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ال����������ت����������ع����������ل����������م ����������������ص���������������ع���������������وب���������������ات   

 تعريف صعوبات التعلم

صعوبات التعلم هي مجموعة من االضطرابات النمائية املختلفة 
وغير املتجانسة املوجودة لدى بعض األفراد. ترجع هذه اإلضطرابات 
الذاتية )املوجودة داخل األفراد( إلى قصور وظيفى في اجلهاز العصبي 
والتعامل  املعلومات  استقبال  في  قدرتهم  على  سلبًا  يؤثر  املركزي 
على:  القدرة  في  صعوبات  لهم  يسبب  مما  عنها،  والتعبير  معها 
الكالم واالصغاء والقراءة، والكتابة، والفهم، والتهجئة، واالستدالل، 
واحلساب. كما تؤثر تلك الصعوبات سلبًا على جوانب أخرى مثل: 
االنتباه، والذاكرة والتفكير واملهارات االجتماعية، والنمو االنفعالي.  

من  أخرى  ألحوال  مصاحبة  حتدث  قد  التعلم  صعوبات  أن  ومع 
اإلعاقة كالتلف احلسي أو التخلف العقلي أو االضطراب االنفعالي 
التعليم  أو  الثقافية  كالفروق  خارجية  ملؤثرات  مصاحبة  أو  احلاد، 
األحوال  ناجتة عن هذه  ليست  أنها  إال  املالئم،  أو غير  الكافي  غير 

أو املؤثرات.    

التدريسي  العالجي  التدخل  أو  املالئم  التشخيص  يتوافر  لم  إذا 
املناسب، رمبا يعاني األفراد ذوي صعوبات التعلم: اإلحباط، والغضب، 

وانخفاض الثقة بالنفس. 

    
مفاهيم شائعة حول صعوبات التعلم

أو بطء  العقلي،  والتخلف  التعلم  •ال يجب اخللط بني: صعوبة  	
التعلم، أو العمى، أو الصمم، أو االضطرابات السلوكية، إذ ال تعد 

أي من هذه احلاالت صعوبات تعلم.

•رغم أن صعوبات التعلم رمبا توجد متزامنة مع مشكالت أخرى  	
ومشكالت  اإلدراك،  ومشكالت  الذاتي،  الضبط   مشكالت  مثل 
التفاعل االجتماعي، ال تسبب هذه املشكالت وال تكّون وال تنشئ 

بذاتها صعوبات تعلم. 

بعض  مع  متزامنة  حتدث  أن  ميكن  التعلم  صعوبات  أن  •رغم  	
اإلعاقات األخرى مثل: القصور احلسي، أو التأخر العقلي، أو مع 
املؤثرات اخلارجية املختلفة مثل: الفروق  الثقافية، أو التدريس 
غير الكفء أو غير املالئم، إال أن صعوبات التعلم ال حتدث نتيجة 

هذه الظروف أو املؤثرات. 
بعض  يطلق  التعلم،  صعوبات  حاالت  بطبيعة  اجلهل  •بسبب  	
ذوي  األطفال  على  الصف  وزمالء  األمور،  وأولياء  املعلمني، 
صعوبات التعلم باخلطأ »كسالى« أو »أغبياء«، أو »أشقياء«. وملثل 

هذه التسميات تأثير سلبي على هؤالء األطفال.
•طفل صعوبات التعلم ليس طفاًل غبيًا، بل ذكائه متوسط أو فوق  	

املتوسط.

أنواع صعوبات التعلم

هناك أنواع عديدة لصعوبات التعلم، أكثرها شيوعًا اآلتي:  
عسر القراءة “الدسلكسيا”: صعوبة تتعلق باللغة حيث يواجه 

الفرد صعوبات محددة في القراءة والكتابة والتهجئة. 

عسر احلساب “الدسكلكوليا”: صعوبة تتعلق  بالرياضيات حيث 
واستيعاب  احلساب  مسائل  حل  في  محددة  صعوبات  الفرد  يواجه 

املفاهيم الرياضية.

عسر الكتابة “الدسغرافيا”: صعوبة تتعلق بالكتابة حيث يواجه 
مسافات  في  وكتابتها  احلروف  تشكيل  في   محددة  صعوبة  الفرد 

محددة.

بفرط  املصحوب  اإلنتباه  ونقص  االنتباه،  نقص  اضطراب 
النشاط: صعوبات في االنتباه تعيق الفرد عن التخطيط والتنظيم. 
يعاني حوالي 30 إلى 50٪ من األفراد الذين لديهم إضطرابات في 

االنتباه صعوبات تعلم . 

صعوبة  “الدسبراكسيا”:  النمائي  احلركي  التآزر  صعوبة 
املهارات  والسيما  تنظيمها  و  احلركية  املهارات  اكتساب  في  محددة 
احلركية الدقيقة )مثل ربط خيط احلذاء، وإحكام أزرار املالبس(.    

االنتباه،  لنقص  سلوك«  »تعديل  عالجية  خطط  لوضع  نحتاج   -
ونقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط، وصعوبة التآزر احلركي 
النمائي »الدسبراكسيا« عندما تؤثر على اجلانب املعرفي وعلى 

عملية التعلم داخل الفصل الدراسي وخارجه. 

أهمية التشخيص املبكر

األهل  من  اعتقادًا  التعلم  صعوبات  تشخيص  ُيهمل  ما  غالبًا 
أنها جزء من سمات الفرد وطبيعته. ولكن مع تقدم العلم، ظهرت 
أساليب تشخيص تساعد على تقييم الفرد، لذا يجب التأكيد على 

أهمية التوجه إلى مشخص ذي خبرة.*
تشخيص  حتاول  ال  تربوي.  نفسي-  اختصاصي  استشارة  ينبغي 
وفي  وشاماًل.  دقيقًا  تشخيصًا  األمر  يتطلب  إذ  بنفسك،  طفلك 
حال توافر التدخل العالجي املبكر املناسب، تزداد قدرة األفراد ذوي 

صعوبات التعلم ودافعيتهم على العمل والنجاح.**

كيف أساعد طفلي؟
يجب أن يعي ولي األمر أن صعوبة التعلم ليست حالة مرضية، 
توافر  إذا  لكن  منها.  الشفاء  ميكن  ال  أنه  البديهي  من  وبالتالي 
الدعم املالئم والبرامج التدريسية العالجية املناسبة يتمكن األفراد 

