز التربوي للبحوث وا ان
للمناهج التعليمية ولبنية النظام التربوي وإدارته، ما تزال  تواجه تحديات أساسية السيما لجهة تأمين الجودة 

الملتحقين بالتعليم بغض النظر عن األوضاع االجتماعية واالقتصادية  لجميعالواجب تأمينها على قدم المساواة 
  .يةاناللبن دون تمييز بين مختلف المناطقمن لألهل، و

ماء التزامه بتحقيق التوصيات التي خرج بها منتدى دكار نإللذلك يتابع المركز التربوي للبحوث وا
الشرائح األقل حظاً في  إلىلجهة توفير ظروف أكثر مالءمة لتعليم وتنمية قدرات األطفال المنتمين ) ٢٠٠٠(

لتحقين بالتعليم، على مستوى النوعية بدرجة أولى، ه يأمل بتحقيق تكافؤ عادل بين الماني، كما انالمجتمع اللبن
  .اً ومؤشراً لهانوذلك للحد من الفرز االجتماعي الذي أصبحت المدرسة الرسمية التي يلتحق بها األطفال عنو

جل إزالة المعيقات الظاهرة أمام جودة التعليم عامة، أ، ومن واإلنماءه أي المركز التربوي للبحوث نإف
أفراد الهيئة  إلى، يتوجه به التعلّميةوفي مدارس القطاع الرسمي خاصة، قام بوضع دليل تربوي للصعوبات 

لهؤالء الملتحقين من  السّيمااتها وأهليتها وتحفيزها على تأمين ظروف تعلم أكثر مالءمة انالتعليمية لتعزيز إمك
أو من اضطراب  تعلّميةون من صعوبات انالحاالت األكثر تطلباً لدعم مدرسي ورعاية تربوية خاصة، ممن يع

  .ما في مراحل النمو المختلفة

استراتجيات جديدة ترتكز على التطورات العلمية في مجالي  إلىالتعرف  مينهذا الدليل، يتيح للمعلّ نإ
مهني والتربوي،  الأدائه رفع مستوى وت ة/المعلّمكفايات تربية التي تسهم في تطوير علم النفس وعلوم ال

على تقديم الخدمات التربوية المالئمة للحاالت  قادراً بالتالي يصبحفمميزات المتعلمين وقدراتهم  إلىوتعرفه 
   .المتواجدة  في المدرسة الرسمية بحكم األمر الواقع الخاصة

امج والوسائل التعليمية ر لهم البرجديدة للنظام التعليمي تستوعب هذه الفئات وتوفّومن أجل تأمين بنية 
قام المركز التربوي للبحوث واإلنماء بوضع خطّة وطنّية تربوّية لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في  ،المالئمة

 تالمذةش عدد كبير من اجراءات عملّية تحّد من تهمي إلىالمدارس الرسمية وأطلق العمل في ترجمتها فعليا 
م بداخله، وكم هم كثر هؤالء الذين ال يالقون أية رعاية أو هلبنان ممن هم خارج النظام التعليمي، أو ممن 

  .اهتمام في مدارسنا

حصادهم، بعد عمل استمر أكثر من ثالث سنوات، هؤالء يهدي معّدو هذا الدليل باكورة  إلىإليهم 
  .واألكثر مالءمة لظروف العمل في المدارس الرسميةحرصوا خاللها على تقديم األفضل 

òß†Ôß 
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تي ال التعلّمية، نكون قد حللنا مشكلة الصعوبات ناماتومعلّ امينعي، بوضعنا الدليل بين أيدي معلّنا ال نّدنإ
لمعلم "يواكبها تدريب مكثف  نأهذه الخطوة الرائدة يجب  نأما نعتبر نإ، باتت ظاهرة بكثافة في مدارسنا

في كل مدرسة، على كيفية استخدام هذا الدليل، ما يعني تهيئة بيئة مدرسية صالحة لتعليم جميع فئات " مرجع
مين، وذلك ريثما يعاد النظر في بنية المدرسة ودورها، وإعادة تصويب أهدافها بحيث تصبح قادرة على المتعلّ

 انلمات آخذة باالعتبار اختالفاتهم وقدراتهم وذكاءاتهم، مع التأكيد على تعليم جميع فئات المتعلمين والمتع
نت له البيئة المدرسية المناسبة والغنية باالختبارات التي تساعد على تكييف الجميع قادر على التعلم فيما إذا تأّم

  .م، وعلى معالجة جميع األسباب التي تحول دون ذلكالتعلّ
 

  في المنطلقات

" حقوق الطفل"دليل من المبادئ واألسس التي تنص عليها المواثيق الدولية السيما وثيقة ينطلق هذا ال
  ".التعليم للجميع"ووثيقة 

طلقنا من مرحلة الطفولة ان فإنناالتعليم حق مكتسب لكل طفل في مرحلة التعليم األساسي،  نأاً منا بانإيم
ها مرحلة عمرية مهمة بحد ذاتها، إذ يتعرض فيها الطفل لخبرات تشكل أساس نوعية حياته في انعلى اعتبار 

هي مرحلة تأسيس العادات " جاردنر"مرحلة الروضة كما أشار إليها  انمراحل نموه التالية، والحقيقة هي 
على اعتبار " أركسون"أكدها  االجتماعية التي/ التعليمية وفيها تبرز الذكاءات المختلفة وتتكون الصفات النفسية 

 انففيها يتكون الشعور باألم". الشخصية االجتماعية السوية"ها تشكل األسس التي تبنى عليها خصائص ان
  .تماء والثقة بالنفس والرغبة في المبادرةنواالعتزاز واال

الوحدة األخرى  طالقاً من كون كل طفل وحدة متكاملة مختلفة عنانطالقاً من هذه الحقائق التربوية وانف
مالحظة االختالفات في نوع الذكاء وفي الميول والمهارات والقدرات وفي  ة/ممة أو المعلّيتوّجب على المعلّ

وكل زهرة تحتاج لعناية خاصة، " فروبل"ي انالمربي األلم، فكل طفل زهرة كما يقول وأنماطهواع التعلم ان
ظل ومياه أقل، والبعض ينمو وال يحتاج لرعاية دائمة،  إلىالشمس والمياه، وأخرى تحتاج  إلىواحدة تحتاج 

  ."عناية يومية ليشتد أزره إلىفي ما يحتاج البعض اآلخر 

طالقاً من مبدأ التكامل في أسس العملية التعليمية عامة، وفي تكوين شخصية الطفل االجتماعية انو
 االجتماعي النموختلفة التي تسهم في بناء مبادئ علم النفس وعلى مراحل النمو الم علىالنفسية ارتكزنا أيضاً 

فرص يستطيع الطفل فيها تجربة مبادراته، وممارسة استقالليته،  إلىوصقله،والذي يحتاج في كل مرحلة 
  . وتحمل المسؤولية التي يجد نفسه قادراً عليها

ناس كبار أالذي ينتج عن احتكاك عقل الطفل بعقول من حوله من  النمو الفكري كما يسهم في بناء 
في هذه المراحل الذي ينجم عن  يانالنمو الوجد، وال ننسى انسنإلوالذي هو أساس لنمو ذكاء ا ،وأتراب

دة المستمرة والتشجيع الذي يبني انالمعاملة االيجابية البعيدة عن العنف واإلكراه التي تبني الثقة بالنفس والمس
 .تماءنواال انالشعور باألم
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  كيف نقرأ الدليل

  حيثيات هذا الدليل في - ١
  .التحصيل التعلمي السيما في اللغات والمواد العلمية تدنٍ في مستوى •
 .مدرسي السيما في مرحلة التعليم األساسي تسرب وفشل •

 .للصفوف في المرحلة االبتدائية إعادة •

 .عن المدرسة بشكل مستمر للتغيب التالمذةاضطرار بعض  •

 .ماط تعلمهمانو التالمذةمع مراعاة خصائص  وأنشطتهغير قادر على تكييف المنهج  ة/ممعلّ •

 .شط والمتنّوعامعلمون غير متمكنين من طرائق التعليم الن •

 .تدنٍ في نوعية التعليم وجودته بشكل عام في مرحلة التعليم األساسي •

ة من كل هذه األسباب منفصلة أو متصلة وغيرها مما لم نذكر، جعلتنا نتساءل لماذا هذه الحصيلة المتدني
  النتائج؟

لنا على كل مستوى من مستويات التنمية  الحاجة إلحداث تحول نوعي في عملية التعلم هي تحدٍّ ان
األبحاث والدراسات الجديدة في مجال الذكاء ونمو الدماغ أحدثت ثورة كبيرة في الطريقة  نإالبشرية حيث 

يكون له  أثر في تغيير الممارسات داخل الصف، وفي إحداث تغيير على مستوى  انالتي نتعلم بها ما يجب 
  .الطرائق التعليمية

برافد من المعرفة الجديدة القائمة على تلك الدراسات  ة/المعلّمدعم  إلىوهذا ما حدا بنا في مرحلة أولى 
غ ينتج منه بعض الصعوبات ون من خلل وظيفي في الدماانالذين يع التالمذةهناك بعض  انوالتي تفيدنا ب

  .التعلّمية

وإدراكاً منا لكل هذه التحديات والحاجات التي ظهرت حديثاً، وبمبادرة طموحة من مكتب اإلعداد 
نساعد  انأردنا ، إحداث تغيير جوهري في ممارسة العملية التعليمية داخل الصفوف إلىوالتدريب تهدف 

  .، وذلك عبر هذا الدليلالتالمذةواع انجميع  إلىإيصال التعلم  على القيام بمسؤولياته بما يطمئن ة/المعلّم

  في المنهجية - ٢
  .يتضمن هذا الدليل األطر المرجعية تحت عناوين مختلفة

كما  .دنا الفروقات بينها وبين التأخر المدرسي أو بطء التعلموحّد التعلّميةقمنا بتعريف الصعوبات  :أوالً
  .كيفّية االكتشاف المبكر لهذه الصعوبات إلىتطّرقنا 

الصعوبات النمائية أو صعوبات النمو  إلىها إما ءاتتمانال اقًامحاور وف إلىقسمنا الصعوبات  :ياًانث
  .وأخيراً الصعوبات النفسية التعلّميةحركي أو صعوبات النطق واللغة أو االضطرابات  -النفس
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  :ثالثة أقسام إلىوفي إطار كل محور من هذه الصعوبات، قسمنا المحتوى  :ثالثاً
  .؟ حددنا مفاهيم كل صعوبة على حدةماذا أفهم انتحت عنو •
قمنا بوضع بعض قوائم و ؟ حددنا العوارض التي تبدو في كل صعوبةكيف أعرف انتحت عنو •

 ..صعوبة مامة للتأكد من وجود م أو المعلّرصد يمكن استخدامها من قبل المعلّ

؟ وضعنا توجيهات عامة بالنسبة لكيفية المقاربة التربوية لكل صعوبة ماذا أفعل انوتحت عنو •
شطة وتمارين داعمة، نأثم وضعنا . االختصاصي المعني عند الحاجة إلىوكيفية التوجيه 

ه ة على تثبيت التعلم وتصويبه ومعالجة بعض مشاكل/ممستوحاة من المنهج الرسمي تساعد المعلّ
ون من اضطراب بسيط في انعندما تكون الفرصة مؤاتية لدعم عملية التعلم لبعض من يع

 .التعلّم

   داة لقياس النمو والتعلم وتقويم المنهجكأ": المالحظة" اعتماد - ٣

  "المالحظة" فتعري :١- ٣
 علىأداء األطفال وهي الخطوة األولى  إلىألداة األساسية األكثر صدقاً واألقرب ا المالحظة تعتبر
م البناء عليها للتقييم واختيار مة أو المعلّباستطاعة المعلّ ألنه ،األكثر أهمّيةق تجميع المعلومات طري
سب للطفل في مواقف تعلمه اليومية، والتخاذ القرارات المناسبة وتحديد خطوات العمل التالية نألا

األطفال في أثناء  "مالحظة" ان. ة/مالتربوية المنوطة بالمعلّوخصوصاً تلك المرتبطة بالمهام 
شطة التي يلحظها المنهج داخل الصف وخارجه، لوحده أو بمشاركة نألواع انأممارستهم لمختلف 
مة على مراقبة النمو االجتماعي والعاطفي لألطفال، كما تمنحها نافذة على الزمالء تساعد المعلّ

  .جها في ما يتعلق بمجاالت النمو المختلفةتطوير عملها والتخطيط لمنه

  المالحظةالمهام التعليمية القائمة بشكل أساسي على : ٢- ٣

  :اكتشاف اهتمامات الطفل:  ١-٢- ٣

ربط االهتمامات بالحاجات يعزز تعلم األطفال ويزيد من تقديرهم لذاتهم فلذلك على المعني 
ترتبط بمختلف مجاالت االهتمام لدى هذا الطفل  ألنشطةف ويخطط يكّي نأفي عملية التعليم 

  .مجاالت التعلم األخرى وفيالنمو في هذا المضمار  تعزيزأو ذاك ما يساعد على 

  :تحديد أساليب تعلم الطفل واستراتيجيات التعليم  ٢-٢- ٣

يبني  ،التعلّميةاستجابات األطفال  نأمة بشم أو المعلّبناء على المالحظات المدونة من قبل المعلّ
فمنهم من يفضل االستكشاف . التالمذةواع نأة استراتيجيات مختلفة لتعليم مختلف /مالمعلّ

من ... والتعلم بالمحاولة والخطأ ومنهم من يفضل التوجيه اللفظي ومنهم من يتعلم بالنموذج
واستراتيجيات ة لتكييف أسلوب /مالمالحظة المتأملة ألساليب تعلم الطفل تقود المعلّ انهنا ف

  .هوحاجات التعلّميةألسلوب الطفل  اقًاالتعليم وف
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  :القياس -٣-٢- ٣

يأخذ القياس أشكاالً عديدة، أفضلها المالحظة المقصودة إذ بناء عليها يتم توثيق مهارات 
قارن بمعايير النمو عامة يفي هذا الصدد تجمع المعلومات لقياس نمو الطفل و. الطفل ونموه

ة أين يقف الطفل بالنسبة لنقطة محددة من النمو؟ وما هي /مفيقيس المعلّ) الحقاًالواردة (
أفعل لمساعدته على  ان) كمعلم(المرحلة النمائية التالية المقبل عليها الطفل، وماذا يجب علي 

  ؟واألنشطةالنمو؟ كيف أخطط للمنهج 

  :التخطيط للمنهج ٤-٢- ٣

الفترات الحساسة لتعلم مفهوم معين أو  إلىيتعرف  ان ة/للمعلّممن خالل المالحظة يمكن 
شطة وفرصاً معينة لكي يبني على ما هو موجود انيحضر ) ها(مهارة معينة، وهذا ما يجعله 

  .من النمو الذي تم قياسه

   :قياس التطور -٥-٢- ٣

  عن مراحل النمو ة/ربط المالحظات بما يعرفه المعلّم يتم تحديد التطور وقياسه من خالل
نالحظ تطور رسوم الطفل من مجرد خطوط يكون الهدف منها : مثال على ذلك. مجاالتهو

  .تمثيل أشياء من الحياة الواقعية إلىاكتشاف األداة والتدرب عليها، 

  :المختصين إلىالرجوع  ٦-٢- ٣

افتقار الطفل لمهارة محددة  إلىة في أثناء مالحظته لسلوكيات ومهارات معينة، /ميتنبه المعلّ
يكون هذا الدليل الذي نضعه بين  انوقد يرغب في التأكد عن قرب من هذا النقص، هنا يمكن 

مرجعاً الختبارات مبنية على مؤشرات يمكن مالحظتها وقياسها، فيعود  ات/مينأيدي المعلّ
يناقش األمر مع  انه ة إلجراء االختبار والتأكد من صحة ما توقعه عندئٍذ يمكن/مإليه المعلّ

السمع : يقّيموا الطفل في مجاالت مثل اناختصاصيين يمكنهم  إلىالوالدين أو اقتراح العودة 
وبالتالي محاولة مساعدة الطفل على اللحاق . الخ... النمو الحركي أو النمو الذهني -التعبير –

  .بزمالئه في مجاالت مختلف نواحي النمو الذي حصل فيها الخلل

  :طرائق التعليم انالحصول على التغذية المرتدة بش ٧-٢- ٣

 اننفسه  ة/مة أو حتى يمكن للمعلّ/ممن خالل المالحظة أيضاً يمكننا قياس مدى كفاءة المعلّ
النشاط الذي أعّده مالئماً أم ال وذلك من خالل مالحظة االهتمام الذي يبديه  انإذا ك ما يرى

تشكل تحدياً للطفل أو تلك الصعبة التي يتجنبها تشكل شطة السهلة التي ال ناال نإ. األطفال
  .للتحقق من مدى مالءمة النشاط لدرجة نمو األطفال وقدراتهم واهتماماتهم ة/ممؤشرات للمعلّ

   



 

  
 ٢٠ 

  :مين على وضع استمارات للتقييم والقياسدور الدليل في مساعدة المعلّ  -٤

التراث التربوي يزخر بنماذج للتقييم مبنية على المالحظة المقصودة ونحن بدورنا ومن خالل هذا  نإ
اختباراته ويسترشد بها  ة/المعلّمالدليل نقدم في إطار ما أسميناه، ماذا أفعل؟ مؤشرات ومعايير يبني عليها 

فكما هو ... بيرية والسلوكية وغيرهالتقييم الطفل عبر المالحظة، في اداءاته ومهاراته المعرفية منها والتع
شطة المنهج الحتياجات النمو في مختلف نأمالءمة  انة بش/ميتخذها المعلّ انحادث بالنسبة للقرارات التي يجب 

تعكس ما اجتمع عليه االختصاصيون في الصعوبات  انالقرارات الخاصة بالقياس والتقييم يجب  نإمراحله، ف
  .ون من هذه الصعوباتانعن مدى الخلل الوظيفي لقدرات األطفال الذين يع من مؤشرات تخبرنا التعلّمية

مكامن الصعوبات  انة على استبي/متضمينه في هذا الدليل المرجعي لمساعدة المعلّ إلىوهذا ما سعينا 
طالقاً من المعايير العمرية والمهاراتية والمعرفية الخاصة بكل مرحلة من مراحل النمو وفي انلدى الطفل 
  .  بهانمختلف جو

  

  رئيسة وحدة البرمجة والتطوير

  التعّلميةالمنسقة التربوية لدليل الصعوبات 

 مارتا تابت
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  الفرق بين االضطرابات والصعوبات التعلّمية :مقدمـــة
 االكتشاف والتدخل المبكرين :المحور األول •

 تقييم الصعوبات التعلّمية :المحور الثاني •

  
  

   

 ولالفصل األ
 االكتشاف والتدخل املبكرين لذوي الصعوبات التعلمية
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  التعلّميةالفرق بين االضطرابات والصعوبات :  مقدمـــة
المعّدل؛  لىبمعّدل ذكاٍء طبيعّي أو ما يزيد ع تعلّميةون من اضطرابات انالذين يع التالمذةيتمتّع 

ويظهر تباين بين قدراتهم الذهنية وتحصيلهم الدراسي، كما ويكون أداؤهم ضعيفًا بسبب اضطراب أو خلل في 
  .)التي سيتم التطرق إليها الحقًا(إحدى المهارات النمائية 

إعاقة بصرية أو سمعّية أو حركّية أو عقلّية أو  إلىعجزٍ عصبّي متوّسط أو حاّد وليس  إلىويعزى ذلك 
 .لّية أو بيئّية ثقافّيةافعان

بقدرات عقلية في حدود المعدل العام أو أكثر، وهم  تعلّميةالذين لديهم صعوبات  التالمذة يتمتع بينما
وأسباب . األساسية مثل القراءة، والكتابة والحساب ةالتعلّمييواجهون صعوبة في واحدة أو أكثر من المهارات 

متعددة مثل  الظروف البيتية المضطربة، والظروف االقتصادية الصعبة مثل الفقر، أو  التعلّميةالصعوبات 
 ).لجهة عدم مالئمة المنهج أو لجهة الطرائق سواء(الظروف التعليمية غير المالئمة 

غالًبا ما تكون متشابهة في  التعلّميةعوارض الصعوبات واالضطرابات  ان إلىشارة إلوتجدر ا
شطة التربوية نألالمظهر من حيث التشابه في التعثر في عملية القراءة والكتابة والحساب والتجاوب مع ا

ون من انالذين يع التالمذة انواالختالف يكمن في . التعلّميةة في االضطرابات المقترحة ولكنَها تكون اكثر حّد
يتجاوب بينما   التعلّميةمشاكلهم  غالًبا ما يتجاوبون مع العالج المقترح لهم ويتخطون التعلّميةالصعوبات 

مع العالج المقترح لهم ويتحسن أداؤهم االكاديمي  دونما  التعلّميةون من االضطرابات انالذين يع التالمذة
 .ي لمظاهر االضطراباختفاء كلّ

المشاكل وآلليات التدخل  وألسبابوفي إطار هذا الدليل سوف نأتي على تفصيل وشرح لمظاهر 
 التالمذةبوي الذي يسمح له بمساعدة عداده الترإالعادي تطبيقها وذلك بالتوافق مع  ة/للمعلّمالعالجي التي يمكن 
والذين ال تتجاوز  تعلّميةابات ضطرون من اانالذين يع تالمذةأّما بالنسبة لل. تعلّميةبات الذين يواجهون صعو

 المتعثّرين دراسًيا فنحن نوصي بتطبيق االستراتيجيات التالمذةالعشرة في المئة من مجموع دادهم نسبة اع
  :اآلتية لألسبابوذلك  نفسها المقترحة

 غياب التشخيص العلمي الذي يحدد نوع وسبب التعثّر في المدرسة الرسمية •

  استفادتهم المباشرة منها •
كثر حدة من ذات المظاهر األ التعلّميةولهذا فقد قمنا في هذا الدليل بعنونة المضمون تحت االضطرابات 

  .فهم المصطلحات المتداولة عالمَيا ومحلَيا دون لبس ة/للمعلّمحتى يتسنى  ،التعلّميةالصعوبات 
حتى  تعلّميةذوي صعوبات  تالمذةيعمل في المدرسة مع  بأنهيعي  ان ة/المعلّمأَما في االطار العملي فعلى 
 .يثبت التشخيص عكس ذلك
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  االكتشـاف المبكــر :ولاأل المحور
  

  :مقدمـــة
أخذت اتجاهات التشخيص والمعالجة في عمر ما قبل المدرسة أو الروضة، تقوى وتشتد في السنوات 

فعالي نة، كسوء التكيف االوالسلوكّي التعلّميةالكثير من المشكالت  نأاألخيرة، ويؤكد مبدأ التدخل المبكر ب
ب انه يساعد على نمو مختلف جونأ، يمكن توقيفها أو تصحيحها إذا تم تشخيصها مبكراً، كما جتماعيواال

  .الشخصية ويقلل من إجهاد األسرة وتوفير النفقات على الخدمات التربوية الخاصة الحقاً
التدخل الذي تتعاون فيه المؤسسات المختصة والمدارس مع األسرة، يساعد األطفال على  نإوعلى هذا ف

من المشكالت السلوكية والحؤول دون ظهور مشكالت أخرى  سريع تطورهم االجتماعي والمعرفي والحّدت
ه على صعيد األسرة يساعد نأكما ... سحابنية واالانخفاض مفهوم الذات والعدوانة، كتواكب الصعوبة األساسّي

طرق التعامل  إلىألسرة، ويعّرفها الطفل واعتباره كإخوته جزًءا ال يتجزأ من ا إلىالتدخل على تغيير نظرتهم 
  .يجابي معه وعلى تأمين األجواء األسرية السليمةإلا
  
I- التعلّميةصعوبات لالمؤشرات المبكرة ل  

دة تؤثر في تأخذ شكل أعراض لعلة محّد بحيث بالظهور في عمر مبكر التعلّميةتبدأ بوادر الصعوبات 
  .االجتماعي أو غير ذلك من السلوك الالزم للتعلم تطور الكالم واللغة والقدرات الحركية أو السلوك

هذه البوادر كتنبوءات لصعوبة الحقة في التحصيل التعلمي األكاديمـي السيما في القراءة  إلىينظر المربون 
من األوالد الذين أظهروا ضعفاً في % ٧٤ انوقد أظهرت إحدى الدراسات . واإلمالء والكتابة والحساب

الذين يتم تشخيص صعوباتهم في  انالقراءة في الصف الثالث االبتدائي ظلوا قراًء ضعافاً في الصف التاسع و
كما تمت مالحظة تباين بين . تعلم القراءة مبكراً، يمكن مساعدتهم على تعليم مناسب يراعي مستويات نضجهم

  . ياته من جهة ومستوى تحصيله الفعلي من جهة أخرىانوإمك ة /التلميذقدرات 
التبكير في  انذارات باالعتبار قبل سن التعلم خالفاً لما هو معروف من نيقول البعض بعدم أخذ البوادر أو اإل
  .العالج هو أكثر جدوى من التأخر فيه

  
  ما هي بوادر صعوبات المهارات الحركية؟

الزاوية في تطور نمو الطفل، وهذا ما توليه األهمية القصوى، مناهج يعتبر نمو المهارات الحركية حجر 
كاعتالل في التناسق ون من صعوبات انما قبل المدرسة التي تُعطى لألسوياء وغيرهم من األطفال الذين يع

 تباهاً خاصاً إذ يكرسون لهم استراتيجية تدخلية،انأو اإليقاع، ولهؤالء يعطي المربون  انتزالحركي أو اإل
ي والتخطيط الحركي وذلك لما لهذه المهارات من أثر في انالمك واإلدراكالهدف منها، بناء القدرات الحركية 

  ...التعلم وفي مجاالت التحصيل األكاديمي والمعرفي وبناء مفهوم الذات
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، ارتباك في أداء المهارات الحركية التي التعلّميةالصعوبات  ذوي من األطفال بعض يظهر على •
ا عضالت الرقبة والجذع والساعدين والرجلين، وذلك في أثناء أدائهم لمهارات المشي والركض تؤديه

كما تعد . الحس بالتوازن واإليقاع إلىوالرمي والركل والقفز، ما يجعلهم يرتبكون ويفتقرون 
تضع األساس للتعلم  ألنهاي وصورة الجسم ذات أهمية خاصة انالصعوبات المتعلقة بالتوجه المك

  .الرمزي
هنالك اضطرابات أيضاً في أداء المهارات الحركية الدقيقة التي تؤديها العضالت الصغيرة كاألصابع  •

على شكل بطء في مهارة تعلم األكل وارتداء  التعلّميةصعوبات التتجلى لدى ذوي  وهيوالمعصم 
شورة أو القلم أو ألعاب التركيب المعطف وتزريره والتقاط الخرز واستخدام المقص ومسك الطب

التناسق بين اليد والعين أو القدم والعين، حيث يحتاجون  إلىأو األلعاب التي تحتاج ) lego... (والبناء
 .فرص كثيرة ومتكررة من التدريب للقيام بهذه المهارات إلى

  
  :المعالجة اإلدراكية في أثناء التدخل المبكر

ر للمعلومات الحسية وهو القدرة التي تعطي المنبهات عملية تعريف وتفسياك كما هو معلوم، اإلدر ان
تبدأ العملية اإلدراكية باستقبال أداة أو أكثر من أدوات الحس للمعلومة، ويالحظ في هذا . يانالحسية، المع
فمن . راكهااألفراد يختلفون في األداة التي يفّعلونها أكثر من غيرها في استقبال المعلومات وإد انالموضوع 

األفراد من هم بصريون يتعلمون بشكل أفضل إذا رأوا المعلومات، ومنهم السمعيون الذين يدركون بشكل 
ويقوم أسلوب . المعلومة، ومنهم الحركيون الذين يتحسن تعلمهم إذا كتبوا المعلومة إلىأفضل إذا استمعوا 

ينتقل المعلم  انالفرد، أو تقوية األداة الضعيفة، على  التعليم اإلدراكي على استخدام األداة اإلدراكية القوية لدى
  . تعليم المعلومات األكاديمية المستهدفة إلىبالسرعة الممكنة 

يالحظ لدى بعض األطفال تداخل المعلومات المستقبلة من إحدى األدوات مع غيرها من المعلومات 
ويحمل الجهاز اإلدراكي أكثر من . كامل بينهاالمستقبلة من أداة أخرى، ما يجعلهم غير قادرين على إحداث الت

كالخلط بين المعلومات أو ضعف : يظهر هذا العجز على شكل أعراض . طاقته فيعجز عن القيام بوظيفته
تباهه أو ثورات غضب أو حتى نوبات انأو ضعف في  ة /التلميذالتذكر، أو رفض أداء المهمة من قبل 

  .مرضية حادة
  

  دراكية استخداماً في التعلم؟ما هي أكثر المجاالت اإل
  :اإلدراك السمعي - ١

والمقصود بذلك ضعف  ضعف اإلدراك السمعي، الضعف القرائي يتالزم مع انتستنتج بعض الدراسات، ب
  :المسموعات وعلى تفسيرها ويشمل ذلك  إلىالقدرة على التعرف 

يسمعها  جارمفردة، فكلمة أحرف الكلمات التي نسمعها مكونة من  انأي معرفة  :مهارة الوعي الصوتي
 انأما الطفل الذي اكتسب وعياً صوتياً يعرف . تتكّون من نبضة صوتية واحدة وكأنهاذو صعوبة التعلم 

ويالحظ على األطفال الذين ال يتقنون القراءة عدم وعيهم  ر –ا  -جأحرف هذه الكلمة مكونة من ثالثة 
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هم ال يميزون عدد األصوات في نأالكلمة مكونة من أصوات كما  نأال يعرفون  فإنهم. كيفية تركيب اللغة
وينتج من ذلك عدم القدرة  )نار –جار  –دار (الكلمات ذات اإليقاع المتشابه  إلىهم ال يتعرفون نأالكلمة ثم 

هم ال يعرفون انعلى فهم أو استعمال مبادئ الهجاء الضرورية لتعلم األصوات ومعرفة ما ترمز إليه كما 
  .أصواتها إلىل المفردات تحلي

  
تقييم هذه القدرة قبل المباشرة  من الضروريف، مرحلة الروضةتتكون مهارة الوعي الصوتي، في : مالحظة

  .بتعليم القراءة وتقديم التدريب الالزم لتوفير هذه المهارة
  

الفروق بين الوحدات الصوتية والتمييز بين  إلىوهي القدرة على التعرف  :مهارة التمييز الصوتي •
 .الكلمات المتماثلة أو المختلفة في أصواتها

في تركيبات  وهي القدرة على تخزين األصوات واستدعاء ما تم سماعه :مهارة الذاكرة السمعية •
 .مماثلة

  
  .يتم التحقق من ذلك بتكليف الطفل شفوياً بسلسلة من األعمال للقيام بها :مالحظة

  
كتذكر : وهي القدرة على تذكر الترتيب الذي ترد فيه فعالية معينة :مهارة التذكر السمعي المتسلسل  •

  .مرتبة وفاقًا لتواردها... أيام األسبوع أو أشهر السنة أو أحرف األبجدية 
وهي القدرة على تركيب أصوات مفردة لتكوين مقطع، ومزج المقاطع  :مهارة المزج السمعي •

 .لتركيب كلمات

  
المرئيات وال يقصد  إلىيقصد باإلدراك البصري القدرة على التمييز وعلى التعرف  :اإلدراك البصري  - ٢

فهي صعوبة التمييز  التعلّميةصعوبات الي منها ذوو انته، أما صعوبة اإلدراك التي يعبه دقة البصر وحّد
 ...بين الحروف والمقاطع والكلمات واألعداد واألشكال الهندسية والصور

يميز الطفل صورة  انوهي القدرة على التفريق بين شيء مرئي وآخر، ك: مهارة التمييز البصري •
  .بأربعة أرجل، أو تمييز حرف ت من حرف ث هررهر بثالثة أرجل من بين مجموعة صور ل

وهي القدرة على تمييز موضوع الصورة المركزي من ما يحيط  :مهارة تمييز الصورة من الخلفية •
 .نحو ما هو غير أساسي ة /التلميذ تباهانتشتت  في ، هذه المهارة تتجلى الصعوبة في .به

يدرك مثالً شكل مثلث غير  انوهي القدرة على تكملة شكل غير كامل، ك :مهارة اإلغالق البصري •
ية انالعالقات المك إلىاستناداً  انمتصل الزوايا، أو القدرة على إدراك وضع األشياء في الفراغ أو المك

 ...ما يسبقه أو يتأخر عنه إلىيدرك الفرد وضع كل حرف في الكلمة نسبة  انك

األشياء بكليتها ويدرك بعضهم التفاصيل واألجزاء  التالمذةيدرك بعض  :مهارة إدراك الكل والجزء •
 التعلم الفعال يتطلب األمرين أو الخاصيتين معاً، حيث يجب في القراءة مثالً انوال يدرك الكل، غير 
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الحروف ويميزونها من كلمة  إلىاألجزاء فيدركون الكلمة بكليتها، ثم يتعرفون  إلىينتقلوا من الكل  ان
سامي أخرى تتشابه حروفها في الكل، ولكن تختلف عنها في األجزاء أو في الترتيب، كما في كلمتي 

 .وساقي

يعتمدون على واحد من هذين صعوبة في القراءة لدى األطفال الذين هناك   انا انأحيالحظ نو
  .األسلوبين من دون اآلخر

صعوبات عندما يقوم طفل مثالً بتلوين إحدى ساقي رجل بلون مختلف ال تظهر هذه المشكلة لدى ذوي
  .ه يدرك الجزء فقط وال يدرك الكلنأعن الساق األخرى ما يدل على 

  
  .وجد العديد من االختبارات الخاصة بقياس اإلدراكي: مالحظة

  
تعتبر األجهزة الحركية والحسية أدوات مهمة في اكتساب معلومات  :اإلدراك الحركي البصري اللمسي   - ٣

هاتين  إلىعن خاصية األشياء وحركات الجسم، إذ كثيراً ما يحتاج التعلم في المدرسة والحياة عامة 
اء السطحية يكتسب اإلدراك اللمسي من خالل حاسة اللمس التي تتم باألصابع واألجز. الخاصيتين

أما اإلدراك الحركي فيتم بحركات الجسم والحس العضلي، وأخيراً يتم ). الجلد(األخرى من الجسم 
  .الوعي الجسمي من خالل الشعور بتقليص العضالت ألجزاء مختلفة من الجسم وتوترها أو ارتياحها

  
II- بوادر الصعوبات في اللغة الشفهية:  

ن ما قبل المدرسة تكون البوادر على مستوى اللغة الشفهية، عند الحديث عن صعوبات التعلم في س
  .حيث يظهر على األطفال البطء في تطوير الكالم بهدف التواصل مع اآلخرين

  
  .ب الثالثة للغةانيواجه األطفال مشكلة الربط شفهياً بين المفاهيم في الجو

نفسه وعلى هذا المستوى تكون اضطرابات اللغة  انسنأي اللغة التي يخاطب بها اال :اللغة الداخلية  -١
أكثر سوءاً إذ يصعب استخدام اللغة في التفكير لصعوبة تنظيم وتخزين المعلومات وربطها مع غيرها 

 .من المعلومات السابقة

أي القدرة على فهم الرموز اللفظية والبيئية اللغوية للكالم الذي يسمعونه لضعف  :اللغة االستقبالية  -٢
 .رتهم أو لضعف في قدرتهم على الربط بين المفردات واألحداثفي ذاك

أي القدرة على التعبير عن الذات بالرموز واأللفاظ حيث يقضي األمر باسترجاع  :اللغة التعبيرية  -٣
  .الكلمات بشكل آلي الستعمالها أو وضعها في جمل ذات مدلوالت معروفة، أو للتعبير عن ذواتهم

بات التي تعيب شكالً من أشكال اللغة أو أكثر من شكل، تؤثر سلباً في االضطرا انمما ال شك فيه 
 إلىمهارات التفكير وتحد من عملية التواصل، وتضعف المخزون اللغوي، وكل هذه األوضاع تدعو 

 .تصويب لغة الطفل في عمر مبكر
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III -  فعاليناال/ التطور االجتماعي  
مستوى المهارات الحركية واللغوية تشكل إعاقة لنمو  هنالك أعراض أخرى غير تلك التي رأيناها على

ضعف المهارات الحركية يشكل عائقاً أمام تفاعل الطفل مع  ان. فعالينالمهارات االجتماعية وللنضج اال
ية التواصل معهم ما انزمالئه السيما على مستوى مشاركته ألعابهم، كما سيسهم ضعف القدرات اللغوية في إمك

وكل ذلك يعني . فعالي والفكري ما يضعف أيضاً فهمه لقواعد السلوك االجتماعيننمو الطفل االيؤثر سلباً على 
ية وغضب غير مالئمين للتفاعل انسحاب الطفل وعزلته عن اآلخرين أو إظهار نشاط زائد، أو عدوان

اعتماده بشكل  عملّيةتظهر لدى الطفل في هذه السن  نأه يمكن نأعدا عن . االجتماعي السليم والسلوك السوي
ب اإلحساس بالدونية وضعف في تقدير الذات وعجز في األداء المستقل، وكل هذا انج إلىعلى اآلخرين  كبير

ق تأقلمه االجتماعي ويسّبب له وفصال عن الوالدين واالكتئاب وغير ذلك ما يعنالشعور بقلق اال إلىيؤدي به 
  .سحابناإلحباط واال

  
IV- االستعداد للمدرسة:  

وما تتطلبه من مهارات  المدرسيالعوامل السلبية التي أشرنا إليها سابقاً ينشأ عنها ضعف االستعداد  ان
ال يهيئ الطفل لمعرفة قد  فضعف الذاكرة  مثال ...)التواصل(واجتماعية ) تعلم القراءة والكتابة(أكاديمية 

 ضعف المهارات الحركية  انكما . بين األصوات فريقالمفردات والت إلىأسماء األحرف الهجائية والتعرف 
ينعكس على الخط نتيجة لقبضة غير مناسبة للقلم وعدم القدرة على حصر التلوين بين الخطوط وفي داخل قد 

  .ورقته أو حاجاته تنظيمعلى  انوالزم انينعكس ضعف إحساسه بالمكقد األشكال، كما 
  

  التشخيـص المبكـر
  

لما له من فوائد في اعتماد برنامج عالجي خاص يسهم في الحد يرتدي التشخيص المبكر أهمية كبيرة 
  .من تفاقم المشكلة وعدم تطورها في المستقبل

ها تبقى غير دقيقة وعرضة انهنالك أساليب ومقاييس نظامية وغير نظامية للتشخيص المبكر إال 
استخدام المقاييس حتى المتطورة منها، تستدعي الحذر عند التفسير وإصدار األحكام في  انف. للخطأ في التنبؤ

الدالئل المبكرة  نر، والاألطفال في هذا العمر يتفاوتون في النضج والتطّو نوذلك ال. مرحلة الطفولة المبكرة
  .شافهاكثيراً ما تكون على مستوى من الدقة التي يصعب اكت التعلّميةصعوبات لالفعلية ل

  :ولعل أبرز المشكالت التي يواجهها الفاحص في التشخيص المبكر هي
على حافة  انفي التطور الذي يصعب فيه الحكم على الطفل فيما إذا كالفروق الفردية  -١

  .مزيد من الوقت لنضج جهازه العصبي المركزي إلىه يحتاج انالخطر أم 
الخفيفة، فكثيراً  التعلّميةصعوبات العند التشخيص المبكر وبخاصة لذوي  الخطأ في التصنيف -٢

مين التي تترك أثاراً سلبية على التقدم ما ترتكب أخطاء في التصنيف تؤثر في توقعات المعلّ
 انك انمون إال القليل ويقبلون بالقليل من النتائج من هؤالء التربوي لألطفال، فال يتوقع المعلّ
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ألكاديمي أو على صعيد السلوك االجتماعي وهذا ما يجعل الطفل ينصرف عن على الصعيد ا
 .بذل الجهد ويتطابق مع ما يتوقع منه

ات غير موجودة أو غير دقيقة، فقد ال انكثيراً ما تكون هذه البي :ةات الشخصّيانضعف البي -٣
بعضاً من التطورات المرضية التي تساعد االختصاصي على القيام بتشخيص  انيتذكر الوالد

 ...دقيق لحالة الطفل وحاجاته

  
  :مراحل التقييم التشخيصي

قييم في مرحلة الطفولة هنالك ست مراحل متداخلة بعضها مع بعض ويمكن اللجوء إليها عند تنفيذ إجراءات الت
  :المبكّرة

 :ظهور الحالة - ١

يكون عليه  انبكّر على الحاالت الخاصة على وعي المجتمع السيما األهل لما يمكن يعتمد العثور الم
والسؤال األول الذي . الجهات المختصة بطلب المساعدة إلىوذلك للتقدم ، أطفال ذوو الحاجات الخاصة

 إلىهل يظهر على الطفل سلوك أو مظهر غير عادي، جسمًيا أو عقلياً يشير : يطرحه األهل انيجب 
  أو االكتشاف والتدخل المبكر؟ اناختصاصي بهدف التأكد واالطمئن إلىضرورة اإلحالة 

 :الكشف األولي - ٢

هذا الكشف . يجري هذا الكشف عادة على األطفال المشكوك بحاالتهم لفرزهم وبدء العناية الخاصة بهم
 إلى ٣أولياء أمور األطفال من سن  إلىمعروف وتقوم به المجتمعات التربوية المتقدمة بحيث يطلب 

تلك المرجعيات أو السلطات التربوية المعروفة إلجراء الدراسة المسحية حيث يتم  إلىسنوات التقدم  ٥
فحص القدرات السمعية والبصرية واللغوية والحركية ومهارات العناية بالذات والتطور المعرفي 

لدين بهدف التيقن أو التأكد من بعض البوادر التي وقد تطلب هذه السلطات مقابلة الوا. واالجتماعي
 .تظهر على أطفالهم وتساعد على تحديد المشكلة بشكل أدق

 :التشخيص الشامل - ٣

تستخدم  .الهدف من هذا النوع من التشخيص هو التعمق في التقييم لتحديد طبيعة المشكلة ومدى حّدتها
 إلىفي هذا النوع من التقييم أساليب ووسائل موثوقة نظامية وغير نظامية للوقوف على حاجات الطفل 

فيقوم المختصون بتقييم مهاراته الحركية والمعرفية واللغوية وذاكرته وإدراكه وذكائه . برامج عالجية
طرح السؤال هنا يجب  .المرحلةواستعداده للقراءة والكتابة وغير ذلك مما له عالقة بالتعلم في هذه 

  ما مستوى حدة المشكلة وما نمط التدخل الالزم؟ : اآلتي

 :وضع البرنامج العالجي - ٤

في هذه المرحلة يتم تحديد المستوى الوظيفي واألدائي للطفل، وعلى أساسه يوضع البرنامج التربوي 
 انالسؤال الذي يجب . الفردي من قبل اختصاصي في التربية المختصة مع معلم أو معلمة الصف
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التعليم المختص، وما الخدمات والمنهاج الخاص  إلىفي أي مجاالت يحتاج الطفل : يجاب عنه هو
  الذي يجب تقديمه؟

 :المتابعة - ٥

المهارات الجديدة التي  انمة بمراقبة التطور الحاصل على صعيد إتقفي هذه المرحلة تقوم المعلّ 
يحتويها برنامج التدخل العالجي وتقوم بالتنسيق مع باقي معلمي الصف ومع منسقة التربية المختصة 

). ومع أولياء األمر بحسب النظام المعمول به في المؤسسة(في حال وجدت في المدرسة، أو خارجها، 
ماً ملموساً في االكتساب وهل تحقق تقد ة/التلميذهل يحقق : والسؤال الذي يطرح في هذا المجال
  األساليب المعتمدة التعلم المستهدف؟ 

 : تقييم البرنامج العالجي - ٦

المعني  ة /التلميذم البرنامج هي عملية مستمرة خاضعة للتعديل والتصويب تبعاً لحاجة يعملية تقي ان
نتائجه اإليجابية والسلبية وذلك مع ره، ودراسة وتطّو ة /التلميذبه، فلذلك ال بد من دراسة أثره في أداء 

 انذوي الصلة بالبرنامج وبالخدمات التي يتضمنها، و هنا وكما هو معروف، يجب  من جميع المعنيين
ر،  لما لدورهم من أهمية في تعزيز مع التشديد على وجود أولياء األميتشارك الجميع في هذا التقييم 

  . نتائج البرنامج
  

  : مجاالت التقييم المستمر
النفسية والسلوك / ب الشخصية المعرفية والمهاراتية واالجتماعية انيشمل التقييم مختلف جو انمن الطبيعي 

  ).اللغة الشفهية والمخزون اللغوي(التكيفي والقدرة على التواصل مع اآلخرين 

يتم تقييم قدرات الطفل على التفكير، والتخطيط ومستوى تطور المفاهيم كمعرفة  :ب المعرفيانفي الج
) اصغر –اكبر (وفهم العالقات ومقارنة األحجام ) ١٠-١من (، وتسمية أجزاء الجسم والعد غيباً اناأللو

  ...واألشكال

ة، والقفز العريض، على مستوى العضالت الكبيرة والدقيقة، كاإلمساك بالكر :ةب المهارات الحركّيانفي ج
األعلى والحجل، وبناء عدد من المكعبات، ولمس أطراف أصابع اليد األخرى والقص بمقص  إلىوالقفز 

 .ب تقييم حدة البصر والسمعانج إلىلتقليد األشكال والحروف، 

الكالم على تحديد قدرة الطفل  إلىباً مهماً من التقييم إذ يصار انيأخذ التواصل ج :ب التواصلانفي ج
كما تقاس قدرته على حفظ األعداد والجمل . فهم اللغة وسالمة النطق وغنى المفردات التي يستعملها علىو

معرفة االسم (يجري أيضاً تقييم معرفته بهويته الذاتية . وقدرته على استعادتها وتكرارها بالترتيب المناسب
 ...)السكن ورقم هاتف المنزل انوالجنس وعنو

مع اآلخرين من خالل التفاعل يجري تقييم قدرة الطفل على : نفعالياال/جتماعياالر ب التطوانفي ج
ب انج إلىكما يجب مالحظة تعامله مع جسده . مالحظة تواصله مع الراشدين وطريقة لعبه مع أترابه
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مهاراته لجهة تعوده وممارسته للعادات الصحية السليمة لجهة طريقة خلعه لمالبسه أو إلباس نفسه أو 
 .طريقة أكله وشربه وغسل يديه

إلجراء عملية التقييم هذه تستخدم أدوات كشف أولي حتى إذا كشف النقاب عن المشكلة أو الصعوبة 
الفريق المتعّدد االختصاصات ليتولى  إلىرها، يحال عندئٍذ مع أولياء  أمره ي منها الطفل ومدى تطّوانالتي يع

ب شخصية الطفل ولطريقة تعامل األهل معه وذلك انيع جوهذا الفريق إجراء تقييم شامل ومتخصص لجم
باستخدام االختبارات المعروفة والمقننة لتوفير معلومات موثوقة للتمكن الحقاً من بناء برنامج عالجي خاص 

 .لمساعدة الطفل وتصويب تطوره وتعديله بالقدر الذي تسمح به حالته

  
الحذر والحيطة عند تفسير نتائجها  إلىاالختبارات المستخدمة متفاوتة في دقتها ما يدعو  ان :مالحظة

  .ت معلومة الصدق والثبات ضعيفةانوإطالق الحكم على الطفل وبخاصة إذا ك
  

  
  مبادئ واستراتيجيات التدخل المبكر

  
  :مبادئ التدخل

والروضة، يمكننا التوقف عند العديد من عند تحليل برامج التدخل المبكر في مرحلتي ما قبل المدرسة 
الخطوط العريضة والمبادئ التي يجب مراعاتها عند وضع الخطة الفردية العالجية ومحاولة تكييفها بما 

  .يتناسب مع حالة كل فرد
الجهود توجه في برامج التدخل نحو األطفال الذين تظهر عليهم بوادر ومؤشرات تتصل  انوالمالحظ 

 إلىم، كالفشل األكاديمي أو القصور الحركي، أو الضعف اللغوي، أو االفتقار عوبة تعلّية وجود صانبإمك
  .المهارات االجتماعية والتواصلية

  :اآلتيةالتدخل مبادئ في أكثرية برامج التدخل المبكر، من بين تلك الخطوط العريضة التي تظهر 

مون الفعليون للطفل، األهل هم المعلّ انإذ وهو دور بالغ األهمية وحاسم  :دور األسرة في التدخل المبكر
أما االستراتيجيات التي تساعدهم على . عكاس إيجابي على تطور أداء أوالدهم انولنجاحهم في هذا الدور 

  :النجاح بدورهم التدخلي فهي
إشراكهم في وضع البرنامج التدخلي مع تحديد دورهم وما يتوقع منهم من مساهمة في تنفيذ هذا  •

السيما في أثناء تواجد الطفل في بيته لكي ال تتناقض أدوار المعنيين في البرنامج بعضها مع  البرنامج
  .ي منهاانبعض بحيث تنعكس سلباً على تطور الطفل وعلى تفاقم الصعوبة التي يع

. جباتهم تجاه مشكلة أو صعوبة طفلهمامع أولياء األمر لتحميلهم مسؤولية قيامهم بو عقديجب توقيع  •
  .يكون الدور موضحاً ودقيقاً انولذلك يجب 
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يزّودون بها لتنفيذها في الجو األسري مع جميع المعنيين من أخوة  بأنشطةتكليف أولياء األمر  •
  .وأخوات في المنزل

لموكلة ية تصويب بعض المهمات ااناالستمرار في متابعة األهل من قبل الفريق المختص مع إمك •
  .إليهم

يطلب  انتدريب أولياء األمر على استخدام بعض األلعاب التربوية وبعض األدوات والمعدات الممكن  •
  .استخدامها في إطار البرنامج التدخلي

متابعة االتصال والتنسيق مع أولياء األمر من قبل الفريق المختص أو من قبل المسؤول عن تنفيذ  •
  .ت المقدمة والممكن تقديمهابرنامج التدخل في موضوع الخدما

  
  

  إرشادات التدخّل المبكر
  

  .تكون منظمة وموجهة توجيهاً أكاديمياً نأعلى البرامج  •
  .مبكراً انالتدخل يكون أجدى وافعل كلما ك •
  التحفيز عنصر أساسي في رفع مستوى التحصيل التعلمي •
ومواد متنوعة، يندمجون طوعياً  بأنشطةاستخدام األساليب المرنة والمفتوحة والتي تزود األطفال  •

  .ال يتغيبون كثيراً عن المدرسة بأنهمفيها، بحيث تسهم في تحفيزهم، ويالحظ 
 انتحسن التحصيل التعلمي يمكن  انات التقييم المستمر السيما في مرحلة المتابعة على انتشير بي •

هذين الصفين  نألصفين، ي أو الثالث، وذلك مع استمرار التدخل في هذين الانيستمر حتى الصف الث
  .في تعلم القراءة والكتابة والحساب انحاسم

 انتكون شاملة لمواد منهجية وأدلة ودروس ومواد داعمة كما يجب  انبرامج التدخل الفعالة يجب  •
  .يستخدم فيها أسلوب التعليم والتعلم من الزميل

صعوبة وتكييفها لتتالءم مع نمطه ي من اناجات الفرد الذي يعتيحالالتعلم / مالءمة أساليب التعليم  •
  ).حركي -سمعي -بصري(التعليمي 

مي، وفي له أثر في رفع مستوى التحصيل التعلّ) اً أو أقلتلميذ ٢٢(في الصف  التالمذةعدد  ان •
  . تحسين االتجاهات والسلوك في السنوات المدرسية األولى

  
  

   



 

  
 ٣٢ 

 التعلّمية واالضطرابات صعوباتالتقييم   :المحور الثاني
  

 :مقدمـــة

للتأكد من احتياجه لخدمات  ة /التلميذعملية منهجية تشمل جميع المعلومات عن  التعلّميةالصعوبات  يعتبر تقييم
  .خاصة ولتحديد نوع هذه الخدمات

صعوبات الز ذوي عملية التقييم عملية شاقة ودقيقة ويزيد من صعوبتها عدم وجود محكّات مجمع عليها تمّي ان
من غيرهم من ذوي االحتياجات الخاصة، إذ كثيراً ما تكون الخيوط بين هذه الحاالت من الدقة بحيث  التعلّمية

هي حاالت متنوعة  وإنماودة المعالم ليست حالة محد  التعلّمية صعوباتال انال يمكن تمييزها خصوًصا و
  .وال يسهل تمييزها إال بجهد تشخيصي شاق وطويل ، واسعة التغاير

  
  :التعلّمية االضطراباتأهداف تقييم 

  :تحقق عملية التقييم هدفين أساسيين 
  

  .التعلّمية ضطراباتاالذي  ة /التلميذتصنيف  إلىالوصول  :الهدف األول
  . تلميذاستخدام نتائج التقييم لبناء برنامج تربوي عالجي فردي لل :يانالهدف الث

  :يستهدف التقييم ما يأتي 
من هم معرضون لخطر مأو  تعلّميةاضطرابات ون من انالذين قد يع التالمذة لىالكشف األولي ع -١

المرشحين  التالمذة اناً كثيرة بانوقد نتفاجأ أحي. اتها بهدف تحويلهم لمزيد من التقييم والتشخيصانمع
  يانوقلة منهم فقط هي التي تع تعلّمية اضطرابات ون فعلياً منانللكشف األولي ال يع

اإلجراءات المختصرة واالقتصادية وغير  في هذه الحاالت تعتمد غالباً .من صعوبة في هذه المرحلة
  .المقننة

وفي ضوء أدائه في المجاالت الظاهر  ة/المعلّمالتقييم الشامل في ضوء مالحظات  إلى ة /التلميذإحالة  -٢
المعلومات  إلىتحدياً يتمثل في اختيار األساليب التي توصل هذه المرحلة تشكل . ضعفه فيها
  .الضرورية

يستحق خدمات التربية الخاصة وفاقًا للحكم العالجي الذي يقدمه  ة /التلميذ انالحكم على ما إذا ك -٣
 .المختصون

المعلومات التي ظهرت في التقييم وتحديد  إلىالتربوية الفردية باالستناد  –وضع الخطة التعليمية  -٤
 .تلميذعزاالً بالنسبة للانالبيئة األقل 

ومدى  ة /التلميذمدى تقدم  إلىف كن التعرميإخضاع الخطة الفردية للتقييم المستمر، وفي ضوء ذلك  -٥
 .فعالية الخطة
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  :مبادئ التقييم
  .ة واألخالقيةالعلمّي ل إطاراً لهذه العملية من الناحيتينتشك ،يجب مراعاتها ،مجموعة من المبادئ هنالك
يثبت عدم  انالتقييم الشامل إال بعد أخذ موافقة أولياء األمر خطياً وبعد  إلى ة /التلميذيجب أال يحّول  -١

  .معلم الطفل إلى ،في المدرسةمين المعلّنجاح التوصيات التي تقدمها لجنة 
يتشارك جميع أعضاء الفريق المختص في عملية التقييم واتخاذ القرارات التربوية المهمة،  انيجب  -٢

 إلىقد يصل عدد أعضاء الفريق . لتأتي عملية التقييم شاملة لجميع المجاالت التي تتصل بالصعوبة
مرشد النفسي واختصاصي أولياء األمر ومعلم الصف ومعلم التربية المختصة وال انشخصاً غير  ١٨

يتشاركوا  انهم المعنيون المباشرون والذين يجب  ة /التلميذوحركي  -النفس واالختصاصي النطق
 .في عملية التقييم

  
  :دور كل من أعضاء الفريق في التقييم

بتطور سلوك  انة والقيم االجتماعية والعوامل الصحية وبيبالظروف البيتّي انوضع بي :دور الوالدين •
  .ه في البيئة المحيطةانالفرد وتفاعله في العائلة ومع أقر

تفسر أو تظهر  انباألمراض واالختالالت الصحية التي يمكن  انوضع بي :دور العاملين الصحيين •
 .ة /التلميذي منها انأسباب الصعوبة التي يع

األكاديمية واستعداداته وميوله وقدراته وعن تفاعله  ة/التلميذعن معارف  انوضع بي :ميندور المعلّ •
 هانمع أقر

بنتائج االختبارات المعيارية والمؤشرات التحصيلية  انوضع بي: المرجع أو المختص ة/مالمعلّدور  •
  .ذي الصعوبة تلميذوتفسير داللتها بالنسبة لل... والسلوكية والعقلية

نتائجه، دوامه، سلوكه، وصحته النفسية : ةالمدرسّية /التلميذات عن سجالت انبي :دور مدير المدرسة •
  .والجسدية الموثقة

ات عن توقعاته وسلم قيمه وإدراكاته للمواقف ومهاراته االجتماعية واألكاديمية انبي :ة/التلميذدور  •
 . وأسلوبه في التعلم أو نمطه واستراتيجياته

  
  :الفحص الشامل

من أجل ذلك، باألداة المناسبة لجمع  انيستع انلكل ما له عالقة بالصعوبة و يجب إجراء فحص شامل
واحدة  بمعلومةيتضمن التقييم اختبارات ومقاييس أخرى غير تلك التي ال تزود إال  انالمعلومات، كما يجب 

برامج  إلى ة/التلميذوبهذا يجب أالّ يعتمد في الحكم على تحويل . نكنسبة الذكاء أو عالمة اختبار تحصيلي مقنّ
  .التربية المختصة بناء على نتيجة أداة تقييمية واحدة أو على رأي معلم واحد
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  :تحديد البيئة الصالحة
يحّدد البيئة التي يقدم فيها  نأعلى فريق التقييم  نإبرنامج فردي خاص ف إلى ة/التلميذفي حال أحيل 

عزاالً انعن صفه، وذلك مع األخذ بمبدأ البيئة األقل  ة/التلميذيفصل فيها  انهذا البرنامج والمدة التي يجب 
  .الصف إلىقرباً  األكثرو
  

  :ب التي يجب التركيز عليها في عملية التقييم هيانأهم الجو
  .التحليل التسلسلي وعمليات التخطيط -يانالقدرة اللفظية، التوجه البصري المك •
 .والرياضيات والتعبير الكتابيالمهارات التحصيلية في القراءة والتهجئة  •

 .متطلبات المدرسة واألسرة •

  ة/التلميذمين أو الزمالء نحو فشل ردود فعل اآلخرين أو المعلّ •

 .وتكيفه ة/التلميذالتأثيرات عبر الزمن، لتفاعل العوامل السابقة على أداء  •

  
  ما هي توقعات المعنيين من عملية التقييم؟

  :مون في الصفوف العادية الحصول على أجوبة تتعلق باألسئلة اآلتيةيتوقع المعلّ :مينتوقعات المعلّ - ١
 انجاز الواجبات واتباع التعليمات واإلذعنإمقارنة بقدرات زمالئه على  ة/التلميذما هي قدرة  •

  للقواعد؟ وكيف يمكن دمجه مع زمالئه؟
من القراءة والكتابة؟ وما هي االستراتيجيات التي يجب استعمالها لرفع  ة/التلميذهل سيتمكن  •

 دون مستوى الصف؟ انمستوى أدائه إذا ك

 تجنيبه السلوك الذي يخرق جو الصف؟ ة/للمعلّمما مستوى سلوك الطفل االجتماعي وهل يمكن  •

  
  :إجابات عن األسئلة اآلتية: المختص ة/متوقعات المعلّ - ٢

  وأسبابها، وهل هذه المشكلة عارضة أم بنيوية أو بيئية؟ ة/التلميذما هي مشكلة  •
 ما هي مواطن القوة والضعف المحددة في التعلم؟ •

 ؟اجاتهتيحا جهةاسب لمونما هو النمط العالجي األ •
 هو صف خاص؟ وأ ة/مهل هو الصف المدعوم مع غرفة مصادر أو مساعد معلّ •

