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بان+D.مچا
)لايرتشا)د براهنسون

Jحد المچشاهير المچعسرلايرن قرائياًء

صاحب متاجر فيرجين ميجا:

كانP ج$, "يتشا"$ تحبة كثي"#Y @عن$مچا بلغP س5
تJك" فيه 56 ^خ" عش" سن@#P لها هي #ألفضل في حياتها، @ينبغي عليه
لستيف5 ه@كن2، @#أله/ مچJ 5ل_ " #لتا"يخ #لمچ@ج2 لل2مچ5 ": D56 يق"6 كتا

يجD 56 يك@5 ل_ مچنهج_ #لخاa في نصيحتها له #لتي قالP فيها: "
@كانP هbJ #لكلمچاP تعني #لكثي" #لحيا, @56 تستفي$ بأقصى مچا فيها"
ل"يتشا"$ ب"#نس@5 حيd (نها ق$ $خلP مچباش", قلبه @تفكي"b @جعلته

ي9مچ5 بض"@", صناعته لنفسه، @#آل5 6صبح "ئيساY ل
في"جي5 @تق$" ث"@ته #لشخصية " تق"يباY مچ5 #لمچش"@عاP #لتي تحمچل #س/

D ٣ مچليا" $@ال".
@مچا ي2#ل لق$ سا" @"#E حلمچه #لشخصي @حق> #لكثي" مچ5 هJ# #لحل/.
@ D"مچ5 عب" #لمچحي? #أل?لن?ي بالقا i"بال"ق/ #لقياسي كأس Oيحتف
ل/ يأمچل 56 يك@5 6@ل مچ5 يق@/ ب"حلة ح@ل #لك", #أل"ضية بالبال@5.

.Aلنجا# #Jمچثل ه "Oقصي" #لن@ Yيت@قع 6ح$ 56 يحق> صبي مچعس" ق"#ئيا

ل/ يفلح "يتشا"$ في #لمچ$"سة #لتي ل/ تك5 تح$ياY بالنسبة له فحسD بل
Oال"تبا_ فق$ كا5 عليه حف#@ ,E#"له عس"#لق Pسبب@ ،Yكاب@سا Pكان

EكاJل# P#"كا" كلمچة بكلمچة 6مچا/ #لمچأل @كا5 مچتأك$# مچ5 56 #ختباJست#@

#لتحصيلي #لمچقننة مچ"عبة
@هي #الختبا"#P #لتي

تقي! #لق$"#P #لضعيفة
ل$يه @في #لنهاية فشل فيها

ألنها 6غفلP ق$"#ته
@شغفه بال"ياضة @ألنها

@ A@على #ل?مچ m"ال تتع
#ل@هج #لNJ ي$فع #لنا!

Aع5 ?"ي> #لنجا dللبح
بشكل مچتع"o في مچتاهة

#ألب@#D #لتي ال تفتح، @ال
يمچكنها تح$ي$ #لمچ@#هD #لهامچة لجمچيع #ألشخاa @ال #لق$", على #لت@#صل

مچع #لنا! @#التصال #لJهني Jه5 بJهA@"@ 5 ب"@A (نها #لق@, #لنا$",
ل$فع #ل?مچ@A ل$' #آلخ"ي5 حتى ينهض@# (لى مچست@' 6حالمچه/.

٩٩
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Yله خ?ابا Pكتب

Yمچش"@عا

شخصيا( مچ5 -لمچشاهي! ل/يه9 صع*با( تعل9
bالنتبا# aنق P6@ #ض?"#با / هل تعل/ 56 كثي"#Y مچ5 #لشخصياP #لمچشه@", نشأP @ل$يها صع@باP تعل/

@ف"? #لنشا?
نفسها 6@ مچ5 يعجD بإنجا2#ته/، ليساع$J bل_ على 56 ي$"_ 6نه لي! @ح$b في هbJ #لمچعانا, @س@m يع22

فيه #ألمچل لتحقي> 6ه$#فه في #لمچستقبل.

AD/HD)Pي5 يشت"ك@5 مچعه باالهتمچامچاJلنا! #ل# Eمچع ?فل_ ح@ل بع= ه9ال d$تح (

بمچلايردكلايررتاب
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للحمچيلفي"اك!مچيج
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$ن6
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@5

"ب@ك
لس#"مچ،

6ح$ #لمچ$"بي5 بالمچ"ك2 يق$/ مچحاض", في (ح$' #لمچ$#"!.

ف"ي> #لعمچل في مچ9تمچ" مچحلي.

جناA لمچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل في 6ح$ #لمچعا"=.

.Dح$, #لت$"ي@ Eمچحاض", يق$مچها 6ح$ 6عضا

.Dعمچلي مچ5 (ح$' 6ف"#$ ف"ي> عمچل #لت$"ي A"ش

مچحاض", في (ح$' #لمچ$#"!.

تالمچيJ يشا"ك@5 في @"شة عمچل.

بعD 4نشCة ف!يN عمچل -لمچ!ك1

#لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9: #لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9:
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D+ألمچ. Iك0 3+لياDD+ألمچ. Iك0 3+لياD

-لمچ*سيقى *صع*با( -لتعل9 :kنجا eلشخصيةقص- للسالمچة ب!نامچج -ل*قائية: -لسل*كيا(

Oمچحمچ. عب.#لسال
مچ.S2 #لمچ$سيقى

ج@ستي5 6@مچالي : بقل/
#ختصاصية #لسل@كياP #ل@قائية بغ"D 6ست"#ليا.

