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د. عيسى جاسم
رئيس التحرير

ال يزال الجدل قائمًا منذ نشأة اإلنسان في كيفية تربية األبناء وإعداد األجيال القادمة ومحاوالت اإلجابة عن هذا السؤال: ماذا يجب أن 
نعلم أبناءنا؟  لقد حاول األقدمون اإلجابة عن هذا السؤال في تبني فلسفات ونظريات تربوية متفاوتة، تضمن لهم القدرة على تحقيق 

تلك األهداف المنشودة في تربية األبناء. 

اهتمت التربية اليونانية اهتمامًا بالغًا بالجانب العقلي لإلنسان، واعتمدت على المعرفة، ودراسة المنطق والفلسفة، وغيرها من العلوم 
العقلية، ثم جاءت التربية الرومانية التي ركزت اهتمامها على الجانب الجسمي وأهمية اإلعداد البدني والقوة الجسدية إلعداد المحارب 
المتسق بدنيًا، وجاءت األديان السماوية التي رعت الجانب الروحي وحمت النفس من المؤثرات والمفاسد المادية والميل الشديد نحو 

الزهد والتقشف.

وبرز الدين اإلسالمي بوسطيته حيث يميل إلى التكامل في جوانب شخصية المسلم، واالهتمام بالجوانب الروحية والعقلية واألخالقية 
واالجتماعية والبدنية؛ لتحقيق التوازن المطلوب من دون إفراط جانب من الجوانب األخرى في اإلنسان.

وساهمت النظريات الحديثة في استكمال هذه المسيرة واالهتمام في بلورة النظام التربوي والتعليمي بدقة وتحديد ما يجب تعلمه وكيف 
ومتى...؟ وباختيار األساليب والسبل واألدوات المختلفة في تحقيق هذا االهتمام. 

واليوم نستطيع القول إن معظم األنظمة التربوية لم تتمكن من تحقيق التكامل المطلوب، أو أن تنجح في خلق االتزان في بناء شخصية 
الطالب رغم الوعي والوضوح في هذا الجانب، ويصعب على األنظمة خلق توازن بين مختلف الجوانب والطاقات والقوى التي 
خلق فيها اإلنسان وزوده اهللا بها. وال تزال معظم النظم والمؤسسات التربوية تعنى بجانب من جوانب الشخصية على حساب اآلخر 

وتهتم بإحدى الطاقات مقابل إهمال غيرها.

لقد بذل علماء النفس واالجتماع والتربية وغيرها من العلوم اإلنسانية في بيان أهمية تكوين جوانب الطالب الشخصية جميعها ومن 
دون أن تكون على حساب الجانب المعرفي. ويتضح في مرسوم بشأن وزارة التربية الذي أعتمده أمير البالد السابق (رحمه اهللا) 

الشيخ/ جابر األحمد الجابر الصباح بتاريخ ٧ يناير ١٩٧٩م في المادة األولي من المرسوم التي جاءت كما يأتي:
”تتولي وزارة التربية تنمية المجتمع الكويتي وتنشئة أجياله في إطار من التكامل: العلمي، والروحي، 
والثقافة  العربي  والتراث  اإلسالم  مبادئ  ضوء  في  والجسمي  واالجتماعي،  والفكري،  والخلقي، 
المعاصرة وبما يتفق مع البيئة الكويتية وتحقيق تقدمها ونهضتها“. ولكن يظل السؤال: هل هناك على 
أرض الواقع اليومي في مدارسنا ما تبذل العناية وتحقق التوازن الكافي في تكوين الجوانب الشخصية 
المختلفة؟ وهل ينال الطالب من العناية والتنظيم والوقت الكافي لبناء الشخصية المتكاملة؟ هل يعاني 
الميدان غلبة الطابع النظري وإهمال ميول الطالب ومواهبه؟ هل تطغي مهارة الحفظ والتذكر دون 
الخطابة،  مثل:  التقليدية،  التعلم  أساليب  تسبغ  هل  طاقته؟  بأقصى  البشري  العقل  إمكانات  استثمار 
في  الهادف،  والنقاش  الهادئ،  الحوار  االعتماد، وعلى  التقليدية على  والتوبيخ، واألسئلة  والشرح، 
إطار من التشجيع على اإلبداع واالبتكار؟ أين نحن من إمكان تعليم تقدير الذات، والثقة في النفس، 
تجيد  متوازنة  بناء شخصية  نحقق  المسئولية واالستقاللية وتعلمها؟ كيف  واالعتماد عليها، وتحمل 
الذكاء  يقل عن  أنه ال  الدراسات  أثبتت  الذي  العاطفي  الذكاء  الحياة؟ وتصقل  التعامل مع مهارات 
المعرفي في تحقيق النجاح؟ متى يتعلم الطفل التحكم في انفعاالته، والتعامل مع اآلخرين، والقدرة 
على اتخاذ القرار، وحل المشكالت، وتنمية وعي الضمير حتى في غياب السلطة؟ هناك العديد من 
األسئلة التي ال تسعها هذه السطور ولكن ندعو القارئ العزيز إلى المشاركة والتفاعل، إنها دعوة 

للشركاء جميعهم، إنها دعوة مفتوحة.

ماذا يجب أن نعلم أبناءنا؟

  المجلد الثالث: العدد الثاني، أكتوبر ٢٠٠٩
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بالمعوقين  النهوض  معهد  الطفل  وتعليم  تقويم  مركز  من  وفد  زار 
في الجمهورية التونسية الشقيقة وذلك لتوقيع مذكرة تفاهم مع معهد 
النهوض بالمعوقين ووزارة الشؤون والعمل في الجمهورية التونسية 
لعمل دورتين تعريفيتين بصعوبات التعلم خالل الفترة من ٢٢-٢٦ 
مارس ٢٠٠٩، بدعم جزئي من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

واالجتماعي.

وترأس الوفد الدكتور/ عيسى جاسم مساعد المدير التنفيذي لشؤون 
العالقات العامة والمشروعات التربوية، حيث كان في استقباله سفير 
دولة الكويت لدى تونس السيد/ عبد الحميد الفيلكاوي والقنصل السيد/ 

طالل المطيري.
 

الالهم،  بن  لطفي  الدكتور  من  بدعوة  جاءت  الزيارة  هذه  يذكرأن 
رئيس معهد النهوض بالمعاقين في تونس، حيث قدم الوفد دورتين 
تدريبيتين للتعريف بصعوبات التعلم في مدينة منوبة، حضر كًال منها 

٥٠ معلمًا و٥٠ اختصاصيًا نفسيًا.

بدعم من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
مركز تقويم وتعليم الطفل يقيم دورات تدريبية

 في الجمهورية التونسية

د. عيسى جاسم أثناء توقيع مذكرة التفاهم.

جانب من املتدربني.

المجلد الثالث: العدد الثاني، أكتوبر ٢٠٠٩
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دورتان تدريبيتان في 
اململكة العربية 

السعودية
العربية  بالمملكة  اإلعاقة  ألبحاث  سلمان  األمير  مركز  استضاف 
السعودية فريقًا من وحدة التدريب، بمركز تقويم وتعليم الطفل، الذي 
أيام  التعلم على مدى ٨  في صعوبات  تدريبيتين  دورتين  أقام  بدوره 

خالل الفترة بين ١٢-٢١ أبريل ٢٠٠٩.

التعلم ومفاهيمها، وتأثيرها  بأنواع صعوبات  التعريف  الدورة  تناولت 
من الناحية االجتماعية واألكاديمية، وكذلك كيفية تشخيصها والحلول 

العالجية لها والعديد من الموضوعات ذات الصلة.

الجدير بالذكر أن مركز تقويم وتعليم الطفل يرتبط بمذكرة تفاهم مع 
مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة منذ سبتمبر ٢٠٠٨، تهدف إلى 
التعاون العربي العربي في مجال التربية الخاصة ودعم ذوي  تفعيل 
صعوبات التعلم من خالل تطوير مجموعة من المقاييس واالختبارات 
والذاكرة  الفونولوجية  والمهارات  والتهجئة  والكتابة  بالقراءة  الخاصة 
وتقنينها، وكلها اختبارات ستقنن تقنينًا متزامنًا في كل من دولة الكويت 
والمملكة العربية السعودية، ويعمل على إنجازها مجموعة من الخبراء 

العالميين والمحليين في شراكة بين الجهتين. 

املركز يحتفل بختام 
فعاليات الدورتني 

التدريبيتني

 ملعلمي وزارة التربية
يناير ٢٠٠٩ فعاليات  الطفل في شهر  تقويم وتعليم  اختتم مركز 
المركز  في  التدريب  وحدة  أقامتهما  اللتين  التدريبيتين  الدورتين 
التربية  وزارة  في  العاملين  النفسيين  واالختصاصيين  للمعلمين 
بحضور رئيس وحدة التدريب وأعضائها والمدربين في المركز 
الحفل  واستهل  المتدربين  النفسيين  واالختصاصيين  والمعلمين 
في  التدريب  وحدة  رئيس  المنابري  األستاذ/موفق  ألقاها  بكلمة 
التعلم  بصعوبات  الوعي  نشر  في  دورالمركز  فيها  ذكر  المركز 
المجاالت  في  المعرفة  وزيادة  تعرفها  وأهمية  معها  والتعامل 
المتعلقة بها جميعها وأشاد بدور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في 

مثل هذه الدورات. 

الجدير بالذكر أن الدورة األولى منها كانت للمعلمين، تحت عنوان 
”التعرف على صعوبات التعلم والتعامل معها في الصف الدراسي“  
حضرها (٥٦) معلمًا ومعلمًة، أما الدورة الثانية فبعنوان: ”التعرف 
على صعوبات التعلم وتشخيصها النفسي“ لالختصاصيين النفسيين 
في وزارة التربية حيث بلغ عدد المشاركين في هذه الدورة (٣٥) 

اختصاصيًا واختصاصية.

  المجلد الثالث: العدد الثاني، أكتوبر ٢٠٠٩
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ويشارك في مؤتمر الجامعة 
األمريكية في القاهرة

األول  العالمي  المؤتمر  في  الطفل  وتعليم  تقويم  مركز  شارك 

والكتابة،    والبالغة  واإلنكليزية  العربية  في  التطبيقية  للدراسة 

الفترة من ٢٣-٢٥ مارس ٢٠٠٩،  أقيمت فعالياته خالل  الذي 

جامعة  مع  بالتعاون  القاهرة  في  األمريكية  الجامعة  من  بدعوة 

ويسترن متشيغين في الواليات المتحدة األمريكية.

علمية  أوراق   ٣ خالل  من  بالمؤتمر  المركز  مشاركة  وكانت 

تتعلق بالجانب التطبيقي من اللغويات والتعلم.

شارك مركز تقويم وتعليم الطفل في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث 

مركز  نظمه  الذي  السعودية،  العربية  المملكة  في  والتأهيل  لإلعاقة 

آل  العزيز  عبد  بن  سلطان  ومؤسسة  اإلعاقة  ألبحاث  سلمان  األمير 

سعود الخيرية وجمعية األطفال المعوقين السعودية، وذلك خالل الفترة 

من ٢٢-٢٥ مارس٢٠٠٩. 

أعدها  العلمية  األوراق  من  عدد  تقديم  في  المركز  مشاركة  وتمثلت 

خبراء ومتخصصون في مجال صعوبات تعلم اللغة العربية والحساب 

وكذلك في مجال العمليات المورفولوجية لدى األطفال متحدثي اللغة 

استخدام  أهمية  التعلم وناقشت  العاديين ومن ذوي صعوبات  العربية 

الحواس المتعددة في عملية التعلم.

يشارك في المؤتمر الدولي 
الثالث لإلعاقة والتأهيل في 
المملكة العربية السعودية

 مؤتمر جمعية  
"أدفانس" بجمهورية

 مصر العربية
شارك المركز بمؤتمر (خارطة الطريق للسلوك اإليجابي) الذي 

أقامته الجمعية المصرية لتنمية قدرات األطفال ذوي االحتياجات 

الخاصة (أدفانس) ومركز مصادر التعلم وذلك خالل الفترة من 

١٩-٢١ مارس٢٠٠٩، حيث تلخصت مشاركة المركز بأوراق 

علمية تناولت موضوعات مختلفة خاصة بصعوبات التعلم.

وفد املركز مع رئيسة جمعية أدفانس أ . مها الهاللي.

المجلد الثالث: العدد الثاني، أكتوبر ٢٠٠٩
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االجتماعية  العلوم  كلية  عميد  أسيري  الرضا  عبد  الدكتور/  استقبل 

بجامعة الكويت الدكتور/ جاد البحيري المدير التنفيذي لمركز تقويم 

وتعليم الطفل بحضور كل من السيدة/ سحر الشوا من برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي والسيدة/ ابتسام القعود من كلية العلوم االجتماعية.

تناول اللقاء تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعت عام ٢٠٠٨ بين كلية 

العلوم االجتماعية والمركز، والعمل على تفعيل التعاون المستمر مع 

قسم علم االجتماع وعلم النفس من خالل تدريب طلبة القسمين لدى 

مركز تقويم وتعليم الطفل وتشجيعهم على اختيار اختصاص صعوبات 

التعلم للدراسات العليا، ومساعدة أساتذة كلية العلوم االجتماعية وكلية 

اآلداب للمركز بمشروع تطوير واالختبارات وتقنينها. 

البحث  محركات  ربط  خالل  من  التعاون  توطيد  سبل  نوقشت  كما 

اإللكترونية بمكتبة الجامعة بمكتبة المركز، ليلجأ الطالب إليها عند 

تعذر الحصول على المصادر المساعدة في هذا المجال.

ابتسام القعود و د. عبدالرضا أسيري و سحر الشوا و د. جاد البحيري.

خالل مشاركته في ماراثون الصحراء 

املغربية

فريق اكسترمي سبورتس 
الكويتي يتبنى قضية 

صعوبات التعلم
استضاف مركز تقويم وتعليم الطفل والجمعية الكويتية الختالفات التعلم 
فريق اكستريم سبورتس الكويتي، وذلك خالل مؤتمر صحفي أعلن فيه 
ماراثون  في  التعلم خالل مسيرته  تبنيه قضية صعوبات  الفريق عن 
أبريل   ٦ إلى  مارس   ٢٧ الفترة  في  أقيم  الذي  المغربية  الصحراء 

 .٢٠٠٩

ويتكون الفريق من زيد الرفاعي (أول عربي يعتلي قمة أيفيرست)، 
بيروت)،  بماراثون  ومشارك  الحديدي  بالرجل  (الملقب  الماجد  أحمد 
رياض مال اهللا (مغامر كويتي)، خالد مساعد الساير (مشارك بماراثون 

بيروت).

تقويم  مركز  في  التنفيذي  المدير  مساعد  الفريق،  استقبال  في  وكان 
وتعليم الطفل عبير عبد اهللا الشرهان والمدير التنفيذي للجمعية الكويتية 
الختالفات التعلم نوريه العميري، واستهل المؤتمر بكلمة ترحيبية من 
كلمة  الرفاعي  زيد  السيد/  ألقى  ثم  ومن  الطفل  وتعليم  تقويم  مركز 
تعريفية عن فريق اكستريم سبورت، ذكر خاللها أن الفريق سيحمل 
قضية طالب صعوبات التعلم من خالل تقديم الدعم المعنوي للجمعية 
السباق  الطفل، خالل  تقويم وتعليم  التعلم ومركز  الكويتية الختالفات 
يعد  والذي  كم   ٢٥٤ مسافة  لقطع  أيام  سبعة  مدى  على  يمتد  الذي 
أصعب سباق وأقساه على األقدام في العالم، ويقام في الصحراء الكبرى 
في المغرب. ومن ثم قدمت كل من عبير عبد اهللا الشرهان ونورية 
العميري كلمة تعريفية عن مركز تقويم وتعليم الطفل والجمعية الكويتية 
قضية  تبنيه  على  للفريق  فيها عن شكرهما  عبرتا  التعلم،  الختالفات 

صعوبات التعلم التي يجتهدون من أجل نشر الوعي والمعرفة عنها.

  المجلد الثالث: العدد الثاني، أكتوبر ٢٠٠٩
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من  المتعددة  الحواس  باستخدام  العربية  اللغة  تدريس  مشروع  يعد 
وهو  الطفل  وتعليم  تقويم  مركز  تنفيذها  على  يعمل  التي  المشاريع 
مشروع جديد يقدم ألول مرة برنامجًا لتدريس اللغة العربية  باستخدام 
الحواس المتعددة (MSL) للطالب ذوي صعوبات التعلم، ويعمل في 
اإلعداد لهذا المشروع كل من الدكتور/ جاد البحيري المدير التنفيذي 
محفوظي  الستار  عبد  والدكتور/  هينز  تشارلز  والدكتور/  للمركز، 
وكالهما مستشار أبحاث في المركز مع فريق من الخبراء المحليين 

والدوليين بتعاون كبير في هذا المشروع . 