 
  :يجيبه البرنامج التقييمي عن هذه األسئلة ان :المديرتوقعات  - ٣

  التقييم شامالً؟ انهل تم الحصول على إذن الوالدين وهل ك -
؟ وهل يمكن المدمج في صف عادي أو في صف خاص ة/التلميذكيف يمكن دعم عملية تعلم  -

  توفير أدوات الدعم ووسائله؟
  وجوده في الصف العادي؟اقتناع بعلى وهل هم  ة/التلميذمون التعامل مع المعلّ يستطيع هل -
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  :توقعات الوالدين أو أولياء األمر - ٤
الصف المختص؟ وهل هناك اختصاصيون  وللطفل، هل هو الصف العادي أ انما هو أفضل مك •

  لمساعدته؟ وهل تتوافر المواد التقنية الالزمة للطفل في الصف العادي؟
وي وبالتالي الجامعي؟ وهل سيتمكن من انمن متابعة تحصيله في التعليم الث ة/التلميذوهل سيتمكن  •

 تحصيل المهارات الالزمة للحصول على مهنة أو وظيفة؟

  
  :ة/التلميذتوقعات  - ٥

  هل سأتعلم كغيري من الناس؟ •
 هل سأغادر الصف للحصول على مساعدة خاصة؟ •

 واالجتماعية؟شطة األكاديمية نأتفاعل مع اال انكيف يمكن  •

 التعليم الجامعي؟ إلىهل سأتمكن من الوصول  •

 ...   هل سأحصل على عمل مستقبلي مناسب؟ •

  
  ؟في عملية التقييم وما هي الوسائل التي نستخدمها ؟كيف نقيم

هنالك وسائل وأدوات متعددة تصلح لجمع المعلومات وتحقيق أهداف التقييم، أما أكثرها استخداماً فهي 
... كتلك الخاصة بالتشخيص أو التحليل أو االستعداد المدرسي أو التهيؤ للقراءة والكتابة وغيرها ختباراتالا

إلعطاء  ن، وهما يتكامالالنظامي النظامي وغير: ه يمكن تصنيف التقييم بوجه عام بناء على نوعين انإال 
  .    ة/التلميذصورة شاملة عن واقع 

  
  :التقييم النظامي - ١

في هذا النوع من التقييم يستعين المختصون باالختبارات المقننة أي المعيارية بهدف مقارنة أداء 
  .ي من صعوبة ماانيع ة/التلميذ انا إذا كم بأداء عينة معيارية من فئته العمرية نفسها وتحديد ة/التلميذ

عن كيفية اختيار العينة وعن صالحية تتميز االختبارات النظامية بدقة البناء وبوجود أدلة لها، تقدم معلومات 
من هذه االختبارات واألدوات المقننة ما يستخدم أو يطبق على فرد واحد في جلسة . االختبار من الناحية التقنية

تفضل أدوات التقييم الفردية لتزويدها الفاحص بقدرة أكبر . منها ما يطبق على مجموعة من األفراد، وواحدة
  . لكاً وأداء في أثناء تطبيق االختبارعلى مالحظة المفحوص مس

  ختبارات النظامية؟الما هي اإلفادة من استخدام ا 
  ...خصائصهم وحاجاتهم إلىمزيد من التقييم للتعرف  إلىالذين يحتاجون  التالمذةالكشف األولي عن  •
  .تحديد مكامن القوة والضعف الرئيسة في المواد الدراسية •
  .الواقعي وقدراته الفعلية ة/التلميذإظهار التباين بين مستوى تحصيل  •
  .تمييز الطلبة ذوي التحصيل المتفوق من ذوي التحصيل المتدني •
  .مجموعته العمرية ورصد مدى تقدمه مع الزمن إلىبالنسبة  ة/التلميذتحديد موقع  •
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  :التقييم غير النظامي - ٢
هارات واالتجاهات والسلوك األكثر اتصاالً بالمنهج والمواقف يمثل التقييم غير النظامي عينة من الم

واضحة في التشخيص والتعليم وتقييم مدى تقدم  ألنهاالصف  ة/م، وهو ما يجعلها أكثر جدوى لمعلّالتعلّمية
تاج إجابات أو تركيبها أو نإعلى  التالمذةهذا النوع من التقييم يشجع  انعلى أسس يومية فضالً عن  ة/التلميذ

  . أدائها أو إيضاحها
  :اآلتية ومن أكثر هذه االختبارات شيوعاً االختبارات

مع ذاته  ة/التلميذما مقارنة ان التالمذةالتي ال ينتظر منها إجراء المقارنات بين  :ية المرجعالمحكِّ -١- ٢
وذلك لتشخيص معارفه ومهاراته ونقاط الضعف المحددة في هذه المعارف والمهارات، بهدف 

  .التركيز عليها ومعالجتها
والملفات التراكمية والتعليم التشخيصي  التقييم القائم على المنهاجومن أكثر االختبارات تداوالً، 

ومنها ما هو موضوع . ات والمقابالتانيوالمالحظة الممنهجة التي تستعمل قوائم الرصد واالستب
  .نفسه ة/المعلّممن قبل اختصاصيين ومنها ما هو موضوع من قبل 

يرتبط التقييم في هذا األسلوب بالتعليم إذ يتركز على جمع المعلومات : التقييم القائم على المناهج -٢- ٢
 .وحاجاته التعليمية ة/التلميذالتي تم تعليمها في المنهاج وعلى معرفة مستوى تفاعل 

  
  :خصائص هذا التقييم
ق الصلة بين استخالص التقييم من المنهاج المطبق ما يقلل من احتماالت التحيز ويوثِّ •

  .التقييم والتعليم
 استمرارية القياس •

استخدام التقييم في أغراض متعددة كالكشف األولي وتشخيص حالة الصعوبة وتخطيط  •
 .الصعوبات المحددة ومتابعة تقدمهمالبرنامج الفردي ومراقبة ذوي 

 .التعلّميةاستخدام نتائج التقييم لتقرير أفضل وسائل لتعليم ذوي الصعوبات  •

 .في المستوى المنهجي المناسب له ة/التلميذبمسوغات وضع  ات/ميند المعلّيزوت •

أساساً مهًما  ة/التلميذو ة/المعلّمتشكل جودة العالقات االجتماعية والتفاعلية بين  :التقييم التفاعلي -٣- ٢
في  ة/المعلّمفي هذا النوع من التقييم العتمادها على الثقة المتبادلة بينهما، وعلى مرونة أسلوب 

ويمثل . ومالحظة قدرته على التعلم في ظروف مالئمة يعمل على توفيرها ة/التلميذإثارة نشاط 
  .لنوع من التقييمسب لمثل هذا انأسلوب التعلم التبادلي األسلوب التعليمي اال

وهو خطوة متقدمة لما يعرف بالتقييم الواقعي أو الموثوق  : Portfolioالتقييم التراكمي -٤- ٢
authentique . على قراءة نص أو التعبير  ة/التلميذقدرة  إلىيعرفنا  بأنهويوصف الهدف منه

. شفوياً أو كتابياً عن الموضوعات التي تعلمها سواء في اللغة أم الرياضيات أم المواد االجتماعية



 

 
 

٣٧ 

تحليل  التالمذةتتطلب من  ألنها" اختيار من متعدد"هذه العملية أفضل من عملية  انويالحظ ب
  .المادة والبحث عما يدعم إجاباتهم

  
  :ات التراكميةميزات التقييم بالملف

  في مختلف المجاالت ة/التلميذتقديم إيضاحات شاملة عن مهارات  •
  .في زمن محدد ة/التلميذتجه اناكتشاف نوعية وكمية العمل الذي  •
التقدم الذي  مدى معرفةالالحق و ة/التلميذالسابق و ة/التلميذإتاحة فرصة المقارنة بين عمل  •

  .فترتي المقارنةبين  كّل منهما أحرزه
 . الملفات وسيلة تقييم مستمرة نالمطلوبة حتى اللحظة أل للمهارات ة/التلميذ انمدى إتق معرفة •

: بالمالحظة ويقصد ،وهي الوسيلة األكثر مصداقية إذا تمت بعناية :التقييم من خالل المالحظة -٥- ٢
 انمن السلوك القابلة للقياس داخل الصف وخارجه، ويمكن  ألنواعالمراقبة واالستماع والتسجيل 

وقد تكون . جميع ما يالحظه ة/المعلّميسجل فيها  حرةوقد تكون . بالصدفةأو  عرضيتتم بشكل 
تتناول ميزات ) أسئلة مكتوبة(م رصد خططاً لها سلفاً على شكل قوائأي م موجهةأو مقيدة 

  .اإلجابة عنها بنعم أو ال ة/للمعلّممكن ة والتي يأو المسلكّي التعلّميةالصعوبة 
حكاماً من قائمة الرصد وذلك من خالل استخدام إوتكون أكثر  "ساللم تقدير"وقد تكون على شكل 

  )...٥ – ١تتراوح من (سلسلة من األرقام 
  .ومع ازدياد الدقة في المعلومات المالحظة تزداد الجدوى منها

وهي وسائل لجمع المعلومات عما يسمى بتاريخ الحالة  :والمقابالتات انالتقييم من خالل االستبي -٦- ٢
ت انوإذا ك. وغير ذلك مما له عالقة بالصعوبة ...) التطور اللغوي -مشكالت الوالدة –الطبي (

ها توفر الوقت من انتغطي الموضوع تغطية شاملة كما  انمحكمة الصياغة يمكنها  ةاناالستب
  .المعلومات عن موضوع يتجاوز خبرة فريق التقييمناحية أخرى وخصوًصا عند جمع 

ة يتالفى فيها الفاحص أمية المجيبين أو مستوى تعلمهم أو انفهي شكل شفوي لالستب المقابلةأما 
  .ها تسمح بالتعمق في بعض األسئلة واألجوبةانعدم فهم السؤال فضالً عن 

  

  :مراحل عملية التقييم
ثالث مراحل متتالية ويتفرع بها تمر ان، التعلّميةصعوبات الالمعروف في عملية التقييم والتعليم في حقل 

  .من كل مرحلة خطوات أخرى
  ما بعد اإلحالة –ما قبل اإلحالة : مرحلة الكشف األولي - ١
 وضع الخطة التربوية  - ختصاصاتعلومات من قبل الفريق المتعدد اإلجمع الم:  مرحلة التقييم - ٢

 .الفردية

 .ة/التلميذمراقبة تقدم  –تطبيق الخطة الفردية : مرحلة التعليم - ٣



 

  
 ٣٨ 

  الكشف األولي: المرحلة األولى  
الذين يظهر أولئك أو  التعلّميةصعوبات الاة اناألطفال المعرضين لخطر مع إلىوهو عملية التعرف 

  .ألعمارهممنحرف عن المستوى المتوقع السلوك الكاديمي أو األضعف ال بعض عليهم
  

  .مين عليهااألهل أو أولياء األمر، كما يجب تدريب المعلّ إلىهذه المرحلة مهمة ويجب شرحها  :مالحظة
  

عداد أتكتسب هذه العملية أهمية خاصة بسبب فعاليتها في وقف إحالة  :ما قبل اإلحالة -االولى  خطوةال
اة انعلى مقاييس معينة كمؤشرات أولية على معمين التقييم الشامل، وهي تقضي باعتماد المعلّ إلىمتزايدة 
ال  ة/التلميذ نأشطة عالجية قد يظهر منها بان، فيقدمون في ضوء هذه المؤشرات تعلّميةلمشكلة  ة/التلميذ

  .مزيد من التقييم والمعالجة إلىي من صعوبة وبالتالي ال يحتاج انيع
  

  :الصعوبات التي يجب مالحظتها قبل اإلحالة 

في مجاالت  تعلّميةون من صعوبات انالذين يع التالمذةواهتمامه هؤالء  ة/المعلّمأكثر ما يثير شكوك 
دفاعية، والنشاط المفرط، وصعوبة فهم التعليمات الشفهية نتباه، واالنمعينة ومنهم هؤالء الذين يوصفون بقلة اإل

في الذاكرة والقدرة التمييزية الضرورية وضعف ... تباعها، وعدم الدقة في النقل من كتاب أو عن اللوحاو
  .لدمج رموز األصوات مع بعضها في القراءة والتهجئة

ر المواد القرائية الضعف في تذكّ: فتشمل التالمذةلشك لدى كبار ا إلىأما الصفات التي تدعو 
عف في المهارات شاء، وضنواستيعابها، واالستخدام غير المناسب للمفردات والقواعد سواء في المحادثة أم اإل

كما . التنظيمية، وصعوبة في اتخاذ خطوات منطقية لحل المسائل الرياضية، وضعف في المهارات االجتماعية
ومعرفية في التذكر والتنظيم  تعلّميةتشمل الصعوبات أيضاً خلطاً وعدم كفاية في استخدام استراتيجيات 

  .واالستيعاب والتعبير وقصور في استخدام المعلومات

 ة/معلّميعرض األمر على  انعليه فوجود طفل تنطبق عليه بعض السمات المذكورة  ة/المعلّمإذا الحظ 
 ة/المعلّم إلىاألكاديمي واالجتماعي وبالتالي يطلب  ة/التلميذمختص أو فريق الدعم، ليقوموا بتحليل سلوك 

مثال على . المتعثر ة/التلميذم استخدام بعض التدخالت العالجية، وإجراء بعض التعديالت الصفية بهدف دع
القراءة أو الكتابة عند توزيع  إلىاإلقالل من الحاجة  ، تقصير طول مدة المهمة التعليمية: بعض التعديالت

  .تباع أسلوب حل النزاعات أو المشكالتا ،المهمات التعليمية
  

ر أو المشكوك بأمره كصاحب المتعثِّ ة/التلميذ انمن  ة/المعلّميتحقق  انبعد : اإلحالة –ية انالخطوة الث
الممارسات أو البرنامج العالجي في خطوة ما قبل اإلحالة لم تؤِت  نأيتأكد من  ان، وبعد تعلّميةصعوبة 

ره، يقوم وتطّو ة/التلميذأو أولياء األمر أو غيرهم ممن لديهم فرص مالحظة مهارات  ة/المعلّمثمارها برأي 
وإعداد بيان يشرح بوضوح سبب يأخذ موافقة أولياء األمر  انعملية تقييم شاملة، بعد  إلى بتحويله ة/المعلّم
  .لعملية التقييم تحويله



 

 
 

٣٩ 

  مرحلة التقييم: يةانالث المرحلة 
  :هذه المرحلة هي المحور األساسي لبرنامج التقييم وتتكون من خطوتين

  
  جمع المعلومات: الخطوة األولى

: يتم جمع المعلومات من الفريق المتعّدد االختصاصات والذي يضم :من هو فريق جمع المعلومات -١
المصدري واالختصاصي في  ة/المعلّمالمرجع أو المعروف ب ة/المعلّمالصف، أولياء األمر و ة/معلّم

علم النفس المدرسي وآخرين كطبيب المدرسة أو الممرضة ومقوم النطق واللغة ومن تدعو الحاجة 
 .ة بخبرتهاناالستع إلى

  
ف على أساس فردي بهدف يتم في هذه الخطوة تقييم مكثَّ: ب التي يتضمنها جمع المعلوماتانالجو  -٢

وتحصيله وحواسه  ة/التلميذذكاء : ب اآلتيةانتربوي يحّدد بقوة الجو –تشخيص نفسي  إلىالوصول 
الشفهية فعالي واالجتماعي ولغته نوحركاته وسلوكه وأسلوبه التعلمي ورغباته المهنية ونموه اال

 .االستقبالية والتعبيرية ولغته الكتابية ومواجهته لصعوبات إدراكية بصرية أو سمعية
 

  : خطوات عملية جمع المعلومات -٣
 .معها ة/التلميذمين عن طرائقهم في التدريس وتفاعل سؤال المعلّ –فحص السجالت المدرسية  •

 .ي منهاانلمعرفة مدى وعيه لمشكلته أو للصعوبة التي يع ة/التلميذمقابلة  •

مواقف صعوبة، من قبل أعضاء الفريق  بأنهافي المواقف الموصوفة  ة/التلميذمالحظة  •
 .المختص

 .الطبي وحاضره وتاريخه التربوي واألسري ة/التلميذسؤال أولياء األمر عن ماضي  •

  
  :مواصفات الذين يقومون بجمع المعلومات -٤

 .كافية بطرائق وأدوات جمع المعلومات وتفسيرهامعرفة  •

 .صاحب الصعوبة ة/التلميذمعرفة بتكوين ملف تراكمي عن  •

متكامل وشامل يضمنه جميع  انوأوجه ضعفه على صورة بي ة/التلميذكتابة تقرير عن قوى  •
 .ب أو مظاهر الصعوبةانجو

 
  :يتضمنه التقرير انما يجب  -٥

  .أو غير ذلك تعلّميةمن صعوبة  ة/التلميذيه انيعلما المعلل التأكيد أو النفي  •
  .تقرير وتأكيد وجود المشكلةالاألسس التي اعتمدت في  •
  .السلوك المتصل بالمشكلة والمالحظ من قبل الفريق •
  .ة/تلميذعالقة السلوك ومدى اتصاله بالصعوبة األكاديمية لل •
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  .ومدى اتصاله التربوي بالصعوبة تلميذالواقع الطبي لل •
وتصحيحه والذي يسّوغ وضع برنامج تربوي خاص  ة/التلميذوجود تباين واضح بين قدرات  •

  .لمعالجة الوضع
  

  وضع الخطة الفردية: ية انالخطوة الث
، التعلّميةبعينه وأداة  إلدارة عملية التقييم  تلميذتتضمن الخطة التربوية الفردية، بصفتها خطة موضوعة ل

  :العناصر األساسية اآلتية
 إلىتحديد األهداف السنوية بعبارات قابلة للقياس وتضمين األهداف أهدافاً قصيرة المدى، موجهة  -١

 .وفي طرائقها ة/التلميذالمعنيين، توجههم في عملية تعليم 

صعوبات الأي برنامج في . بالخدمات التربوية الخاصة بالحالة موضوع التقييم والدراسة انبي -٢
 ...وما يتطلبه من وسائل دعم، وتعديالت ضرورية ومالئمة للمنهاج التعلّمية

يقضيه مثالً في  انوالوقت الذي يجب . عن صفه ة/التلميذتحديد األوقات التي سوف يفصل فيها  -٣
 .صف خاص إلىيتوجه فيه  انغرفة المصادر أو الوقت الذي يجب 

كعالج النطق مثالً أو اإلرشاد أو  ة/التلميذيها انتحديد الخدمات ذات الصلة بالصعوبة التي يع -٤
 .ة بأدوات تكنولوجيةاناالستع

ومراقبته وتقييمه في  ة/التلميذتهاء منه وأسلوب متابعة نتحديد تاريخ البدء بالبرنامج وتاريخ اال -٥
جميع التعديالت التي ينبغي إجراؤها في أساليب  إلىضوء أهداف البرنامج أو الخطة، واإلشارة 

 .واختباره وتقييمه ة/التلميذتعليم 

 .واألوقات التي يجري فيها هذا التقييم ة/التلميذتحديد معايير أو محكات تقييم تطور  -٦

  
  مرحلة التعليم: المرحلة الثالثة  

  
  تطبيق الخطة: الخطوة األولى  

. الصف بتنفيذ التعليم في البيئة الصفية التي تقررها الخطة ة/معلّمأو  التعلّميةالصعوبات  ة/معلّميقوم 
  :يكون ملماً بـ  ان ة/المعلّمويتوجب على هذا 

 أساليب التعليم وطرائقه -١

 المواد التعليمية المنهجية -٢

مه واستراتجياته وغير ذلك ماط تعلّانمراحل نمو الطفل ومستويات تطوره وميوله ومهاراته و -٣
 .التعلّميةصعوبات الاتها في حاالت من األمور التي يجب مراع

 .وضع االستراتيجيات المناسبة لتحقيق األهداف المرسومة في الخطة -٤
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  تقييم الخطة: ية انالخطوة الث
أهدافها القصيرة المدى بالتقييم  إلى ة/التلميذتقيم الخطة الفردية في ضوء قدرتها على الوصول ب

  .التكويني، والبعيدة المدى بالتقييم الختامي
  

بشكل  ة/التلميذيكتسب هذا النوع من التقييم أهميته لكونه شكالً من أشكال مراقبة تقدم  :التقييم التكويني
  .ويأخذ هذا النمط من التقييم شكالً دورًيا. ه للمهارة المعنيةانمستمر للتأكد من إتق

أو  ة/التلميذي بالتقدم المحرز من قبل انفي أثناء التقييم اليومي المستمر بوضع رسم بي ة/المعلّميقوم 
  .بوضع قائمة رصد تتضمن منجزاته اليومية

  
  .أولياء األمر، على تقدم طفلهم في تحقيق أهداف الخطة الفردية ة/المعلّميطلع  انمن المفيد  :مالحظة 
  

يمكن ). فصل أو سنة(يوضع في نهاية مرحلة تعليمية طويلة  :)أو التقريري(الختاميالتقييم النهائي أو 
  .تلميذاللجوء إليه لتقويم فاعلية البرنامج التربوي أو االستراتجية الموضوعة لل

أسلوب االختبار القبلي واالختبار البعدي وذلك بهدف االستمرار في تنفيذ الخطة  إلى ة/المعلّميلجأ 
  .هدف تعديلها أو حتى تغييرهاالفردية أو ب

على تحقيق األهداف التي  ة/التلميذهذا األسلوب في التقييم يبين مدى نجاح الخطة الفردية في مساعدة 
  . والدقة انتحقيقها بدرجة مقبولة من اإلتق إلىسعت الخطة 

  
  التعلّميةصعوبات الالخدمات التربوية لذوي 

  
يتخذها فريق الخطة التربوية الفردية هو قرار اإلحالل  انلعل أحد القرارات األكثر أهمية التي ينبغي 

لتتوافر له الفرص التي تلبي حاجاته  التعلّميةصعوبة اليحل فيها صاحب  انبمعنى في أي بيئة تربوية يجب 
  .فعاليةنالا/ جتماعية إلاألكاديمية وا

فهو يعتمد : هو مبدأ مزدوج  التعلّميةصعوبات السب لذوي نفي تحديد البيئة اال ولعل المبدأ الذي يحتكم إليه
العاديين وعلى عدم إلحاق الضرر بتعلم  التالمذةعلى التعلم مدموجاً مع غيره في صفوف  ة/التلميذعلى قدرة 

  .غيره عندما يدمج
  

  التكامل بين التربية العامة والتربية الخاصة أو المختصة
سب لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة من الموضوعات التربوية الساخنة، نموضوع البيئة اال ان

وذلك من خالل االقتراب وهنالك دراسات تطرح فكرة التكامل بين طلبة التربية الخاصة وطلبة التربية العامة 
ات واسعة على البيئات التي وقد طرأت تغير. بينها في ما  من توحيد البيئات التربوية أو التقريب اناإلمكقدر 
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مزيد من التكامل بين نوعي التربية، فظهرت أفكار  إلى تدعويمكن إحالل الطلبة فيها كما تعالت أصوات 
  . والدمج ومبادرة التربية العامة وأخيراً مبدأ المدارس الجامعة البيئة األقل عزالً

  :البيئة األقل عزالً - ١
الحد المناسب الذي يضمن نجاح  إلىة ذوي الصعوبات مع الطلبة العاديين ه ينبغي تعليم طلبانيفيد هذا المبدأ ب

جتماعي وتكوين الخبرة إلا جهمعملية تعلمهم من دون إلحاق الضرر بعملية تعلم اآلخرين، وذلك بهدف دم
ذوي الصعوبات مع من اختالط األطفال  انبالفكرة القائلة ب البيئة األقل عزالً إلىوتستقوي الدعوة . لديهم

ون بها نتيجة تعليمهم في متحسين تطورهم األكاديمي ويقلل من الوصمة التي يوص إلىاألطفال العاديين يؤدي 
 .  التعليم في الصفوف الجامعة إلىويعتبر هذا المبدأ مقدمة للدعوة . بيئات منعزلة

  :الخيارات الخدماتية - ٢
صعوبات الهنالك سلسلة من الخدمات خاصة بالحاجات المتنوعة لألطفال ذوي  األقل عزالًبناء على مبدأ البيئة 

ي انالذي يع ة/التلميذويقاس نجاح العاملين في التعليم بمدى دفع . وهي مصنفة بسبعة مستويات متتالية التعلّمية
  .زالًفي درجات هذا الهرم باتجاه الصف العادي وليس في صف يعد أكثر البيئات ع تعلّميةمن صعوبة 

  
  :أما المستويات فهي على الشكل اآلتي

  اإلحالل في صف عادي مع خدمات مساعدة أو من دونها -١
  اإلحالل في صف عادي مع خدمات تعليمية إضافية -٢
  اإلحالل في صف خاص بحضور جزئي -٣
  اإلحالل في صف خاص بحضور كامل -٤
  العاماإلحالل في مدرسة للتربية الخاصة ضمن النظام المدرسي  -٥
  دعم في األسرة -٦
  .إحالل في المؤسسات التي ترعاها وزارة الصحة أو الشؤون االجتماعية -٧

 : الدمـج - ٣

طالقًا من ان التعلّميةل عزالً ويستخدم هذا المبدأ بشكل واسع في نطاق الصعوبات قبالبيئة األالدمج رتبط ي
ه قد يستبعد هذا نأه إال انقل عزالً له عن أقر أ تكون ةبوجوب تعليم كل طفل في بيئ اناعتقاد قائم على اإليم

لو توافرت لتعليمه في هذه البيئة، والطفل من التعليم المدمج عندما تصبح األساليب الالزمة غير مجدية حتى 
  .أفضل المعينات التربوية والخدمات اإلضافية

  :مبادرة التربية العامة - ٤
عدم ضرورة وجود نظام ثنائي يفصل بين التربية العادية والتربية الخاصة وتدعو  إلىتدعو هذه المبادرة 

ذوي من إيجاد تفاعل بين النظامين ودمجهما في نظام تربوي واحد لجميع األطفال، إذ يمكن خدمة الطلبة  إلى



 

 
 

٤٣ 

يئة التربية والسلوكية بصورة أكثر فعالية في ب التعلّميةوغيرهم من ذوي المشكالت  التعلّميةالصعوبات 
  .العادية

ذوي من م مع حاجات الطلبة ءبرامج التعليم العادية يمكن تحسينها لتتال انويعتقد أصحاب هذه المبادرة ب
ة جديدة في سلسلة البيئات التربوية انوعلى هذا فهي ليست امتداداً لنظام الدمج، وليست خ. االحتياجات الخاصة

 هي محاولة إلعادة تخطيط نظامي التربية الخاصة والتربية العامة على أسس جديدة بحيث تُعطى وإنما
  .اجات الخاصة للتربية العامةاالحتي مسؤولية تعليم ذوي

  :التعليم الجامع - ٥
نة، في صفوف عادية دونما تمييز بين ويقصد به في المعنى العام جمع جميع األطفال من فئة عمرية معّي

 اجات الدعم الالزم والمالئمتيحااليقدم لذوي  اناصة مهما بلغ مستوى اإلعاقة أو الصعوبة، على ذي حاجة خ
  .لهم

وهذه المستويات كما . هناك أكثر من مستوى لهذه العملية انمبدأ الجمع تبين  إلىبعض الدراسات التي تدعو 
  :يدعو لها بعض المربين هي كما يأتي

أما . الخفيفة في الصف العادي بدوام كامل الصعوبات من ذوي التالمذةيشارك  :المستوى األول
  .الحاجة واألكثر شدة فيكونون في صف خاص في المدرسة العادية يمتوسطمن اآلخرون 

الخفيفة والمتوسطة في الصف العادي دونما  حتياجاتإلا من ذوي التالمذةيشارك  :يانالمستوى الث
 .تعريضهم للسحب من الصف لغايات تعليمية

اجات في تيحالأشد افي حين يوضع ذوو في الصف العادي  التالمذةيشارك جميع  :المستوى الثالث
 .صف مختص في المدرسة العادية، وبهذا ال يستثنى إال عدد قليل من الطلبة

دونما اجات تيحالفي الصف العادي مع تقديم دعم لذوي ا التالمذةيشارك جميع  :المستوى الرابع
ويطلق . تلقي المساعدة وتوفير التفاعالت االجتماعية بين مختلف أفراد الصف انمع ضم. عزل أحد

 .على هذا المستوى الجمع التام

  
طالقاً من فلسفة التعليم الجامع التي تقضي بوجود جميع فئات المتعلمين في صف عادي يتكامل فيه ذوو ان

  :بذلك ما يأتيفي فئات فيتحقق  التالمذةاالحتياجات مع غيرهم وحذف نظام تصنيف 
  تقبل األفراد بعضهم بعًضا •
جرائياً واستراتيجياً وإدارياً ما يمكنهم من تعليم جميع إمزيداً من الدعم  ات/مونيتلقى المعلّ •

 .التالمذة

يتعلموا بنجاح في الصفوف العامة  ان التعلّميةصعوبات المن ذوي  التالمذةتمكين جميع  •
 .بصرف النظر عن طبيعة صعوبتهم وحدتها

يلتقي مع مفهوم التعريف  LDAاألميركية  التعلّميةصعوبات المفهوم التعليم الجامع كما عّبرت عنه جمعية  ان
  :اآلتي



 

  
 ٤٤ 

وا من ذوي صعوبات انمدمجين بعضهم مع بعض سواء أك التالمذةيتعلم في الصف الجامع في المدرسة جميع "
في الصف الدامج  التالمذةين، بحيث يزود جميع وا مهمشين أو متفوقاناة أو كانوا معرضين لمعانأم ك تعلّمية

  .ميهم كل دعم ومساعدة يحتاجونهااجاتهم، كما يقّدم لهؤالء ولمعلّتيحابخبرات تربوية مالئمة لقدراتهم و
في الفرص التربوية والمواطنة الكاملة،  ٍؤمسألة التعليم الجامع كمسألة تكاف إلى UNESCOوتنظر اليونسكو 

إقامة على مي التربية العادية واإلداريين، كما تشجع اعتماده مع مواكبته بدعم معلّها تشجع على انكما 
  ).مشوار، اليونسكو. (مين، وتعليم الجميع بتقبل الفروقات القائمة بين الناسالعالقات بين مختلف فئات المتعلّ

  
  

  الخدمات التي يمكن توفيرها في البيئات التربوية المختلفة
  

  :قرارات إحالل الطفل في بيئات تربوية معينة العوامل اآلتيةتراعى عند اتخاذ 
  .إعطاء األولوية لحالة الطفل واألسرة •
 .مين في تعليم الصفوف المدمجةرغبة المعلّ •

 .توفير خيارات الخدمة في المدرسة نفسها •

 .مين بالتدريب في أثناء اإلعداد وفي أثناء الخدمةالتطوير المهني للمعلّ •

 .مالئمة والدعم الكافيتوفير المصادر ال •

 .ظمة وتكوين عادات عمل مناسبةنتهيئة الطفل للدمج من طريق التفاعل وإطاعة اال •

وتقبل اختالفاتهم  التعلّميةصعوبات التهيئة الطلبة العاديين للتفاعل اإليجابي مع زمالئهم من ذوي  •
 .شطتهمانومشاركتهم في 

  :خدمات الصف العادي 
  :المدموجين في الصف العادي هما التعلّميةصعوبات اللتقديم الخدمة لذوي  انثمة وسيلت

  .الصعوبات مباشرة مع الطفل في الصف العادي ة/معلّمحيث يعمل  الخدمة المباشرة •
 إلىبدوره التعليم ينقل العادي الذي  ة/المعلّمالصعوبات مع  ة/معلّمحيث يعمل  الخدمة غير المباشرة •

 .ة/التلميذ

  :الصف من حيث ة/معلّمهو  ،المدمج في صف عادي التعلّميةصعوبة الذي  تلميذمفتاح النجاح لل ان
  .ه بقدرة الطفل على التقدم واتجاهه لقبول تعليم أطفال ذوي الصعوبات مع األطفال اآلخرينانإيم •
 .اآلخرين اإلجراء الذي ينتهجه في التعامل مع المشكالت المتعلقة بقبول ذوي الصعوبات مع األطفال •

الجهود التي يبذلها لتأمين بيئة طبيعية لجميع الطلبة وتوفير الطرائق الفردية الضرورية لمساعدة ذي  •
 .على األداء األفضل التعلّميةصعوبة ال

 .التعلّميةصعوبات الفعالي ومشكالت ذوي نفي التعامل مع السلوك اال ة/المعلّممهارة  •

  



 

 
 

٤٥ 

  :تأمين الوسائل واالستشارة الخاصة -٢
عندما يستعين بأدوات يؤمنها له النظام مثل الكتب المصورة وقليلة المفردات، الكومبيوتر  ة/المعلّمينجح 

  ...والوسائل التكنولوجية الحديثة المجسمات لتعليم الرياضيات
كتدريبه على استخدام  تعلّميةصعوبات  ة/معلّممستشار أو  ة/معلّمكما ينجح إذا توافر له التدريب من قبل 

  .المواد الدراسية أو إجراء تقييم أو تطوير استراتيجيات خاصة أو إعداد برنامج

  :خدمات التعليم الخصوصي 
  :التعليم الخصوصي يستخدم لمساعدة  ان 

  .مساعدة إضافية إلىاألطفال الذين تم إدماجهم في الصف العادي أو هؤالء الذين يحتاجون  •
تعلم على لياء األمر بمدرسين خصوصيين خارج المدرسة لمساعدة أطفالهم يستعين أيضاً بعض أو •

 .مهارات محددة

يساعد على تحسين التحصيل في القراءة وينمي الثقة بالذات  آخر إلى تلميذالتعليم التبادلي من  •
 ...ويستثير الدافعية

تكون شكالً من تفريد التعليم، إذ تعطي  انيمكن  انالبرمجيات المعدة بإتق. التعليم بواسطة الكومبيوتر •
 .معلومات وتطرح تمرينات وتقّيم مستويات الفهم كما تزود بمعلومات إضافية

ويركز على تحسين مهارات  الذي يقوم بزيارة عدد من المدارس الالزائر أو الجّو ة/مخدمات المعلّ 
  .ة/المعلّم

ويدرب عدداً من األساتذة ويوصي بتأمين الوسائل ة، بحيث يوجه ية مكوثه في المدرسة أليام عّدانإمك •
 .والمعدات الضرورية

  :خدمات غرفة المصادر 
وتأمين خدمات غير  التعلّميةصعوبات العدد من أطفال ذوي  إلىتقديم خدمات تعليمية مباشرة  •

  .ميهممعلّ إلىمباشرة 
 .التربوية التالمذةتقديم خدمات تقييم لحاجات  •

 .عالجي وفاقًا لخطة فردية متقنةتصميم وتنفيذ تعليم  •

 .الصف غرفة العادي في ة/المعلّمالصعوبات في غرفة المصادر و ة/معلّمالتكامل بين دور  •

  :غرف المصادر ات/ميخدمات معلّ 
 . دةانحضور اجتماعات أولياء األمر وتحديد األدوار المس •

 . التالمذةمين العاديين لمناقشة تطور بعض لقاء المعلّ •

 .تعليم عالجي في غرفة المصادرتقديم  •

 .تالمذةتوفير معلومات حول الخصائص السلوكية لل •

 .ات تتعلق بالتقييم األكاديميانتوفير بي •



 

  
 ٤٦ 

 .ة/التلميذالتخطيط الجتماعات لتقويم تقدم  •

 .شطة ذوي الصعوبات وتقدمهمانتقديم التقارير حول  •

  خدمات مركز التعليم التشخيصي الوصفي 
والعاملين في  االختصاصيينهذا النوع من المراكز إذ يقوم فريق من  إلىيرسل أولياء األمر أوالدهم 

ته، فيقوم الفريق بمالحظة الطفل ااجتيحامجال التشخيص، بتقييم أداء الطفل ويضعون له برنامجاً خاصاً لتلبية 
الصف يقوم  إلىم الصف لتطوير الخطة الفردية، وعندما يعود الطفل في صف المركز ويبقى على اتصال بمعلّ

  .بتطوير برنامجه في ضوء األفكار التي أوصى بها فريق المركز

  :خدمات الصف الخاص 
 ة/معلّمالتعليم فيه بعملية اً ويقوم تلميذ ١٢ – ٨يتميز هذا الصف بصغر حجمه إذ يشتمل عموماً على 

  .كمعالج نطق وغيره: خدمات مساعدة تقدم من أشخاص مختصين آخرين ب انج إلىمختص ومساعد له، 
  .يتم التعليم في الصفوف الخاصة على أساس فردي بإشراف مكثف

إذ يظهرون مفهوماً للذات بشكل أفضل  التعلّميةصعوبات الاً لبعض الطلبة من ذوي انيكون هذا النوع مفيداً أحي
  .من أولئك الموهوبين

لممارسة التدخل  انه يعتبر أفضل مكنأالتعليم وقضاء معظم الوقت في التعلم كما  ه يسمح بتفريدانثم 
الشديدة، الذين ال يمكن دمجهم في الصفوف  التعلّميةالعالجي المكثف والشامل الذي يحتاجه ذوو الصعوبات 

  .ت مدعومة بغرف مصادرانالعادية حتى ولو ك
  :ة أساسيةلنجاح العمل في الصف الخاص تعد المعايير اآلتي

  .الموجودين في الصف التالمذةماط انالصف الخاص على  ة/معلّمتدريب  •
 االجتماعيال على أساس الوضع  االجتماعيةاختيار الطلبة على أساس مشكالت التعلم أو المشكالت  •

 .االقتصاديأو 

 .اجاتهمتيحالتلقي الطلبة تعليماً مكثفاً ومكيفاً وفاقًا  •

 .ة/أو الميسر ة/للمعلّمتوفير مجموعة واسعة ومتنوعة من مواد التعليم والمصادر  •

 إلىتقال ناال انإذ  ،ذلك ممكن انعلى نحو مستمر وإعادة دمجه إذا تبين ب تلميذمراقبة تطور كل  •
 .بيئة أقل عزالً هو الهدف

 .تالمذةلل اجات المختلفةتيحاال توفير أساليب تعليم متنوعة تتناسب مع •

  خدمات المدارس الخاصة 
 التعلّميةصعوبات المدارس خاصة لتعليم األطفال من ذوي  بإنشاء انيقوم القطاع الخاص بشكل عام في لبن

  :من هذه المدارس انوهناك نوع. الحادة
ون انأو الذين يع التعلّميةمن ذوي الصعوبات  التالمذةالمدارس المسماة بالمدارس النهارية حيث يداوم  •

المدارس  إلىة، لفترة محددة يتلقون فيها المساعدة ويعودون بعدها فعالّيان/ من مشكالت اضطرابية 



 

 
 

٤٧ 

في  مالكا ادواميداومون  فإنهم التالمذةوإذا لم يتيسر في المدارس خدمات لمثل هؤالء . العادية
  .المدارس الخاصة النهارية

 إلى التالمذةنسبة . تقدم هذه المدارس تعليماً مكثفاً مصحوباً بعمليات إرشادية: المدارس الداخلية •
في صفوفها منخفضة، نظراً للخدمات المتخصصة والمتنوعة التي توفرها هذه المدارس  ة/المعلّم

 .طوال اليوم الدراسي
 

  تقدمها األسرة  انالخدمات التي يجب 
  تعلّميةون من صعوبات نالألطفال الذين يع

  
  :مقدمـــة

من مستوى  انالوالد انعبئاً ثقيالً على األسرة، السيما إذا ك تعلّميةيشكل وجود طفل ذي صعوبة 
  .التعايش مع كل المشاعر المتناقضة التي يقعون فريستها إلىغير عادي، ما يضطرهم  اجتماعي

األمر األهم والمطلوب من األهل فيتركز على مشاركة المدرسة في مساعدة أبنائهم وفي صنع  انغير 
هذا عدا . القرارات المتعلقة بالخطة الموضوعة لهم والتي تسهم في تسهيل عملية التعليم البيتية وفي المدرسة

ح الخلفية الكامنة وراء سلوك وإيضا احتياجاتهم عن دورهم في تقديم المعلومات المهمة عن أبنائهم وعن تحديد
  .األطفال واتجاهاتهم

  
  على الوضع االُسري تعلّميةي صعوبة عكاس وجود طفل ذان

في أسرهم، وهذا التأثر  تعلّميةتتأثر العالقات األسرية تأثراً بالغاً في حالة وجود أطفال ذوي صعوبات 
  .نموهمعلى و التعلّميةذوي الصعوبات  من األشخاص ينعكس على تطورسلبياً أم إيجابياً  انأكسواء 
ب انتكون المعاملة في بعض الحاالت، غير متساوية من الوالدين نحو األبناء، سبباً للغيرة من ج •

 .األخوة العاديين، وقد تخلق توتراً في ما بينهم

التردد في دمج  إلىيشعر بعض أولياء األمر بالخجل لصلتهم بطفل ذي صعوبة وهذا األمر يؤدي  •
ومن فرصة التأقلم  انيتلقاه من األقر انشطة وبالتالي يفقد فرصة الدعم الذي يمكن نالطفل في األ

 .معهم في مختلف الظروف االجتماعية

ية انميز إلىتكريسها للطفل ذي الصعوبة، تحتاج  إلى انطبيعة الخدمات التي يضطر الوالد نإ •
قطاعها عن العالقات نالية المخصصة لرفاهية األسرة وانزخفض المي إلىونفقات يضطرهم تأمينها 

  .مع األقارب واألصدقاء ةاالجتماعّي
هذه اإلشكاالت وغيرها يالحظها الطفل وتنعكس عليه وتعيش معه وتشعره بالمرارة ويكون عرضة لتطوير * 

  .مفهوم منخفض عن الذات
   

   



 

  
 ٤٨ 

  :المشكلة إلىكيف يتعّرف األهل 
بعضها يظهر في األشهر القليلة األولى لفترة  نإاألم هي عادة أول من يتنبه للمشكالت، إذ  ان

 إلىه تنّبت انفعلى األم إذاً . المدرسة إلىفترة الدخول  ال فيبعضها اآلخر ال يظهر إ نأالرضاعة، في حين 
  :لعوارض اآلتيةا

  .عدم تمكن الطفل من الجلوس حتى الشهر التاسع •
 .شهراً وسنتين ١٨من المشي من دون اإلمساك بشيء بين عمر عدم التمكن  •

 .اإلخفاق في نطق كلمات مفردة ومفهومة في الثالثة من عمره •

 .الوعي بشكل متكرر انظهور تشنجات حادة وفقد •

 .الضحك اننظرات باردة خالية من التعبير، وفقد •

 .عند سماعها أو رؤيتهاأصوات أو وجوه مألوفة أو إظهار الفرحة والسرور  إلىعدم التعّرف  •

 .تعثر متكرر الحدوث في أثناء المشي •

 .فعالية العنيفة تجاه بعض الحوادث التافهةنإظهار بعض ردود الفعل اال •

 . عدم االستمتاع باأللعاب التي تثير المتعة عادة لدى األطفال بشكل عام •

  
طبيب  إلىاألب أو  إلىعادة ما تعّبر عن قلقها  فإنهافي حال مالحظة هذه العوارض من قبل األم، 

مة الروضة، وغالباً ما ينكر اآلباء أو األقارب في مرحلة الوعي األولى هذه، وجود شيء معلّ إلى الطفل أو
وضع طفلهم سوف يتحسن مع الزمن ويهملون معالجة هذه البوادر مبكراً، ما  انغير طبيعي ويتأملون في 

  .ةتفاقم المشكل إلىيؤدي 
  

  ردود فعل األهل على وجود مشكلة صعوبة لدى طفلهم
تتفاوت عادة ردود فعل الوالدين تجاه مشكلة طفلهم تبعاً لتفاوت هذه الصعوبة ووضوحها، ولمستواهم 

ات فعل الوالدين بالعوامل األربعة ويمكن اختصار رّد. هم وتدينهمانالثقافي واالجتماعي واالقتصادي ولمدى إيم
  :اآلتية
  .الحالة وحّدتها ومدى ما تتطلبه من رعاية خاصة خصائص •
  .حجم األسرة وشكلها وخلفيتها الثقافية واالجتماعية •
  .الخصائص الشخصية لكل فرد في األسرة تؤثر في ردة فعل كل منهم •
  ...التحديات الخاصة لألسرة كالفقر والسكن •

  
  .وتنتهي غالباً بالتقّبل على أمل التحسين فعالية تبدأ عادة بالصدمةناليمر األهل إذاً بسلسلة من المراحل ا

   



 

 
 

٤٩ 

  :فعاالتنالما هي هذه المراحل أو ا
عند سماعهما الخبر  انتستبعد المشاعر التي يحس بها الوالد ،وهي حالة تخدر اإلحساس: الصدمة •

  .السيئ
أي رفض التشخيص الذي  تعلّميةي من صعوبة انطفلهما يع انأي رفض الوالدين لفكرة : كارنإلا •

  .للحصول على تشخيص بديل انيقوم به الطبيب فيسعي
آخر على أمل تخطئة  إلىالشك بدقة التشخيص وبداية مرحلة التنقل من اختصاصي  :مراجعة األطباء •

  .التشخيص األول
  .وحيدون في مواجهة المشكلة ال أحد يفهم وضعهم وال وضع طفلهم بأنهميشعر األهل  :العزلة •
تلوم األم عادة نفسها على بعض اإلهمال في واجباتها نحو طفلها وتعزو سبب حالة  :الشعور بالذنب •

  .هذا اإلهمال إلىطفلها 
ه انو" ال يعرفون شيئاً" وبأنهمالنفسي أو الطبيب  يوهنا يلقى األهل اللوم على االختصاص :الغضب •

فاقدة لعقلها، وال احد يفهم أو يعرف مة يكتشف الحالة مبكراً، وتصبح المعلّ انعلى الطبيب  انك
  .بالتأكيد حالة طفلهم

في هذه المرحلة كثيراً ما تقوم األم بإلقاء اللوم على زوجها، فتتهمه بتدليل الطفل وعدم تحميله  :اللوم •
  .المسؤولية

وهنا تبدأ تساؤالت األهل عن مستقبل طفلهم فهل ما هو به مرض مستعصٍ وال يمكن  :الخوف •
  ؟... والتخرج والعمل كسائر األوالد واإلنجابيؤثر ذلك في قدرات طفلهم في الزواج عالجه وهل س

 إلىنفسيهما و إلىسبب مشكلة طفلهما  انعلى نفسيهما ويعزو انينكفئ الوالد :كفاءنكتئاب واإلاإل •
  . فشلهما وعدم قدرتهما

يوصي االختصاصيون عادة بإطالق مشاعر األهل وعدم  :لقبول بالمشكلة واألمل في إيجاد حلا •
وإتاحة الفرصة لهم للتأقلم والتكيف مع الصعوبة واستعادة  الطمأنةكبحها بسرعة، وبث مشاعر 
  .نشاطهم لمتابعة تربية طفلهم

بالتفتيش  انويترتب على قبول الصعوبة، الحصول على المعرفة حولها واآلثار المالزمة لها فيبدأ الوالد
  . ن المعلومات عنها، وتحديد دورهما في البحث عن األسباب والعالجع
  

  :البحث عن األسباب والعالج
يقوم على المظاهر السلوكية بدالً من المظاهر العصبية أو  التعلّميةالتشخيص عادة في حالة الصعوبات 
المشكلة موجودة فيجب عدم إضاعة الوقت في التفتيش عن  انالجينية وينطلق أصحاب هذه النظرية من 

يواجه . أسبابها، والبدء بمعالجتها فوراً، وعدم صرف األموال على معالجة األسباب بل التصدي فوراً للسلوك
قصور الدماغ البسيط، التأخر التطوري، الجهاز العصبي، النقص في : األهل عادة نظريات كثيرة متباينة منها

  .نات، عطب األذن الداخليةالفيتامي
  .األكثر تأييداً اننظريتي قصور الدماغ البسيط وعدم الكفاية البيئية هما النظريت انغير 
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واعين ومطلعين على أساليب العالج القائمة  ات/مونيكون المعلّ انفي جميع األحوال، من الضروري 
د األهل بالمعرفة الضرورية وتوجيههم وفاقًا على األسباب المرضية وآثارها على األطفال، وبذلك يمكنهم تزوي

  .لما تقتضيه الحالة
  

 تكامل األدوار بين األسرة والمدرسة

  
نتيجة تطور األبحاث والدراسات واستصدار التشريعات، وبعد زوال المفاهيم القديمة، أصبح 

  .األسرة كوسيط رئيس في المعالجة ال كعامل مسبب لصعوبات أبنائهم إلىالمختصون ينظرون 
وقد أصبح للوالدين دور تشاركي في تشخيص حاالت أبنائهم وتخطيط برامج عالجية مدرسية في حال وجود 

  .محددة تعلّميةصعوبة 
  

  كيف تتجسد المشاركة بين األهل والمدرسة
  :ات/ميناجتماعات أولياء األمر مع المعلّ - ١

االجتماعات تبقى الوسيلة األكثر فعالية وتؤسس  انمين إال تتعدد وسائل التواصل بين األهل والمعلّ
  .مؤهلون للتخطيط لمستقبل أبنائهم بأنهملعالقات إيجابية بين المدرسة والبيت، كما تشعرهم 

  
  :أهداف هذه االجتماعات

وميوله وسلوكه في البيت  بانالمختلف الجو ة/التلميذالحصول على معلومات عن تطور نمو  •
  ...وعالقاته االجتماعية

ذي الصعوبة من خالل تطوير الخطة  ة/التلميذإشراك األهل في عملية التخطيط لتحسين تعلم  •
 .التربوية الفردية

ة عن منجزاته ات تقييمّيانوتقديم بي ة/التلميذاألهل عن تقدم  إلى ة/المعلّمإعطاء معلومات من قبل  •
 . ةالصفية والالصفّي

 التعلّميةة واإلرشادات الخاصة بدعم أطفالهم من ذوي الصعوبات تكليف األهل ببعض المهمات البيتّي •
 ...فعالي واالجتماعينوالتي تسهم في تأمين البيئة المالئمة لنمائهم اال

مين وتعزيز الثقة كل بعمله ومساهمته في تطوير أداء تطوير االحترام المتبادل بين األهل والمعلّ •
 .فل ذي الصعوبة بدل إلقاء اللوم وتبادل التهم بالتقصيرالط

 .مع األهل استراتيجيات المتابعة للمراحل المقبلة ة/المعلّممناقشة  •
 

 مشاركة أولياء األمر في إعداد الخطة الفردية - ٢

األهل في وضع الخطة الفردية من أكثر االجتماعات أهمية وعليه  فيها شاركي التي االجتماعاتتعتبر 
  .تكون فعالة ومحضًرا لها مسبقاً انيجب 
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  كيف يحضر األهل الجتماعات وضع الخطة الفردية العالجية؟
يكونوا ملمين بمعنى الخطة التربوية الفردية من حيث كونها وثيقة مكتوبة يتشارك في  انعلى األهل  •

وضعها مجموعة من االختصاصيين المعنيين في لقاء أو أكثر ويتم تعديلها وتطويرها دورياً بحسب 
  .التعلّميةصعوبة الذي  ة/التلميذما يظهره التقييم الخاص ب

جتماع من طريق تجميع وتوثيق المعلومات الخاصة بقدرات إللعلى األهل أو أولياء األمر التحضير  •
 .الطفل ومهاراته ونقاط الضعف والقوة لديه

يشاركوا بثقة في النفس في مناقشة المواضيع المطروحة في االجتماع واالستفسار عن  انعلى األهل  •
 .معنى مصطلح أو مفهوم ما، كما عليهم الحصول على نسخة عن محضر االجتماع

التأكد من صالحية الخطة الموضوعة ومالءمتها لحاجات طفلهم من حيث األهداف وقابليتها للتطبيق  •
ب المساهمة في تحضير البيئة المنزلية انج إلىوالتكييفات الضرورية في مجالي المناهج والتقييم 

 .سب لتطبيقها، والخدمات المطلوب منهم تأمينها في هذه البيئةناال

  
  المطلوبة من أولياء األمر شطةواألنالخدمات  -٣

تخضع  انتعزز النمو الدراسي واالجتماعي للطفل و انشطة المطلوبة من األهل يجب نتقرير اال ان
  .لمصادر األسرة وميزاتها

 مالحظة مهاراتالء هؤالوقت الذي يقضيه األهل مع أوالدهم وبمساعدة مختصة تخّول  ان :المالحظة
  . ومتابعتهم، وهذا ما ييسر لهم الحكم بدقة على مستوى تطور الطفل ونموه اوالدهم

فهم يؤمنون معلومات ال يمكن الحصول عليها إال من خالل مراقبتهما لطريقة لعبه مع إخوته 
وأخواته، ولأللعاب التي يحبها، وما هي عاداته في األكل والنوم، وهذه القائمة من المالحظات تساعد 

 ة/المعلّمالمدرسة، على توفير المعلومات عن سلوك الطفل والتي يفيد منها  إلىند دخوله فيما بعد، ع
  .التعلّميةفي تحديد صعوبات الطفل 
 :تشملها مالحظة األهل لسلوك طفلهم فتتضمن انأما قائمة الرصد التي يجب 

ننسى أهمية  انمهارات التحدث والتواصل واإلصغاء والقراءة والكتابة والرياضيات من دون  •
  .ختبار المتخصص والالزم عند الضرورةإلا

  
  التعلّميةاإلدارة البيتية أو إدارة سلوك الطفل ذي الصعوبة 

 به ي من مشكلة يؤديانتساهل الوالدين في البيت وعدم التعامل بحزم وثبات مع الطفل الذي يع نإ •
  .صعوبات أكاديمية إلىذلك 

المهارات االجتماعية ألطفال ذوي الصعوبات تكون أفضل في األسر التي تشجع فيها األم الطفل  ان •
وعاً من انعلى االضطالع بمسؤوليات بيتية وتكتسب نتائجها أهمية كبيرة خصوًصا عندما نذكر 

 ...فعالينتباه والتغلب االنكالحركة المفرطة وقصر فترة اال: السلوك
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العتقادهن  التعلّميةصعوبات التصعيب إدارة السلوك خصوًصا لدى أمهات ذوي  هذه السلوكيات تسهم في
  .يه أمهات األطفال العاديينانون من مشكالت تكيفية وسلوكية أكثر مما تعانأطفالهن يع انب
ون ضعفاً في انفعاالت التي يعنالستجابة الهادئة من قبل الوالدين وضبط النفس تساعد على تربية اإلا

  .ضبطها
  

يستخدمها كي وضع جداول يومية وأسبوعية ل إلىيسعى  نأفي هذا المجال  ة/المعلّمعلى  :إدارة الوقت
تعليم الطفل كيفية إدارة الوقت وتقدير الوقت الالزم لكل نوع  ذلك أن، من ذوي الصعوبات التعلّميةالطفل 
تساعده على البقاء في  ألنهاشطة وتحديد األولويات هي أمور ضرورية يجب تعويده عليها نمن اال

  .المدرسة ومتابعة دراسته
  

  التعليم الخاص إلىبعض األهل يلجأون 
جتماعية، وكذلك عادات األسرة والتقاليد اإلأطفالهم،  إلىمسؤولية األهل هي األولى في نقل العادات العامة  ان

غي على الوالدين تعليم المواد ولكن هل ينب. كما هي في تعليم الطفل القيم التفاعلية والمهارات االجتماعية
  الدراسية؟

بعض برامج التدخل المبكر أظهرت نتائج مشجعة لتأثير أولياء األمر على التطور المعرفي  ان •
البيت لمساعدة  إلى ة/معلّمت تفرض مجيء انبعض هذه البرامج ك انفعالي لدى  أطفالهم غير نواال

ظمة لوضع الخطط الفردية ان، وتصميم التعلّميةاألهل واختيار أساليب التعامل مع الطفل ذي الصعوبة 
  .وتقويمها

مو الصعوبات هي مختلفة تبين أيضاً، من خالل مقارنة أساليب التعليم التي يتبعها األهل من جهة ومعلّ •
 .تظاماً من األمهاتانمون مهامهم على نحو أفضل ووفروا تغذية راجعة أكثر م المعلّتماًما إذ نظّ

ي انهل البيت هو البيئة األقل عزالً للطفل الذي يع. فسهمانيطرحه األهل على  انهنالك سؤال يجب  •
 .وعليه بناء قرار التعليم الخاص المدرسة؟ ومن صعوبات أ

يجب " يؤمنها األهل ألوالدهم وكما يقول أحدهـــم  انهم من كل ذلك البيئة الدافئة التي يجب واأل •
 ".استرخاء ومتعة، يعطي للطفل شجاعة لمواجهة العالم  انكون البيت مك انيكون هدفنا ضم ان
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  االنتباه: المحور األول •
  الذاكرة: المحور الثاني •
 )السمعي -الحركي -البصري( اإلدراك : المحور الثالث •

  الوعي الفونولوجي: المحور الرابع •
   

  الفصل الثاين
 املهارات النمائية
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تبنى بواسطتها   ساسية والضرورية لعملية التعلم بحيثلمهارات النمائية من المهارات األتعتبر ا
  .بعض المراجع النفسية التربوية بالمهارات األساسيةوقد اسمتها   التعلّميةالمكتسبات 

 أضفنا وقد. دراكتباه والذاكرة واإلناال: تحدث عن المهارات النمائية اآلتيةطار هذا الفصل سوف يتم الوفي إ
وذلك لما تشكله هذه المهارة من " الوعي الفونولوجي "وهو  اجديًد امحوًر المهارات النمائية انعنو إلى

خصائص مشابهة للمهارات النمائية، فهي عملَيا تعد مرتكًزا تربوًيا لتعلم القراءة والكتابة وهي تنمو وتتطَور 
ذوي صعوبات   التالمذة العديد من ان إلىوتشير الدراسات والبحوث في هذا المجال  .مع التدريب ومع العمر

  .في الوعي الفونولوجيون في األصل من صعوبات انيعوالكتابة لقراءة ا

  
  االنتباه :األولالمحور 

  
  

ا العتمادنا ونظًر. لعملية الحفظ والتذكر الًساسية للتعلم ومدخات النمائية األتباه من المهارنيعتبر اال
تباه في الفصل السادس، المحور الرابع نحصائي، سيتم تفصيل صعوبات االالدليل التشخيصي اإلعلى تقسيمات 

  .فراط في الحركةاضطراب النقص في التركيز واإل: " المعنون

  
  الذاكرة: المحور الثاني

  
  

  
  .عملية التعلم بشكل مباشر ب والتي ترتبط انسنعند اال النمائيةتعتبر الذاكرة من أهم المهارات 

الذاكرة هي نشاط عقلي يعكس القدرة على ترميز وتخزين  فإنوقد تعددت تعريفات الذاكرة وبحسب الباحثين 
  ".وتجهيز أو معالجة المعلومات المستدخلة أو المشتقة واسترجاعها 

 :وتتألف الذاكرة من ثالث عمليات هي 

 .تصنيف المعلومات •

 .القدرة عل التخزين واالحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة الستخدامها مستقبالً •

  .واستدعاء المعلومات التي سبق تصنيفها وتخزينها القدرة على االسترجاع •
  :لذاكرةامكونات 
  :يةكرة، وهي اآلتلذاون هناك اتفاق بين العلماء حول مكونات ايكاد يك

 .المسّجل الحاسي  -١

 .)الذاكرة العاملة( الذاكرة القصيرة المدى -٢

 .الذاكرة الطويلة المدى -٣

 ماذا أفهم؟
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 المسّجل الحاسي - ١

الذاكرة يؤدي وظيفة غاية في األهمية بالنسبة لنشاط الذاكرة المعرفي فهو  مكوناتهذا النظام من  ان
ليها ومعالجتها من قبل الذاكرة ريثما يتم التعرف إ يحتفظ بالمعلومات التي تتلقاها أعضاء الحواس

  .يانمدة االحتفاظ بهذه المعلومات فقصيرة جداً ال تتعدى الخمس ثو. القصيرة المدى
 

 )الذاكرة العاملة ( ة المدىالذاكرة القصير - ٢
 لإلنسانهذه الذاكرة هي عبارة  عن مخزن أولّي للمعلومات السمعية أو البصرية أو الحسية التي تنتقل 