س@#E كا5 جس$ياY 6/ عا?فياY ه@ 6ح$ #لمچ@#ضيع (يE#J #أل?فال" “ i@5 مچ@ض)
#لهامچة #لتي ت9ث" على #أل?فال في مچختلm 6نحاE #لعال/ @ق$ ت/ #إلبالu في

6ست"#ليا #لعا/
بالخ"#فة #لقائلة " (يE#J #ل?فل " i@عن$مچا تتنا@ل مچ@ض Pلمچجتمچعا#

، @لك5 #لحقيقة #لمچ9لمچة 56 !!!! "Eلخ?" يأتي مچ5 #لغ"با#
#أل?فال #لJي5 يتع"ض@5 لإليE#J ق$ @قع عليه/ #لض"" مچ5 شخa مچا

#لفك", #أل@لى #لتي ي$"سها ب"نامچج يع"ف@نه @لي! شخصاY غ"يباY عنه/.
56 لنا #لح> جمچيعاY في 56 نشع" باألمچا5 #لسل@كياP #ل@قائية لأل?فال ه@: "
@#لح> في #لشع@" باألمچا5 ه@ ح> 6صيل ال يشت"' 6@ في #أل@قاP كلها"

aلك5 لي! كل شخ يكتسD @ال يمچك5 56 ينتi2 مچ5 #ل?فل (J# ساE سل@كه.
"مچ5 حقنا 56 نشع" باألمچا5"، @لJل_ ينبغي 56 يتمچك5 #أل?فال مچ5 يحت"/ فك",

#ستخ$#/ مچفاهي/ #لسل@كياP #ل@قائية @#الست"#تيجياP #لتي تساع$ه/ على
#لشع@" باألمچا5 مچ", 6خ"'.

."Eلشي# #Jمچهمچا كا5 ه Eشي N6 5ع d$6ننا نست?يع 56 نتح هي:

فمچ5 #لمچه/ 56 يك@5 مچع #أل?فال 6شخاa بالغ@5 يسان$@نه/ في حياته/
@يستمچع@5 (ليه/ @يص$ق@نه/ @يجعل@نه/ يشع"@5 باألمچا5 مچ", 6خ"' مچهمچا

@فيمچا يلي بع= #لمچفاهي/ كانP #لمچشكلة 6@ #لمچ@قm #لNJ ي@#جه@نه.
Eل@قائية #لتي يمچك5 للمچعلمچي5 @6@ليا# Pح@ل ب"نامچج #لسل@كيا Pالست"#تيجيا#@

#ألمچ@" 56 يعلمچ@ها لأل?فال لمچساع$ته/ في تحقي> #ألمچا5 #لشخصي.

4ثنا2 1يا!تنا ل/*لة -لك*ي( في شه! يناي!

كاثلي5 ج*ن*> بتق/ي9 سلسلة مچ5 / *تعلي9 -لCفل 4سع/نا -لح< 4نا *1مچيلتي

*!L -لعمچل -لخاصة بب!نامچج -لسل*كيا( -ل*قائية لقCاF ع!يD مچ5

-لمچجتمچع شمچل 4*ليا2 -ألمچ*! *-لمچعلمچي5 *ف!يN -لعمچل *-ألCفال في مچ!ك1

تق*ي9 *تعلي9 -لCفل Rضافة Rلى Rلقا2 مچحاض!P عامچة  مچفت*حة لكثي! مچ5

*كان( !/*/ 4*ليا2 -ألمچ*! *-لمچعلمچي5 *-لمچهتمچي5 مچ5 4ف!-/ -لمچجتمچع.

-ألفعال Rيجابية بشكل مچVهل فكثي! مچ5 -لمچعلمچي5 ب/T*- -لتفكي! ح*ل -ل*سائل

-لتي يمچكنه9 مچ5 خاللها Y-!/R هXV -ألفكا! *-الست!-تيجيا( -لخاصة بب!نامچج

يعتب! ب!نامچج -لسل*كيا( -ل*قائية في /!*سه9 -لتي يق/مچ*نها لألCفال.

-لسل*كيا( -ل*قائية ب!نامچجا[ لتمچكي5 *تق*ية -ألCفال *-لشبا\ *مچساع/ته9

على تC*ي! مچجمچ*عة مچ5 -لمچها!-( -لحياتية -لتي  ت/ع9 سالمچته9

-لشخصية.

9 ب/ع*P مچ5 مچ!ك1 تق*ي٢٠٠٨9

"
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#لفك", #لثانية في ب"نامچج #لسل@كياP #ل@قائية

ع5

مچ5 %

ت9مچ5 6كث"٣٠٩,٥١٧ حالة (يE#J @(همچال لأل?فال.

"

تشجيع -ألCفال على -لمچناقشة *-لتعبي! ع5 مچشاع!ه9: (١

ساع/ -ألCفال على -لتع!b على Rشا!-( -لجس9: (٢

ق9 بتC*ي! لغة مچشت!كة ح*ل -لسالمچة: (٣

Rع/-/ شبكة مچ5 -ألشخاe -لكبا! -لمچ*ث*N به9: (٤

تشجيع -ألCفال على -لمچثاب!C* Pل\ -لمچساع/VR P- شع!*- بع/9 -ألمچا5: (٥

(5 مچشاع" #أل?فال @#نفعاالته/ حقيقية @بحاجة (لى 56 يعب"@# عنها @56
m@حي5 يشع" بالخ (6نP غبي) يقبلها #لكبا"، لJل_ تجنD 56 تق@ل لل?فل
بل ساع$b ب$الY مچJ 5ل_ على حل #لمچشكالP في #لمچ@قm #لNJ يتع"= له

aعلى 56 ي@سع $#ئ", #ألشخا b$ساع@ فيستعي$ شع@"b باألمچا5 ثانية.
mي5 ق$ يشع"@5 بمچشاع" مچختلفة في #لمچ@قJلمچتعا?في5 مچعه مچ5 #لعائلة #ل#
J#ته، @ق/ بتمچثيل #أل$@#" @تبا$لها @مچناقشة مچشاع"_ #لJ#تية مچع #أل?فال.