ويجري فريق العمل أبحاثًا عميقة في بنية اللغة العربية حتى يتمكنوا 
صعوبات  يعانون  الذين  الطالب  يدعم  فردي  برنامج  تطوير  من 
ومعروفة  معتمدة  برامج  توجد  أنه  علمًا  والكتابة،  القراءة  في  تعلم 
لصعوبات اللغة اإلنكليزية وغيرها من اللغات، لكن ال توجد أنظمة 
مماثلة في اللغة العربية، وسوفُ يصمم هذا البرنامج لألعمار بين 

٦ إلى ١٦ سنة.

المرحلة  في  الكويتي  المنهج  مهارات  على  حاليًا  البرنامج  يركز 
ستوضع  كما  الخامس  الصف  إلى  األول  الصف  من  االبتدائية 
المتعددة،  الحواس  باستخدام  التدريس  يشرح  للمعلمين  دليل  مسودة 
تقنيات  من  فيها  بما  والكتابة  القراءة  في  الصعوبات  أنواع  ويحدد 
واستراتيجيات، وتقديم عينات من خطط الدروس لمختلف مستويات 
القدرات، ويتوج ذلك بدفتر عمل يسهل زيادة التعلم، ودعم الوالدين، 
ويقدم سلسلة من األدوات ووسائل التدريس بالحواس المتعددة التي 
ُتبتكر حاليًا وذلك في شكل نسخة مبدئية من هذا البرنامج سوف تكون 
جاهزة للمحاوالت التجريبية األولى في العام الدراسي القادم، الجدير 
بالذكر أن هذا البرنامج يطور بدعم الصندوق الوقفي للتنمية الصحية 

التابع لألمانة العامة لألوقاف.
   

طالب مركز تقويم وتعليم 
الطفل يشاركون في 
االوركسترا السيمفوني

التعلم  صعوبات  ذوي  تساعد  التي  العوامل  أحد  الذات  تحدي 
الطفل  وتعليم  تقويم  مركز  طالب  تحدى  لذا  التفوق  على 
أنفسهم واستطاعوا التفوق في مجال الموسيقى، من خالل حفل 
األوركسترا السيمفوني الذي أقيم يوم ٢٠٠٩/٣/٢٦ على مسرح 
التوجيه الفني للتربية الموسيقية بحولي تحت رعاية وزيرة التربية 

والتعليم العالي السابقة السيدة/ نورية الصبيح.

وغناًء،  بورانا) عزفًا  (كارمينا  أوبرا  المركز  قدم طالب  حيث 
التوجيه  قبل  من  اختارها  الذي  التحكيم  لجنة  إعجاب  ونالوا 
الفني للتربية الموسيقية التي أجرت تصفية للمتقدمين، واختارت 
بينهم طالب  من  وكان  األوركسترا  في  شاركوا  الذين  الطالب 
المركز وهم الطالب/ معاذ الدوسري (عازف تمباني)، والطالب/ 
محمد العجيري (عازف كونج)، والطالب/ عبد العزيز النصف 
(عازف سيمبال- طبل جانبي)، والطالب/ محمد المحري الذي 
(الكونجا)  آلة  على  الشرقي  التخت  مع  مقطوعات  أربع  أدى 

و(الطار والطبل).

وبهذه المناسبة توجهنا بالسؤال لألستاذ/ محمد عبد السالم رئيس 
قسم التربية الموسيقية في مركز تقويم وتعليم الطفل الذي يعود 
له الفضل في تدريب الطالب وإعدادهم، فقال: ”سعدت بتدريب 
هذه المجموعة، ويشرفني اختيار ثالثة من طالبنا لالنضمام إلى 
هذا األوركسترا الذي يعد اللبنة األساسية لبداية أوركسترا غربي 

وتخت شرقي دائم لدولة الكويت“.

المجلد الثالث: العدد الثاني، أكتوبر ٢٠٠٩
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البرنامج التربوي الصباحي يقدم "البرنامج المتواصل" لطلبته
يقدم البرنامج التربوي الصباحي التابع  لمركز 
المتواصل“  ”البرنامج  الطفل  وتعليم  تقويم 
لطلبة المرحلة االبتدائية في المركز ابتداًء من 

الفصل الدراسي الحالي.

والبرنامج المتواصل هو برنامج اختياري يقام 
للطلبة بدءًا من يوم األحد إلى األربعاء، من 

الساعة الثانية حتى الثالثة مساًء.

إدارة  صممته  الذي  البرنامج  هذا  ويهدف 
مركز تقويم وتعليم الطفل إلى تعزيزالثقة لدى الطالب الذين يعانون 

صعوبات تعلم واكتشاف نقاط القوة لديهم وإكسابهم مهارات جديدة. 

يحتوي البرنامج المتواصل على أنشطة متنوعة هي:
١- فصل التغذية: يتعلمون كيفية استخدام أدوات الطبخ 
بأنواع األطعمة وفوائدها  وكيفية تنظيف الطعام، والتعريف 

وممارسة مهارات الطبخ من خالل تجهيز أطعمة متنوعة.

مهارات  تعليمهم  إلى  يهدف  الحاسوب:  فصل   -٢
الطباعة وبرامج الكمبيوتر من خالل ألعاب على الحاسوب.

اللغة  خالله  من  تتعلم  التربوية:  األلعاب  فصل   -٣
العربية واإلنكليزية والرياضيات باستخدام برامج الكمبيوتر 

والمواقع اإللكترونية.

٤- التربية الفنية: ينقسم هذا النشاط إلى قسمين: 
  - األول: يتعلمون فيه من خالل شركة KIDZART حيث تستخدم 

    الشركة األعمال الفنية من أجل بناء الثقة بالنفس وزيادتها
    وتشجع الطلبة على استخدام الخيال وتعلم الرسم بطرائق مبتكرة. 

  - أما القسم الثاني فيقوم الفنان رضا كنكوني بتعليم الطلبة فن 
    الترخيم وكيفية عمل التجهيزات الفنية من جانب، كما 

    يعلمهم فن اإليبرو وهو فن تركي تاريخي يقوم على استخدام
    األلوان والمواد المزركشة في التلوين والطباعة.

اللغة  يدرس  اإلنكليزية:  اللغة  فصل   -٥
التربوية  واأللعاب  األغاني  خالل  من  اإلنكليزية 
وكذلك  طالب،  لكل  خاص  إنكليزي  معجم  وعمل 

استخدام الفن لدراسة اللغة اإلنكليزية.

(الفروض  العربية  اللغة  فصل   -٦
باألوقات  الطلبة  تعريف  إلى  يهدف  المنزلية): 
واألماكن المناسبة للدراسة، وأساليب مبتكرة لحفظ 
النصوص، ومهارات التنظيم وكيفية عمل الفروض 
المنزلية، مع استخدام مهارات زيادة الثقة بالنفس. 

التربية  فصل   -٧
تستخدم   الموسيقية: 
فيه أساليب عالج موسيقية 
التأتأة  حدة  لتخفيف 
الحركي،  التآزر  وتحسين 
أغاني  وسرد قصص مع 
كويتية  وألعاب  شعبية 
خالله  يعلم  كما  قديمة، 
العزف  مهارات  المدرس 
وعمل  األورغ،  آلة  على 

تمارين للصوت.

قدرات  وتطوير  بالجسم  الوعي  تحسين  البدنية:  التربية   -٨
القوام.  األفعال، وتحديد األهداف، وتقوية  التركيز وردود  الطلبة في 
كما يتضمن ممارسة الرياضات المختلفة، وتمارين المقاومة، واستخدام 
المضمار لخلق بيئة مشجعة.

  المجلد الثالث: العدد الثاني، أكتوبر ٢٠٠٩
٨

D]>a_%
>&-9'



 bih[/ D]>a .�M_ mic%<ia m_6>
\>G \hE_ `XM_% bi_P/h

زار طالب البرنامج التربوي الصباحي في مركز تقويم وتعليم 
على  الرحلة  واشتملت  مدرسيهم،  بصحبة  شرق  سوق  الطفل 
مشاهدة الفيلم الكارتوني ”Monsters vs. Aliens“ في سينما 
في  التجول  قبل  الغداء  طعام  األطفال  تناول  ثم  ومن  الشرقية، 
السوق. تأتي هذه الرحلة ضمن النشاط الترفيهي الذي يحرص 
عليه القائمون على البرنامج حيث يتيح  لهم الفرصة لالكتشاف 

من خالل المشاهدة وكسر النمط اليومي للطالب. 

"Operation Hope"

في ضيافة المركز
جمعية  المركز  في  الصباحي  التربوي  البرنامج  استضاف 

للطالب  تعريفية  محاضرة  في  الخيرية   Operation Hope

العمالة  من  للمحتاجين  الخيري  الجمعية  نشاط  عن  واألساتذة 

الوافدة من دول العالم الثالث في الكويت.

في البداية قدمت مساعد المدير التنفيذي لشؤون البرنامج التربوي 

الصباحي ماجدة حكم ممثلة الجمعية ومؤسستها شيريل ميرزا، 

معينة  جنسية  ينحصرعلى  أال  يجب  العطاء  بأن  التي صرحت 

أو لون أوجنس معين، وأضافت أن العطاء هو ما يجعلنا نحس 

بإنسانيتنا ودورنا المهم في مساعدة أخواننا المحتاجين في المجتمع 

ومساهمتنا في التخفيف عن معاناتهم، كما أوضحت أن الجمعية 

التي أسست في٢٠٠٥ تستقبل جميع أنواع التبرعات سواء كانت 

عينية، أم غذائية، أم نقدية، حتى التطوع في المساعدة الفعالة في 

ترتيب وجمع التبرعات وتنظيمه وتخطيط توزيعها. 

التربية  بوزارة  الخاص  للتعليم  المساعد  الوكيل  رعاية  تحت 

التابع  الصباحي  التربوي  البرنامج  احتفل  الغيص،  فهد  السيد/ 

لمركز تقويم وتعليم الطفل بخريجيه.

اشتمل الحفل على طابور عرض الخريجين وكلمة ألقتها مساعد 

عام  مدير  عن  نيابة  الشرهان  اهللا  عبد  عبير  التنفيذي  المدير 

المركز فاتن داود البدر، وكلمة الوكيل المساعد للتعليم الخاص 

بوزارة التربية الذي عبر من خاللها عن فخره بهذه الكوكبة من 

عن  عبروا  الذين  األمور  وأولياء  الخريجين  وكلمة  الخريجين، 

توفير  على  التدريس  وهيئة  المركز  إلدارة  وتقديرهم  شكرهم 

طالب  قدم  كما  للطلبة.  المناسبة  واألجواء  التعليمية  األساليب 

المركز فقرة موسيقية بعنوان ”كويت الماضي والحاضر“،  وفي 

الطلبة  على  والهدايا  والشهادات  الدروع  وزعت  الحفل  ختام 

الخريجين مع رجاء دوام التفوق والنجاح في حياتهم األكاديمية.

املركز يحتفل 
بخريجــي البرنــامج 

التربوي الصباحي

المجلد الثالث: العدد الثاني، أكتوبر ٢٠٠٩

٩

D]>a_%
>&-9'



رئيسة وحدة اخلدمة النفسية
 الدكتورة/ آمال عاشور تقدم برناجمًا عالجيًا للطلبه 

ودورة تدريبية ألولياء أمورهم
قدمت االختصاصية النفسية في مركز تقويم وتعليم الطفل الدكتورة /

آمال عاشور برنامجًا متميزًا بعنوان: بناء الذات. 

ويعد برنامج بناء الذات من البرامج النفسية الرائدة  في هذا المجال وقد 
القى إقباال كبيرًا من أولياء األمور الذين تفاعلوا معه وساهموا مساهمة 

كبيرة في تشجيع أبنائهم على المشاركة فيه.

الطفل  شعور  تنمية  إلى  البرنامج  ويهدف 
إيجابية  ذاتية  صورة  وبناء  ذاته  بتقدير 
الذاتية  بالهوية  الشعور  بناء  إلى  إضافة 
الدافعية  وإثارة  بالهدف  والوعي  واالنتماء 
األهداف  لتحقيق  مهارات  وتعلم  لإلنجاز 
وبناء  القرار  اتخاذ  على  القدرة  وتنمية 
وتنمية  والضعف  القوة  بنظام  الوعي 
ويتضمن  االجتماعي،  التواصل  مهارات 
البرنامج مجموعة من التدريبات واألنشطة 
التربوية الهامة، كما وزعت فعالياته على 

د. آمال عاشور.

عشرين جلسة بمشاركة ٢٠ طفًال من المرحلة االبتدائية وفي نهاية 
مع  التعاون  على  لحثه  األمر  ولي  إلى  رسالة  ترسل  جلسة  كل 
في  المهارات  تعزيز  خالل  من  البناء  عملية  تدعيم  في  البرنامج 

البيت.

عمل  طبيعة  يوضح  كتيبًا  الطفل  وتعليم  تقويم  مركز  وسيصدر 
البرنامج.

واستكماًال لهذه الجهود قدمت الدكتورة/ آمال 
نرتقي من  ”معًا  بعنوان  األمور  دورة ألولياء 
دورهم  أهمية  على  فيها  أكدت  أبنائنا“،  أجل 
المركز،  لجهود  رافدًا  وعده  الطفل  حياة  في 
وفي هذا الصدد تناولت أهمية إشباع الحاجات 
بالنفس  الثقة  بناء  وأهمية  للطفل  األساسية 
وتعرف مفاتيح التعامل مع الطفل والعديد من 

المحاور ذات الصلة.

ً في مساعدة األطفال على حتقيق النمو املتوازن املتكامل للجوانب النمائية:  ً كبيرا تؤدي اخلدمة النفسية دورا
”اجلسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية والسلوكية” جميعها ومساعدتهم على فهم ذاتهم فيما يتعلق 
بحاجاتهم، ومبطالب البيئة من حولهم، فاإلرشاد النفسي ال يتعلق بعالج موقف متأزم، أو مواجهة مشكلة ما 

فقط بل يتعلق مبفهوم استمرار النمو وترابط مراحله.
 

مع  عندهم  ومعاييره  النمو  مطالب  بخصائص  كاملة  معرفة  ضوء  في  األطفال  إرشاد  خدمات  تقدمي  ويجب 
مراعاة الفروق الفردية والفروق بني اجلنسني، لذلك يقدم قسم اخلدمة النفسية في مركز تقومي وتعليم الطفل 

مجموعة من اخلدمات املساعدة لطالبه. 

  المجلد الثالث: العدد الثاني، أكتوبر ٢٠٠٩
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احتفل مركز تقويم وتعليم الطفل بالعيد الوطني للكويت ويوم التحرير 

وذلك يوم الثالثاء في ٢٤ – ٢ – ٢٠٠٩.

 وكانت البداية بالسالم الوطني لدولة الكويت فآيات عطرة من الذكر 
كلمة  العربية  اللغة  قسم  رئيس  الحلبي  أكرم  األستاذ/  ألقى  ثم  الحكيم 
الحفل عبر من خاللها عن المعنى الجميل الذي يتجلى في عيد الكويت 
الوطني، ثم ألقى األستاذ/ نعيم خطاب مدرس اللغة العربية قصيدة بهذه 

المناسبة السعيدة مطلعها:
لي في الكويت قصيدة عصماء        رفلت بحسن بيانها البطحاء
سخرت أقالمي لها متهيبًا             فتسابقت في ساحها الشعراء

وختمها بقوله:
تبقى الكويت أبية في شعبها       مثل النجوم دليلها األضواء

ثم تتابعت فعاليات االحتفال في جو من الفرح والمرح والبهجة حيث 
الشعبية وألقى أحد  العرضة  المركز رقصة  قدم مجموعة من طالب 
من  مجموعة  قدمت  كما  الكويت،  حب  في  شعرية  قصيدة  الطالب 
إحدى  بمشاركة  ترفيهية  وألعابًا  مسابقات  والطالب  المركز  مدرسي 
الفرق الموسيقية للحفالت وتخلل االحتفال عروض رياضية بإشراف 
قسم التربية البدنية وفقرتان موسيقيتان األولى بعنوان: ”بالدي الكويت“ 
قسم  بإشراف  المركز  طالب  أداها  يادار“  ”يادارنا  بعنوان  والثانية 

التربية الموسيقية.