ذوو صعوبات التعلم من النجاح في الدراسة وفي احلياة.
على  تعلم  يعاني صعوبة  الذي  للوالدين مساعدة طفلهم  ميكن 
وتشجيعها،  لديه  القوة  نقاط  اكتشاف  خالل  من  النجاح  حتقيق 
وادراك نقاط ضعفه ومساعدته في التغلب عليها. وميكن للوالدين 
ومن  لطفلهم،  املناسب  التعليم  نظام  فهم  خالل  من  ذلك  حتقيق 
خالل العمل مع املختصني، ومن خالل تعلم استراتيجيات التعامل 

مع الصعوبات اخلاصة لدى طفلهم.
* على ولي االمر أاّل يتأخر في طلب املساعدة واتخاذ اإلجراءات     

    الالزمة إذا شك أن طفله يعاني صعوبات تعلم.
* ملزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني للمركز.
 ** اقرأ مطوية »ساعد طفلك على النجاح« و »الدور الفعال 

        ألولياء األمور«.
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)Dyslexia( “ال�د�ص��ل��ك���ص�يا”  الق������������راءة  ع�ص������������ر 

ما عسر القراءة “الدسلكسيا” )Dyslexia( ؟

عسر القراءة “الدسلكسيا” هي صعوبة تعلم منائية خاصة تعبر 
القراءة  مهارات  تعلم  في  الصعوبة  أو  القدرة  عدم  في  نفسها  عن 
والكتابة والتهجئة وتتعلق بالطريقة املختلفة التي يستقبل بها املخ 
املعلومات ويخزنها ويستعيدها، يصاحبها أحيانًا مشكالت في تذكر 

املعلومات وترتيبها وفي مهارات التنظيم والتتابع.

لديهم  تكون  و/أو  شديد  ببطء  قرائيًا  املعسرون  يقرأ  ما  غالبا 
صعوبات كثيرة في التهجئة. وقد تظهر لدى هؤالء األفراد عالمات 

انخفاض الثقة بالذات واإلحباط.

كيف أعرف أن طفلي يعاني عسر القراءة؟

هناك العديد من مظاهر عسر القراءة، منها:
حذفها  أو  الكلمات  داخل  احلروف  أصوات   • معرفة	 في  صعوبة 
بحروف  ابدالها  أو  "ق"(،  دون  قطتي  يقول  )مثال:  إضافتها  أو 

أخــــــــرى. 
•صعوبة في معرفه تشابه نهايات أصوات الكلمات )السجع مثل:  	
قطتي صغيرة، اسمها سميرة( أو تشابه بدايات أصوات الكلمات 

)اجلناس االستهاللي مثل: نادي، نائم(.
•صعوبة في معرفة قواعد التهجئة وتذكرها. 	

النطق  في  املتشابهة  األصوات  بني  التفريق  على  القدرة  •عدم  	
)مثل: "ث" و "ذ" أو "س" و "ز"(.

والكتابة  بالقراءة  اخلاصة  األساسية  باألنشطة  االهتمام  •قلة  	
والتهجئة وعدم امليل إلى القراءة. 

في  وصعوبة  والكلمات،  احلروف  قراءة  تعلم  في  وبطء  •صعوبة  	
استعادة أشكال احلروف في أثناء الكتابة وفي التهجئة. 

تتدرج  متفاوته  بدرجات  املظاهر  هذه  من  العديد  ُيالحظ  رمبا 
الصعوبة  درجــة  وحُتــدد  والشديدة،  املتوسطة  إلــى  البسيطة  من 
خاصة  توصيات  توضع  أساسها  وعلى  التشخيص،  عملية  بعد 

الالزمة.  باملساعدة 

حقائق إضافية 

في  • يعتقد البعض أن األطفال املعسرين قرائيًا يؤدون أداء ضعيفًا 	
“كسالى”  ألنهم  والتهجئة  والكتابة،  بالقراءة،  املتعلقة  املهارات 
إعتقاد                     وهو  شعوريًا”،  “مختلون  أو  عقليًا”  “متخلفون  أو 

غير صحيح.

• لغالبية املعسرين قرائيًا معدالت ذكاء متوسطة أو فوق املتوسطة. 	

• ميثل عسر القراءة حوالي 60–70 ٪ من صعوبات التعلم.	

•نسبة املعسرين قرائيًا في الكويت مشابهة للنسب املتعارف عليها  	
حول العالم والتي تشير إلى أن هناك حوالي 5 – 7 ٪ من األفراد 

املعسرين قرائيًا. 

)معاجلة   الكالم  أصوات  مع  قرائيًا  املعسرون  األفراد  •يتعامل  	
)غير  غيرهم  عن  مختلفًا  تعاماًل  الكالم(  ألصوات  فونولوجية 

املعسرين قرائيًا(. 

كيف أستطيع مساعدة طفلي 
للتغلب على عسر القراءة؟

معظم األطفال املعسرين قرائيًا يستفيدون من التدريس الذي:
الكالم وقواعده، وحروف  العالقة بني أصوات  •يدّرس ويؤكد على  	

الكتابة دراسة صريحة. 
ومساعدة  العملية  للممارسة  الكافي  والوقت  باملراجعة  •يسمح  	
وسريعة  دقيقة  قراءة  وقراءتها  الكلمات  نطق  على  األطفال 

والربط بني أصوات الكالم وحروف الكتابة. 

•اختيار موضوعات قرائية تتالءم مع ميوله واهتماماته. 	

•تعليم الطفل مبا يتالءم وجوانب قوته وضعفه. 	

•يعتمد على جتزئة املهام املطالب بها الطفل إلى أجزاء صغيرة  	
ومرتبة يسهل فهمها وحفظها والتعامل معها. 

•يستخدم الوسائط التي تعتمد على احلواس املتعددة واملتنوعة  	
مثل: احلواس البصرية والسمعية، واحلركية، واللمسية، لتعزيز 

املعلومة لدى الطفل املعسر قرائيًا. 

اخلاصة  املهام  إلمتام  كافيًا  وقتًا  قرائيًا  املعسر  الطفل  •مينح  	
بالقراءة والكتابة والتهجئة.  

اإلجراءات  واتخاذ  املساعدة  طلب  في  يتأخر  أال  األمر  ولي  على   *
الالزمة إذا شك أن طفله يعاني عسر القراءة. 

 * ملزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني للمركز.
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)Dyscalculia( “الد�ص�ك��ل��كول�ي��ا”  الح�ص�������اب  ع�ص�������ر 

�)Dyscalculia( ”ما عسر احلساب “الدسكلكوليا

خاصة  منائية  تعلم  صعوبة  هي  “الدسكلكوليا”  احلساب  عسر 
في احلساب تظهر في صورة عدم القدرة على التعامل مع األعداد 
واستيعاب قيمتها مما يؤدي إلى مشكالت في تعلم احلقائق املتعلقة 

باألعداد وخطوات حل املسائل احلسابية.

 رغم أن الكثير من املعسرين حسابيًا لديهم صعوبات في الرياضيات 
باإلضافة إلى صعوبات أخرى في اللغة الشفهية والتحريرية، إال انه 

ميكن للمعسر حسابيًا أال يعاني مشكالت في اللغة.

كيف أعرف أن طفلي يعاني عسر حساب؟

أبرز مظاهر هذه الصعوبة هي:
•يعاني الطفل صعوبة في تذكر حقائق اجلمع والضرب. 	

•يعاني الطفل صعوبة في عد األشياء بدقة. 	
جمع                عند  مثال:  اإلضافة،  عند  جميعها  األعداد  الطفل  •يعد  	

7+3 يعد: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10.
•يجد الطفل العد تنازليًا أصعب كثيرًا من العد تصاعديًا. 	

 ، • 	2 األعـــداد  األحيان، ال يجيد سـوى جــدول ضــرب  أغلب  في 
10،5 فقط.

 • يرتكب الطفل أخطاء كبيرة في حقائق الضرب، مثل: 6×7 =67	
.13= 7×6

•يجد الطفل صعوبة في معرفة إذا ما كانت اإلجابة على مسألة  	
حسابية ما صحيحة أو تقترب من الصحة.

•ينسى الطفل اخلطوات املتبعة في حل األسئلة احلسابية، ال سيما  	
عندما تزداد املراحل تعقيدًا، مثل إعادة التسمية عند حل أسئلة 

الطرح والقسمة.
•يوجد لدي الطفل مهارات ضعيفة في التعامل مع النقود، على سبيل  	

املثال: ال يستطيع حساب املتبقي من األموال بعد شراء شيء ما.

( قراءة وكتابة.  • المييز الطفل بني األعداد )6،2(، )8،7(، )41 ، 14	
•يصيب الطفل قلق شديد عندما يطلب إليه حل أي مسائل حسابية.  	

• أو أن  ال يدرك الطفل إدراكًا سريعًا أو تلقائيًا أن 7+5 تساوي 7+5	
7×3 تساوي 3×7.

.)....... ، • صعوبة اكتشاف منط إكمال سلسلة األعداد. ) 1، 5 ، 9	
•يجد صعوبة في حتديد العالقات املكانية مثل: أعلى، أسفل، قريب،  	

بعيد، فوق، حتت... الخ.
•يصعب عليهم االنتقال من عملية رياضية لعملية أخرى. 	

•يصعب عليهم إدراك القيم املكانية لألعداد. 	
رياضي  معنى  لها  التي  الرموز  أو  الكلمات  فهم  في  •يجد صعوبة  	

مثل: )بعد نصف ساعة، اكبر من ، ينتمي الى.. الخ(.
.) ÷ ، • يجد صعوبة في التمييز بني رموز العمليات احلسابية ) +، -، ×	

حقائق إضافية 

)متدرجًا  منائيًا  تعلمًا  املدارس  في  احلساب  األطفال  •يتعلم  	
وتراكميًا(، لذا فإن الصعوبات البسيطة التي يواجهها الطفل في 
املراحل املبكرة تزداد لتصبح أكثر خطورة بزيادة املتطلبات في مادة 

احلساب كل عام دراسي.
•عدم قدرة املعسرين حسابيًا على حفظ احلقائق األساسية للجمع  	
والطرح والضرب والقسمة، واستدعاؤها يسبب لهم صعوبات كثيرة 
على  تعتمد  التي  األخرى  الدراسية  املواد  وفي  احلساب  مادة  في 

احلقائق الرياضية األساسية.
التعويض عن عدم معرفة حقائق اجلمع  املعسر حسابيًا  •يحاول  	
والطرح من خالل استخدام إستراتيجيات العد، إال أن هذا األسلوب 

غير فعال في حاالت الضرب والقسمة. 
•يقضي ولي األمر ساعات لتشجيع طفله على تعلم حقائق الضرب،  	
وميكن بالفعل أن ينجح الطفل في ذلك حينها، إال أنه في اليوم 
أن يسبب ذلك مشكلة  ذاكرته ما تعلمه كله، وميكن  التالي تفقد 

لولي األمر والطفل )واملعلم(. 

كيف أستطيع مساعدة طفلي للتغلب على عسر 
احلساب؟

• على تعلم  على ولي األمر تقبل حقيقة أن ليس كل طفل قادرًا	
احلقائق األساسية للحساب من خالل التكرار.

•على ولي األمر واملعلم عدم االستمرار في إعطاء الطفل مهام  	
تظهر فشله. 

•ميكن لولي األمر واملعلم إيجاد طرائق بديلة لتعليم الطفل  	
احلقائق احلسابية مثل:

الطريقة  هذه  تعتمد  إذ  النمائي:  احلساب  أسلوب  •استخدام  	
على استخدام األشياء احلسية التي يعرفها الطفل واملوجودة 
من حوله لتعليمه املهارة املطلوبة، وتنمي هذه الطريقة فهمًا 
للحساب بينما تتعامل في الوقت نفسه مع مشكالت الذاكرة 
احلسابية. فمثاًل: لتعلم حقائق جدول ضرب العدد 4، ميكن 
وهذا   .2 العــــدد  ضرب  جدول  حقائق  يضاعف  أن  للطفل 
يعني أيضًا أن الطفل يستخدم حقائق جدول ضرب العدد 2 

استخدامًا متكررًا. 
•تزويد الطالب باستراتيجيات خاصة بالضرب تؤدي الى حفظ  	

احلقائق بحيث يسترجع املعلومات املطلوبة وقت احلاجة.
•تعميم التعليم في املواقف احلياتية اليومية. 	

منها  املطلوب  لتفسير  مرات  عدة  اللفظية  املسائل  •قراءة  	
وفهمها.

وشرح  املطلوبة  املهارات  لتعليمه  املتعددة  احلواس  •استخدام  	
الفكرة أكثر من مرة.

*  على ولي األمر أال يتأخر في طلب املساعدة واتخاذ اإلجراءات 
     الالزمة إذا شك أن طفله يعاني عسر احلساب.