عن$ #لشع@" عالمچاP  #لتحJي" #لمچبك") - P#"شا#) نعل/ #ل?فل مچع"فة
(2يا$, ض"باP #لقلD، #ض?"#باP في #لب?5، #لساقا5 مچائال5، بع$/ #ألمچا5

#لخ). .. N$تع"> #ألي

. بمچعنى 56  #لسالمچة تتضمچ5 #لتح$ي$ @#لسي?",  @#لح$@$ #ل2مچنية
ساع$ #أل?فال على تح$ي$ مچشاع"ه/ عن$مچا تح$d له/ عالمچاP #لتحJي"

m"لمچبك" @#لتمچك5 مچ5 #لسي?", على مچشاع"ه/ بق$" #إلمچكا5 للقيا/ بالتص#
#لصحيح #لNJ ي@ف" له/ #ألمچا5.

تشجيع #أل?فال  على 56 تض/ هbJ #لشبكة 6ف"#$#Y مچ5 #ألس", @6ف"#$#Y مچ5
N6 5مچا ع aمچع شخ dنح5 بمچق$@"نا #لح$ي @ت?بي> فك", " Yلكبا" 6يضا#

."Eل_ #لشيJ 5مچهمچا كا ،Eشي

#J)@ نث> به aعنها (لى شخ Aت?@ي" #لت@قع بأ5 #ألس"#" يمچك5 #إلفصا
كا5 ل$ينا عالمچاP تحJي" مچبك", ح@ل س" مچا
علينا #إلفصاA ع5 هJ# #لس" لشخa مچا مچ5

شبكة #ألشخاa #لمچ@ث@> به/.

"

"

-لتعبي! ع5 - *كاثلي5 - في -لختا9 4*/ 4نا

شك!نا لكل ف!يN عمچل مچ!ك1 تق*ي9 *تعلي9

-لCفل لمچساع/تنا في 54 نجعل مچ5 !حلتنا

-أل*لى للك*ي( عمچال[ مچمچتعا[، *نأمچل في 54

نك!! هXV -ل1يا!P مچ!P 4خ!j *ن*-صل نش!

هXV -ل!سائل -لهامچة ح*ل ب!نامچج -لسل*كيا(

-ل*قائية Rلى 4بع/ ح/.

#لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9: #لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9:
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عالY ف!C -لنشاC لمچجمچ*عة مچ5 -لCال\ -لحالة -لثانية:

(P!ك-Vل-) عالY مچشكلة ضعb -لق/!P على -لحف< -لحالة -لثالثة:

لع// مچ5 -لCلبة

Yمچصاحبا Y#"على ثالثة مچ5 ?البي 56 ل$يه/ ف"? نشا? كبي POالح
بان$فاعية عنيفة ل$"جة ت2عج 2مچالEه/ #آلخ"ي5 @تعي> #لمچعلمچي5 في 6$#ئه/
لحصصه/ @نتيجة لتل_ #الن$فاعية @#لنشا? #لمچف"? @قع 6@لئ_ #ل?الD في
Eله/ @#ست$عا P#"#Jلمچ$"سة #لى ت@جيه (ن# ,"#$) P"?صفية #ض Pمچشكال

J@يه/.
D6نه/ يتمچي2@5 بمچ@#ه d56 ل$يه/ مچ@#?5 ق@, حي m"ك@ني مچعلمچه/ @6ع@
... m2لع# Dيح dلثال# Eلغنا# Dلتمچثيل @#لثاني يح# Dفنية كبي", فأ@له/ يح
@غي"ها مچ5 #لمچ@#هD، #ألمچ" #لNJ جعله/ يحب@5 حصة #لمچ@سيقى @يقبل@5

Pله/ بالمچشا"كة في جمچيع #لنشا?ا Aلسمچا# Yي?لب@5 مچني $#ئمچا@ ،mعليها بشغ
#لفنية #لتي تق@/ بها #لمچ$"سة.

@تحO Pل تل_ #لm@"O ق""P #لب$E في ت@Oيm حصة #لت"بية #لمچ@سيقية
في عالo ف"? نشا?ه/ @#ستغالله ب?"يقة 6كث" (يجابية لJ# قمچP ب@ضعه/ في
ف"ي> عm2 على مچجمچ@عة مچ5 #آلالP #إليقاعية كال$"مچ2 @#لتمچبا @#لب@نج2...

@غي"ها.
@بع$ مچ"@" عا/ مچ5 #لت$"يD #إليقاعي #لعالجي #ألسب@عي تمچكنP مچ5

aلحص# Eش$تهمچا 6ثنا Pخف= مچست@' #لنشا? @#الن$فاعية #لسلبيي5 @#نخفض
#ل$"#سية مچمچا كا5 له $@"كبي" في تقليل شك@' مچ$"سيه/ @2مچالئه/ #ل?لبة،

كمچا 6صبح@# عناص" فاعلة في #لصm @في #ألنش?ة #لالمچنهجية كنشا?
باإلضافة (لى 6نه/ ل/ يح@zل@# إل$#", #لمچ$"سة كمچا كا5 #إلJ#عة #لصباحية.

يح$d سابقاY بسبD #عت$#ل سل@كه/، @ساه/ كل Jل_ #لنجاA في تحس5 6$#ئه/
#ألكا$يمچي.