واختتم االحتفال بالسالم الوطني لدولة الكويت. 
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ماجدة حكم
مديرة البرنامج التربوي الصباحي

في  الصباحي  التربوي  البرنامج  طلبة  عدد  يبلغ  كم 
مركز تقويم وتعليم الطفل؟

بين  الوعي  انتشار  على  دليل  وهذا   ١٣٢ العام  هذا  الطلبة  عدد  يبلغ 
تعاقدنا مع  للطالب، كما  المركز  يقدمها  التي  الخدمة  األهالي وجودة 
معلمين أكفاء في هذا المجال إضافة إلى المعلمين الذين أعارتهم وزارة 
التربية إلى المركز من الذين خضعوا لدورات تدريبية سابقة في التعامل 
مع ذوي صعوبات التعلم وكذلك تعيين مرشد نفسي حاصل على درجة 
الدكتوراة لعالج الحاالت الفردية وإرشادها بمختلف أنواعها، ووضع 

المركز منهجًا للمهارات الحياتية
التدريب  وحدة  مع  بالتعاون  القادمة.  السنة  منتصف  في  به  وسيعمل 
عقدت دورات تخصصية لتلبية احتياجات المعلمين، هذا باإلضافة إلى 
تبادل الخبرات الرياضية بين طلبة المركز وطلبة المدارس الخاصة 

األخرى.

كيف يستفيد الطالب من البرنامج الصباحي؟ 
يؤمن البرنامج التربوي الصباحي بيئة تربوية متكاملة، تمكن التالميذ 
من الوصول إلى أقصى طاقاتهم، أو إمكاناتهم التربوية واالجتماعية. 
التعليمية  لالحتياجات  الفردي  واالهتمام  التربوية  األسس  يوفر  كما 

المحددة، باإلضافة إلى االحتياجات التعليمية الفردية.

ما طبيعة العالقة بين البرنامج الصباحي وبين وزارة 
التربية؟

التربية،  وزارة  مدارس  تالميذ  البرنامج  هذا  يخدم  الوزارة  جهة  من 
ويتيح  للتلميذ الذي يعاني صعوبات تعلم فرصة الحصول على التدريس 
في  استمراره  مع  لديه  المحددة  الضعف  نواحي  لمعالجة  المتخصص 
متابعة مناهج وزارة التربية، ثم يعاد دمج هؤالء التالميذ في مدارسهم 

األصلية بعد فترة مناسبة من الدراسة في البرنامج.
من  لعدد  والعملي  النظري  للتدريب  الفرصة  إتاحة  أخرى  ومن جهة 

البرنامج.  في  للعمل  دراسيًا  عامًا  بانتدابهم  التربية  وزارة  معلمي 
فصولهم،  في  تعليمية  صعوبات  يعانون  الذين  األطفال  إلى  ليتعرفوا 

ويحولوا بعد ذلك للبرنامج.

تحول  التي  والمدارس  المركز  بين  العالقة  طبيعة  ما 
التالميذ منها؟

يرسل البرنامج رسالة إلى مدير المدرسة يوضح فيها السياسة المتبعة 
في كل ما يخص الطالب من كشوف الدرجات والغياب وإصدار شهادة 
دراسية للطالب وعند إعادة الطالب يزور فريق متخصص من المركز 
المدرسة، ليشرح األسلوب المتبع في تعلم الطالب وكيفية التعامل معه.

متى يقرر المركز عودة الطالب إلى مدرسته األصلية؟
أن  يفيد  تربوي  تقرير  على  بناء  األصلية  مدرسته  إلى  الطالب  يعود 
الطالب أصبح علميًا بمستوى صفه الدراسي وبعد حصوله على نسبة 
٨٥٪ من مقياس التحصيل الدراسي ويتولى هذا األمر لجنة استمرار 
الطلبة المؤلفة من رؤساء األقسام وأعضاء الجهاز اإلداري في البرنامج 
التربوي الصباحي إضافة إلى ذلك يذهب فريق من المركز إلى مدرسة 

الطالب األصلية ويقدم لإلدارة تقريرًا عن حالته.

البرنامج  يقدمها  التي  والفعاليات  األنشطة  أهم  ما 
الصباحي لتالميذه هذا العام؟

من األنشطة والفعاليات التي يقدمها البرنامج هذا العام:
برنامج رياضي متطور يخدم الطالب من عدة نواٍح.• 
برنامج التغذية الصحية السليمة بالتعاون مع استشارية تغذية.• 
مع •  بالتعاون  حدة  على  كل  والطلبة  للطالبات  الصحي  التثقيف 

ممرضة المدرسة وجهات صحية أخرى.
البرنامج الترفيهي حيث حرص المركز على قيام الطلبة برحالت• 

      ترفيهية لما لها من أثرعلى التقارب فيما بينهم وبين المعلمين وال 
      سيما الرحالت الميدانية العلمية.
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بعض  يبديها  التي  االستقواء  سلوكيات  عن  ماذا 
التالميذ؟ وما اإلجراءات التي اتخذتها إدارة المدرسة 

للحد من هذه السلوكيات؟
إن سياسة االنضباط جزء هام من المنهاج المدرسي، فهي ضرورية 
تعد  التي  الصباحي  البرنامج  فلسفة  من  المنشودة  األهداف  لتحقيق 
التلميذ للحياة في هذا العالم المتغير دائمًا. وتمثل سياسة االنضباط 
الجسر المشترك بين األهداف النظرية والتطبيق العملي لتلك األهداف 
من خالل المهام اليومية، فهي تعمل على تشجيع التالميذ، وتعزيز 
المحيط  في  أدوارهم  بتدعيم  لديهم،  النفس  وضبط  الذات،  احترام 
وفقًا  االستقواء  التعامل مع  استراتجياتها  والمجتمع. ومن  المدرسي 

لآلتي:
أن تكون الطريقة مناسبة لسن الطفل ودرجة نضجه.• 
االهتمام الحقيقي بكل تلميذ على حدة مع التركيز على النقاط• 

     اإليجابية لديه.
زرع شعوراألمان لدى التالميذ بمحيطهم ليتسنى لهم التحدث • 

عما يقلقهم ويشغلهم بالهم.
بناء جو يتسم بالدفء والترحيب والدعم داخل الفصل.• 
تعزيز التشجيع اإليجابي بديًال عما ينجم عن التنفيذ السلبي • 

     للعقوبات وال سيما مع الحاالت التي يتعامل معها البرنامج.

الفعالة  المشاركة  الصباحي  البرنامج  يشجع  كيف 
ألولياء األمور مع المدرسة؟

من خالل عقد دورات تدريبية لكيفية تعامل أولياء األمور مع أبنائهم 
واالجتماعات  اللقاءات  عقد  خالل  ومن  التعلم،  الصعوبات  ذوي 

وحضور الندوات الهامة ذات الصلة.

وتعيق  البرنامج  تواجه  التي  المشكالت  طبيعة  ما 
تقدمه؟

أهم  من  المراجع  وكذلك  المجال  هذا  في  العرب  المتخصصين  قلة 
المعوقات التى تواجهنا وال سيما التكلفة المادية لها.

ما اقتراحاتكم وتوصياتكم لزيادة نشاط البرامج المطبقة 
وفاعليتها؟

الوقوف على أحدث المستجدات التربوية للبرامج المطبقة بالعالم وكيفية 
االستفادة منها، وزيارة الهيئة التدريسية لمدارس مماثلة لها سواء في 

الداخل أوالخارج لتحقيق أكبر قدر من الفائدة في هذا المجال.

ما طبيعة األنشطة خارج المقررات الدراسية التي يشجع 
البرنامج طالبه عليها الكتشاف مواهبهم المختلفة؟

الموسيقي،  منها:  المواهب  تكتشف  التي  الصفية  غير  األنشطة  هناك 
والرسم، والكمبيوتر، والتربية البدنية حيث كانت لهم مشاركات ناجحة 

على مستوى المدارس األجنبية أو الخاصة.

أولياء  إلى  توجيهها  تودين  أخيرة  كلمة  هناك  هل 
األمور؟

على أولياء األمور متابعة أوالدهم أوًال فأوًال وأال ينتظروا حتى نهاية 
العام لتقييمهم ال سيما إذا كانت هناك عوارض أو عالمات لصعوبات 
التعلم حتى يتسنى للمركز مساعدتهم وكذلك التدخل السريع إلنقاذهم 

وتفادي شعورهم باإلحباط وعدم الذهاب إلى المدرسة.

ماجدة حكم في سطور
 

ماجستير عالج أمراض التخاطب – جامعة واشنطن – ◊ 
سانت لويس بوالية ميزوري األمريكية.

١٩٨٦ انتسبت إلى المركز متطوعة للعمل اختصاصية ◊ 
عالج تخاطب.

بعد الغزو عملت بمكتب اإلنماء االجتماعي استشارية ◊ 
لعالج االضطرابات الكالمية، وعملت بمركز الرقعي 

التخصصي لعالج الحاالت المتضررة من الغزو العراقي 
الغاشم. 

١٩٩٨ انضمت إلى أسرة المركز.◊ 
عملت سابقًا بإدارة مدارس التربية الخاصة / موجه فني.◊ 
مدربة مؤهلة لبرنامج بورتيج للتدخل المبكر.◊ 
شاركت في عدة دورات تخصصية  في مجاالت اإلعاقات. ◊ 
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ال شك أن تقدير الذات هو أحد العوامل المؤثرة في نجاح التعلم، وعلى أولياء 
األمور أن يبحثوا عن الطرائق التي تعزز تقدير الذات لدى أطفالهم.

تقدير الذات
وتأثريه على النجاح

اقتراحات لتحقيق تقديرالذات
المديح:

يجب أن يوجه المديح للمحاولة وليس للعمل الذي أنجزه الطالب، وقد 
النجاح،  معنى  فكرتهم عن  يعدلوا  أن  للوالدين  الضروري  من  يكون 
فيمكن أن يبذل الطفل قصارى جهده، ولكنه لم ينجح في تحقيق توقعات 

والديه فهذا الجهد نوع من النجاح.

تجنب الموازنة باآلخرين:

من المهم أال نوازن بين الطفل واآلخرين للمحافظة على فرديته والتأكد 
شعور  ذلك  يعطيه  بفرديته  يشعر  الذي  فالطفل  ذلك،  يعرف  أنه  من 
باألمان، ويتعلم بفاعلية وتصبح لديه فكرة ذاتية إيجابية أكثر من الطفل 

القلق.

شجع االنضمام إلى نشاطات خارج المدرسة:

كثير من األطفال ذوي صعوبات التعلم يمكن أن يحصلوا على التعزيز 
تكون  التي  األنشطة  في  النجاح  الذاتي من خالل  لتقديرهم  والتشجيع 
لتطوير  معهد  أو  رياضي  نادي  إلى  االنضمام  مثل  المدرسة  خارج 

هوايات معينة.

حاول تقليص الوقت المخصص للواجبات المنزلية:

إذا كان الطفل يقضي وقتًا طويًال في عمل الواجب المنزلي فمن الحكمة 
الواجبات ساعات  االنكباب على هذه  المدرسة، ألن  ذلك مع  مناقشة 
طويلة قد يسبب اإلحباط ويقلل من الوقت الذي يمكن للطفل أن يقضيه 
في أنشطة أخرى قد تحقق له مزيدًا من النجاح كالمشاركة في رياضة 

ما مثًال.

حاول تفعيل أساليب تعلم طفلك:

يمكن للمدرسة أن تساعد في هذا المجال فاألطفال عادة يعملون بفاعلية 
إذا استطاعوا معرفة أساليب تعلمهم واستخدامها، ويمكن أن تكون هذه 

األساليب بصرية أو سمعية أو حسية حركية أو لمسية.

العمل اإليجابي مع المدرسة:

وهو أمر مهم، ألن غياب التعاون بين أولياء األمور والمدرسة سوف 
يشعر الطفل بذلك، وقد يشعرالطفل بعدم أهميته مما قد يؤدي إلى تأثير 

سلبي في تقديرالطفل لذاته.

أساليب التعلم    
التعلم،  أساليب  يفضلونه من  بما  األطفال واعين  يكون  أن  المهم  من 
فامتالك أسلوب تعلم ناجح هو أحد المحددات الهامة للتعلم الناجح – 
وبصرف النظر عن نوع المهمة المطلوبة أو المادة المطلوب تعلمها 
تعد أساليب التعلم مهمة في المدرسة، ولكن من المهم أيضًا أن يعرف 
البيت وقد  أولياء األمورأساليب تعلم أطفالهم، وما يفضلونه منها في 
وعلى  والديهم  تعلم  أساليب  عن  مختلفة  تعلم  أساليب  لألطفال  يكون 

الوالدين تقديرالطرائق المختلفة لتعليم األطفال.

تستخدم بعض المدارس استبيانًا معروفًا باسم قائمة جرد أساليب التعلم 
لمساعدة المعلمين على تحديد أساليب التعلم، وفيما يلي ملخص لهذه 
القائمة إلعطاء الوالدين فكرة عامة عن المجاالت والعوامل التي يمكنها 

أن تساهم في أساليب التعلم.
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تحتوي القائمة على ١٠٤ بند تقدم لنا مالمح أفضل أساليب التعلم في 
خمسة مجاالت: البيئية، والعاطفية، واالجتماعية، والفسيولوجية، 

والنفسية وفي هذه المجاالت ٢١عامًال مهمًا ومختلفًا وهي:
العامل البيئي: (الصوت، الضوء، ودرجة الحرارة وتصميم ◊ 

الصف الدراسي).
العامل العاطفي: (الدافعية – الثبات وبنية المسؤولية).◊ 
مع ◊  والعالقات  األسرية،  (العالقات  االجتماعي:  العامل 

الزمالء واألصدقاء).
العامل الفسيولوجي: (األفضلية اإلدراكية، ومحتوى الطعام ◊ 

والشراب، والوقت المخصص من النهار، والحركة).
التحليلية ◊  واألفضليات  الشاملة  (األفضليات  النفسي:  العامل 

واالندفاعية واالنعكاسية). 

يوحي البحث الذي قام به Dunn وDunn (١٩٩٢ و ١٩٩٣) بأن 
أساليب التعلم تحدث فرقًا وأن كل المجاالت السابق ذكرها تحتاج 
إلى أن نركز عليها عند نقطة ما، ويمكن أن يكون لذلك انعكاسات 

على كيفية درا سة الطفل في منزله.

بناًء على العوامل السابقة طور Given وReid (١٩٩٩) إطار 
عمل لمالحظة أساليب التعلم سمي: تعرف األسلوب بالمالحظة 
مساعدة  هو   (IOSI) من  الغرض  أن  ورغم   (IOSI) التفاعلية 
المعلمين على تعرف مختلف أساليب التعلم إال أنه يمكن استفادة 
التي  المختلفة  بالمجاالت  أن يخلق وعيًا  يمكن  ولي األمر، ألنه 

تسهم في أساليب التعلم.
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“Dyslexia: A Complete Guide for Parents” نقال عن كتاب غافني ريد    

النقطة األساسية في كل ما سبق هي أن كل العوامل الحقيقية داخل الطفل وداخل البيئة، يمكن أن تمس أساليب التعلم، 
لديهم  المنزل وهل  في  اليومية ومعرفة طباعهم  باألنشطة  قيامهم  األطفال عند  الضروري مالحظة  يكون من  وقد 
أفضليات في ترتيبات الجلوس للكتابة والقراءة وهل هم متيقظون صباحًا أم مساًء؟ ومن خالل المراقبة وسؤال الطفل 
يمكن أن نكتشف أمرًا ما حول ما يفضله في التعلم، وعندما تكون لديك فكرة عن أفضليات الطفل يمكن بالتالي أن 

تعدل بعض التعديالت التي تساعد على تشجيع التعلم الفعال من خالل أساليب تعلم الطفل.

- ما الموضوعات والمهام واألنشطة التي يهتم بها الطفل؟الدافعية
- ما نوع التلقين واإلشارات الضرورية لزيادة الدافعية؟

- ما نوع الحوافز التي تحفز الطفل: فرص تولي القيادة، العمل مع 

   اآلخرين، وقت للراحة أوالنشاط البدني.