  .عبر المسجل الحاسّي
 ي وفي أحسنانفترة االحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة القصيرة المدى ال تتعدى عشرات الثو انو

  :القصيرة المدى ثالث وظائفللذاكرة  .دقائق األحوال بضع
 جمع المعلومات لالستعمال الفوري •

 معالجة المعلومات لتخزينها •

 استرجاع المعلومات من الذاكرة الطويلة المدى •

االسترجاع الفوري لرقم هاتف جديد، أو السم شارع جديد تسير فيه أو تتجه إليه أو لمقطع   :على سبيل المثال
مسامعك منذ برهة، أو مقاطع صوتية من لحن موسيقي توقف فجأة، أو عدد من الكلمات  إلىمن جملة وصلت 

  .شطة الصفية كالشرح واإلمالءنا على االوهذا ينطبق تماًم. التي فرغت من قراءتها منذ قليل
هو الحجم المتوسط ) ٢-٧أو  ٢+٧(الرقم لمدى ال تتجاوز السبع وحدات وهذا سعة الذاكرة القصيرة ا ان

يختزن في ذاكرته القصيرة المدى  انالشخص العادي يستطيع  انية القصيرة المدى وهذا معناه انسنللذاكرة اال
ولكن يمكن .ا أو حروفاً أو مقاطع صوتية أو كلماتتكون أعداًد انوهذه الوحدات  يمكن . وحدات ٩- ٥ما بين 

ا عند حفظ مثلً .حفظ المعلومات بمجموعاتالتي تساعد على   تجاوز هذا العدد باستعمال التقسيم أو التجزئة
 ، ية ارقام نتجنب حفظ األرقام الواحد تلو اآلخر فنقوم بحفظها على شكل مجموعاتانرقم هاتف مكّون من ثم

  .تتألف كل مجموعة من رقمين أو ثالثة
  
 الذاكرة الطويلة المدى - ٣

، فهي التي تسمح بتخزين تعقيًدا الذاكرة الطويلة المدى هي أكثر نظم الذاكرة أهمية وأكثرها
 .وهي تتمّيز بسعة كبيرة جدا غير محدودة. المعلومات على المدى الطويل وهي التي تسترجعها عند الحاجة

  :للذاكرة الطويلة المدى ثالث وظائف
 .المعلومات الواردة من الذاكرة القصيرة المدى تسجيل •

 .تنظيم المعلومات •

 .المعلومات استرجاع •

معايير لل االتنظيم والترتيب وفقً ويعتبر. طويلة المدى تحتوي على قدر هائل من المعلوماتالالذاكرة  ان
يجعل الوحدات  ما .ة لبقاء المعلومات بصورة دائمة فيهاانالضم ا المعلومات المختزنة،ي تخضع لهالمتعددة الت
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ية استخراج المعلومات الضرورية والتي انتترابط وتتماسك على أساس معناها المشترك وهو الذي يتيح لنا إمك
بينما ننفق جهوداً مضنية ونمضي وقتاً طويالً وبال  .طويلة المدى خالل وقت قصيرالنحتاجها من الذاكرة 

بين نشاط الذاكرة الدماغي المعرفي  اوهنا نرى تشابًه .ت المعلومات غير مرتبة وغير منظمةانجدوى إذا ك
  .وبين الحاسوب اآللي

  
  :صعوبات الذاكرة بالمهارات النمائية األخرى عالقة

 انتباه وبصعوبات اإلدراك التي من الممكن نترتبط صعوبات الذاكرة ارتباطًا وثيقًا بصعوبات اال
 إختيار تباه، أونتباه لن يستطيع اإلني من صعوبة في االانالذي يع ة/التلميذ نإتشكل سبًبا مباشًرا لها حيث 

  .المناسبة ليحتفظ بهاالمثير أو المعلومة 
الذي لديه صعوبة في اإلدراك البصري أو السمعي أو اللمسي الحركي لن يستطيع إدراك  ة/التلميذ انكما  

قصور محتم في عملية الفهم وفي نظم  إلىما سيؤدي ت المعروضة له بشكل صحيح وفهم المثيرات أو الخبرا
  . عمل الذاكرة

 

  
إذا استمر وجود  .ة/التلميذالذاكرة عند  ا لصعوبةا أولييجري كشفً ان ة/للمعلّمهذا الجدول يتيح 

هذا  على انفرة، بالتمارين المالئمة للصعوبة بوتيرة متكّر ة/المعلّمالصعوبات بعد فترة الدعم التي قام خاللها 
  . أحد االختصاصيين ليقوم بالتشخيص المناسب إلى ة/التلميذ تحويل األخير

  
  ة/التلميذمراقبة نتائج  الئلالّد

   ر ما رآه منذ لحظاتيتذكّ انال يستطيع 
   ر ما سمعه منذ لحظاتيتذكّ انال يستطيع 

   سخلديه أخطاء كثيرة في النّ
   ا وينساها في يوم آخريتذكر أشياء يوًم

   يجد صعوبة في الحفظ
   ر الكلمات المألوفةا في تذكّي ضعفًانيع

   ال يستطيع كتابة كلمات شائعة
    د أثناء القراءةيترّد

   اتانينسى المعلومات أثناء االمتح
  

  

  آيف أعرف؟
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تحصيل المعلومات الجديدة على وهي عملية تتابعية إذ يعتمد  (Spirale) مستمرة التعلم عملية لولبية 

بطبيعته يبدي اهتماًما بالمعلومات المألوفة لديه أو التي قد تشكل مصدر إفادة في  ة/التلميذو .المكتسبات السابقة 
ون انالذين يع التالمذةاألساليب  لتحسين أداء الذاكرة عند هنا نقترح بعض االستراتيجيات ومن حياته اليومية، و

  :من اضطرابات في الذاكرة
ا لمراجعة المعلومات السابقة وذلك بهدف ترسيخ دقائق يومي ٥تخصيص : استذكار المعلومات .١

تدخل في روتين العمل (مة بتنظيم زاوية في الصف وبهذا اإلطار تقوم المعلّ. المعلومات في الذاكرة
السابق يعزز من قيمة تكرار تعلم ما تعلمه الفرد في  ان ."أسترجع"أو "أتذكر "تسميها ) اليومي

  .االحتفاظ به
ات من خالل محاولة ربط المفاهيم انيستفيد من فكرة قواعد البي ان ة/التلميذيمكن  :ربط المفاهيم .٢

ه كلما تحسن التنظيم وربط الجديد بالقديم تحسنت انالمفاهيم والحقائق القديمة حيث  الجديدة مع
 .الذاكرة

تيجيات واضحة على ترسيخ عادات عمل واسترا التالمذةتعمل مع  انمة على المعلّ:الفهم يسبق الحفظ  .٣
  ..كلمات أو مقطع قبل التأكد من فهمه  ةومنها منع البدء بحفظ أّي ، تخدم عملية التعلم

تباه هو شرط مسبق لتحقيق نفاال .قبل البدء بحفظ أية معلومة التالمذةتباه عند نالتأكد من سلوك اال .٤
تكون بيئة مساعدة على التذكر وبعيدة  انيجب  التي وهنا نتحّدث عن عوامل البيئة المادية .الذاكرة

الدراسة واإلضاءة والتهوية وغيرها من عوامل  انالجلوس ومكتباه وذلك بطريقة نعن تشتيت اال
 .البيئة التي تؤثر في التذكر أو التعرف

 .التالمذةتحديد هدف الدرس عند البدء بالشرح والتذكير به دائًما والتأكد من تحديده من قبل  .٥

خارطة المفاهيمية التي ال إلىتحويل أي نص يراد تذكره  ة/للمعلّميمكن  : استخدام الخرائط المفاهمية .٦
عملية التعلم  ة/التلميذا يسّهل على لعالقات منظمة وذات داللة واضحة، م اتربط بين مفاهيم النص وفقً

  .من خالل استعمال الذاكرة البصرية
   

 ماذا أفعل؟
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  اسم المفهوم

  
  

  تعريف المفهوم

  
  خصائص المفهوم

الخصائص التي  تمثل المفهوم   الخصائص الدائمة
  اانحيأ

الخصائص التي  ال تمثل 
  المفهوم 

 
  

   

  
 أمثلة

  غير مالئمة  مالئمة 
  

يها وشوق لتعلم المعلومات وتلقّ لذّة ة/التلميذ يكون لدى والتحفيز في األسلوب التعليمي بحيثالتشويق  .٧
المتعددة  التعلّميةوفي هذا اإلطار يبرز الدور المهم الستعمال الوسائل  .ما يساعد عمل الذاكرة

 .والتي تتالءم مع عمرهم واهتماماتهم وخلفياتهم االجتماعية تالمذةللوالجذابة 

 .أثناء الشرح عبر استعمال استراتيجيات العمل الناشط التالمذةتأمين مشاركة فعالة لجميع  .٨

 ٥-٤تنظيم الذاكرة الحسية لتمرير المعلومات بين الحواس والذاكرة القصيرة حيث تسمح بنقل حوالي  .٩
ا أو جملة أو صورة الوحدة المعرفية قد تكون كلمة أو حرفً انت معرفية في الوقت الواحد، علما وحدا

نقوم بترديد أربع أو  تالمذةدما نريد تحفيظ االستظهار للعنمثال على ذلك  .حسب نظام المعالجةب
بدأ نفسه يطّبق عند نسخ كلمات، فنجعل الوحدات مقاطع والم. وليس كلمة كلمةمنه خمس كلمات 

 .اأحرفًكلمات ثم مجموعة كلمات وليس   ثّمصوتية 

ينظّم المعلومات بشكل  ان ة/المعلّم عند الشرح على. لمعلومات وتصنيفها لتسهيل حفظهاتنظيم ا .١٠
ف المعلومات بشكل واضح صنّي  انكما عليه .وبالخرائط المفاهمية  واضح مستعينًا بالجداول

صنيف كلمات في مجموعتين كلمات ت :على ذلك مثاٌل.اوين عنأحد الًحا كّل مجموعة انومبّوب  م
 .اطويلً اصوتً ال تحوي  وكلمات اطويلً اتًصو تحوي 

 وتعتبر هذه. ينصح بالعمل لفترة ال تتجاوز العشرين دقيقة والراحة خمس دقائق  :التدريب الموزع .١١

 :الطريقة أكثر فائدة ألسباب أربعة

  .ي والنفسيانتقلل من اإلجهاد الجسم -
  .تحفز أكثر على العمل عند تحديد المهمة الواحدة بوقت قصير -
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  .تخفف من الملل في مذاكرة المواد غير المحببة -
 .ما قبلها من معلومات تثبيتتعتبر فترة الراحة القصيرة فرصة جيدة ل -

مدة  ة/التلميذقد يجلس  ، مثال على ذلك. وهنا نقصد تحديد الهدف للحفظ:عقد النية على التذكر .١٢
ه ويكرره معه عشرات المرات وفي النهاية قرأي .طويلة مع أخيه األصغر يساعده في حفظ نشيد

 .يحفظ  أما هو فلم يعقدها انعقد النية على  األخ ن؛ وذلك العوًضا عنهيحفظه 

إعادة إلقاء  ة/التلميذفلو حاول . الذاكرة الطويلة المدى إلىجح طرق النقل انهو من  :اإللقاء  .١٣
ويعطيه ثقة أكبر   أكبر في الذاكرةعلى نفسه أو على غيره بأسلوبه؛ فسيضيف هذا عمقاً  المعلومة

  .في تمكنه من المادة
 

  استراتيجيات لتسهيل عملية الحفظ

  :ستراتيجية الحروف األولى ا  : أوالً
أخذ الحروف األولى من كل كلمة في قائمة من المفردات أو الجمل المراد تذكرها ومحاولة بناء ب تتمثل
  .الفردأو جملة لها معنى أو داللة لدى منها كلمة 

  :ستراتيجية الكلمة المفتاحيةا: ياًانث
على الفقرة أو الجملة كاملة، وقد تكون هذه   واختيار كلمة تعتبر بمثابة مفتاح  يدّليمكن قراءة نص ما 

تعلم مفردات من لغة أجنبية وذلك بوضع مفتاح من خالل كلمة أخرى من اللغة لستراتيجية مفيدة اال
ا بشكل ذهني في صورة مضحكة عليها أو ربط الكلمتين مًع تشبهها في اللفظ وتدّلجليزية ناإلالعربية أو 

ك تستطيع انني الصديق، فية والتي تعانمن اإلسب" Amigo"أو مثيرة للتذكر، فإذا أردت تذكر كلمة 
  .ا فمعك دائًماانبمعنى نذهب،أّما " Go"كليزية نربطها بالكلمة اإل

  : التصور العقليإستراتيجية التأمل أو   :لثاًاث
ا ليكون لها مًع تربطهموتقوم على أساس ربط كلمتين تريد تذكرهما بكلمة ثالثة جديدة أو فكرة 

ستراتيجية تتطلب التأمل والتفكير الهذه ا .الكلمتين األصليتين في المستقبلعلى توجيه تذكر  القدرة
جمل : ا أردت تذكر كلمتي ا، فإذن مًعالكلمة، الرابطة للكلمتي إلىواستخدام خيالك العقلي قبل الوصول 

ر الجمل الضخم يحاول بكل قواه الدخول من الشباك الصغير، موقف مضحك وطريف تصّووشباك، 
  .يساعدك على التذكر لكنهوغير معقول بالتأكيد و
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  تمارين داعمة لتنمية الذاكـرة

  :النشاط  األّول
  تنمية الذاكرة البصرية :الهدف

  دقائق ١٠:المدة الزمنية
النظر إليها بتمعن   التالمذة إلىأو كلمات على اللوح وتطلب  اأو أصواتً اة أحرفً/مالمعلّ كتبي :سير النشاط

  :بهدف
 .حفظها •

 .حفظ تسلسلها •

 .طريقة كتابتهاحفظ  •

أو ) افرإذا تو(كتابتها على  اللوح األبيض الصغير   التالمذةبعض  إلىتطلب تمحوها و وبعد ذلك •
  .بشكل جماعّي ا وتتّم المناقشةديافرإ لهم حهاتصّحثّم  ، بيضاء على ورقة  صغيرة

  :ّيانالنشاط  الث
  تنمية الذاكرة السمعية :الهدف

  دقيقة ١٥:المدة الزمنية
االستماع إليها  التالمذةة بنطق أحرف أو أصوات أو كلمات شفهّيا وتطلب من /مقوم المعلّي :سير النشاط
  :بتمعن  بهدف

 .حفظها •

 .تسلسلهاحفظ  •

  .وتقوم بتصحيحها فرديا ولكن بشكل جماعّي ،تكرارها التالمذةوبعد ذلك تطلب من بعض 

  :النشاط الثالث
  تأليف قّصة:انالعنو
  زيادة سعة الذاكرة، الذاكرة السمعيةتنمية  : الهدف

  دقيقة ٢٠:المدة الزمنية
ذكرته مع إضافة  ما إعادة سرد  تلميذ إلىمة الوضع األساسي لقصة ما وتطلب المعلّ تطرح: سير النشاط

آخر إعادة سرد ما ذكره رفيقه مع إضافة حدث آخر جديد، وهكذا دواليك حتّى  تلميذثّم يتابع .جديد حدث
ذكرها رفاقه مع المحافظة على تي سرد  جميع العبارات الّ إعادة يكون عليهف تلميذآخر  إلىيصل الدور 
  .حداث والتقّيد بما قالوهتسلسل األ

   .وجوه زمالئه إلى ة/التلميذلتسهيل استذكار األحداث والعبارات ينظر : ظةمالح
مجموعات صغيرة مؤلفة  إلىمة الصف التدريب على زيادة سعة الذاكرة تقسم المعلّ انولضم ، لتسهيل الحفظ

  .التقدم في العمل في المجموعات مع  التالمذةوتقوم بزيادة عدد  تالمذة ٦أو  ٥من 



 

 
 

٦١ 

  موضوع معين إلىيمكن تطبيق النشاط  باستخدام كلمات تنتمي : مالحظة

  :النشاط الرابع
  لعبة كيم: النشاط انعنو

  تنمية الذاكرة البصرية :الهدف
  دقيقة ٢٠:المدة الزمنية

. يمعنوا النظر فيها بهدف حفظها ان التالمذة إلىمة على الطاولة أغراضا وتطلب تضع المعلّ:سير النشاط
  . تذكرها وتعدادها إليهماألغراض بغطاء ومن ثم تطلب  بعدها تغطّي

  :النشاط الخامس
  ما هو الشيء الذي اختفى؟: النشاط انعنو

  تنمية الذاكرة البصرية :الهدف
  دقيقة ٢٠:المدة الزمنية
. يمعنوا النظر فيها بهدف حفظها ان التالمذة إلىا وتطلب مة على الطاولة أغراًضتضع المعلّ: سير النشاط
 مالحظة األغراض من جديد  تلميذ إلىوتطلب . هاتنقص غرًضا منواألغراض بغطاء  بعدها تغطّي

ومن بعد كشفها  تطلب من  .التالمذة معظمليشارك  عّدة  ثم تعيد التجربة مرات. النّاقص تحديد الغرضو
  .تحديد الغرض الذي نقص   التالمذة

  :النشاط السادس
  ما هو الشيء الجديد؟: النشاط انعنو

  تنمية الذاكرة البصرية :الهدف
  دقائق ٢٠:المدة الزمنية

غرض  أال وهو إضافة بسيط  عديلابق مع تشاط الّسنفس النّكما في يتّم تنفيذ هذا النّشاط  :النشاط سير
  .قاصهانعوًضا عن  المجموعة إلى

  :النشاط السابع
  عناصر من اللوحة: النشاط انعنو

  تنمية الذاكرة البصرية :الهدف
  دقيقة ٢٠:المدة الزمنية
ثم . يمنعوا النّظر فيها، ان التالمذة إلىتطلب .مة لوحة حول موضوع معّين المعلّ عرضت :سير النشاط

 ،أشكال ،انألو ،اتشخصّيمن  حد عناصر هذه اللوحةأ اليهم وبشكل فردي تسميةوبعدها تطلب  .تخبئها
  .أماكن
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  :الثامنالنشاط 
  أتذكر: النشاط انعنو

  تنمية الذاكرة السمعية :الهدف
  دقائق ١٠:المدة الزمنية
تحديد الكلمات األكثر  التالمذةعلى ور فيه بعض المفردات تتكّر امة فقرة أو نًصالمعلّ تقرأ :سير النشاط

ادي وتتّم فرإ مة بشكلالمعلّحها على ورقة صغيرة بيضاء، و تصّحرسمها أو كتابتها من خالل ا تكراًر
  .اجماعّي المناقشة

  :النشاط التاسع
  أزواج الكالم:  النشاط انعنو

  تنمية الذاكرة السمعية :الهدف
  دقيقة ٢٠:المدة الزمنية
بعدها تقول  ..........)-تنين /سمكة  –حمار /بقرة(مة مجموعة أزواج كلمات المعلّ تلفظ :سير النشاط

 .شفهّيا أو كتابًيا ويذكرها المفردة األخرى تذكّري ان ة/التلميذمفردة واحدة وعلى 

 
  

  دراكاإل:  المحور الثالث
  

  
كما يشكل . و إعطائها معنى) ةحركّي ة،ة، سمعّيبصرّي(القدرة على تحليل المعلومات الحسية  اإلدراك هو

تباه نبصعوبات االدراك وترتبط صعوبات اإل. االدراك الركيزة األساسية التي يقوم عليها التعلم المعرفي
  .ارتباطا وثيقا

  
  البصريدراك اإل  -أ 

  

  
  معينة  دماغية مناطق إلى  الحسية المعلومة هذه تنقل ثم العين من في يسجل إحساسب  اإلدراك عملية تبدأ
 نتج كامل معنى لدينا بمعنى، فأصبح بصري ارتبط رمز عن عبارة هنا اإلدراك انما معناه . تحليلها حيث يتم

 مع بعضها البعض وتتفاعل مع والحركية دراكات البصرية السمعيةاإل تتكامل كما ثّم. جزئي رمز  من

  .المدى الطويلة الذاكرة في المسجلة المعلومات
  

  

 ماذا أفهم؟



 

 
 

٦٣ 

  : عدة منها مهارات  البصري اإلدراك يتضمن 
  إدراك مواقع بها نقصد:  /perception des relations spatialesيةانإدراك العالقات المك -١

إدراك  أو الخطوط بين الحدود للكتابة  إدراك من ة/التلميذ تمكن وهي.  المساحة في  األشياء
  .الفضاء في اتخذت اتجهات مختلفة إذا المثيرات

 شكل على التركيز على القدرة هو:   /discrimination figure-fondتمييز الشكل والخلفية -٢

 األشكال أما تباهناان  محط الشكل هذا يصبحو . خرىأ شكالأ ضمن وجوده من بالرغم واحد

  أو الفهرس داخل معلومة إيجاد في صعوبة ة/التلميذا يواجه انًأحيف . الخلفية في تبقىف األخرى
 القراءة أثناء األسطر بين يضيع ان يمكن ا أخرىانأحيو المنجد البحث في

أو  شكلها من جزء تغير من بالرغم االشياء معرفة على القدرة هو:   /closureاإلغالق البصري -٣
 .اختفائه

 تحديد  على القدرة هو:   /discrimination visuelleالتمييز البصري بين األشكال ومعكوسها -٤

 . مثال  الفروقات  كلعبة  المثيرات  خصائص

القدرة على معرفة شيء وتسميته   هو:    /perception de la gestaltادراك الكل من الجزء -٥
 .من خالل إدراك جزء بسيط منه

  

 
   : اآلتية  الصعوبات  بالعوارض هذه وتترجم البصري  اإلدراك عملية في  صعوبات التالمذة يواجه
بصورة   األشياء  أو  تقدير المسافة أو رؤية انالمك صعوبات في إدراك العالقة بين األشياء  في •

  .مشوشةومزدوجة 
  تمييز في ضعف من أيًضا يانيع  كما. األشياء، وإدراك إتجاه األحرفصعوبات في الحكم على حجم  •

  .شكالً وكذلك األرقام  المتقاربة  األشكال بين
 .بصريا  المتشابهة  المثيرات بين التمييزفي  صعوبات  •

 .والمتداخلة المترابطة  شكال الهندسيةاأل تمييز  في  صعوبات •

 .والعين اليد التآزر بين حركة في  صعوبات •

 .اإلدراك البصري عملية تنفيذ في بطء •

  .السابقة بالمعلومات وربطها المثيرات تنظيم في صعوبة •
 

استمر  إذاو .ة/التلميذعند  البصري اإلدراك صعوبةعن ا ا أولًييجري كشفً ان ة/للمعلّمهذا الجدول يتيح 
، تمارين مالئمة لتذليلها فعلى بوتيرة متكررةم علّتالمنفذّ خاللها الصعوبات بعد فترة الدعم التي هذه وجود 
 . قوم بالتشخيص المناسبحركي لي -نفس معالج إلىيحوله  انحينها  ة/المعلّم
 
  

 آيف أعرف؟



 

  
 ٦٤ 

  مراقبة نتائج الطفل المهارات
   الجملة في موقعها بحسب أشكالها بمختلف الحروف إلىالتعرف 
   )قريب/بعيد( المسافات بين المقارنة
   االختالفات تحديدل صورتين بين المقارنة
    اناأللو مطابقة

   صورةمنإكمال جزء ناقص 
   )ع (ع أشطب حرف -ج -ع  -ع  -ع -ع  -ح

   ر/ز ن/ب:شكالً متشابهة حرفأ تمييز
   خر مشابه لهآ بحرف كلمة استبدال حرف في

    خرآ إلى سطر من تقالناال أثناء أو نفسه السطر على القراءة تتبع
   كلمة أو اللوح  من دون ترك سطر عن النقل

   النسخ غياب الصعوبة في
   الصور  من مجموعة متتالية القدرة على تذكر

   وتصحيحهأحذف حرف:مثال أخطاء النقل إلىتباه ناال
   همارآ على معتمدا شخاصاأل أو انالمك وصف يستطيع

  

  
  تمارين داعمة لتنمية اإلدراك

  /discrimination visuelleالتمييز البصري بين األشكال ومعكوسها تقوية  :العام الهدف -أ
  تمييز األحرف والكلمات المتشابهةب تلميذما يسمح لل
 مةالمعلّ تخصص حيث الحر اللعب أوقات في الطفل يقوم بها ان يمكن التمارين من مجموعة نسنعرض اال

  .األلعاب هذه على تحوي زاوية الصف داخل

  :ولاأل نشاطال
 األحجام تمييز: الخاص الهدف

 علبة كل ربط الطفل علىو. مناسبة وأغطية األحجام مختلفة اعلًب ويتح سلّة مةالمعلّ تضع: النشاط سير

 .المناسب بـغطائها

  :يانثال نشاطال
 األشكال تمييز: الخاص الهدف

 الشريط في يدخل ان ة/التلميذ علىو .الخرز متشابهة من اعواان ويتح سلّة مةتضع المعلّ: النشاط سير

 .المتطابقة تماماً األشكال

 ماذا أفعل؟



 

 
 

٦٥ 

  :ثالثال نشاطال
 المتشابهة األشكال مجموعة ضمن ترتيب: الخاص الهدف

 أو الشكل أو ونمن حيث اللّ أغراض متطابقة  مجموعة على ويتح سلّة مةالمعلّ تحضر :النشاط سير

بحسب اللون أو . (الطفل تصنيفها في مجموعات إلىبعد ذلك تطلب . أزرار أو خرز  مثال  السماكة
 )…بحسب السماكة، إلخ

  :رابعال  نشاطال
 األحجام بحسب تسلسلي  ترتيب: الخاص الهدف

 من ترتيبها ة/التلميذ يحاولو مسبقا قّصتها قد تكون دوائر مجموعة سلّة في مةتضع المعلّ :النشاط سير

 .األكبر إلى صغراأل

  :خامسال نشاطال
 بالمقارنة المتشابهة األشكال تمييز: الخاص الهدف

ورقة  اليسرى جهةال من وتضع الطاولة بشكلً  عمودي مستعينة بشريط أو حبل مةالمعلّ قسمت : النشاط سير
 وعلى ،شماالً الموضوعة للورقة مطابقة امنه واحدة أوراق، ثالثاليمنى تضع  الجهة ومن فقط، واحدة شدة

 .المطابقتين ورقتينال اكتشاف ة/التلميذ

  :سادسال شاطالن
 المختلفة االتجاهات تمييز: الخاص الهدف

   :مثالً. المختلف الشكل تحديد الطفل إلى وتطلب معينة باتجاهات خشبية اًانعيد مةالمعلّ تضع: النشاط سير

  
  

. شمال /يمين /تحت /فوق االتجاهات تنويع مةالمعلّ ورسومات وعلى األخشاب بأشكال  استبدال يمكن :مالحظة
 االتجاهات حركي جميعال– الحسي على الصعيد  ة/التلميذ يدرك عندما إال تمارين تجري هكذاعليها أيضاً أال 

  :مثال . يةانالمك والمفاهيم

 



 

  
 ٦٦ 

  :سابعال نشاطال
 تسميتها دون بصريا األحرف تمييز: الخاص الهدف

 األحرف تحويق ة/التلميذ إلى وتطلب الّلوح على األحرف من  مجموعة مةالمعلّ ترسم: النشاط سير
 :ذلك على مثال وهذا  بلون معين المتشابهة

  
  "    ب      "   شكل الحمراء حوق بالطبشورة

  
  ف    ب   ل    ن    ت      ب        

  
 جزء تغير  من بالرغم شياءاأل معرفة على القدرة وهو   /closureاإلغالق البصري تنمية: العام الهدف  –ب

عدم التعليق على وسرعة التحليل النظري،  ة/التلميذهذا اإلغالق ينّمي عند . أو إختفائه شكلها من
 ،مةكتابة المعلّ ،الكتابة في الكتاب: التفاصيل غير المهمة والتأقلم مثالً مع كتابات مختلفة لألحرف ذاتها

 خرهآ إلىكتابة والدته، 

  :ولاأل نشاطال
 النواقص اكتشاف: الخاص الهدف

يتعرف  نأ الطفل إلى وتطلب  ناقصة رسمة  مةالمعلّ ترسم  :النشاط سير
 : مثال. الناقص الجزء رسم يمكنه كما ،هاينقص ما ويكتشف إليها

  :يانثال نشاطال
 المطابق الجزء اكتشاف: الخاص الهدف

 تكون ان يمكن  .عهاجم التالمذة إلى تطلب ثم ومن النصف إلى وتقصها  رسمة مةالمعلّ ترسم: النشاط سير

مة المعلّتزيد .  .PUZZLE/ البازل لعبة يشبه النشاط هذا .وردة وأشجرة  وأ موزة وأ تفاحة أو رسمة
  .أكثر من جزءين إلىوذلك بقّص الّصورة  تدريجيا الصعوبة

  :ثالثال نشاطال
 الفوارق اكتشاف: الخاص الهدف 

 ،مة صورتينالمعلّ تحضر: النشاط سير
 بعض وتزيل سليمة واحدة وتترك

 وتعرض ية،انالث الصورة من التفاصيل

 تحديد اليه وتطلب ة/التلميذ على االثنتين

  : مثال.بينهما الفوارق
   



 

 
 

٦٧ 

  :الرابع النشاط
 الخطوط بعض مشاهدة خالل من الرسمة تسمية:الخاص الهدف

 .تسميتها التالمذة إلى اآلتية، وتطلب الصور مةالمعلّ تعرض: النشاط سير

  
  
  
تمييز الشكل  :العام الهدف  –ج

  /discrimination figure-fondوالخلفية
  

 شكل على التركيز على القدرة هو لفيةختمييز الشكل وال

هذا التمييز . خرىأ أشكال ضمن وجوده من بالرغم واحد
مالحظة ثالً باستخراج الحرف من الكلمة وم تلميذيسمح لل

  .التغيرات في الكلمات وإلخ

  

  

  

  :أول نشاطال
 مجموعة ضمن األشكال تحديد :الخاص الهدف

 الحظةم التالمذة إلى وتطلب حجمها تكّبر ان بعد اللوح على تيةاآل الصورة مةالمعلّ تضع :النشاط سير

 ،ملعقة ، ، فراشةبوظة ، إبرة ،بطة ،سمكة ،سلحفاة ،قبعة: تيةاآل األغراض انمك ستخراجوا الصورة
  .مقص ، عصا

   



 

  
 ٦٨ 

  :يانثال نشاطال
 .األشكال الهندسية حدود تمييز: الخاص الهدف

 المثلثتحديد  ة/التلميذوتطلب من  يلي لما ثلةارسومات مم ويتح بطاقات مةالمعلّ تحضر :النشاط سير

 .باألخضر والمربع باألحمر

  

  
  

 عوضاً عن األشكال حدود يرسم ان يمكن كما ة/التلميذ قدرةل وفقا  األشكال مةالمعلّ تزيد ان يمكن :مالحظة

  .تلوينها
  

  السمعي اإلدراك  -ب 
  

  
وهو يعد وسيطًا  ، القدرة على التعرف على ما يسمع وتفسيره بأنهيمكن تعريف اإلدراك السمعي 

العديد من ذوي صعوبات القراءة  ان إلىوتشير الدراسات والبحوث في هذا المجال  .إدراكيا هاما للتعلم
الصعوبات اللغوية والصعوبات الفونولوجية أو  إلىة، باإلضافة ون في األصل من صعوبات سمعية إدراكّيانيع

  .الصوتية
  
  :تتمثل بوجود صعوبات في مجال  صعوبة االدراك السمعيو
 

  :التمييز السمعي •
األصوات اللغوية وغيرها من  خفاضه والتمييز بينانالقدرة على تمييز شدة الصوت وارتفاعه أو  وهو

المكوِّنة للكلمة وبين ) الفونيمات(األصوات األساسية  أيضاً على التمييز بيناألصوات، وتشتمل هذه القدرة 
  .الكلمات المتشابهة والمختلفة

 ماذا أفهم؟



 

 
 

٦٩ 

بين االصوات المتشابهة لفظا تمييز القد ال يستطيعون  في التمييز السمعيمشاكل  ون منانفاألطفال الذين يع
  . )ث/ط، س/ت: مثال(
  

  :الذاكرة السمعية التتابعية •
وتنفيذ المهمات الشفهية   .تاج كالم ذي نغمة معينة ودرجة شدة معينةانوإعادة  / بها التمييز أوويقصد 

 .المطلوبة بعد سماعها أو القدرة على متابعة شرح الدروس

 من إجراء  التالمذةالمهارة ضرورية للتمييز بين األصوات المختلفة والمتشابهة وهي تمكن  وتعتبر هذه

لفترة معينة من أجل  والكلمات،  ولذلك البد من االحتفـاظ بهذه األصوات في الذاكرةمقارنة بين األصوات 
  .استرجاعها إلجراء المقارنة

  
 (blending ):المزج أو التوليف السمعي •

الذي ال يستطيع ربط  ة/التلميذف .مع بعض لتشكيل كلمة معينةبعضها على تجميع أصوات  القدرة
على سبيل " رأس"لتكوين كلمة ) س  ، أ ، ر ( صواتاألاألصوات معاً لتشكيل كلمات ال يستطيع جمع 

  .منفصلة المثال،إذ تبقى هذه األصوات الثالثة

 .القراءة سيواجهون مشكالت في تعلم التالمذةمثل هؤالء  انومن الواضح 

  
  :أسبابها

الذين لديهم صعوبات في اإلدراك السمعي ليس لديهم صعوبات أو مشكالت تتعلق بالسمع أو  التالمذة
عدم تحفيز قدرات  إلىولكن المشكلة أو الصعوبة لديهم تتمثل في اإلدراك السمعي وتعود على األرجح .حدته 

القدرات السمعية ال تنمو بشكل تلقائي عفوي عند جميع  انإذ .اإلدراك السمعي خالل مرحلة الطفولة المبكرة
يكون هناك خلل ما في المسار  انأو  يمكن . تنمية من قبل األهل والحاضنات إلىاألطفال، بل هي بحاجة 

 .الحسي العصبي الذي تتبعه المعلومة الحسية السمعية

  
  : مظاهر صعوبات اإلدراك السمعي

 طال/ سة مثل قالانالكلمات أو المقاطع المتجالسمعي بين  صعوبة التمييز •

 والتتابعي، ويقصد به صعوبة تمييز األرقام والكالم المتتابع صعوبة التمييز السمعي •

  جازهاانالسمعي للمهارات المطلوب  صعوبة التذكر •

 كلمة مسموعة الصوتي يعني قدرة المتعلم علي ربط أجزاء الكلمة لتشكل مزجصعوبة ال •

   



 

  
 ٧٠ 

  
إذا استمر وجود  .ة/التلميذالبصري عند  اإلدراك صعوبةعن ا ا أولًييجري كشفً ان ة/للمعلّمهذا الجدول يتيح 

يحّوله  انحينها  ة/المعلّمالتي نفّذ خاللها المتعلم، بوتيرة متكررة، تمارين مالئمة لتذليلها، فعلى الصعوبات هذه 
  . ليقوم بالتشخيص المناسب نطق  ولغة معالج إلى
  

  مراقبة نتائج الطفل الدالئل
   يقطب وجهه ويميل برأسه عند االستماع
    آخرإلىانا وينتقل من مكال ينتبه أثناء الدرس ويلتفت حوله كثيًر

ا أو محادثة تعطى بالسرعة العادية، لكنه يستوعبه إذا أعيد إلقاؤه ال يستوعب درًس
  ببطء شديد

  

   هااتيجد صعوبة في الربط بين األصوات ومصادرها أو اتجاه
ن أصوات أخرى في ملى أصوات مألوفة أو تمييزهاإصعوبة قي التعرف

  ....)صياح الديك، ضجيج سيارة(الروضات 
  

أو التماشي  كاألناشيدمع التلحينيجد صعوبة في تكرار الجمل التي يسمعها قوالً
  مع معطيات إيقاعية

  

ال يميز الفرق بين حركات المد القصيرة والطويلة، أو األحرف :إمالئية أخطاء 
 إلى اًحرفأو يضيف ...) ذ ظ، ق ك  ، د ض ، مثل ث س( المتشابهة في اللفظ

  .أو يحذف أحرفا من الكلمة أو كلمة من الجملة الجملة إلىالكلمة أو كلمة 

  

    )انكرشتب/انكشتب(الكلمة أثناء الحديثإلىإضافة حرف غير ضروري
شباك ) (فراقي/رفاقي(المحكّية بشكل خاطئأووترتيب أحرف الكلمات المكتوبة

  )بشاك/
  

تنفيذ أمر شفهي بسيط، أو إجراء :تباع التعليمات الشفهيةاصعوبة أو ضعف في
  عّدة طلب تكرار الجملة مرات إلىدون اللجوء من  إمالء

  

   ال  يستفيد من التعليم الشفهي
   صعوبة في تحليل أصوات أو أحرف الكلماتيجد

  

 
  : تيةتباع الخطوات اآلامن خالل  ة/التلميذيساعد  ان ة/للمعلّميمكن 

 .من األصوات المشتتة في غرفة الصف التقليل •

 .ليهإعند التحدث  ة/التلميذالمحافظة على التواصل البصري مع  •

 ماذا أفعل؟

 آيف أعرف؟



 

 
 

٧١ 

 .ووضوح وتكرار المعلومات التحدث ببطء •

 .اللوح ىعلهمة مكتابة النقاط ال •

  .بتسجيل الحصة الدراسية تلميذالسماح لل •
  .التركيز على تمارين الوعي الصوتي والفونيمي في العالج •
 .مام الجميعأوتجنب إعطائه مالحظات سلبية  ة/التلميذيجابية في التعامل مع اإل •

 .بصري وسمعي وحسي حركي: تنويع وسائل التعليم أثناء الشرح  •
 

  اإلدراك الحركي صعوبات   -ج 
  

 

بعضها مع بعض ) السمعية، البصرية، الحركية(هي قدرة الفرد على معرفة ذاته وتنسيق جميع التآزرات 
دراك كما تظهر صعوبات اإل. محدد انومك انمن القيام بنشاط مطلوب منه في زم انسنيتمكن اإل بحيث

والصغيرة والسيطرة على حركات الجسد وتنظيم الجسد في الحركي في مهارات تنسيق الحركات الكبيرة 
  :الصعوبات المتعلقة بها يجب مراجعة الفصول اآلتية   إلىلفهم هذه المهارات والتعرف . انوالمك انالزم
 .الخريطة الجسدية •

 .التآزر الحركي •

  .والصغيرة الكبيرة الحركات •

  
  

   

 ماذا أفهم؟



 

  
 ٧٢ 

  (conscience phonologique)الوعي الفونولوجي : رابع لالمحور ا
  

  

  
  

 تعريف الوعي الفونولوجي

كلمات والكلمات  إلىالقدرة على التنغيم، وعلى تقسيم الجملة  ة/التلميذالوعي الفونولوجي يعني امتالك 
إذاً، . أصوات، وبالعكس، امتالك القدرة على دمج األصوات لتكوين الكلمات إلىمقاطع صوتية والمقاطع  إلى

كلمات اللغة مؤلفة من وحدات صغيرة، التي هي األصوات  نأالوعي الفونولوجي هو المعرفة الواعية ب
(phonèmes)  والمقاطع الصوتية)(syllabes .  

ضمن   مت منفردة أانكأالقدرة على تمييز التشابه واالختالف بين هذه األصوات سواء هو أيضاً 
يظهر الوعي الفونولوجي   .دراك السمعين الوعي الفونولوجي واإلومن هنا تظهر العالقة الوثيقة بي الكلمات

  .سانمع تعلّم الكالم ويتطور خالل تعلّم القراءة على نحو متج
األصوات واألحرف في  إلىية حّساً فونولوجياً يمكّنهم من  التعّرف انيمتلك األوالد منذ الروضة الث

  .القوافي ومعرفة عدد المقاطع في الكلمة أو حذف مقاطع منها إلىالكلمات وهم يتمكنون من التعّرف 
  

  :الوعي الفونولوجي وعالقته باللُّغة المكتوبة
 .مهارات الوعي الفونولوجي  بشكل  وثيق بالنجاح في القراءة في سنوات التعلّم األولى ترتبط

العديد من مشاكل القراءة في المراحل األولى تظهر نتيجة اضطراب في الوعي الفونولوجي  انف
  .(dyslexie) ون عسر القراءة انالذين يع التالمذةعند  وًصاخص

 نأالكالم يمكن  نأيدرك  نأالقراءة هي نشاط ذو أساس لغوي، فيجب على المتعلِّم المبتدئ  نأوبما 
 . تمثَل كتابًيا نأهذه األجزاء يمكن  نأيجزأ و

شطة تخّص الوعي الفونولوجي، قد حققوا تقدماً في نأالذين ُدرِّبوا على  التالمذة نأمن المعروف و
  .الذين لم ُيَدّربوا التالمذةالقراءة مقارنة ب

في سن مبكرة يسّهل بشكل واضح وأكيد المقدرة على  التالمذةتطوير الوعي الفونولوجي عند  انإذاً ف
  .تعلّم القراءة

  : في ي عسر القراءة قد يواجه صعوباتانالذي يع ة/التلميذو
 .في بندورة" دو"في كاتب او " ا:  "لى صوت أو مقطع صوتي ضمن الكلمة مثال إالتعّرف  •

 .هافي أّولها أو في وسطها أو في أخرها وتحديد ما يبقى من انك نإحذف مقطع صوتي من الكلمة  •

في  تالمذةللالفونولوجية قدرات المن هنا تظهر أهمية تعزيز  .التالمذةهذه التمارين سهلة لبقية  بينما تكون
   .التعلّميةذوي الصعوبات  من التالمذةلدى  الممنهج السنوات الدراسية األولى وأهمية التدريب المتخصص

 ماذا أفهم؟



 

 
 

٧٣ 

  
  :وذلك لعدة أسباب  التالمذةجراء تقييم للوعي الفونولوجي عند إمن الضروري 

 .ضعف الوعي الفونولوجي قد يسبب عسر القراءة  -١

  .مؤشر يدّل على قدراته لتعلم القراءة في المراحل المتقدمة ة/التلميذمستوى الوعي الفونولوجي لدى   - ٢

حد كبير  إلىوالتدريبات الالزمة، يسهم  باألنشطةوالقيام  ة/التلميذدعم القدرات الفونولوجية لدى   -٣
 .في معالجة عسر القراءة

 
 ساسية في الوعي الفونولوجي وعرضها على شكل جداول متعددةوفي هذا االطار قمنا بتناول المجاالت األ

شطة نأوبالتالي تساعده على تحضير . وحصرها في مجال محدد ة/التلميذتحديد مشكلة  ة/المعلّمتسّهل على 
  .مالئمة للعالج

  
  :التنغيم -١

  :تنتهي بالقافية نفسها ة/المعلّم ت الكلمات التي يسمعها منانتحديد ما إذا ك ة/التلميذُيطلب من 

  خطأ صح الكلمات
     سامي/رامي
     حبوب /زهور
     ثياب/باب
    مريول/فول
     كبير/أمير
     كيس/كتاب
     ليمون/زيتون

  
  :المقطع الصوتي -٢

  :ال يكون لها معنى نأقلب المقاطع الصوتية في الكلمة للحصول على كلمة جديدة يمكن  ة/التلميذ إلىُيطلب 

  ماري←ريما: مثال
  خطأ صح الكلمات

     .... ←عاَد 
     .... ←دوري 
     .... ←سافي 
     .... ←جابو 

   

 آيف أعرف؟



 

  
 ٧٤ 

  الصوت -٣
  :اً في الكلمة أم الاً معينًيسمع صوتً انتحديد إذا ك ة/التلميذ إلىُيطلب 

  خطأ صح الكلمات
     في صبي" ب"
     في شباك"  ف"
     في ريم" ن"
     في صخرة" خ"

  

  
  

  الوعي الفونولوجيلتطوير وتقوية طة نشأ
، إذا ما تم ة/التلميذالوعي الفونولوجي يمكن تطويره لدى  نألدى الباحثين عامة على هناك اتفاقًا  نإ

شطة وتدريبات مناسبة لبعض مهاراته وعناصره والتي قد تساعد على الرفع من قدرة نأتخطيط برامج و
  : نأمنها  ة/التلميذالوعي الفونولوجي لدى 

 . من كلمات الجملة كل كلمة إلى يشير  نأالجملة المكونة من كلمات، ويعيد  •

مقاطعها  إلىيقسم كل كلمة  نأكلمات مكونة من مقطعين حتى أربعة مقاطع، ثم يطلب إليه  إلىيستمع  •
 .لفظًيا

يميز الكلمات   نأ ليهإثم يطلب  ، ة/التلميذوذلك بوضع عدد من األغراض أمام : يستمع ويميز  •
 .اثنين وهكذا، ثم يصنف هذه األشياء تبًعا لمقاطعهامن المكونة من مقطع و

 .  ويأتي بكلمات تشابهها في النغمة ، نفسها ألسمائها النغمة يكون يسمي الصور التي •

 .التي سمعها نفسها لكلمة بينما هو يشاهد صورتها، ثم يأتي بكلمة لها نغمة الكلمةا إلىيستمع  •

  .منها يربط بين صوتين لغويين حتى ستة أصوات أو أكثر، مكونًا كلمات •

 .  ةينطق أصوات الكلمات المكونة من ثالثة أصوات لغوية وهو يشاهد صورة الكلم •

  . الصورة إلىيحدد الصوت األول واألخير من كل كلمة بينما هو ينظر  •
  

مستوى الكفاءة في  من والتي تزيد التالمذةتطوير الوعي الفونولوجي عند  إلىالتي تهدف  األنشطةإليكم بعض 
   :القراءة

  
   

 ماذا أفعل؟



 

 
 

٧٥ 

  تمارين داعمة للوعي الفونولوجي

  :األولنشاط ال
 كلمات إلىتقسيم الجمل : الهدف

 كلمات وتجسيد كل كلمة بحبة بوشار مثالً إلىتقسيم جملة  ة/التلميذ إلى ة/المعلّميطلب  :سير النشاط
كل ولد . إذا تم تقسيم عدة جمل، يمكن فصلها بخرزة لتوضيح نهايتها. وإدخالها في خيط لتكوين عقد

    .الخاص به" عقد الكلمات"يحصل على 

  :النشاط الثاني
 مقاطع صوتية إلىتقسيم الكلمات : الهدف

  .حسب عدد مقاطعها الصوتيةبالقفز  التالمذةأحد  إلىكلمة ويطلب  ة/المعلّميقول  :سير النشاط

  :الثالثنشاط ال
 معالجة المقاطع الصوتية: الهدف

مقاطع صوتية واضعاً لكل مقطع صوتي  إلىتقسيم كلمة  التالمذةأحد  إلى ة/المعلّميطلب  :سير النشاط
مكان  ة/المعلّمثم يبدل  .كَسنَد بصري لكل مقطع التالمذةنقاطاً أو مجسمات صغيرة على الطاولة أمام 

  .اآلخر وعلى الولد تحويل الكلمة وقولها إلىالمقطع األول من الكلمة 
  :مثال
  : رامي    ←:                         ميرا 
  
                   َب     طاطا  ←:                       طاطاَب  
  

   :مالحظة
 .أبداً وإال يصبح التحليل بصرياً ة/تلميذال تكتب الكلمة لل •

ثم االنتقال )  جرس -جمل -بطة: مثالً(البدء بالكلمات التي تحوي مقطعين صوتيين فقط  •
 ).بطاطا -تفاحة -مسطرة: مثالً(الكلمات المؤلفة من ثالثة مقاطع صوتية  إلىبعدها 

  . عدم تنوين الكلمات وإال اختلف عدد المقاطع الصوتية في بعضها إلىاالنتباه  •

  :النشاط الرابع
 المقاطع الصوتية إلىالتعرف : الهدف

في ما تحوي مقاطع صوتية متشابهة وعليهم تحديد التشابه  التالمذة إلىصوراً  ة/المعلّميقدم  :سير النشاط
  .بينها

   



 

  
 ٧٦ 

  :النشاط الخامس
  حذف مقطع صوتي من الكلمة: الهدف

يقول كلمة ويطلب إليهم حذف المقطع الصوتي األول . التالمذةصوراً أمام  ة/المعلّميعرض  :سير النشاط
  .منها ولفظ ما يبقى

  "  ليب" يبقى منها "  َح" ليب إذا حذفنا  /مؤلفة من مقطعين صوتيين َح  ليبَح:    مثالً

  :النشاط السادس
  تحديد القوافي :الهدف

   .تحديد إذا كانت تتناغم أم ال التالمذةكلمتين شفهياً، وعلى  ة/المعلّميعطي : سير النشاط
طاولة فهما كلمتان غير متناغمتين إذ ال تنتهيان  /هي كلمات متناغمة أّما فيل  علم/قلم -كتاب /باب: مثالً(

  ).بالقافية نفسها

  :النشاط السابع
  نتاج قوافيإ: الهدف

أحدهم ويقول كلمة ويحدد القافية التي  إلىكرةً  ة/المعلّميرمي . بشكل دائرة التالمذةيقف  :سير النشاط
  . الذي التقط الكرة، إيجاد كلمة أخرى تنتهي بالمقطع نفسه ة/التلميذتنتهي بها، وعلى 

أحد األوالد الذي بدوره يعطي كلمة تنتهي ب  إلىويرمي الكرة " ور" تنتهي ب " ورعصف"يقول : مثال
  ".ورطبش: "مثال" ور"

  :النشاط الثامن
  تحديد وجود صوت معين في الكلمة :الهدف

   :سير النشاط
يمكن . ( التصفيق عند سماع صوت معين في الكلمات التي يذكرها التالمذة إلى ة/المعلّميطلب  - ١

  ).تسميتها التالمذةأحد  إلىصور الكلمات التي يقولها فيطلب عندها  ة/المعلّمأن يستخدم 
عند سماع صوت معين  يرفعوا أيديهم مثل العصافير نأ التالمذة إلى ة/المعلّمطلب يأو يمكن أن  -٢

  .قولهايفي الكلمات التي 
  . يدكم نترفعو" ب" عندما تسمعون الصوت   :مثال

يطلب إليهم تعبئة السلة . السوق حاملين سلةً في أيديهم إلىللذهاب  هتالمذة ة/المعلّمأو يدعو  -٣
يمكن وضع صور األغراض على . (بمنتوجات نعرفها، تحوي صوتًا معينًا أو تبدأ بصوت معين

 ة/المعلّميعطون األسماء فيرسمها  التالمذةيختارون الصور المناسبة، أو  التالمذةالطاولة و
  ).وتوضع في السلة

[ * ]. في آخر الكلمة نسمع صوت : ويبرز صورة قائالً التالمذةاً أمام صوًر ة/المعلّميعرض  -  ٤
  [ * ]). بالصوت نفسه ( جدوا الصور التي تنتهي بالطريقة نفسها 



 

 
 

٧٧ 

  : مثالً

  "ب"نسمع في آخرها الصوت       "  باب"

                                                               
  "أرنب"              "طبيب"          "معجون"               

  

          
  "  منزل"                  "   قلب"   

  
 انواألصعب إذا ك هاالصوت في أول الكلمة يكون أسهل من التعرف إليه في آخر إلىالتعرف  نإ :مالحظة

  .هافي وسط
  
  



 

  
 ٧٨ 

   



 

 
 

٧٩ 

  
  

  
  
  

  :مقدمـــة
 الجسدية الخريطة :المحور األول •

 العامة و الدقيقة الحركات :يانالمحور الث •

 الحركي  التآزر: الثالث المحور •

  بيةانالج :المحور الرابع •
 انالمك :المحور الخامس •

 انالزم تنظيم : المحور السادس •
   

  الفصل الثالث
 حركي النفس النمو صعوبات



 

  
 ٨٠ 

  
  مقدمـــة

تسمح   المادة األساس التي انسنتعتبر الحركة عند اال و. األولى على وجود الحياةتشكل الحركة الداللة 
 حينها يانيع سيابية الحركةانوفي حال تواجد أي خلل في . مع العالم الخارجي  له بالتعاطي مع اآلخر والتأقلم

  .نفسيته على سلبا ينعكس من صعوبة في الحفاظ على استقالليته ما انسناإل

ا وفي حالة عاطفية معّينة، فعندما يكون متأثًر انسنحركة اإل فيالحالة النفسية من ناحية أخرى، تؤثر و
هذا التآزر بين النفس والحركة مع بداية  بدأ وقد. على حالة توتره العضليه المالمح على جسده وتظهر هذ
  .ركيح -ا مع إدخال العالج النفسا علمي، وأصبح مفهوًمى تبلورالحياة، حت

 تحصيله في حياته ويؤثر مدار على انسنالنفسية يرافق اال والبنية الجسدية الحركة بين  الترابط هذا

فالحركة هي مفتاح بناء الذكاء إذ تسمح . الطفل فصل الحركة عن الذكاء والمعرفة ىلمن الصعب ع. العلمي
  .وصور رموز إلىيحولها  انيختبر المفاهيم قبل  انللطفل 

وباتت المناهج التربوية  حركية- النفس تعمم مفهوم التربية والجسد العقل بين الوثيقة العالقة هذه وبسبب
سنوات، يتعلم الطفل المفاهيم والمهارات األساسية تمد على ركائزه،  فبين عمر ثالث وست ات تعانفي الحض

يتفاعل . الحركيةللتربية النفس   امنهًجعتمدت المدارس ا لذلك فقد. والكتابة القراءة التي سيستعملها الحقا ليتعلم
التي  االختباراتو .واالختبارجسادهم كأدوات للتعلم أمع المفاهيم اإلدراكية مستخدمين  التالمذةمن خالله 

 يستطيع وال حركية، -المجاالت النفسالولد من مشكلة في أّي من  ىانع ذهي اختبارات أولية إ ة/المعلّميقدمها 

 لوجود اضطرابات ولكن اتعتبر مؤشًر الطفلتشخيص فالصعوبات التي يواجهها  أي حولها يبني ان المربي

 .تأكيدها حركي - النفس االختصاصي على

ه عبارة عن تكامل الوظائف الحركية انحركي نقول -تعريف مفهوم النمو النفسإذ أردنا  فإننا لذلك
تقوية الحركات العامة : مهارات عدة منها حركي يشمل- النمو النفس. والنفسية بعد نضوج الجهاز العصبي

، وتفاعل التوترات العضلية انوالزم انوالدقيقة، اكتمال الصورة والخريطة الجسدية، السيطرة على المك
عضها البعض بب مترابطة الفصول هذه جميع ان إلىالتنويه  يجب  .المحاور الالحقة في منها كل شرح يتّم سوالتي
  .ي إلخانالمك التنظيم في صعوبة يرافقها ان يمكن الجسدية الخريطة في صعوبة أي ان إذ

بتقوية هذه المهارات  االختصاصييقوم  حركي - النفس حركية أو العالج -من خالل التربية النفس
 وغيرها ذهنية، العضالت، تمارين تنمية تقنيات جسدية مختلفة كالرقص التعبيري، االسترخاء، تمارين مستعمالً

  .التقنيات من
   



 

 
 

٨١ 

  الخريطة الجسدية :األول المحور
  

  

  
  

  تعريف عن الخريطة الجسدية
ها وكيفية استعمالها وتنظيم اندراك الطفل أجزاء جسده ومعرفته مكإن مالخريطة الجسدية ينتج  اكتساب

 إلى افل مع محيطه و التي تعّرفه تدريجيتتكون هذه الخريطة من خالل التجارب التي يعيشها الط. حركتها
 .أجزاء جسمه

أو ) مع المرآة و الصور ومشاهدة اآلخر يتحرك وتقليده االختبارات(تكون بصرّية  انيمكن لهذه التجارب 
  .)واالسترخاءالشّد و الضغط العضلي (أو عضلية ) ، وضع الكريم المرطباالستحمام(لمسية 
  

 :خريطة الجسدية الركيزة األولى لنمو مهارات عّدةالتشكل 

 .)ارتداء الثياب و األكل إلخ(الذاتّية  االستقالليةكتساب اقدرات الطفل على تنظيم حركته و  •

 .قدرات الطفل على رسم األشخاص •

 .هاو قدرته على اإلتجاه وفقا ل...) مينالي إلىأمام، خلف، (ية  انمعرفة الطفل المفاهيم المك •

  
  الجسدية  الخريطة تكّون  مراحل

  :الجسدّية بطريقة تدريجّيةتتكّون الخريطة 

  .إدراك تكامل األجزاء الجسدّية و حدودها: المرحلة األولى

جسٍد  إلىتماءها انيدرك  نأيستطيع  ، كافة حاء جسدهانعّدة من يكون الطفل قد تلقّى أحاسيس  اند بع
 .واحد و هو جسده

واليد والقدم  انوالفم واألذن واألنف انالرأس و العين( إدراك األجزاء األساسية : يةانالمرحلة الث
عمر  يرسمها في نأيسميها و يستعملها بطريقة مالئمة ليستطيع بعدها  انيستطيع الطفل ). البطنو

  .أربع سنوات تقريبا

وجزئي الجسم األيمن ...) و الرموش انالحاجب( إدراك المفاصل و التفاصيل الجسدّية: المرحلة الثالثة
ما يسمح درات فصل حركّية بين أجزاء جسده لعصبي، يكتسب الطفل قبفضل نمو الجهاز ا. و األيسر

الزند، (واألجزاء الجسدية المتصلة بها ...) الكتف، المعصم، الكاحل(مفاصله  إلىله بالتعرف 
جسده األيسر واأليمن  كّل من من فصل حركات جزء افي هذه المرحلة يتمكن الطفل أيًض...). الفخذ

  .ارواليس اليمين: ة و يدرك عندها المفهومينبّيانوذلك بفضل نمو سيطرته الج

 ماذا أفهم؟



 

  
 ٨٢ 

  .و الست سنوات ك كل هذه المفاهيم بين عمر الخمسيتم إدرا
في جسده تنّمي هذا اإلدراك  انسنالتي يعيشها اإل فاالختباراتال نهاية لتكّون الخريطة الجسدّية،  

  .شدحتى ما بعد سن الر
  

 :جدول نمو المفاهيم المتعلقة باألجزاء الجسدية

  المهارة العمر

 والفم والشعر والعين واألنف والرجل اليد:تسمية  سنوات والثالث سنتينال بين

  والرأس والذراع  والبطن والظهر واألذن

 والرقبة والركبة والكوع والجبين والخد اناألسن: تسمية  سنوات ربعاأل عمر في

  والذقن  الرجل وكعب  واألظافر والشفاه  واإلبهام
  والرسغ والحاجب الرمش:تسمية سنوات الخمس عمر في
  الكاحل:تسمية سنوات الست عمر في

  

  
  :حظ عندهيال ان ة/للمعلّمي الطفل صعوبات في اكتساب الخريطة الجسدية يمكن انعندما يع
 .الداللة عليها أو تسميتها خالل من الجسد جزاءأ معرفة في صعوبات −

 .يمائيةإ حركات تقليد صعوبات في −

  .الجسد رسم في منتظمة أي صعوبة جسدية صورة تكوين في صعوبات −
وإذا استمر وجود  .ة/التلميذالخريطة الجسدية عند  ا لصعوباتا أولييجري كشفً ان ة/للمعلّمهذا الجدول يتيح 

 ة/المعلّمرة، تمارين مالئمة لتذليلها فعلى هذه الصعوبات بعد فترة الدعم التي نفذّ خاللها المتعلّم بوتيرة متكّر
  . حركي ليقوم بالتشخيص المناسب -نفس معالج إلىله يحوِّ نأحينها 

 .اتقريًب الزمني بحسب العمر الطفل تأخر مدى أعاله لتحديد الجدول الموجود على االطالع للمربي يمكن 
  
  الجسد اجزاء معرفة - ١

  الجسد جزاءأ تسمية  الجسد جزاءأ إلى اإلشارة األجزاء
     الشعر
     فناأل

     األذن
     الجبين
     الذقن
    الخد

 آيف أعرف؟



 

 
 