نY#"O لمچعانا, ع$$ كبي" مچN@J 5 صع@باP #لتعل/ مچ5 #ض?"#باP #لJ#ك",
قصي", #لمچ$' فإنه/ ي@#جه@5 صع@باP كبي", في حفO مچا ي?لD مچنه/ مچ5

D"قصائ$ في #للغة #لع"بية @ج$#@ل #لض
@غي"ها مچ5 #لمچهمچاP @#لمچها"#P #لتي

فقمچP بتلحي5 قصائ$ ي}?لD مچنه/ حفOها.
#للغة #لع"بية لتسهيلها        @ع"ضها
6يضاY في حصة #لت"بية #لمچ@سيقية قبل

غي"ها مچ5 #ألناشي$.

سنحا*ل هنا ع!D عينة مچ5 تجا!\ -لنجاk -لتي مچ!( بع// مچ5 مچعلمچي

*مچعلمچا( مچ!ك1 تق*ي9 *تعلي9 -لCفل، فحاال( -لنجاk كثي!P *لعل Rنشا2

مچ!ك1 مچتخصe في /*لة -لك*ي( مچنV عا9

قصe نجاk لمچعل9 -لمچ*سيقى .4

عالY -لتأتأP للCال\ -لحالة -أل*لى:

١٩٨٤.kه* 4كب! قصة نجا

Pفت", ?@يلة، @عمچل Jمچعل/ #لمچ@سيقى في مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل مچن
قبل Jل_ في مچ$#"! @2#", #لت"بية لك5 تج"بتي في #لمچ"ك2 مچختلفة ألنني

6$"! #لمچ@سيقى لفئة مچ5 فئاN@J P #الحتياجاP #لخاصة 6ال @هي فئة
صع@باP #لتعل/ #لتي يتصm 6ف"#$ها بخصائa مچختلفة ع5 #ل?لبة

#لعا$يي5.
@ألنني 96مچ5 بأ5 للمچ@سيقى $@"#Y كبي"#Y في عالo #لمچشكالP #لنفسية

Pع$$ مچ5 #لمچشكال oستخ$#مچها في عال# P""لسل@كية @#الجتمچاعية فق$ ق#@
@فيمچا يلي ش"A لإلج"#P#E #لتي #تبعتها في #لمچ@ج@$, ل$' بع= ?لبتي.

.Pتل_ #لحاال oعال

"ي}تأِتئ" N$6نه يج$ صع@بة في #لكال/ #لعا (!) Dعلى #ل?ال POالح
Dلمچحا$ثة @يح# mمچ5 مچ@#ق D"ل_ كا5 يشع" بالخجل 6مچا/ 2مچالئه فيتهJل
@ألنني كنP مچ?لعاY على بع= #ل$"#ساP #لعلمچية #النع2#ل ع5 #آلخ"ي5.

#لتي #ستخ$مچP #لمچ@سيقى في عالo تل_ #لحاالP لع$$ كبي" مچ5 #ألف"#$ فق$
5@$@ P@لحالة مچ5 خالل تمچا"ي5 ت"بية #لص# bJه oفي عال E$لب# P""ق

56 يعل/ #ل?الD بأنني 6ه$m (لى Jل_.

الحPO في ب$#ية مچ"#حل #لت$خل #لعالجي بع= #لت"$$ @#لخجل #لش$ي$
باإلضافة (لى ع$/ #ل"غبة بالغناE @لك5 بع$ #لتشجيع "!" Dعلى #ل?ال

#لمچستمچ" #ست?عP 56 6جعله يشا"_ في نشا? غنائي جمچاعي مچع 2مچالئه ث/
6ش"كته في ف"ي> #لك@"#ل #لNJ 6ق@/ بت$"يبه على ت"بية #لص@P مچ5 خالل
تمچ"يناP خاصة، @بع$ Jل_ بP6$ مچعه بإج"#P#E عالجية مچكثفة مچ5 خالل

#إليقاi، @مچع نهاية تل_ #لنشا?اP تمچك5 #ل?الD مچ5 غناE #ألناشي$ في
Dألكا$يمچي لل?ال# E#$56 #أل bالنتبا# Pعة #لصباحي، @مچمچا يلف#Jب"نامچج #إل

كمچا 6خب"ني - ق$ تحس5 بشكل مچلح@O في ع$$ مچ5 #لمچها"#P @#لمچ@#$
Yفي فصله @مچحب@با Yفاعال Y#"ثقته بنفسه @6صبح عنص P$#$2#@ - b@مچعلمچ

مچ5 6ق"#نه.

Dهنا

(m)
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ص!خة Cفل

*تعليقا[ على هXV -ل!سالة -لتي جا2( ص!خة حانية مچC 5فل Rلى *-ل/يه

P/لت!ب*> في *ح- eختصاصي -لتشخي- ،kسمچي! -لمچال /Vيق*ل -ألستا

-لتشخيe بمچ!ك1تق*ي9 *تعلي9 -لCفل:

(5 "سالة هJ# #ل?فل تحمچل بي5 ?ياتها #لكثي" @#لكثي"، ف"عاية #ألبناE هي
مچس9@لية كامچلة تقع على عات> #ل@#ل$ي5، @لك5 #لOاه", #لمچلفتة للنO" @مچ5

@#قع #لمچي$#5 56 مچعO/ #ألمچهاP ه5 #لل@#تي يتحمچل5 #لمچس9@لية كامچلة،
@بخاصة #ل"عاية #ألس"ية @#لمچتابعة #لي@مچية لألبناE جمچيعه/، @كJل_ مچ"#جعة

.E#@على ح$ س Pلمچ$#"! #لمچختلفة للبني5 @#لبنا#
@لي! مچعنى Jل_ 56 #آلباE ق$ تخل@# ع5 #لمچس9@لية ـ 6ب$#Y ال نقص$ Jل_ ـ
@لكنه/ ت"ك@ها لأل/ مچنشغلي5 ع5 #ألبناE بأمچ@" #لحيا, #ألخ"'،على #ل"غ/
مچ5 56 #ألبناE ه/ 6غلى @6عO/ مچا في هbJ #لحيا, فاهللا تعالى يق@ل: "#لمچال

@#لبن@5 2ينة #لحيا, #ل$نيا".