- هل فترات الراحة المتكررة أمر ضروري عند العمل في مهام- هل يتمسك الطفل بالمهمة حتى يكملها من دون فترات راحة؟المثابرة
   صعبة؟ 

- هل ينسب الطفل النجاح والفشل لنفسه أم لغيره؟ - إلى أي حد يتولى الطفل مسئوليته عن تعلمه؟المسؤولية 

- هل األغراض الشخصية للطفل (طاولة الدرس - المالبس -التنظيم
   المواد) جيدة التنظيم أم مبعثرة؟

- هل يستجيب الطفل لشخص ما يفرض عليه بنية تنظيمية؟

- هل يطلب الطفل الموافقة على ما أنجزه أم أنه بحاجة إلى - هل يكتمل عمل الطفل عندما يعمل وحده أم مع اآلخرين؟التفاعل
   مراجعته مراجعة متكررة؟

- هل يقاطع الطفل اآلخرين في أثناء الحديث؟- هل يقدم الطفل األحداث الهامة أم يلغي بعض التفاصيل؟االتصال

الشكل 
المفضل

- ما نوع التدريس الذي يفهمه الطفل بسهولة أكبر؟ المكتوب أم 
   الشفهي أم البصري؟

- هل يستجيب الطفل أسرع وأسهل لألسئلة حول القصص التي 
   يقرؤها أم التي يسمعها؟

- هل يبدأ الطفل بخطوة واحدة ثم يشرع شروعًا منظمًا أم يجد 
   صعوبة في تتبع تسلسل المعلومات؟

- هل هناك تسلسل منطقي في شروح الطفل أم أن أفكاره تقفز من 
   فكرة إلى أخرى؟

االندفاعية/ 
التأملية

- هل يبدو الطفل مقدرًا لألحداث الماضية قبل اتخاذ اإلجراء؟- هل استجابات الطفل سريعة وتلقائية أم أنها متأخرة وتأملية؟

- هل يتحرك الطفل في أرجاء الصف الدراسي أم يتململ عندماالحركية 
   يجلس؟

- هل يحب الطفل أن يجلس أو يمشي في أثناء تعلم أمر جديد؟

الوقت 
المفضل  

- في أي وقت من النهار يكون الطفل في أقصى حاالت
  االنتباه؟

- هل هناك فارق ملحوظ بين العمل الذي يقوم به صباحًا وبين ما 
   يقوم به بعد الظهر؟

- هل يبحث الطفل عن األماكن التي تتميز بالهدوء بصفة الصوت  
  خاصة؟

- هل يحب الطفل العمل في المناطق معتمة اإلضاءة أم يقول: اإلضاءة 
   إن الضوء ساطع جدًا؟

- هل يرتدي الطفل معطفه عندما ال يحتاج اآلخرون إلىدرجة الحرارة 
   المعاطف؟

- هل يضع الطفل الخطط ويعمل على تحقيق األهداف أم يتركالتنبؤ  
   األمور تسير كما يتفق؟
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كيف تتعرف على سلوك االستقواء؟

يمكن تعريف سلوك االستقواء بصفة عامة على أنه نوع من الهجوم 
أو الترهيب البدني، أو اللفظي، أو الجنسي أو النفسي وتشمل أساليب 

االستقواء الجوانب اآلتية: 
الضرب. • 
تخريب ممتلكات الطفل.• 
الشتم والسب.• 
التوبيخ.• 
االستهزاء العرقي.• 
نشر الشائعات.• 
العزل من الجماعة أو من األنشطة المختلفة.• 
التهديدات عبر البريد األلكتروني.• 
المكالمات الهاتفية التي تنطوي على اإلزعاج.• 
الترهيب أو التهديد عبر المواقع على االنترنت أو المدونات.• 

وكذلك هناك  االستقواء الجنسي وقد يتضمن اآلتي:
الفكاهات الجنسية غيرالمرغوب فيها.• 
الشتائم الجنسية. • 
نشر الشائعات الجنسية. • 
جذب الطفل بطريقة جنسية أو لمسه.• 
شد مالبس الطفل لألسفل أو خلعها.• 

يحدث سلوك االستقواء في الفصول والحمامات والممرات والمطاعم 
بين  الطريق  في  وأحيانا  المدارس  وحافالت  الملعب  أرض  وفي 
اإلنترنت،  على  االستقواء  يكثر  هذه  أيامنا  وفي  والمدرسة،  البيت 
المعلوماتية،  ألن الطالب بمقدورهم اآلن استخدام صفحات الشبكة 
ورسائل البريد األلكتروني والرسائل الفورية فقد يتعرضون للتهديد 

واإلهانة.  

من المعرض لخطر االستقواء؟ 

والبنات  واألوالد  لالستقواء،  هدفًا  يكون  ألن  معرض  طفل  أي 
أكثر  الصغار  األطفال  أن  بيد  بالتساوي،  السلوك  لهذا  يتعرضون 

تعرضًا له دون غيرهم.

ıaÏ‘nç¸a@⁄Ï‹ç@…fl@›flb»n€a@Û‹«
شائعًا،  سلوكا  المدرسة  في  االستقواء  سلوك  أصبح 
أكثر  السلوك،  هذا  لخطر  األطفال  بعض  ويتعرض 
من غيرهم، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة لذلك 

علينا اتخاذ الخطوات الكفيلة بحمايتهم منه.

ويتفهم الباحثون اآلن الكثير من األمور التي  تؤثر 
على نفسية الطفل وتستمر طويًال، ومما يؤسف له أن 
بعض اآلباء والمربين ما زالوا يقللون من خطرسلوك 
االستقواء أو يعجزون عن إدراكه، وأحيانًا يشجعون 
أطفالهم على الرد والمقابلة بالمثل عند تعرضهم له.

وكثيرًا ما يخشى األطفال إبالغ ذويهم عندما يتعرضون 
لالستقواء لشعورهم بالخجل من اإلفصاح عن ذلك، 
وخشية أن يتهموا بأنهم من الوشاة (الفتانون) أوخوفًا 

من عقاب المستقوى عليهم.

ولكي تساعد طفلك على التعامل مع سلوك االستقواء 
عليك أوال أن تتعرف حقيقة هذا السلوك ومعرفة ما 

الذي ينبغي عمله عند تعرض طفلك له.

المجلد الثالث: العدد الثاني، أكتوبر ٢٠٠٩
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ماذا تفعل إذا تعرض طفلك لسلوك االستقواء؟
فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها إذا تعرض طفلك لإليذاء:

شجع طفلك على الحديث عن سلوك االستقواء واستمع إليه في • 
حب وال تجعله يشعرأنك غاضب كي ال يزداد الموقف سوءًا. 

 أخبر طفلك بأنه غير مالم على ما حدث وال تفترض مسبقًا أن• 
     طفلك قد عمل عمًال يثيرأو يؤجج سلوك االستقواء، ألن الذي

     يستقوي كثيرًا ما يوجه أذاه لشخص ما دون أي سبب.
 ساند طفلك وتفهم مشاعره بدًال من تجاهل قلقه وعبر له عن• 

     اهتمامك وتفهمك للمشكلة كأن تقول: ”أنا أفهم أنك قد قضيت وقتًا 
     عصيبًا لكن دعنا نعمل معًا لنمنع تكرارحدوث هذا األمر“.

 استمع لرأي طفلك إن كان لديه أفكار تساعد على منع السلوك• 
     االستقوائي.

ال تشجع االنتقام ردًا على اإليذاء الناتج عن سلوك االستقواء.• 
انظر في أمراالستعانة بالمرشد النفسي المدرسي إذا استفحل • 

األمر وازداد خوف الطفل أو قلقه، اجمع أكبر كمية ممكنة من 
المعلومات حول سلوك االستقواء واطلب إلى طفلك أن يصف 

لك كيفية حدوث اإليذاء ومن الذي شارك فيه واسأله عن الشهود 
من األطفال اآلخرين الذين حضروا واقعة االستقواء.

إلى •  للتوصل  معًا  للعمل  المدرسة  ومدير  المعلمين  مع  تحدث 
الحلول الصحيحة لهذه المواقف.

إذا هاجم أحدهم طفلك بدنيًا أو هدده باألذى تحدث مع مسؤولي • 
المدرسة على الفور للمساعدة  والنظر في أمر إبالغ الشرطة.

ما سمات األطفال الذين يتعرضون لسلوك االستقواء؟
حدد الباحثون مجموعة معينة من السمات تجعل من بعض األطفال 
عرضة لمخاطر هذا السلوك أكثر من غيرهم، ألن األشخاص الذين 
األسهل  الضحية  الغالب عن  في  يبحثون  االستقواء  سلوك  يسلكون 

وهذه الشخصيات السلبية المستهدفة تتسم باآلتي:
لديهم عجز ظاهر في شخصياتهم.• 
معزولون اجتماعيًا أو وحيدون.• 
يبدو عليهم الضعف موازنة بأقرانهم. • 
يبكون بسهولة أو يغضبون بسهولة.• 
غيرالناضجين.• 
لديهم هياج عاطفي.• 

ما عواقب االستقواء؟
وتعليمية  واجتماعية  صحية  تأثيرات  االستقواء  سلوك  عن  ينجم 

ونفسية خطيرة. واألطفال المعرضون لالستقواء هم:
األكثرإصابة باالكتئاب والقلق و”اضطرابات الكرب الذي يعقب• 
الصدمة“ والتعاطي واالنتحار.• 
األكثراحتماًال لحمل األسلحة في المدرسة للدفاع عن النفس.• 
األكثر تغيبًا عن المدرسة لشعورهم بعدم توفر األمان.• 
لديهم صعوبة في التركيز في العمل المدرسي وفي الدروس حيث • 

    يستنزفهم القلق والخوف.
يتدنى لديهم احترام الذات عندما يكبرون مع معدالت أعلى من • 

    االكتئاب وغيره من االضطرابات العقلية عندما يصبحون بالغين.
قد تتطور لديهم مشكالت خاصة بالسيطرة على الغضب والسلوك • 

    التدميري للذات.
يشعرون بعلل ال تفسير لها كالصداع أوآالم المعدة.    • 

كيف نمنع سلوك االستقواء؟
يتعرض  حتى  ننتظر  وال  حدوثه  قبل  السلوك  هذا  نتقي  أن  يجب 
أطفالنا له ثم نتحدث عنه أو أن نتخذ إجراًء بشأنه، وفيما يلي بعض 

اإلرشادات التي علينا مراعاتها لحماية أوالدنا من هذا السلوك:  
اسأل طفلك بعض األسئلة حول اإلغاظة في مدرسته.• 
تحدث مع الطفل حول أصدقائه، وهل يلعب أو يتناول طعامه• 

    وحده.
ازرع في طفلك الثقة بالنفس والمرونة وعلمه كيف يطور • 

    مهاراته االجتماعية.
اجعل طفلك يشارك في األنشطة التي تزيد من احترامه لذاته• 

    كأنواع الرياضة المختلفة أو النشاط الموسيقي.
كن على بينة بسياسة مدرسة طفلك فيما يتعلق بسلوك االستقواء• 

    وما يتعلق باستخدام االنترنت لهذا السلوك.
تعامل مع التهديدات الواردة في البريد اإللكتروني بجدية مع • 

    التفكير في إبالغ المسؤولين في المدرسة عنها أواالتصال 
    بالشرطة.

شجع طفلك على الحديث عن سلوك 
االستقواء واستمع له.
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بعض النصائح الخاصة بالتعامل مع سلوك االستقواء:

ال ترد على بعض أساليب االستقواء فمعظم األشخاص الذين• 

      يستخدمون هذا األسلوب قد يقلعون عنه إذا لم يلتفت إليهم أحد.

    ال تتصارع ردًا على اإليذاء.• 

    جرب مع طفلك تبادل األدوارأو ممارسة ما تقوله للمستقوي• 

     مثل قول: ”أريدك أن توقف هذا اآلن!“

   أظهر الثقة برفع رأسك عاليًا. • 

   ارتبط بصديق عند وجودك في حافلة المدرسة أو في• 

    المطعم وبين الحصص أو في أثناء الذهاب من المدرسة وإليها.

   تحدث مع أحد البالغين؛ مدرس أو مدير المدرسة أو المرشدين   • 

    االجتماعيين أو النفسيين لمساعدتك على إيقاف سلوك االستقواء

   حاول مقابلة رفاق الصف الدراسي ممن يمتازون بالود 

   والمساندة ويشاركونك في أنشطتهم المختلفة.

كيف يمكن إيقاف سلوك االستقواء اآلن؟

فالتدخل  بنفسه،  االستقواء  سلوك  مع  التعامل  طفلك  من  تتوقع  ال 

المبكر عند مواجهة طفلك لالستقواء يمكن أن يمنع المشكالت الدائمة  

كاالكتئاب أو تدني احترام الذات. وال تجعل من سلوك االستقواء كأنه 

هذا  مواجهة  في  وحده  ابنك  تترك  وال  األطفال،  نمو  سنن  من  سنة 

السلوك، واعلم أن تورم العين أو نزيف األنف قد يشفى سريعًا لكن 

الجروح النفسية والعاطفية الناجمة عن سلوك االستقواء قد تظل باقية 

ومحفورة طول العمر.         
           

أخذت بتصرف من موقع:

http://www.mayoclinic.com/health/bullying/MH٠١٢٦
  

@fib–†˛a@�»i@Ûì≤
@bflá‰«@·ËÌá€aÎ@Œ˝ig
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سلوك االستقواء هو نتيجة لتأثيرات صحية 
واجتماعية وتعليمية ونفسية خطيرة.

المجلد الثالث: العدد الثاني، أكتوبر ٢٠٠٩
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التحفيز
ما التحفيز؟

التحفيز في اللغة جاء من مادة: (حفز) 
حّفز فالن ألمر”ما“: حثه عليه فهو حافز والجمع ”حوافز“.

باالختيار  والدرجة  الدورية،  كالعالوة  اإلنتاج  حوافز  جاءت  منها 
وغيرها ...

و(تحفَّز) في مشيته كالذهاب إلى صالة الجماعة مثًال: جدَّ وأسرع.
كذلك (تحفَّز) ألمر”ما“: تهيأ للمضي فيه واستعدَّ له.

تزيد عادًة في  العلوم والكيمياء: كل مادة  الحّفاز) في  (العامل  أما 
سرعة التفاعل.

والخالصة: إن التحفيز في عملنا التربوي هو التهيئة، واالستعداد 
بهدف زيادة اإلنتاج، وزيادة التفاعل بين المعلم والمتعلم.

لّما كان التحفيز يعني التـهيئة واالستعداد فهو كاإلحماء فيما يتعلق 
بالرياضي قبيل المباريات، والتسخين فيما يتعلق بالسيارة، وكما في 
الكيمياء حٌث على التفاعل، فإن ذلك يكون بين المعلم والمتعلم بهدف 
حث ”الدماغ“ الذي هو أساس عملية التعلم وتهيئته وإعداده فكيف 

يكون ذلك؟

لما كان التحفيز يهدف إلى التفاعل بين المعلم والمتعلم بمجموعة من 
األسئلة فإنه من الواجب أال تكون إجابات هذه األسئلة: (نعم – ال) 
أكثر من ذلك بحيث تشرك  أو(صح – خطأ) بل يجب أن تحتمل 

الطفل في التفكير العميق والتحليل. 

بمثيرات  الدماغ  هواستثارة  األسئلة:  هذه  لمثل  الرئيس  الهدف  إن 
خارجية بصرية أو سمعية أو حركية؛ وذلك بهدف التذكر والمالحظة 

والتحليل واالستنتاج.
 

وطرد  واألمان،  والراحة،  بالرضـا،  شعورالمـتعلم:  إلى  إضافة 
التوتر والقلق، داخل الصف مما يساعد على بناء عالقة جيدة بين 

المعلم والمتعلم.
 

ومن األخطاء الشائعة التي تحدث في عملية اإلحماء أو التحفيز أو 
األنشطة االستهاللية هذا السؤال: (ماذا تتذكر مما درسنا باألمس؟!).

إن مثل هذا السؤال محبط لكثير من التالميذ، ومحير لآلخرين فالواجب 
أن نتجنبه تمامًا، ألنه غير محدد وغير دقيق في نوع المعلومة المطلوبة 
وممكن أن نحدده بأن نقول ”ما حروف الجر التي تعلمناها في درسنا 

باألمس؟“

إن الغرض هو اإلحماء فقط فيجب أن تكون األسئلة سريعة ومحفزة؛ 
إنها فاتح الشهية للمعلومات التي ستأتي بعدها. ويجب أيضًا أن تكون 
وغرفة  والمطبخ،  الحديقة،  في  نقدمها  بحيث  تقليدية  غير  دروسنا 

الموسيقى؛ ألن ذلك سيولد لديهم الدافعية للتعلم.
 

الدافعية للتعلم:
 وهي ضرورية جدًا سواء أكانت:

١- دافعية داخلية: أي أنني أفعل هذا الشيء لذاتي.
٢- دافعية خارجية: أي لتحقيق هدف كالحصول على هدية ما أو

    تحقيق وعد ما عندما يحقق الفرد نجاحًا باهرًا، أو إرضاًء 
    للوالدين.