٨٣ 

  الجسد جزاءأ تسمية  الجسد جزاءأ إلى اإلشارة األجزاء
     انسناأل
     اناللس

     الحواجب
     الرمش
     هالشفا
     اننالجف
     البطن
     الضهر
     الرقبة
     الكتف
     الصدر
     الورك
     الذراع
     الرجل
    اليد

     األصابع
     الركبة
     الكوع
     الفخذ

     المعصم
     الكاحل
     البطة

 
  وإيماء تقليد - ٢

  ة/التلميذمراقبة نتائج المهارات
  : أمامه ذحركة تنفَّ ديقلِّ

 يقص بالمقص −

 بالمطرقة يطرق −

  ويشرب ماء يسكب −

 



 

  
 ٨٤ 

  ة/التلميذمراقبة نتائج المهارات
 : امامه  د حركة نفذتيقلِّ

 .يكتب −

 .مسمار يدق −

  .شعره  يسرح −

 

 : صورة فيرآها  حركة ديقلِّ
 .بالطابة يلعب ولد −

 .موزة يقشر ولد −

  .بالونا ينفخ ولد −

 

  
 دراك اللمسياإل - ٣

  ة/التلميذمراقبة نتائج المهارات
مةقبل المعلّ الذي لمس من الجزء الولد على يدل

  ):أعين مغمضة(
 .فناأل −

 .الذراع −

 .الرجل −

  .الظهر −

 

  
 انسناإل رسم - ٤

  ة/التلميذمراقبة نتائج المهارات
   كامل انسنإ رسم
تزداد التفاصيل(األعضاء جميع مع انسنإ

  )بحسب تقدم عمر الطفل واألعضاء
 

  الورقة على مساحة منظم
   اثياًب يلبس
   جنسية هوية له

  ملون
   حجمه متوسط

  



 

 
 

٨٥ 

  
وال يعرف كيف  ايدرك جسده جيًد ال هنأ تالحظ عندما ة/التلميذ عند الجسدية الخريطة مةالمعلّ تنّمي
وذلك من جميعهم  التالمذة لدىمة الخريطة الجسدية تنّمي المعلّ نأ اولكن من المستحسن أيًض .ينظم حركاته

  .بهدف تفاديها نمو األطفال فيالخريطة الجسدية  اضطراباتخالل تمارين عّدة تسمح لها بمراقبة تأثير 
  .ليها لتنشّط إدراك الخريطة الجسديةإتستند  ان ة/يمكن للمعلّم التي شطة نمن اال نعرض فيما يلي نموذجا

  
  : تهاوتسمي الجسد جزاءأ معرفة :العام الهدف –أ 

 : ولاأل نشاطال

 . المّسمى الجزء إلى شارةاإل:  الهدف الخاص

 يدهم التالمذة يضع الموسيقى عندما تتوقف. في القاعة التالمذة الموسيقى، يركض على وقع :النشاط سير

 .مة والذي تشير إليه على جسدهاالمعلّ قبل المسمى من الجسد من الجزء على  أو طابة

  :يانثال نشاطال
 .أجزاء الجسدتسمية : الخاص الهدف

 .عليه الطابة تمر الذي الجزء مّسمين أجسادهم على الطابة ويدحرجون دائرة في التالمذة يقف :النشاط سير

  :ثالثال نشاطال
 .جسديةال الحركات سلسلة من تنظيم :الخاص الهدف

 .الجسد من جزء كل ويسّمون أجسادهم يغسلون كيف التالمذة يمثّل :النشاط سير

  :رابعال نشاطال
 .معرفة أجزاء الجسد والسيطرة عليها: الخاص الهدف

 التالمذة ويمشي الكيس عليه يوضع نأ يجب الذي الجزء تحددو الرمل من اأكياًس المربية تّوزع :النشاط سير
  .الكيس وقوع عينانم ،دهماجسأ على مسيطرين الصالة في

  : خامسال نشاطال
 .عليهاالجسد والسيطرة  جزاءأ معرفة :الخاص الهدف

 الجو في البالون قذف همإلي الوزن، وتعطيها لألطفال من ثّم تطلب خفيفة بالونات المربية تنفخ  :النشاط سير

 .مةجزء الجسد الذي تسّميه المعلّ مستعملين

   

 ماذا أفعل؟
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  :سادسال نشاطال
 .ألجزاء الجسد، تسمية األجزاء اللمسي دراكاإل: الخاص الهدف

مة المعلّ تختار ثم من. عينيه الوسط ويغمض في تلميذويستلقي  دائرة شكل على التالمذة يجلس :النشاط سير
 .الجزء ويسّمي عينيه ة/التلميذ يفتح بعدها. الجسد من على جزء  الطابة وضع هالي وتطلب  آخر اتلميذ

  :إقتراحات و إرشادات
 يكتسب بدأ ة/التلميذ ان تشعر وعندما جسدها على المسمى الجزء إلى اإلشارة أوالً مةعلى المعلّ −

 . فقط الكالم على وتعتمد اإلشارة عن تتوقف األسماء

ة ميجب على المعلّ في هذه الحالة .عينيهمأيغمضوا  انُيلمسوا أو  انيرفض بعض األطفال  −
كتساب الثقة بالنفس وبالغير، يقدمون على افمع الوقت ومع احترام هذا الرفض وعدم اإلصرار، 

 .تنفيذ هذه المهمات

 . سجادة على أو أرض نظيفة على استلقاء تتم  تتطلب التي التمارين انب التأكد يجب −

  
  تنظيم حركات الجسد  :العام الهدف– ب

 معنى، على دالة حركة ةبأّي ة/التلميذ التمارين اإليمائية تنشّط قدرة الولد على تنظيم حركات جسده ليقوم ان

 البصرية والسمعية اإلدراكات جميع إذ يستعمل فكري بنشاط يقوم فهو .حركته ينّسق انيخطط و  ان عليه

  :اإليماء تمارين بعض ناال سنعرض . والحركية

  :ولاأل نشاطال
 بسيطة جسدية حركة تقليد :الخاص الهدف

 وضع ، الركبتين ثني: مثالً ،يقلدها ان عليه ثم ومن ة/التلميذ أمام بسيطة بحركة  مةالمعلّ تقوم :النشاط سير

 .....فناال العين أو على  على االصبع وضع ، الخصر على اليدين

  :إقتراحات
 إلىوتطلب . مختلفة  جسدية  بـحركات أشخاص يقومون صور مةالمعلّ ترسم ان من الممكن −

 .يقلدوها ان التالمذة

فتحها و تقليد الحركات   ثم ومن أعينهم إغماض التالمذة من مة تطلب المعلّ ان  من الممكن أيضا −
 .المرسومة

 .انهم الحفاظ على الوضعية خالل ثوإليتطلب  انكما يمكنها  −

  
  :يانثال نشاطال

  الحركي اإلبداع جسدية وتنمية لوضعية مباشر تقليد: الخاص الهدف
 اآلخر معينة ويقوم جسدية  وضعية بأخذ األول البعض، فيبدأ بعضهما مقابل طفلين كل يقف :النشاط سير

  . األدوار تقلب ثم ومن بتقليده،
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  :ثالثال نشاطال
 الحركي اإلبداع ات لتنميةانالحيو تقليد :الخاص الهدف

  صور بمجموعة تأتي ان ة/للمعلّم يمكن. والمشي الصوت حيث من اتانالحيو تقليد لعبة  :النشاط سير
 انبتقليد الحيو التالمذةفوق وعندئذ يبدأ  إلىويرفعها   صورة طفل كل يسحب بعدها. علبة داخل وتضعها
 .الصورة فيالظاهر 

  :رابعالنشاط ال
 الحركي واإلبداع الخيال تنمية: الخاص الهدف

حدث أو  أو فعل كل بتقليد التالمذةفيقوم  الصف على سردهاب وتبدأ قصة مةالمعلّ تختار :النشاط سير
 .مةالمعلّ  عنها تكلمت  شخصية

  :خامسال نشاطال
 معقّدة جسدية حركة تقليد: الخاص الهدف

 .محددة  وضعيات الصور  تعكس حيث مختلفة مجالت من صور مجموعة  مةالمعلّ تقّص: النشاط سير
 يقف مةالمعلّ عندما تصفق. إليها لينظروا الغرفة في التالمذة ويتجول األرض على الصور هذه مةتبعثر المعلّ

 .ويقلدها صورة أمام تلميذ كل

  إقتراحات
 . خذهاات التي الوضعية وصف ة/التلميذ إلى الطلب يمكن −

 .لديه مفضلة وضعية رسم ة/التلميذ إلى الطلب يمكن −
 
 

  الجسد تصوير :العام الهدف  – ج
تقدم على  انمة للتمارين اإليمائية وبعد تنشيطها لخيال الطفل ولتنظيم حركاته يمكنها بعد عرض المعلّ

القدرة  لديه تحفز تمارين مجموعة ة/التلميذ على عرضتف. تنمية قدرة الطفل على التصور الجسدي
  .المجرد العالم إلى تقالنومن ثم اال على التخيل

  :ولاال نشاطال
 .البصرية دراكيةاإل القدرة الجسد لتنمية رسم :الخاص الهدف

 إلىتطلب  انو النشاط الذي سبق وذكرناه التالمذةتعرض على  نأ بعد ة/للمعلّم يمكن :النشاط سير
 .التمرين أثناء استكشفها التي الوضعية في جسده رسم ة/التلميذ

  
   



 

  
 ٨٨ 

  :يانثال نشاطال
 .حدود ووضعية كل أجزاء الجسد اكتشاف :الخاص الهدف

 رسم يكمل ثم ومن جسده حدود ليرسم آخر ويأتي كبيرة ورقة على طفل يستلقي نأ يمكن  :النشاط سير

 .ويزّينه ينهض انبعد  التفاصيل

  واقتراحات إرشادات
مجموعة  بتكوين للطفل فتسمح المجرد العمل إلى الحسي العمل من مةالمعلّ  تنتقل ان جًدا المهم من −

 .الحقا والكتابة القراءة تعلم على تساعده رموز من 

  
  العضلي التوتر الجسد وتعديل استرخاء :العام الهدف– د

يسمح له بتعديل مستوى النشاط لديه  ألنه بالنسبة اليه جدا وبالتنفّس مهّم باالسترخاءطفل تحكم ال ان
  .وبالتركيز على جسده وبالتالي على نفسه وعلى فكره مما يساعده على التركيز في الصفّ

  :ولاألنشاط ال
 حالة العضلبالتحكم  :الخاص الهدف

شّد أجزاء الجسد اليمنى ومن ثم أجزاء الجسد اليسرى ومن ثم  التالمذة إلى مة تطلب المعلّ  :النشاط سير
 :تطلب نأمثالً يمكنها . الجزئين معاً

 األعلى إلىشّد الذراع بحسب المراحل ذاتها ولكنها تحدد شّد الذراع  •

 .لخأتطلب شّد العينين والفّم  •

  :يانثالنشاط ال
  .اإلدراك والسيطرة على الزفير :الهدف الخاص
  :سير النشاط
 اليدفي  موضوعة محرمة على الهواء بنفخ التالمذة يبدأ •

 .من خالل قشّة ويقذفون بالونا منفوخا الهواء التالمذة ينفخ بعد ذلك •

أغراض مما يسمح له بالتركيز على  إلىيقوم بالزفير دون اللجوء  انومن ثم يستطيع الطفل 
 .جسده وعلى فكره

  :ثالثالنشاط ال
  .اإلدراك والسيطرة على الشهيق :لهدف الخاصا

  .مة المراحل نفسها مستعملة المحارم والبالوناتتتبع المعلّ انمن الممكن  :سير النشاط
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  :رابعال النشاط
 واإلصغاء االسترخاءتنمية القدرة على  :الهدف الخاص

  :سير النشاط
اإلستلقاء على األرض وتنفيذ القصة التي  التالمذة إلىوتطلب  هادئة مة موسيقىالمعلّ تضع •

 :سترويها إليهم

 إلى أغمض عينيه وتّسمع .الطابة مثل أصبح حتى جسمه لفّ . السجادة على سيستلقي ،الصغير تعب الهر"

 إلى رِجله  شد. يتثاءب وبدأ عينيه فتح ثم. مشرقة الشمس انوصافية و زرقاء السماء انحلم . وحلم الموسيقى

  ."أصدقاءه يتأمل بهدوء وجلس . جسده لكل ذاته بالشيء ارخاها وقام ثم األمام

  وإقتراحات إرشادات
 تبدأ ان يمكنها. األطفال نضج بحسب الوقت وزيادة تدريجيا  االسترخاء جلسات بدء  مةعلى المعلّ −

 .بالحصة التالمذة ستمتاعا القًاوف دقائق وتزيدها بثالث

 االسترخاء على التالمذة لتشجيع األفضل الوقت اختيار يجب −

 هادئة موسيقى وضع يمكن كما برد وجود حال يات فيانوبط سجاد تأمين يجب −

 هي وتكون لتشّجعهم االرض على هاتتالمذ مع فتستلقي  العمل من النوع هذا تحب ان مةالمعلّ على −

 .التالمذة به الذي يحتذي  المثال

 .بأهميتها من التمارينالنوع  هذا يرفضون الذين التالمذة مةالمعلّ تفّهم −

 
 

   



 

  
 ٩٠ 

  العامة و الدقيقة الحركات: يانالث المحور
  

  

  
 له ؤمني إذ أساسي حركته نمو. بالتنقل في محيطه و بالتأقلم مع تطلباته لإلنسانتسمح الحركة 

  .الوقت مع  دقة أكثر تنظيماً و تصبحوتطور حتى  إرادية في البدء ال  الحركات تكون . الذاتية االستقاللية
 قادراً انسناال سنة حين يصبح عشرة يتثناإل عمر وحتى الوالدة منذ والصغيرة الكبيرة الحركات نمو يبدأ

السنتين  عمر بين  .العضلي وزنه نمو مع فتنمو التحمل لديه ضعيفة وتبقى قدرة  الحركات جميع تنفيذ على
 .انسناال عند الجسدية ركيزة الحركة تعتبر التي  أهم القدرات تتبلور سنوات يانوالثم

 بفضل يةانالمك المفاهيم جميع  يدرك الوقت ومع  انإدراكه للمك بتطوير للطفل يسمح الحركي النمو ان

 ترتسم الزمن وهكذا مفهوم كتساباب يبدأ الحركة في السرعة مفهوم عندما يكتشف. بها يقوم  التحركات التي

  .لديه الجسدية الخريطة معالم

 :األساسية لنمو الحركة الركائز

  .عصابألا في أو الدماغ في عصبية مشاكل ةأي وغياب السليم العصبي النمو  −
  .والعظم العضالت حيث من المكتملة الجسدية البنية −
  . الزائد التوتر العضلي  وغياب  العضلي التوتر  جهوزية −
تكرار هذه التمارين . والدقيقةتساعد الطفل على اكتساب الحركات العامة  التي الجسدية توفّرالتمارين −

  .مرحلة متقدمة إلىتقال ناليسمح با يثبت اكتسابها و
  .بالخوف الشعور دون المحيط للطفل باستكشاف يسمح المتوفر الذي التشجيع العاطفي −

  :الحركة واعان
  :قسمين إلى الجسدية الحركة تقسم
 تتطلب جهد التي  الحركات  بها ونقصد /Gross motor skills/grande motricité العامة الحركات −

 .األمور من وغيرها والتوازن والمشي الركض على تساعد التي الكبيرة العضالت

 تتطلب جهد التي الحركات بها ونقصد /fine motor skills/motricite fine الدقيقة الحركات −

  .األمور من وغيرها المقص وإستعمال والزخرفة والرسم الكتابة على والتي تساعد  العضالت الصغيرة

  :هي الدقيقة الحركات تنفيذ على تساعد التي العوامل

 الذراع مفاصل مختلف بين والتناسق  حركة الذراع •

 وغياب التوتر الشديد العضلي  التوتر جهوزية •

 والعين اليد بين التآزر •

  المسيطرة بيةانالج تحديد •

 ماذا أفهم؟



 

 
 

٩١ 

  
إذا استمر وجود  و  ة/التلميذالتآزر عند  صعوبات عنيجري كشفا أوليا  ان ة/للمعلّمهذا الجدول يتيح 
 علىف ، مالئمة للصعوبة تمارينرة، بوتيرة متكّر، خاللها علمتالمنفذ  التي هذه الصعوبات بعد فترة الدعم

     .حركي ليقوم بالتشخيص المناسب-معالج نفس إلىِحوله ِي انحينها  ة/المعلّم
  

  الحركات الصغيرة الكبيرة الحركات  العمر
  بين الثالث

  واألربع سنوات
 .يقع نأدونمنالعقبات يتخطى-
  .مستقيم يمشي على خط -
  عجالت ربعأ دراجة من  يدفع، يسحب، يركب -
  .الحاجة عند حركته يكبح -
  .منظم إيقاع على ييمش -
   اعالًي الكرة يرمي -
  ترتد  التي) 20cm( يمسك الكرة -

  ا من تسعةيبني برًج -
   مكعبات

    دائرة على ورقة ينسخ -
  عالمة  الجمع  ينسخ -
  الخرز يضم -

  
  

  بين األربع 
  والخمس سنوات

 طبيعي أمر وهذا الحركة كثير يكون-
  مرسوم خط يمشي على  -
  على  كعب القدمين  الوراء إلىيمشي  -
  دون السقوط   مرات من ١٠األمام  إلىيقفز  -
  القدمين بتبادل الدرج ويصعد ينزل -
  أطراف األصابع  على يقف -

  ا مستقيماًخطً يقص -
   ا على الورقةينسخ مربًع -
  بعض الحروف  يكتب -

  بين الخمس 
  والست سنوات

 برفق على أصابع القدم يركض-
  يمشي على عارضة التوازن -
  انرجل لمدة عشر ثو على يقف -

  يقص األشكال البسيطة -
  ينسخ  المثلث  -
  اسمه يكتب -
  ضمن الخطوط يلون -

 
  وإرشادات نصائح
 جديدة جسدية  بحركات  الطفل على القيام تشجيع −

 نفسه يؤذي ان دون  العامة والدقيقة حركاته لينمي للطفل مناسبة بيئة توفير −

 بعد يجهز لم مهمات عن طلب واالمتناع الصغيرة وعضالت الطفل الكبيرة  نمو  إحترام مراحل −

 .لتنفيذها
 

 ر الثالثالتمارين التي يمكن القيام بها لتقوية الحركات الكبيرة والصغيرة موجودة ضمن المحو : حظةالم

  آيف أعرف؟



 

  
 ٩٢ 

  الحركي التآزر اضطراب: الثالث المحور
  

 

  
  

  التعريف
يضع خطة  نأعصبي حيث يصعب على الدماغ  اضطرابالتآزر الحركي هو  اكتساب اضطراب

يستطيع الطفل مثالً اللعب  ال. بصري، سمعي، حركي: ك ادرإلحركية للقيام بنشاط يتطلب تكامل أجهزة ا
  .اللوحرتداء ثيابه أو نسخ جملة عن ابكرة القدم أو 

  

  
 اكتساب اضطراب  DSM/  العقلية لالضطرابات حصائياإل التشخيصي الدليل يصف

بصعوبة (Coordination Disorder/Trouble de l’Acquisition de la Coordination TAC).التآزر
  الطفل مثالً على نلحظ  .األمور من وغيرهااليدوية  الكتابة تعلم في صعوبة إلى يؤدي الحركات ما تنسيق   في

 صفوف في  الطفل أما .التركيبية أو باأللعاب  الرسم تطلبت التي بالمهارات االهتمام الروضة غياب في صفوف

 الرسم أدوات ستعمالاو الهندسية األشكال بين العالقات وفهم األحرف كتابة في صعوبة ياناألولى يع الحلقة

  .الهندسية
يتمم التوافق بين مختلف أجزاء الحركة  التي تساعد على القيام بأداء معين،  نأ ة/التلميذيصعب على 

جميع هذه المهارات . السباحة، لعب كرة السلة، لعب كرة القدم: فيه سلسلة من الحركات، مثال على ذلك
ا بين تمام مهارات تتطلب تآزًرإي من ضعف في انفيع. بين العضالت الكبيرة والصغيرة  ما في تتطلب تنسيقاً

 ة/للمعلّم الحركات الكبيرة والصغيرة يمكن لتحديد مدى تأخر الطفل في تنفيذ وحركي -اإلدراك الحسي
في   اًبسيط اًي الطفل تأخرانيع نأه من الممكن نأيجب التنويه . يانالمحور الثمراجعة الجدول الموجود في 

 ).TAC( يكون لديه اضطراب التآزر الحركي نأاكتساب المهاركات الحركية الكبيرة والبسيطة من دون 

  
  العوارض

  : ومنها  األولى المرحلة في المشكلة تشخيص على ة/المعلّم تساعد المهارات من مجموعة هنالك
 .الثياب ارتداءفي   صعوبة −

 .آخر إلى وعاء من الماء وسكب والسكين الشوكة استعمال في صعوبة −

 .اللعب بالمكعبات في صعوبة −

    .تطلب دقة في اليدينتفي القيام بمهمات  صعوبة −

  .الجيدة مسك القلم والكتابة في صعوبة −

  آيف أعرف؟

 ماذا أفهم؟



 

 
 

٩٣ 

 التلوين في صعوبة −

 المقص استعمال في صعوبة −

 ضعف في أداء المهارات الرياضية والتمارين السويدية −

  

 
  :ة/للمعلّم نفسية وإرشادات نصائح
 العاطفي النضوج في اًنقص يانيع أو كسوال ليس الحركي التآزر في  صعوبات من يانيع الذي الطفل −

 .النفسية بصحته مضر ذلك نأل يرسب نأ يجب ال لذا وعصبي حركي تنسيق سوء من يشكو مانإ

 .العطاء على تهقدرب انواإليم  الطفل قدرات عن يجابيةإ صورة تكوين −

 .به يقوم  ومنظم حركي مخطط مجهود على كل  تهنئته −

 .المهام لتنفيذ الوقت من اإلضافية حاجته وتقبل وضعه تقبل على مساعدته −

 .الحركي بتلبكه صدقائهأ ازدراء تخطي على مساعدته −

 .المطلوب تنفيذ من يتمكن ال عندما انزعاجه عن يعبر نأ للطفل السماح −

  
  :مور التالية لتقوية االدراك الحركي لديهألتشجع الطفل على القيام با نأمة في الصف على المعلّ
 يضع يكتب عندما هنأ  مةله المعلّ تفسر  تحديد أجزاء الجسم ودور كل عضو في عملية التحرك مثال -١

  .بها فيكتب أما األخرى  ليثبتهـا  الورقة على يد
 على يتمايل ال نأو ظهره ميقّو نأ للطفل مةالمعلّ العلوي أثناء الكتابة  حيث تقول م بالقسمالتحكّ -٢

 .الكتابة أثناء الكرسي

 .شياء المحيطةأليصطدم با نأدون  انالتنقل في المك على  مةالمعلّ  قبل من التشّجيع -٣

النجاح ضئيلة فمع ت نسبة انك نإمة على القيام بالتمارين الرياضية حتى والمعلّ  قبل من التشّجيع -٤
 .الوقت سيكتسب بعض الخبرات

 .الجسدية الحركات لتنفيذ دعم كوسيلة اللغة ستعمالإ -٥

  .وبسيطة صغيرة أقسام إلى الحركية المهمة تقسيم -٦
  

فرصاً عديدة تسمح لهم بتنمية قدراتهم الحركية كالركض والتسلق والقفز  تالمذةتوفر لل نأمة المعلّعلى 
 نأ ذلك على زد. الجسد جزاءأ مختلف بين والتنسيق الحركي االدراك تقوية في تساهم هذه التمارين. والزحف
  .ذاته عن ايجابية صورة ة/التلميذ فيكّون  الثقة بالنفس الجسدية تنمي التمارين

  
   

 ماذا أفعل؟



 

  
 ٩٤ 

  للمهارات الحركّية الكبيرةتمارين داعمة 
  

  المشي تنمية مهارة :عامال الهدف -أ

  :ولاأل نشاطال
  مامألا إلىو الخلف إلىالمشي  :خاصالهدف ال

   :النشاطسير
 مامألا إلىالخلف و إلىها سوف تقودهم للمشي نأكهربائية وب هم سياراتنأب تالمذةلل مةالمعلّ توحي •

 .وببـطء بسرعة

 قد تكن لم نإ لذا. يانالمك هالتوّج قدرة التالمذة عند طورت قد مةالمعلّ تكون التمرين هذا في: إرشادات

 .االتجاهات وتسّمي أمامهم فتمشي  بنفسها همتقود نأ يجب االتجاهات هاتذتالم متعلّ

  :يانثال نشاطال
  المشي بين الحدود: خاصالهدف ال

  : نشاطالسير 
من . كبيرة دودة يشكّلوا نأ بعد الحدود هذه بين المشي التالمذة وعلى األرض على حدوًدا مةالمعلّ ترسم •

  .هذا النشاط يتطلب القدرة على التوازن ناً المة الحدود تدريجًيق المعلّتضّي نأالمستحسن 

  :ثالثال نشاطال
  المشي فوق حواجز أو على مرتفعات :خاصالهدف ال

   :نشاطالسير 
 إلى للوصول تجاوزها ويجب صخورها نأاألرض على  على مكعبات توضع: البحر صخور لعبة •

 على محافظين أخرى إلى  صخرة من تقالناال التالمذة فعلى .الماء في الوقوع دون من الشاطئ

 .توازنهم

  
  الركض  مهارة تنمية: العام الهدف - ب

 .الصفارة سماع عند التوقف ثم ومن المعلب الحّر في الركض تشجيع -١

 .سباق شكل على الركض -٢

 .األرض عن االرتفاع قليلة حواجز وتخطي الركض -٣

  
  مهارة القفز تنمية: عامال الهدف -ج

 نعرض في. واحد نٍآالقفز مستعملين القدمين في  التالمذةاستطاعة في السنة الرابعة من عمرهم،  يصبح ب
  .على القفز التالمذةي سلسلة من التمارين تنشّط بطريقة تدريجية قدرة أتي ما



 

 
 

٩٥ 

 .الركبتين عند القفز حركة ثني ليتعلموا ركبهم التالمذة يثني -١

 .معاً على القدمين ويقفزون عاٍل مرتفع على يقفزون من -٢

 .همانمك يقفزون -٣

 عن متراتيسنت عشرة مرتفع حبل فوق التالمذة يقفز سنوات ربعألفي عمر ا: الحواجز فوق يقفزون -٤

 .أعلى حواجز تخطي من التالمذةيتمكن   الحركي نضجال األرض ومع

 .واحدة رجل على يقفزون -٥

  
  الزحف مهارة تنمية :عامال الهدف -د

 .بهمانعلى البطن، على الظهر أو على ج: الطاوالت أو الكرسي تحت أو نفق داخل الزحف -١

 .التالمذة بين زحف سباق تنظيم -٢

  
  :الحركي التنسيق تنمية :الهدف العام -ـه

  :ولاأل النشاط
 .الرجلوحركة  الذراع بين حركة التآزر تقوية :الخاص الهدف

  .الجنود مثل التالمذة يمشي الموسيقى وقع على  :النشاط سير

  :يانثال نشاطال
 الجسد جزاءأ على السيطرة:الخاص الهدف

 ويحرك متقطعة موسيقى إيقاعية مةالمعلّ وتضع دائرة األوالد على شكل يقف -بينوكيو لعبة :النشاط سير

  .حدة على دهمامن أجس جزء بشكل متقطّع ومنفصل كل التالمذة
  : وإرشادات إقتراحات
 نأ ة/التلميذعلى  التي  األشياء أهم فهي من ،الحركي التنسيق تنّمي  اإليقاعي الرقص تمارين جميع
فعندما يكتب الولد، عليه . ها أساس الكتابةنأل أساسية المهارة هذه. خرآ ويجمد اًجزء يحرك كيف: مهايتعلّ
  .يجّمد في الوقت نفسه كل أعضاء جسده األخرى نأيحرك مفاصل يده  و نأ

  
  :والعين اليد التآزر بين تنمية :الهدف العام  -و

  :مةعلى المعلّ
 .أو التقاط الطابة السلة ككرة الطابة ألعاب جميع توفير -١

 .باليد قذفها من خالل األرض على تقع تركها وعدم"  الفضاء" في ورميها خفيفة بالونات نفخ -٢

 .بها واللعب للسمك صيد "صنارة "صنع -٣

 .  bowling مثال: هدف نحو التصويب ألعاب -٤

   



 

  
 ٩٦ 

  :مالحظات
  .األعلى إلى األسفل من  الكرة من المستحسن رمي -
 عن حجماً بعيداً طابة أصغر التقاط استطاع ،ة/التلميذ كبر  فكلما . العمر مع يختلف لتقاط الكرةا نإ -

 .صدره وبيد واحدة

  
  :الدقيقة الحركات  تنمية : الهدف العام - ز

 مةالمعلّ تطلب .نعرض مجموعة من التمارين تنّمي حركات األصابع ،والعين اليد التآزر بين تقوية إلى باإلضافة
 جميع لتطبيق عملية الكتابة أو  لتحقيق انأساسي  اناالصبع انوالسبابة، فهذ يستعمل اإلبهام نأ ة/التلميذ إلى

  .ياًانالتنفيذ ث في دقة تتطلب التي الحياتية المهارات
 المعجون توفير -١

 الخرز ألعاب توفير -٢

 .يدوية الأشغا هامنويصنع  ة/التلميذ ليمّزقها  مختلفة سماكات  إستعمال أوراق ذات -٣

 .عليه االلتصاقرقع ذاتية  ولصق  عمودي خط رسم -٤

بشكل  الملعقة ة/التلميذ يمسك نأ يجب. انث وعاء إلى ستعمال الملعقةاب ونقله وعاء في حمص وضع -٥
 .مالئم

 .اعمودي وتركيبها الحجم الصغيرة بالمكعبات اللعب -٦

 ومن سفنجةإلا على الضغط ة/التلميذ فيتعلم. انث وعاء إلىسفنجة إلا خالل من ونقله وعاء في ماء وضع -٧

 .االرخاء ثم

بشكل  ملقط الثلج ة/التلميذ يمسك نأ يجب. انث وعاء إلى ملقط الثلج ونقله بواسطة وعاء في قطن وضع -٨
 .مالئم

األذن  قطارة ة/التلميذ يمسك نأ يجب. انث وعاء إلىاألذن  قطارة خالل من ونقله وعاء في ماء وضع -٩
 .بشكل مالئم

 .طفالاأل مع تزيينها يتم نأ دبع مثالً المالقط على حافة علبة الحذاء وضع -١٠

  
  

   



 

 
 

٩٧ 

  الجانبية: الرابع المحور
  

  

  
هذه السيطرة . الجسم محددة من لجهة العاملة ها السيطرةنأعلى  /laterality/lateralité بيةانالج نعّرف

" بيةانج"سيطرة   هنالك  .اليسار أو اليمين تنشىء عند الولد أفضلية في استعمال جّهة واحدة من جسمه، جهة
  وتتبلور الجسدي النمو بية معانالسيطرة الج تكتمل. األذن ، اليد، العين، الرجل :الجسد في أعضاء ربعةأ على

  .سنوات 7 أو ٦  عمر في
 وجود ينفي ال المجتمع ولكن ذلك من الفئة الكبرى  عند المسيطرة  هي الجهة اليمنى الجهة نأ  نالحظ

 والقيام الكتابة تساعد األشخاص على بيةانالج هذه. الجسد من اليسرى الجهة مسيطرة في بيةانج يملكون أشخاص

  .القدم فيها تستخدم التي اليدوية أو تلك األعمال بجميع
  ".يسار" و " يمين"لمعرفته المفاهيم  اًساسأشكل يدراك الولد بجهته المسيطرة إ
  

  :نجد نأمن الممكن . انسنالبية بطرق مختلفة عند اانتظهر السيطرة الج
 .المسيطرة الجهة   اليمنى هي الجهة تكون:  /droitier"ايميني" اشخًص −

 .المسيطرة الجهة هي اليسرى الجهة تكون :/gaucher"اعسراوي" اشخًص −

 في متساوية قدراته وتكون  المهمات بجميع للقيام  ambidextreاإلثنتين يديه يستخدم اشخًص −

 .اًالجهتين، وهذا يحصل نادر

 .أخرى شطةنأ في واليسرى محددة شطةنأفي   يده اليمنى يستخدم  اشخًص −

  

 
  العوارض
ما زال   ة/التلميذ ان الصف في مةالمعلّ فتالحظ. في تحديد الجهة المسيطرة رتأخّ من التالمذة بعض يانيع
 يكون نأ يمكن كما. وبطيء دقيق غير خطه اليسار أو العكس، فيصبح يد إلى اليمين يد الكتابة من أثناء القلم ينقل

 على فأجبرته ذلك  له  غيرت  الخارجية  الضغوطات ولكن اليسرى للكتابة باليد اوعصبي اتوجه طبيعي قد الطفل

يشعر حينها الولد ما يشعر به . الخط و التركيز في  وصعوبات مشاكل الحالة هذه نفينتج م. باليد اليمنى الكتابة
الدائم، التعب، عدم  عاجزنالالضغط النفسي، ا:  غير المسيطرة لديهشخص عندما يحاول الكتابة باليد كل 

  .التمكن من السيطرة على القلم و الحركة
  

  آيف أعرف؟

 ماذا أفهم؟



 

  
 ٩٨ 

 في يمكن ايجادها  المسيطرة، بية أو عكس الجهةانالج عن عدم السيطرة  تنجم التي الصعوبات معظم :مالحظة

  .والكتابة الخط بصعوبات المتعلق الفصل
حركي -ومن ثّم تزويد االختصاصي النفس ة/التلميذة  لدى اليدوي جميع المهارات مراقبة ة/المعلّمعلى 

  .ساسية لتحديد اليد المسيطرة لدى الطفلختبارات األالمعلومات ليقوم هو باالب
  

  
  :رشاداتإ

أفضل من استعمال  هو معينة يد استعمال نأب ة/التلميذ  إلى يحاءاإل مةالمعلّ أو باألهل  ال يجدر −
 .خرىألا

 .التي تناسبه اليد الختيار راحته على ة/التلميذ يترك −

 .الكتابة في  االثنتين اليدين استعمال مهارة يملكون التالمذة بعض −

  ذلك بعد ولكن غير مقلق أمر طبيعي هو ربع سنوات ونصفأعمر  حتى اليدين بين القلم تبديل نإ −
 .اختصاصيستشارة ا الضروري من يصبح

  
  :التمارين

الطفل  اءعطيجب إ. بيةانكتمارين معززة للج  حركية -يمكن القيام بهذه التمارين أثناء حصة التربية النفس
  .لديهالختبار قوة الجهتين  فرصة

  المسيطرة كتشاف الجهةال تمارين: العام الهدف -أ
. جسده في المسيطرة الجهة ليكتشفالوقت  إلى بحاجة  ة/التلميذف. سنوات األربع عمر في التمارين هذه نبدأ
. إلتمام عملية الكتابةأمامهم لم تحدد لديهم بعد الجهة المسيطرة ما يشكل عائقاً  التالمذة من شريحة كاهنو

  .عضليا  والمسيطرة األقوى  فالتمارين اآلتية تساعد الطفل على تحديد اليد والقدم

  :ولاأل نشاطال
 السرعة خالل من المسيطرة القدم تحسيس: الخاص الهدف

 اليسار الرجل على ومرة اليمين على الرجل مرة  ،واحدة رجل على  قفز سباق مةالمعلّ تنظم :النشاط سير

  .أسرع انك بأيهما  بعدها ة/التلميذ ليحدد

 :يانثال نشاطال

 .العضلي التحكم قوة خالل المسيطرة من القدم تحسيس :الخاص الهدف

 ةيالعمل ويكرر. يقاعإ دون إليه المشي من ونطلب ة/التلميذ على قدم الرمل من اكيًس نضع :النشاط سير
 أيهما بعدها ويحدد  ممكنة زمنية  مدة طولأل واحدة رجل على ة/التلميذ يقف ان يمكن كما. يةانالث  القدم على

  . أقوى

 ماذا أفعل؟



 

 
 

٩٩ 

  المسيطرة اليد ة/التلميذ يحدد هكذا  .اليمنى ثم اليسرى اليد على الكيس واضعين ذاته التمرين نكرر  :مقترحات
 .العضلي التحكم خالل من

 :ثالثال نشاطال

 .التصويب على القدرة خالل المسيطرة من القدم تحسيس :الخاص الهدف

  .مختلفة قدماً مرة كل يف مستعمالً  الهدف نحو الطابة ركل :النشاط سير

  :رابعال نشاطال
 العضلي على التحكم القدرة خالل المسيطرة من القدم تحسيس :الخاص الهدف

 إلى ليصل متتاليتين قفزتين ة/التلميذ فيقفز جهة من إثنين األرض كل على دوائر نرسم عشر :النشاط سير

  .bowling  البولينغلعبة  ويلعب النهاية

  :خامسال نشاطال
 .الحركي التحكم خالل من المسيطرة اليد تحسيس :الخاص الهدف

  .بسهل ليس األخرى اليد استعمال نأ واكتشاف طبل على االيقاع ضبط  :النشاط سير

  :سادسال نشاطال
 .الحركي التحكم خالل من المسيطرة اليد تحسيس :الخاص الهدف

 يًدا ةمّر كل في مستعمالً معين إيقاع على تحريكه إليه ويطلب شريط على يحصل طفل كل: النشاط سير

  .مختلفة

  :سابعال نشاطال
 .الجهة المسيطرة تحسيس :الخاص  الهدف

  سابقاً ذكرها تم الدقيقة والتي الحركات لتقوية المخصصة التمارين جميع  مةالمعلّ تحضر :النشاط سير

 .األخرى اليدمستخدمين  تجربتها التالمذة إلى وتطلب

  
  

   



 

  
 ١٠٠ 

  المكان: الخامس المحور
  

  

  
  

  التعريف
  جميع مع فيه ويعيش ، فيه  ينمو  الذي  المحيط  فهو  اإلنسان  حياة أساسية في ركيزة هو انالمك

  .الطفل الحركية و الحسية ومن خالل جميع تجاربه خبرات خالل من ينمو انالمك مفهوم إن .خبراته
تسهيل عمل لكننا لن ندخل في تفاصيل كل منها ل. الحقًاسنعددها عدة من أجزاء  انالمكفهوم ميتكون 

  :التالمذةية لدى انفي تحديد الصعوبات المك ة/المعلّم
: مثالً(الهدف  إلىسب للوصول نلطريقة األا لقًاوفبحسب اإلرشادات أو  انالمك في الجسد توجيه −

 .)حّل المتاهات

 .المحيط في  على توجيهها  والقدرة  شياءاأل  انمك  تحديد −

  .رسمها أو لبناء مجسمات الهندسية وللخطوط بهدف شكالتحليل بصري لأل −
  

  :يةانمراحل تعلّم المفاهيم المك
  .األشكال التي تكونّهوحدوده و مساحته  ليكتشف انالمك ة/التلميذ يختبر : انالمك شغالإ -
يستطيع استعمالها  بحيث  يةانالمك المفاهيم ة/التلميذ يتعلم اختباراته خالل من: يةانالمك المفاهيم معرفة -

  . تحيط به  التي  شياءألوا  خرينآلا  وأماكن  هانمك  لتحديد
  .يةانرشادات مكإبحسب   المحيط في  شياءألوا  توجيه جسمه ة/التلميذ يستطيع: يانالمك التوجه -
 على ويطبقها انبالمك المتعلقة والمفردات المفاهيم جميعالمرحلة   هذهيستعمل في   : يانالمك التنظيم -

  . )على الدفتر فرضه  تنظيم : مثال( عمالهأحركاته و كل
  

  األكاديمي بالتعلم يانالمك التنظيم عالقة

  الروضة مرحلة
 الدخيل والمتاهات وشطب يانالمك بالتوجه المتعلقة البطاقات تطبيق في المرحلة صعوبة هذه في ة/التلميذ يواجه

 وتمييز الصغير إلى الكبير من األغراض وترتيب ، تجاهها حيث من المجموعة عن مختلفاً الدخيل يكون حيثب

  .الهندسية األشكال

  األولى الحلقة مرحلة
  .التداخل هذا طريقة  سنعرض .والرياضيات اللغة تعلم عمليات تطبيق في يانالمك التنظيم  يؤثر

 ماذا أفهم؟



 

 
 

١٠١ 

بعض بشكال متجهة  باتجاه واحد ومتصلة بعضها أالقدرة على رسم   تتطلب الكتابة : المكتوبة اللغة −
 حفظ على والمقدرة ، اللغة المحدد بحسب االتجاه اتباعأيًضا ب الكتابة تتطلّو ،يةانعالقات مكا لقًاوف

 . الكلمة داخل األحرف تراتبية

 رموزاًما تكون  غالباً الرموز وهذه المنطقية العالقات لتحليل الرموز ستعمالا ينبغي : الرياضيات −

 ترتيب مثال ياًانمك  تتطلب تسلسالً  التي  المهمات في  صعوبات نالحظ كما. (</>)   مثالً يةانمك

 .أكبر إلى أصغر من األعداد

 .األرقام اتجاهات تحديد −

 ...الطرح أو الجمع يبدأ أين من ومعرفة الحسابية العمليات لتنفيذ ويسار وتحت ويمين فوق معرفة −

 .المطلوبة  الحسابية  العمليات إلجراء لمنازلا لقًاوف  يانالمك اإلطار تحديد −

  
 يةانالمك والمفردات نمو المفاهيم

  انالمك لفهم المناسبة يؤمن له األرضية اليومية الحياة أنشطة في  يةانللمفاهيم المك ة/التلميذ اختبار نإ

  .المفاهيم هذه نمو دناه تسلسلأتجدون في الجدول . انالمك مفاهيم لىإ تدريجياً ة/التلميذ يتعرف. وتنظيمه
  

 يانالمك المفهوم  العمر

  سنوات ٤ إلى ٣ من

  قريب/بعيد                    خارج/داخل
  تحت           رسم دائرة / فوق /على 
  صغير / كبير
  وراء/مامأ

  سنوات ٦ إلى ٥من 

 حول، بين
  دتحت، فوق شيء محّد
  دأمام أو خلف شيء محّد

  عمرّب رسم

  سنوات ٧ إلى ٦من 
  اليسارإلىاليمين وإلى

  ث و مستطيلرسم مثلّ

  سنوات ٨ إلى ٧من 

 يسار/يمين
  مستقيم/منحنٍ

  بالنصف
  نحيف / سميك
  يمين الشخص اآلخر إلى

  رسم شكل الماس
  



 

  
 ١٠٢ 

  
  :تيةآلالصعوبات ا منها  الصف في مةالمعلّ حظهاتال نأ يمكن عدةعوارض  هنالك
 ، خارج/ داخل ، بانقريب، ج/ وراء، بعيد/ مام أتحت، /فوق :وتحديدها يةانالمك  المفردات  معرفة −

 .حول ، مستقيم/ يسار، منحنٍ/ يمين

 خريطة على محدد انمك إلى التوجيهات للوصول وإتباع االتجاهات تحديد −

 .اليسار إلى اليمين من الكتابة اتجاه تحديد −

 .واآلحاد العشرات مواقع تحديد −

 .…… مثلث مستطيل ، دائرة، مربع :  شكال ورسمهاألا إدراك −

 .صغير ، متوسط ، كبير:  حجام وتصنيفهاألا معرفة −

 )d/(b األحرف و ) ٦/٩(األرقام  اتجاهاتأو ) ن/ب( مثالً بصرياً المتشابهة األحرف اتجاهات تحديد −

 réversibilité).  (ية انالمك والمعاكسة  (symétrie) المناظرة إدراك في صعوبة −

 .الكلمة داخل حرفألا موقع أو األشياء موقع ة/التلميذ ينسى حيث يةانالمك الذاكرة في صعوبة −

 .ترتيب أغراضه في و انالمك صعوبة في تنظيم −

 .والمكعبات (Puzzles) البازل تركيب في صعوبة −

إذا استمر وجود  .ة/التلميذعند  انتنظيم المك  ا لصعوباتا أولييجري كشفً نأ ة/للمعلّمهذا الجدول يتيح 
على هذا ورة، بالتمارين المالئمة للصعوبة بوتيرة متكّر ة/المعلّمالصعوبات بعد فترة الدعم التي قام خاللها 

 على االطالع ة/للمربي يمكنو. حركي ليقوم بالتشخيص المناسب -نفس معالج إلى ة/التلميذ تحويل األخير

  .تقريباً الزمني بحسب العمر ة/التلميذ تأخر مدى لتحديدأدناه  الواردالجدول 
  

  ة/التلميذمراقبة نتائج  المهارة
  يةانالمك  المفاهيم

أو   طاولةال ……  طابة رسمعبر  اآلتية المواقع ديحدِّ  نأ ة/التلميذ إلىطلب أ
  :الكرسي

  تحت / فوق /على 
  وراء/مامأ

  قريب/ بعيد
  يسار /يمين

  

  الهندسية األشكال
  :ية في الروضاتاآلت األشكال يرسم نأ ة/التلميذ إلى طلبأ

  ...، دائرة،ا، مستطيالًمربًع
  :يةانولى والثألا تينأما في الحلق

  

 آيف أعرف؟



 

 
 

١٠٣ 

  ة/التلميذمراقبة نتائج  المهارة
ال يستطيع فهم أو تطبيقانكذاإففي حصة الرياضيات ة/التلميذل اراقب أعم

  .االختصاصي إلىتحويله  فعليكالتمارين الهندسية 

 يةانالمك البصرية إدراك العالقات
  :ـل اقًاوف معينةأن يصنِّف أغراًضا  ة/التلميذ إلى طلبأ

 حجاماأل −

 السماكة −

  الكمية −

  

  :يةانولى والثاألتينفي المهمات اآلتية في الحلق ة/التلميذراقب سلوك 
  يةانالمك التوجيهات اتباع يستطيع
  الكتابة أثناء ورقته ينظم
  بصرياً المتشابهة األحرف يميز
  الورقة  على الكتابة اتجاه يعرف
  الهندسية التمارين إتمام في ينجح

  ومكعبات  بازل تركيب  يستطيع
  الكلمات موقع تحديد في يخطئ نأ دون من اللوح عن ينسخ

  تكون كما تبدو له في المرآة ال يعكس الحروف واألعداد بحيث
  يبدأ بكتابة الكلمات باالتجاه الخاطئ لكن عندما ينتهي تبدو جيدة

  

  

  
  :فيواجه صعوبات في ،الدراسي أدائه على ذلك ينعكس يانالمك التنظيم في صعوبة ة/التلميذ عندما يواجه

 .األحرف واألرقام اتجاهات تحديد −

 .الفرنسية أو العربية لغةفي التحديد اتجاهات الكتابة  −

 .الحسابية  العمليات بدء اتجاهاتتحديد  −

 .الرسمية اتانوالبي الخرائط قراءة −

 .األشكال بين الهندسية العالقات تفسير −

 :بـ تمارين تسمح لهم تالمذةتوفر لل نأمة على المعلّ

 .انالمك اكتشاف −

 .انالمك في هالتوّج −

 .يةانالمك الذاكرة تنمية −

    .انالمك تنظيم −

 ماذا أفعل؟



 

  
 ١٠٤ 

  :رشاداتإاقتراحات و
ال يتذكر اتجاهات  انك نإعلى الطاولة باتجاه اللغة المنشودة  ضع سهماً −

 : عليه البدء من عند الدائرة نأفي كل من اللغتين وحدد له  الكتابة

صبعه بعد كل كلمة إيضع  نأإليه طلب أيحدد المسافات الالزمة بين الكلمات  نأال يستطيع  انك ذاإ −
 . صبعهإلحجم  مطابقاً ويترك فراغاً

 .أكثرتساعده على التحكم بها ده بمسطرة لها مسكة زوِّ −

 .زالقهاانهدف منع بعلى المساطر  االصقً اضع شريطً −

  
  تمارين داعمة لتنمية المهارات المكانية

 
  انالمك اكتشاف  :الهدف العام– أ

 :ولاأل نشاطال

 .حركي-الحسي على الصعيد انالمك اكتشاف :الخاص الهدف

 نأهم إليحاء الغرفة ثم تعطيهم شرائط وتطلب نأل في كل التجّو التالمذة إلى مةالمعلّ تطلب :النشاط سير
  :يجعلوا الشرائط

 .هم يريدون رسم الغرفةنأتلمس كل زوايا الغرفة وك −

 .هم يلونونهانأوك انتلمس كل الجدر −

 .هم ينظفونهانأتكنس كل األرض وك −

  .تمأل الجّو بعطر الورود نأهم فراشات تريد نأتلمس الجّو و ك −
  
  انالمك في التوّجه: العام الهدف– ب

 تطبيق إلى مةالمعلّ حركية ومن ثم تنتقل – حّس تمارين خالل من يةانالمك المفاهيم ة/التلميذ يتعلم نأ يجب

 الصندوق داخل  الموجودة يحيط بدائرة األغراض  نأ ة/التلميذ إلى مثالً فتطلب ،الورق  على المفاهيم هذه
  .خارج/ داخل مفهوم تعلمه تانك نإ

  

  :ولاأل نشاطال
 خارج/داخل مفهوم تعلم :الخاص الهدف

ا قًاوفمنها  والخروج إليها الدخول التالمذة ويتعلم األرض على كبيرة دائرة المعلّمة ترسم :نشاطال سير
 .منها يخرجون زرقألا رفعت وإذا الدائرة إلى األحمر يدخلون العلم رفعت إذا مثال. مةالمعلّ ضعهات شروطل

 .كبيرة بعلبة الدائرة استبدال ومن الممكن

   



 

 
 

١٠٥ 

  :يانثال نشاطال
 .معينة مساحة ضمن الجسد تنظيم حركات –فوق / تحت تعلم مفهوم :الخاص الهدف

 جزء أو جزئين من تخبئة التالمذة إلى طلبتو األرض على كبيراً شرشفاً المعلّمة ضعت :النشاط سير

 هم تجاوزهاإلي  طلبتوقد ) طاولة، كرسي، جسر إلخ(وضع عوائق  أيضاً يمكن . الشرشف تحت جسدهم

  . تحتها أو من فوقها من بالمرور

  :ثالثال نشاطال
 وراء  /أمام تعلم مفهوم  :الخاص الهدف

 يركض .هررةاسم ال اآلخر النصفعلى شجار واسم األ  التالمذة نصف  على مةالمعلّ تطلق :النشاط سير

 .الشجر أو أمامها وراء الهررة ختبئتو أشجار إلى ونيتحول مةالمعلّ تصفر الغرفة وعندما في التالمذة

  وعندما الغرفة فيالجميع يركض . فريق أحمر وفريق أزرق :مجموعتين إلىالصف  تقسم نأ ة/للمعلّمويمكن 
  .األزرق الفريق وراء األحمر الفريق مثال : التوجيهات بحسب يقفون مةتصفق المعلّ

  :رابعال نشاطال
 أسفل إلى /أعلى إلى تعلم مفهوم :الخاص الهدف

بحسب  معين باتجاه جزء من جسده وّجه كل قد يكون حيث مختلفة وضعيات  ة/التلميذيأخذ  :النشاط سير
 .رشاداتإلا بحسب بنفسه ليوجهها طابة تلميذ كل تعطي نأ يمكن كما. مةالمعلّ توجيهات

  :خامسال نشاطال
 .والشمال مفهوم اليمين  تعلم :الخاص الهدف

د اليسرى اليمنى وعالمة خضراء على الي اليد على عالمة زرقاء تلميذ لكل مةالمعلّ ضعت :النشاط سير
. المفضلةهي د ي ةسألهم بعد ذلك أًيتياً وانباليد اليسرى ثد اليمنى أوالً وعّدة بالي ةنشطأالقيام بطلب إليهم تو

اليد المفّضلة  نأجعله يالحظ وضوعة عليها، تذاكراً لون اإلشارة الم د المفضلةالي إلىيشير الولد  نأبعد 
 .نفسها، ال تتغير هي دائًما

يغمض عينيه ويرفع يده  نأبعد تلك التمارين إليه طلب تليده المفضلة أقوى،  ة/التلميذجعل إدراك تلكي و
  .اإلشارةلون  إلىيفتح عينيه يرى إذا صّح إحساسه مستنداً  نأبعد . المفضلة

د اليمنى أو اليد األقوى هي الي نأب من خالل اإلشارة إليهمفهوم اليمين واليسار  ة/التلميذم علّيتبعد ذلك 
  .اليسرى

  :سادسالنشاط ال
 اآلخر الشخص عند واليسار اليمين تحديد على القدرة بذلك ونعني ،المعاكسة مفهوم تعلم :الخاص الهدف

 التمارين خالل من المعاكسة مفهوم الكتساب تدريجياً ة/التلميذ تحضير مةالمعلّ تبدأ .بالمقابل يقف عندما

 :تيةاآل



 

  
 ١٠٦ 

طلب ي: مثالً. المقابلة الجهة على الجسد من جهة معاكسة التالمذة يتعلم : الخشبية الدمية  لعبة -١
 دون من يتنقل في الغرفة نأ يجب ثم ومن األيمن على الخد  اليمنى اليد  وضع ة/التلميذ إلى

 .نجعله يالحظ المعاكسة عندما يجد نفسه أمام اآلخرو .الوضعية تغيير

 مثل  تعليمات عطيتو البعض بعضهم مقابل يقفون حيث مجموعتين إلى التالمذةمة المعلّ قسمت -٢

 اسهًمأ مةالمعلّ ترسم .صدقائهم بالمقابلأ  بوجود التأثر عدم التالمذة وعلى اليمنى يدك إرفع
 إلىاألمام  إلىهون يتوّج وسطها وبعد ذلك في التالمذة يقف ،البوصلة شكل على األرض على

الوضعية   مةاألربعة، تغير المعلّ االتجاهاتبعد توجههم في . الشمال  إلىاليمين  إلىالخلف 
 نأمجدداً  إليهموتطلب  ،أمام الباب يقفوا أمام النافذة أو نأهم مثالً إلياألساسية فتطلب 
 انالمك في كواتحّر هم كيفما نأب التالمذةهذا التمرين يعلم  .األربعة االتجاهاتيتوجهوا بحسب 

 .األساسية لتوجهاتهم االرتكاز نقطة جسدهم يبقى

  
  .يةانالمك الذاكرة تنمية:  العام الهدف– ج

  .لتعلّم الكتابة والقراءة والرياضيات اية أساًسانتشكل الذاكرة المك

  :ولاأل نشاطال
 .يةانالمك الذاكرة تقوية :الخاص الهدف

 غامنأ على يتفرقون ثم من. همانمك حفظ إليهم ويطلب معين بتسلسل  ،الصف في التالمذة يقف  : النشاط سير

  .الصف أماكنهم في إلىيعودون  الموسيقى تتوقف عندماو  الموسيقى

  :يانثال نشاطال
 .لألغراض بالنسبة يةانالمك الذاكرة تقوية :الخاص الهدف

 الدائرة إلى العودة األرض وعليهم على دوائر نضع المرة هذه ولكن سبق الذي التمرين نعيد :نشاطال سير

  .بهم الخاصة

  :ثالثال نشاطال
 . يةانالمك الذاكرة تقوية :الخاص الهدف

 ة/التلميذ على ثم . أخرى إلى واحدة من وتتنقل األرض على مختلفة أغراًضا مةالمعلّ تضع :النشاط سير
  . اذاته الطريق على يمشي ان امسبقً اختارته الذي

  :رابعال نشاطال
 .التتابعية يةانالمك الذاكرة تقوية :الخاص الهدف

 من دوائر على ة/التلميذ يمشي . مثالً خضرأو حمرأ لونين من دوائر األرض على نضع :النشاط سير

 الطريق متبعاً، الزميلفعله  ما تكرار وعليه بعد ذلك، بالمراقبة األثناء هذه في آخر  تلميذ قوموي ختيارها
 .انفسه



 

 
 

١٠٧ 

  انالمك تنظيم: العام الهدف  – د
  .وغير ذلك  (géometrie)لتنظيم الكتابة على الورقة ورسم األشكال الهندسية  اي أساًسانيشكل التنظيم المك

  :ولاال نشاطال
 .المسبق التخطيط  :الخاص الهدف

 ماذا :يسأل تلميذكل . األم دور ويلعب المقدمة في  تلميذ يجلسيا أمي؟  فعلأ ماذا لعبة :النشاط سير

 مثل صغيرة وخطوة الوحش مثل كبيرة  ربع خطواتأإمش : له مثالً قولن؟ ف أمي افعل يا نأ تريدينني

 .دتهحّد قّد مةالمعلّتكون  هدٍف إلى  الفأرة حتى تصل

 .عليهم أال يتجاوزوا الهدف المحدد نصعوبة في إيجاد الطول المناسب للخطوة أل التالمذةيجد : مالحظة

  :يانثال نشاطال
 .واألبعاد المسافات تقدير  –هدف إلى للوصول التخطيط :الخاص الهدف

 عليه مملًيا النهاية حتى البـداية نقطة من يقوده وآخر عينيه يغمض تلميذ: األعمى الدب لعبة :النشاط سير

  .صغرها أو كبرها له اومحدًد الخطوات عدد

  :ثالثال نشاطال
 .واألبعاد المسافات تقدير :الخاص الهدف

إليها  ليصل يحتاجها التي الخطوات عدد ويحدد معينة نقطة عن بعيداً ة/التلميذ يقف  :التنبؤ لعبة :النشاط سير
 .ينفذ وبعدها

  : رابعال نشاطال
 .انللمك الداخلي دراكتنمية اإل :الخاص الهدف

ويجلس عليها وبعدئٍذ يغلق عينيه ويحاول  ة/التلميذيتوجه إليها . وسط الغرفة انضع كرسًي :النشاط سير
  .والجلوس عليها ليهاإ الوصول امجدًد

  :خامسال نشاطال
 .اإلرشادات واتباع خريطة قراءة :الخاص الهدف

  خريطة  ونرسم. الصورة في يظهر كما ونرتبها فارغة أحذية علب األرض على نضع :النشاط سير
  .اتباعها ة/التلميذونطلب إلى 

 

  
   



 

  
 ١٠٨ 

  :سادسال نشاطال
 هدف إلى للوصول  التخطيط :الخاص الهدف

 األقصر إيجاد الطريق تلميذ إلى تطلب األرض، ثم على متاهة مةالمعلّ ترسم: المتاهة لعبة :النشاط سير

  .قًا لهااوف ليمشي زميله إلى التعليمات ويعطي الطريق التالمذةيخطط أحد  نأ يمكن. النهاية  إلى للوصول

  
  

  يانالزم التنظيم:  السادس المحور
  

  

  
  

  التعريف
. فهمه في صعوبة ة/التلميذ يواجه انفي معظم األحي .تحديده يصعب محسوس غير مجرد الزمن مفهوم

دراكه نمطية إمن خالل  انيكتسب مفهوم الزم نأ ة/التلميذيستطيع  .لألحداث تعاقب ه نأالزمن على  يعرف
دراكه تسلسل إلخ، و من خالل إ …نهار و ليل، األسابيع، الفصول): temps cyclique( انتكرار الزم

  .وفهمها وترابطها بعضها ببعضحداث األ
  

  انالزم مكونات
  :ومنها ناتهيدرك جميع مكّو نأ  ة/التلميذب مفهوم الزمن، على اكتسال

 . واألعياد الفصول واأليام تكرار  إدراك: تكرارالزمن نمطية −

 قبل /بعد مثل الزمنية إستعمال العبارات األحداث فيستطيع عندها دراك تسلسلإ: التسلسل والترتيب −

 .والمستقبل والحاضر الماضي  بين والتمييز

حدث وآخر  فيستطيع عندها تقدير عدد الدقائق أو  بين  الممتدة الزمنية الفترة دراكإ: المدة −
 .الساعات أو األيام

  
  الزمنية المفاهيم نمو
 انالزم لفهم المناسبة تؤمن له األرضية  اليومية شطة الحياةنأ ية فيانللمفاهيم الزم ة/التلميذ مقاربة  نإ