 * ملزيد من التفاصيل، تفضــــل بـــــزيــــارة
    املــــوقــع اإللــكــتـــــــــــروني للمــــــركـــــــــــــز.
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 االنتباه الم�صحوب بفرط الن�صاط
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اإ���������ص��������ط��������راب��������ات ن�����ق�����������ص االن��������ت��������ب��������اه ون������ق�������������ص االن������ت������ب������اه 

AD)H(D ال��������ن�����������������ص��������اط  ب����������ف����������رط  ال�������م���������������ص�������ح�������وب 

ما إضطرابات نقص االنتباه / نقص االنتباه املصحوب 
� AD)H(D بفرط النشاط

بفرط  املصحوب  االنتباه  ونقص  / االنتباه نقص  اضطرابات 
النشاط من اإلضطرابات النمائية والسلوكية الشائعة التي تظهر 
لدى الفرد في صورة ضعف في التركيز والتشتت وأحيانًا النشاط 

املفرط واالندفاعية. 

املصحوب  االنتباه  ونقص  االنتباه،  نقص  اضطراب  ذوي  يحتاج 
بفرط النشاط الى خطة تعديل سلوك عندما يؤثر ذلك االضطراب 

سلبًا على عملية التعلم. 

 كيف أعرف إن طفلي يعاني تلك االضطرابات؟
املصحوب  االنتباه  نقص   / االنتباه  نقص  يعاني  الذي  الطفل 

بفرط النشاط يتسم بأنه: 

•ال ينتبه إلى التفاصيل. 	
انتباهه بسهولة. •يتشتت  	

•لديه صعوبة في تنظيم املهام وإمتامها. 	
مدة  اجللوس  في  صعوبة  ولديه  بكثرة،  ورجليه  يديه  •يحرك  	

طويلة من دون حركة في املكان نفسه.
هذا   كان  لو  حتى  املفرطة  واحلركة  والتسلق  اجلري  •كثير  	

التصرف غير مقبول.
•كثير الكالم ويجيب قبل اكتمال السؤال ويقطع حديث اآلخرين  	

ويتدخل تدخاًل فظًا على األطفال اآلخرين في أثناء اللعب.
الواجبات  )مثل:  ذهنيًا  جهدًا  تتطلب  التي  باألعمال  القيام  •يتحاشى  	

املدرسية، واأللعاب التي تتطلب تفكيرًا( .
•متهور وال يدرك عواقب سلوكه. 	

حقائق إضافية 

املصحوب  االنتباه  نقص   / االنتباه  نقص  اضطرابات  ص  •يشخِّ 	
النمائية  االضطرابات  في  متخصص  طبيب  النشاط  بفرط 
األطفال  طبيب  املثال:  سبيل  )على  السلوك  على  تؤثر  التي 
التطوري املتخصص، وبعض األطباء النفسيني(، كما ميكن أن 
يقوم بذلك االختصاصي النفسي التربوي املؤهل ذو اخلبرة.   

•يحدد املشخص إذا ما كانت األعراض املوجودة لدى الفرد الذي  	
يعاني اضطراب نقص االنتباه أو نقص االنتباه املصحوب بفرط 

النشاط تؤثر على عملية التحصيل الدراسي أم ال.
•ليس كل األطفال الذين يعانون نقص االنتباه املصحوب بفرط  	

نشاط لديهم صعوبات تعلم.
•تشير آخر األبحاث العلمية إلى أن اجلمع بني األدوية والعالج   	
السلوكي واحلمية الغذائية هو األكثر فعالية؛ لتخفيف أعراض 

نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
من  املختلفة  لألنواع  مختلفة  استجابات  األطفال  •يستجيب  	

العالج.

كيف أستطيع مساعدة طفلي للتغلب على اضطراب نقص 
االنتباه أو نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط؟

•ال متيـــز بـــني طفلك الذي يعاني اضطرابـــات نقص االنتباه  	
أو نقـــص االنتباه املصحوب بفرط النشـــاط وبقيـــة أطفالك من 

حيث القواعد والنظام األسري.
•استخدم طرائق تدريس تعتمد على تعدد احلواس. 	

والبصرية  السمعية  االنتباه  مشتتات  من  املستطاع  قدر  •خفف  	
في أثناء وقت الدراسة.

نتيجته  على  ولــيــس  يبذله  الـــذي  املــجــهــود  على  طفلك  •شجع  	
النهائية.

•تعرف إلى نقاط القوة لدى طفلك وعززها واستخدمها لتحفيزه  	
على العمل واملثابرة.

والفروض  الواجبات  املنزل ألداء  في  يومي  "روتــني"  على  •حافظ  	
املدرسية والعمل والراحة. 

إلى مهمات قصيرة  يؤديها طفلك  أن  التي يجب  األعمال  •قسم  	
تستوجب التركيز مدة قصيرة، مع تعدد فترات الراحة بينها. 

•عزز السلوكيات املعاكسة لنقص االنتباه وفرط النشاط، كأن تشجع  	
الطفل عندما يجلس هادئا أو عندما ينتبه إلي ما تقوله.  

*  على ولي األمر أال يتاخر فى طلب املساعدة واتخاذ االجراءات 
الالزمه إذا شك أن طفله يعاني اضطراب نقص األنتباه أو نقص 

االنتباه املصحوب بفرط النشاط.

 * ملزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني للمركز.
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)Dysgraphia( "ال��د�صغ����راف���يا" الكت������اب����ة  ع�ص��������ر 

في  خــاصــة  منائية  تعلم  صعوبة  “الدسغرافيا”  الكتابة  عسر 
الكتابة تظهر على شكل صعوبات في املهارات احلركية الدقيقة لدى 
الفرد الذي يعاني عسر الكتابة مما يعيق تقدم عملية الكتابة لديه. 
ويظهر عسر الكتابة في شكل صعوبات في التهجئة وضعف الكتابة 

اليدوية وصعوبات في التعبير الكتابي.  
التي  املــهــارات  في  صعوبات  لديهم  كتابيًا  املعسرين  من  العديد 
احلذاء،  خيط  ربط  كمهارة   ( الدقيقة  العضالت  توظيف  تتطلب 
أو إحكام أزرار املالبس وغيرها(، والكتابة والتهجئة موازنة بأقرانهم 

في املرحلة العمرية نفسها.