٣- المفاجأة: وهي عنصر ضروري في عملية التعلم.
٤- لذة ما بعد التعلم: وهي الشعور بالرضا بتحقيق فائدة ما

    أوهدف ما. 
٥- ربط عملية التعليم وأهميتها في حياته.

٦- اإلحساس بالرضا عما أنجز.
٧- تحقيق القيمة الذاتية، وعنصر األمان (بيت – راحة)، 
    واالحتياجات الفسيولوجية (أكل – نوم)، واالحتياجات 

    االجتماعية (العائلة، الوطن).

وعندما يستوفي أي شخص هذه االحتياجات فمن المؤكد أنه سيكون 
ناجحًا في تعليمه.

خطوات التعامل مع التحفيز
ال بد أن يعرف المتعلم النتائج التي سيحصل عليها عندما يتعلم• 

     شيئًا ما.
وأن يكون الثناء مالئمًا للجهد المبذول؛ أي يجب أن نثني على • 

األداء الجيد، وليس المتوسط، ألن الطفل يقدرالجهد المبذول فإذا 
أخذ الثناء والمديح على عمل بسيط فكأننا نقول له هذا يكفي منك!

ويكون الثناء على العمل وليس الشخص نفسه فنقول له:• 
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  - عملك اليوم: رائع.
  - أداؤك اليوم: غيرعادي.

  - خطك اليوم: جميل.
  - إجابتك عن هذا السؤال: ممتازة.

  - قراءتك لهذه الفقرة: رائعة.
  - حفظك ألبيات النص: متقن.

 ونتجنب قول:

أنت ممتاز، أنت رائع، أنت...

توجيه أسئلة غير تقليدية، لتوسيع مدارك المتعلمين وقدح األذهان  • 
     وتحريكها.

أسئلة التحفيز ذات تحديات، ولكن ليس هناك خوف من الفشل.• 
مراعاة الفروق الفردية والواقعية لتحقيق الدافعية.• 

                                         

سمير شحات المالح
مدرس لغة عربية

انتظرونا في العدد القادم مع موضوع 
(القواعد الذهبية في العملية التعليمية) 
ع 
 (
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التمرين:

أجريت التجربة باستخدام فقرة عدد كلماتها حوالي ”٧٠“ كلمة مكتوبة 
بالحجم ”٢٠“ ونوع الخط Simplified Arabic وكانت الفقرة تشمل عددًا 
الترقيم  وعالمات  واألسماء  والمضارعة  الماضية  األفعال  من  محددًا 

وأدوات العطف وظروف المكان والزمان.

 

اطلب إلى الطالب أن يشترك كل اثنين منهم ليكونا فريقًا يبدأ اللعب 
والعمل معًا ثم اطلب إلى كل فريق أن يكون جملة فعلية وجملة إسمية 
بحيث ال تقل كل جملة عن عدد محدد من الكلمات ”١٢ أو ١٥ أو٢٠“. 
بحيث يقرأ الطالب الكلمات ثم يكونون الجملة التي يختارونها ويقصون 

كلماتها ويلصقونها على الورقة.

مالحظة: عالمات الترقيم وأدوات العطف تحسب من الكلمات; ليشعر 
الطالب بأهمية استخدامها (و– ثم – أو– ف - ، - ؛ - ؟ - :).

وكذلك  العمل  مجموعات  وإدارة  التوجيه  على  يقتصر  المعلم:  دور 
اإلجابة عن أسئلة الطالب والمساعدة مثل توضيح معنى كلمة وطريقة 
يشترك كمساعد ألي  أن  الترقيم ويمكن  أوعالمة  الربط  أداة  استخدام 
فريق في القص أو اللصق وهكذا. وفي النهاية مساعدة الطالب على 
احتساب  بعد  بأنفسهم  أعمالهم  بموازنة  واختياراألفضل  عملهم  تقييم 

الزمن.

خالصة التمرين:
تشجيع الطالب على القراءة غير المباشرة.◊ 

 تعرف المعنى من خالل السياق.◊ 

االعتماد على النفس في وقت معين ليساعد نفسه.◊ 

 تحويل الحصة إلى ورشة عمل.◊ 

كسرالملل والنمط اليومي.◊ 

االستخدام العملي للغة وإخراجها من القالب النظري الجامد.◊ 

إظهار طرائق استخدام أدوات الربط وعالمات الترقيم وأهميته.◊ 

 تنمية الذكاءات المتعددة عندالطالب. ◊ 

 إشاعة روح التعاون واالستشارة بين الطالب.◊ 

 إشعار الطالب بأهمية إنهاء المهمة في وقت محدد.◊ 

الهدف العام من التمرين:
التدريب على كتابة موضوعات التعبير بطريقة مبتكرة وبنائية       

وتعاونية. 

الفئة المستهدفة:

طالب صعوبات التعلم والطالب الذين يعانون قلة الحصيلة اللغوية 
مع ميلهم إلى الحركة الكثيرة وفرط النشاط، والطالب الذين يتميزون 

بالذكاء العملي والفني. 

مخرجات تعليمية محددة:

١ – تنمية مهارة القراءة غير المباشرة.

٢ – تنمية مهارة فهم المعنى والضد والمفرد والمثنى والجمع من 

     خالل السياق.

٣ – تنمية المهارة الحركية وتحسين التآزر الحركي لبعض الطالب.

٤ – تنمية بعض المهارات الحياتية والتعاون بين الطالب.

٥ – إشعار الطالب بقيمة إنهاء األعمال في وقت محدد.

األدوات المستخدمة: 

مقص 

 الصق 

 وورقة بيضاء لنلصق عليها فقرة لغوية عدد 
كلماتها  (على وفق كل مرحلة عمرية ومستوى 

الطالب). 

حجم الكلمات كبير ال يقل عن ”٢٠“ (بينها فواصل تسمح بالقص).
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الذكاء العاطفي

يعد الذكاء العاطفي مفهومًا عصريًا حديثًا، وله تأثيرات واضحة ومهمة 
في حياة كل شخص وفي طريقة تفكيره وعالقاته وانفعاالته، فالتعاون 
بين العقل والقلب أو بين الشعور والفكر، يبرز لنا أهمية الذكاء العاطفي 
في التفكير سواء أكان ذلك من خالل اتخاذ القرارات الحكيمة أو في 
إتاحة الفرصة لنا لنفكر في صفاء ووضوح إذا أخذنا بعين االعتبار أن 
العاطفة عندما تقوى تفسد علينا القدرة على التفكير السليم والوصول 

إلى قرارات صائبة.

 
المسالك الخمسة للذكاء العاطفي:

للذكاء  أساسية  مجاالت  خمسة   (١٩٩٠)  Mayerو  Salvory حدد 
كما   (١٩٩٥) العاطفي  للذكاء   Goleman نموذجًا  تشكل  العاطفي 
تتضح أيضا عند Faupel (٢٠٠٣) ونموذج التعلم العاطفي للقراءة 

والكتابة وكلها تمثل المسالك الخمسة للذكاء العاطفي وهي:

أوًال - الوعي الذاتي: 
الوعي بالحالة العاطفية للشخص أي معرفة المرء لعواطفه ومشاعره 

ووعيه لألفكارالتي أدت إلى مروره بهذه التجربة االنفعالية.
قد يجد بعض األطفال صعوبات خاصة في تعلم أسماء هذه العواطف 
تعطل  وقد  الداخلية،  بحاالتهم  الوعي  على  قادرون  ولكنهم  األساسية 
إلى  بذلك  فيحتاجون  الذاتي  تطويرالوعي  العصبي  النمو  صعوبات 

مساعدة خاصة لتطويرالمهارات في هذا الجانب.

يمكن أن تتجلى في فترة المراهقة مشكالت تتعلق بتطويرالوعي الذاتي. 
فالمعلمون ألفوا مدى قصورالتعبيرالعاطفي لدى المراهقين لذلك يمكنهم 
تسمية ما يشعرون به من خبرات على أنها جيدة أوسيئة فقط أوأنهم 

يشعرون بسعادة أو حزن. 

ثانيًا - تنظيم األثر:
والقدرة  المرء،  انفعاالت  وإدارة  التحكم  على  القدرة  هو  األثر  تنظيم 
على التعامل معها وال سيما االنفعاالت القوية منها على نحو صحيح.

القدرة  تعني  هامة  قدرة  هي  لالنفعاالت  الذاتي  التنظيم  على  والقدرة 
على تهدئة االنفعاالت القوية بدًال من التصرف المبني على االندفاع 
وتعد مهارة من المهارات الهامة المطلوب تطويرها، ومن أمثلة ذلك 
إذا كان الطفل قلقًا جدًا من التحدث أمام الطالب في الصف الدراسي 
ويتظاهر بالمرض، أو هو مصاب به فعًال حتى يتجنب الموقف، فهو 
في هذه الحال يتعلم الكثيرعن كيفية السيطرة على مشاعرالعدوان أو 
التغلب على الخوف، وقد تؤدي الوسائل غير المثمرة إلدارة االنفعاالت 
إلى تجنب المواقف األكاديمية واالجتماعية أو تدميرها، والشباب الذين 
يفتقرون إلى مثل هذه المهارات هم أكثر تعرضًا الرتكاب المخاطر 
هذه  للسيطرة على  كوسيلة  أوالمخدرات  الخمور  تعاطي  أو  المفرطة 

المشاعر.

نمر  عندما  أنفسنا  نهدئ  أن  على  القدرة  هي  المهمة  المهارات  وأحد 
بتجربة مؤلمة وقوية أو انفعال مدمر(وهو ما نسميه التخفيف الذاتي). 

ثالثًا - القدرة على تحفيز الذات:
الصغير  فالطفل  المنشودة  األهداف  لبلوغ  الذات  تحفيز  على  القدرة 
الذي يعتمد على البالغين يحفز من خالل الموافقة والقبول الذي يتلقاه، 
وكلما كبر يجب أن يكون قادرًا على الحصول على التحفيز الداخلي 
لكي يبلغ أهدافه ويلبي احتياجاته وأن يكون ناجحًا، وهناك دائما توازن 
بين التحفيز الداخلي والتحفيز الخارجي، فالتحفيز الخارجي يشير إلى 
الداخلي  التحفيز  أما  الجوائز،  أو  المديح،  مثل  المكاسب،  أو  الهدايا 
فيشير إلى مشاعر الفرد نفسها من نجاح أو تمكن أو رضا، ويأتي ذلك 
من خالل تطوير المهارات، وإرضاء حب االستطالع والفضول كما 

أنها تأتي من خالل تجنب شيء ما غير مرغوب فيه كالتوبيخ مثًال.
كما يحتاج الطفل أيضًا إلى القدرة على توليد اإلصرار والعزم للبدء 
في مشروع ما قد ال يدر منافع مباشرة في الحال ففي أيام االمتحانات 
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على سبيل المثال يوفر لنا التحفيزالمرونة لمقاومة دافع الرضا الفوري 
لكي نلعب أو نشاهد التلفاز بدًال من العمل أوًال وبعد ذلك االستمتاع.

 
رابعًا - التعاطف (اإلدراكية االجتماعية):

القدرة على تعرف أحاسيس اآلخرين ومشاعرهم هي أكثر المهارات 
التعلم  التعاطف في صميم  القدرة على  األفراد وتكمن  لدى  األساسية 
العاطفي، ويتجاوز التعاطف وعي الفرد بمشاعره الذاتية في أن يكون 

قادرًا على اإلحساس باآلخرين ومن أجلهم.

األطفال  لدى  التعاطف  األطفال  برعاية  والمهتمون  المعلمون  يطور 
والصغار تطويرًا متواصًال من خالل ”االستماع التأملي والمرور بعيدًا 
عن محتوى ما قيل واالستماع إلى المشاعر“ المعبرعنها بشكل شفوي 

أوغير شفوي. 

المرونة  إلى  نحتاج  ذلك  نفعل  ولكي  الطفل.  بعيون  العالم  إنها رؤية 
والخيال، وال يحتاج الطفل إلى أن يقول ما يشعر به حتى يحصل على 

التعاطف، فقد يعبرعن مشاعره من خالل وقفته 
حتى  كلمات  إلى  المشاعر  وترجمة  أوسلوكه 
يفكر فيها، فاالستجابة لمشاعر السلوك البارزة 
لكي  السلوك  هذا  يحتاج  الطفل  أن  تعني  قد 
يعبرعن نفسه، وهذا األمر دقيق في التعامل مع 

كثير من المشكالت السلوكية.

تطوير التعاطف لدى األطفال والشباب:
 Kathleen بها  قامت  نقدية  دراسة  توصلت 
عدد  إلى  التعاطف  تطور  في  تبحث   Cotton
هناك  أن  كما  ذلك،  لعمل  الهامة  الطرق  من 
وفيما  التعاطف.  على  للتدريب  محددة  برامج 
تطوير  في  تساهم  التي  للتقنيات  وصف  يأتي 

التعاطف:
تشجيع األطفال على مناقشة مشاعرهم.◊ 
تكرار الممارسة في تخيل وإدراك وجهات ◊ 

   نظراآلخرين، وذلك من خالل لعبة تبادل 
   األدوار أو المناظرات للتشجيع على رؤية وتقييم مختلف وجهات

    النظر.
عندما يؤذي الطفل غيره علينا أن نساعده على فهم األذى الذي◊ 

    يسببه، وكيف يمكنه إصالحه.
كشف المنبهات التي تثيرالعواطف بطريقة تساعد األطفال على ◊ 

    الحركة من خالل القصص أو مناقشة المسائل الراهنة.
دراسة للشخصيات المتميزة من ناحية التعاطف كالشخصيات◊ 

    الدينية أوالشخصيات العامة والشخصيات الروائية والقصصية 
    في األدب والحكايات يمكن دراستها أيضًا لنتفحص العالم الداخلي 

    للعواطف والمقاصد.
التغذية الراجعة في تقدير التصرفات والتي تضع تعليقات إيجابية ◊ 

    على خصائص الشخصية مثال ذلك: ”لقد الحظت أنك تبادلت 
    ذلك مع حمد، ويبدو أنك مهتم بإضفاء السعادة على اآلخرين“ 

    وليس المقصود من التغذية الراجعة إحداث سلوك معين بل 
    مساعدة الطفل نفسه كشخص يفكر في اآلخرين.

(الكفاءة  اآلخرين  ومشاعر  عواطف  مع  التعامل   - خامسًا 
االجتماعية):

نحن بحاجة إلى المهارات االجتماعية حتى نواصل العيش مع اآلخرين 
وينطوي ذلك على قدرتنا على تهدئة أنفسنا بدًال من تصعيد المواقف. 
ويحتاج الطفل إلى أن يكون واعيًا بتأثيره على اآلخرين، بحيث يقف 
بمفرده مؤكدًا ذاته جاعًال اآلخرين يعلمون أنه قد تضايق أو شعر باأللم 
أو األذى، كما يحتاج الطفل إلى معرفة كيفية فعل ما يفعله دون أن 

يؤذي مشاعر اآلخرين وذلك بتصعيد االنتقام أو الرد على اإلساءة.
 

خالل  من  األشخاص  بين  المهارات  هذه  تعلم  حول  يدور  النمو  إن 
وإذا  البالغين،  ومع  وأقرانه  أشقائه  مع  في عالقاته  والخطأ  المحاولة 
سار األمر على الوجه الصحيح سوف يتعلم كيفية التعامل مع اآلخرين. 

السالمة  تعزز  واإلمكانات  القدرات  هذه 
يواجهون  األطفال  وبعض  والسعادة، 
الذي  المجال  هذا  في  خاصة  تحديات 
التعلم  صعوبات  مع  يرتبط  أن  يمكن 
االنتباه  نقص  اضطرابات  مثل  الخاصة 
وفرط النشاط (ومع ذلك فبعض األطفال 
يتفوقون  قد  الصعوبات  هذه  لديهم  الذين 
قد  األطفال  وبعض  المجاالت)  هذه  في 
عن  ينعزلون  وبدورهم  ذلك  يألفون  ال 
مجموعاتهم أو يصبحون ضحايا لسلوك 
االستقواء، وعندئذ يفقدون فرصًا تعليمية 
قيمة، ويحتاج هؤالء األطفال إلى مساعدة 
يستفيدون  األطفال  كل  أن  علمًا  خاصة 

من تجربة كيفية التعامل مع اآلخرين.

نحتاج  العالقات  في  الكفاءة  والكتساب 
به على اآلخرين ومعرفة ما  نؤثر  الذي  والتأثير  بالواقع  الوعي  إلى 
الذي يشعرون به؟ ومحاولة االتصال معنا في أي وقت محدد وإذا فهم 
يثير استياء شخص  يقوم به لكي  الذي يمكن أن  أي طفل صغير ما 

آخر؟  كان ذلك بمثابة فرصة لتعديل سلوكه.