   .وتنظيمه
   

 ماذا أفهم؟



 

 
 

١٠٩ 

  .أدناه تسلسل نمو هذه المفاهيم الجدول في تجدون. انالزم مفاهيم  إلى اتدريجي ة/التلميذ يتعرف
  يةانالمفاهيم الزم العمر

 ناآل سنوات  سنتين حتى ثالث من
  قريباً
  قليل بعد

  بسرعة
  على مهل

  .البارحة كلمة ويستعمل التسلسل بفهم يبدأ حتى أربع  سنوات  سنوات  ثالث من
  والمستقبل مفهوم الماضي والحاضر يكتسب

 ويزيد سهلة بطريقة الزمن مفردات ة/التلميذ يستخدم سنوات  خمس حتى سنوات  أربع من

  . ليل، نهار : الجديدة بعض المفاهيم عليها
خريف، ، ربيع: ربعةالفصول األ ة/التلميذيدرك  سنوات  خمس

  .صيف، شتاء
  سبوعاأل أيام يعرف  سنوات ست
  والدته تاريخ يعرف  سنوات سبع
  الساعة باستعمال ويبدأ شهراأل إلى يتعرف  سنوات  يانثم
  

  
  العوارض
  :في مشاكل يواجه عندما انالزم تنظيم في صعوبة يانيع ة/التلميذ نأ نالحظ
 األحداث تسلسل تحديد −

 البداية والنهاية تحديد −

 وبعد قبل تحديد −

 األشياء سرعة بينالتمييز  −

 الجملة داخل األفعال تصريف في صعوبة −

 جاز نشاط مانالمخصصة الدراك المدة إ :وقته تنظيم −

  

  
تنّمي إدراك  نأمة على المعلّ هذه الّصعوباتون انالذين يع التالمذةولمساعدة  انات إدراك الزملتفادي صعوب

  .ة، التسلسل، الترتيب، النمطيةالمّد: كلّها انات الزممكّونلالولد 
  

 ماذا أفعل؟

 آيف أعرف؟



 

  
 ١١٠ 

  والترتيب تنمية المفاهيم المتعلقة بالتسلسل  :العام الهدف –أ 
 :مثالً عينه الوقت في يفعل ماذا ويصف  حركتين متتالتين ة/التلميذ ينفذ مجموعة، ضمن :النشاط سير

 .أغمض عيني  ثم  أصفق ياًانث ،رأسي على أضع يدي أوالً -

 .ضع يدي على أذني ثم أغمض عينيأ -

 .أستلقي على األرض أخيًراحني ونأيدي على عيني وبعدئٍذ  أوالًأضع  -

  بحركتين يقوم نأ يمكن كما. غيباً يذكرها نأ ة/التلميذ وعلى حركات ثالث مةالمعلّ تنفذ نأ يمكن اقتراحات
  .الثالثة اختيار  ويترك له

  
  إدراك تسلسل األحداث: الهدف العام - ب

  :ولاألنشاط ال
  حفظ تسلسل عشوائي :خاصالهدف ال

  :سير النشاط
 .يكرروها نأاآلخرين  التالمذةالتين أو ثالث حركات وعلى حركتين متت ة/التلميذينفذ  •

 .يكرروها نأ التالمذةوعلى  انتعلق مثالً باأللوثالث كلمات ت ة/التلميذيقول  •

  :يانثال نشاطال
  حفظ تسلسل منطقي لبعض األحداث :هدف الخاصال

   .هاتسلسل أحداث راعينتمثيلها م إليهموتطلب  التالمذة على تتلوها صغيرة قصة مةالمعلّ تختار :سير النشاط

  :ثالثال  نشاطال
 صور ترتيب خالل من المنطقي التسلسل إيجاد :الخاص الهدف

 .ترتيبها إليه وتطلب ، معين زمني تطور على صور تّدل وعةممج تلميذلل مةالمعلّ تعطي :النشاط سير

  .بيتزا يأكل طفل  صورة. األفق وراء تغيب التي الشمس صور. تكبر التي النبتة صور: مثال        

  :رابعال نشاطال
 النمطي التتابع تنمية :الخاص الهدف

 أو اناأللو من نامعّي الًتسلس راعًياُم  ،اعقًد هاليصنع الخرز من مجموعة ة/التلميذ إعطاء :النشاط سير

 .معينة بطاقات على قد رسمتها  تكون األشكال،

  
٢ 

  
  
  

١   

  



 

 
 

١١١ 

  
  
  
  
  

  خامسالنشاط ال
 النمطي التتابع تنمية :الخاص الهدف

  .المختار النمط محترماً تلوين المثلثات أكمل :النشاط سير
 

  
  
  المدة مفهوم تنمية: العام الهدف  -ج

 إدراك  نأب التنويه يجب .والقصيرة الطويلة المدة بين التمييز إلى التمارين هذه خالل من ة/التلميذ سيتوصل

  .للتغيرات التي تحدث حوله انسناإليرتكز على إدراك  و صعًبا  يكون المدة

  :ولاأل نشاطال
 والقصيرة الطويلة إدراك المدة :الخاص الهدف

 بالحركة ة/التلميذ يقوم بعدها ،الطير مثل ذراعيه تحريك مثالً ديناميكية بحركة ة/التلميذ يقوم :النشاط سير

  .على مهل  ومرة مسرعاً مرة ،ذاتها

  :يانثال نشاطال
 البصري اإلدراك خالل من  إختبار المدة :الخاص الهدف

 قبل يتوقفون وال هاعقارب ويراقبون وهم بالتصفيق ونأويبد التالمذة أمام الساعة مةتضع المعلّ :النشاط سير

  .مثالً دقيقة مرور

  :ثالثال نشاطال
 الحركي اإلدراك خالل من إختبار المدة :الخاص الهدف

 ألطول واحدة قدم على الوقوف ، منهم ثنينا على كل بحيث التالمذة بين مسابقة مةالمعلّ تنظم  :النشاط سير

  .مدة ممكنة
   

٤ 

٣ 



 

  
 ١١٢ 

  :رابعال نشاطال
 السمعي اإلدراك خالل من إختبار المدة :الخاص الهدف

لث أصوات أدوات موسيقية مثالً صوت الدف ومن ثم صوت المث التالمذةمة المعلّ سمعتُ  :النشاط سير
 .أطول تاصوذه األه منوتسألهم فيما بعد أّي أداة الموسيقي 

  
  اننمطية الزمإدراك : الهدف العام -د
ليل (تعيد نفسها دائماً كالفصول واأليام  اولكن هناك أحداثً ،رما تغّي تغيير يمكن وال فيه رجوع ال الوقت نإ

 نأ لذا يجب .يحدد زمنه إال نسبة إليها نأه ل ال يمكن ألنه ة/التلميذيدركها  نأمن المهم .  وأيام األسبوع) نهار
 نأ يمكن كما .الروزنامة المغادرة وقراءة عند  والوداع الباكر الصباح في التحية إلقاء أهمية على مةالمعلّ تشدد
النمطية   مفهوم  ة/التلميذ يدرك .من كل شهر ولفي األ  حلوى قالب بصنع مثلًا تقوم  .معيناً روتيناً مةالمعلّ تخلق

 .هذا عبر هذا التكرار

واحدة لحلول :  مختلفتين مناسبتين إلى انتنتمي صور مة مجموعتيالمعلّتضع : اآلتي النشاط نفيذت ة/للمعلّم  يمكن
  .األغراض بالفصل المناسب  ربط التالمذةوتطلب إلى ، الخريف وأخرى لحلول فصل الصيف فصل

 
   



 

 
 

١١٣ 

  
  

  
  
  

 اللفظاضطرابات  :األول المحور •

 الكالم تأخر :يانالث المحور •

 التأتأة :  الثالث المحور •

  التأخر اللغوي :الرابع المحور •
  

  
  

  

 الرابعالفصل
 النطق واللغة صعوبات



 

  
 ١١٤ 

  (trouble d’articulation)اللّفظ اضطرابات : المحور األول
  

  

 
  تعريف اضطرابات اللفظ 

  :تظهر. صدار صوت معينهي خطأ تلقائي و دائم عند إجراء الحركات الضرورية إل
و أ" ي" بصوت "  ر"  صوت استبدال: صوت بآخر بشكٍل دائم، مثالً استبدالإما من خالل  −

 "ث"بصوت " س" استبدالو " ل"

بي الفم عند لفظ انإخراج الهواء من ج: ، مثالًاكليو إما من خالل لفظ الصوت بشكل خاطئ  −
  .اللغة العربية إلىبحيث نحصل على صوت ال ينتمي " ش" حرف ال 

   
  :اضطرابات اللّفظ أسباب
 ...)شلل اهتزازي ، شلل دماغي، شلل في الوجه( أسباب عضوية  •

 ...)انشق الحلق، مشاكل في الحنك واألسن شفة األرنب،( مشاكل في جهاز النطق  •

  ...)في جهاز النطق، حركة خاطئة ارتخاء( أسباب وظائفية  •
  

  
    : ي على الشكل اآلتياناللبن ولديظهر في هذا الجدول تدرُّج عمر اكتساب األصوات عند ال

  األصوات العمر
  ب / م/ت/ د/ن/ ف/ ه/ي/و/ا سنتين إلىمن أشهر 

 P ونصف السنة انسنت

 ل  ثالث سنوات 
  ح/ط/ ض ثالث سنوات ونصف السنة

 ء/ع/خ  سنواتخمس 
 g/ك/غ خمس سنوات ونصف السنة

 V  ست سنوات 
 ش/ج ست سنوات ونصف السنة

  ر/س/ز/ص  سبع سنوات
 ظ/ث/ذ سبع سنوات ونصف السنة

 آيف أعرف؟

 ماذا أفهم؟



 

 
 

١١٥ 

نتكلم عن اضطراب لفظي إال بعد ستة أشهر من  نأقبل العمر المذكور وال يمكننا  يصدر صوتًا نأيمكن للولد 
  .التأخر

  

  
أساس عضوي وعندها ال يمكننا التدخل لحل المشكلة تعود إلى تكون مشاكل اللفظ  نأيمكن  كما ذكرنا سابقًا

أما في الحاالت األخرى فيمكن محاولة إصدار صوت معين من خالل الوسائل . إال بعد حل المشكل العضوي
  .في عالج النطق واللغة اختصاصي إلى ة/التلميذاولة يجب توجيه وفي حال عدم نجاح المح .المساعدة

  
  :التي تساعد على إصدار بعض األصوات تمارينإليكم بعض ال

 إطفاء ة/التلميذ إلىشمعة أو يحضر شمعة حقيقية ويطلب صورة  ة/المعلّميجلب  :"ف" ـال صوتتعلم  •
ويضعها قرب فمه  ة/التلميذبيد  ة/المعلّم يمسك. يجلب طابات صغيرة لنفخها انأو يمكن . الشمعة

ثناء لفظ صوت أوضعية الشفاه  إلىتباهه  انمن الفم على يده ويلفت  ليحسسه بالهواء الذي يخرج
  ". ف"ـال

  .للفظ الكلمات مع أصوات أخرى وزيادتها تدريجًيا الصوت يمكننا جمعه ة/التلميذإذا أصدر 

. مع تعابير وجه قاسية) خ-خ-خ- خ(صورة أسد ويقلد صوته  ة/المعلّميجلب : " خ"  ـال صوتتعلم  •
 .ويضعها على رقبته ليحسسه بالرجات ة/التلميذبيد  ة/المعلّميأخذ 

  السفلى للصوت  انخلف األسن انالوضعية الصحيحة للس تلميذلل ة/المعلّميبين : "س "ـال صوتتعلم  •
فمه   أمام  ويضعها ة/التلميذيقلد صوتها ويمسك بيد  ،يرسم صورة حية نأيجلب أو  انبعد " . س" 

  .لتحسيسه بالهواء الخارج من وسط الفم

مع تحسيس نفسها " س" صوت النحلة مع وضعية صوت ال  ة/المعلّميقلد : "ز" ـال صوتتعلم  •
  . من ثم على حلقه هوو  ة/المعلّمبالرجات الصادرة من الحلق بوضع يده على حلق  ة/التلميذ

مع برم الشفاه  ه على سقف الحلقانيضع  لس نأ ة/التلميذ إلى ة/المعلّميطلب :  "ش" ـال صوتتعلم  •
  .بالهواء الخارج من وسط الفم على يديه ة/التلميذش ويحسس  -ش -ش -ش: وتقليد صوت القطار 

وتحسيس "  ش" مماثلة لحرف ال  انتقليد صوت الطائرة مع وضعية لس: "ج" ـال صوتتعلم  •
  . ومن ثم على حلقه هو ة/المعلّمبالرجات الصادرة من األوتار الصوتية بوضع يده على حلق  ة/التلميذ

جمعه مع األصوات ا و ي لتأليف المقاطع الصوتية التي  إلى ة/المعلّمبعد إصدار الصوت بشكل منفرد يعمد 
  ....أفا  -ايف -اوف -اف -في -فو -فا" ف: " الصوت : مثالً. تكرارها من بعده ة/التلميذ ينبغي على

وفي ) فص( ، في آخرها )راشةف( بعدها يتم تسمية الصور التي تحوي الصوت المستهدف في أول الكلمة 
  .)ترفد( وسطها 

 أفعل؟ ماذا



 

  
 ١١٦ 

  (Retard de Parole)ر الكالم تأخُّ :المحور الثاني
  

  

 
  :ر الكالمتأخُّتعريف 

  .ل الكلمة يستمر في منتجات الولد اللغوية بعد عمر األربع سنواتور الكالم يشمل كل تغيير يطتأخُّ
ه يخص الكلمة وحدها ولكن موقع الكلمة في الجملة وتركيب الجملة نأأي  يكون منفرًدا نأر يمكن هذا التأخُّ نإ

ر الكالم يكون تأخُّ نأويمكن  ". لعب بالسيارةإبدّي " بدل" لعب بالساللةإبّدي : "مثالً  االلغوي يبقى صحيًح
  "ا بّدي روح عالبيتان"بدل " ا بيتنألوح : "مثال  اللغويتأخر لمرافقاً ل

  
  :ر الكالمتأخُّ  أسباب
ه وشفتيه، انبفمه، لسيجد الولد صعوبة في تحقيق بعض الحركات : مشاكل في النضوج الحركي •

 . تنسيق هذه الحركات بطريقة سريعة ومحددة للفظ بعض الكلمات  وتكمن الصعوبة باألخص في

يجد الولد صعوبة في إدراك الفرق بين األصوات : دراك والتمييز السمعي اضطرابات في اإل •
 .  ينلمناسبوالوقت ا انوبالتالي فهو ال يجيد استعمالها في المك) د/ت: مثالً( المتشابهة 

 )rythme(اإليقاع   صعوبة في •

وفي الخريطة  orientation temporo-spatiale )( ي اني والمكانصعوبات في التوجه الزم •
  . (schéma corporel) الجسدية

 ضعف في الذاكرة السمعية •

يزال طفالً في تصرفاته  الهو  الولد غير ناضج عاطفًيا: العاطفي -مشاكل في النضوج النفسي •
 . وكالمه

  . )مقاطع صوتية إلىتقسيم الكلمة  ة/التلميذعدم قدرة : مثال(مشاكل على صعيد الوعي الفونولوجي  •

 .ضعف في التركيز •

 

  
ويعتبر هذا األمر . رهاوتطّو لغته في تركيب كلماته خالل مرحلة اكتساب لولديخطئ ا نأمن الطبيعي 

  .تزال معظم كلماته غير واضحة المشكلة عندما يتخطّى الولد عمر األربع سنوات و
  

  : لتأخر الكالم ايقوم بها الولد والتي تكون مؤشًر نأإليكم أبرز األخطاء التي يمكن 
 ).في وسطها أو في آخرها ، في أول الكلمة( حذف أصوات أو مقاطع صوتية من الكلمة   •

 بّدورة أو دورة  بندورة: مثالً

آيف أعرف؟

 ماذا أفهم؟



 

 
 

١١٧ 

 .تبديل موقع الصوت أو المقطع الصوتي في الكلمة •

 طبيخ بطيخ  :مثالً

 .استبدال صوت بصوت آخر قريب له  •

 سوكة شوكة   :مثالً

 . التباس بين الكلمات المتشابهة  •

  حجرة شجرة  :مثالً
  

  جفاشة كتوشة، جرافة  شختورة : يمكن تواجد أكثر من تشويه في الكلمة نفسها : مالحظة
  .حتى قبل هذا العمر في عالج النطق واللغة اختصاصي إلىفيجب توجيهه  كالم الولد غير مفهوم بتاتًا انإذا ك

  

  
  

مقاطع صوتية ومرافقة هذا  إلىمن خالل تقطيع الكلمات  الميمكننا مساعدة الولد على تخطي صعوبات الك
 .الولد على القيام بذلك بنفسه مع إعادة الكلمة ببطء ّضالتقطيع بصفقات باليد على الطاولة وح

  . مع التصفيق باليدين أو الرجلين  أو الدق على الطاولة طا  طا  َب"  : بطاطا"كلمة  : مثالً
 ة/التلميذبإعادة الكلمة بعد   (feedback auditif)تعزيز مبدأ التغذية الراجعة  ذلك ينبغي دائًما إلىإضافةً 

  .بشكٍل صحيح
  

 . ة/التلميذالقيام بتمارين للوعي الفونولوجي لنساعد على التخفيف من مشاكل الكالم عند أيًضا  نا انمكإبكما 

   

 أفعل؟ ماذا



 

  
 ١١٨ 

    (bégaiement)التأتأة  :المحور الثالث
  

  

  
  :تعريف التأتأة 

    الكالم اضطراب في سرعة سياب والتنظيم الزمني للحديث أونهي اضطراب في عملية اال
 débit)   (trouble du هوايقاع  (trouble du rythme).   
  :  د واحد أو أكثر من هذه العواملجتمتاز بتوا

  .كلمات أو أقسام صغيرة من الجمل تكرار أصوات أو مقاطع صوتية أو •
  .إطالة أو تمديد لألصوات •
 .في أول الكلمة على األصوات غالًباالشّد  •

  . زيادة أصوات في الكلمة •
  توقّف عن الكالم في منتصف الكلمة أو الجملةال •
 .التهرُّب من لفظ بعض الكلمات •

ما نسمعه أثناء الكالم  معدلها فييفوق  اوتوقفً اقطاًعانو االتأتأة هي الكالم الذي يتضمن تكراًر إذًا •
  .الطبيعي

قدرات التواصل  فيمستوى النجاح خالل المسيرة الدراسية والمهنية كما يؤثر  فييؤثر هذا االضطراب قد 
  .عند الفرد

  

  
آخر وتتعلق بإلمام المتكلم بموضوع  إلىيصادف كل متحدث لحظات من التردد، وهي تتفاوت من فرٍد 

، ويكون نوعها وقفات %١٠ إلى% ٧الحديث وطبيعة المستمع، وفي كل األحوال ال يتجاوز عددها عند الفرد 
لبعض الكلمات أو الجمل القصيرة واستعمال الحشوات لكسب بعض الوقت ولتنظيم األفكار  اقصيرة أو تكراًر

   .)آه، إم(مثل 
لوجود اضطراب في  ا، يكون ذلك مؤشًر%١٠عندما يزيد معدل الوقفات أو التأتأة في كالم الفرد عن 

  .الطالقة الكالمية أو التأتأة التي يصحبها عادة بعض مظاهر التوتر والقلق
 انسنوات بفترات من التأتأة الطبيعية قد يصل معدلها في بعض األحي ٥-٢بين سن  والدمعظم األ يمّر

بعض  إلىوأكثر، ويكون نوع هذه التأتأة تكرار كلمة كاملة أو تكرار جملة قصيرة، إضافة % ١٠ إلى
أو توتر ملحوظ، بل تبدو الكلمة مرة واحدة أو مرتين، من دون قلق  ة/التلميذ، وهنا قد يكرر )آه، إم(الحشوات 

  .لوجود مشكلة ما في كالمه ال يبدو واعًيا لولدا نأهذه التكرارات طبيعية وبالكاد يمكن مالحظتها، كما 

  آيف أعرف؟

 ماذا أفهم؟



 

 
 

١١٩ 

كلما  الولد في تؤثر سلًبا فإنهاوالها قبل سن الخامسة وفي حال عدم ز االتأتأة قد تختفي كلي نأالمعروف 
  .م في السنتقّد

  
  :أبرز مظاهر التأتأة

 أصوات، أحرف، مقاطع صوتية، كلمات، جمل: تكرار •

 أصوات : تمديد •

 .جملة صوت، حرف، مقطع صوتي، كلمة، :زيادة •

 .صوت، مقطع صوتي، كلمة أو جملة: حذف •

وتكون هذه التبديالت للتهرب من . خر سهل بالنسبة إليهآكلمة بأخرى أو قسم من الجملة ب :تبديل •
 .التأتأة

 .بنصف الكلمة بالكالم أوقبل البدء  :توقف قصير •

   .في وضعية لفظ معينة: شّد  •

ويتوقف في هذه الوضعية لفترة قبل إصدار صوت " بطاطا"قد يقفل شفتيه ليبدأ بلفظ كلمة : مثالً
 " .ب"ال 

وهذه ...). كحركات الرأس، الجسم، تعابير الوجه(رادية إحب التأتأة حركات مرافقة غير اقد تص •
 .التأتأة حادة ومزمنة نأالحركات هي دليل على 

  
  :أسباب التأتأة

ية انمكإ إلىيؤدي منها ما   مشتركةعّدة  عوامل لما هي نتيجة نإواحد  عامل التأتأة بسبب ال يمكننا تفسير
       .طالقها إمنها ما يساعد على وها وئنش

  
 (facteurs favorisants)نشوء التأتأة المساعدة على  العوامل  -أ

هناك استعداد جيني لدى بعض األفراد ما يفسر وجود التأتأة لدى أكثر من شخص  :العامل الوراثي  •
  .في العائلة الواحدة

 ،يخطئ نأو الذي ال يتقّبل أو مشاكل نفسية أخرى أي من قلق انالذي يع ولدال: العامل الشخصي •
 .كثر من غيره للتأتأةأمعرض 

 : وهو يتضمن  : العامل البيئي  •

o مثالًنطلب  نأك .ونقصد به تطلب األهل وتشددهم بالنسبة لنوعية الكالم ، الضغط التربوي 
 .ا والئق التصرف بشكل مفرطيكون مهذًب نأالولد  إلى

o وال نعطيه الوقت الكافي  الولد العجلة في كل ما يفعله إلىحيث نطلب  :الضغط الزمني
 .الكالم عند وًصاخص



 

  
 ١٢٠ 

o  عواصم العالم الولد اكتساب معلومات تتعدى قدراته مثل معرفة  إلىالضغط التعليمي يطلب
 ....خمس سنوات الخ والقراءة قبل عمر 

 
عدم  إلىهذه المصادفة تعود  نإ. من الحاالت% ٥٠ إلىموجودة في حو :لغةمشاكل في تطور ال •

 .لمخاطبة في الوقت المناسبالكلمة المالئمة التي تفرضها ا القدرة على استحضار

  اضطراب في التركيز •
  

  (facteurs déclenchants): مطلقةالعوامل الُ - ب
 إلىتقال نمثل والدة أخ، اال تأثر بها الولد سلبًياجد عادية، ي تكون اانهي أحداث جرت في وقت محدد، أحي

. المستشفى أو العطلة، تغيير المدرسة إلىمنزل جديد، االبتعاد المرحلي عن الوسط العائلي بسبب الدخول 
ها فييترجم بصدمة عاطفية مهمة مثل حادث سير، حريق، موت، ويتأثر  امؤثًر ايكون حادثً نأكما يمكن 

  . الولد بشكل أكبر إذا تجاهلها ولم يعبر عنها
  

  .التأتأةه ال يوجد عامل واحد يعتبر ضرورياً أو كافياً وحده لتفسير ظهور نأب يجب المالحظة 
  .معرفة تلك العوامل هي ذات أهمية قصوى من أجل الوقاية نإ

  

  
التخلص  زيادة التأتأة وترسيخها، و محاولة إلىؤّدي التي ت الولدتحديد العوامل الموجودة في بيئة  يجب 
  .بطالقة أكبر على التكلم  الولدتخفيف من حدة االضطراب ومساعدة لمنها ل

   
  :النصائح الموجهة لألهل والمدرسين 

 .أو بطريقة الكالم عامةً  همتكلكم قلقون أو مهتمون بالتكرار أو التردد خالل نأبال تََدعوا الولد يشعر  •

 .هو ولد طبيعي ما يزال يتعلم طريقة الكالم الجيدف". متأتئ" تجنبوا تسميته بال  •

 ألنكم ،ببطءليه التكلم إوا طلبت نأكتخفيف من صعوبات الكالم الال تعطوه النصائح لمساعدته على  •
  .على طريقة الكالم وليس على مضمونه ون ركزبذلك ت

ترداد  إلىيبكي، فالبكاء ترّددي ويؤدي  انيتكلم عندما يكون منفعالً، خصوصاً إذا ك نأتجنبوا  •
 .   األصوات

 .بعمق التكلم ببطء أو التفكير بما يريد قوله أو التنفس أو االسترخاء أو أبداً إعادة الكالم إليهال تطلبوا  •

 .تكافئوه عندما يكون كالمه منساًباوال ، ال تنتقدوه  بسبب صعوبات الكالم •

 .ويان، فهذا أمٌر ث)اللفظ أو القواعد( ال تصّححوا األخطاء أثناء التأتأة  •

  
   

 ماذا أفعل؟



 

 
 

١٢١ 

 :كيفية التصرف 

  (forme).وليس على كيفية قوله (contenu)  الحديث مع الولد ينبغي التركيز على ما يقوله  أثناء •

تخفيف سرعة الكالم  وإدخال بعض الوقفات أثناء الحديث مع الولد  يجعله بطريقة غير مباشرة يقلل   •
  .زيادة الطالقة عنده إلىيؤدي  من سرعة كالمه ما

 .شاحة النظر عنه لدى صعوبات الكالم، وعدم التحديق به بشكل ملفت أو غريبإعدم  •

فعال نقصيرة ومحّددة خصوصاً في أوقات االجابة بحيث تكون اإلفقط طرح األسئلة الضرورية  •
 .الشديد

 .ذا طلب ذلكإال إعدم مقاطعته أو إكمال الكالم نيابة عنة بقصد مساعدته  •

  
ت انك االعالج مبكًر انعند ظهور أول عالمات التأتأة، وكلما ك واللغة النطق عالج اختصاصييجب استشارة 
على معالج النطق طلب مساعدة المعالج النفسي إذا تبين وجود مشاكل نفسية مرافقة أو مسببة . النتيجة أفضل

  . للتأتأة

  
  

  (retard du langage)ر اللغوي التأخُّ :المحور الرابع
  

  

 
  :ر اللغويتعريف التأخُّ

وصعوبات بتركيب الجمل  (stock lexical limité)يتميز  التأخر اللغوي بمخزون مفرداتي محدود 
  . على صعيد الفهم أو على صعيد التعبير نإ
  
  : اللغةواع تأخُّر نأ
  
 )etard simple du langage) Rالبسيط  اللغةتأخُّر  -أ

ن مستوى يكوبحيث  اوالتعبير عنه اللغةفهم التي تخص  اللغوي بمجموعة من الصعوبات يتمثل التأخُّر
  . ه في العمر نفسهانالفرد أدنى من أقر

 .مشاكل حسية أو ذهنية أو عاطفية ةي من أّياني من التأخُّراللغوي البسيط ال يعانالولد الذي يع نإ

التأخر بتبسيط الجمل وأخطاء في القواعد، كاألخطاء في استعمال الضمائر، وغياب كلمات الوصل يتميز 
  .)"بابا هّيي تروح بيت": مثالً(

 ماذا أفهم؟
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،  إال أمه به ال تفهمه  اخاًص الولد نظاًما لغةكون توبهذا  اللغةوضوح  فيتؤثر كثافة األخطاء  نأاً يمكن انأحي
  .ممكناًولكن يبقى التواصل مع اآلخرين 

  . الكالم في اللغوي مع صعوبات في اللفظ وتأخر غالباً ما يترافق التأخُّر
  
  ):(Dysphasie عسر اكتساب اللغة - ب

اكتساب اللغة  فيعسر اكتساب اللغة هو اضطراب حاد بالمقارنة مع التأخر البسيط ويكون له تأثير 
  .(langage écrit)المكتوبة 

  :يترافق عسر اكتساب اللغة مع 
 .اناضطراب في حركة الفم واللس •

 .دراك السمعي في غياب أي ضعف سمعياضطراب في اإل •

 .اضطراب في فهم الكالم •

 إلىيصل االضطراب  نأويمكن ) مفردات محدودة، جمل فقيرة( اضطراب في التعبير  •
 .(mot-phrase)حد استعمال جمل مؤلفة من كلمة واحدة 

  
  :ر اللغويأسباب التأخُّ

  :اللغوية أو الثنائية اللغويةاالزدواجية   •

ما في حال وجود استعداد  نإدراسة تؤكد العالقة بين االزدواجية اللغوية والتأخر اللغوي  ةليس هناك أّي
  .الحقًاية انالث اللغة  إلىر ُينصح باستخدام لغة واحدة لتسهيل تطور اللغة ويمكن العودة لتأخُّل

وتتطوَّر هذه القدرة على التواصل الشفهي مهما . ت لغتهمانمهما كيتعلم األوالد اللغة بالطريقة نفسها 
  . عدد اللغات التي يسمعها الولد انك

نمتنع عن مزج اللغات في جملة واحدة وقد  انعدة لغات من المستحسن  إلىوفي حال تعرض الولد 
  .على تعلم لغتين مختلفتين يتكلّم األب لغة معينة وتتكلم األم لغة أخرى لحث الولد انننصح في بعض الحاالت 

 
 العوامل الوراثية  •

ى أحد والديهم أو أقاربهم من تأخر لغوي في سنين انالذين ع والدعند األيظهر التأخر اللغوي بشكل واضح 
  .الطفولة المبكرة 

  
 العوامل البيئيَّة االجتماعيَّة •

فهناك  ،وحده من تطور اللغة واكتسابها ولداالستعداد الفطري الكتساب اللغة ال يمكِّن ال نأمن المعروف ب
  .على هذا االكتساب هزة تساعدفحاجة لوجود بيئة مح
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ليه بلغة مبّسطة وال تشجعه على إتتوجه أو التي العائلة التي ال تتكلم مع الولد  ،والمقصود بالبيئة غير المحفزة
 الولد يقول انوتشددهم ب ولدالتطلب الزائد من قبل المحيطين بال انفمن ناحية أخرى . الكالم بشكل صحيح

ويتوقف  ، بعدم القدرة على القيام بذلك بشكل جيد بالنسبة لسنه وقدراته، قد يجعله يشعر متقدمةً ومفرداٍت الًجم
  .من الفشل عن التقدم خوفًا

  
وتزوده بالمعرفة والخبرات والمعلومات الكالمّية يكتسب  لغةالذي يعيش في بيئة تساعده على اكتساب ال ولدالف

  .الذي ال يتعرض لهذا النوع من التحفيز الولداللغة والكالم بشكل أسرع من 
  

  
  السبع سنوات  عمر إلىنصف الي من عمر السنة وانعند الطفل اللبن لغةمعايير تطوُّر ال

  
  المهارات اللغوية العمر

  السنة سنة ونصف 
  حتى سنة وتسعة أشهر

لولد يستعمل كلمة واحدة ليعبر ا(جملة -ظهور الكلمة •
  )ا يريدهعّم

 هي  -هوبعض الضمائر يستخدم  •

  )إيه( والتوكيد ) الء( يستخدم النفي •

  انسنت
  .كلمات ٣ إلى ٢مؤلفة من  بسيطةا يركب الولد جملً •
 ).لعبتها(أي " لعبتا: "الضمائر المعلقة باالسم مثالً ظهور •

  

  أشهر ثالثةو انسنت
  

  ".انأ"يستعمل ال •
 - "ع" –" ب: "انيستعمل المفردات التي لها عالقة بالمك •

  ...مع بعض األخطاء "لهونيك"
  .أل التعريف ظهور •
  .أكلت -راح: يستعمل صيغة الماضي مثالً •
  .فاعل مع بعض األخطاءلل وفقًاف الفعل يبدأ بتصري •

   السنة ونصف انسنت
  أشهر تسعةو نيحتى سنت

  ...ما بدي –ما في: يستعمل جمل النفي مثالً •
  إجا؟ : يستعمل جمل االستفهام مثالً •

  سنوات ثالثحتى أشهر تسعة و انسنت

 انرحت عالدك:"بدء استعمال الجمل المعقدة مثال •
  ".شوف بدا لعبة" ،"اشتريت

  ".اسكتي: "يستعمل صيغة األمر مثالً •
  .يصّرف الفعل مع الفاعل •

  آيف أعرف؟
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  المهارات اللغوية العمر
مع  حسب الجنسب لالسما قًاوفيبدأ بتصريف الصفة  •

  ".المّي سخن: "بعض األخطاء مثالً

  سنوات  ثالث
  سنوات ونصف السنة ثالثحتى 

  

. المدرسة واكتساب الكثير من المفاهيمإلىالدخول •
الولد خبرات يعيش . تطّور كبير على صعيد الكالم

اً تظهر انكثيرة وال يملك الكلمات للتعبير عن أفكاره وأحي
 :السن هالتأتأة في هذ

  .زيادة عدد الجمل المعقّدة •
  ".تعا" "روح: "األفعال في صيغة األمر مثالً استعمال •
  ...".نايم، قاعد: "الحال مثالًاستعمال  •
لالسم حسب  اقًاوف فاعل والصفةلل اقًاوفتصريف الفعل  •

  .جنسالو العدد
 .أل التعريف بشكل جيداستعمال  •

أخطاء على صعيد األسماء في الجمع حيث يميل الولد  •
  .التعميم إلى
  .سكينات ←كلبات، سكين  ←كلب : مثالً

  مين؟شو؟ أّيا؟ : ظهور ضمائر االستفهام مثال •
عبكرا، عشية، دغري، : مثال انظهور مفردات الزم •

  ...هأل
  سنوات ثالث

  سنوات أربعونصف السنة حتى 
  

يتمكن الولد من التعبير عن أفكاره وهناك بعض  •
: ظهور مفردات الكمية: اإلضافات والتحسينات مثالً

  ...كتير، شوي، نوسي
  سنوات  أربع
  السنة سنوات ونصف خمسحتى 

  "شافو انجا قبل شوي كإلو: "مثالً... لو، اذاأنظهور •

 سنوات ونصف السنة خمس
  سنوات ستحتى 

  ".جاإو رفيقو انعرف : "و، أي مثالًنإظهور •

سنوات ونصف ستسنوات حتى ست
  السنة

  ".البنت يلي شعرا أسود ضربتو: " ظهور جمل مثل •
  ...تو، انظهور كل الضمائر هني، نحنا،  •

سبعسنوات ونصف السنة حتىست
  سنوات

  !"شو حلو: "ظهور جمل التعجب مثالً •
  .معرفة المثنى والجمع •
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  :les limites pathologiques)(هناك حدود يجب التنبُّه إليها 
 

في عالج  اختصاصي إلىيجب توجيه الولد في العمر المحدد أو أكثر من هذه النقاط  إذا تواجدت واحدة 
  .واللغة النطق

  
  :السنتين إلىمن الصفر  •

 .ال يتفاعل الولد مع األصوات عند الوالدة
 .توقف الولد عن إصدار األصوات بعد عمر ستة أشهري

  .ال يجد الولد في الشهر السابع أو الثامن الرغبة في التواصل
  .محاولة للنطق في عمر السنة والثالثة أشهرةال يقوم الولد بأّي

 .متكررة في األذني الولد من التهاباتانيع
 .سنتينفي عمرال يستخدم الولد أبداً الكلمات للتواصل

  
 :من سنتين حتى سنتين ونصف •

 .يسّمي الولد األشياء فقط
 .ال يتعلّم كلمات جديدة

 .بجملة بسيطةقيلولوإليهال يستطيع القيام بعمل يطلب
 

 :ثالث سنوات •

  .ال يركّب جمالً
 .بالكالمال يأخذ المبادرة للتواصل

 .ال يفهم الولد الجمل المتعلقة بأموره اليومّية
  

 :ثالث سنوات ونصف السنة •

  ....) -الحروف -الضمائر(اال يستخدم الولد الكلمات الصغيرة أبًد
 .ال يجد الولد الكلمات للتعبير عن أفكاره

 .دون صلة بينهمامنأخرىإلىينتقل الولد من فكرة
 .كالمه غير مفهوم

  
 :أربع سنوات •

  .ال يفهم األسئلة
 .ال يستخدم إال الجمل البسيطة
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 .انال يفهم المفردات المتعلقة بالمك
 ).يتكلم بمفرده(ال يهتم بالعالقة مع اآلخر

 .كالمه غير مفهوم
  

 :خمس سنوات •

 .في جملة واحدةعّدةيوصل أفكارنأال يستطيع الولد 
 .ال يفهم الولد ما يقال له

  ...).عند -...مع -...و -...على(الولد على صعيد الكلمات الصغيرة في الجملةيخطئ 
 

 :خمس سنوات ونصف السنة •

 .على صعيد الكلمات البسيطةايخطئ الولد كثيًر
 

 :ست سنوات •

 .يعبِّر الولد كاألطفال وليس كأبناء سنّه
  

 
  

وتساعدهم على تطوير قدراتهم تأخر النطق من ون انل التعامل مع األوالد الذين يعالتي تسهِّ رشاداتبعض اإل
  : اللغوية

رشادات داخل ي من تأخر النطق ال يقتصر فقط على االلتزام باإلانالذي يع ة/التلميذب انج إلى ة/المعلّمدور  نإ
 ،هم يمضون الوقت األكبر مع الولدنإإذ  ،رشاداتإلبل يتضمن مرافقة األهل وتزويدهم بتلك ا، الصف

 . تقدمه فيله أثر كبير  باإلرشاداتوالتزامهم 

 .ه يصغي لما تقول ويفهمهنأحينما تعطيه إرشادات، وتأكد من  كإلي لالستماع ولدأعِط الفرصة لل •

 ". صوتيا"على االستجابة لك لفظيا أو  ولدشجع ال •

 . ت بسيطةانإلصدار األلفاظ أو األصوات مهما ك ولدعزز محاوالت ال •

ينطق صوتًا أو كلمة بصورة صحيحة من   نأكنتائج كاملة وبوقت قصير  الولدال تتوقع من  •
يستطيعوا  نأسماع األصوات والكلمات تكراًرا ومراًرا قبل  إلىفاألوالد يحتاجون  ،األولى مرةال

 . تقليدها

 .على التواصل اللفظي ولداستخدم أية طريقة لتشجيع ال •

 .وتزويده بما يحتاج حتى ال يصبح الكالم غير ضروري ولدتفادى التنبؤ باحتياجات ال •

 أفعل؟ ماذا
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تفهم ما يريد التعبير عنه  نأتباه شديد، وحاول انيقوله ب نأأو يحاول  ولدلما يقوله ال استمع •
الذي يريد  انالمك إلىترك الفرصة له ليأخذك ام تفهم وإذا ل. باالستفادة من تعابير الوجه والجسد

 .أو الشيء الذي يريده

هده واألشياء ث عن كل ما تقوم به وتشاتحّد. اليومية للتحفيز على الكالم األنشطة استغل •
 . بها واألماكن التي تمّر

الكلمات بشكل لفظ اد الكالم كما يقوله، بل تُعيبشكل غير مباشر، و ولدتصحح كالم ال نأحاول  •
 . ه نماذج لغوية صحيحةيلإ مقدًما صحيح

وشجعه على تقليد جميع األصوات التي  ولدات واآلالت وغير ذلك أمام الانقلّد أصوات الحيو •
 . يسمعها

واقرأ له قصصاً وشاركه في النشاط، مثل فتح الكتاب أو تقليد األصوات في القصة  ولدحك للا •
 . أو تمثيلها، واجعله يشاهد الصور أثناء ذلك

صغاًرا أو   وحاول أال تجعل اآلخرين ، وال تناقش مشكلته مع اآلخرين بحضوره ولدال تنتقد ال •
 . كباًرا، يضايقونه بخصوص كالمه

وال تعاقبه على األخطاء في  ،شيء في الوقت الذي ال يرغب فيه بالتكلم على قول ولدال تجبر ال •
 . كالمه

يبدأ من جديد، وال تكمل  نأيبطئ في الكالم أو  نأ إليهأثناء كالمه، ال تطلب  ولدال تقاطع ال •
 . عنه جملة

قد يستمر فيها ا انًه أحين؛ ألي منها الولداناللغوية التي يعمشكلة الفيه ب ا مبالغاًال تظهر اهتماًم •
الكالم كتجربة  إلى على جعل األمر أكثر صعوبة عليه والنظر هتساعد نأتباه، أو نالللفت ا

 األنشطةسحاب من نالالجسدي أو ا انما يجعله يتجه للتعبير عن نفسه بالعدو صعبة أو سيئة
 . االجتماعية

 .ك فهمت ما قصدهنأصحيح للتعبير له  غير واضح فأعد الكالم بشكٍل ولدكالم ال انإذا ك •

 - تفاحة؟  شو بدك تاكل شوكوال أو"كطريقة للحصول على اإلجابة، مثل :الولد خيارات  أعِط •
أما . إعطاء خيارات يحتاج إلجابات لفظية نأل"... وين بدك نروح عند جدو وال عند خالتو؟

 .فال تحتاج أكثر من هزة رأس"  بدك مي؟"األسئلة العادية، مثل 

بعيدة عنه واجعله يحاول طلب ما يريد وهيئ له مواقف يحتاج فيها لطلب جعل بعض األشياء إ •
 .علب مغلقة بحاجة لفتحها –المساعدة، مثل ألعاب تحتاج لتحريك مفاتيحها 

 .ك تنتظر منه إجابة أو ردنأب ولديشعر اللاجعل وقفات وفواصل في كالمك  •

 . استعمل نغمات ونبرات صوت مختلفة •

وزيادة ) جملة – انكلمت –كلمة (للولد مستوى اللغوي مطابقًا لتجعل مستوى كالمك  نأحاول  •
 . بسيطة في كل مرحلة

 . ابصري تواصل معه  •
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 . تجنب األسئلة واألوامر الكثيرة •

 .ل الفكرة له بشكل مبسطايصا، أي حاول ه أمام الولدكلماتك وجملك وبسط ما تقول اشرح •

استخدام حروف أو اجعل لنفسك هدفًا معينًا للتركيز عليه بشكل مكثف مثل استخدام صيغ الجمع  •
 . تساعدك على تحقيق هذا الهدف ةنشطأالجر، وهيئ 

بالموضوع الذي تتحدث عنه  مهتم الولد نأتأكد من و ، اجعل الحديث تجربة شيقة وممتعة •
 .لتحقيق أقصى درجات االستفادة

 . الرغبة بالتواصل ي يكون لدى الولدستغل الفترات التا •

آخرين  دأوالكثيًرا من وجود  والديستفيد األ(على التفاعل االجتماعي  ولدتشجع ال نأحاول  •
 ).ن نفسهوا في السانمعهم، خصوًصا إذا ك

  

: من ناحية الولدالنطق واللغة إذا الحظت أي شيء مثير للشك حول  في عالج اختصاصًيااستشر 
  . لغةتطور ال –السمع  - للغويفهم اال –االستيعاب 

   .هانفس مع اتباع المراحليمكن تغيير الموضوع . لسير عمل حصة لغة ااقتراًحي أتسنعرض في ما ي
  

  .على فهم الجمل وتركيبها ة/التلميذومساعدة  ،تغذية مخزون المفردات لجهة الفهم والتعبير :الهدف 
  :  الوسائل

وفي معظم حاالت تأخر النطق يكون مستوى الفهم . الفهم والعبير: قسمين إلىكما سبق وذكرنا تنقسم اللغة 
تطال الصعوبات في بعض الحاالت كالً من الفهم  انه يمكن اناللغوي عند الولد أفضل من مستوى التعبير إال 

  .والتعبير بدرجاٍت متفاوتة
 نأالولد يفهم قبل  نعلى التعبير ألل الفهم أسهل من تلك التي تركز والتي تط طةنشتكون األ نأفمن البديهي 

  . يعّبر
 التالمذة ّضمحاولين ح ، كلها مستخدمين الحواس المتاحة ، قبل الفهم يجب التعريف عن المفهوم المراد تعليمه

  .على اكتشافه
  

  :مراحل وهي  خمس إلىلذا تنقسم  حصة اللغة 
  مرحلة االكتشاف -١
  مرحلة التعريف -٢
  مرحلة الداللة -٣
  مرحلة التسمية -٤
  مرحلة التعميم -٥
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المفردات هي بدورها  نأوتتضمن اللغة المفردات والجمل وكلمات الوصل األساسية لتركيب الجمل، كما 
في  تالمذةوالتي يجب التطرق إليها وتعليمها لل ،تشمل األسماء واألفعال والصفات وغيرهابحيث متنوعة 

  .حصة اللغة
 ة/المعلّمفي الفهم أو في التعبير، يختار  نإ، التالمذةولنجاح حصص اللغة وتغذية مخزون المفردات عند 

: مثالً(وذلك خالل فترة زمنية محددة ، ته حول هذا الموضوعويركز أنشط) الفاكهة: مثال(  امحدًد اموضوًع
المفردات والصور  انمكقدر اإل مستخدماً ، متمحورة حول هذا الموضوعته أنشط، تكون فيها كل )أسبوع

  .المتعلقة به
  .طار موضوع الفاكهةإيستخدم الليمون في  نأ ة/للمعلّميمكن  ،كبير /لتعليم مفهوم صغير  مثالً

 إلىفيهدف النشاط حينئٍذ  ، ويطلب مألها بالنقاط عّدة أحجامع رسومات لليمون بيوّز نأ ة/للمعلّمأو حتى يمكن 
  .تنمية مهارات ما قبل الكتابة

  
م بالمراحل األساسية التزع اال، مجميعها ب اللغةاني حصة  لصف الروضة األولى تتناول جوأتنعرض في ما ي

  :التي يجب اتباعها إليصال المفهوم بالطريقة األفضل
  
  :مرحلة االكتشاف - ١

  : الفاكهة: مثالً. الموضوع الذي سيتم التطرق إليه على اكتشاف التالمذة بحّضفي هذه المرحلة  ة/يقوم المعلّم
  :آلتيةإذاً التمارين ا ة/المعلّميختار 

  ة/المعلّمأّي  فهو. التالمذةويجري حواراً مع ، بتمثيل دور من خالل الدمى ة/المعلّميقوم  - ١
إذا . مفيٍد لصحته يءينصحوه بتناول ش نأ التالمذة إلىفيطلب  ، هى طعامهنأالشخص الذي 

كل  ّضمن خاللها ح ة/المعلّمتفاحة، تتفاعل الدمى ويحاول : سم فاكهة مثالًا التالمذةأعطى أحد 
 .على تسمية نوع من الفاكهة التالمذة

 إلىفيطلب " ؟إالم"ودُّ تحضير سلطة الفاكهة وهي بحاجة ت تيدوراألم في المنزل ال ة/المعلّميمثل  - ٢
  .شتريهاوضع قائمة بأسماء األغراض التي تحتاجها لكي ت على ايساعدوه نأ التالمذة

 
وصور أطعمة أخرى مثل الحلويات والمأكوالت األخرى  ، صور الفاكهة ة/المعلّميحضر  - ٣

ه ذاهب نأل يحمل سلة ويتخّي نأ التالمذةأحد  إلىثم يطلب . ويضعها على طاولة في وسط الصف
فيضع في السلة صور األشياء التي يجدها في الحديقة فقط، أي صور  ، الحديقة ليمألها إلى

  .  الفاكهة



 

  
 ١٣٠ 

  : مرحلة التعريف - ٢
. التالمذةمما يعرفه  ة/المعلّموينطلق  ، واضحة لها بالفاكهة الطبيعية أو االصطناعية أو بصور ة/المعلّميأتي 

  .تسمية بعض الفاكهة التي يعرفونها إليهمفيطلب 
 -آكل -أقص -أقشر -أقطف(األفعال  إلى ة/المعلّملى كل الفاكهة وأسمائها، ينتقل إ التالمذةيتعرف  نأبعد 

 التالمذة؟ إذا لم يعرف "نماذا أفعل اآل"  الًتسميته سائ التالمذة إلىالفعل ويطلب  ة/المعلّمفيمثل ...). أشتري
  !"). ا أقطفان: " مثالً( اولفظي ام تقليده جسديإليهالفعل ويطلب  ة/المعلّميسّمي  ، جاباتاإل

فيجلب ...). اناأللو -صغير -كبير -حلو -حامض( ليها إ التالمذةكذلك بالنسبة للصفات التي يجب تعريف 
 نإزعاج على وجهه ويقول نيقوم بإيماءات االوليمونةً طبيعيةً مثالً، يقشرها، يقصها، ويتذوقها  ة/المعلّم

  ".حامضةً... "الليمونة لم تنضج بعد وهي ما تزال
  ...).مّر -حلو(بقية الصفات  إلىوهكذا بالنسبة 

  
كلها  ة/التلميذوتوظيف حواس  انمكاالستفادة منها قدر اإل ة/المعلّمهذه المرحلة هي في غاية األهمية وعلى  نإ

  .لمساعدته على اكتساب المفهوم
فيجعلهم  تالمذةلليعلمها  نأالئحة باألسماء واألفعال والصفات التي يود  ة/المعلّمر يحضِّ نأ الذا من المهم جًد

نقطف، : مثالً( ها، يلمسونها، يتذوقونها إذا أمكن، كما يمكن القيام باألفعال أو تمثيلها اءيرونها، يسمعون اسم
 .جميعها من الحواس بذلك امستفيًد...) نأكل

  
  :مرحلة الداللة - ٣

يسموه وذلك من خالل الداللة  نأالتعرف إليه قبل  فهموا ما تّم التالمذة نأبعد مرحلة التعريف يجب التأكد من 
  . ة/المعلّميسميها على األشياء أو الصور التي 

 ة/المعلّمن ويهم البائع التالمذة يكون يلعبوا في الصف  لعبة السوق حيث نأفي موضوع الفاكهة يمكن  مثالً
  .أو الداللة عليها ا منهم وعليهم جلبها لهطلبهيالفاكهة فود شراء ي

القيام باألفعال  التالمذة إلىطلب ي نأويمكن ... ختار التفاحة الحمراء أو الكبيرةي نأوبالنسبة للصفات يمكن 
  .هاالتي تم التعرف إلي

  
  : مرحلة التسمية - ٤

يستطيعون تسمية الفاكهة التي تعرفوا إليها وتمكنوا من  التالمذة نأيتأكد من  نأ ة/المعلّمفي هذه المرحلة، على 
  . الداللة عليها

. روا في الصف سلطة الفاكهة حيث يسّمون فيها الفاكهة التي سيستخدمونها في السلطةيحضِّ نأ مثالً فيمكن
في السلطة،  الفاكهة المستخدمة التالمذةفيسمي ). ة/المعلّميحددها له (معه فاكهة من المنزل  تلميذفيجلب كل 

كيف هي؟ ) لألفعال( ماذا تفعل؟ ) لألسماء(ما هذا؟ : باستمرار  ة/المعلّميسأل وواألفعال التي يقومون بها 
  ). للصفات(



 

 
 

١٣١ 

  :التعميم - ٥
أال يغّيب  ة/المعلّمعلى و. عدة التعميم هو استخدام ما قد تعلمه الولد في الصف، في حياته اليومية وفي مواقف

  .يعود إليه حتى بعد البدء بموضوعٍ جديٍد وذلك كلّما سنحت الفرصة نأو التالمذةالموضوع عن 
الفاكهة التي جلبوها  التالمذةمن وقت الطعام ليسمي  ة/المعلّميستفيد  نأفمثالً في موضوع الفاكهة يمكن  

تساعد على تعميم  نأالتي يمكن وفيها،  الواردة االستفادة من صور الفاكهة ،أو عند إخبار قصة. معهم
  .  المفهوم

ستخدام الموضوع المختار في معظم إ ، من العوامل المساعدة أيضاً على التعميمفإن وكما سبق وذكرنا 
 اقًاوفاشيد حول الموضوع، طبعات انلموضوع، ل وفقااألشغال اليدوية، تزيين الصف (األخرى  ةنشطاأل
  ...).فرةات متوانموضوع إذا كلل
  

  :مالحظات عامة
  :حصة اللغة ينفّذيتمتع بها من  نأالصفات التي يجب 

 .وتغييره واالبتعاد عن الرتابة هصوتتعديل نغمة  ة/معلى المعلّ :نغمة الصوت •

عدم الجلوس طوال الوقت أو (يجب استخدام تعابير الوجه وحركات الجسد  :تعابير الوجه والجسد •
 ...). واحد، االقتراب من األوالد، التنقل بينهم انالوقوف في مك

األوالد على االهتمام بالموضوع  ّضتأمين الهدوء والجو العام المريح في الصف وح :الهدوء  •
 .الجديد

 .عدم اإلسراع في الكالم وتقطيع الكلمات الجديدة الطويلة :سرعة الكالم  •

الصوت  نأصوت القوي يزعج األوالد كما ال ألنتكون معتدلة  نأقوة الصوت يجب  نإ :قوة الصوت •
 .اً أمر مفيدانتغيير النبرة أحي نثم إ. المنخفض يشعرهم بالملل

  



 

  
 ١٣٢ 
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    )Dyslexie(عسر القراءة  :المحور األول •

 (dysorthographie)عسر الكتابة  :المحور الثاني •

 )(dysgraphieعسر الخط : الثالث المحور •

  (dyscalculie)عسر الحساب  :المحور الرابع •
  
  

   

  اخلامس الفصل
 االضطرابات األكادميية



 

  
 ١٣٤ 

     )Dyslexie(عسر القراءة :  المحور األول
  

  

  
  
  :تعريف المفهوم -أ

 معيار السن خارج نطاق أية إلىعسر القراءة هي صعوبة تأسيسية طويلة األمد في القدرة على القراءة نسبةً 

  ما ترافق هذه الصعوبة صعوبات في الكتابة من هنا تسمى غالًبا. أو حسيةإعاقة عقلية 
قبل التي ترد األخطاء ألن  الثامنة، و ال نستطيع التكلم عن هذا العجز قبل سن )ديسورتوغرافيا  -ديسلكسيا( 

  .طار عملية التعلمإفي  هذا العمر هي أمر طبيعي
في القراءة بما يتفاوت مع مستوى ذكائه  ة/التلميذالتي يجدها  الصورة المميزة للديسلكسيا هي الصعوبة نإو

  .  وقدراته العقلية
ها ليست نتيجة أي تأثير نأعقلي أو عاطفي، كما ...) نظر، سمع،( ال يمكن تفسير هذه المشكلة بخلل حسي 

  .مدرسي أو عائلي
على اعتماد وسائل  ة/التلميذعسر القراءة ليس عبارة عن مرض، فعالجه تأهيلي ال شفائي إذ يساعد 

  .تعويضية
  
  :واع عسر القراءةنأ - ب
 

  Dyslexie phonologique  عسر القراءة الفونولوجي •
تكون مسجلة في  نأقراءة كلمات شرط  ، ون من عسر القراءة الفونولوجيانالذين يع التالمذةيستطيع 

لكنهم غير قادرين على قراءة كلمات جديدة أو كلمات بال ). lexique interne( ذاكرتهم البصرية
  .معنى
أي ( ،صعوبة في تجزيء الكلمة الجديدة بطريقة مناسبة تمكنه من تحويل مكوناتها ة/التلميذيجد 

  ).في القراءة( تتابع صوتي  إلى) األحرف
 

  Dyslexie de surface  عسر القراءة البصري •
. ون عسر القراءة البصري على قاعدة التحويل الفونولوجي في قراءة الكلماتانالذين يع التالمذةيعتمد 
  .قراءتهم بطيئة ومتقطعةتكون كلمة، لذلك  ةعملية التهجئة لقراءة أي إلىون أفهم يلج

 إلى انظًر  ) les mots irréguliers( هم يجدون صعوبة في قراءة الكلمات غير الخاضعة للتهجئة نإ
غير والكلمات الطويلة و ،كرة البصريةالضعف في عملية تخزين المفردات المرتبط بضعف في الذا

  . أو المعقّدةمتداولة ال

 ماذا أفهم؟
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 Dyslexie mixte:المزدوج عسر القراءة •

تكون واحدة  نأويمكن ) الفونولوجية والبصرية(في هذه الحالة، تظهر الصعوبات في آليتي القراءة 
  .متأثرة أكثر من األخرى

 
  :سباب عسر القراءةأ
  

    facteurs neurologiques :األسباب العصبيَّة
 ون صعوبات القراءة والكتابة مع األفراد األسوياء وجد العلماء بعضاناألفراد الذين يع بعد مقارنة

تكون  التركيبات الدماغية نأمثالً  إحدى الدراسات بينت و قد. االختالفات في تركيب وظائف الدماغ
ون عسر القراءة، و لكن تكون تلك التركيبات انمتساوية على كل من فصي الدماغ عند األفراد الذين يع

  .عند األفراد األسوياءختلفة م الدماغية
 

   facteurs génétiquesاألسباب الوراثيَّة

سبب وراثي بدليل وجود تعاقب هذه  إلىصعوبات القراءة والكتابة، قد ترجع  نأ لقد بينت الدراسات
 والداأل نأ تشارها بين أفرادها، واألمثلة على ذلك عديدة منهاانأجيال األسرة و  بين التعلّميةالمشكلة 

أحد اآلباء مشكلة  يكون لدى نأبعض المهارات المطلوبة للقراءة، من المحتمل  إلىالذين يفتقرون 
 .مماثلة

  .ويدعم هذا االتجاه ما وجده عدد من الباحثين من شيوع صعوبات القراءة والكتابة بين أسر معينة
تماثل  إلىتطابقة أشارت الدراسات والبحوث التي أجريت على صعوبات القراءة لدى التوائم الم نأكما 

  .هذه الصعوبات من حيث الحدة والنوع لدى أزواج التوائم المتطابقة
  

 

  
 

 .أصوات منفردة إلىصعوبة في تجزئة الكلمات الملفوظة وتقطيعها  •

 .ةصعوبة في قراءة الكلمات المنفردة على حد •

  .أو الجديدة المألوفةالكلمات غير  قراءةصعوبة في  •

 .صعوبة في ربط الحروف لتأليف كلمة  •

 .غياب الطالقة في القراءة •

 .متفاوتة في تعلّم أسماء األحرف واألصوات المرتبطة بهاصعوبة  •

 .ةصعوبة في إيجاد الكلمات والتسمية السريع •

 .عدم معرفة الحروف  •

 

آيف أعرف؟



 

  
 ١٣٦ 

  :أدوات الكشف
في اللغات العربية،  القراءةون من عسر انالذين يع التالمذةهذا الجدول يقدِّم تفصيالً ألهم األخطاء التي يرتكبها 

  . كليزيةنالفرنسية واإل
وجود ية انخطاء فقط ولكن وجودها يساعد على الكشف عن إمكال يمكن تحديد العسر من خالل وجود هذه األ

  .هذا العسر
  .بالوقوع في هذا الخطأ ة/التلميذوعلى استمرار  ال يسجل الخطأ إال بعد مرور ستة أشهر على تعلم المفهوم 

ختصاصي في تقويم ا إلى ة/التلميذيجب تحويل  ،وبعد تعلم المفهوم أكثر من ستة أشهرإذا تكررت األخطاء 
  :النطق واللغة

  
 