كيف أعرف أن طفلي يعاني عسر الكتابة؟

قد تبدو كتابات الطفل غير مقروءة رغم اجلهد الكبير الذي 
يبذله. ومن املمكن أن يالحظ ولي األمر اآلتي:

على  قبضته  ويحكم  عادية،  غير  بطريقة  القلم  الطفل  •ميسك  	
القلم بشدة، ويقعد في وضعية تعيق الكتابة، ويضغط على القلم 

بشدة مما يضطره الى استخدام املمحاة كثيرًا.
•عدم انتظام أحجام، و/أو أشكال و/أو ميل احلروف.   	

•يكتب الطفل الكلمات أو احلروف غير كاملة. 	
•ال يترك الطفل مسافات متناسقة بني احلروف والكلمات.  	

•يعاني الطفل صعوبة في حتديد مكان احلرف على األسطر في  	
حدود الصفحة.

•ينسخ الطفل احلروف والكلمات املكتوبة أو يكتب حروفًا وكلمات  	
جديدة ببطء وجهد كبيرين.

•يشكو الطفل أحيانا من التهاب في اليد أو في عضالت الساعد،  	
والسيما عند الكتابة أو بعد االنتهاء من الكتابة.

•يتعب الطفل سريعًا تعبًا واضحًا عند الكتابة.  	
للكالم  وفهمه  للطفل  املكتوبة  األفــكــار  بــني  واضــح  فــرق  •وجــود  	

وتعبيره الشفوي غير املكتوب. 
•يكره مهارة الكتابة ويحاول أن يتهرب منها.   	
•يخلط الطفل بني احلروف املفردة واملتصلة. 	

•يتفادى الطفل الكتابة واملهام الكتابية.  	
•اليكتب على السطر، بل تراه ينزل أو يصعد عنه.  	

كيف أستطيع مساعدة طفلي للتغلب على عسر الكتابة؟

بصرية  ذاكــرة  تطوير  في  تساعد  التي  التقنيات  بعض  •ممارسة  	
حسية حركية ألشكال احلروف إذا كان الطفل يعاني صعوبة في 
تذكر أشكال احلروف أو الوحدات الصوتية األصلية. على سبيل 
املثال: ميكن حتقيق ذلك من خالل تتبع الطفل لرسم احلرف 
رسم  أو  تدريجيًا،  فيها  احلــرف  ظهور  يقل  األوراق  بعض  على 

احلروف باستخدام الطني )الصلصال(. 
•استعمال بعض أوراق الكتابة التي يوجد بها أسطر بارزة لتدريب  	

الطفل على االنتظام في الكتابة على السطر. 
•استعمال مساكة القلم وال سيما مع الذين يعانون من مشكالت  	

في عضالت األصابع الدقيقة.

أيها  ملعرفة  واألقــالم اجلافة  الرصاص  أقــالم  العديد من  •جتربة  	
أنسب وأكثرها راحة للطفل في أثناء الكتابة. 

الهواء بشكل وحجم  والكلمات في  •التدريب على كتابة احلروف  	
للطفل  احلركية  الذاكرة  لتقوية  الورقة  على  كتابتها  قبل  كبير 

ألشكال احلروف والكلمات. 
•التشجيع والتدريب على القعود بوضع جيد واإلمساك الصحيح  	

بالقلم، ووضع الورقة بزاوية صحيحة في أثناء الكتابة.   
•السماح بوقت إضافي لتأدية املهام الكتابية، مع التحلي بالصبر  	

والتشجيع املستمر للطفل.  
والسيما  الكمبيوتر  مفاتيح  لوحة  باستخدام  للطفل  •السماح  	

عندما تكون كمية املعلومات املطلوب كتابتها كبيرة.
•التقليل من املهام التي تعتمد على مجرد نسخ املكتوب والتركيز  	

على املهام التي تتطلب كتابة إبداعية.  

اإلجراءات  واتخاذ  املساعدة  في طلب  يتأخر  أال  األمــر  ولي  على   *
الالزمة إذا شك أن طفله يعاني عسر الكتابة .

 * ملزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني للمركز.

�)Dysgraphia( "ما عسر الكتابة "الدسغرافيا
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 )Dyspraxia( "الد�صبراك�صيا"  الحركي  التاآزر  �صعوبة 

ما  صعوبة  التآزر  احلركي "الدسبراكسيا" 
� )Dyspraxia (

صعوبة التآزر احلركي النمائي هي إحدى صعوبات التعلم اخلاصة 
التآزر احلركي وفي تنظيم احلركات  التي تؤثر على قدرة الفرد في 
النمائي على  التآزر احلركي  وتؤثر صعوبة  الدقيقة.  وغير  الدقيقة 
اكتساب الطفل مهارات الكتابة اليدوية، األمر الذي يؤدي إلى مشكالت 

في عملية التعلم وفي اكتساب مهارات القراءة والكتابة والتهجئة.

كيف أعرف أن طفلي يعاني
صعوبة التآزر احلركي النمائي؟

االأطفال دون �صن املدر�صة: 

قد يظهر األطفال الرضع تأخرًا في الزحف أو التقلب. أما األطفال 
الذين في مرحلة ما قبل سن املدرسة قد يظهرون الصعوبات اآلتية: 
الكوب في أثناء الشرب. • صعوبة في استخدام أدوات املائدة وحمل 	

• املهارات احلركية الدقيقة  صعوبة أداء األنشطة التي تعتمد على	
)مثل: ربط خيط احلذاء، أو إحكام أزرار املالبس(.

•صعوبة أداء األنشطة التي تعتمد على املهارات احلركية غير الدقيقة  	
)مثل: املشي، والقفز، واإلمساك بالكرة، أو ركوب الدراجة(.

•تأخر في الكالم. 	
اليدين  إلى استعمال  •تأخر في السيادة املخية اجلانبية  )مييل  	

دون تفضيل(.
•ضعف اإلحساس باالجتاهات، وامليل إلى االصطدام باألشياء. 	

 االأطفال يف �صن املدر�صة :
حصص  في  مشكلة  النمائي  احلركي  التآزر  صعوبات  تسبب  •قد  	

التربية البدنية واألنشطة الرياضية األخرى.

•غالبا ما تؤثر صعوبات التآزر احلركي النمائي  على عملية إمتام  	
الواجب املدرسي وقد جتعلها عملية محبطة بسبب صعوبة في 

اإلمساك بالقلم، أو بطء الكتابة.
•ال يستطيعون الكتابة بشكل واضح بالرغم من جدية محاوالتهم. 	