مهما كان الطفل صغيرًا إال أنه يعبر عن جانب معين من التعاطف 
والتناغم يؤدي إلى مساعدة األطفال اآلخرين الذين يشعرون باالستياء، 
من  كبير  قدر  لديهم  يبدو  الذين  الصغار  األطفال  يمكن مالحظة  كما 
درجة  وعلى  التفاوضية،  والحلول  المجموعات،  تنظيم  في  المهارات 
من االستبصار بمشاعر اآلخرين ودوافعهم ومصدر قلقهم، فيما يتعلق 
باألطفال ذوي صعوبات التعلم في هذا المجال قد تكون التكلفة عالية 
ألن هؤالء األطفال يفتقرون إلى بعض المهارات االجتماعية وهناك 
المجاالت  وتتضمن  يملكونها  التي  االجتماعية  المهارات  من  الكثير 

اآلتية: 
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مهارات المحادثة: 
- القدرة على استهالل المحادثة.

- اإلصغاء للشخص اآلخر.
- انتظار اللحظة المناسبة ألخذ دوره في الحديث.

- االستمرار في المحادثة وإنهاء المناقشة على الوجه الصحيح.
- أن يكون قادرًا على التعاطف.

مهارات التفاوض: 
تبادل الممتلكات أو األغراض.◊ 
االنضمام إلى مجموعة بدأت نشاطًا للتو.◊ 
القدرة على التوفيق والحلول الوسط.◊ 
التعامل مع اإلغاظة والرفض.◊ 
قول ”ال“ عندما يضغط الزمالء.◊ 
تعبير الشخص عن آرائه بنفسه واالستماع إلى آراء اآلخرين.◊ 
القدرة على عدم الموافقة.◊ 
التوسط وحل الخالفات.◊ 

مهارات الصداقة:
القبول واستقبال المجامالت.◊ 
االعتذار.◊ 
طلب المساعدة.◊ 
المشاركة في األلعاب وفي األنشطة الجماعية.◊ 
تقديم الشخص نفسه ألشخاص جدد.◊ 

مساعدة األطفال على تعلم المهارات االجتماعية يتطلب مستوى أعلى 
من المهارات االجتماعية من جانب القائم بالمساعدة، وقد يثير تصحيح 
أن  يفضل  لذا  االستياء،  أو  اإلغاظة  من  نوعًا  المناسب  غير  السلوك 

يكون النقد بناًء بدًال من أن يكون الذعًا.

الخمسة،  المحاور  هذه  تطوير  على  القدرة  جميعهم  األطفال  يمتلك 
وهذه المحاور تتطور في فترة البلوغ أيضًا، والتطور العاطفي عملية 
المختلفة،  تطورهم  مراحل  في  األفراد  ويختلف  العمر  طول  مستمرة 
والتعلق  كالمزاج  العاطفي:  الذكاء  تطوير  على  كثيرة  عوامل  وتؤثر 
الخاصة  والعالقات  فيها  يعيش  التي  البيئة  ونوعية  باألسرة،  المبكر 
بذلك، وهذه العوامل جميعها تؤثر على تصوراتنا عن أنفسنا وكيفية 
ولديه  بالمدرسة  يلتحق  الطفل  أن  ورغم  العاطفية.  حياتنا  مع  تعاملنا 
بالفعل أساسيات تطوره، إال أن المدارس يمكنها تطوير هذه المجاالت 
العاطفية  الحياة  ويثمن  يحترم  الذي  والمناخ  السائدة  الثقافة  من خالل 

للمجتمع ومن خالل تسهيل تعلم المهارات الخاصة بذلك.

المرجع: التعلم العاطفي للقراءة والكتابة والروح العامة للمدرسة
المؤلف: ستيف كليك

ترجمة: أحمد عبدالعزيز
إعداد: إبراهيم حسن األحمد 
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أنواع الذكاء
H. Gardner (١٩٩٣,١٩٨٣) نظرية الذكاءات المتعددة

تنطلق هذه النظرية من مسَلمة هي:
”كل األطفال يولدون ولديهم كفاءات ذهنية متعددة منها ما هو ضعيف 
ومنها ما هو قوي ومن شأن التربية الفعالة أن تنمي ما لدى المتعلم من 
كفاءات ضعيفة وتعمل في الوقت نفسه على تنمية ما هو قوي لديه“ 
أي تبتعد هذه النظرية عن ربط الكفاءات الذهنية بالوراثة الميكانيكية 
التقليدية  االختبارات  النظرية  وترفض  للتربية  إرادة  كل  تسلب  التي 
للذكاء ألنها ال تنصف ذكاء الشخص فهي تركز على جوانب معينة 

فقط من الذكاء. 
 

الذكاء بالمفهوم الكالسيكي :
الذكاء هو ما تقيسه اختبارات الذكاء (كل إنسان له سقف من الذكاء ال 
يتعداه). وهو قدرة عامة موجودة عند األفراد جميعهم بدرجات متفاوتة 
وال يمكن أن يتحسن تحسناًٍٍ جوهريًا من خالل التدريس أو التدريب أو 

العمر أو الخبرة. إنه استعداد فطري عند الفرد.

تعريف الذكاء بالمفهوم الجديد :
(يؤلف  اإلنتاجات  تشكيل  أو  المشكالت  حل  على  القدرة  هو  الذكاء 
موسيقى – يكتب قصيدة.....) أي أننا نتعلم عن الذكاء بدراسة العمليات 
ثقافية مهمة أو  الناس عندما يحلون مشكالت  التي يستخدمها  الذهنية 
تصميم إنتاجات ثقافية مهمة وليس من خالل اختبارات مقننة. ويعتقد 
غاردنر إنه ال يمكن إيجاد نموذج للوظيفة الذهنية ليشكل األساس في 
حل المشكالت الذهنية ويرى أيضا أن العمليات الذهنية تتنوع باالعتماد 

على المهمة التي يشترك فيها المتعلم. 

كيف تكون ذكيًا؟  
ليس بالضرورة أن تعرف ما درجة ذكائك؟ ولكن يجب ان تتعلم كيف 

تكون ذكيًا؟
الدماغ  يتلقاها  التي  المستمرة  الجديدة  المعلومات  من  كثير  هنالك 
بطرائق شتى، وتختلف في الوظائف بين التذكير والتأنيث، وبين تأثير 
مقدرة  على  والبيئة  الجينات  تأثير  سيما  ال  الذكاء  حدة  المشاعرعلى 
الطفل العقلية، ونظرية هوارد غاردنر للذكاء المتعدد أوضحت أصنافًا 
عدة من الذكاء، علمًا أن هنالك كثيرًا من األصناف التي لم تعرف بعد 

وفيما يلي أنواع الذكاءات المتعددة التي حددها جاردنر:
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أنواع الذكاءات المتعددة
١. الذكاء البصـري (المكاني)

Visual-Spatial Intelligence

يعني القدرة على التصور الذهني للعالم البصري والمكاني بدقة. 
ورؤية  (العين)  خارجية  رؤية  خالل  من  الذكاء  هذا  ويتجلى 
داخلية (عين العقل) ويتضمن ذلك الفضول الحسي الحركي عن 
للقدرات  المتكامل  البيئي واالستخدام  الفضاء  العالم واستكشاف 
البصرية والمكانية في حل المشكالت والتعبيرعن الذات واتساع 
الذهني  والتخيل  والرموز  الصور  باستخدام  اإلبداعي  التفكير 
الزيتية  والصور  الخرائط  وتصميم  والمونتاج  النشيط  والخيال 
سيناريوهات  وخلق  والرسوم  الملصقات  صنع  وفن  والنحت 

مهمة في العقل.

االستراتيجيات:
اجعل الحصة بصرية قدر اإلمكان، وكررالجزء اللغوي للمتعلم 
(تكرار)  إعادة  يطلبون  الذين  التالميذ  تحبط  وال  يفهمه  حتى 
إلى  ويحتاجون  البصر  طريق  عن  يتعلمون  فهم  المعلومات 
رؤية الحركات الجسدية اللغوية والتعابير التي تظهر على وجه 
في  الجلوس  ويفضلون  الدرس،  محتوى  يفهموا  لكي  المدرس 
مثال:  البصرية  المعوقات  لتجنب  للفصل  األمامية  الصفوف 
أفضل  ويتعلمون  ”بالصور“  يفكرون  وقد  اآلخرين.  رؤوس 
من خالل العرض البصري. ويفضل الطالب غالبًا أخذ النقاط 

أما  المعلومات،  ليستوعبوا  بالتفصيل 
يفضل  المدرسة  قبل  ما  مرحلة  في 
أو  والصور  البيانية  الجداول  األطفال 
أوراق العمل التي تحتوي على الصور 
أو  األبجدية  الحروف  أو  الكلمات  أو 

األلوان ألخذها إلى المنزل.

ل 
و 
ر 
و 

٢. الذكاء اللفظي – اللغوي
Verbal-Linguistic Intelligence 

يعني الحساسية لألصوات واإليقاعات ومعاني الكلمات والوظائف 
المختلفة للغة والقدرة على االستخدام المتقن للكتابة والتعبير الشفهي 
واستخدام  المقاالت  كتابة  يحبون  الذين  لدى  الذكاء  هذا  ويتجلى 
العامة  والمناظرات والحوارات واألحاديث  اللغوي  الفهم  مهارات 
والصحفية  اإلبداعية  والكتابة  والشعر  الرسمية  وغير  الرسمية 

والدعابة المرتكزة على اللغة. 

االستراتيجيات:
يتعلم هؤالء األطفال تعلمًا أفضل من خالل: المحاضرات، ◊ 

والمناقشات، ومن خالل ما يسمعونه من اآلخرين.
يترجمون ◊  القوي  السمعي  اإلدراك  ذوو  فالمتعلمون 

المعلومات األساسية للكالم من خالل استماعهم إلى: نبرة 
والعناصراألخرى،  والسرعة،  الصوت،  أوعلو  الصوت، 
وال يفيدون كثيرًا من المعلومات المكتوبة إال بعد االستماع 

إليها.
المنهج ◊  قراءة  من  يستفيدون  ما  غالبًا  المتعلمون  هؤالء 

بصوت عال أواستخدام شريط مسجل.
تأثير أفضل، والمدرسون ◊  لها  (التمثيلية)  المتنوعة  القراءة 

المتحمسون ينوعون في القراءات.
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٣. الذكاء المنطقي الحسابي
Mathematical – Logical 

االستنتاجي  واالستدالل  اإلدراك  على  والقدرة  الحساسية  يعني 
هذا  ويتجلى  والتجريدية  العددية  األنماط  واستخدام  واالستقرائي 
حل  أنماط  واكتشاف  البحث  على  القدرة  لديهم  الذين  لدى  الذكاء 
المشكالت والمهارات وعملياتها والعمليات الحسابية وأنماط التفكير 
الفعال والتفكير التجريدي والتفكير الموجه بالتطبيق، ويظهر هذا 
الذكاء لدى العلماء وأساتذة الرياضيات والعلوم والمهتمين بالبرمجة 

والعاملين في البنوك والمحاسبين.  
 

االستراتيجيات:
ويستطيعون ◊  الرياضيات،  في  أفضل  أداء  يؤدون  التالميذ 

مساعدة اآلخرين في المسائل الحسابية المنطقية.
يحبون حل األحجيات، أو القصص ذات المشكالت المنطقية ◊ 

التي تجلب المتعة في المسائل الحسابية المنطقية، فأعطهم 
أو  لحلها،  مشكالت  أو  الحبكة  فيها  تتوافر  التي  القصص 
الفصل.  في  التحليلية  األحداث  ذات  القصص  لهم  اشرح 
بالجداول  الصوتيات  يربطوا  أن  المتعلمين  هؤالء  بإمكان 

والكلمات المجردة بسبب الترتيب المنطقي.

٤. الذكاء الجسدي الحسـي
Bodily / Kinesthetic 

يعني القدرة على استخدام الجسم في التعبير عن األفكار والمشاعر 
والقيم وإظهار األداء فمثًال يتوضح هذا الذكاء من خالل استخدام 
الجسم في التعبير عن المشاعر واإليماءات الجسمية والمهارية أو 
إظهار األداء الجسمي والحركي (كما يبدو في األلعاب الرياضية) 
أو في حل مشكلة (كما يبدو في عمل الحرفيين) أو في خلق إنتاج 
جديد (كما يبدو في أداء المخترعين) أو في تشكيل إنتاج بالتناول 
المهاري لألشياء (كما يبدو في أداء النحات والميكانيكي والطبيب 
النشاطات  في  المتفوقين  أولئك  لدى  الذكاء  هذا  ويتجلى  الجراح) 
الحركية والرياضية أو في التحكم بحركات الجسم وفي التنسيق بين 
المرئي والحركي وتناول األشياء بمهارة معينة كالمرونة والتوازن 
والرشاقة... الخ باستخدام أدوات مثل، التمثيل، والمسرح، واأللعاب 
الرياضية، والمهن الحرفية والطباعة وأدوات الجراحة، االختراع، 

تمثيل االدوار، تقليد اآلخرين. 

االستراتيجيات:
األشخاص ذوو الذكاء الجسدي الحسي يتعلمون تعلمَا أفضل ◊ 

       من خالل تشغيل األيدي، واألنشطة التي تكشف العالم الحسي 
      من حولهم، فالمراكز التعليمية تعمل عمًال جيدًَا لهم.

يحتاجون إلى الحركة في عملية التعلم، والسماح لهم بالوقوف ◊ 
      لتأدية أعمالهم إذا احتاجوا إلى ذلك. فهم بحاجة غالبًا إلى 

      تغير األنشطة.
فهم مساعدون جيدون في الفصل ال سيما لتلبية حاجاته أو ◊ 

      إرسالهم إلى مكان ما لجلب بعض األغراض.

٥. الذكاء الطبيعي 
Naturalist Intelligence

في  للرغبة  الفطري  والفضول  الطبيعية  للبيئة  الحساسية  يعني 
الطبيعية  الكائنات  فهم  على  والقدرة  الطبيعي  العالم  استكشاف 
وأشكالها المختلفة. تتجلى هذه القدرة لدى الذين لديهم حب عميق 
للطبيعة والحيوانات والنباتات واألشياء الطبيعية ويتأثرون بأشياء 
مثل: الطقس، واألوراق المتساقطة في فصل الخريف، وأصوات 
الريح، والشمس الدافئة، أو حتى حشرة في غرفة المنزل. يظهر 
هذا الذكاء لدى العلماء المختصين في دراسة الحيوانات وتربيتها 
وكتابة  وتقديرها  خصائصها  وفهم  وتصنيفها  وتعرفها  والنباتات 

التقارير.

االستراتيجيات:
المدرسية ◊  الساحة  أو  الحديقة  أو  كالبر  الخارجية  الطبيعة 

تشكل أداة تعليمية لهؤالء األطفال. 
أليفة في الفصل يجذب هذا النوع ◊  وجود نماذج لحيوانات 

من المتعلمين الذي يحبون قضاء الوقت بالنظر الى سلوك 
الحيوانات، فهم يستمتعون برعايتهم لها واالعتناء بها.

األصناف ◊  جدولة  وباستطاعتهم  األشياء  تصنيف  يحبون 
األزرق،  باللون  محتوياتهم  قائمة  مثال  الغرفة،  بألوان 

وأخرى باألحمر... وهكذا.

٦. الذكاء التأملي الذاتي
Interpersonal Intelligence

هو القدرة االرتباطية المتجهة نحو الداخل ويعني القدرة على إدراك 
اإلنسان لمظاهره الداخلية (الذاتية) ومجال عواطفه. يتجلى هذا الذكاء 
لدى الذين لديهم إرادة قوية وثقة بالنفس ودافعية داخلية وإحساس 
قوي باألنا واستدالل عال وحب العمل الفردي والقيام بمشروعات 
مستقلة متجنبين النشاطات الجماعية. يحدث هذا الذكاء من خالل 
مهارات التأمل الذاتي ويتضمن ذلك الوعي بعمليات التفكير وإدراك 
والفلسفات  والقيم  والمعتقدات  الذات  وتقدير  الذات  وتحليل  الذات 
الشخصية والتساؤالت الكونية مثل: (ما معنى الحياة) وهم أحيانًا 
يتمتعون باالستبصار والحكمة اإلبداعية ويتصفون بالحدس والفكر 
المحدد حيث يأتي إليهم العديد من الناس طلبًا للنصيحة واالستشارة. 
يظهر هذا الذكاء لدى القادة الدينيين والفالسفة واألطباء النفسيين 

وعلماء النفس والباحثين في الذكاء اإلنساني.