Dلسب Eألثنا# bJلمچتابعة @#ل"عاية @بخاصة #لعلمچية في ه# mتت@ق m@س Yبعا?
bJألنه غي" مچعتا$ على مچثل ه ،i@ع5 #لمچ@ض Yبعي$ تمچامچا Dبسي? @ه@ 56 #أل

#ألمچ@"، @بJل_ تصبح #ل"عاية مچفق@$, مچ5 #ألب@ي5، فيتحق> ق@ل #لشاع":

@مچ5 @#قع خب", مچي$#نية في مچ$#"! @مچنا?> مچختلفة مچ5 #لك@يP @على مچ$#"
"بع ق"5 مچ5 #ل2مچا5 صا$فP في 6ثنائها مچئاP #ألمچهاP #لفضلياP في مچتابعة

ها$فة أل@ال$ه5، @كJل_ صا$فP مچجمچ@عة مچ5 #آلباE، @لكنني @ج$P 56 نسبة
#ألمچهاP تف@> بكثي" نسبة #آلباE #لJي5 ي"#جع@5 #لمچ$#"! للس9#ل ع5

6@ال$ه/.

@#لمچلح@Oة #ألكث"غ"#بة 56 #لبني5 @#لبناP يفضل@5 56 يJهD #ل@#ل$ (لى
#لمچ$"سة @56 يك@5 ه@ #لمچتابع له/.

@لJل_ فأنا 6@#ف> تمچامچاY على كل مچا حمچلته "سالة هJ# #الب5 (لى 6بيه، @ليسمچح
فنح5 ل@ $خلنا في 6عمچا> 6بنائنا ل@ج$نا "ص"خة ?فل" لي 56 6?ل> عليها
،P6نه/ يفخ"@5 @يعت2@5 ب2يا", #ل@#ل$ (لى #لمچ$"سة @"عايته له/ في #لبي

.Pع5 #ألمچها Eبع= #ألعبا mل@ على سبيل #لتغيي" @تخفي@

لألس", $@" كبي" في $ع/ #ألبناN@J E صع@باP #لتعل/، ألنه/ في حاجة
ش$ي$, @مچستمچ", (لى "عاية #ألس", مچتمچثلة في #ألب@ي5 فمچا تق$مچه #أل/ يكمچله
#ألD، فاأل/ #لتي ل$يها ?فل يعاني مچ5 صع@باP #لتعل/ في حاجة مچاسة (لى
مچ5 يسان$ها @يقm بج@#"ها @يش$ مچ5 26"ها، يخفm عنها 6عبائها، @لي!

هنا_ مچ5 ه@ 6@لى بJل_ مچ5 @#ل$ 6?فالها #لNJ ه@ #ل"#عي #ل"ئي! لألس",
كلها.

@مچمچا الش_ فيه 56 #ألس", كل مچتكامچل يساع$ بعضها بعضاY، @يكمچل بعضها
بعضاY، @#ل$@" #لNJ يلعبه #ألD اليقل 6همچية ع5 $@" #أل/ @#لعك! صحيح؛

فاألس", كيا5 @#ح$ يق@/ على عمچ@$ي5 ثابتيJ) ،5# #ختل 6ح$همچا #ختل ت@#2نها
فتحتاo (لى $عائ/ خا"جية تق@يها @تش$ مچ5 26"ها.

لي9 .ليتي8 مچ0 .نتهى 3ب+.& مچ0             %ل .لحيا, +خلفا& %ليال!
0B .ليتي8 ه+ .ل%@ تلقى له                 83 تخل= 3+ 3با! مچشغ+ال!

(5 #ألبناE تغمچ"ه/ سعا$, بالغة حينمچا @يق@ل علمچاE #لصحة #لنفسية:
(J يتأك$@5 56 #ألس", مچكتمچلة يشع"@5 بال"عاية #لمچشت"كة مچ5 #ألب@ي5.

#أل"كا5 تمچتلئ "عاية @حنا5.

#ب5 #بن_ @ال تب5 البن_! قال@#:

Aسمچي" #لمچال
(@"� #لعمچل أل@لياE #ألمچ@"، @6همچيتها في ...في #لع$$ #لقا$/ #نتO"@نا

$ع/ @مچساع$, #ألبناN@J E صع@باP #لتعل/).

!! -مي -حتا* إليكمچا معاًء ... -بي
-بي العزلايرز

-هدلايرك سالمي ;تحياتي ;قبالتي٬ ;-تمچنى -ن تقر- 4سالتي
-بي الغالي.

سمچعت من معلمچي في حصة التربية اإلسالمية الحدلايرث الشرلايرف الذO لايرقوG: "كلكم 4ا٬M ;كلكم مسؤ;G عن
4عيته"٬ فعرفت -ن مسؤ;لية 4عالايرة األبناٍء تقع على عاتق الوالدلايرن معاًء٬ ;عرفت -ن الرعالايرة ليست في توفير

المچأكل ;المچشرب ;المچلبس فحسب٬ ;إهنمچا في كل ما هنحتا* إليه في شؤ;ن حياتنا العلمچية ;العمچلية٬ الصحية
;التربولايرة٬ النفسية ;االجتمچاعية.

-بي الحبيب.
;ددp لوكنت بجاهنبي ;-هنا -د4س في غرفتي فتشجعني اkا -حسنت ;توضح لي ما لايرخفى علي إن كنت في حاجة

إلى kلك.
-بي...