•قد تؤثر صعوبات النطق الناجمة عن صعوبة التآزر احلركي على  	
التواصل االجتماعي و مشاركة الطفل في احلوارات اليومية حيث 
قد تسبب له إحراجًا مما يجعله يعزف عن االشتراك في احملادثة 

)مثاًل قد يتلعثم الطفل في أثناء احلديث مع زمالئه أو أهله(.

 حقائق إضافية

تعلم  النمائي صعوبات  التآزر احلركي  •أحيانًا تصاحب صعوبات  	
احلساب  عــســر  أو  “الدسلكسيا”،  الـــقـــراءة  عــســر  مــثــل:  أخـــرى 
االنتباه  نقص  أو  االنتباه،  نقص  صعوبات  أو  “الدسكلكوليا”، 

املصحوب بفرط النشاط.
•رمبا يواجه األفراد الذين يعانون صعوبة التآزر احلركي النمائي  	
مشكالت أخرى في تدني تقديرهم  للذات، وصعوبات في اجلوانب 

السلوكية والعاطفية.

كيف أساعد طفلي للتغلب على صعوبة التآزر 
احلركي النمائي؟

•ال يوجد برنامج عالجي معروف لصعوبات التآزر احلركي النمائي،  	
إال أن التدخل املبكر ميكن أن يحسن املهارات احلركية الدقيقة 
احلركية  واملهارات  احلــذاء(  خيط  ربط  اليدوية،  الكتابة  )مثل: 

الكبيرة )مثل: قذف الكرة أو اإلمساك بها(.
•التدريب على اإلمساك باألشياء أو تلقفها أو مناولتها. 	

•قص بعض األشكال البسيطة  وإلصاق األشياء املقصوصة في أماكنها.  	
الكلمات  وتشكيل  املــجــســمــات،  بعض  لتشكيل  مـــواد  •اســتــخــدام  	

واحلروف بالصلصال. 

•تتبع أشكال احلروف والكلمات واألعداد باإلصبع. 	
•اإلمساك بالقلم وحتريكه ميينا ويسارا وأعلى وأسفل ودائريًا. 	

النمائي  التآزر احلركي  يعانون صعوبات  الذين  األفــراد  •يستفيد  	
من املمارسة املتكررة للمهام احلركية البسيطة ثم التدرج ملمارسة 
البدنية  باألنشطة  القيام  تشجيع  و  املعقدة.  احلركية  األنشطة 
تــآزرهــم احلــركــي و يحسن  لــدى هــؤالء األفـــراد يطور  البسيطة 

ثقتهم بالنفس.

* على ولي األمر أال يتأخر في طلب املساعدة واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة إذا شك أن طفله يعاني صعوبات تعلم.

 * ملزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني للمركز.



كيف تتعرف على االخت�صا�صي 

المنا�صب لت�صخي�ص طفلك؟
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طفلك؟  لت�صخي�ص  المنا�صب  االخت�صا�صي  تتعرف  كيف 

كيف تتعرف  االختصاصي املناسب
لتشخيص طفـــــلك�

اخلبرة  ميتلك  إختصاصي  التعلم  صعوبات  ص  يشخِّ أن  يجب 
املناسبة، ويعد االختصاصي النفسي- التربوي أكثر املهنيني املناسبني 
لتشخيص صعوبات التعلم. ولكن هناك مهنيني آخرين قد يشاركون 
والكالم،  اللغة  اختصاصي صعوبات  مثل:  التشخيص،  عملية  في 
أو اختصاصي العالج بالعمل، أو اختصاصي العالج النفسي، أو أطباء 
األطفال التطوريني، أو املشخصني التربويني، أو األطباء النفسيني، 

وغيرهم ممن لديهم خبرة في مجال التشخيص. 

عملية  على  للقائمني  العلمية  باملؤهالت  يتعلق  فيما  تهاون  أي 
التشخيص يحمل في طياته الكثير من املخاطر للفرد والعائلة.

من االختصاصي النفسي – التربوي املناسب؟

يجب أن تتوافر لدى االختصاصي النفسي التربوي اآلتى: 
القياس  أو  الـــنـــفـــس  عـــلـــم  تــخــصــص  فــــي  جــامــعــيــة  •شــــهــــادة  	

والتشخيص.
•شهادة أو تدريب ما بعد اجلامعة في علم النفس التربوي. 	

•خبرة مدتها عامان أو أكثر من التدريب العملي )حتت اإلشراف(  	
في املدارس أو العيادات املتخصصة.

القدرات  اخــتــبــارات  •عــامــان مــن اخلــبــرة على األقـــل فــي تطبيق  	
العقلية )iq( واختبارات اللغة املنطوقة، واالختبارات التربوية.

الدراسات  هي  االعتبار  في  أخذها  يجب  التي  األساسية  النقطة 
العليا التي قام بها املشخص باإلضافة إلى تاريخ اخلبرة املهنية له 
التدريب  أن تكون لديه خبرة في  التشخيص. كما يجب  في مجال 
األطفال  تشخيص  في  األقــل  على  اخلبرة  من  وعامان  اإلكلينيكي 

الذين يعانون صعوبات في التعلم.

5 أسئلة مهمة اسألها االختصاصي

ما مؤهالتك العلمية؟ وماعدد سنوات خبرتك ؟ 1 .

ما اجلوانب التي سيشملها التشخيص؟ 2 .

ملاذا التركيز على هذه اجلوانب؟ 3 .

كم ستستغرق مدة التشخيص؟ وما تكلفتها؟ 4 .

املدرسني   توصيات عملية من شأنها مساعدة  هل ستكون هناك  5 .
وأولياء األمور؟ 

قبل التشخيص ، تأكد من اآلتى:

أفكار مسبقة  تامة دون  التشخيص جترى باستقاللية  •أن عملية  	
حول الطفل  وقدراته. 

•أن الغرض العام من عملية التشخيص هو معرفة جوانب القوة  	
والضعف.

• نواٍح رئيسة: أن يشتمل التشخيص على معلومات في 3	
الذكاء،   نسبة  خاللها  من  نستخلص  التي  العامة  العقلية  القدرة  1 .

وتسمح للفاحص بضبط التوقعات اخلاصة بقدرات الفرد وعمره.
والرياضيات  العربية  اللغة  في  األساسية  باملهارات  اخلاص  التحصيل  2 .
املقام  التشخيص في  رتبت ألجله عملية  الذي  السبب  العادة  وهي في 
اللغة  مــهــارات:  لقياس  اخــتــبــارات  على  اجلــانــب  هــذا  ويشتمل  األول. 