االستراتيجيات:
الفرق ◊  في  المناقشات  مجموعة  إلى  الطلبة  هؤالء  ينضم 

بسبب فضولهم وحاجاتهم إلى فهم الصورة الكلية.
هؤالء الطلبة يصلحون أن يكونوا قادة لمجموعات لقدرتهم ◊ 

على رؤية الصورة الكاملة، فعندما يرون الصورة الكاملة 
يصبحون ذوي دافعية عالية واستمتاع في مساعدة اآلخرين 

على روايتها.
يحبون األسئلة الكونية.◊ 

المجلد الثالث: العدد الثاني، أكتوبر ٢٠٠٩
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٧. الذكاء الــمـوسـيـقـي
Musical / Rhythmic

يعني القدرة على إدراك الحساسية لإليقاع  وأنماط النغمات ودرجاتها 
واإلنتاج  الموسيقي  والتحليل  الموسيقي  والتأليف  الموسيقي  واألداء 
الموسيقي وكل أشكال التعبير الموسيقي واألصوات الطبيعية البيئية 
الذين  لدى  الذكاء  هذا  ويتجلى  بآثارها.  واالنفعال  لها  واالستجابة 
ويظهر  اإليقاعية  واألنماط  الموسيقى  إلى  واالستماع  الغناء  يحبون 

هذا الذكاء لدى العازفين والملحنين والمؤلفين الموسيقيين. 

االستراتيجيات:
يستجيبون لإليقاع فدعهم يكرروا الدرس بأسلوب إيقاعي.◊ 
استخدم في الجملة إيقاع الكلمات أو الكلمات ذات السجع أو ◊ 

الشعر.
استخدم الجملة ذات الكلمات المكررة.◊ 
دق، زوم، ◊  تك،  مثل:  اصواتاًَ  تحدث  التي  الكلمات  استخدم 

رنيم.
استخدم األدوات اإليقاعية عندما تسجل شريطًا تعليميًا يحفظ ◊ 

عن ظهر قلب.
الطفولي، ◊  واإليقاع  األغاني  خالل  من  اللغة  يتعلموا  دعهم 

واجعل اللحن بسيطًا كبداية لقصة أو بيت شعر.

٨. الذكاء التواصلي- التعاوني
Intrapersonal Intelligence

يعني القدرة على فهم الناس وإدراك طباعهم ومزاجهم ودوافعهم 
يعملون  وكيف  خفية)  كانت  (ولو  ورغباتهم  نواياهم  وقراءة 
الصوتية  للتعبيرات  الحساسية  ذلك  ويتضمن  لها  واالستجابة 
القادرين  لدى  الذكاء  هذا  يتجلى  الوجه.  وتعبيرات  واإليماءات 
على قبول اآلخرين واالتصال معهم وإقامة العالقات االجتماعية 
والمهارات  التعاوني  التعلم  باستخدام  والجماعي  التعاوني  والعمل 
االجتماعية وإجراء المناقشات والمشاريع الجماعية وتقدير الثقافات 
االخرى ويظهر هذا الذكاء لدى القادة السياسيين والمعلمين والتجار 

والمستشارين والدبلوماسيين واألطباء النفسيين.

االستراتيجيات:
المشاريع ◊  أو  المناقشات  في  للمشاركة  فرصة  إعطائهم 

الجماعية.
يحبون العمل مع فريق عمل أو مع أنماط تعليمية مثال:   ◊ 

التعليمية  األلعاب  أو   ،(Flash Card) التعليمية  البطاقات 
كتابة  في  اآلخرين  مع  بالتعاون  يستمتعون  الجماعية 
بعض  قراءة  إعادة  أو  قصير  تمثيلي  مشهد  أو  مسرحية 

القصص التي قرئت اآلن في الفصل.
يشكلون مساعدين جيدين لألطفال الذين يعانون قصورأ في ◊ 

المهارات اللغوية ويساعدون في إثارة المحادثة.

الـمصـدر: تدريس االطفال من ذوي صعوبات التعلم في الفصول الدراسية 
العادية. من جانب سوزان فوز برينر.”التعلم وأساليب متعددة الستخبارات.“

ترجمة: أستاذة / ماجدة حكم.

إعداد: إبراهيم حسن األحمد.

  المجلد الثالث: العدد الثاني، أكتوبر ٢٠٠٩
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الذكاء املكاني البصري:
العالمةالعبارةالرقم

تقدر الفنون املرئية وتتمتع باللوحات واملنحوتات.١.

لديك ميل لتصوير األحداث بالكاميرا العادية أو الفيديو.٢.

تبدأ تلقائيا بالرسم في أثناء تدوين املالحظات أو في أثناء التفكير في شيء ما، ميكنك أن ترسمه رسماً دقيقاً.٣.

ليست لديك مشكلة في قراءة اخلرائط واإلبحار، لديك حاسة حسن تقدير االجتاه.٤.

تتمتع باأللعاب مثل: أحجية الصور املقطوعة، ولعبة الدهاليز.٥.

ماهر بتفكيك األشياء وإعادة تركيبها، ميكنك تركيب: طائرات، سيارات، بواخر بالستيكية، وإتباع الرسوم البيانية من أجل ذلك.٦.

كنت حتب دروس الفن في املدرسة، وكنت تفضل علم الهندسة على اجلبر.٧.

تلجأ عادة إلى الرسوم البيانية كدليل حلجتك، وميكنك فهم اجلداول والرسوم البيانية بسهولة.٨.

ميكنك أن تتصور كيف تبدو األشياء من منظار مختلف، أو كيف يبدو شكل البناء مبجرد النظر إلى مخططه.٩.

تفضل قراءة املواد املدعومة بكثافة مبواد بيانية.١٠.

اموع

الذكاء اللغوي:
العالمةالعبارةالرقم
تتمتع باللعب على الكالم، تتمتع باألشعار، والقصص.١.

 تقرأ كل شيء: كتب، ومجالت، وصحف، وحتى أسماء األصناف.٢.

.٣.ً . أو مناقشاً مقنعاً، وكاتباً جيدا تستطيع أن تعبر عن نفسك بسهولة وثقة إما شفهياً أو كتابةً

تطعم أحاديثك بأقوال سبق أن قرأتها أو سمعتها.٤.

.٥.ً حتب حل الكلمات املتقاطعة، أو أي من ألعاب تركيب الكلمات، إنك قادر على التهجئة جيدا

ً إلى درجة أنك تسأل عن كلمة استعملتها، كما إنك تتمتع باستعمال الكلمة املناسبة في النص.٦. لديك مفردات غنية جدا

في املدرسة كنت تفضل موضوعات مثل: العربية (لغة وأدباً)، التاريخ والدراسات االجتماعية، إنك تضع أهمية إثراء مفردات ولدك.٧.

ميكنك أن تتدبر أمورك في املناقشات الكالمية، وإعطاء تعليمات وتفسيرات واضحة.٨.

حتب أن تفكر بصوت عال، أو أن تتكلم في أثناء املشكالت، وأن تشرح احللول وأن تلقي األسئلة.٩.

مستعد دائماً أن تتشرب املعلومات عن طريق االستماع للمذياع أو املسجل، وتشعر أن الكلمات تنطبع بسهولة في ذهنك.١٠.

اموع

ما نوع ذكاءك؟
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الذكاء املنطقي – احلسابي:
العالمةالعبارةالرقم

تتمتع بالعمل في األرقام، وحتسب حسابات ذهنية.١.

 تهتم بالتقدم العلمي، وحتب أن تختبر األشياء لترى كيف تعمل.٢.

تستطيع بسهولة القيام بحساباتك املصرفية أو البيئية، إنك تخلق أهدافاً رقمية في أعمالك وحياتك اخلاصة.٣.

حتب أن تنظم فرصك أو رحالت أعمالك في جداول مفصلة، إنك حتضر، وترقم، وتطبق جداول: ماذا على أن أفعل.٤.

ً منطقياً وعلمياً، مثال: الشطرجن.٥. تتمتع بالتحديات الفكرية أو أي من األحجيات واأللعاب التي تتطلب تفكيرا

تنتبه دائماً إلي األخطاء املنطقية في األشياء أو األعمال التي يقولها أو يفعلها الناس.٦.

احلساب والعلوم كانا من املوضوعات املفضلة لديك في املدرسة.٧.

ميكنك إيجاد أمثلة محدودة لدعم وجهات نظر عامة، وأن حتلل األوضاع واملناقشات براحة تامة.٨.

تتخذ لنفسك أسلوباً منهجياً بخطوات مدروسة حلل املسائل، إنك جتد عالقات صلة بني األشياء واألرقام.٩.

ً صحيحاً.١٠. متيل إلى تصنيف األشياء، أو جتمعها أو حتديد كميتها من أجل تقدير أهميتها تقديرا

اموع

الذكاء اجلسدي احلركي:
العالمةالعبارةالرقم

تشارك في نشاط رياضي أو متارس متارين رياضية ممارسة ١.
منتظمة، وتتمتع: باملشي، والسباحة، والشعور بلذة 

استعمال جسمك.

بارع في تصليح األشياء أو تركيبها بنفسك.٢.

 حتب أن تفكر مبشكالتك خالل قيامك بعمل جسدي ما ٣.
كاملشي أو الركض.

ليس لديك مانع أن ترقص.٤.

حتب أن تشترك في األلعاب األكثر إثارة في مدينة املالهي.٥.

متيل إلى التعاطي احلسي مع األشياء، إلى التقاطها ٦.
والتحكم بها، من أجل فهمها ملياً، إنك تتمتع بتركيب 

األحجيات.

أكثر احلصص متعة في املدرسة كانت حصص الرياضة ٧.
والتربية البدنية، وأي صفوف حرفية، إنك تتمتع بالنحت 

كنوع من أنواع الفنون.

تستعمل حركات اليدين أو حركات أخرى للتعبير عن ٨.
نفسك.

حتب أن جترب شخصياَ خبرة تعليمية جديدة، بدالً من ٩.
قراءة كراس عنها، أو مشاهدة فيلم فيديو عنها.

اموع

الذكاء البيئي الطبيعي:
العالمةالعبارةالرقم

 حتب احليوانات أو لديك حيوان أليف في البيت.١.

تستطيع التمييز وتسمية العديد من أنواع: األشجار، ٢.
واألزهار، والنباتات.

لديك اهتمام ومعلومات جيدة عن كيفية عمل اجلسم ٣.
وتبقى مطلعاً على أحدث املستجدات.

 تعي وتنتبه لوجود آثار األقدام، واألعشاش، وعناصر ٤.
احلياة البرية خالل املشي، وتستطيعُ فهم دالئل تبدل 

الطقس.

ميكنك أن تتصور نفسك مزارعاً أو رمبا حتب صيد ٥.
األسماك.

بستاني حذق تفهم معالم وآثار املواسم جميعها. ٦.

لديك االهتمام بالقضايا البيئية العاملية الهامة.٧.

تبقى مطلعاً نسبياً على التطورات في الفلك، على ٨.
كيفية والدة الكون وعلى تطور احلياة.

تهتم بالقضايا االجتماعية والنفسية واحملفزة لدى ٩.
اإلنسان.

اموع

  المجلد الثالث: العدد الثاني، أكتوبر ٢٠٠٩
٣٢

26&-_%¤]>



26&-_%¤]>

Winebrenner, Susan. Teaching Kids with Learning Difficulties in the Regular Classroom. Learning 

Styles and Multiple Intelligences.

الذكاء الذاتي الشخصي:
العالمةالعبارةالرقم

لديك مذكرة أو دليل شخصي لتدوين أفكارك.١.

متضي أحياناً أوقاتاً هادئة للتفكير ملياً بالقضايا املهمة في حياتك.٢.

لقد حددت أهدافك الشخصية  تعلم إلى أين أنت ذاهب.٣.

مفكر مستقل –  تعرف عقلك وتأخذ قرارات بنفسك.٤.

لديك هواية أو اهتمام خاص، ال تدع أحداّ يشاركك فيه.٥.

ً مع نفسك.٦. ً – أنت سعيد جدا حتب أن تصطاد أو تتنزه وحيدا

تفضل أن تقضي عطلتك في كوخ على رأس جبل بدالً من منتجع سياحي فخم يغص بالناس.٧.

لديك فكرة واقعية عن نقاط قوتك وضعفك.٨.

شاركت في ورش عمل لتحسني الذات، أو تلقيت بعض اإلرشادات لتعرف نفسك أكثر.٩.

تعمل لنفسك – أو فكرت جدياً أن تعمل عمالً فرديا لك.١٠.

اموع

الذكاء اإليقاعي املوسيقي:
العالمةالعبارةالرقم

ميكنك العزف على آله موسيقية.١.

ميكنك أن تغني على النغم الصحيح.٢.

عادة ميكنك أن تتذكر حلناً ما مبجرد أن تسمعه مرات ٣.
قليلة فقط.

تستمع عادة إلى املوسيقى في البيت، أو في السيارة، ٤.
وأحياناً تذهب إلى حفالت موسيقية، حتب االستماع إلى 

املوسيقى خالل عملك.

جتد نفسك تلحق اإليقاع بيديك، لديك حساً إيقاعياً ٥.
.ً جيدا

ميكنك متييز أصوات آالت موسيقية مختلفة.٦.

موسيقى األفالم أو الدعايات تخطر عادة في ذهنك.٧.

ال ميكنك تخيل احلياة من دون موسيقى، جتد أن املوسيقى ٨.
ً خالل سماعك إياها. حتيي فيك مشاعر وصورا

تصفر أو تدندن عادة حلناً ما.٩.

تستعمل عادة النغم (أو القافية) لتذكر األشياء، مثل: ١٠.
ترداد رقم هاتف بنغمة معينة.

اموع

 الذكاء االجتماعي:
العالمةالعبارةالرقم

تستمتع بالعمل مع أشخاص آخرين كعضو في ١.
مجموعة أو جلنة.

ً لشخص ما.٢. ً أو مستشارا تفتخر بأن تكون مرشدا

يأتي إليك الناس ألخذ النصيحة – ميكنك وصف نفسك ٣.
بأنك متعاطف.

تفضل األلعاب الرياضية التي تلعب فيها فرق مثل: كرة ٤.
السلة، وكرة القدم على األلعاب الفردية كالسباحة، 

والركض.

تفضل األلعاب التي يشارك فيها أشخاص آخرون: ٥.
كالبريدج، واملونوبولي.

ً أن تتواجد في حفلة على أن ٦.  اجتماعي، تفضل كثيرا
ً ملشاهدة التلفزيون. تبقى في البيت وحيدا

.٧.ً لديك العديد من األصدقاء املقربني جدا

ً مع الناس، وميكنك املساعدة في حل ٨. تتعاطى جيدا
املشكالت.

 تتكلم عن املشكالت مع اآلخرين بدالً من أن حتاول أن ٩.
.ً حتلها  وحيدا

اموع
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تعد مكتبة صعوبات التعلم في مركز تقويم وتعليم الطفل من المكتبات 
لدى  أثيرًا  حلمًا  إنشاؤها  شكل  وقد  التعلم  بصعوبات  المتخصصة 
المركز، لتكون رافدًا جديدًا من الروافد التي تصب في مجال صعوبات 
التعلم، وها هو الحلم قد تجسد على أرض الواقع وأصبح حقيقة ماثلة 
للعيان بعد أن افتتحت في يونيو ٢٠٠٨م بفضل اهللا وعونه ومؤازرة 
المقصد وشرف  نبل  تفهمت  التي  لألوقاف  العامة  كاألمانة  الخيرين 

المسعى وقدمت كل الدعم إلنشاء هذه المكتبة.
 

وللتعريف بهذه المكتبة نقدم هذه التغطية الشاملة لها بعد أن تجولنا 
بين رفوفها والتقينا فريق العمل فيها واستمعنا إلى شرح مفصل عنها 

قدمته لنا أمينة المكتبة أ. فاطمة منير.

هذا التصنيف شهرته الواسعة بتغطيته للمجاالت الموضوعية كافة، 
ويعد من أسهل النظم في استخدام المستفيدين، فالمستفيد من المكتبة 
ترتيب  كيفية  استيعاب  الزيارات  من  بسيط  عدد  خالل  يستطيع 

األرفف وأماكن الكتب.