-هنا ال -طلب منك -ن تكون بجاهنبي عوضاًء عن -مي٬ بل -حبك كمچا -حبها٬ ;-حب -ن -شعر بوجودq معي بين
-قالمي ;كتبي ;دفاترO -تعلم منك الد4س كمچا -تعلم الرجولة ;العمچل ;حب الوطن.

-بي...
كلمچا جاٍءp -مي إلى مد4ستي لتسأG عني٬ ;عن المچستوv الذO ;صلت إليه٬ -حببت -ن تكون دائمچاًء معها٬ -;

تكون -هنت الذO تأتي لتسأG عني ;تطمچئن علي.
-تمچنى -ن تسأG عني دائمچاًء كمچا تسأG -مي فأهنا -حبك كمچا -حبها٬ ;-فخر ;-عتز بكمچا ;بوجودكمچا معي. -بي...

-حمچد ابنـك

Dلح# #J56 نت"ج/ ه Dفي نف@سنا، @لك5 يج Eألبنا# Dنح5 نعل/ مچ$' ح@
#لمچعن@N (لى حD عمچلي حقيقي، @Jل_ يتمچثل في #لمچساع$, #لفعلية @#ل"عاية
#لحقيقية في #لمچشا"كة #لمچستمچ", ل"عاية #ألبناE @ع$/ ت"_ #ألمچ@" جمچيعها

فمچاJ# تست?يع 56 تفعل (لى جانD @#جباتها @6عمچالها (6/ #لعيال). (لى #لغالية
! #لمچن2لية @"بمچا #ل@Oيفية @(لى جانD مچس9@لياتها #ل2@جية @#ألس"ية

@#لقص$ مچE#"@ 5 هJ# #لكال/ 56 نفك" قليالY في (جابة @#قعية @حقيقية على
مچ5 سي"عى #ألبناE #ل"عاية #لحقيقية #لتي تساع$ه/ @ت9هله/ (لى هJ# #لس9#ل,
#لنجاJ) A# مچ"ضP #أل/؟ J) @6# كانP في حالة حمچل @تنتO" مچ@ل@$#Y ج$ي$#Y؟

سمچي" #لمچالJ) @6A# كانP خا"o #لبال$؟

! oال تب5 البن* ،oب5 -بن- قال*-:

-أل9 -لتي ل/يها Cفل يعاني مچ5 صع*با( -لتعل9

في حاجة مچاسة Rلى مچ5 يسان/ها *يقb بج*-!ها

*يش/ مچ5 14!ها، *يخفb عنها 4عبائها.

N@ت"ب aختصاصي تشخي#

#لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9: #لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9:

kسمچي! -لمچال



١٨١٩

D+ألمچ. Iك0 3+لياDD+ألمچ. Iك0 3+لياD

R!شا/-( عامچة أل*ليا2 4مچ*! V*> -الحتياجا( -لخاصة
يحتاo كثي" مچ5 6@لياE 6مچ@" N@J #الحتياجاP #لخاصة (لى مچع"فة كيفية

#لتعامچل مچع 6بنائه/ @#ل@ق@m على 6ه/ مچت?لباته/ لمچساع$ته/ في حل جمچيع
#لمچشاكل #لتي ي@#جه@نها في تعليمچه/ @ت@جيهه/ ألبنائه/، @لJل_ فإننا نق$/ له/

6ه/ #إل"شا$#P @#لت@جيهاP #لتي ي?لD مچنه/ مچ"#عاتها في تعامچله/ مچع 6بنائه/.

iتقبل #ل@#ل$ي5 لإلعاقة @فهمچها @مچع"فة خصائصها @?بيعتها، @#إل?ال
على بع= #لمچعل@مچاP #لمچ"تب?ة بإعاقة #ل?فل حتى يسهل على #ل@#ل$ي5

NJمچ5 #لنك"#5 #ل aتقبلها @#لتعامچل مچعها بص@", 6كث" @#قعية @#لتخل
يمچا"سه بع= 6@لياE #ألمچ@".

تح$ي$ ?بيعة @مچست@' #إلعاقة @Jل_ لمچع"فة نقا? #لق@, @#لضعm ل$'
#ل?فل NJ #الحتياجاP #لخاصة ع5 ?"ي> تشخيصه ب@#س?ة جهة مچ9هلة
@مچتخصصة في مچجال (عاقة #ل?فل @#التفا> مچع #لمچتخصa على ب"نامچج

عالجي يشا"_ فيه 6ف"#$ #ألس", @#لمچ$"سة.

#لبحd ع5 #لمچساع$, مچ5 6شخاN@J a عالقة بن@i @مچست@' #إلعاقة
P#$لخي"ية #لتي تق$/ مچساع# Pلمچ"#ك2 #لمچعنية @#لجمچعيا#@ Pمچثل #لمچ9سسا

Pلجمچعيا# bJلل@#ل$ي5 @?فلهمچا @6همچية مچشا"كة #ل@#ل$ي5 في 6نش?ة ه
@#لمچ"#ك2 @#الختال? مچع #ألس" #لتي ل$يها #لمچشكلة نفسها مچمچا يع22 $@"

#ل@#ل$ي5 @يجعلهمچا يستفي$#5 مچ5 خب"#P #آلخ"ي5.

(مچ$"سة) تحقي> مچب$6 #لتعا@5 #لكامچل بي5 #لبيP @#لمچ9سسة #لت"ب@ية
@#لمچ"#ك2 @#لجمچعياP #لت?@عية #لتي تساه/ في تق$ي/ #لخ$مچة #لت"ب@ية

لمچساع$, #ل@#ل$ي5 على @#لتعليمچية @غي"ها لل?فل
#لعناية به ألنه يصعD عليهمچا #لعمچل بمچع2ل ع5 #آلخ"ي5.