  في اللُّغة الفرنسية  -أ
  

 الخطأ  موجود غير موجود
 -u/n(بصرية في ما بين األحرف المتشابهة شكالً التباسات  

b/d - …m/n- p/q ( 
 -f/vسمعية في ما بين األصوات المتشابهة لفظًا التباسات  

t/d  
 ي لألحرف أو المقاطع داخل الكلمةانقلب مك  

 brouette → bourette: مثالً
          

 
  حذف أحرف  

 que → patèque    è past:مثالً
  زيادة أحرف   

 assiette → arssiette: مثالً
كلمات بكلمات أخرى مشابهة لها بصريا استبدال  

    violoniste → violon:مثالً
    cheval  →    cheveux  

(أخطاء في قراءة األصوات ذات القيمة الصوتية المزدوجة  
c- g- s(  

  cou→ sou: مثالً
 ركبةأخطاء على صعيد األصوات الم  

 …ail، euil: مثالً
 أخطاء في قراءة األصوات المؤلفة من حرفين  

(les digraphes ): oi-ou-an-ei… 



 

 
 

١٣٧ 

 الخطأ  موجود غير موجود
الكلمات التي ال تخضع لقواعد التهجئةأخطاء في قراءة   

 -femme: مثالً les mots irréguliers)  (العادية
monsieur 

  
  في الُّلغة العربَّية  - ب
  

 الخطأ  موجود غير موجود
 بين األحرف المتشابهة شكالً ةبصري التباسات    

 ...) ع/ح -ش/س -ي/ت -ن/ب( 
 سمعية ما بين األصوات المتشابهة لفظًا التباسات   

  األصوات الطويلة والقصيرة   •
 -ز/س -د/ت( جهورة والمهموسة األصوات الم •

 ...). ج/ش

 -ط/ت(  األصوات المفخمة وغير المفخمة •
 ).ق/ك -ض/د -ظ/ذ -ص/س

 -ز/ذ(وخلفها اناألصوات التي تلفظ بين األسن •
 )ث/س

 الكلمةي لألحرف أو المقاطع داخلانقلب مك  
 معلب ←ملعب: مثالً

 
 

  حذف أحرف 
        متوعة  ←متنوعة : مثالً

  زيادة أحرف  
 األورود  ← الورود : مثالً

 إستبدال كلمات بكلمات أخرى مشابهة لها بصريا  
  الورد  ←الورود : مثالً

 خضار ←خضراء        
 أخطاء في قراءة ال التعريف  
 )الحركاتلفظ ( عدم التشكيل   
  أخطاء في التنوين  
  أخطاء في لفظ الشدَّة  

  



 

  
 ١٣٨ 

  كليزيَّةنفي الُّلغة اال  -ج
  

 الخطأ  موجود غير موجود
 بصرية بين األحرف المتشابهة شكالً التباسات  

 -b/d- p/q  m/n - ch/h- w/u:مثالً
 سمعية في ما بين األصوات المتشابهة لفظًا التباسات  

  [b]/[p]: مثالً   
 في قراءة األصوات التباسات  

)(short and long vowels   
   red →rid- after→aftar - truth→trith: مثالً

 ي لألحرف أو المقاطع داخل الكلمةانقلب مك  
 bread→beard-yesterday→yestreday: مثالً

          
 

  حذف أحرف 

  blend→ bend:مثالً
briefcase→briefase 

 زيادة أحرف  

 blond→bolond:  مثالً
:مثالًبكلمات أخرى مشابهة لها بصريا كلمات استبدال  

player→play- saw→say  
 ght- gh- th sh- chةأخطاء على صعيد األصوات المركب  

–ph  
  with → wit- tough→toug: مثالً

 أخطاء في قراءة األصوات ذات القيمة الصوتية المزدوجة  
  fact →fast: مثالً

  
  .نفسها في الكلمةعّدة  يمكن تواجد أخطاء:  مالحظة

  

  
 .ة/التلميذأحرف األبجدية في محيط توفير  •

 ".درج" مثل " د: "ة مساعدة لحفظه مثالًكلمبربط الحرف برسم بصري أو بأغنية أو  •

 .إعادة تعليم كل حرف على حدة في حال عدم التمكن من معرفته •

 )شطة الوعي الفونولوجينأراجع (  (conscience phonologique)تنمية الوعي الفونولوجي  •

 ماذا أفعل؟
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إحداث الصوت  التالمذة إلىر الصوت العائد له واطلب عند عرض كّل حرف من الحروف، أظهِ •
 .فسهمنأب

ميم تصوطباعة أكبر حجًما، : الحصول عليها ة/التلميذسهل على تأمين مواد للقراءة بطريقة ت •
 .أسهل للصفحة

 .عندما يقرأ تهباستعمال إصبعه أو مسطر ة/تلميذالسماح لل •

ا مستعًد ة/التلميذ انا وكًرمحضَّ نّصال انالقيام بالقراءة الجهرية إال إذا ك ة/التلميذ إلىعدم الطلب  •
 .لذلك

 . ممكنًا ذلك انتكبير أوراق العمل إذا ك •

 .تفادي النصوص الطويلة •

 .حتى ولو ظلت نتيجته غير مرضية ة/التلميذ التركيز على أي تقدم يحرزه •

 .الفروض الكثيفةتفادي  •

ق المواد وتع نأفي القراءة  ة/التلميذتسهيل التعليمات وبخاصة في االختبار إذ يمكن لصعوبات  •
 .األخرى

تحديد وقت معين لقراءة عدد محدد من  مثالً) الطالقة(تخصيص حصص لتنمية القراءة السريعة  •
  .الكلمات

  القرائي الفهم
  

  
القراءة  نأه بكل ســـهولة، بمعنى أقرييفهم القارئ ما  نأالقراءة عمل فكري عقلي، الغرض األساسي منها 

  .مدلوالتها من األفكار إلىالرموز المقروءة  ترجمة إلىترمي 
  :القراءة والكتابة ي من عسر فيانالذي يع ة/التلميذعند  االستيعاب في انيؤثر نهناك عامال

  .مدى غنى المخزون اللغوي للمفردات •
 .(Mental Movie)القدرة على تخّيل هذه المفردات وتحريكها مثل فيلم ذهني  •

  

  
  :ب  القرائي تتمثل الفهمعلى صعيد  العسر القرائي مشاكالً من ذوي التالمذةيواجه 
 .ي الكلماتانالمعرفة المحدودة بمع •

 .عدم القدرة على استخالص الحقائق واالحتفاظ بها وتذكرها •

 .القصور في فهم معنى الجملة وتذوق النص •

 .تنظيم األفكار •

 .القدرة على استخراج الفكرة األساسية من النّص عدم •

  آيف أعرف؟

 ؟أفهمماذا 



 

  
 ١٤٠ 

  .شائعة االستعمال أو معناهاالعدم القدرة على استرجاع المفردات  •
  .التركيز على التفاصيل في النّص عوًضا عن الفكرة الرئيسة •
   .مباشرةالغير المباشرة و صعوبة في اإلجابة عن األسئلة التحليلية •
  .الواردة في النّص صعوبة إيجاد صلة وصل بين األفكار •
 .صعوبة في التلخيص الشفهي والكتابي للنّص •

 

 
  .من عملية التهجئة  ة/التلميذكد من تمكن أالت •
نص صغير يحوي  إلىومن ثم  ،فقرة بسيطة إلىثم التوسع ، البدء بالتدريب على  فهم  جمل بسيطة •

  .عناصر قصة بسيطة من دون وجود عقدة 
 ة/التلميذساسية للقصة عبر ملء جدول فيه هذه العناصر بحيث يقوم التدريب على تحديد العناصر األ •

  .بتعبئة الجدول بالتزامن مع القراءة 
  .تخصيص أوقات للقراءة الصامتة وطرح أسئلة شفهية أو كتابية من بعدها •
  .سباب بالنتائجالتدريب على ربط األ •
  .ي الكلماتانالرسم والتمثيل لالحتفاظ بمع اعتماد •
  :رشاداترموز أو رسوم في اإل اعتماد •

 
 
  

 أرنب                      
                                                                   

 
                                  .•  ...........  •                              

  
                                                    أرنب                      

  
   

  
  

   
  

   
  

 ماذا أفعل؟

 أضع عالمة 

 أآتب    

 أصل    

 أشطب  

         
 ألصق         

أرنب  أحّوط   

 أرسم   
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  ...).صور، إشارات(مع استعمال تسهيالت للحفظ ة عّدأو المعلومات مرات  اترشادإعادة اإل •
 .عطائه التفسيراتإل ة/التلميذاالقتراب من  •

 . ممكناً ذلك انتكبير أوراق العمل إذا ك •

 .تفادي النصوص الطويلة •

 .حتى ولو ظلت نتيجته غير مرضية ة/التلميذتقدم يحرزه  التركيز على أّي •

 .سئلة مركبةأعطاء إتجنب  •

ق المواد وتع نأالقراءة  في ة/التلميذتسهيل التعليمات وبخاصة في االختبار إذ يمكن لصعوبات  •
 .األخرى

  

   Dysorthographie عسر الكتابة: يانالمحور الث
  

 

  
  
  :تعريف المفهوم -أ

 معيار السن خارج نطاق أية إلىعسر الكتابة هي صعوبة تأسيسية طويلة األمد في القدرة على الكتابة نسبةً 

و ال . يرافق عسر القراءة انهذا االضطراب لوحده لكنه في غالب األحيقد يرد . إعاقة عقلية أو حسية
 .وهي أمر طبيعي فاألخطاء قبل هذا العمر واردة الثامنةهذا العجز قبل سن  لىنستطيع التكلم ع

بما يتفاوت مع مستوى  ، في الكتابة ة/التلميذالتي يجدها  هي الصعوبةلعسر الكتابة الصورة المميزة  نإو
  . ذكائه وقدراته العقلية

ها ليست نتيجة أي تأثير نأعقلي أو عاطفي، كما ...) نظر، سمع،( ال يمكن تفسير هذه المشكلة بخلل حسي 
  .مدرسي أو عائلي

على اعتماد وسائل  ة/التلميذعسر الكتابة ليس عبارة عن مرض، فعالجه تأهيلي ال شفائي إذ يساعد 
  .تعويضية

  
 :واع عسر الكتابةنأ - ب

  Dysorthographie phonologique  عسر الكتابة الفونولوجي •
تكون مسجلة في  نأون عسر الكتابة الفونولوجي كتابة كلمات شرط انلذين يعا التالمذةيستطيع 

لكنهم غير قادرين على كتابة كلمات جديدة أو كلمات بال ). lexique interne(ذاكرتهم البصرية
  ).logatomes(معنى 
أي (صعوبة في تجزيء الكلمة الجديدة بطريقة مناسبة تمكنه من تحويل مكوناتها  ة/التلميذيجد 

  ).في الكتابة( تتابع حرفي  إلى) األصوات

 ماذا أفهم؟
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  Dysorthographie de surface  عسر الكتابة البصري •
 ،ون عسر الكتابة البصري على قاعدة التحويل الفونولوجي في كتابة الكلماتناالذين يع التالمذةيعتمد 
  .عملية التهجئة لكتابة أي كلمة إلىون أيلج بحيث

بسبب  )les mots irréguliers(خاضعة للتهجئة الغير يجدون صعوبة في كتابة الكلمات  همنإ
غير لطويلة وضعف في عملية تخزين المفردات المرتبط بضعف في الذاكرة البصرية والكلمات اال
  . متداولة أو المعقّدةال
  

   
 Dysorthographie mixteالمزدوج  عسر الكتابة •

 .رة أكثر من األخرىثّؤتكون طريقة م نأفي هذه الحالة، تظهر الصعوبات في آليتي الكتابة ويمكن 

في اللُّغات ون من عسر الكتابة انالذين يع التالمذةهذا الجدول تفصيالً ألهم األخطاء التي يرتكبها يقدم 
  . كليزيَّةنالعربيَّة، الفرنسيَّة واإل

ية انخطاء فقط ولكن هي تساعد على الكشف عن إمكال يمكن تحديد العسر من خالل وجود هذه األ
  .وجوده

 والسيما في مايزال يخطئ فيه  الال يسجل الخطأ إال بعد مرور ستة أشهر على تعلم المفهوم والولد 
  .يخص القواعد االمالئية

في  اختصاصي إلى ة/التلميذإذا تكررت األخطاء أكثر من ستة أشهر وبعد تعلم المفهوم يجب تحويل 
 :تقويم النطق واللغة

  
  في اللغة الفرنسية  -  أ
  

 الخطأ  موجود غير موجود
 سمعية ما بين األصوات المتشابهة لفظًا التباسات  

  t/d:مثالً 
 بين األحرف المتشابهة شكالً ما بصرية التباسات  

u/n- p/b- f/l- é/è/e  
 -ail، euil:مثالًالمركبةأخطاء على صعيد األصوات  

gn- ph-  
 أخطاء في تقطيع الكلمات   

 l' hôpital → lôpital    :مثالً  الجمع -

   lumière → l'umière   :مثالً التفكيك -
 حذف أحرف أو مقاطع من الكلمة  

 آيف أعرف؟
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 الخطأ  موجود غير موجود

 admire→amire:مثالً
connaître→contre       

 زيادة أحرف على الكلمة   
  brebis →  berebis: مثالً

 أو المقاطع داخل الكلمة ي لألحرفانقلب مك  
  trou → tour: مثالً

 أخطاء في كتابة الكلمات التي ال تخضع لقواعد التهجئة  
(les mots irréguliers) 

  sept → set: مثالً

   
 

  أخطاء في القواعد 
: مثالً Marquer les accords du groupe nominal 

en genre et en nombre  
ex : les filles→ les fille 

  
 
  في الُّلغة العربيَّة  - ب

 الخطأ  موجود غير موجود
 :ما بينسمعية  التباسات  

  قالم ←قلم : األصوات الطويلة والقصيرة •
: المفخمة غير و األصوات المفخمةاألصوات  •

  س/ص- ذ/ظ - ت/ط -د/ض
 ث/س -ذ/ز •
  :مهموسةوال مجهورةاألصوات ال •

  س/ز -ت /د -ش/ج           
 :الفمويةفية وناألصوات األ •

 ب/ن – ب/م           
 :بصرية بين األحرف المتشابهة شكالً التباسات  

 ...خ/ج/ح -ش/س -ن/ب
مواقعهلقًااوفأخطاء في كتابة الحرف بأشكاله المختلفة  

  في الكلمة
  .اننح/ ر حب/  حمسب: مثالً

كتابتها في غيرغيابها أو(اء في كتابة الشدَّةأخط           
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 الخطأ  موجود غير موجود

  
 

 )هاانمك

  حذف أحرف  
  طب  ←طبل : مثالً

  زيادة أحرف  
 مللعب ←ملعب : مثالً

 ي  لألحرف أو المقاطع داخل الكلمةانقلب مك  
  طسح  ←سطح : مثالً

 تقطيع الكلماتأخطاء في    
 تحتالطاول ←تحت الطاولة : الجمع مثالً •

   كل أسد ←كاألسد :التفكيك مثالً •
 كلمات بكلمات أخرى مشابهة لها بصريا استبدال  

 أخطاء في كتابة الكلمات التي ال تخضع لقواعد التهجئة  

  اللذي ←الذي : مثالً
  أخطاء في القواعد   

 :في الحلقة االولى

 أكلة ←أكلت : كتابة تاء الفعل وتاء االسم •

 كتابة الشدَّة مع األحرف الشمسية •

 كتابة أل التعريف •

  :يةانفي الحلقة الث
 كتابة األلف الفارقة •

 التاء المفتوحة والتاء المضمومة •

ك على كلمات تبدأ  -و - ب -دخول ف •
 بأل التعريف 

 األلف المقصورة واأللف  •

  استدعا←استدعى :الممدودة •
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  كليزيةنفي اللغة اال  -  ج
 الخطأ  موجود غير موجود

 لفظاًسمعية بين األحرف المتشابهة التباسات  
 t/d- b/m- l/r: مثالً

:بصرية بين األحرف المتشابهة شكالً مثالً التباسات  
u/n- p/b- f/l 

 بين األصوات التباسات  

)(short and long vowels   
       same→sam: مثالً

 اكلمات بكلمات أخرى مشابهة لها بصري استبدال  

   there→they: مثالً
 أخطاء في تقطيع الكلمات   

  for the →forthe  :مثالً  الجمع •

   aware → a were            :مثالً التفكيك •
 حذف أحرف أو مقاطع من الكلمة  

   several→ sverl: مثالً
 زيادة أحرف على الكلمة   

  Sailors→ sairlors: مثالً
 أو المقاطع داخل الكلمة ي لألحرفانقلب مك  

     crad→ card : مثالً
 عدم حفظ كتابة الكلمات  

  lit→ light : مثالً
 :أخطاء في القواعد   

  :مثالً
“A final y changes to i when an ending is 
added (ex: supply→supplies، 
worry→worried) 
Except when that ending is –ing ( ex: 
crying) and when the y is preceded by a 
vowel ( ex: saying)” 
 
“A silent e is dropped when adding an 
ending that begins with a vowel ( ex: 
advance + -ing= advancing) but kept when 
the ending begins with a consonant (ex:  
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 الخطأ  موجود غير موجود
advancement) unless the e is preceded by a 
vowel ( ex: argue + -ment = argument)” 

 
  

  .يمكن تواجد أخطاء عدة في الكلمة نفسها:  مالحظة
  

  هي نفسها  أسباب عسر القراءة  أسباب عسر الكتابة : مالحظة
 

  
عليها كلّما سنحت  التمّرن إليه والطلب، ة/تلميذوضع الئحة مطبوعة بالكلمات المهجاة على طاولة كّل  •

 .للتمّرن على كتابة الكلمات المهجاة ة/التلميذ دعوة. له الفرصة
تشطب من الئحة التهجئة  ،بطريقة صحيحةعّدة تهجئة الكلمات مرات  ة/التلميذعندما يستطيع   •

 .لحاليةا
 ة من/تلميذتحوي على كلمات التهجئة الخاّصة بكّل   (Crossword puzzles)تطوير كلمات متقاطعة •

 .إتمامها إليهدون سواها والطلب 
إبقاء نسخة عن الئحة بالكلمات الصحيحة . الئحة بالكلمات التي يخطئ في تهجئتها باستمراروضع  •

 .كمرجعٍ له عند الكتابة ة/التلميذفي طاولة 
حتّى يتمكّنوا منها، ومن ثم شرح قاعدة  مالئيةاإلقواعد الباستمرار على قاعدة من  التالمذةتمرين  •

 .جديدة
 .وات الكلمات عند قراءتهاعلى إصدار أص التالمذةتمرين  •
 )إلخ...أميركبير، صغير، : على سبيل المثال( ماط التهجئة في درس واحد نأخالل  تلقين الكلمات من •
ضافّية عن كّل قسمٍ من الكلمة إعلى نقاط  التالمذةعلى العكس، يحصل . تجنّب معاقبة أخطاء الكتابة •

 .ُمَهّجْأ بشكل صحيح
 .غير مفهوم ما كتبه انفي حال كته على الدرس في المنزل دإعطاؤه نسخة عن الدروس لمساع •
 .نظرّية دائمة لتشكّل براهينخالل وقت الدرس  على الحائط لصق الكلمات •
علبة مليئة  على سبيل المثال الكتابة على أوراق الزجاج أو(تأمين مساعدات حسّية وملموسة للتهجئة  •

 .)بالحبوب أو الملح للكتابة بداخلها
 .يتابع تنفيذ هذا العمل بإتقانه نأه بدأ عمله بشكل جيد ومن نأالتأكد من  •
 .ا لذلكمستعًد انعلى اللوح أمام الجميع إال إذا ك ة/التلميذيكتب  نأتفادي  •
 .بالخطوط الحمراء أثناء التصحيح حتى ال يتأثر، وعدم ملء ورقته، ة/تلميذالمرونة في إعطاء العالمة لل •
 .محاسبته على األخطاء اإلمالئية  في فروض اإلمالء فقط •
 .على استراتيجية إعادة قراءة الكلمة بعد كتابتها ليصحح أخطاءه ة/التلميذتدريب  •

 ماذا أفعل؟
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 .التركيز على أي تقدم يحرزه حتى ولو ظلت نتيجته غير مرضية •
 .تهنئته أمام الجميع لتشجيعه •
 ة/التلميذ عن كاهليتم تخفيف كمية الكتابة بحيث  من ناحية الطريقة والشكل تكييف االختبارات •

 .عنها بالترقيم أو بوصل الجمل أو بملء الفراغ ضاليستع
 .مالءمالئية بدل اإلإعتماد التمارين اإل •
 .ق أداءهوتع نأإذ يمكن لصعوبات الكتابة ) في االختبارات بخاصة(أطول أثناء الكتابة  اوقتً ة/التلميذمنح  •
 .تجزئة العمل الكتابي •
  .ايوم شفلتقييم معلوماته ا الكتابية شفوي باالختباراتالقيام ة /تالمذةالسماح لل •

  صعوبات التعبير الكتابي
  

  
 يعتبر التعبير  .ل األفكار لآلخرين من خالل استخدام الرموز الكتابية اصايالتعبير الكتابي هو القدرة على 

  .اللغة  بانأشكال التواصل وهو يرتكز على تطور القدرات والمهارات في جميع جو الكتابي  من أرقى
  :فيالمهارات  وهو يعتمد  على تطور

  .التعبير الشفهي −
  . القراءة −
  . الخط اليدوي −
 .التهجئة −

  . عالمات الترقيم استخدام −
  .االستخدام السليم للمفردات −
 .القواعد انإتق −

  .التفكير المنطقي −
  .تنظيم األفكار −
  .اإلستيعاب اللغوي −

صعوبة في ون صعوبات في التعلم انيواجه الطلبة الذين يع نأالغريب  وفي ضوء هذه التعقيدات ليس من
  .كوسيلة فاعلة للتواصل التعبير الكتابي

  

  
 عدم القدرة على تنظيم األفكار •

لديهم  نصعوبات في التعبير الكتابي مشكلة في التعبير عن أفكارهم كتابة، أل ونانالذين يع التالمذةيواجه  
فهم ال يستطيعون لديهم،  (main idea)مشاكل في تنظيم األفكار في الكتابة أو عدم وجود فكرة أساسية 

  آيف أعرف؟

 ماذا أفهم؟
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 ما نجد الفكرة بعدم التنظيم والترتيب، وكثيًرا تهماولذلك تتميز كتاب ،األفكار وترتيبها ترتيباً منطقياتصنيف 

 .بالفكرة الرئيسة االلتزام عّدة من دونجمل وفقرات  على الواحدة موزعة
 

 : النحو والصرف والتهجئة أخطاء في •

في الكتابة صعوبة في تطبيق قواعد اللغة، لذلك نجد الكثير من  صعوباتون انيواجه كثير من الذين يع
 .انه المعنى في كثير من األحيالنحوية التي تشوِّ األخطاء

  :الطلبة في مجال النحو ومن الصعوبات التي يواجهها هؤالء
  .حذف الكلمات -
  .غير صحيح االجمل ترتيًب ترتيب الكلمات في -
  .للضمائر واألفعالاالستعمال الخطأ  -
  .المناسبةوعدم استعمال عالمات الوقف  الخطأ في التهجئة -

 
 :المفردات نقص •

 ون صعوبات في التعبير الكتابي، إذ البدانالذين يع التالمذةالمفردات المناسبة والغنية تمّيز  إلىاالفتقار 

 .من التعبير عن أفكاره بطريقة واضحة  ة/التلميذليتمكن  من  غنى المخزون اللغوي

لتأخر في الكالم أو صعوبات ، التأتأة واأهمها نقص الخبراتعّدة أسباب  إلىويعود نقص المفردات 
التعرض الكافي  أو  بسبب عدم) الذاكرة، واإلدراك والتفكير(القراءة أو صعوبات في المهارات النمائية 

  .للخبرات اللغوية الشفوية
 ةون مشكلة استرجاع الكلمات المناسبانممن اكتسبوا خبرات شفوية جيدة ولكنهم يع من الطلبةوهناك فئة 

 .الوقت المناسب عند الكتابة في

  
  :أدوات الكشف

وإذا استمر وجود  .ة/التلميذالتعبير الكتابي عند  ا لصعوباتا أولًييجري كشفً نأ ة/للمعلّمهذا الجدول يتيح 
 ة/المعلّمفعلى  ،هذه الصعوبات بعد فترة الدعم التي نفذّ خاللها المتعلّم بوتيرة متكررة، تمارين مالئمة لتذليلها

  .في تقويم النطق واللغة ليقوم بالتشخيص المناسب اختصاصي إلىيحوله  نأحينها 
  

  ة/التلميذمراقبة نتائج الدالئل
   كثرة الجمل القصيرة

   الموضوع الذي يكتبهقصر 
   غياب أدوات الربط

   غياب المفردات المناسبة
   وغياب تصميم واضحتشتت في األفكار



 

 
 

١٤٩ 

  ة/التلميذمراقبة نتائج الدالئل
   والصرف والنحواإلمالءخطاءأكثرة 

   كتابة أفكار عامة وعدم الخوض في التفاصيل
  

  
حتى يكتسب الخبرات الكافية  ة التعبير عن نفسه شفويا/التلميذيجب التركيز في البداية على تعليم  •

 .الكتابة عنها علىالتي تساعده 

 .للكتابة وإعطاء وقت كاٍف للتفكير ة/تلميذتوفير الفرص التربوية المناسبة لل  •

 .لكي يكتب ما يعكس اهتمامه ة/تلميذالمناسبة للختيار المواضيع إ •

 .علي كتابة جمل أو فقرات بشكل متسلسل ة/التلميذمساعدة  •

 .إهمال األخطاء اإلمالئية عند التصحيح •

 .عبر اعتماد بنك المفردات التالمذةغناء المفردات عند إ •

 . ما يساعد على التعبير الكتابي السليم االرسم كثيًر نالفكرة قبل البدء في الكتابة أل رسم •

المفردات لديهم ولزيادة  ية والمناقشات من أجل تطويرانبخبرات كالزيارات الميد التالمذةتزويد  •
 .الكتابة علىاألفكار التي تساعدهم 

 .للموضوع المرجو كتابتهمسبق عبر وضع مخطط  ة/التلميذمساعدة  •

ن طريق تعريفهم بالعالقة بين األفكار مفي الكتابة  بعضب على ربط األفكار بعضها التالمذةتدريب  •
 .والجمل واستعمال أدوات الربط

 جملة بسيطة صفات، إلىنضيف  :للقيام بتوسيع الجمل بشكل ممنهج" كرة الثلج"ستراتيجية ااستعمال  •
على وذلك حتى يحصل  الخ…لماذا؟ ثممتى؟ ثم  أين؟سؤال  جابة عننعيد كتابة الجملة الجديدة باإل

 .جملة موسعة

 .بنموذج عن طريقة تقديم الموضوع النهائي  التالمذةتزويد  •

إلخ من أجل ...الرسوم التخطيطّية والشبكات وورقة طرح األفكار: المنِظمات التصويرّية إلىاللجوء  •
 .على تنظيم أفكارهم ة/التالمذةمساعدة 

مساعدة حسيِّة، حتى  إلى لتالمذةاالشرائط لتقطيع الجمل في الحاالت التي يحتاج فيها  استعمال •
 .يتعلّموا مكّونات الفكرة الشاملة

 .واالستفادة منه عبر مناقشته وتصحيحه ة/التلميذما يكتبه  احترام •

وتجنب إعطائه مالحظات سلبية أمام الجميع وذلك لتعزيز ثقته  ة/التلميذيجابية في التعامل مع اإل  •
 .دفاعه نحو الكتابةانبنفسه وتحسين 

يجب تشجيعه بشكل معنوي ) ضئيال انولو ك(تقدًما في التعبير الكتابي  ة/التلميذفي حال إحراز  •
     .كالمديح مثالً أو ملموس كزيادة بعض العالمات

 ماذا أفعل؟



 

  
 ١٥٠ 

   Dysgraphieالخط عسر: الثالث المحور
  

  

 
تعني ف "غرافيا"تعني ضعف أو خربطة  أما  "ديس"كلمة ف تقسيمها يفسر معناهاية األصل، انديسغرافيا كلمة يون

  . باليد ضمن مساحة محددة  رسم الحروف
نشوء اضطراب الديسغرافيا قبل عمر  علىال نتكلم . لوضوح والسرعة في الكتابةاب اغيهي صعوبات الخط 

 .سبع سنواتال

  
  :الصعوبة في الخط وسوء الكتابة إلىسباب المؤدية األ

  :الكتابة في مجموعات عدة ونذكر منها الصعوبة في الخط والخلل في إلىسباب المؤدية ألانجمع  نأنستطيع 
 :الجسداألسباب المتعلقة ب -١

 .بيةانعدم اكتساب السيطرة الج •

 :يات الحركيةانمكاألسباب المتعلقة باإل -٢

  .عدم امتالك قبضة قلم جيدة ووضعية جلوس خاطئة على الكرسي •
 .اضطراب التآزر الحركي البصري •

 .غياب السيطرة على عضالت األصابع أو اليد أو الذراع •

 .صعوبة في التآزر الحركي •

 :اناألسباب المتعلقة بالمك -٣

 .من حيث رسم الحروف يةانصعوبة حفظ التجارب البصرية المك •

 .حرف ضمن مساحة محددةصعوبة في تنظيم األ •

  

  
  

  مظاهر خلل الكتابة وسوء الخط
حظة لدى المجموعة منها كثيرة الم إلىشارة آخر، ولكن يمكن اإل إلىتتعدد هذه المظاهر وتختلف من طفل 

  :ومن هذه المظاهر التالمذة
 .أحجام الحروف وعدم تناسبها اختالف •

 .حرف مكتوبة باالتجاه الخاطئأ •

 .ا بعضها ببعضملتصقة جًدأحرف  •

  آيف أعرف؟

 ماذا أفهم؟



 

 
 

١٥١ 

  .عادة كتابة الحرف أو تعليمهإ •
 .الكتابة المسننة •

 .)بسبب ارتعاش اليد(الكتابة المقطعة  •

 .الكتابة المقلوبة أو المعكوسة •

 .منظمةالالورقة غير  •

 .اخط صغير جًد •

 .عدم قدرة الكتابة على سطر •

 .عدم وضع مسافة بين الحروف •

  
    )أشكال  الحروفبسبب عدم تذكر ( أخطاء الكتابة 

من كتابتها كالمعتاد من  خلط في االتجاهات، فهو قد يبدأ بكتابة الكلمات والمقاطع من اليسار بدالً •
 .اليمين للغة العربية أو من اليسار للغة الفرنسية

 .ترتيب أحرف الكلمات والمقاطع بصورة غير صحيحة عند الكتابة •

 .)ناب -باب(خلط في الكتابة بين االحرف المتشابهة ال •

الجملة أثناء الكتابة  إلىرية كلمة غير ضرو إضافةالكلمة أو  إلىغير ضروري  حرف إضافة •
 .مالئيةاإل

 .بخط رديء بحيث تصعب قراءته الكتابة •

 .رسمها وعدم استطاعته بصرًياحرف األ إدراك •

 .القلم ا ما يكسر رأس هذاالقلم بشدة وكثيًر إمساك •

 .التحكم بالقلم عدم استطاعته •

  
  ة/التلميذراقب سلوك واألجنبية وي نسخ مقطع في كل من اللغتين العربية  ة/التلميذ إلىيطلب  نأ ة/للمعلّميمكن 

  ليتأكد حركي-نفس معالج إلى ة/التلميذ بتحويل المربي يقوم ، صعوبات عدة وجد فإذا. بناء على الجدول أدناه
 .المضمار  هذا في مشاكل ة أي  وجود عدم من
 

  ة/التلميذمراقبة سلوك  المهارات
   دجّيبشكل  القلم يمسك -١
   يكتب على السطر -٢
   االتجاه الصحيح حرف والكلمات  فيأليكتب ا -٣
   في قراءة خطه صعوبة يوجد ال -٤
   يستعمل عالمات الوقف -٥
   يحذف بعض االحرف ال -٦



 

  
 ١٥٢ 

  ة/التلميذمراقبة سلوك  المهارات
   بعضها ببعضيصل الكلمات ال -٧
   يكتب بخط كبير ال -٨
   يكتب بخط صغير ال -٩
   المناسبناالمك يجيد وضع الحركات  في -١٠
   يكتب باالتجاه المعاكس للغة ال -١١
   يشعر بألم في الذراع ال -١٢
   تتعرق يده ال -١٣
   يضغط بشدة على القلم ال -١٤
   يجيد رسم الحرف بحسب موقعه في الكلمة -١٥
   متسخة ورقته ليست -١٦
   الكتابة أثناء ذاتها باليد القلم يمسك -١٧
   يةانالمك المفاهيم يدرك -١٨
   بعد/قبل يمومفه بين  يفرق -١٩
   الهندسية األشكال رسم يستطيع -٢٠
    ةحد  على حرف كل إلى ينظر نأ دون من الكلمات ينسخ -٢١

  

  
  

  الروضة مرحلة
 الصعوبات فصل ا فيسابقً عليها وتكلمنا سبق التي العوارض وجود المرحلة هذه في التالمذةنلحظ عند  ال

  :الكتابة وهي لتعلم األساسية المهارات بلورة في صعوبات ونانيع همنأنلحظ  نأولكن يمكننا . التعلّمية
 .انتصور المك −

 .يانالزم –ي انالمك التنظيم −

 .الدقيقة والتنسيق بين اليد والعين الحركة −

 .بيةانالج تحديد −

 .البصري -التآزر الحركي −

 تطبيق خالل من المهارات جميع هذه تنشط نأ عليها ة/التلميذ الخط لدى صعوبات مةالمعلّ ىفادتلت

 من اليدوية  الكتابة لعملية التالمذة تحضر نأ مةالمعلّيجب على  كما .السابقة المحاور في ذكرها تّم التي التمارين

  ). séance de graphomotricite( حركية-خطية بحصص القيام خالل

 ماذا أفعل؟



 

 
 

١٥٣ 

  المرحلة إلىحركية ال – الحسية  المرحلة تقال منناال خالل من تالمذةلل الخطوط تعلم الحصص هذه
  ة/التلميذ يكتب فال. المنهج في الحروف تسلسل مع  امتناغًم يكونف  الخطوط أما تسلسل. الحركية - اإلدراكية

  .مثالً العمودي الخط يتعلم نأ قبل" أ"
  .ذراعه حركة على السيطرة قدرة كتسابامن   ة/التلميذتمكين  الخط تعليمل  األساسية األهداف من
  :لذلك المناسبة التمارين بعض سنعرض لذا

  :ولاأل نشاطال
 بحركة  الطاولة ة بتنظيف/تلميذيقوم كل   .سفنجةإ يده وفي مقعده على ة/تلميذ كل يجلس :النشاط سير

 بالحركة ليقوم ورقة نعطيه الحركة يكتسب ان بعد ومن. الشمال إلى اليمين من  توقف دونمن و  تتابعية

  :اآلتي الشكل ذلك من فينتج ، ذاتها
  
 
 
 
 
 
  

 على ثم تحت ومن إلى فوق من وهي جديدة حركة الطفل ليكتسب ذاته التمرين تكّرر نأ ة/للمعلّم يمكن

  .حركة الذراع والكتف التمارين هذه تقوي. دائري شكل

  :يانثال نشاطال
 .اليد حركة ترافق العين ونجعل  تجاهاتاال جميع من المستقيمة الخطوط نرسم :النشاط سير

 
 
 
 
 
 
  

  :ثالثال نشاطال
 .لليد الحركي واالستباق والعين اليد التآزر بين تقوية: الخاص الهدف

 أخرى ومن إلى نقطة من السيارة يقود الطفل ونجعل الطاولة على المعجون من نقطتين نضع :النشاط سير

 :االتي الشكل على البطاقة نحّضر. بطاقة على التمرين هذا بتطبيق نقوم ثم

  
  .بشكل عمودي تضعها ان بعض أو يمكنعن  بعضها النقاط تبعد التي  المسافة مةالمعلّ تغير ان يمكن: مالحظة

   



 

  
 ١٥٤ 

  
  :البعض بعضها مع النقاط وصل

  
  
  
  
  
  :الخطوط لتعليم حصة نموذجية يأتي ما سنعرض في . الخطوط تعلم حصص بتطبيق مةالمعلّ بعدها تبدأ
  

  :حصة نموذجية
  :الجلسة تاريخ
  :الصف
  :التالمذةعدد 
  اللولبي الخط تعلم: الخاص الهدف
  :الموارد

  
  :الحسية المرحلة

  
  :تقليدها خالل من  حولها المشي التالمذة إلى وتطلب ةعّد حواجز األرض على المعلّمة تضع -١

  
  
  
  
  
  

 بعد التالمذة إلى وتطلب  المائي ببودرة التلوين ملّون على ملح  يحتوي  مستطيالً وعاًء  المعلّمة تضع -٢

 . بعهماصأملح مستخدمين بال ،مشوها التي الطريقة  رسم  الحواجز، بين السير من تهاءنالا

  
بمفردهم  يكتشفون التالمذة بل تدع الخط ترسم وال شكله ة/التلميذ يحفظ انقبأل الخط مةالمعلّ تسمي ال :مالحظة
  .الخط ليصنعوا معجوناً التالمذةإعطاء  ة/للمعلّم كما يمكن، بالرمل الملح ستبدالا يمكن . رسمه كيفية

  
   



 

 
 

١٥٥ 

   :اإلدراكية المرحلة
 

رسم الخط  إليهموتطلب  األطفال بالتلوين المائي وتزّود الحائط على اجد كبيرة ورقة مةتَضع المعلّ -١
  .على الورقة

 .الخطوط عليها رسم همإليوتطلب  وأقالمA4 ورقة  مةالمعلّ تعطي -٢

 .معينة حدود ضمن الرصاص بأقالم الخط التالمذةللخطوط ويرسم  المخصص الدفتر مةالمعلّ تعطي -٣
 
 اللغة في ذلك انك سواء اجديًد اخطًّ التالمذة تعليم مةالمعلّ تريد مرة كل في بأكملها تكرر الحصة هذه :مالحظة

اليسار  إلىلكل لغة دفتر خاص بها يكون االتجاه فيه إما من اليمين  .ليزيةكناال مأ الفرنسية مأ العربية
 .كليزية أو الفرنسيةنلإل اليمين إلى للغة العربية وإما من اليسار

  
   (dyscalculie) الحساب  عسـر: الرابع المحور

  
  

  
في تعلم مفاهيم  ةنوعي اتها اضطرابنأب dyscalculie/dyscalculia يمكن تعريف صعوبات الحساب 

  .األعداد والرموز وإجراء العمليات الحسابية
  

الرياضيات يختلف باختالف المراحل التعليمية، ففي المرحلة االبتدائية يترادف  تعريف نأ يرى العلماء
الجبر  أما في المرحلة ما بعد االبتدائية حين تشتمل الرياضيات على. الرياضيات مع مصطلح الحساب مصطلح

  .بالرياضيات حينها عرفوالهندسة وحساب المثلثات فت
  
وتركيب / و التفكير المنطقي أو/ ي أوانمجال التنظيم المك تنظيم فيالتتمثل بسوء صعوبات الحساب  نإ

  .وهذه العوارض ال تترافق مع تأخر عقلي .و تنظيم التفكير/ و العمليات الحسابية أو/ األعداد أو
  

  ومظاهرها  (dyscalculie) أسباب اضطرابات الحساب 
  .سابقة الذكر والتفصيلباالضطرابات النمائية الترتبط اضطرابات الحساب كما باقي االضطرابات االكاديمية 

 .اضطرابات اإلدراك السمعي .١

  :صعوبة في  ة/التلميذحيث يجد 
 .إدراك التراكيب اللغوية اللفظية •

 .حل المشكالت اللفظية الشفهية أو فهمها •

 ماذا أفهم؟



 

  
 ١٥٦ 

• اكتابة األعداد أو الواجبات إمالئي. 

 .ماط األعدادنأسماع  •

 .التتابع العدديالقدرة على العد من داخل سلسلة  •
 

 يانقصور في التمييز البصري المك .٢

  :صعوبة في ة/التلميذحيث يجد 
كما يجد صعوبة في  ،)١٧،٧١(، )٦،٩(، )٢،٥(التمييز البصري وذلك بين األرقام المتشابهة مثل  •

ببطء وبشكل  ، يكتب األعداد معكوسة كما .تمييز رموز العمالت وعقارب الساعة واليمين واليسار
 .غير دقيق

 .في كتابة األعداد على مسافات محددة •

  :حيث)  figure-groundالخلفية البصرية( األرضيةمن  تمييز الشكل •

  .في الصفحة التي أمامه_ قراءة أو كتابة _المتابعة  انمك ة/التلميذ يفقد •
 .ال ينهي حل المسائل الحسابية في صفحة واحدة •

 .٣٧٢١٩٠المتعددة األرقام مثل  يجد صعوبة في قراءة األعداد •

في الكثير من األخطاء الحسابية في عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة بسبب  ا يقعوهو أيًض
  .العشرات والمئات من خانات ات اآلحادانعدم تمييز خ

  :حيث يجد صعوبة في ب
 .استخدام خط األعداد في الجمع والطرح والضرب والقسمة •

 .وفي التتابع العددي) بعد/قبل ( ن مفهومي خلط بيالتداخل أو ال •

  .لمسائلبعض ااستعمال الخصائص االتجاهية للعمليات الحسابية والتي تالحظ عند حله  •
 .الحمل أو االستالف واليمين واليسارمثل 

 .هاانوضع األرقام والكسور العشرية أو الفاصلة في مك •

في  ٤له قيمة أعلى من العدد  ٤٥في الرقم  ٤د على سبيل المثال العد ،ية للعددانإدراك القيمة المك •
 .١٤الرقم 

 
 اضطرابات أو مشكالت الذاكرة .٣

  :ثالث فئات  إلىوهي تقسم 

  :مشكالت الذاكرة قصيرة المدى -
 .عدم القدرة على االحتفاظ بالحقائق الرياضية أو المعلومات الجديدة •

 .خطوات الحل أو التتابع العددي اننسي •

 .االحتفاظ بمعنى الرموزعدم القدرة على  •
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  :كل الذاكرة طويلة المدىامش -
 .سترجاع الحقائق الرياضيةالوقت طويل  إلىالعمل ببطء والحاجة  •

 .ضعف األداء عند مراجعة الدروس السابقة والخلط بينها •

 .المتعلقة بالدروس السابقة خطوات حل المسائل اننسي •

 :كل الذاكرة التتابعيةامش -

 .من خالل الساعةإليه صعوبة في معرفة الوقت أو التعرف  •

متعددة العمليات الو أمتعددة الخطوات العدم استكمال جميع الخطوات في حل المسائل  •
 .الحسابية

 لتفكير المنطقي التتابعيامتعددة الخطوات الفتقاده الصعوبة في حل المسائل اللفظية  •
 

 الرياضياتاضطرابات أو قصور في استراتيجيات تعلم  .٤

  :ة/التلميذ نإحيث 
و العددية والمسائل أغير قادر على تحديد االستراتيجيات المالئمة لحل المسائل الحسابية  •

 .واختبارها ذات الصياغات الكالمية

يجد صعوبة في ممارسة عمليات حل المسائل ذات الصياغات الكالمية والمسائل  •
 .متعددة الخطواتالالحسابية أو العددية 

 .ستراتيجية المالئمة للحلقادر على استخدام االغير  •

 .غير قادر على تعميم االستراتيجيات عند حله للمسائل الحسابية •

  
 اضطرابات اللغة و عسر القراءة .٥

  .وصعوبات حل المسائل الرياضية ، ستيعابالقراءة وبخاصة اال هناك ارتباطات قوية بين صعوبات

  ،و تصاغ في قالب لفظي إليه التي تقدم الحسابية  يجد صعوبات في حل المسائل ة/التلميذ نأ تبّينفقد 
يجد  ة/التلميذ نإذ إ .صورة عمليات حسابية مجردةب هيلا كل عندما تقدمابينما يمكنه حل بعض هذه المش

فيجد صعوبة في االستقبال  ، بالنسبة الضطرابات اللغة .صعوبة في فهم صياغات المفردات الرياضية
  .وفي التعبير

  
 :االستقبال

 ،آحاد ، - ، :+يهاانمع إلىو المفاهيم الحسابية أيجد صعوبة في ترجمة المصطلحات  •
 ..............مئات  ،عشرات

 ، نطرح ،ثلث ،نصف ، مثل ضعف ذات المعاني الرياضّيةيجد صعوبة في ترجمة الكلمات  •
  .نستلف
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 :التعبير

 .في استخدام المفردات الرياضية أو الحسابيةيجد صعوبة  •

 .يجد صعوبة في صياغة المسائل شفهًيا •

 .كل اللفظية او العددية أو الحسابيةايجد صعوبة في التعبير لفظًيا عن خطوات الحل في المش •

  
 .المفاهيم المرتبطة باالتجاه والزمن إلىاالفتقار  .٦

خالل نصف  منذ عشر دقائق : إدراك الزمن مثل المفاهيم المرتبطة بالزمن أو سوء  إلىفتقار اال •
 .بعد ربع ساعة ، ساعة

هاء مهمة ما أو تخصيص وقت محدد نإخالله  من صعوبة في تحديد أو تقدير الوقت الذي يمكن •
 .نة يتم تكليفه بهاكل معّياواجبات معينة أو حل مش إلنهاء

  :مثل بالكميةية أو انإدراك العالقات التي تتعلق بـالمفاهيم المك صعوبة •
  .بعيد/ منخفض قريب / قاع عال  / تحت قمة/ أدنى فوق / أعلى 
  .قصرأ/ يساوي أطول  أصغر / نهاية  أكبر / خلف  بداية / أمام 

  .وهي مفاهيم أساسية لتعلم األعداد والحساب والهندسة وحل المسائل الكالمية
  

 
 هذه إذا استمر وجودو .ة/التلميذصعوبات الحساب عند على ا ا أولًييجري كشفً نأ ة/للمعلّمهذا الجدول يتيح 

رة، على هذا بالتمارين المالئمة للصعوبة بوتيرة متكّر ة/المعلّمالصعوبات بعد فترة الدعم التي قام خاللها 
  .ي ليقوم بالتشخيص المناسبصصاتخا إلى ة/التلميذ تحويلألخير ا
  

  ة/التلميذمراقبة نتائج  الدالئل
   .في الرياضّياتفشل أكاديمي ليسجت

   .ات المناسبةانصعوبة في محاذاة األرقام في الخ
   .بطء في العّد والحسابات

   .تجاهات بين اليمين والشمالتسلسل بما فيها االمشاكل في ال
   .مبادئ الرّياضّيات في مسائل األحرفمشاكل في 

   .اللغط بين األرقام المتشابهة
على سبيل (تجاهم النظرّية المتعلّقة بالوقت واالصعوبة في المفاهي

  .)عدام القدرة على تتبع الوقتانالعجز في تذكّر البرنامج أو : المثال
  

  آيف أعرف؟
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  ة/التلميذمراقبة نتائج  الدالئل
جمع : األرقامو تذكررتكاب األخطاء الشائعة عند الكتابة أو القراءة أا

  .تجاهاألرقام، االستبدال، التحويل، الحذف وعكس اال
  

   .ضعف القدرة على تصّور مواقع األرقام في الساعة
   .تجاهاتضعف في فهم اال

    .نتائج غير متناسقة في عملّيات الجمع والطرح والضرب والقسمة
  

 
في حال الخطأ  أما ، يجب عدم احتساب هذا الخطأة/التلميذترتيب األعداد من قبل  تغيير في حال •

 الجهةد الجهة الكبرى ويحدِّلبشكل فردي  تلميذيجب شرحها للف ،> و <  تيةفي فهم الرموز اآل
 .بتنفيذهاُيعطى تمارين ليقوم ، وبعد ذلك. الصغرى بنفسه

بتحفيزه عبر استعمال بطاقات صغيرة محضرة   le calcul mentalتقوية الحساب العقلي  •
)flash cards.(  وفي حال لم يستجب لهذه المساعدة يجب تدريبه على استعمال جدول الضرب

 .اآللة الحاسبة خداممكتوًبا وعلى است

 .موعاتمج إلىللعد والتقسيم   jetons الًاستعمال وسائل حسية مث •

 .والرسوم لحل المسائل الكالمية استعمال الجداول •

إلجراء العمليات الحسابية المطلوبة من جمع وطرح ...)آحاد، عشرات(ي انتحديد اإلطار المك •
 .وضرب وقسمة

 .ضرورية في أوراق العملالغير حذف المعلومات واألرقام  •

 .تقليل عدد التمارين المطلوبة في إطار الهدف الواحد •

  .جداول الضربتوفير  •
  .(provide the number line)توفير الخط العددي  •
 .استعمال آلة حاسبة للصفوف المتوسطة والثانوية •

   

 ماذا أفعل؟
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 القلق :األولالمحور  •
 قلق االنفصال -

 الوسواس -

 جتماعيالّرهاب اال -

 القلق العام -

 ضطراب الهلعا -

 قلق ما بعد الصدمة -

 ضطراب التأقلمإ -

  ضطرابات المزاجيةاال: الثاني المحور •
 كتئاباال -

 القطبين من ذوضطراب المزاجي الا -

 السلوكيةضطرابات اال: الثالث المحور •
 ضطراب العناد والتحديا -

 الكذب  -

 السرقة -

 ضطراب النقص في التركيز واإلفراط في الحركةإ: الرابع المحور •

 البكم االختياري: الخامس المحور •

  ز الال إراديل والتبرُّالتبوُّ: السادس المحور •
  )Tics( الحركات، العرات: المحور السابع •

  لسادسالفصل ا
  ضطرابات النفسيةاال



 

  
 ١٦٢ 

  طفالالقلق عند األ :المحور األول
  

  

  
نسان منذ طفولته األولى، فكّل منا مجهز بطبيعته ليحمي نفسه من الخطر، فيهرب القلق هو شعور يرافق اإل

  .ذاً أساسي في الحياةإفالقلق   .مّما يخيفه او مّما يعتبره خطراّ عليه أو يتفاداه
 

التعاطي مع ظرف ضاغط، مخيف أو خطر بالنسبة  النفسي فيوالقلق المرضي يبرز في حاالت فشل التجهيز 
  .الطفل نفسه إلى
  

  :أسباب اضطرابات القلق
  :بدل التأكيد على حتمية سبب ما من دون اآلخرعلى عوامل القلق يستحسن التكلم 

 .العوامل الوراثية الجينية أي أسباب فيزيولوجية •

 .الضغط  حال القلق في  ن يعاني منتتعلق باستعدادات الولد النفسية  كأالتي األطباع  •

 .تدنٍ في درجات تقدير الذات •

 ...اإلخوة األهل، السكن، عمل المادي، طبيعة الظروف البيئية المحيطة بالولد، الوضع •

 .اي ان يقلّد الولد والداً مكتئباً مثالً imitationالتقليد  •

حمايتها  في زائدة تكون مقلقة للطفل أو مهملة أي األم الطفل، فتكون - األب العالقة بين األم أو طبيعة •
 .أو غائبة أو مهملة أو قاسية

 .زوجية مشاكل هناك يكون نأ االب أي- العالقة بين األم طبيعة •

 .وجود عنف أو تعنيف في البيت •

  

  
  :عوارض القلق متنوعة وتطول مختلف نواحي النمو عند الفرد

  :على الصعيد العاطفي 
 .شعور بالعجز والدونّية •

 .حساسية مفرطة •

 .خجل •

 .شعور بالذنب وخجل من صعوباته •

   

 آيف أعرف؟

 ماذا أفهم؟
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  :على الصعيد الفكري 
 .األسوأ تشاؤم وخشية من •

 .تفكير دائم بما يقلقه •

  .اشًمشّو التفكير واتخاذ القرارات بحيث يكون فيتأثر قدرته  •

  :على الصعيد الجسدي 
 .س سريع وتعّرقارتفاع ضغط الدم ونبضات القلب، تنفُّ •

 .حركة مفرطة أو هدوء زائد •

 .عضوي مسوِّغ دون من أوجاع جسدية متعددة •

  .كلفي األ نوم ومشاكلفي ال مشاكل •

  :على صعيد التصرفات 
 .مواجهته أو القلق عن موضوعتفادي التحدث  •

 .عدم المخاطرة •

  .جتماعية لتفادي وضع مشكلته تحت المجهرالعالقات اال تجنب •

  :على الصعيد الدراسي 
 .التعلم  تتأثر قدرته في •

 .االنتباه تتأثر قدرته في •

  .الحفظ والمشاركة الصفية تتأثر قدرته في •
  

تكون  مسبًبا لها، منها االكتئاب او اضطراب  أوتصاحب اضطرابات القلق صعوبات نفسية أخرى  ما " غالبا
  .إفراط الحركة

نواع اضطرابات القلق ذاكرين خاصّية كل منها وأهم العوارض أسوف نستعرض بطريقة موجزة مختلف 
مة لتطبيقها في العمل مع طفل والمعلّ للمعلُّمومخّصصين في القسم األخير بعض النصائح ، المشاَهدة في الصف

  .ق ماقل يعاني من
  

  
 .اضطرابات القلق طفال الذين يعانوننصائح عاّمة في التعاطي مع األ

األوالد : عتراف به، عدم االستخفاف بما يشعر به أو تسخيفه، مثالًم ما يمّر به الطفل واحترامه واالفه •
 .في مثل عمرك ال يخافون مثلك

األماكن المرتفعة، أبعده عن  ة منبة لديه ره/تلميذ: إبعاد الطفل عن موضوع القلق اذا أمكن مثالً •
 .الشباك

 ماذا أفعل؟



 

  
 ١٦٤ 

متحانك كالمرة السابقة، ولكنك ن ترسب في اانا أفهم انك قلق من أ: ، مثالًالطمأنينةإعادة بناء مشاعر  •
 .االمتحان وستنجح أعتبر انك مستعد لهذا وأنان جاهز أكثر، وقد درست بجدية أكبر اآل

. أخبرني ماذا يقلقك، ما األفكار والمشاعر التي تخالجك :، مثالً)موضوع القلق(عن الموضوع الكالم  •
 .الطمأنينةب هعادة بناء شعورينبغي إوبعد اإلعتراف بها، 

 .في كل مّرة يتقّدم فيها ، والثناء على تحسنه ، التشجيع على التحسن •

 .وما يشعر به الولد فعالًعدم المزج بين أفكار سابقة  •

• يتبعه الطفل وتطبقه المعلّمة اوضع روتين معّين يومي. 

 .مرجع ثقة ة/المعلّمكي يصبح  ة/التلميذو ة/المعلّمبناء عالقة ثقة بين  •

  
  قلق االنفصال

  

  
و عَمن هو متعلّق أن ينفصل عن أهله أتحمله خوفًا من  عن الولد قلق االنفصال هو خوف مفرط يعجز

  .فهو يعيش كل انفصال كالكارثة. بهم
  .ويظهر هذا القلق في جميع مواقف حياة الطفل وليس فقط في المدرسة

ناتج من تِعلقه بأمه أو  القلق ولى وهذابها الطفل في سنواته األ يعية يمرن قلق االنفصال هو مرحلة طبإ
  :عدة أساسها ألسباب ايصبح مرضًيقد لكنه  ،واالجتماعييفيده في نموه العاطفي  ما بالبديل عنها،

  دون من قلق االنفصال عالقات معينة من معين أو في ظرف في يعاني نكأاستعدادات الولد النفسية  •
 .سواه

 تكون حمايتها أو في زائدة تكون قد مقلقة للطفل أو مهملة أي تكونالتي قد الطفل -قة األمطبيعة عال •

 .تعاني

  .قلق االنفصال من  نفسها هي
  .والمادية  والثقافية  االجتماعية:  الظروف المحيطة به •

  

  
  .قلق االنفصال بعد عمر الخمس سنوات لىنتكلم ع

 ، ، مختلفة تماماً من حيث الحدةالمدرسة مثالً إلىتكون ردة فعل الطفل في موقف انفصال كالدخول 
  .عن ردة فعل طفل ال يعاني من هذا القلق

  :تبدأ ردة الفعل
 ).البطن، استفراغ أو الرأس في  ألم( معلَّلة  صراخ، أوجاع جسدية غيرمماطلة، بكاء، : نفصالاالقبل  •

 آيف أعرف؟

 ماذا أفهم؟
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 .صراخ وبكاء وتذّمر: نفصالااللحظة  •

حزن أو انزواء أو  إلىإّما تكتمل المظاهر المذكورة سابقاً وإما تتحول ردة الفعل : نفصالاالخالل  •
  .ا فشل مدرسيرفض للمشاركة بأي نشاط أو مشاكل انتباه وأحيانً

  
فكار مزعجة بان مكروهاً ما سيصيب من يحب، فيعّبر عن ذلك بكالمه ويلح على أتتكون لدى الطفل 
  .االطمئنان على أهله
  :العوارض هي اآلتية

أو اي ) األم(األمان  الطفل عن البيت أو عن الشخص الذي يمثل له مركز  قلق شديد وتوتر عند ابتعاد •
 .فرد من العائلة

 .الطفل االنفصال على فكرة قلق شديد وتوتر عند عرض •

 .الم في البطن، غثيان، استفراغ، ألم في الرأس مثُل  معلّلةأعراض جسدية حقيقية ولكن غير  •

 .أحالم وكوابيس في الليل عند النوم وجود •

 .رفض النوم بمفرده  •

 .عدم إمكانية رجوع األوالد إليهم سيئة تدور حول احتمال حدوث أذى لألهل أو أفكار كثيرة •

فال يدعها تغيب عن نظره حتى للدخول  ، أخرى إلىيتبع الطفل أمه من غرفة  ، لحاالت الشديدةفي ا •
  .الحمام إلى

  
يتعّدون الفترة الطبيعية التي  ، الخوف والقلق والبكاء نإالمشكلة بشكل أكبر عند دخول المدرسة، حيث  تظهر

  . ألول مرة يمر بها كل طفل عند دخول المدرسة
  

  
نه يعاني من قلق االنفصال ويجب التعاطي معه في هذه أن وجود معظم هذه العوارض عند طفل ما يدّل على إ

  .المرحلة بدقّة كبيرة
في البداية، يزيد ) ثابت ولكن(المدرسة لوقت قصير  إلىن يأتي أان يسمح للولد  ليس خطأ مثالً •

مع تأقلم الولد اتدريجي. 