الشفهية والتحريرية والرياضيات، وال يقتصر على بعضها فقط.
سالمة السمع والبصر لطفلك. 3 .

بعد إمتام عملية التشخيص تأكد من اآلتي:

سيناقش االختصاصي نتائج عملية التشخيص مناقشة مباشرة 
وجهًا لوجه مع أسرة الفرد بأسلوب تفاعلي بطريقة تسمح بإجابة 
جميع األسئلة املطروحة من ولي األمر. و يجب أن يلي ذلك كتابة 

تقرير وتوصيات.

 التقرير النهائي عن عملية التشخيص
يجب أن يتضمن:

واللغوي  احلركي  والنمو  مهمة،  طبية  أمور  عن  مختصرًا  •ملخصًا  	
للفرد، والتاريخ العائلي والتاريخ الدراسي له.

•وصفًا موجزًا لالختبارات التشخيصية التي أجريت في أثناء  	
عملية التشخيص، وملخصًا لنتائج االختبارات.

•حتليل نتائج عملية التشخيص وتقوميها. 	
•صياغة النتائج في صورة ملخص نهائي مفيد. 	

•تقدمي إرشادات وتوصيات التخاذ إجراءات مستقبلية. 	

إذا كنت تعتقد أن طفلك يعاني صعوبة تعلم 
ننصحك باآلتي:

استشر اختصاصي طب
أطفال أذا كان طفلك لم يذهب

إلى املدرسة

إذا استدعت احلاجة توجه
إلى أحد املراكز املتخصصة

في تشخيص صعوبات 
التعلم

استشر االختصاصي
النفسي - التربوي في

املدرسة التي يدرس بها 
طفلك



كيف اأختارالمدر�صة المنا�صبة 

لطفلي؟
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كيف أختاراملدرسة املناسبة لطفلي؟

إحدى التجارب البالغة الصعوبة لألطفال هي تغيير املدرسة، وهو 
أمر ال ينبغي القيام به أو تكراره دون وجود حاجة ملحة إلى ذلك. وعلى 
الوالدين السعي جديًا إليجاد املدرسة املناسبة ألبنائهم منذ البداية، 
لتقليل احلاجة إلى أي انتقاالت الحقة بني املدارس. ولكن قد يكون 

تغيير املدارس مطلوبًا السيما لألطفال ذوي صعوبات التعلم .

عند اختيارك للمدرسة ركز على اآلتي:

1. التواصل بني املدرسة وولي األمر:

التواصل مفتاح جناح التعليم لكّل من الطفل وولي األمر. فمن 
الضروري أن تتمكن من مناقشة تقدم طفلك مع املدرسة كلما شعرت 
باحلاجة إلى ذلك. لذا على ولي األمر التأكد من أن املدرسة ترحب 
تشجيع   يلقى  أمــر  التواصل  وأن  معهم،  وتتواصل  األمــور  بأولياء 

املدرسة وله آليات واضحة .

 2. البيئة داخل الفصل:

•قابل ناظر املدرسة )مديرها(  أو من ينوب عنه واطلب التجول  	
في أرجاء املدرسة.

الدراسية  الفصول  على  نظرة  وألــق  بالصف،  املعلم  بــزيــارة  •قم  	
وجتهيزاتها وتعرف أسلوب الشرح والتدريس املتبع في املدرسة.  

•اسأل عن متوسط عدد الطلبة في الصف الدراسي وعن مساحة  	
بأنهم  التعلم  صعوبات  ذوو  الــطــالب  يشعر  إذ  الــدراســي،  الصف 
“ضائعون” إذا كانت الفصول الدراسية واسعة جدًا، كما قد تتجاهل 

احتياجاتهم إذا كان عدد الطالب في الصف الدراسي كبيرًا.
•تعرف مواد األنشطة )الفنية ، املوسيقية والرياضية... الخ( التي  	

•اسأل عن التعديالت والتكييفات اخلاصة للطالب ذوي صعوبات  	
املدرسية، )ألن األطفال ذوي  للواجبات  أدائهم  التعلم وال سيما 

صعوبات التعلم بحاجة إلى وقت أطول الستكمال واجباتهم(. 
أداء  املــدرســة فــي حــال عــدم قــدرة األطــفــال على  •تعرف سياسة  	

الفروض والواجبات املنزلية أو إستكمالها .

6. املعلومات املتوافرة حول الطالب:

•تأكد من معرفة املعلمني لألطفال في صفهم الدراسي. مثال:  	
هل ميكنهم االطالع على تقارير االختصاصيني النفسيني؟ - 

وهل يستفاد من هذه التقارير في توجيه ممارساتهم الصفية؟ - 
وهل تقترح خطة تربوية فردية لكل طالب يعاني صعوبة تعلم؟  - 

 7. دعم الوالدين:

•اسأل إذا كان لدى  املدرسة ترتيبات خاصة لدعم أولياء األمور. 	
•وعن وجود مجلس آباء أو اجتماعات غير رسمية ألولياء األمور  	
في املدرسة. قد يكون الدعم من باقي أولياء األمور نفيسًا ال يقدر 

بثمن ال سيما أولياء أمور ذوي صعوبات التعلم.

ك���ي���ف اأخ����ت����ارال����م����در�����ص����ة ال���م���ن���ا����ص���ب���ة ل��ط��ف��ل��ي؟

تدرس باملدرسة، وكيفية تقدير املدرسة إلجنازات الطالب في هذه 
املجاالت جميعها وعدم اقتصار تقييم الطالب على مواد بعينها 

دون غيرها. 

3. سياسة املدرسة جتاه الطالب الذين لديهم 
صعوبات تعلم:

•اسأل عن اإلجراءات التي تتبعها املدرسة الستيعاب الطالب ذوي  	
صعوبات التعلم. 

•تأكد من توافر برامج خاصة بذوي صعوبات التعلم فى املدرسة. 	
حاليًا  مسجلني  تعلم  صعوبات  ذوو  أطفال  وجــود  عن  •اســأل  	

املدرسة. في 
•استفسر عن أسلوب املالحظة التي يتبعه املدرس لقياس التقدم  	

الذي يحققه األطفال ذوو صعوبات التعلم. 
•اسأل عن وجود برامج أخرى خاصة لدى املدرسة لتوعية األطفال   	
تواجه  التى  باملشكالت  التعلم  فــي  صعوبات  يعانون  ال  الــذيــن 

الطالب ذوي صعوبات التعلم واحتياجاتهم اخلاصة.