@ضع ت@قعاP @^مچال بح$@$ ?اقة #ل@#ل$ي5 @بناE 6ه$#m بنا�E على ?بيعة
@مچست@' #إلعاقة @عمچ" #ل?فل @غي"ها مچ5 #لع@#مچل #لمچ9ث", في تل_

Pآلمچال غي" #ل@#قعية 6@ #لمچستحيلة تأتي بنكبا#@ Pإلعاقة أل5 #لت@قعا#
نفسية @ت"ب@ية على #ل@#ل$ي5 @#ألس", @#ل?فل @تN$9 (لى #إلحبا? @#ليأ!.

NJ #الحتياجاP #لخاصة

!

!

!

!

!

صع*با( -لتعل9، * ب2C -لتعل9، * -لتأخ! -ل/!-سي؟مچا -لف!N بي5

Pع5 6ب"2 #الختالفا ,Jلتعل/، @#لتأخ" #ل$"#سي، @في مچا يلي نق$/ نب# E?لتعل/، @ب# Pمچا تخل? بي5 مچفه@/ صع@با Yهنا_ مچفاهي/ شائعة غالبا
#لتي يمچك5 مچالحOتها عن$ #ألف"#$ #لJي5 يعان@5 مچ5 (ح$' هbJ #لمچشاكل.

!

!

#لحاجة (لى #لتعامچل مچع #لضغ@? @مچ@#جهة ^ثا"ها على #ل@#ل$ي5
Pه" بع= #لمچشكالOعلى كافة 6ف"#$ #ألس", مچثل #ألخ@,،  @ق$ ت@
#ألس"ية خاصة في #لعالقة بي5 #أل/ @#ألD لكث", #لضغ@? #لنفسية

bJاه" #إلعاقة، @في هOمچ Dالجتمچاعية @#لت"ب@ية #لتي تصاح#@
#لحالة  ينصح #لمچختص@5 باللج@E (لى #لمچ"ش$ي5 #لنفسيي5

@#الختصاصي #الجتمچاعي @غي"ه/ مچ5 #ألف"#$ #لمچ9هلي5  لتق$ي/
#لمچسان$, @#لمچساع$, ألس", #ل?فل.

#لصب" @#التكال على #هللا @#القتناi بأ5 #إلعاقة ليسP نقمچة @ع$/
#لخجل مچنها @مچO  5ه@"ها بي5 6ف"#$ #ألس",، @تقبل #ألس", إل"#$,

#هللا سبحانه في هJ# #ألمچ" @"9ية #إلعاقة بص@", (يجابية فهنا_
قصa في  حيا, #لع$ي$ مچ5 #ألس" @#ألف"#$

تOه" #إلعاقة بأنها  نعمچة @خي"على #ألس", @ق$ تصبح
#إلعاقة في مچعO/ #ألحيا5 عامچل نجاA @(لها/  للمچعا> @ألف"#$

6س"ته.

Pالحتياجا# N@J
#لخاصة

مالك الرشدان
9حدA التد?لايرب بمچركز تقولايرم 9تعليم الطفل

#لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9: #لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9:

مچال_ #ل2ش.#!

-لتأخ! -ل/!-سيب2C -لتعل9صع*با( -لتعل9مچ<اه! -لتأخ!

مچنخف= في مچها", 6@ 6كث" مچ5-لتحصيل -ل/!-سي
#الستمچاi 6@ #لكال/ مچها"#P #لتعل/:
6@ #لق"#E, 6@ #لكتابة 6@ #لJ#ك", 6@
#النتباb 6@ #إل$"#_ 6@ #لت"كي2 6@

.Dلحسا#

مچنخف= في #لمچ@#$ #ل$"#سية جمچيعها
مچع @ج@$ ق$", مچح$@$, على

.Dالستيعا#

مچنخف= في مچا$, $"#سية 6@ 6كث"
بسبD ع@#مچل خا"جية كالمچ"= 6@

#لتغيD ع5 #لمچ$"سة @غي"ها مچ5
. #لع@#مچل

قص@" @Oيفي في #لجها2 #لعصبيسب\ ت/ني -لتحصيل -ل/!-سي
E#2يفة #ألجO@ خلل في) N2لمچ"ك#

#لمچس9@لة ع5 #كتساD #للغة في
. (uل$مچا#

مچشكالP #جتمچاعية 6@ بيئية 6@اهنخفاH هنسبة الذكاٍء.
صحية 6@ نفسية.

(مچعامچل -لVكا2) نسبة #لJكاE في ح$@$ #لمچت@س? 6@-لق/!P -لعقلية
فمچا ف@>.٨٥مچ"تفعة مچ5

نسبة #لJكاE مچنخفضة بانح"#في5
مچعيا"يي5 ع5 #لمچت@س? N6 مچ5

(لى
#أل$#E ضمچ5 هJ# #لمچست@' (J# 6ع$

.Yمچناسبا Yت"ب@يا Yله/ ب"نامچجا

٧٠
@ه9الE قا$"@5 على٨٤

نسبة #لJكاE عا$ية 6@ مچ"تفعة مچ5
فمچا ف@>.٩٠

#عتيا$ية @ق$ يصحبها ف"? نشا?-لمچ<اه! -لسل*كية
6@ مچشكالP #جتمچاعية.

مچشكالP نسبية بسبD ع@#مچل بيئية
6@ @"#ثية في #لسل@_ #لتكيفي.

مچ"تب? بسل@كياP غي" مچ"غ@بة 6@
يعاني (حبا?اY نتيجة تجا"D فاشلة.