 .ثقة مع الطفل فالكذب ممنوع تطوير عالقة •

 .خاصة في البدايةوببناء بيئة آمنة حوله، هدوء، تفّهم، القليل من المتغيرات  •

 .مكافأةالتشجيع وكال اإليجابيةالتعزيزات  استعمال •

 ، ا قبل النومأسهل له، فيبنون معه روتيناً يومي التعاون مع األهل من أجل جعل المرحلة االنتقالية •
من المهم . يحّضرونه ليوم المدرسة ويخبرونه فيه عن أحداث اليوم التالي، ومتى سيأتون إلحضاره

 .ان يلتزم األهل ايضاً بكالمهم فال يكذبون على الطفل

 ماذا أفعل؟



 

  
 ١٦٦ 

  الوسواس القهري
 

  
  

  :الوسواس القهري هو أحد اضطرابات القلق وقد يكون على هيئة
وهذه األفكار ترافقه وال يستطيع " سأصاب بمرض فظيع"أفكار متكررة وثابتة بمضمونها مثالُ  •

 .السيطرة عليها أو إيقافها

ن كل أغراضه بأا مثل التأكد مراًر ، اغريبة أحيانًال فائدة لها أو سخيفة أو وأفعال متكررة ال إرادية  •
 :يستطيع التخلص منها القد األفكار في نفس الطفل القلق وهذه تبعث بحيث معه 

 
ن شيئاُ خطيراُ أفكار تتعلق بأالدقة،  إلىترتيب معين أو الحاجة  إلىأفكار تتعلق بالتلوث والجراثيم، بالحاجة 

االفكار الغالبة هي المتعلقة بالخوف من العدوى ... يذاء نفسه أو اآلخرينإ، باإليذاءسوف يحدث أو تتعلق 
  .الدقة إلىهجوم، التعلق بمبدأ نذير الشؤم وجالب الحظ والحاجة  إلىبمرض خطير، الخوف من التعرض 

  
سيطغى  نه  من الضروري ان يفعلها وإالأنه مرغم أو أيشعر  ألنها أما األفعال فال تقلقه فهو يقوم بها قهري

ن بعضها يخفف عنه ما يساوره من قلق جّراء أولكنه يشعر بغرابتها رغم  ، عليه قلق نفسي بموضوع ما
  .المتعلقة باالستحمام والغسيل الدائمين، اللمس، العّد، الترتيب، التحقق والتجميعتلك  السّيماوفكار، األ

  :أسباب الوسواس القهري
ما زالت النتائج تحاول شرح  األطفالجريت على الوسواس القهري عند أرغم الكثير من الدراسات  التي 

  :القهري صابة باضطراب الوسواس ض، وهناك نظريات عديدة لتفسير اإلأسباب المر
 .مشاكل في الجهاز العصبي: سباب الجسديةاأل •

 .ن نجد االصابة لدى افراد عدة في العائلةأيمكن : العوامل الوراثية •

 .به، القلق، التماهي مع والد لديه هذا االضطراب لإلصابةاالستعداد النفسي : األسباب النفسية •

ظهور الوسواس وبالتالي تثّبت هذا االضطراب لدى  الًوالتربوية التي تعزز أّو االجتماعيةاألسباب  •
 الطفل

  

 
أكثر من ساعة في (ته، والمدة الزمنية ألعراضه ان تشخيص هذا المرض عند األطفال يعتمد على درجة شّد

 أموره الحياتية فى البيت او المدرسة او فيتأثير هذه األعراض  إلىباإلضافة  ). النهار ألكثر من اسبوعين

واألهم .داء واجباته أو على أالمدرسة  منشغل معظم النهار بهذه األفعال فيتأخر عن، فهو االجتماعيةالعالقات 
  .ن هذه العوارض تربكه وتحزنهأ

 آيف أعرف؟

 ماذا أفهم؟



 

 
 

١٦٧ 

و أهمها االكتئاب والقلق اللذين يسبقان الوسواس أنفسية كثيرة ومن  ألمراض امصاحًبهذا المرض قد يكون 
  .يليانه

  

 
في هذه  ألنهونصحها باستشارة طبيب نفسي لألطفال والمراهقين  ة/التلميذمن الضروري التحدث مع عائلة 

بسبب عوارضه أمام  ة/التلميذاألهم هو أال يحرج . الحالة يكون من الصعب مساعدة الطفل في إطار الصف
  .رفاقه

  
 الفوبيا –الرهاب 

  

 

غير المنطقي والمتكرر وغير الممكن من الذعر أو الخوف  شديدةالرهاب هو عبارة عن حالة 
عدة مواقف أو أشياء معينة،  كرهاب الحيوانات اي الخوف من حيوان معين او حيوانات   أمام السيطرة عليه
ماكن المغلقة مثل المصعد الكهربائي او حتى الرهاب األترك، او رهاب الحشرات او رهاب لديها قاسم مش

  .نواع الرهابأي رهاب التواجد في مواقف اجتماعية وغيرها من أاالجتماعي 

الفعل عادة غير متكافئة أو منسجمة مع درجة الخوف الذي يخلقه هذا الموضوع، إذ يتجنب  وتكون ردة
  .يؤثر في مجرى حياته ونشاطه اليومي الثمن، وهذا المصاب به هذا األمر المخيف مهما كان

ن الرهاب أمٌر طبيعي وضروري لنمو الطفل كالخوف من الغريب في سن الثمانية أشهر والخوف من إ
سن الست سنوات  إلىكذلك الرهاب من الحيوانات الكبيرة من سن السنتين . الظالم في سن الثانية تقريباً

الضفدعة  –الفأر (سن البلوغ  إلىست سنوات الالصغيرة من سن الرهاب من الحيوانات ...) األسد  –الكلب (
  .طبيعي مع نضوجهبشكل  وهذه المراحل يتخطاها الطفل. ،...)

  :سباب الرهابأ
  :تعددت النظريات التي تشرح أسباب الرهاب المرضي عند األطفال

موضوع الرهاب، أو الموقف الذي يخيف الولد، : اآلتيالنظرية التحليلية تفسر الرهاب على الشكل  •
الخارج عبر هذا الموضوع ليصبح بإمكانه تفادي هذا القلق الداخلي  إلىيذكره بقلق داخلي كبير ينقله 
  .حين يتفادى موضوع الرهاب

موضوع الرهاب أو الموقف الذي يخيف الولد هو : أما النظرية الشرطية فتفسره على الشكل اآلتي •
 .الولد هذا اختبار سابق مؤلم عاشه إلىاستناداً  ومعلَّلحقيقي  موضوع خوف

 أفهم؟ ماذا

 ماذا أفعل؟



 

  
 ١٦٨ 

  
 .يجب التفريق أوالً بين الرهاب الطبيعي المرافق لمراحل النمو الطبيعية لدى الطفل، والرهاب المرضي

  .ننا أمام ردة فعل طبيعية أم الأعمر الطفل للتأكد من قارنتها مع لذا يجب مالحظة طبيعة الرهاب وم
 يشكل خطراً خوف شديد غير محمول وغير منطقي، فالموقف ال: الرهاب أربعة عناصر أساسية تمّيز

ذاته والطفل يدرك ذلك فأمام كل موقف رهاب تكون ردة الفعل هي نفسها،  ومن غير الممكن السيطرة  بحّد
  .عليها، فرّدة الفعل تتخطى سيطرة صاحبها

  
  :العالمات واألعراض

  تفادي موضوع الرهاب قدر المستطاع •
 .قدر المستطاعأو التفكير به رهاب تفادي ذكر موضوع ال •

  .البحث دائماً عن دعم معنوي يساعد الطفل على فهم الالمنطق في قلقه •
  

  :أمام موضوع الرهاب نرى العوارض اآلتية 
الوجه، تعرق،  حمرارا، ختناقباالتقلب في المعدة، غثيان، شعور خفقان سريع في دقات القلب،  •

 .شديد رتعاشا

  .و بكاءأصراخ  •
 .بأسرع ما يمكن من الموقفهروب  •

  

  
ولو بدا سخيفاً  ، ن موضوع الرهاب، أي ما يخاف منه جّدي بالنسبة إليهإاحترام معاناة الطفل، إذ  •

 .بالنسبة إلينا

 .هليعدم تعريضه لموضوع الرهاب وعدم اإلصرار عليه والتكلم ع •

الرهاب  يَّةمشكلته وذلك بشرح ماهن يتعرض له أو يضايقه بسبب أ التالمذةعدم السماح ألي من  •
  .للمجموعة

  
   االجتماعيالرهاب 

  
ن يتصّرف أحراج أو من ن يتعّرض لالأأو من  ا،هو خوف مفرط ودائم من ان ُيحكم على الطفل سلبي

ن يحكم عليه أو ُينبذ، ما يجعله أأو  ن ينتقد،أطفل الذي يعاني من هذا القلق من يخاف ال. بطريقة غير مناسبة
المجتمع والتعاطي مع األفراد، فتراه منعزالً ويبحث دائماً عن طريقة لتفادي  إلىا الخروج يتفادى تدريجي

  .المدرسة رفض إلىويؤدي هذا الرهاب . االجتماعيالتواصل 

 ماذا أفعل؟

 آيف أعرف؟



 

 
 

١٦٩ 

  
متى  ؟سئلة المطروحةاأل نالتي يحتاج اليها،كيف يجيب ع االجتماعيةتدريب الولد على المهارات  •

 ...يمزح؟ وكيف؟

 .تدريب الولد على التفكير بإيجابية وبمنطق •

 .التعزيزات اإليجابية لمشاركاته ولو كانت صغيرة أو حتى خاطئة استعمال •

 .من دون انفعالوالتكلّم معه بهدوء  •

 .تشجيع الولد بلطافة على مواجهة ما يخيفه •

 .امقراءة قصص عن الخجل واإلحراج لمساعدته على تخطي حواجزه •

• اممارسة تمارين االسترخاء وتدريبه عليها تدريباً خاص. 

 .ا لكجعله مساعًد •

 .المنفتحين التالمذةالتشجيع على العالقات مع  •

 .قرب رفيق يرتاح إليه الجلوس مساعدته على •

 .آخر من خالل طلب مشاركته القيام بفروض محددة ة/تلميذمساعدته على بناء عالقة صداقة مع  •

  
  القلق العام

  

  
، وهذا القلق يؤثر في سير "المهموم دائماً"القلق العام هو حالة قلق من كل شيء يعيشه الطفل الذي يوصف بـ

  .حياته اليومية
  

  
  

  جماالً أو عوارض بارزة وفجائيةإمن دون نوبات قلق  دائم القلق ة/التلميذيكون 
ن يكون أمن دون  نتاجه المدرسي وعلى الطقس ونهاية العالمإفهو قلق على أهله وعلى الحالة المادية وعلى 

  .ر هذا القلقيفستسبب واضح ل لديه
  نه فهم ما المطلوب منه، أفي الصف هو دائم القلق على نتائجه، على صّحة أجوبته، على التأكد من 
. نجازات بسبب حالة القلق الدائمةإيصاحب هذا القلق شعور دائم للفرد بالدونية وعدم القدرة على القيام بأية 

  .أمام المواقف الجديدة التي يعيشها معلَّلةويتذمر من آالم جسدية غير  االمتحاناتمام أيخاف 
  

   

 آيف أعرف؟

 ماذا أفهم؟

 ماذا أفعل؟



 

  
 ١٧٠ 

   تختلف عن باقياتها ولكنها دائمة عوارض هذا القلق ال
  

  
 

 .يطلب إليه القيام بعمل في إطار مجموعة" مثال" محاولة تطمين الطفل وتشجيعه تدريجيا •

 .تجنب ان يكون الطفل محط انظار اآلخرين من خالل مالحظات محرجة •

 .مساعدة الطفل إليجاد طفل آخر يبني معه عالقة صداقة •

ن أمرجًعا مطمئنًا يستطيع الطفل  ة/المعلّممين والطفل، كي يصبح هذا المعلّبناء عالقة مميزة بين أحد  •
 .يلجأ إليه عند الحاجة

  .تدريب الطفل على التفكير بايجابية وبمنطق •
  .القلق ة/التلميذالمحافظة على روتين معين في الصف يرتاح اليه  •
 .شاعره وانفعاالتهعلى فهم م ة/التلميذخلق مساحة في الصف للتعبير عن المشاعر تساعد  •

  
  اضطراب الهلع

  

  
يتمّيز هذا االضطراب بنوبات هلع مفاجئة وغير متوقّعة، تحدث في أي وقت وعند ممارسة أي نشاط وال 

  .يمكن تفسيرها ال بتهديد خارجي وال بمرض وال باضطراب آخر
  .يبه مّرة أخرىن تصأهذه النوبات قصيرة جداً وقوّية جداً ويعيش المصاب في حالة توتر وخوف من 

  .نوبات الهلع تصيب المراهقين أكثر مما تصيب األطفال
  

  
  :ـاضطراب الهلع يتميز ب

 .حقيقي وآني للنوبة عدم وجود سبب ظاهر، •

 .عنصر المفاجأة والقوة للنوبة •

  .خوف الحق للنوبة من ان تصيبه مرة أخرى •

  :مميزات النوبة
  .بلوغها الذروة في وقت قليل وهدوئها مباشرة بعد ذلك •
ضيق النفس، اإلختناق، خفقان و تسارع ضربات القلب، انزعاج أو ألم في الصدر،  :خالل النوبة •

التعرق، دوخة أو عدم الثبات أو إغماء، غثيان أو ألم في البطن، تبدد الشخصية أو الغربة عن الواقع، 

 آيف أعرف؟

 ماذا أفهم؟

 ماذا أفعل؟



 

 
 

١٧١ 

اإلحساس بالخدران أو النخز، اإلرتجاف أو اإلهتزاز، الخوف من الموت، الخوف من الجنون أو 
  .يء جنوني أو فُقدان السيطرةعمل ش

ن يخلق لديه أق مسار حياة الولد اليومية ويمكن وعور بخوف كبير من ان تتكرر ما يعش :بعد النوبة •
 .اضطرابات أخرى

  

  
 

عن ماهية نوبات الهلع التي تصيبه مركزاً على انها مفاجئة وغير  التالمذةنفسه ولباقي  تلميذإشرح لل •
  .متوقّعة وال يمكن للشخص التحكم بها

 .ال تسمح باالزدراء والتهكم وعاقب كل تصرف يحرج أو يهين اآلخر •

  .تهدئته وتوجيهه نحو تنفس متزن ومنتظم لجانب الطفل خالل النوبة  وحاو إلى إبقَ •
  .مجرد نوبة خوف ستنتهي لوحدها وإنهالن يحصل أي مكروه  بأنهيجب ان يقال له  •
  .يجب أيضاً االتصال باألهل والتحدث معهم عما يجري ونصحهم بمعاينة نفسية إذا تكررت النوبة •

  
  قلق ما بعد الصدمة

  

  
هذا الحدث صدم الطفل . هو اضطراب يظهر بعد حدث أو ظرف هدد الطفل أو أذاه مباشرةً جسدياً أو نفسياً

مع حدث أن يكون قد  ، أول الطفل مباشرةً أو بشكل غير مباشرومكن ان يكون الحدث مباشراً أي يطي ، كثيراً
  ...قريب بسبب كارثة طبيعية أو حرب

تحصل االن  كأنهايظهر هذا القلق من خالل تصرفات عدائية وحركة زائدة، كوابيس وذكريات للحادثة 
  .وتصرفات رجعية في النمو كالتبول الال إرادي

  

  
و بطريقة أن تظهر فجأة أويمكن . أال تظهر مباشرةً بعد الصدمة بل تظهر بعد عدة أشهر لألعراضيمكن 
  .تدريجية

  
 :ألتيةوارض هي االع

 .ضطراب في النوم ورؤية الكوابيس التي ال يستطيع الطفل تذكر محتواهااإل •

 .الصدمة يذكر بأحداث التعرض لمااإلصابة بضيق نفس شديد عند  •

 آيف أعرف؟

 أفهم؟ماذا 

 ماذا أفعل؟



 

  
 ١٧٢ 

وهو ان تغيب االنفعاالت والمشاعر من حياة الولد، فيبتعد عن األخرين  "بالخدر االنفعالي"الشعور  •
 .ويفقد اهتمامه بالنشاطات

 .عدم القدرة على التعبير عن المشاعر واالنفعاالت •

 .ممارسة السلوكات العدوانية  •

 .الشعور بالذنب •

 .الشعور بالغضب •

 .ول الليلي ومص اإلبهامالتب •

 .التركيز ضعف •

 .سبب عضوي واضح أعراض جسمية مثل الصداع وألم المعدة من دون •

 ..خالتعبير ال الرسم أو تمثيل الحدث أثناء اللعب أو •
 

 
 

 .بناء عالقة جيدة ومتفهمة مع الطفل •

نفس األساليب التي تجذب األطفال الذين يعانون من إضطراب نقص " التركيز مستعمال علىمساعدته  •
 (ADHD).التركيز مع اإلفراط بالحركة 

 .تشجيعه على التعبير بالرسم وبالنشطات •

 .ف وفي الملعبتشجيعه على المشاركة في الص •

 .خلق بيئة آمنة •

 .حاول تفهم ما يمر به من عوارض •

 ماذا نفعل؟ ما هو شعورك حيال ذلك؟: ما يعيشه االن إلىرّده دائماً  •

 .جرب دائماً التعليم بالمراحل وتنظيم األفكار فهذا يساعده على تنظيم مشاعره •

 .شجعه وأشعره بقيمته •

  .بها ولكن قم بإدانة التصرف وليس الشخصال تتساهل مع التصرفات الخاطئة التي يقوم  •
  

 اضطراب التأقلم

  

  
اضطراب التأقلم هو ردة فعل على ظرف ضاغط  مّر  به الطفل وتظهر عوارضه على شكل اضطرابات 

ال يجب ان تتجاوز فترة هذه العوارض الستة أشهر بعد انتهاء . ق سير حياته اليوميةونفسية وسلوكية تع
  .ضطراب ما بعد الصدمة ا لىنها عالعامل المسبب للضغط وإال نتكلم حي

 ماذا أفهم؟

 ماذا أفعل؟



 

 
 

١٧٣ 

  
  :اضطراب التأقلم لىلنستطيع التكلم ع اآلتيةيجب ان تتوفر الشروط 

 إلىحادث سير أو انتقال من منطقة : ان يكون الظرف الضاغط واقعي، محسوس وقابل للقياس مثالً •
 ...أخرى، طالق الوالدين، وفاة قريب، ابتعاد صديق مقرب إلىأخرى، من مدرسة 

مام هذا الظرف من ردة فعل شخص آخر، فال تتناسب حدة أقوى أن تكون ردة فعل الشخص أ •
 .االنفعال مع الحدث او الظرف الضاغط

  .أال تستمر العوارض أكثر من ستة أشهر بعد انتهاء العامل المسبب للضغط •
  

  :العوارض متنوعة نذكر منها

  :على الصعيد الجسدي 
  ...الرأس، في المعدة، ألم في المفاصلأوجاع جسدية غير مبررة، الم في  •
  .دقات قلب سريعة •
  .تغيير في الشهية إما زيادةٌ أو نقصان •
  .أرق واستيقاظ متكرر: مشاكل نوم •
  .تعب وإرهاق •

  :على الصعيد النفسي 
  .الشعور باليأس •
  .الحزن •
  .البكاء المتكرر •
  .القلق •

  :على الصعيد االجتماعي 
  .اإلجتماعية ةنشطانطواء وابتعاد عن األ •
  .الهروب من البيت او المدرسة •
  .تصرفات عدائية •
 .ادمان عند المراهقين •

  

  
  .التي طرحت الضطراب ما بعد الصدمة هانفسالمداخالت 

  

 ماذا أفعل؟

 آيف أعرف؟



 

  
 ١٧٤ 

  االضطرابات المزاجية: المحور الثاني
  

  
 االكتئاب

  

  
  

  .اضطراب نفسي يصيب األطفال مثلما يصيب الكبار اكتئاب األطفال هو
تظهر عليه وتدل على ذلك، وهي تختلف  ُيعرف الطفل المصاب باالكتئاب من خالل العالمات واألعراض التي

  .نشاط مفرط وحركة زائدة إلىحسب مراحل عمر الطفل، فتتنوع من خمول ويأس ب
  

  .ووراثية اجتماعيةفيزيولوجية، عاطفية،  :أسباب االكتئاب 
  .او في الناقالت العصبية  تتعلق مباشرةً بخلل في الجهاز العصبي   :جسدية 
ن أ لهايمكن التي مراحل متعددة تسمح بظهور الكآبة بالعاطفي  أثناء نمّوه الطفل يمّر   :عاطفية

  .يةن تمتد لتصبح كآبة مَرّضأو أتختفي مع انتهاء المرحلة 
طفاالً مكتئبين أتعطي  ساسي في الطفل، بيئة مشحونة بالمشاكلأالمحيط هو مؤثّر    :اجتماعية

  .طفال من ذوي الهشاشة العاطفيةخصوصاً األ
  .ن لألطفال المكتئبين استعداداً جينّياً للكآبةأتظهر الدراسات    :وراثية

  
  

  :العالمات واألعراض
الضحك والهزل،  اإلحساس بالمرح والرغبة في إلى ضطرابات المزاجيةاالبيفتقر األطفال المصابون  •

 .وال تظهر عليهم مشاعر الفرح والبهجة كما تظهر عند األطفال من العمر نفسه

 .البكاء بكثرة إلىيعاني األطفال المصابون بالكآبة من تأرجح في المزاج يميلون  •

 .اليومية نشطةال يجدون لذة أو متعة في األ •

 .كانت تهمهم سابقاً بأنشطةيفقدون اهتمامهم  •

 .يشعر األطفال بالدونية وعدم تقدير الذات •

 .يشعرون بالذنب وعدم الفائدة •

 .يفتقدون الشعور باألمان •

 .قدرتهم على التركيزتضعف  •

 آيف أعرف؟

 ماذا أفهم؟



 

 
 

١٧٥ 

 .يعانون من اضطراب في النوم، إما بالزيادة أو النقصان •

 .يعانون من اضطرابات في األكل •

 .في ذلك ندفاعواال بعمل األشياء هتمامااللديهم روح المبادرة وهم قليلو ليست  •

 .بالغير ختالطاالرفض الغير لهم فهم لذلك قليلو العزلة لشعورهم ب إلىيميلون  •

 .تحصيلهم الدراسي بشكل ملحوظ ومستمريتراجع  •

كما يتكون لديهم شعور بعدم الثقة بالنفس  نفسهمأالشعور بالدونية فيسيئون تقدير  يتكون لديهم أحياناً •
 .تكاليينافيصبحون 

 .تظهر عليهم ثورات الغضب أو العجرفة •

 .حياناً أو يعبرون بالنشاط الزائدأيخرجون عن القانون  •

  .ومحاولة إيذاء النفس االنتحار إلىالتعاسة واإلحباط والميل يسيطر عليهم الشعور ب •
  

نتاجه إو أيمكن ان يصاب الطفل باالكتئاب فجأة ويظهر ذلك جلّياً من خالل التغير الجذري في تصرفاته 
قد بدأت عند الطفل منذ مدة زمنية طويلة وهو غير  كتئاباالن تكون رحلة المعاناة مع أمكن المدرسي، كما ي

  .مالحظ
  

  :لدى االطفال كتئاباالجدول عوارض 

 حياناًأ  كال  نعم التصرف
    على الصعيد الجسدي

      يفقد نشاطه أو يصبح جسمه متراخياً
       ...)قلق، كوابيس، نوم متقطع، نعاس شديد(تظهر عنده اضطرابات في النوم

      و نقصانأزيادة:األكلتظهر عنده اضطرابات في
      يبدو مهمالً لنظافته الشخصية
      يشتكي من أوجاع في جسده

    على الصعيد العاطفي
       ينقص اندفاعه

       ايبكي بسرعة أو كثيًر
      طفال جيلهأال تظهر عليه عالمات الفرح مثل

      ينقص اهتمامه بأمور كانت تهّمه سابقاً
ال  –نفع لشيء أال -نا فاشلأ:يستعمل تعابير تعبر عن الدونية والذنب مثل

  الحق كله علًي –احداً  أهمُّ
     

       يذاء نفسهإ إلىيميل



 

  
 ١٧٦ 

 حياناًأ  كال  نعم التصرف
      ليتني أموت: تسمعه يقول

      يعاني من تأرجح في المزاج
      معلَّلةيعاني من فورات غضب غير

       يظهر عدائية
      االسترخاءيصعب عليه 

       ايتحرك كثيًر
   على الصعيد االجتماعي
      نشطة جماعيةأيتوقف عن المشاركة في
      يبقى معظم الوقت وحده

      يتعلق بشخص واحد فقط ويصبح لديه تبعية عاطفية
       العزلة إلىيميل

      يعبر عن رفضه لآلخرين ورفضهم له
      حياناً بأعمال خارجة عن القانون؟أيقوم
    الصعيد المدرسيعلى

      تراجع ملحوظ في نتاجه المدرسي
       تغيب متكرر

       نسيان وقلة تركيز
  
و اكثر من هذه العوارض يستدعي انتباهاً مباشراً ومحاولة جدية لفهم ما يعاني منه الطفل من أن وجود واحدة إ
  .جل طلب المساعدة المختصةأ
  

  
نه يعاني من مشاكل في النوم ما يؤدي أا والمكتئب خصوًص ة/التلميذعدم التوقف عند غياب أو تأخر  •

 .تغيبه عن المدرسة إلى

عن  االبتعادنه يجب أ، كما ة/التلميذعند  االكتئابة ن العنف يزيد من حّدخلق جو آمن ومريح أل •
 .العنف في الصف

 .المكتئب يتكلم فيه أو يعبر عن مشاعره ة/تلميذمكان آمن لل إيجاد •

 .ممارسة التمارين التنفيسية من أجل إرخاء العضالت وإبعاد األفكار السوداوية •

 .المكتئب عن مجموعة الصف ة/التلميذتجنب عزل  •

 .م سلبين المرح إيجابي بينما التهكُّالحفاظ على روح النكتة في الصف أل •

 ماذا أفعل؟



 

 
 

١٧٧ 

ن أمن المهم «، »أستطيع الوصول« :كتابة بطاقات استراتيجية اإلقناع اإليجابي، مثالًتعليم الولد  •
 ...»أرتكب األخطاء ليس بمشكلة كبيرة ان«، »أجرب

 .االمكتئب ال يأخذ المبادرة أبًد ة/التلميذالن  شيءقد فهم كل  ة/التلميذن أالتأكد من  •

ا خصوًص االمتحاناتا أطول خالل عطاؤه وقتًإالمكتئب، و ة/التلميذتربك  ألنهاتجزئة األعمال الطويلة  •
 .يعاني من صعوبات في التركيز والسرعة في تجهيز المعلومات ة/التلميذن أو

... ، ب، ج، آلتيةاا متبعين المراحل ا وصفياليوم سوف نكتب نص: شرح الدرس بطريقة منظمة مثالً •
  .د المكتئبف التوتر عنن تخفِّأنها أن هذه الطريقة من شإ

  
  (Bipolar Disorder) المزاجي ذو القطبين  االضطراب

  

  
يتميز بتقلبات مزاجية حادة ما بين فترات    (Bipolar Disorder)المزاجي ذو القطبين االضطراب

يغلب فيها المزاج الحزين المنخفض، أو الغاضب، مع فترات أخرى يكون المزاج فيها مرتفعاً جداً، وبعض 
  .ات التي يكون خاللها المزاج عاديالفترا

نما قد يبدأ نادراً إالمراهقة وعند الراشدين،  واتبشكله الكالسيكي في اواخر سن االضطرابيظهر هذا 
  .سنة ١٢الطفولة المبكرة أو ما قبل عمر  مرحلة خالل

خالل اليوم أو خالل األسبوع، ة عّدمّرات  االضطرابقد ينقلب المزاج لدى الطفل الذي يعاني من هذا 
 .مفاجئ ومن دون أية أسبابفيطغي المزاج بشكل 

   
يبدو الطفل في حالة من الغضب الشديد قد    (Hypomania or Mania)خالل فترات المزاج المرتفع

نه يضحك ويلقي النكات ويمازح أينفجر خاللها كالمياً أو سلوكياً، أو قد يبدو في حالة من الفرح الشديد لدرجة 
أخر من  إلىغيره من األوالد واألهل واألساتذة، وتتسارع األفكار لديه ويكثر من الكالم فينتقل من موضوع 

وتزيد عنده الحركة الجسدية فيبدو تارةً كثير الحركة وال يستطيع الجلوس، وطوراً في  دون روابط وثيقة،
خالل فترة المزاج المرتفع قد يتكلم أو يقوم الطفل بأمور جنسية أكثر من العادي أو من المتوقع . كامل الهدوء

  .عليه سابقاً كان معتاداً مماالنوم، فينام عدد من الساعات أقل  إلىلعمره، كما تنخفض حاجاته 
فيشعر بالحزن أو  االكتئابأما خالل فترات المزاج المنخفض، فيعني الطفل من كل عوارض حالة 

خرين أو التعب، وتقل رغبته باللعب مع اآل الملل، ويشكو من آالم جسدية مثل الصداع أو أوجاع البطن أو
فل أفكار تتعلق بالموت وعدم جدوى الحياة هذه تشتد لدى الط االكتئابوفي حالة . باألشياء التي يحبها عادةً

   .درجات التفكير باالنتحار والتخطيط له إلى

 آيف أعرف؟

 ماذا أفهم؟



 

  
 ١٧٨ 

النفسية لدى األطفال، مثل  االضطراباتالمزاجي مع غيرها من  االضطرابقد تتشابه عوارض هذا 
السلوكي، لذلك يجب إحالة الطفل الذي  االضطرابالنقص في التركيز واإلفراط في الحركة أو  اضطراب

  .تظهر لديه هذه العوارض على الطبيب النفسي لألطفال والمراهقين للقيام بالتشخيص الدقيق
  .االضطراباألسباب الوراثية هي األسباب األهم التي اتبعتها الدراسات العلمية لهذا 

  

   
المزاجي ذو القطبين، وإظهار  االضطرابمة التكيف مع الحالة المزاجية للطفل الذي يعاني من على المعلّ

  .تلك اللحظةفي بحسب الحالة المزاجية التي يمر بها في ذلك اليوم أو  ة/التلميذالمرونة في طريقة التعامل مع 
ها يلإمة لكي يلجأ وبناء عالقة جيدة معه تسمح له التواصل بشكل مباشر مع المعلّ ة/التلميذالتقرب من  •

 .عند الحاجة وعند شعوره باالنزعاج الشديد

آخر  إلىم من مقعده من وقت االقي االضطرابمة السماح للطفل الذي يعاني من هذا تستطيع المعلّ •
 .ندما يكون في حالة المزاج المنخفضعندما يكون في حالة المزاج المرتفع، أو بعدم المشاركة ع

 .تنفيذ برنامج من المكافأة والتحفيز •

من المهم تخفيض نسبة الضغوطات على الطفل فالضغوطات قد تثير التقلبات المزاجية،  مختلفألن و •
منزلية أقل، التواصل  امن الناحية األكاديمية، وعلى سبيل المثال، إعطاء الطفل واجبات أو فروًض

 ألخ… ،االمتحانات، إعطاء الولد وقتاً إضافياً خالل إنهاؤهااألهل عن الفروض الواجب  المباشر مع

أفضل ما  ة/التلميذر ظهِخلق الفرص كي ُي المدرسية، ترك الطفل يقوم بأعمال مساعدة خالل الساعات •
 .لديه من معرفة أو مواهب لتزداد ثقته بنفسه

مين هو بغاية األهمية لمشاركتهم مالحظات المعلّالتواصل الدائم مع فريق العمل العالجي للطفل  •
كي يتسنى لفريق العمل المعالج تعديل خطة العمل بحسب نجاحها  ئهوأدااليومية عن سلوك الطفل 

 .خالل الساعات الدراسية وفي المدرسة

  
  

   

 ماذا أفعل؟



 

 
 

١٧٩ 

  االضطرابات السلوكية: المحور الثالث
  

  
  (Oppositional Defiant Disorder)اضطراب العناد والتحدي 

  

  
كما يدل اسمه، الطفل الذي يعاني من هذا االضطراب هو دائم المعارضة، يرفض االقتراحات ويكسر 

 .العناد واستفزاز اآلخرين خصوصاً أمام مظاهر السلطة في حياته القوانين، ويظهر

  

  
  :العوارض هي اآلتية

• ايرفض االستجابة لألمر أو للطلبات كالمي ويكون رفضه ظاهراً للجميع اوجسدي. 

 .يجب القيام به يقوم بما ال •

 .جحيم إلىل حياة اآلخرين عندما ال يحصل على مراده يصرخ ويبكي ويحوِّ •

 .اسنًّ منه يدخل في جدال مع األكبر •

 .يلوم اآلخرين على أخطائه أو سلوكه •

 .غالباً ما يكون غاضباً •

 مر على عدم الطاعة فقط بل يخلق هذا الطفل صداماً ويقوم عمداً وعلناً بتحدي اآلخرينال يقتصر األ •
 .هماستفزاز أو

 .تصرفات عدائية تزعج كل من يتعاطى معه إلىجماالً إيوصله التحدي  •
 

  
الذي يعاني من مشاكل في التصرف لمالحظة أي  ة/التلميذمين المعنيين بالتواصل مهم جداً مع باقي المعلّ

  ة/موال المعلّ ة/التلميذأساليب نجحت وأيها لم تفد ال 
  .للتعاطي مع آخرين يحسنون التصرف التالمذةخلق فرص لهؤالء  •
والتصرف  ة/التلميذ إلىفي قانون الصف والعمل المطلوب : ساس التواصلأالوضوح واإلصرار هما  •

  .أي في كل شيء... الصحيح والخاطئ والمكافأة والعقاب
لتعّدل  فيهيأخذ دواًء ما، ما توقيته وما تأثيراته  ة/التلميذن كان إمن المهم جداً ان تكون على دراية  •

  .في تقنيات التعليم
  .ينبسيط الو كانحتى و شجع وكافئ التطور والتقدم •

 ماذا أفعل؟

 آيف أعرف؟

 ماذا أفهم؟



 

  
 ١٨٠ 

  .دون رفع المعايير كثيراًمن التصرفات المتوقعة منه فيمّيز بينها وبين التي يمارسها  لىتكلم معه ع •
 .ساعده لكي يرى حسناته ودّعمها، فهذا يرفع من تقديره لذاته •

 .ابي يقوم بهكافئ بسرعة وعلناً كل تصرف إيج •

  .دّربه على مبدأ العواقب اإليجابية والسلبية •
  .ليكن العقاب مالئماً لإلساءة، تجنب القساوة •
  .ن يتغير الطفل بين لحظة وأخرى إذاً ال تيأسأال تتوقع  •
يشعر  حتى ال ة/التلميذة ولكن عليك مراقب .فهو يعزز العالقات بين األفراد جدا عمل المجموعات مهم •

  .في الصف أو من خالل خلق فرصة تساعده على البروز ةمساعدالله م ، قدِّ .مهّمش بأنه ة/التلميذ
 .انفعاالتك وردود فعلك وكيفية تعاطيك مع األمور إلىنت مثال في الصف، لذا عليك االنتباه أ •

 .حماسية وأنشطةأغن حصتك بدعائم بصرية  •

  
ننا أحياناً نشعر أن االطفال الذين يعانون من اضطرابات في التصرف ال يقصدون أفعالهم رغم أتذكّر دائماً 
  بعكس ذلك

مور التي تثيرهم أكثر من غيرها وحّضر خطة تساعدهم على هم حساسون تجاه القمع، الحظ األ •
 .التأقلم

 .أخبرهم سابقاً عّما سيحصل وأخبرهم عن توقعاتك •

 :هذهضع معهم بطاقة تصرف تشبه  •

  
  العوامل المؤثرة  ال نجاح/ نجاح التصرف المراد تحقيقه  اليوم

ن ال انفعل إذا قال ليأ  الثالثاء
  ستاذ الاأل

نجاح عند رفضه 
  الحمام إلىخروجي 

ال نجاح عند رفضه أال 
  أكتب المفكرة

  جاء الرفض في الصباح
  

  كنت متعباً

  
  .انفعاالته ويتمكن أكثر من السيطرة عليها إلىوهكذا ينتبه 

  
   



 

 
 

١٨١ 

 (Conduct Disorder)اضطراب السلوك 
  

 
الطفل الذي يعاني من هذا االضطراب لديه نمط متكرر ومستديم من السلوك الذي تتنتهك فيه الحقوق األساسية 

  :نماط تقع في أربع مجموعات أساسيةهذه األ. سية المناسبة لعمر الفردلآلخرين أو المعايير المجتمعية األسا
 .د بحدوث أذى جسدي لألشخاص اآلخرين أو الحيواناتيهّدالمسلك العدواني الذي  •

 .في الممتلكات ا أو ضرراًالمسلك غير العدواني الذي يسبب خسارة أو فقدانً •

 .االحتيال والمخادعة أو السرقة •

 .االنتهاكات الشديدة للقواعد والقوانين •
 

  
  :العوارض هي اآلتية

 .التنمير أو تهديد اآلخرين •

 .مشاجرات بدنية اختالق •

مثل استخدام عصا، حجر، زجاجة (صابات جسمية لآلخرين إاستخدام أدوات أو مواد يمكن ان تحدث  •
 .)مكسورة، سكين، مسدس

 .تعمد السرقة •

 .شعال حريق عن عمدإ •

 .لممتلكات الغيرالتدمير عن عمد  •

 .السطو على منزل أو سيارة •

 .الكذب، الخداع أو اإلخالل بالوعود كي يحصل على مكاسب أو مزايا •

 .سرقة أشياء •

 .هاالهروب من المنزل أثناء الليل أو الهروب من المدرسة أو التغيب عن •
 

  
العدواني فيما إذا كان للفت االنتباه أو التسلط أو االنتقام أو  ة/التلميذ ضرورة معرفة ما وراء سلوك •

 .في سبيل الحصول على الشفقة فكل حالة لها طريقة خاصة للتعامل معها إظهار الضعف

ن يكون هذا مبدأ أبينهم في التعامل مع الموقف و وعدم التفريق التالمذة توخي العدالة في التعامل مع •
 .الطلبة المقارنة والمفاضلة بين إلىأطراف العمل داخل المدرسة وعدم اللجوء  عام ينفذه جميع

 التالمذةوالتصرفات المحبطة واالبتعاد عن النقد والشكوى من  ضرورة تحاشي استعمال الكلمات •
 .ن وجدتإالماضية والمتكررة  واللوم مع عدم ذكر األخطاء

ماذا أفعل؟

 آيف أعرف؟

 ماذا أفهم؟



 

  
 ١٨٢ 

 .كئهدواستعادتك لهو األمثل لحين  تجنب الكالم في مواقف الصراع والخالف والغضب فالسكوت •

 .البعد عن الملل في تدريس بعض المواد والبعد عن الجلسة التقليدية في الصف •

 العنف قن طريمن طريق الحوار والتفاهم والتفاوض وليس معلى حل الصراعات  التالمذةتدريب  •

  .والعدوان
  

 الكذب لدى األطفال
  

  
  .مور بما يناسبهنه يحّور مسار األأي أالكذب هو عندما ال يقول الطفل الحقيقة، 

الكذب خالل نمّوه ويستعملها غالباً الكتشاف طاقاته وقدرته على قول وابتكار ما يناسبه " مهارة"يكتشف الطفل 
 .ه وظهوره ضمن اضطرابات نفسية أو سلوكيةولكنه ال يكون َمَرضّياً إلّا في حال استمرار

  

  
  :نواع من الكذب أنمّيز عند الطفل ثالثة 

 .)عالمات المدرسة(يكذب لمصلحته الخاصة ليستفيد أو ليهرب من عقاب : الكذب الهادف  •

 .)قدرة رياضية هائلة/ عائلة (يكذب بحثاً عن صورة ال يملكها : الكذب التعويضي  •

 .خيالياً بكاملهيخلق واقعاً : الكذب المَرضي  •

  

  
طفل ما قبل سن السادسة ال يكذب فهو إما : عمر الطفل وطبيعة الكذب الذي قام به إلىانتبه أوالً  •

 .الواقع والخيال لعدم استطاعته بعد التفريق بينهما بين مخّيلته أو يمزج يختبر

الكذب، فإذا كذب لينجو من عقاب أو كذب لحب الكذب، يختلف  إلى ة/التلميذت بّدأسباب التي تفهم األ •
 .ذا كذب نتيجة نقص أو حالة نفسية يمر بهاإتعاطيك معه عّما 

شارة دون اإل من عطه اهتماماً وقيمة وعّزز قول الحقيقة لديهأتعامل معه خارج مواقف الكذب أي  •
 .كذبه إلىمباشرة 

 . بإصرارتعامل مع الكذب بمرونة ولكن  •

  .ساليب القاسية فهي تعّزز الكذبب األتجن •
  

   

ماذا أفعل؟

آيف أعرف؟

 ماذا أفهم؟



 

 
 

١٨٣ 

  السرقة لدى األطفال
 

  
  .السرقة هي عندما يأخذ الطفل شيئاً ليس ملكه من دون معرفة مالك الغرض الذي أخذه

مرحلة النمو  إلىن يصل أو" هذا له" "هذا لي"ن يكتسب الطفل مفهوم الملكية أالسرقة قبل  لىال يمكننا التكلم ع
  .والخطأ اي في سن السابعة تقريباً للصّح جتماعياالاألخالقي والوعي 

  

  
  :يسرق الطفل بسبب

  .نقص عاطفي أو تعبير عن حاجة نفسية عميقة •
 ...الفريق الرياضي مالمدرسة أ مسواء أكان المنزل أ البيئة التي تحتضنهمن  نتباهواال لالهتمامحاجة  •

 .خصوصاً في عمر المراهقة نحرافامظاهر  •

 .السلوكي ضطراباال •

 .فيأخذ ما يحتاجه من طعام أو مال أو ملبس وغيرهاحاجة مادية  •

  

  
عمر الطفل الذي قام بالسرقة فطفل ما قبل سن السادسة ال يستطيع فهم البعد األخالقي  إلىنتبه أوالً ا •

 ".إذنهدون  من ليس لي الحق بأخذه"و" هذا له"ويصعب عليه فهم " هذا لي"نه يفهم أللسرقة كما 

 ممن نقص عاطفي أ مالسرقة سواء أكانت انطالقاً من حاجة أ إلى ة/التلميذدت بأسباب التي تفهَّم األ •
 حاور؟؟ أو ُأأي حدٍّ إلىأعاقب؟ : الختيار طريقة التدخل السليمة... من تحّد

 .عطه اهتماماً وقيمةأتعامل معه خارج مواقف السرقة  أي  •

  .قةمقاومة السر بضرورةخالق أو حقوق الملكية لتحسيسه ل األوإجعله يعمل على موضوع يط •
  
  

   

 ماذا أفعل؟

آيف أعرف؟

ماذا أفهم؟



 

  
 ١٨٤ 

  اضطراب النقص في التركيز واإلفراط في الحركة: المحور الرابع
Attention Deficit /Hyperactivity Disorder)/  
(Trouble de Déficit de l’Attention et Hyperactivité) 

  
  

 
ّدات الفعل هو من القدرات الذهنية األساسية الستقبال وانتقاء المعلومات القادمة من الحواس وتنظيم ر نتباهاال

 إلى نتباهاالفي  االستمرارأو  االحتفاظوهو القدرة غلى  (selective)نتقائياً ا نتباهاالقد يكون . المناسبة
  .موضوع محدد في ظل وجود العديد من المشتتات

، ويتزامن هذا التطّور مع نمو مناطق الدماغ المعنّية مع تقّدمه في السّن االنتباهتتطور قدرة الطفل على 
هذه المناطق األمامية في الدماغ هي أيضاً مسؤولة عن ضبط النفس والتخطيط . بقدرات التركيز واالنتباه

  .(working memory)والذاكرة العاملة 
  

إفراط الحركة سيأتي  ضطرابان تفصيل إلذا ف. منفردة أو مرتبطة  بإفراط الحركة نتباهاالتأتي صعوبات 
مة تالحظ على فالمعلّ نتباهاالأما في ما يتعلق بشق صعوبات . ا مع عرض مفصل للعوارض وآلية التدخلالحقً
  :التصرفات السلبية اآلتية   ة/التلميذ
 .للتفاصيل ويرتكب أخطاء صغيرة وطائشةال ينتبه  •

 .مة لمدة طويلةز على شرح المعلّال يركّ •

 .امه شخصيال يسمعنا عندما نكلِّ بأنهنشعر  •

 .متواصلة  بصورة ن انتباهه لم يتمعنيد بل أل ألنهلم يفهم أو  ألنهه ليس إليال يقوم بتنفيذ ما طلب  •

 .باستمرار ويفقدهاال يستطيع تنظيم أغراضه  •

 .ا من شقّين قد ينسى تنفيذ أحدهمافًكان السؤال مؤلِّن إ •

  
، أي بنسبة واحد من %٥أوائل القرن العشرين، وتكون نسبة انتشاره بمعّدل  إلىيعود تاريخ هذا االضطراب 

خصائص  ضطرابااللهذا .  ٢:١بنسبة  طرابضاالطفل ويعاني الذكور أكثر من اإلناث من هذا  ٢٠ كل بين
  :أتيما ي سلوكية عدة تَم تفصيلها في

 .في تركيزه ومواصلته وتنظيمه: نتباهاالمشكلة في  •

 .في ضبطها وتوقيفها: ةندفاعّياالمشكلة في  •

  .مشكلة في النشاط الزائد •
  

   

 ماذا أفهم؟



 

 
 

١٨٥ 

  :ضطراباالهناك ثالثة تصنيفات لهذا 
يعاني هذا الفرد من جملة سلوكيات ككثرة الحركة والكالم  (ADHD)النشاط المفرط وقلة االنتباه  –١

هو عفوي . السريع، مقاطعة اآلخرين نفعالاالإنهاء الفروض، وقلة التركيز وانعدام القدرة على 
  .أغراضه يفقدا ما يًضأا غالًب. ومزاجي واندفاعي وال يفكر قبل التنفيذ

وفترات شرود وعدم تركيز في عمله من دون وجود  نتباهااليعاني من قلة ) ADD( :نتباهاالقلة  -٢
  .ويظهر هذا النوع غالباً عند الفتيات أكثر من الصبيان. إفراط في الحركة أو تهّور

 .نتباهاالمن دون ظواهر قلّة  واالندفاع الحركة في طافراإلالنوع األخير ويغلب عليه  -٣

  
  األسباب

ى التوائم دلّت خيرة علوما أظهرته األبحاث األ. اعامل مهم جدفالوراثة لها . ن السبب األساس غير معروفأ
  .اوهى نسبة تعتبر عالية جد% ٨٠ إلىن نسبة الوراثة تصل أعلى 
  :ا  مثالًيًضأالحمل فله تأثير  إصابة الجهاز العصبي قبل أو أثناء  أما

 .نقص في األوكسجين •

 .المفرط للكحول خالل فترة الحمل االستعمالالتدخين أو  •

 .الوالدات المبكرة •

 .إصابات المخ بسبب التهابات أو سموم •

 .تناول األم أدوية معينة أثناء فترة الحمل •

 .التعرض لنسبة عالية من مادة الرصاص •

 .ضطراباالظهور هذا  إلىلطبية التي تؤدي استبعاد األسباب ا •

 ضطراباتاالسلوكية أو  ضطراباتاالمثل الصعوبات التعليمّية  ADHDأخرى بمعّية  ضطراباتاتتواجد 
  .القلق والمزاج

  

  
  
  :أولي ختبارا

 يسمح الجدول هذا.أولي  اختبار إجراء للمربي يمكن نتباهاالصعوبة في  يواجه الطفل كان  لمعرفة ما إذا

ي صصاتخا إلىيجب تحويل الطفل " اغالًب"كان العديد من األجوبة  فإذا.  نتباهاال صعوبات يكتشف نأ ة/للمعلّم
  .النفسي لألطفال أو علم نفس األطفال للتأكد من الحالةفي الطب 

  
  
  

آيف أعرف؟



 

  
 ١٨٦ 

 اغالًب اأحيانً نادراً الدالئل

    االنتباهضعف مدة 

    ة/المعلّمتعليماتإلىلالنتباهجهد  إلىيحتاج 

    ن ينهيهأدونمنآخر إلىينتقل من نشاط 

    لآلخرينو يستمعأنه ال يصغي أيبدو 

    متابعة التفاصيلليس لديه القدرة على

     يعاني من الشرود

    يشتت انتباهه بسرعة

    لينفذهاإليهينسى األشياء المطلوبة

    نتباهااليتعرض للحوادث بسبب نقص

 
ختبار أولّي من خالل المعرفة ما اذا كان الطفل يواجه صعوبة اإلفراط في الحركة، يمكن للمرّبي إجراء 

في الطب النفسي  اختصاصي إلى، يجب تحويل الطفل "اغالًب"كان العديد من األجوبة  فإذا. الجدول أدناه
  .لألطفال أو علم نفس األطفال للتأكد من الحالة

  
 Hyperactivity Symptoms )( عراض فرط الحركةأ

 غالباً احياناً نادًرا بنود االستبيان

حساس بالملل والتلوييشعر بعدم الراحة مع اإل
  الجلوس على المقعدأثناء 

   

    كثير الحركة أو الحوصة في المقعد

    يتسبب بالصخب والضوضاء داخل الصف

    في الصفاآلخرينيزعج األطفال

    يظهر سلوك العناد والمعارضة

    يركض ويقفز بسرعة

  
  ) Impulsivity(  ندفاعيةاالأعراض 

 غالباً أحياناً نادراً بنود االستبيان

    يستطيع السيطرة على أفعالهال 

    ه في الحالتلميذن تنفذ مأيجب 

يعاني من انفجار المزاج والقيام بسلوك غير
  متوقع

   

    ستجابةاالوأإرجاء ردة الفعللديه صعوبة في



 

 
 

١٨٧ 

 غالباً أحياناً نادراً بنود االستبيان

    يجيب عن السؤال قبل اتمامه

    لهامسوِّغمور الأيقحم نفسه في 

    خرين أثناء الحديثيقاطع اآل

    .يقاف حركاته المتكررةإغير قادر على

  

  
 عنها بالمقابل وتبعد محددة مهمة إلتمام التركيز على قادرة النفس تجعل وجسدية ذهنية وضعية نتباهاال يعتبر

المعلومات، بعد تهيئة  الستقبال امستعًد واإلصغاء لجعله نتباهاال مهارة ة/التلميذتعليم  يجب المشوشة لذا األفكار
  .مناسبةبيئة صفية 

  
- الحّس الصعيد على الطفل لدى والبصري السمعي االنتباه يي مجموعة من التمارين التي تنّمأتما ي نعرض في

  .حركي

  :األول النشاط
 .السمعي نتباهاال تنمية :الخاص الهدف

ومن ثّم ه وخارجالصف  داخل الموجودة األصوات إلى ويصغي الطاولة على ة/التلميذ يستلقي: الدرس سير
  .سمعه يذكر ما

  :الثاني النشاط
 .السمعي نتباهاال تنمية :الخاص الهدف

 يجلس الذي إلى بنقلها ويبدأ ة/التلميذ أذن في كلمة مةالمعلّ وتهمس دائرة في  التالمذة يجلس :النشاط سير

 .كانت عليه بما ويقارنها الحلقة نهاية في الجالس ة/التلميذ  بها يبوح انتقال الكلمة  انتهاء بجانبه، بعد

  :نشاط الثالثال
 .السمعي والحركي نتباهاال تنمية: الخاص الهدف

 ، التمرين هذا تنويع يمكن. الحراك عن يتوقف وعند التصفيق الغرفة في ة/التلميذ يمشي: النشاط سير
 . الوراء إلى يمشي تصفق عليه، وعندما ويمشي  األرض على امستقيًم  اخطًّ مةالمعلّ فترسم

  :الرابع النشاط
 .)mémoire de travail(والذاكرة العاملة  السمعي نتباهاال تنمية: الخاص الهدف

 وعندما مثل الهرة تمشون واحدة صفق مرةُأعندما : تالمذةلل اآلتية التعليمات مةالمعلّ تعطي :النشاط سير

  .األرنب مثل تقفزون مرتين صفقُأ

ماذا أفعل؟



 

  
 ١٨٨ 

  :الخامس النشاط
 .والذاكرة العاملة السمعي نتباهاال تنمية: الخاص الهدف

 ستلِق على بطنك، إركع، قفا: مثالً. ة/التلميذ ينفذّها وبعدها تعليمات ثالث مةالمعلّ تعطي :النشاط سير

 .واحدة قدم على

  :السادس النشاط
 .والذاكرة العاملة السمعية األمد الطويل نتباهاال تنمية: الخاص الهدف

 على واألصفر اليمين على األحمر القلم دع: مثالً. اتباًعة عّد معلومات تلميذلل مةتعطي المعلّ: النشاط سير

  ..… رجلك على رأسك والشمال على اليمين أو  ضع يدك. الشمال

  :السابع النشاط
 .البصري والذاكرة العاملة نتباهاال تنمية :الخاص الهدف

 عينيها تغمض يغنون، وعندما تصفّق وعندما ،التالمذة يدها، يمشي مةالمعلّ ترفع عندما  :النشاط سير

 .األرض على ينامون

  :الثامن النشاط
 .العاملة البصرية الذاكرة البصري نتباهاال تنمية: الخاص الهدف

 .األلوان بالتسلسل تذكّر التالمذة إلىوتطلب  مختلفة ألوان مة بشكل متتال ثالثةالمعلّ تعرض :النشاط سير

 نعطي وبعدها واحدة معلومة فنعطي اتدريجي بها البدء يجب لذا الشيء بعض التمارين صعبة هذه :إرشادات

  .سبقت التي ةنشطاأل  على المالحظة هذه تنطبق.  امعلومتين وثالثً

  :التاسع النشاط
 .والذاكرة نتباهاال تنمية :الخاص الهدف

. والحمص واألزرار ءاالفاصولي من صغيرة كمية على يحتوي تلميذ لكل وعاًء مةالمعلّ تحّضر: النشاط سير
على  ازر يضعون كفها على الطاولة، عندما تفتحء فاصوليا حبة التالمذة يضع كفها مةالمعلّ عندما تغلق

 .حمص حبة يضعون اواحًد اإصبًع تعرض وعندما الطاولة

 إقتراحات وتوجيهات

 .مةالمعلّ من بالقرب المثيرات من خالية زاوية في الصف مقدمة في ة/التلميذ يجلس •

 .الدرس على يشجعه مجتهد ة/تلميذ بقربه يجلس •

 .مع عمل  صديقه عمله مقارنة ة/التلميذ إلى يطلب •

 .مصغر فريق يعمل ضمن •

 .للمواد فهمه من ليتأكد بسرعة الشرح  ويعيد  ة/المعلّممنه  يتقرب •

 .المطلوب لتنفيذ  اإضافي  انعطيه وقتً •

 .االمتحان أثناء تمرين بعد  انعطيه تمرينً •



 

 
 

١٨٩ 

 .هأثناء  مناداته خالل الشرح من يسمع ة/التلميذ نأ  من نتأكد •

 .قصيرة نعطيه تعليمات •

 .الضرورية المعلومات  له رنسطّ •

 .فقط األساسية المعلومات اللوح على نكتب •

 .األسئلة طرح عند ليفكر الوقت نعطيه •

 .ةعّد تقسيمات إلى التمرين نقّسم •

 .ونرتبها حقيبته نقسم •

  
  

  البكم االختياري: المحور الخامس
  

  

  
وهو أيًضا امتناع الطفل عن الكالم في أماكن  ، الُبكم هو غياب للكالم  بعد مرحلة كان الطفل قد تكلم فيها

  .عامة مثل المدرسة، مع األصدقاء أو األقرباء بينما يتكلم  بشكل عادي داخل المنزل
  

  أسباب البكم االختياري
 .الشديد تمنع الطفل من التكلّم خارج المنزلحالة من الخجل  •

 .حالة من السلوك المعاكس أو العناد •

 .قلق شديد وصراع داخلي يعاني منه الطفل •

 .اة طويلة نسبيينالطفل لوالديه فترة زم توتر في العالقات األسرية أو فراق •

 .صدمة معينة خلقت لديه هذا الظرف •

  

  
  :نمّيز
 .ومع مطلق شخص اف عن الكالم كليالبكم الكامل بعد صدمة فيتوق •

 .يختار المكان الذي يريد أال يتكلم فيه: ختيارياالالبكم  •

   

آيف أعرف؟

ماذا أفهم؟



 

  
 ١٩٠ 

  
 فهم ما يقلقه والتعاطي معه •

 .ذلك إلىغير مضطر للكالم إذا لم يشعر بالحاجة  بأنهفهامه إو ة/التلميذبناء عالقة ثقة مع  •

ثم محاولة التكلم ، إليه يحاور أمه عن مواضيع يومية خارج حرم المدرسة ستماعواالمحاولة الوقوف  •
 .داخل المدرسة إلىوبعدها ننقل هذه المحاوالت  أمهمعه حين يكون بقرب 

 .تشجيع العالقات بين األصدقاء والبدء باختيار الهادئين لمصادقته •

  
  

 إرادي ز الالّل والتبرُّالتبوُّ: المحور السادس
  

  
  إرادي ل الالّالتبوُّ

  

  
  
  .ل بسبب عدم استطاعته السيطرة على مثانتهإرادي هو عندما يقوم الولد بالتبوُّ ل الالّن التبوُّإ

  .رادي ليالً في معظم الحاالت وقد يتم خالل النهار أيضاً عند البعض إل الالّيتم التبوُّ
  

  :أسبابه
 .اضطراب وظيفة المثانة •

 .عنصر وراثي •

 .المدرسة إلى حياناً بسبب تغيير مفاجئ ومقلق في حياة الطفل، والدة أخ أو أخت، الدخولأيبرز  •

 .و جنسي ممارس على الطفلأعنف كالمي، جسدي  •

 .أسباب طبّية تتعلّق بتكوين ووظيفة المثانة أو التهابات أو أمراض تتعلق بمجرى البول •

النهار قد يكون بسبب وجود اضطراب النقص في إرادي غالباً خالل  ل الالّوُّعندما يحصل التب •
 .نةن مثانته مآلأإحساسه ب إلىينتبه  ن الولد قد الفراط في الحركة عامالً مساعداً ألالتركيز واإل

   

 ماذا أفهم؟

 ماذا أفعل؟



 

 
 

١٩١ 

  
  :إرادي فقط عندما  ل الالّالتبوُّ لىنتكلم ع
يتخطّى الولد عمر النضوج الجسدي أي يصبح باستطاعته السيطرة التامة على مثانته وذلك بعد عمر  •

 .الخمس سنوات

 .ن تنجم عنه هذه الحالةأيستبعد أي احتمال لسبب مرضي يمكن  •

  .إرادي وغالباً ما يشعر الطفل باإلحراج أو الخجل من جّراء ذلكل غير يكون التبوُّ •
  

  إرادي ز الالّالتبرُّ
  

  
ز ز ويكون قد تخطّى عمر السيطرة الفيزيولوجية على التبرُّإرادي هو عندما يقوم الولد بالتبرُّ ز الالّن التبرُّإ
  ).عادةً بعد عمر األربع سنوات عند معظم األطفال(
  

  :أسبابه
ذا يجب استبعادها لالنمائية أو الجسدية  اباتراالضطإرادي عند معظم األطفال في  ز الالّتكمن أسباب التبرُّ

  .األسباب النفسية إلىقبل التطّرق 
ز َوجب استبعاد العنف الجسدي أو الجنسي أو إرادي فجأة بعد فترة من السيطرة على التبرُّ الّلز اإذا ظهر التبرُّ

  .الحاد والذهان االكتئابة شديدة مثل وجود اضطرابات نفسّي
  

  
  :إرادي فقط عندما  ز الالّالتبرُّ لىنتكلم ع
ز أي بعد عمر يتخطّى الولد عمر النضوج الجسدي أي يصبح باستطاعته السيطرة التامة على التبرُّ •

 .األربع سنوات

  .الحالة ن تنجم عنه هذهأيستبعد أي احتمال لسبب مرضي يمكن  •
 

  
 .التأكد من عدم وجود أي سبب مرضي عضوي •

 .الباقين من فعل ذلك التالمذةونعته بصفات بشعة ومنع  ة/التلميذعدم التشهير ب •

نه يعّبر عن مشكلة ما، نقص عاطفي أو قلق أو خوف أو اندفاعية أو تحرش جنسي، ومحاولة أفهم  •
 .اكتشافها

 ماذا أفعل؟

آيف أعرف؟

ماذا أفهم؟

آيف أعرف؟



 

  
 ١٩٢ 

 .تطمينه وجعله يساعد في عملية التنظيفينبغي ز، ل أو التبرُّم بالتبوُّفل في التحكُّعندما يفشل الط •

 .الحمام إلىالذهاب  إلىودعوته " محشوراً"تصرفات معينة يقوم بها حين يكون  إلىاالنتباه  •

 .ذلك إلىالحمام ولو لم يشعر بالحاجة  إلىتذكيره مراراً بالذهاب  •

يضاح لكي نساعد الطفل على فهم ما يحدث إل والتبرز واالستعانة بوسائل الطبيعي للتبوُّ شرح العامل •
 .داخل جسمه

 .ن الحمامات نظيفة وتحترم خصوصية الطفلمن أ التأكد •

 .إراديين ز الالّل والتبرُّإلحاطة الطفل وحل مشكلة التبوُّ واالختصاصيينالعمل مع األهل  •

  
  

   )Tics(العرات ، الحركات: المحور السابع
  

  

  
رادية في مرحلة ما خالل فترات نومهم وتتميز هذه الحركات إيقوم بعض األطفال ببعض الحركات الال

أو الوجه أو  األنفبتقلص سريع لبعض العضالت وتظهر بشكل غمز العيون أو حركة سريعة في منطقة 
ن تقلص في عضالت الحنجرة مالرقبة، أو الكتف وقد تكون أيضاً بشكل عرات وهي أصوات الإرادية تنتج 

  .وتظهر كأصوات يطلقها الطفل كالعنن أو الشهيق وغيرها
أي تختفي بعد بضعة (سنوات وقد تكون عابرة  ١٠و ٥تظهر هذه الحركات الالإرادية عادةً بين عمر 

، أو متطورة، وهذه األخيرة يلزمها )مثالً تظهر وتبقى في مكان واحد في الجسم(أو ثابتة ) راسابيع أو أشه
  .يينصصاتانتباه خاص وعالج من قبل االخ

 هماآخر، فقد تظهر بدايةً في العينين ثم تختفي في إلىن الحركات الإلرادية المتطورة تنتقل من مكان إ
إرادية، وعندما  نطقة الفم وتظهر بشكل عرات أو أصوات الوتظهر في عضالت الفم، وتختفي الحقاً من م

  ).Tourette’s Disorder(متالزمة تورييت  باسمتشتد هذه الحالة تعرف 
نما من المهم جداً التمييز بين حركة يقوم إالصف،  فييقوم بهذه الحركات عمداً  وكأنه ة/التلميذقد يبدو 

  .كلياًأخرى هي الإرادية و عمداً التالمذةبها 
ن خلل في مإرادية هي األسباب البيولوجية والوراثية، وتنتج  ن األسباب األساسية لهذه الحركات الالّإ

  .مناطق عميقة في الدماغ وظيفتها السيطرة على الحركات ويتم عالجها باألدوية المتخصصة
   

ماذا أفهم؟



 

 
 

١٩٣ 

  
ال يستطيع  ألنهوعدم إعطاء التنبيهات له للتوقف عن هذه الحركات  ة/التلميذمن الضروري تفهم حالة  •

ذلك، وعلى العكس، كلّما ازدادت الضغوط عليه كلّما إزداد التوتر الداخلي لديه وازدادت عنده 
 .الحركات

 .اهي تجاهل هذه الحركات كلي إرادية الذي يعاني من الحركات الالّ ة/التلميذأفضل وسيلة للتعامل مع  •

• لكي ال يتعاملوا معه بطريقة سلبّية ة/التلميذا تنبيه زمالء وأقران هذا من المهم جد. 