 4. التدريب املتاح للمعلمني باملدرسة: 

•تأكد أن  املعلمني املوجودين باملدرسة مدربون أو مؤهلون لتدريس  	
األطفال ذوي صعوبات التعلم .

•تعرف خبرة فريق العمل الذي يعمل مع ذوي صعوبات التعلم. 	
•تأكد من توافر مدرسون مساعدون لرعاية األطفال ذوي صعوبات  	

التعلم باملدرسة.  
                                                                          

5. سياسة الواجب املدرسي: 
للطالب  املنزلية  الواجبات  وجود سياسة محددة جتاه  من  •تأكد  	

ذوي صعوبات التعلم. 



 9 طرائق تجعل دورك فعااًل 

كولي اأمر
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؟ اأم����������ر  ك�����ول�����ي  ف������ع������ااًل  دورك  ت����ج����ع����ل  ك����ي����ف 

 9 طرائق جتعل دورك فعااًل كولي أمر

1    وّفر فرص النجاح 

•حدد لطفلك أهدافًا تتسم بالواقعية والتحدي.  	
•عّلم طفلك املهارات املطلوبة لبلوغ هذه األهداف. 	

•حمل طفلك مسئولية بلوغ هذه األهداف. 	
•أثِن على محاوالت طفلك. 	

فشل  إذا  حتى  لذاته  وتقديره  بنفسه  طفلك  ثقة  بناء  •حــاول  	
املدرسة. في 

لنجاحاته  وليس  لــذاتــه  حتبه  أنــك  يعرف  طفلك  أن  مــن  •تأكد  	
الدراسية.

  2    اجعل التعلم متعة

•حاول إيجاد ألعاب وأنشطة متارسها في البيت مع طفلك لتنمية  	
الذاكرة.

وإدراك  الكلمات  على  تعتمد  التي  األلــعــاب  من  تكثر  أن  •حــاول  	
العالقات بينها.

•سجل قصصًا صوتية، بحيث ميكن للطفل اإلستماع لها في أي  	
وقت يريد.

        
3   علم طفلك كيفية إدارة انفعاالته

•عّلم طفلك مسميات انفعاالته املختلفة. 	
•شجع طفلك على التحدث عن مشاعره. 	

 • قدم سلوكيات بديلة للمشاعر السلبية )مثاًل: خذ نفسًا عميقًا 5	
مرات متتالية، بداًل من رمي الكتب عند الغضب(. 

•قدم التعزيز اإليجابي )املديح أواجلوائز املادية ( إذا حتسن سلوك  	
طفلك.

4  علم طفلك كيفية إدارة سلوكه االجتماعي

•قدم تعليمات تخص املهارات االجتماعية بشرح السلوك املستهدف  	
ومتثيله )مثاًل: كيفية حتية اآلخرين(.

•امنح الفرص لطفلك حتى يتسنى له ممارسة السلوك اجلديد. 	
•الحظ التغييرات اإليجابية وشجعها. 	

وليس فقط  يبذله  الــذي  املجهود  و  •شجع طفلك على احملاولة  	
على النتيجة النهائية.

•ال تسمح لطفلك باستغالل الصعوبة التي يعانيها كمبرر لفعل  	
أشياء غير مقبولة.

5  استمع لطفلك

•خصص وقتًا لإلصغاء ومعرفة أفكار طفلك ومشاعره. 	
•ردد على مسامع طفلك ما سمعته منه. 	

•وجه إلى طفلك أسئلة تساعده على التفكير البّناء حول املشكالت  	
التي يواجهها .

التقليدية  •افتح قنوات للتواصل مع طفلك )بداًل من الطريقة  	
“أنا أقول...أنت تنفذ...”(، وتأكد خالل احلوار أنك تتحدث إلى 

طفلك وتشرح له وتناقشه. 
•حاول أن تتكلم مع طفلك قدر اإلمكان، وإمنحه الفرصة للتحدث  	

معك في املوضوعات كافة.  

6   ساعد طفلك على اكتشاف نقاط القوة لديه

واستخدمها  وشجعها  طفلك  فيها  يبرع  التي  األشياء  •اكتشف  	
كأداة حتفيز. )مثال: إذا درست بشكل أفضل سأعطيك وقتا أطول 

للرسم(.  
•وفر لطفلك الفرص التي تكتشف اهتماماته و مواهبه: )الدراما،  	

املوسيقى، الرياضة، الهوايات... الخ(
•تأكد من أن لدى طفلك الفرصة لعرض جوانب قوته. على سبيل  	
املثال: لو كان لدى الطفل ميول فنية، أحت له الفرصة لكي يرسم 

صورة تعلق في املنزل. 

7  ابحث عن بيئة تدريس مالئمة لطفلك
تناسب  تدريسية  بيئة  أفضل  عن  االختصاص  ذوي  واســأل  •اقــرأ  	

طفلك.
•تأكد من أن املعلم يتفهم صعوبات التعلم، وأنه قادر على تغيير  	

أسلوب تدريسه ليراعي احتياجات الطفل.
•تأكد من أن األجواء املدرسية العامة ال تفرق في معاملة األطفال  	

ذوي صعوبات التعلم وغيرهم من بقية األطفال باملدرسة. 
•تأكد من أن أسلوب التدريس والتقييم املتبع في املدرسة يراعي  	

طبيعة األطفال ذوي صعوبات التعلم.

 8  التمس املشورة النفسية لطفلك

•تعرف إلى مصادر اإلرشاد املتوافرة في املدرسة واملجتمع. 	
•اذهب إلى مرشد نفسي أو طبيب نفسي إذا كان طفلك انسحابيًا،  	
االنفعالية  فاملشكالت  القلق،  يثير  تصرفًا  يسلك  أو  مكتئبًا  أو 
ميكنها أن جتعل بعض األطفال معرضني ملخاطر شديدة تهدد 

استقرارهم، فاالطمئنان أفضل من الندم. 

9   اهتم بنفسك 

إلى  وأحيانًا يكون بحاجة  ولي األمر مجهدة،  تكون مسؤولية  قد 
الدعم أيضا، فعلى ولي األمر أن يهتم بنفسه ويخصص بعض الوقت: 
للتواصل االجتماعي، والترفيه، وممارسة هواياته، واإللتقاء بجماعات 

أولياء أمور آخرين، ليتبادل معهم اخلبرات التربوية والتعليمية.



�صاعد طفلك على النجاح
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