كما تعتمد المكتبة على قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية وهي من 
أهم القواعد الخاصة بالفهرسة، وتعتمد أيضًا على نظام آلي متكامل 
ال  عالميًا  المكتبات  مجال  في  المستخدمة  اآللية  النظم  أفضل  من 
الهدف  (وكان   .(MARC) العالمية  مارك  صيغة  يدعم  أنه  سيما 
من اعتماد كل هذه المعايير العالمية في العمليات الفنية والخدمات 
المعلوماتية بناء المكتبة على أحدث النظم والمعايير المقننة عالميًا 

لتقديم أفضل الخدمات لزوارها والمستفيدين منها).

الخدمات التي تقدمها المكتبة وعالقتها بصعوبات التعلم:
ال تدخر المكتبة جهدًا في مساعدة الباحثين والزائرين وهذا إيمانًا 
مجموعة  تقدم  حيث  المستفيدين  وبين  بينها  العالقة  بتوطيد  منها 

متنوعة من خدمات المعلومات، ومنها:

خدمة اإلرشاد والتوجيه: التي تعتمد على تعريف المستفيد بكيفية 

التعلم صعوبات  مكتبة 

أقسام المكتبة:
الباحثين  على  ليسهل  أقسام  عدة  إلى  المكتبة  مجموعات  ُقسمت  لقد 
والرواد االستفادة منها بأفضل طريقة ممكنة، فنجد قسم الكتب العربية 
وقسم الكتب األجنبية وقسم الدوريات وقسم الوسائل التعليمية، إضافة 
إلى تقسيم مجموعات المكتبة موضوعيًا لذلك سيجد الباحث في المكتبة 
أو الزائر لها الكتب المشتركة في الموضوع نفسه في مكان واحد مما 

يسهل عليه عملية البحث واالسترجاع.

الطريقة المعتمدة لتصنيف الكتب:
العشري  ديوي  تصنيف  على  مجموعاتها  تصنيف  في  المكتبة  تعتمد 
وهو من أهم النظم المستخدمة في عمليات التصنيف عالميًا ومستخدم 
في أكثر من ١٣٠ دولة ومترجم إلى ما يزيد عن ٣٠ لغة، واكتسب 

استخدام المكتبة وفهارسها ورفوفها وأجهزتها المختلفة.
الجو  توفير  فيها  المكتبة  راعت  التي  الداخلي:  االطالع  خدمة   

واألثاث واألجهزة المناسبة لروادها والمريحة لهم.
خدمة اإلعارة: وذلك مقابل اشتراكات رمزية .

باألوعية  قوائم  إعداد  الببليوغرافية:  والخدمة  االنترنت  خدمة 
المتوفرة في المكتبة وهي من الخدمات المكتبية الحيوية والمتميزة 
والتي تهدف إلى التعريف بمقتنيات المكتبة وموضوعاتها المتعددة 

ليسهل على القارئ والباحث الحصول عليها واإلفادة منها. 
اإلحاطة الجارية: وهي نظام الستعراض األوعية المتوفرة حديثًا 
بالمكتبة، توفر هذه الخدمة أمام المستفيدين فرص االطالع بصورة 
مستمرة على أحدث اإلصدارت في مجال صعوبات التعلم وكل ما 

يتعلق بها من موضوعات. 
البث االنتقائي للمعلومات: هي معلومات منتقاة تخدم شريحة معينة 
تزويد كل مستفيد  إلى  اهتماماتهم. وتهدف  تعكس  المستفيدين  من 
تزويدًا دوريًا أسبوعيًا أو كل نصف شهر بالمعلومات التي تدخل 
ضمن نطاق اهتمامه دون سؤاله.  وغيرها من الخدمات المكتبية 
الباحثين  خدمة  في  المطاف  نهاية  في  تصب  التي  والمعلوماتية 
لتمكنهم من الوصول إلى ما يحتاجون إليه كله من معلومات تخص 

مجال صعوبات التعلم.
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كيفية االستفادة من خدمات المكتبة:
من  مجموعة  بتحقيق  تأسيسها  منذ  التعلم  صعوبات  مكتبة  التزمت 
األهداف والغايات والغاية األسمى من هذه الغايات هي خدمة المستفيدين 
والباحثين، لذلك تفتح أبوابها للباحثين كلهم سواء من داخل مركز تقويم 

وتعليم الطفل أم خارجه.

أسلوب االستعارة المعتمد في المكتبة:
لقد وجدت المكتبة أن هناك شريحة كبيرة من الباحثين ال يسمح وقتهم 
باالطالع والبحث داخل المكتبة لذا قررت فتح باب العضوية للباحثين 
لهم،  الخارجية  اإلعارة  خدمة  وتوفير  رمزي  اشتراك  مقابل  جميهم 
والفترة الزمنية المسموح بها في عملية االستعارة هي أسبوعان، حيث 
الجامعات  في  العليا  الدراسات  وطلبة  التدريس  هيئة  ألعضاء  يمكن 
كحد  كتب  خمسة  على  الحصول  الكويت  بدولة  والخاصة  الحكومية 
أقصى في المرة الواحدة، أما باقي أعضاء المكتبة فيمكنهم الحصول 
عملية  تجديد  ويجوز  الواحدة  المرة  في  أقصى  كحد  كتابين  على 

االستعارة بعد ذلك في حال توفر الكتب.

رواد المكتبة:
تقدم المكتبة خدماتها للزوار والباحثين كلهم بالتساوي فهي تسعى لتقديم 
أكبر قدر من الفائدة دون النظر إلى عمر أو جنس أو مرحلة تعليمية 
أو غير ذلك، ولكن الطريقة التي تقدم من خاللها المعلومات المطلوبة 
للطالب  المعلومات  تقديم  يمكن  فال  آخر  إلى  مستفيد  من  تختلف 
باألسلوب نفسه الذي تقدم به ألعضاء هيئة التدريس، كما أن المعلومات 
التي  المعلومات  الحال عن  بطبيعة  تختلف  الطالب  إليها  يحتاج  التي 
يحتاج إليها أعضاء هيئة التدريس والتي تكون أكثر تخصصًا وعمقًا، 
لذا فإن المعلومات وطريقة تقديمها تختلف من مستفيد إلى آخر وفقًا 
دوريًا  إجراًء  المكتبة  وتجري  الثقافي.  والمستوى  العمري  للمستوى 
عملية تحليل لروادها والكتب التي تعيرها لتحديد طبيعة االحتياجات 
التي سيتوقف عليها بعد ذلك تزويد المجموعات وتنميتها بما يتوافق 

وهذه االحتياجات.

مصادر تزويد المكتبة:
تخصص المكتبة جزءًا من ميزانيتها السنوية لعمليات التزويد وتنمية 
المجموعات وذلك بناء على احتياجات المستفيدين التي تتبين للمكتبة من 
خالل التحليل الدوري لها، وبناًء على ذلك تحدد المجاالت التي تتركز 
والمطبوعات  اإلصدارات  أحدث  المكتبة  وتتابع  التزويد  عليها عملية 
في مجال صعوبات التعلم التي توزعها دور النشر العربية والعالمية، 
الدولي  الكويت  المختلفة كمعرض  الكتب  إلى زيارة معارض  إضافة 
هذا  المختلفة.   النشر  دور  من  كبيرة  مجموعات  يضم  الذي  للكتاب 
بخالف اإلهداءات التي تصل وصوًال مستمرًا إلى المكتبة سواء من 

األشخاص أم من الجهات ذات الصلة بصعوبات التعلم.

عالقة المكتبة بالمكتبات األخرى:
اهتمت المكتبة اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الجهات والهيئات والمكتبات 
الخارجية وكانت البداية مع مكتبة الكونغرس األمريكية حيث ُربطت 
الكونغرس  مكتبة  بفهارس  التعلم  صعوبات  مكتبة  فهارس 
المعتمدة  البروتوكوالت  األمريكية وذلك باالعتماد على أحدث 
 (Z٣٩,٥٠) عالميًا في عمليات االتصال بين المكتبات وهو معيار
الذي يعد بروتوكوًال معياريًا عالميًا يستخدم في مجال استرجاع 
المعلومات بهدف إتاحة البحث وتبادل البيانات الببليوغرافية بين 
قواعد البيانات المختلفة حيث يوفر إمكانات عالية ومتقدمة في 
عمليات البحث في قواعد المعلومات المختلفة باستراتيجية بحث 
سواء  مدخل  بأي  البحث  يمكن  كما  موحدة.  وواجهات  واحدة 
كانت كلمات مفتاحية Keyword أم مداخل أخرى مثل المؤلف، 

العنوان، الموضوع، ... وهكذا.

داخل  البحث  على  القدرة  للمستفيدين  البروتوكول  هذا  ويوفر 
صعوبات  مكتبة  فهرس  خالل  من  الكونغرس  مكتبة  مقتنيات 
التعلم ومن خالل الواجهة الخاصة بفهارس مكتبتنا نفسها. كما 
المشاريع  من  مجموعة  إقامة  دراسة  بصدد  حاليًا  المكتبة  أن 
والعالمية،  العربية  المكتبات  أهم   من  مجموعة  مع  التعاونية 
المركزية  كالمكتبة  وأكاديمية  ومتخصصة  عامة  مكتبات  منها 

بجامعة الكويت.

التطلعات المستقبلية:
المتخصصة  والعالمية  العربية  الدوريات  في  االشتراكات  عدد  زيادة 
الدوريات  بها  تتمتع  التي  الكبيرة  لألهمية  وذلك  التعلم،  بصعوبات 
األشكال  فمعظم  منها،  المحكمة  سيما  وال  واألكاديمية  المتخصصة 
تضم  وغيرها  والمراجع  كالكتب  المعلومات  أوعية  من  األخرى 
معلومات أقدم نسبيا من المعلومات المنشورة في الدوريات التي تحوي 
أحدث األبحاث والدراسات، إضافة إلى تأسيس قسم خاص بالرسائل 
مع  والتعاون  المتطورة  البيانات  قواعد  ببعض  واالستعانة  الجامعية 
جامعة الكويت لتبادل اإلصدارات والتسجيالت الببليوجرافية.        

                                                                          
تحقيق:  أ. إبراهيم حسن األحمد
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دينا– الصف الرابع.
أحب أن أكون دكتورة أسنان.

 الني أحب أعالج أسنان الناس ألن أسناني من قبل 
كانت تؤملني ( تعورني).

محمد – الصف التاسع.
أحب أن أكون رجل إطفاء.

ألنها مهنة بها حركة وتعب وإثارة، كنت 
من قبل في مخيم مع األهل واندلعت 
حريق وقمت بإخمادها فأصبح لي شأن 

كبير داخل األسرة.

حسني– الصف السادس .
أحب أن أكون طبيباً.

ألني أحب مساعدة املرضى.

حصة – الصف السابع.
أحب أن أكون طبيبة

ألن خالتي طبيبة وهي مثل أعلى لي.

اعداد وتصوير:
تامر عبد العزيز

<g†<]É^⁄<Vå
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عبد العزيز– الصف 
السادس.

رجل أعمال.
ألن أبي رجل 

أعمال، وألنني أحب 
الكمبيوتر.

معاذ – الصف الثامن.
أحب أن أكون طبيباً بيطيرياً.

ألني ورثت حب احليوانات عن والدي، وكان عندي 
.ً كلب أحببته كثيرا

موضي – الصف السابع.
أريد أن أكون طبيبة بشرية.

كي أساعد الناس،(ألني ما أحب أشوف أحد يتألم).

دانة – الصف الثامن.
أحب أن أكون مهندسة.

ألني أحب مادة الرياضيات من الصف األول اإلبتدائي.

ميرزا – الصف 
الرابع.

أحب أن أكون 
جندياً.

كي احمي الوطن 
من (احلرامية)، حتى 
ال يسرقون (يبوجون) 

منا الوطن.

محمد – الصف 
الثامن.

أحب أن أكون شرطياً.
كي أدافع عن الوطن 
وأحميه، كما أن ابن 
خالتي مثل أعلى 
بالنسبة لي وهو 

شرطي.
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ال يعلم الكثيرمن الناس أن هناك عددًا كبيرًا ممن يعانون صعوبات التعلم أو 
العسر القرائي (الدسلكسيا) أو نقص االنتباه وفرط النشاط وعلى قدرعال من 
المواهب واإلمكانات الفنية والعقلية التي تجعلهم روادًا في مجاالت كثيرة، 

والشخصية التي سنتحدث عنها فيما يأتي مثال على ما ذكرنا.

في  ركن  إلى  ويلجأ  الصف  من  ُيطرد  كان  حين 
والعجز  الحزن  مشاعر  تتنازعه  المدرسة  حديقة 
التأمل فيما يحيط  والغضب واإلحباط كان عزاؤه 
في  يسعي  النمل  من  أبصر سربًا  مرة  وذات  به، 
ال  بقايا  ومن  الصغير  القش  من  عشًا  ليبني  دأب 
الفكرة  عند  توقف  تلحظها.  المجردة  العين  تكاد 
وبدأ التفكير في عمل بيت صغير من علبة ثقاب، 
متناهية  أعماال  ليبدع  المشارط  أصغر  فاستخدم 
واستخدم شعيرات من ذبابة ميتة ليكمل بها أعماله 
الذبابة ماتت ميتة طبيعية وال  النحتية ويقول: إن 
أجل  يقتل حشرة من  أن  الفنان  أن من حق  يرى 

الفن.

وتواصلت الهواية واستمر يفكر ويبدع أشكاًال فنية 
تعد أصغر األعمال على اإلطالق، فبدأ العمل مع 

الدبابيس الصغيرة  وعد الفنان الوحيد الذي
أبدع أعماًال من أقل المجسمات حجمًا على 

اإلطالق.

عائلة الرئيس األميركي ”براك أوباما“ منحوتة على ثقب إبرة واستخدم 
”ويغان“ رمش عين صغير لإلشارة به على الرئيس األميركي.

النحات   Willard Wigan ويغان“  ”ويالرد  يكن  لم 
اإلنجليزي من برمنغهام (المولود عام ١٩٥٧) ليعلم 
أنه سيكون واحدًا من أشهر الفنانين المعاصرين في 

مجال نحت المجسمات المتناهية الصغر.

التعلم  صعوبات  طفولته  منذ  يعاني  كان  فقد 
ويعترف بأنه ال يعرف كيف يقرأ أو يكتب، وكانت 
أنه صغير وغبي،  بشدة حتى شعر  تعنفه  المعلمة 
فأصرعلىأن يثبت أن ”األصغر هو األعظم“ وأن 

”عدم الشيء يمكن أن يكون كل شيء“!

في مايو ٢٠٠٧ اشترى العب التنس ورجل 
األعمال ”ديفيد لويد“ مجموعة من أعمال ”ويغان“ 

مكونة من ٧٠ قطعة بمبلغ ١١,٢ مليون جنيه 
استرليني وقد طافت معارضه أماكن كثيرة. 

A·ƒ«˛a@ÏÁ@ãÃñ˛a
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نظرية الذكاء الناجح
The Theory of Successful Intelligence

اسم المؤلف: د/ محمود محمد علي أبو جادو
الناشر: ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع

موضوع الكتاب: جاء هذا الكتاب الذي انبثق عن دراسة تعد واحدة 
من أهم الدراسات العربية في توظيف النظرية في التدريس ضمن 
برنامج تعليمي يستند إلى هذه النظرية، ليزود المكتبة العربية باإلطار 
النظري الخاص بهذه النظرية وعالقتها ببعض النظريات األخرى.

إرشاد الموهوبين والمتفوقين
Counseling Gifted and Talented

اسم المؤلف: ليندا سلفرمان كريقر
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع

أربعة  إلى  المؤلفة  تطرقت  الكتاب  هذا  في  الكتاب:  موضوع 
معناها  على  والنزاع  الموهبة  فهم  على  اشتملت  موضوعًا،  عشر 
الموهوبين  باألطفال والمراهقين  الخاصة  والموضوعات اإلرشادية 
اإلرشاد  عملية  وإلى  الموهوبين  إرشاد  في  التطوري  والنموذج 
ذوي  من  الموهوبين  إرشاد  وإلى  للموهوبين  الجماعي  واإلرشاد 

صعوبات التعلم.
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صعوبات التعلم النظرية والممارسة
Learning Disabilities: Theory and Practice

اسم المؤلف: أسامة محمد البطاينة
الناشر: دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة

موضوع  الكتاب: تناول هذا الكتاب مفهوم صعوبات التعلم من منظور 
الفيزيولوجية  المركزي  العصبي  الجهاز  ووظيفة  العصبي  النفس  علم 
ذوي  األطفال  تميز  التي  الخصائص  وأهم  والتربوية  والنفسية  منها 
صعوبات التعلم عن غيرهم سواء في المجال المعرفي/ التفكير أو في 

المجال اللغوي أو االجتماعي أو الحركي.

٣٩

المجلد الثالث: العدد الثاني، أكتوبر ٢٠٠٩