 .آخر حين يطلب ذلك إلىلخروج من الصف من وقت ل ة/التلميذفساح المجال لهذا إ •

  .تقديم كل التشجيع والدعم المعنوي له •
 

ماذا أفعل؟



 

  
 ١٩٤ 

   



 

 
 

١٩٥ 

  
  

  
  
  

 دالتوّح •

 "أسبرجر" اضطراب  •

 "ريت"اضطراب  •

 الخلل التفككي عند الطفل •

  دالخلل االجتياحي للنمو غير المحّد •
  

 
   

  السابعالفصل 
 داالضطرابات املتعلقة بالتوّح
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  :تختص اضطرابات النمو بتغير نوعي في مجاالت النمو وليس بغياب كلي للنقاط اآلتية
  
  تغير نوعي في التفاعل ) ١

ية التواصل، عدم وضعف أو غياب الحركات المرافقة لعمل ،الفعل على مشاعر اآلخرينغياب في ردة 
خرين عل على مشاعر اآلوالحسي، غياب ردة الف االجتماعي، ضعف في التواصل جتماعياالتكّيف السلوك 

  .  االجتماعيأو على التواصل 
  
  :ر نوعي في التواصل والتعبيرتغيُّ) ٢

المحكية مع غياب الحركات المرافقة لعملية التواصل، غياب التبادل في المحادثات اب كلّي للغة يتأخر أو غ
  .وعدم القدرة على التواصل مع اآلخرين استعمال متكّرر للغة التعبيرية وخلل في اللعب الخيالي والرمزي

  
  :متكررة ومنمطة ،ضيقة وأنشطةاهتمامات  ،تصرفات )٣

نشطة منمطة، إصرار على القيام ببعض األأو أكثر بطريقة ) انشطة وألعاب( اهتمام بموضوع واحد
الروتينية ومقاومة التغيير، حركات متكررة كالتصفيق أو اللعب باألصابع، االهتمام ممركز على أجزاء 

  .معينة من األشياء
  

  التوّحد
  

  
النمو التي تضم أيضاً اضطراب أسبرجر،  اضطراباتد خلالً دماغياً كما يعتبر واحداً من يعتبر التوحُّ 

  .، والخلل التفككي للطفل"ريت"د، اضطراب  اضطراب النمو غير المحّد
، تغير نوعي في التواصل و بتصرفات و االجتماعيةد يختص بتغير نوعي في التفاعالت ان اضطراب التوحُّ

  .هتمام ضيقة منمطة ومتكررةامراكز 
ن العوامل الجينية على أ نن األبحاث قد أكدت حتى اآلأال تزال غير معروفة؛ إال  االضطرابن أسباب هذا إ

  . مسؤولة عن هذا العارض
  
  

  
  :د من خالل الخصائص اآلتيةالطفل المتوحِّ إلىيمكن التعرف 

   

 آيف أعرف؟

ماذا أفهم؟



 

 
 

١٩٧ 

  :ن تكون اثنتين منها على األقل فيشرط ا ٣و  ٢ ،١مجموع ست خصائص موجودة في  - أ

  :  االجتماعيةتغير نوعي في التفاعالت  -١  
 .اإليحاءات و الحركات الجسدية ،عدم القدرة على التواصل بواسطة النظرات •

 .عدم القدرة على بناء عالقات مع األتراب •

 عدم مشاركة الفرد لآلخرين في مشاعره •

  .و العاطفية االجتماعيةفي العالقات " والعطاءذ خاأل"غياب مبدأ  •

  :تغير نوعي في العالقة -٢ 
دون استبدالها بطريقة تواصلية أخرى كالحركة أو  من تأخر أو غياب كلي للغة المحكية •

 .اإليماء

 .ين اكتسبوا قواعد اللغةلذعدم القدرة على التواصل مع اآلخرين عند األشخاص ا •

 .لغة منمطة و مكررة استعمال •

  .االجتماعيةغياب لعب المماثلة  •

  :منمطة و متكررة ،طبع و تصرفات ضيقة -٣ 
 .بطريقة منمطةهتمام بموضوع واحد أو أكثر ا •

 .عادات و سلوكيات متكررة •

 ...)كالتصفيق أو اللعب باأليدي( حركات متكررة  •

  .هتمام ممركز على أجزاء معينة من األشياءا •
  

قبل عمر الثالث سنوات في نقطة واحدة على األقل من ) or abnormal functioning(تأخر ظاهر - ب
  هذه النقاط

  .االجتماعيالتفاعل ) ١ 
  .اللغة المطلوبة للتواصل) ٢ 
  .اللعب الرمزي أو الخيالي) ٣ 

  

  
  .دبمعنى آخر ال يمكننا معالجة األسباب البيولوجية للتوحُّ ،دليس هناك من عالج للتوّح

  . ق التربوية السلوكيةائت فعالية الطرن الدراسات أكّدأبيد 
من عمر  ابتدًءاا معرفياً و نمائي ،اسلوكي ،اائج أتت عندما كان العالج تربوين أفضل النتأوالجدير بالذكر 

  .السنتين
   

 ماذا أفعل؟



 

  
 ١٩٨ 

  Asperger's Syndromeاضطراب أسبرجر  
  

  
  .ديصعب اكتشاف هذا العارض قبل عمر الثالث أو االربع سنوات و يتشابه كثيراً مع عارض التوحُّ

التي  االجتماعيةن الولد الذي يعاني من أسبرجر ينخرط إجماالً في المجتمع لكنه يتحاشى العالقات إ
  .تجعله غير مرتاح

إذ انه يعاني  إنفرادل طفل أسبرجر البقاء على يفضِّ ،االجتماعيةو القواعد  وبسبب عدم فهمه للقوانين
  .االجتماعياألمر الذي يزيد من تعقيد تفاعله  ،من مشكلة عدم القدرة على فك رموز التواصل غير الكالمي

يعاني هذا الطفل من مشكلة في التواصل مع اآلخرين ويفضل الروتين  ،وعلى الرغم من قدراته اللغوية
  .و عدم التغيير

  .ن لديهم ذاكرة جيدةأأسبرجر يتمتعون إجماالً بذكاء متوسط أو مرتفع، كما  تالمذةن إثم 
بواسطة الصور و الرموز وتضم لغتهم عدداً كبيراً من الكلمات لكنهم ال يفهمون  التالمذةيتعلم هؤالء 

  .يجدون صعوبةً في فهم تعابير وجه محاورهم...التعابير ذات المعنيين  ،النكت ،اللعب عليها
مشكلة جينية تتمظهر خالل السنة األولى  إلىخلٍل نوروبيوكيميائي إضافة  إلىتعود أسباب هذا العارض 

  .ياة الفردمن ح
  

  
  :تيةالطفل أسبرجر من خالل الخصائص اآل إلىيمكن التعرف  

  :  االجتماعيةتغير نوعي في التفاعالت  )١  
 .اإليحاءات و الحركات الجسدية ،عدم القدرة على التواصل بواسطة النظرات •

 .عدم القدرة على بناء عالقات مع األتراب •

 .لآلخرين في مشاعرهعدم مشاركة الفرد  •

  .والعاطفية االجتماعيةفي العالقات " والعطاءذ خاأل"غياب مبدأ  •
  :منمطة و متكررة ،طبع و تصرفات ضيقة )٢

 .بموضوع واحد أو أكثر بطريقة منمطة اهتمام •

 .عادات و سلوكيات متكررة •

 ....)كالتصفيق أو اللعب باأليدي( حركات متكررة  •

  .ممركز على أجزاء معينة من األشياء اهتمام •
  

النمو التي تضم أيضاً  اضطراب النمو غير  اضطراباتا كما يعتبر واحداً من يعتبر أسبرجر خلالً دماغي
  .كي للطفلوالخلل التفكُّ" ريت"اضطراب   - دالمحدَّ

آيف أعرف؟

 ماذا أفهم؟



 

 
 

١٩٩ 

وتغير نوعي في التواصل و بتصرفات و  االجتماعيةد يختص بتغير نوعي في التفاعالت ن اضطراب التوحُّإ
  .هتمام ضيقة منمطة ومتكررةامراكز 

ن العوامل الجينية على أ نن األبحاث قد أكدت حتى اآلأال تزال غير معروفة؛ إال  االضطرابن أسباب هذا إ
  . مسؤولة عن هذا العارض

  
  :هنا بعض خصائص الولد األسبرجر

صعوبة في فهم اللغة غير المحكية التي : االجتماعيةقات محسوس في العالصعوبة فهم المجرد و الالّ •
 .تساعد على فهم ردات فعل اآلخرين

  .االجتماعيةالتي تساعد على بناء العالقات  االجتماعيةصعوبة في اتباع القوانين  •
  .صورة غير شاملة عن المحيط •
غير  puzzle وكأنهإذ يراه  ،ن يرى شمولية المحيطأيرى طفل أسبرجر التفاصيل أوالً و ال يستطيع  •

 .مكتمل

  .غير منطقيٍة أحياناً ،في المجتمع يتصرف هذا الولد بطريقٍة عشوائيٍة •
  .صعوبة في التفاعل مع اآلخرين •
 .هماتوسلوكّي ات فعل اآلخرينال يفهم هذا الولد رّد •

 ."كبش المحرقة"يحتمل المزح بصعوبٍة وعادةً ما يكون  •

  .مع اآلخرين ولكن بطريقٍة خاطئة اجتماعيٍةن يبني عالقاٍت أيحاول  •
  .صعوبة في التغيير •
  .يحتمل هذا الطفل بصعوبة التغييرات و األحداث غير المتوقعة ما يجعله يشعر بالقلق و الغضب •
  .ضيقة اهتمامات •
  .ها بهوسٍلييهتم طفل أسبرجر بمواضيع معينة و يتكلم غالباً ع •
  .صعوبة في التركيز •
 إلىإضافة . كلها مثيرات تلهيه عن عمله... ، فالضوء و الصوتاالستثارةع يعتبر طفل أسبرجر سري •

 .التي تجعله يركز على بعض التفاصيلورؤيته غير الشاملة عن محيطه 

  ."غائباً"فتارةً يكون مركزاً و يتعلم بسرعٍة و طوراً يكون . تركيزه كثير التغيير •
  .حركي  - صعوبة في التنسيق الحّس •
  .الكتابة أو الرسم ،يعاني من مشاكل حسية حركية خصوصاً في الرياضةن طفل أسبرجر إ •
  .صعوبة في فهم المطلوب  •
  .ن قراءته سطحيةصعوبة في فهم المسائل المطلوبة أللدى هذا الطفل  •
  .عدم تقدير الذات •
 .يتحمل طفل أسبرجر أخطاءه و فشله بصعوبة •

  



 

  
 ٢٠٠ 

  Rett"  ريت" اضطراب 
  

  
الذي ال يسمح للصبيان  Xاضطراب جيني مرتبط بكروموزوم  ألنهالفتيات  إالال يطول هذا العارض 

  .المصابين بهذا المرض العيش أكثر من سنة
ن ألكن النمو ما يلبث . شهراً ١٨ إلى ٦من عمر  ايكون نمو الجنين المصاب طبيعي ، كلينيكيةمن الناحية األ
  . فتتراجع لغة المصاب ومشيته بشكٍل سريع ،يتباطأ ثم يتوقف

  . ثم يتوقف النمو الدماغي encéphalopathieالتهاب الدماغ  إلىيتعرض المصاب 
التواء  ،مشاكل في الدورة الدموية ،داء النقطة ،يعاني معظم المصابين بهذا المرض من خلٍل في النظام التنفسي

  ...في العمود الفقري
  

  
  :اآلتيةعارض ريت من خالل النقاط  إلىيمكن التعرف 

  
  :وجود كل هذه الخصائص -أ

  .االوالدة وما بعدها طبيعي ظاهري نمو ما قبل -١
  .شهر الخمسة األولى من الوالدةنمو سيكوحركي طبيعي خالل األ -٢
  .قياسات الجمجمة طبيعية عند الوالدة -٣

  
  :ظهور كل هذه الخصائص ،بعد فترة من النمو الطبيعي - ب

  .شهراً ٤٨و  ٥تراجع في نمو الجمجمة خالل  -١
  .فقدان التصرفات المكتسبة وظهور تصرفات منمطة بين الشهر الخامس والشهر الثالثين -٢
ظهور ية مكانإعلى الرغم من (فقدان االنخراط االجتماعي في الفترة التي تسبق ظهور المرض  -٣

  .)تفاعالت اجتماعية الحقاً
  .و في حركات الجذعأظهور عدم تنسيق في المشي  -٤
  .خلٌل ظاهر في تطور اللغة -٥

  
   

 آيف أعرف؟

ماذا أفهم؟



 

 
 

٢٠١ 

  كي للطفلالخلل التفكُّ
  

  
  

في الوقت عينه، . قل من النمو الطبيعيالتراجع الحاد بعد سنتين على األ االمر المهم في هذا االضطراب هو
  .ف واالجتماعياتد في مجاالت التواصل والتصرُّيترافق هذا االضطراب ببعض من خصائص التوحُّ

د وبعد سن السنتين للخلل قبل سن الثالثة للتوحُّ(ما يختص العمر ن هذا االضطراب يختلف عن التوحد في إ
  .)كيالتفكُّ
  .دينكي تكون أعلى بكثير مما هي عليه عند المتوحِّن نسبة التخلف العقلي وداء النقطة في طفل الخلل التفكُّإ

  .ئاًد تتصاعد شيئاً فشيكي تبدأ بقوة لكنها في التوحُّن االضطرابات في الخلل التفكُّأكما 
  .البيولوجية والجينية باألسبابد في ما يختص كي والتوحُّن ال فرق بين الخلل التفكُّأوأكدت الدراسات 

  

  
  

ا حتى عمر السنتين أو الثالث كي طبيعييكون نمو الولد الذي يعاني من اضطرابات الخلل التفكُّ •
 ، فيواالهتماماتفي التواصل أو في نوع اللعب  ،االجتماعيةسنوات في التفاعل في العالقات 

  .نشطة والنضوج السلوكياأل
 

إثنين على  مجالين شياء التي اكتسبها، قبل عمر العشر سنوات فييبدأ الولد بالتراجع في األ ذلك بعد •
  :األقل، من المجاالت اآلتية

  .اللغة والتعبير -
  .جتماعيةاالالقدرات  -
  .القدرة على ضبط المثانة -
  .اللعب -
  .القدرات الحركية -

 
  :اضطرابات في مجالين من هذه المجاالت إلىإضافةً  •

  .تراجع نوعي في التفاعالت االجتماعية -
و غياب اللغة المحكية، عدم القدرة على التواصل، أتأخر : مثالً( تراجع نوعي في التواصل  -

  .)اللعب الرمزي تكرار بعض الكلمات، غياب
  .، متكررة ومنمطةقليلة ةنشطأسلوكيات، اهتمامات و -

آيف أعرف؟

ماذا أفهم؟



 

  
 ٢٠٢ 

  الخلل االجتياحي للنمو غير المحدد
  

  
   

دين على د لديهم صعوبة تشبه صعوبة المتوحِّجتياحي للنمو غير المحدَّألطفال الذين يعانون من الخلل االإن ا
شديدة مثل نما هي ليست إ الصعيد التكيفي للتصرفات ولكن لديهم عوارض سلوكية، على الصعيد العالئقي،

  .دعوارض التوحُّ
د وبين حاالت التأخر د هو اضطراب توسطي بين التوحُّجتياحي للنمو غير المحدَّن الخلل االإمكن القول ي

  .الذهنية
  

  
  
القدرات  في وأالمتبادل  جتماعياالييراً كبيراً في تطور التفاعل تحدث تغ ضطراباتاالن هذه الفئة من إ

  .طة المنمطةاالهتمامات واألنشفي في  التصرفات، أو التواصلية الكالمية وغير الكالمية، او 
  .د وخصائص انفصام الشخصيةجتياحي للنمو غير المحدَّاالالخصائص تختلف عن خصائص الخلل ن هذه إ

  .فراديظهر متأخراً عند األ أن يمكن ضطراباال ويمكن لهذا
  

  
  .دضرابات المتعلقة بالتوحُّالذين يعانون من اال تالمذةشادات للإر
  
  :تقديم أفضل الخبرات التعليمية في الصف على ة/المعلّمتية قد تساعد اآل قتراحاتاال

طلب المساعدة، فترات راحة متكررة فواصل : على سبيل المثال )في الصف(روتينية متسقة  ستخداما •
وتزيد من قدرتهم على العمل بشكل  التالمذةالروتينية المتسقة تخفض القلق لدى . لدخول الحمام

 .مستقل في الصف

جنب  إلىاستخدام قوة الطفل البصرية جنباً . إعطاء تعليمات بصرية وقواعد وجداول دراسية بصرية •
. ايواجتماع احد سواء أكاديميمع التذكيرات البصرية لزيادة قدرته على العمل بشكل مستقل على 

ن تحافظ على أو ة/تلميذلل ن تشجع السلوك المناسبأ جتماعيةااليمكن لصور الرموز والقصص 
نظام الصور أو الكلمات للعمل  مااستخدن إ: على سبيل المثال المطلوبة إليهم المهام إلىانتباههم 

 .على تحديد اإلجراءات والمهام التي ينبغي استكمالها ة/التلميذالمستقل تساعد 

 ماذا أفعل؟

آيف أعرف؟

أفهم؟ماذا 



 

 
 

٢٠٣ 

بسبب العبء الحسي والعاطفي  ة/التلميذعالمات عالية من القلق أو صعوبات قد تكون لدى  إلىانتبه  •
إلجهاد من خالل وضع  أيديهم الذين يعانون من ا التالمذةوغيرها من عالمات اإلجهاد إذ قد يعّبر 

للتعامل مع ذلك . ذانهم أو الضغط على جزء من الجسم أو السلوكيات المتكررة مثل الهزازآعلى 
منطقة محددة مسبقاً للهدوء الذاتي مثل اختيار كرسي في منطقة هادئة أو  إلى التالمذة اصطحابيجب 

 .)اإلجهاد نشطة اإلفراج عنأمكان داخل غرفة توفر " (منطقة الحسّي"

عندما يكونون مضطربين، أظهر . القائمة البصرية من السلوكيات المناسبة لالستخدام التالمذةإعطاء  •
فترات راحة متكررة ستسمح لهم في . نه مرتفعإحدداً مستوى التوتر لديهم مثالً القائمة الخاصة بهم م

 .التنظيم الذاتي الحسي وتحسين انتباههم واألداء

 تالمذةاالنتقالية لل ةنشطالتمرين على األقم بإعداد . قالية ووضع خطة لذلكفترة انت إلىفهم الحاجة  •
ان  واألنشطةوالفترات االنتقالية  ، يمكن للتذكيرات البصرية. هميلإعند االنتهاء من المهام الموكلة 

 .توجيه الطفل بسهولة أكثر علىتساعد 

الصف مع جداول بصرية  يالمتوقع منهم ف مناطق عملهم والسلوك التالمذةتصميم الصف، معرفة  •
وضع عالمة في . التالمذةلتذكيرهم عندما يحتاجون لتحرك وطول كل فترة عمل يخفض القلق عند 

 .  ابعد اكتمال المهام التي يتوجب عليهم إتمامه ةنشطاألالمنطقة حيث يمكن القيام بالمهام االنتقالية أو 

استخدام المصالح الخاصة . االستفادة القصوى من المصالح الخاصة إلدخال مهام جديدة وصعبة •
على سبيل المثال، يمكن . أو الصعبة/على االنخراط في المواد الجديدة و التالمذةوالمحفزات لمساعدة 

اً عن القطار الذي يحّب القطارات تعلم بسرعة أكبر أو االنخراط بشكل جيد في مهمة إذا ملصق تلميذلل
كان يظهر في أعلى ورقة العمل أو إذا كانت المهمة تستخدم المعلومات ذات الصلة بالقطار في 

 .سيناريو المهمة أو اإلرشادات

اشرح بوضوح الغرض من جميع مهام العمل والعروض ومواد الوسائط المتعددة أو غيرها من مهام  •
د لديهم صعوبة في المنطق والوصول لمتعلقة بالتوحُّا االضطراباتالذين يعانون من  التالمذة. التعلم
الغرض من  ،بقول بوضوح ة/المعلّمإال إذا قال أهمية محتوى المواد  ناالستنتاجات وربما ال يرو إلى

 .النشاط

ر باستمرار وبانتظام كرِّ. خطوات صغيرة وخطوات متتابعة إلىتقسيمها  إلىتعلم المهام يحتاج  •
 .المهارات الستيعاب أقوى

 .من المفضل إعادة التعاليم لفترة وجيزة فقط على أساس فردي •

ويمكن ) الخوف، الفرح، الحزن(حاول وضع الكلمات لوصف العواطف والتعبير العاطفي المتنوع  •
الوصف الذي يعّبر عن ) رسومات وجوه عدة العواطف(ن يحدد على استمارة الدعم البصري أ تلميذلل

 .عواطفه الحالية

على  ة/التلميذحاول إثبات أو عرض العمل لمساعدة . الةالكالمية غالباً ما تكون غير فّعالتفسيرات  •
 .حاول دائماً التركيز على كيفية التعليم البصري. الشفهية ،التعليماتفهم 



 

  
 ٢٠٤ 

نتيجة / السلوك/ الطلب :القيام به، بشروط تنفيذه أي ة/التلميذتربط العمل، الذي على ن أحاول  •
 .السلوك

  .يتم إعطاء توجيهات الطفل لكي ينفّذ العمل: الطلب -
 كون استجابةتن أيمكن و ة/رّدة فعل من قبل المعلمقد تشمل التي هو استجابة الطفل : السلوك -

التعزيز  ة/علّممالفعل  ةرّد نتيجةعندها تكون . من قبله عدم استجابةتكون جيدة أو  ة/التلميذ
 ة/فيكتفي المعلموإذا كانت االستجابة سلبّية ) التجاهل(يكن هناك استجابة  إذا لميجابي القوي واإل

  ".ال"بالقول 
 .النهايةتجاهل سلوكه حتى  ة/فعلى المعلّمنوبات غضب،  ة/التلميذإذا أظهر  •

 .أقصى حد إلىتساق والروتينية زيادة اإل •

 ما يحدث من حوله من إلى ة/التلميذيمكنك جذب انتباه . إقامة تواصل بصري أو سمعي بشكل متكرر •
 .مشروطاً ان يكون الحافز نفسيأحاول . ضوء بطارية كهربائية تسليطجرس أو إشارة باليد أو  خالل

 .تجنب العبء الحسي والتقليل من التشتت كلما أمكن ذلك •

 .توفير مجموعة متنوعة من الخيارات والتعزيزات •

 . بصوٍت عاٍل لفرحوالتعبير عن ابالقرب من الطفل  اللعبالمشاركة في  •

  .فوريةالتعليقات يجب ان تكون  •
   



 

 
 

٢٠٥ 

  
  

  
  
  

    مراجع الكترونية: ١ملحق رقم  •
    تعريف باالختصاصيين: ٢ملحق رقم  •
  انكليزي/ فرنسي / عربي  –معجم المصطلحات : ٣ملحق رقم  •

   

  املالحق
 



 

  
 ٢٠٦ 

  ١ملحق 
  لكترونيةإمراجع 

 

   
  :ةالصحة النفسّي 

M.I.N.D Clinics Lebanon 
www.mindclinics.org 
 
IDRAAC 
www.idraac.org 
 
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 
www.aacap.org 
 
Mind for Better Mental Health 
www.mind.org.uk 
 
Zero to Three 
www.zerotothree.org 
 
The Reach Institute 
 www.thereachinstitute.org 
 
National Institute of Mental Health، USA 
www.nimh.nih.gov 
 
National Mental Health Association، USA 
www.nmha.org 
 
Parents Med Guide Websit: 
www.parentsmedguide.org 
 

  :دالتوحُّ
Autism Society 
www.autismsociety.org 
 
Autism Association for Social Integration 
www.aasilebanon.org 
 
Lebanese Autism Society 
www.autismlebanon.org 

 



 

 
 

٢٠٧ 

  :اضطراب النقص في التركيز وكثرة الحركة
  

Children and Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder  
www.chadd.org 
 
National Attention Deficit Disorder Association، USA 
www.add.org 
 
ADHD institute 
www.adhd-institute.com 
 
Trouble de Deficit de l’Attention et Hyperactivite، France 
www.tdah-france.org 
 

  :التعلّميةالصعوبات 
Learning Disorders Online 
www.ldonline.org 
 
Learning Disabilities Worldwide 
www.ldworldwide.org 
 
National Center for Learning Disabilities  
www.ncld.org 

  
  :االضطرابات المزاجية والقلق

Anxiety Disorder Association of America: 
 www.adaa.org 

 
  

Child and Adolescent Bipolar Foundation  
www.thebalancedmind.org 
 

  :اضطراب الوسواس القهري
 
Obsessive-Compulsive Foundation، USA 
www.ocfoundation.org 
 

  :راديةإ الالّاضطراب الحركات 
Tourette Syndrome Association 
www.tsa-usa.org 
  



 

  
 ٢٠٨ 

  ٢ملحق 
  التعلّميةمهام االختصاصيين الذين يعملون على الصعوبات 

  
  

 psychologue scolaireي في علم النفس المدرسي صصاتمهام االخ - ١

و صعوبات أالذي يعاني من اضطرابات  ة/المدرسي بمرافقة المتعلم/يقوم االختصاصي في علم النفس التربوي
وهو يستعمل الروائز واالختبارات . ميه في عالقتهم معههله ومعلّأو مدرسية، ومساندة أنفسية، سلوكية عالئقية 

ويتعاون مع فريق العمل في المدرسة على وضع خطة عمل لدعمه ومرافقته  ة/التلميذالمتخصصة لتقييم قدرات 
، من ة/جانب أهل المتعلم إلىكما يقوم أيضاً بدور مهم . وتأمين البيئة المالئمة للتعبير عن نفسه وعن مشاعره

رشادات للتعامل معه بطريقة تربوية إومرافقتهم في عملية فهم وتقبل صعوبات طفلهم وإعطائهم  اللقاء معهمخالل 
  .تحّسن وضعه النفسي العام وعالقته بالمدرسة والتعلم

  
 l’orthopédagogueالتربية المختصة  ة/مو معلّأمهام المربي التقويمي  - ٢

و أو اضطراب أشخاص لديهم إعاقة أجانب  إلىفي التدخل التربوي  متخصص ة/معلّمالتربية المختصة هو  ة/معلّم
  .صعوبات في التكيف والتعلم

التربية المختصة على تشخيص القدرات واالحتياجات التربوية والتعليمية لمختلف فئات ذوي  ة/معلّميرتكز دور 
بنفسه بتحديد صعوبات  االحتياجات الخاصة مع الفريق المخصص في حال وجوده في المدرسة، وإالّ فيقوم

فيها  ىراعفيضع معه خطة تربوية فردية تُ. تحديد طبيعة التدخل وأشكاله ووتيرته على ة/المعلّمويساعد  ة/المتعلم
ويشرف على تنفيذها متوسالً التعديل والتكييف في الوسائل التربوية والمنهج وأشكال التقييم، ة /احتياجات المتعلم

  .وعلى دعم مكتسباته داخل الصف وفي غرفة المصادر ة/استراتيجيات التعلم لدى المتعلمكما يعمل على تحسين 
  
  psychomotricien حركي –مهام االختصاصي في العالج النفس  - ٣

 محركي مع اشخاص يعانون من صعوبات سواء كانت من منشأ عصبي أ –يتدخل االختصاصي في العالج النفس 
سترخاء وتقنيات التعبير ف أعضاء الجسم مستخدماً آليات األعمل على مختلسواه وذلك من خالل ال منفسي أ

  .المختلفة كاأللعاب والتمارين والحركات
في (والقدرات التنظيمية ) العامة واليدوية(حركي تقييماً للتصور الجسدي والقدرات الحركية -يجري المعالج النفس

للمتعلم ذي االحتياجات الخاصة، ويقوم بالتالي مع الفريق المختص أو ) والجانبية وغيرها المكان والزمان والكتابة
ا قًافي تعديل أو تكييف الوسائل التربوية وف ويسهما لنتائج التقييم قًاالصف، يوضع خطة عمل مفصلة وف ة/معلّم

  .هواحتياجات ة/لقدرات المتعلم
 ة/المعلّمحركي عمله وتدخالته مع المتدخلين اآلخرين أو مع الفريق المختص أو مع -ينسق المعالج النفس

ع األهل على طِلالمسؤول ويدّون مالحظاته المتعلقة بالمتعلم ويعطي توجيهاته لمساعدتهم على تطوير قدراته كما ُي
م على الخطة الموضوعة من أجل تفعيل دورهم في ابنتهم كما يطلعه/البنهم التعلّميةالصعوبات أو االضطرابات 

  .المساعدة
   



 

 
 

٢٠٩ 

 orthophonisteمهام االختصاصي في تقويم النطق  - ٤

المختص على تنفيذ  ة/المعلّمأو  ة/يتعاون االختصاصي في عالج النطق مع الجهاز التعليمي العادي ومع المربي
ومتابعتها وذلك من أجل تنمية قدراته الفكرية والذهنية والتربوية  ة/إجراءات الخطة التربوية الموضوعة للمتعلم

  .واللغوية بهدف مساعدته على التكيف االجتماعي والثقافي والدراسي
كما يقوم االختصاصي في عالج النطق، بالتعاون مع أولياء أمر المتعلم لجهة إرشادهم وتوجيههم عن كيفية فهم 

وإشراكهم في تنفيذ بعض إجراءات الخطة التربوية بحسب األهداف  ات/نلدى المتعلمي التعلّميةالصعوبات 
جانب إشراكهم في اجتماعات الفريق المختص مع إمكانية أخذ مبادراتهم بعين  إلىالموضوعة والمتوافق عليها، 

  .االعتبار واالستفادة من المعلومات واالستنتاجات التي يدلون بها
  
  pédopcychiatreالطبيب النفسي لألطفال - ٥

ويتناول على وجه التحديد اضطرابات مثل القلق، . باألمراض النفسية والعقلية الطبيب النفسي هو طبيب متخصص
، المشاكل السلوكية، النقص في التركيز وكثرة الحركة، )االكتآب، االضطراب المزاجي ذو القطبين(المزاج 

  .اضطراب ما بعد الصدمة والفصامو ،اإلراديةغير الحركات ، الوسواس القهري، العّرات أو التعلّميةالصعوبات 
  :يقوم دوره على 

 . التنموية، النفسية، التعليمية، األسرية واالجتماعية للمريض الطبية،  تشخيص الحالة المرضية من الناحية  -

 :المعطيات العالج األنسب آخذاً بعين االعتبار جميع خطة وضع -

 الصعوبات/ اتتشخيص االضطراب •

 .أي عامل عضوي لىطلب اجراء الفحوصات المخبرية للكشف ع •

 .حركي، تقويم نطق بحسب ما تدعو الحاجة-معالج نفسي، حسي إلىاالحالة  •

 .وصف الدواء عند اللزوم  •

  . األسرة وأ الشاب أو مع الطفل التوصياتيناقش جميع 
 . المدارس وغيرهم مهنيين من من ينيصصاتاألخ الحالة من خالل التنسيق مع المعالجين النفسيين أو متابعة -

  . يعمل الطبيب النفسي أيضاً كاستشاري في المدارس ولدى الجمعيات أو المؤسسات الخاصة أو الرسمية
  
  psychologue chimicien المعالج النفسي العيادي- ٦

كما  والعاطفية االضطرابات النفسية في تشخيص وعالجالمعالج النفسي العيادي يتخصص في علم النفس وتحديداً 
فهم وحل مشكلته  علىيرتكز عمله على فهم السلوك البشري وأساليب مختلفة لمساعدة الشخص . كل السلوكيةاالمش

 :يقوم عمل المعالج النفسي على .الشخصية أو االضطراب النفسي الذي يعاني منه

 ؛التكيف مع الحياة األشخاص على مساعدة •

 صابات؛اإل أوالجراحية الطبية أو مراضاأل التعامل مععلى  مساعدة المرضى •

 ؛مأحد أفراد أسرته وفاة أو الطالق الشخصية، مثل األزمات التعامل مع مساعدة الناس على •

 ختبارات التشخيصية؛اال وإجراءالمقابلة الشخصية  •

 جراء اختبارات الذكاء؛إ •

 الجماعي؛ أو يفراداإلالعالج النفسي الفرد واألسرة ب تزويد •

 .التدخلبرامج العالج و لوضع وتنفيذ األختصاصيينوغيرهم من  األطباء مع التعاون •



 

  
 ٢١٠ 

 Assistant socialالمساعد االجتماعي - ٧

يقوم دور المساعد االجتماعي على دعم األفراد أو األسر أو المجموعات الذين يعانون من صعوبة أو مشكلة من 
االجتماعي  وتكاملهمتحقيق رفاههم، تية لالمؤا الظروف االجتماعيةخلق و قدراتهم االجتماعيةأجل تعزيز 
 . االجتماعيالسلوك التنمية البشرية و على نظرياتالمساعد االجتماعي  يعتمد .واستقالليتهم

الفّعالة بين الناس المشاركة وعلى  يينتصاصاالخما بين جميع  في يعمل المساعد االجتماعي على التنسيق
  . المادية الضائقة الحياتية للتخفيف من حدة على إنجاز المهام تهمفي قدراتؤثر  المجتمع التيمؤسسات و

  :يقوم العمل االجتماعي على
 ،ملموسة على خدمات للحصولمساعدة الناس  •

 الجماعات؛واألسر و فرادلأل والدعم النفسيتقديم المشورة  •

  .والثقافية، قتصاديةواال االجتماعيةالتنمية البشرية، تحسين مستوى  مساعدة المجتمعات المحلية على
   



 

 
 

٢١١ 

  ٣ملحق 
  معجم المصطلحات
Dictionnaire 

  
  

English French Arabic  
spatial occupation occupation spatiale شغال المكان إ 
developmental disorders les troubles développementaux النمو اضطراب 
puzzles les charades/puzzle األحاجي 

short and long vowels 
voyelles courtes et voyelles 
longues 

األصوات الطويلة 
 والقصيرة

the voiced/deaf consonants les consonnes sonores/sourdes  األصوات المجهورة
 والمهموسة

complex sounds sons complexes األصوات المعقدة 
emphatic and non-emphatic 
consonants 

les consonnes emphatique et 
non emphatique 

األصوات المفخمة 
 الغير المفخمة واألصوات

dual value phonetic sounds sons à double valeur phonétique  األصوات ذات القيمة
 الصوتية المزدوجة

motor activities les activités motrices األنشطة الحرآية 
orientation les orientations االتجاهات 
balance l'équilibre االتزان 
visual perception la perception visuelle اإلدراك البصري 
Inversion Inversion انقالب األحرف 
means of remediation les moyens de remédiation أدوات الدعم 
nasal sounds les sons nasaux أألصوات األنفية 
standardized test les tests étalonnés نةمقّنال االختبارات 
perception of a part from all perception d'une partie du tout إدراك الجزء من الكل 
Body perception La perception corporelle دراك الجسدياإل 
kinesthesic perception la perception kinesthésique دراك الحرآياإل 
auditory perception la perception auditive دراك السمعياإل 

perception of spatial relation 
la perception des relations 
spatiales 

 إدراك العالقات المكانية

Perception of whole and part 
La perception du tout et de la 
partie 

 إدراك الكل والجزء

tactile perception la perception tactile دراك اللمسياإل 
Spatial perception La perception spatiale دراك المكانياإل 
relaxation la relaxation االسترخاء 
assimilation l'assimilation االستيعاب 
asperger's disorder syndrome d'Asperger أسبرجر" اضطراب" 
Rett's Syndrome syndrome de Rett ريت" اضطراب" 
adjustment disorder trouble d'adaptation التأقلم اضطراب 
conduct disorder trouble de conduite السلوك اضطراب 

oppositional defiant disorder le trouble oppositionnel avec 
provocation/défi 

 العناد والتحدي اضطراب
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English French Arabic  

bipolar disorder trouble bipolaire المزاجي ذو  االضطراب
 القطبين

Attention deficit & hyperactivity 
disorder 

Trouble de déficit de l'attention 
et d'hyperactivité 

النقص في  اضطراب
الترآيز واإلفراط بالحرآة 

developmental disorder trouble du développement النمو اضطراب 
panic disorder trouble de panique الهلع اضطراب 
developmental coordination 
disorder 

trouble d'acquisition de la 
coordination 

 التآزر اآتساب اضطراب

Post-traumatic stress disorder 
(PTSD) 

Syndrome post-traumatique 
(PTSD) 

 ما بعد الصدمة اضطراب

behavioral disorders trouble du comportement السلوآية االضطرابات 
mood disorders troubles de l'humeur المزاجية االضطرابات 
Visual closure La fermeture visuelle إغالق بصري 
Hyperactivity L'hyperactivité تهور/إفراط بالحرآة 
depression la dépression اآتئاب  
early detection le dépistage précoce المبكر االآتشاف 
visual confusion les confusions visuelles بصرية التباسات 
auditory confusion les confusions auditives سمعية التباسات 
selective attention l'attention sélective اإلنتقائي االنتباه 
visual attention l'attention  visuelle البصري االنتباه 
sustained attention span l'attention soutenue الطويل األمد االنتباه 
low self-esteem faible estime en soi مفهوم الذات انخفاض 
Impulsivity L'impulsivité اندفاع
social withdrawal le repli انسحاب 
motor agilities l'agilité motrice الحرآة انسيابية 
denial le déni إنكار
social withdrawal le repli إنكفاء
rhythm le rythme إيقاع
therapeutic project le projet thérapeutique برنامج العالجي 
individual educational program programme éducatif individualisé  برنامج تربوي فردي
selective mutism le mutisme sélectif االختياريبكم ال 
coordination les coordinations تآزرات 
stuttering le bégaiement تأتأةال
developmental delay le retard développemental تأخر التطور 
speech delay le retard de parole تأخر الكالم 
language delay le retard du langage تأخر اللغويال 
mild speech delay le retard léger du langage تأخر اللغوي البسيطال 
encopresis encoprésie تبرز الال إراديال 
dependency forte dépendance اعتمادية/إدمان/تبعيةال 
enuresis   énurésie تبول الال إراديال 
identification identification تحديد
space orientation repérage spatial  المكانتحديد 
poor academic achievement faible rendement scolaire تحصيل أآاديمي متدني 
chronological analysis l'analyse chronologique تحليل التسلسليال 
motor planning la planification motrice تخطيط الحرآيال 
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English French Arabic  
therapeutic intervention l'intervention thérapeutique تدخل العالجيال 
early intervention l'intervention précoce تدخل المبكرال 

Chronological auditory memory 
La mémoire auditive 
chronologique 

 تذآر التسلسلي السمعيال

special or private education l'éducation privée ou spécifique خاصةالتربية ال 
general education l'éducation générale عامةالتربية ال 
special education l'éducation spécialisée متخصصةالتربية ال 
psychomotor education l'éducation psychomotrice حرآية-نفسالتربية ال 
symbolization  symbolisation ترميز
diagnosis diagnostic  تشخيص 

psycho-educational diagnosis 
diagnostique psycho-
pédagogique 

 تشخيص تربوي نفسي

classification classification فيتصن 
spatial representation représentation spatiale تصور المكان 

socio-emotional evaluation l'évolution socio-émotionnelle تطور اإلجتماعي ال
 اإلنفعالي

Diagnostic evaluation l'évaluation diagnostique تقييم التشخيصيال 
formative assessment l'évaluation formative تقييم التكوينيال 
continuous assessment l'évaluation continue تقييم المستمرال 
informal assessment l'évaluation informelle تقييم غير النظاميال 
Auditory discrimination La discrimination auditive تمييز الصوتيال 
Figure/background discrimination Discrimination de figure/fond تمييز الصورة من الخلفية 
Chronological auditory 
discimination 

la discrimination auditive 
chronologique 

 السمعي التتابعي تمييزال

Motor coordination la coordination motrice   تناسق الحرآيال 
Eye-foot coordination la coordination oculopédestre تناسق العين والقدم 
Eye-hand coordination la coordination oculomanuelle تناسق العين واليد 
Fine motor coordination la coordination motrice fine الحرآات الصغيرة تنسيق 
gross motor coordination la coordination dynamique تنسيق الحرآات الكبيرة 
Body organization l'organisation corporelle تنظيم الجسديال 
Temporal organization l'organisation temporelle تنظيم الزمانيال 
Spatial organization l'organisation spatiale تنظيم المكانيال 
Muscle tone la tonicité توترات العضليةال 
Visuo-spatial orientation l'orientation visuo-spatiale توجه البصري والمكانيال 
Spacio-temporal orientation l'orientation spacio-temporelle توجه الزماني والمكانيال 
Spatial orientation l'orientation spatiale توجه المكانيال 
Autism l'autisme توحدال
Laterality la latéralité جانبيةال 
Lateral dominance la dominance latérale جانبية المسيطرةال 
Auditory addition L'addition auditive جمع السمعيال 
neurological system le système neurologique عصبيالجهاز ال 
Gross Motor Skills la grande moticité حرآات الكبيرةال 
Fine motor skills la moticité fine حرآات دقيقة 
Global movement le mouvement global حرآات عامة 
Graphomotor sessions des séances de graphomotricité حرآية- حصص خطية 
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conceptual scheme schème conceptuel خارطة مفاهيمية 
Body scheme le schéma corporel خريطة الجسديةال 
Confusion in graphics confusion du sens graphique  االتجاهاتخلط في 
Pervasive Developmental 
Disorder Not Otherwise Specified 

le trouble envahissant du 
développement 

 تياحي للنمو جخلل االال

Childhood Disintegrative Disorder 
le trouble dégénératif chez 
l'enfant 

 الطفلخلل التفككي عند ال

Integration intégration دمج
Visual memory la mémoire visuelle ذاآرة البصريةال 
Auditory memory La mémoire auditive ذاآرة السمعيةال 
Working memory la mémoire de travail   ذاآرة العاملةال 
Visual working memory la mémoire de travail visuelle ذاآرة العاملة البصريةال 
Auditory working memory la mémoire de travail auditive ذاآرة العاملة السمعيةال 
Long-term memory la mémoire a long terme طويلة المدىالذاآرة ال 
Short-term memory la mémoire a court terme قصيرة المدىالذاآرة ال 
Psychosis psychose ذهانال
visual symbols symbole visuel رمز بصريال 
Verbal symbols les symboles verbaux رموز اللفظيةال 
phobia la phobie  فوبيا-رهابال 
Acrophobia l'acrophobie رهاب األماآن المرتفعة 
Social phobia la phobie sociale االجتماعيرهاب ال 
Social behavior le comportement social االجتماعيسلوك ال 
Adaptive behavior les conduites d'adaptation سلوك التكيفيال 
Oppositional conduct la conduite oppositionnelle معاآسالسلوك ال 
Deviant behavior Un comportement déviant سلوك منحرف 
Guilt feeling La culpabilité شعور بالذنبال 
Trauma le traumatisme صدمةال 
Learning disorders Le trouble d'apprentissage التعّلميةصعوبات ال 
Graphic difficulties Les difficultés graphiques صعوبات الخط 
Phonological difficulties Les difficultés phonologiques صعوبات الفونولوجيةال 
Psychological difficulties Les difficultés psychologiques صعوبات النفسيةال 
Regular class La classe régulière صف العاديال 
psychiatrist le psychiatre نفسيالطبيب ال 
Global method La méthode globale طريقة الكليةال 

psychologist le psychologue 
اخصائي في / عالم نفسي
اخصائي في / علم النفس

 علم النفس العيادي
clinical psychologist le psychologue clinicien عالم نفسي عيادي 
neurological deficit Déficit neurologique عجز عصبي 
Aggression L'agressivité عدائيةال 
irregular words Mots irréguliers عدم انتظام الكلمات 
Dyscalculia La dyscalculie عسر الحساب 
Dysgraphia La dysgraphie عسر الخط 
Dyslexia La dyslexie عسر القراءة 
Surface dyslexia La dyslexie de surface عسر القراءة البصري 



 

 
 

٢١٥ 

English French Arabic  
Phonical dyslexia La dyslexie phonologique عسر القراءة الفونولوجي 
Mixed dyslexia La dyslexie mixte عسر القراءة المزدوج 
dysgraphia La dyorthographie عسر الكتابة 
Surface dysgraphia La dysorthographie de surface عسر الكتابة البصري 

Phonological dysgraphia 
La dysorthographie 
phonologique 

 عسر الكتابة الفونولوجي

Mixed dysgraphia La dysorthographie mixte عسر الكتابة المزدوج 
Dysphasia La dysphasie عسر إآتساب اللغة 
Speech therapy L'orthophonie عالج النطق 
Spatial relations Relations spatiales عالقات مكانية 
Standard score Note standardisée عالمة القياسية 
Planning strategies Les stratégies de planification عمليات التخطيط 
Violence La violence عنفال
autistic symptoms traits autistiques عوارض التوحد 
neurological factors les facteurs neurologiques  العصبيةعوامل 
Sample échantillon عينية معيارية 
Resource room La classe ressource غرفة المصادر 
Individual differentiation La différenciation individuelle فروق الفرديةال 
School failure L'échec scolaire المدرسيفشل ال 
Cognitive skills Les compétences cognitives ذهنيةالقدرات ال 
Phonological capacities Les capacités articulatoires اللفظية القدرات 
Motor deficit Le déficit moteur يقصور الحرآال 
Mild mental retardation Le retard mental léger قصور الدماغ البسيط 
Attention deficit   Déficit de l'attention قلة الترآيز 
Anxiety Angoisse قلق
Separation anxiety L'angoisse de séparation  االنفصالقلق 
Generalized anxiety L'anxiété généralisée قلق العامال 
Repression Refoulement آبت
Steep writing Ecriture raide كتابة المسننةال 
Detached writing Ecriture détachée المقطعةكتابة ال 
Mirror scripture Ecriture en miroir آتابة مقلوبة أو معكوسة 
Lie Le mensonge كذبال
compensatory lie le mensonge compensatoire كذب التعويضيال 
pathological lie le mensonge pathologique كذب المرضيال 
Lying for a purpose Le mensonge utilitaire الهادفكذب ال 
Neologisms Néologisme آلمات بال معنى 

Internal lexicon Le lexique interne  آلمات مسجلة في الذاآرة
 البصرية

Receptive language Le langage réceptif لغة االستقباليةال 
Internal language Le langage interne لغة الداخليةال 
Expressive language Le langage expressif تعبيريةاللغة ال 
Articulation/pronunciation L'articulation لفظال
Early signs Les signes précoces مؤشرات المبكرةال 
Sensory receptor Le récepteur sensoriel متلقي الحسّيال 
Lexical stock Le stock lexical مخزون اللغوي أو ال



 

  
 ٢١٦ 

English French Arabic  
 المفرداتي

phonetic assembly l'assemblage phonétique مزج الصوتيال 
Neurosensory trajectory Le trajet neurosensoriel مسار الحسي العصبيال 

Cognitive and functional level Le niveau fonctionnel et cognitif مستوى الوظيفي ال
 واإلدراآي

Pronunciation problems Problèmes d'articulation مشاآل اللفظ 
Structural problem Problèmes structuraux مشكلة بنيوية 
Environmental problem Problèmes environnementaux مشكلة بيئية 
Occasional problem Problème occasionnel مشكلة عارضية 
Therapy/Re-
education/Rehabilitation 

Thérapie/rééducation إعادة التأهيل/ معالجة ال 

Perceptual treatment Le traitement perceptif معالجة اإلدراآيةال 
Intellectual quotient Le quotient intellectuel معدل الذآاء 
Perceptual concepts Les concepts perceptifs مفاهيم اإلدراآيةال 
Spatial concepts Les concepts spatiaux المكانيةمفاهيم ال 
Syllables Les syllabes مقاطع الصوتيةال 
Academic skills Les compétences scolaires ةاألآاديميمهارات ال 

Social and communication skills 
Les compétences sociales et 
communicatives 

 االجتماعيةمهارات ال
 والتواصلية

Motor skills les compétences  motrices مهارات الحرآيةال 

Developmental skills 
les compétences 
développementales 

 مهارات النمو

neurons les neurones ناقالت العصبيةال 
analytical theory la théorie analytique نظرية التحليليةال 
behavioral theory la théorie comportementale نظرية الشرطيةال 
Lack of affection Le manque d'affection نقص عاطفي 

Psychomotor development 
Le développement 
psychomoteur 

 نمو نفس حرآيال

Neurological development Le développement neurologique العصبي نموال 
panic attack l'attaque de panique نوبة الهلع 
Kleptomania la cleptomanie هوس السرقة 
Obsession L'obsession وسواسال 
obsessive compulsive disorder le trouble obsessionnel compulsif  وسواس القهريال
Perceptive device  Moyen perceptif وسيط إدراآي 
Motor functions Les fonctions motrices وظائف الحرآيةال 
Phonological awareness La conscience phonologique وعي الصوتيال 
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 نتالي طرابلسي:   حركية -اختصاصية نفس   



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /AlawiHashimBafageeh..
    /Albertus-Bold
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMedium-Italic
    /Algerian
    /AllegroBT-Regular
    /AmerTypewriterITCbyBT-Medium
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOliveCompact-Regular
    /AntiqueOlive-Italic
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /AWRITEA_AGACairoRegular
    /AWRITEA_AGACordobaRegular
    /AWRITEA_Basic
    /AWRITEA_Header
    /AWRITEA_Kufi
    /AWRITEA_Professional
    /AWRITEA_Transparent
    /BankGothicBT-Medium
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /Chiller-Regular
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Book
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /ClarendonExtended-Bold
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommonBullets
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /Coronet
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CurlzMT
    /DauphinPlain
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DecoTypeNaskh
    /DecoTypeNaskhExtensions
    /DecoTypeNaskhSpecial
    /DecoTypeNaskhSwashes
    /DecoTypeNaskhVariants
    /DecoTypeThuluth
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DiwaniBent
    /DiwaniLetter
    /DiwaniOutlineShaded
    /DiwaniSimpleOutline
    /DiwaniSimpleOutline2
    /DiwaniSimpleStriped
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /English111VivaceBT-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FarsiSimpleBold
    /FarsiSimpleOutline
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FrutigerSAINBdv1Bold
    /FrutigerSAINItv1Italic
    /FrutigerSAINRmv1Roman
    /FrutigerSBINBdv1Bold
    /FrutigerSBINItv1Italic
    /FrutigerSBINRmv1Roman
    /FrutigerSCINBdv1Bold
    /FrutigerSCINItv1Italic
    /FrutigerSCINRmv1Roman
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HASOOB
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KufiExtendedOutline
    /KufiOutlineShaded
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldItalic
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /Marigold
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MCSABHAOUT3D
    /MCSAbhaS_Icurve.
    /MCSAbhaS_Inormal.
    /MCSAbhaS_Ucurve.
    /MCSAlhadaS_Inormal.
    /MCSALMAALIMHIGH
    /MCSALMAALIMHIGHDECOITALIC
    /MCSALMAALIMHIGHITALIC
    /MCSALMSARITALIC
    /MCSALSALAAMHIGH
    /MCSALSALAAMHIGHITALIC
    /MCSAlsalamEU3d
    /MCSAlsalamS_Inormal.
    /MCSALSHAMALITALIC
    /MCSAndalosE_I3D.
    /MCSAndalosE_U3D.
    /MCSAndalosS_Inormal.
    /MCSArafatE_I3d.
    /MCSArafatE_U3d.
    /MCSARAFATHIGH
    /MCSArafatS_Inormal.
    /MCSARTS
    /MCSBadrS_Inormal.
    /MCSBadrS_Unormal.
    /MCSCIRCLE
    /MCSCIRCLEFAT
    /MCSCLOCK
    /MCSCLOCKFAT
    /MCSCLOCKHIGH
    /MCSCLOCKITALIC
    /MCSCLOCKSHADOW
    /MCSDiwani0S_Inormal.
    /MCSDiwany1E_U3D.
    /MCSDiwany1S_Inormal.
    /MCSDiwany2S_Inormal.
    /MCSDiwany3S_I3D.
    /MCSDiwany3S_Inormal.
    /MCSDiwany4S_Inormal.
    /MCSElectronS_Inormal.
    /MCSElectronS_Unormal.
    /MCSErwahS_Inormal.
    /MCSFarisyE_I3D.
    /MCSFarisyE_U3D.
    /MCSFarisyS_Inormal.
    /MCSFREEDOM
    /MCSFREEDOMITALIC
    /MCSFREEDOMOUT
    /MCSFREEDOMOUT2
    /MCSFREEDOMSHADOW
    /MCSFREEDOMTHIN
    /MCSGulfS_Inormal.
    /MCSHALAHIGH
    /MCSHALAITALIC
    /MCSHALASHADOW
    /MCSHAND
    /MCSHANDITALIC
    /MCSHashimyS_Inormal.
    /MCSHashimyS_Unormal.
    /MCSHIJAZHIGH
    /MCSHIJAZHIGHITALIC
    /MCSHIJONHIGH
    /MCSHIJONHIGHITALIC
    /MCSHijonS_Inormal.
    /MCSHijonS_U3d.
    /MCSISLANDHIGH
    /MCSISLANDITALIC
    /MCSISLANDSHADOW
    /MCSJeddahE_I3d.
    /MCSJeddahE_U3d.
    /MCSJeddahS_I3d.
    /MCSJeddahS_Icurve.
    /MCSJeddahS_IFlay.
    /MCSJeddahS_Inormal.
    /MCSJeddahS_U3d.
    /MCSJeddahS_Ucurve.
    /MCSJeddahS_Unormal.
    /MCSJeddahS_Ushadow.
    /MCSKhaybarE_I3D.
    /MCSKhaybarE_Ishadow.
    /MCSKhaybarE_U3D.
    /MCSKhaybarS_Inormal.
    /MCSKhaybarS_Unormal.
    /MCSKOFIHIGH
    /MCSKofiS_Inormal.
    /MCSKofy5S_Inormal.
    /MCSKufyE_I3D.
    /MCSKufyE_U3D.
    /MCSKufyMadanyE_I3D.
    /MCSKufyMadanyE_U3D.
    /MCSKufyMadanyS_Inormal.
    /MCSMadinaE_I3D.
    /MCSMadinaE_U3D.
    /MCSMadinahE_Inormal.
    /MCSMadinahS_Inormal.
    /MCSMakkahE_I3D.
    /MCSMakkahE_U3D.
    /MCSMakkahS_Inormal.
    /MCSMakkahS_Islim.
    /MCSMamlokyE_I3D.
    /MCSMamlokyS_Inormal.
    /MCSMASAHIFHIGH
    /MCSModernE_I3d.
    /MCSModernE_U3d.
    /MCSModernS_Unormal.
    /MCSNaskE_I3d.
    /MCSNaskE_U3d.
    /MCSNaskS_Inormal.
    /MCSOmalgoraS_Inormal.
    /MCSOphorS_Unormal.
    /MCSPEN
    /MCSPENFAT
    /MCSQUDSHIGH
    /MCSQudsS_Inormal.
    /MCSRECTANGLEITALIC
    /MCSRedSeaS_Inormal.
    /MCSRedSeaS_Unormal.
    /MCSRikaaE_I3D.
    /MCSRikaaE_U3D.
    /MCSRikaS_Inormal.
    /MCSRIVER
    /MCSROUND
    /MCSROUNDITALIC
    /MCSSANDHIGH
    /MCSSANDITALIC
    /MCSShafaE_U3D.
    /MCSShafaS_Ifly.
    /MCSShafaS_Inormal.
    /MCSSILVERHIGH
    /MCSSimplyS_Inormal.
    /MCSSKYITALIC
    /MCSSLIMHIGH
    /MCSSLIMHIGHITALIC
    /MCSSlimS_Inormal.
    /MCSSlimS_Unormal.
    /MCSSQUARE
    /MCSTabukS_Inormal.
    /MCSTabukSUnormal
    /MCSTaifE_I3d.
    /MCSTaifE_U3d.
    /MCSTAIFITALIC
    /MCSTaifS_Inormal.
    /MCSTalayeaS_Inormal.
    /MCSTalayeaS_Unormal.
    /MCSTaybahE_I3d.
    /MCSTaybahE_U3d.
    /MCSTaybahS_U3d.
    /MCSTholothE_I3D.
    /MCSTholothE_U3D.
    /MCSTholothS_Inormal.
    /MCSTOPAZ
    /MCSTOPAZ3D
    /MCSTOPAZFAT
    /MCSTOPAZHIGH
    /MCSTOPAZITALIC
    /MCSWADIYHIGH
    /MCSWADIYHIGHITALIC
    /MCSWadiyS_Inormal.
    /MCSYARMOK
    /MekanikLetPlain
    /MercuriusScriptMT-Bold
    /MesquiteStd
    /MicrosoftSansSerif
    /MilanoLet
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /MiraraeBT-Bold
    /MiraraeBT-Roman
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /MirrorBold
    /MirrorItalic
    /MirrorNormal
    /MisterEarlBT-Regular
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeKoufi-Bold
    /MonotypeSorts
    /MonotypeSorts2
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MudirMT
    /MVBoli
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /RosewoodStd-Regular
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SnapITC-Regular
    /SouvenirITCbyBT-Demi
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Staccato222BT-Regular
    /Stencil
    /StencilStd
    /StoneSerifSAINSmBdv1Semibold
    /StoneSerifSBINSmBdv1Semibold
    /StoneSerifSCINSmBdv1Semibold
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /UWRITEA_Header
    /UWRITEA_Normal
    /UWRITEA_Professional
    /UWRITEA_Transparent
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZurichBT-BlackExtended
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