-لخ/مچا( -لتي مچمچك5 54 تق/9

لكل فئة

ب"#مچج مچتع$$, حسD ش$, #لصع@بة
تب$6 مچ5 #لمچ$"سة #لعا$ية ب@ج@$

#ختصاصي صع@باP #لتعل/ @ب$ع/
ج2ئي لل?لبة @تنتهي بالمچ"#ك2

#لمچتخصصة #لمچستقلة ب$ع/ كامچل
.aلل?لبة مچ5 قبل ف"ي> مچتخص

يك@5 في #لصm #لعا$N مچع تق$ي/
خ$مچاP ت"ب@ية خاصة @بحاجة

لمچنهاo مچع$ل يتناسD مچع ق$"#ته/،
@بحاجة الهتمچا/ ف"$N يف@>

غي"ه/.

#الستفا$, مچ5 خ$مچاP #لمچ"ش$
#لت"ب@N 6@ #الختصاصي #لنفسي 6@

#الجتمچاعي.

يست?يع@5 #لتكيm مچع صع@باته/-لسل*o -لتكيفي
عن$مچا تع22 نقا? #لق@, ل$يه/.

Dمچع #لسل@_ @#لت$"ي mيعتب" #لتكي
. #لNJ يحصل@5 عليه تح$ياY له/

Pمچع #لسل@كيا mيست?يع@5 #لتكي
@#ل?"#ئ> #لج$ي$, #لتي يت$"ب@5

عليها.

يمچكنه/ #لحص@ل على @Oائm-لمچستقبل -ل*<يفي 4* -لمچهني
عليا 6@ مچناصD قيا$ية.

Yقيا$ية تح$يا Dيعتب" #ل@ص@ل لمچناص
له/.

mائO@ يمچكنه/ #لحص@ل على
عليا 6@ مچناصD قيا$ية.



١٦١٧

EEلع. Jضي
عبي!عب/-هللا -لش!هاCR* 5الN -لخC -لساخ5

مچا 4ه9 -ألسبا\ -لتي /ع( مچ!ك1 تق*ي9 *تعلي9

-لCفل للتفكي! في تC*ي! هV- -لعمچل *مچا -لجها(

-لتي ساهمچ( في <ه*! هXV -لخ/مچة؟

مچا -لخ/مچا( -لتي ي*ف!ها -لخC -لساخ5 لصع*با( -لتعل9 ؟

#Jلمچ"ك2 (لى #لتفكي" لت?@ي" ه# Pلتي $ع# Dمچ5 6ه/ #ألسبا
تسهيل @ص@ل 6@لياE #ألمچ@" (لى مچا يحتاج@نه مچ5 #لعمچل:

بياناP @مچعل@مچاP @خ$مچاP خاصة بصع@باP #لتعل/ @السيمچا
مچع #هتمچا/ $@لة #لك@يP باألف"#$ N@J #الحتياجاP #لخاصة

Pلفئا# bJله Pلنفع #لعا/ #لتي تق$/ خ$مچا# Pجمچعيا@ Pتع$$ #لمچ"#ك2 @#لجها@
#لمچتع$$, @حاجة 6@لياE #ألمچ@" @#لمچهتمچي5 (لى مچعل@مچاP عامچة ح@ل تل_

#لجهاP @#لمچ"#ك2 @#لمچ$#"! @كيفية #ل@ص@ل (ليها @#لخ$مچاP #لتي تق$مچها.

ي@ف" #لخ? #لساخ5 لصع@باP #لتعل/ خ$مچة مچعل@مچاتية @ت"ب@ية @نفسية
N@J مچجانية ع5 #ألمچاك5 @#لمچ"#ك2 @#لمچ$#"! #لمچتخصصة #لتي ت"#عي

Pلتعل/ $#خل $@لة #لك@ي# Pلخاصة مچع #لت"كي2 على صع@با# Pالحتياجا#
@خا"جها باللغتي5 #لع"بية @#إلنكلي2ية.

لمچاV- تعتق/*5 54 -لمچجتمچع -لك*يتي بحاجة Rلى خC ساخ5

لصع*با( -لتعل9؟

F*لساخ5؟ *مچا ن- Cلعامچل على -لخ- Nمچ5 -لف!ي

-لت/!ي\ -لV> تلقاX 4ف!-/X ؟

هل يمچك5 للمچتصل في 4> *ق( -لحص*ل على -لخ/مچة -لهاتفية ؟

تشه$  #لك@يP نهضة @تق$مچاY في مچجال #الهتمچا/ بN@J #الحتياجاP #لخاصة
@كث"P #لجهاP #لتي تق$/ #لمچساع$, @#ل$ع/ له/ س@#E على #لمچست@'

#لحك@مچي 6@ جمچعياP #لنفع #لعا/ 6@ #لجهاP #لخاصة، @بسبD مچا يعانيه
بع= 6ف"#$ #لمچجتمچع مچ5 #لشع@" بالح"o في تقبل حقيقة 56 بع= #ألف"#$

فيه مچN@J 5 #حتياجاP #لخاصة، @ج$ #لخ? #لساخ5 ل$ع/ @مچسان$, #لمچجتمچع
ت@في" مچعل@مچاP ح@ل #ألمچاك5 @#لب"#مچج على مچست@يي5 #لمچست@' #أل@ل:
@#لمچ"#ك2 #لتي ت@ف" #ل$ع/ @#لمچسان$, لألشخاN@J a #إلعاقة بشكل عا/

Pه@ تق$ي/ #لمچعل@مچا @#لمچست@' #لثاني: .aلتعل/ بشكل خا# Pصع@با N@J@
#لف@"ية #لتي يحتاج@نها مچ5 خالل #ستقبال #لمچعل@مچاP #لخاصة بالمچتصلي5

بس"ية تامچة.

ف"ي> #لخ? #لساخ5 ه@ ف"ي> مچ$"D على ي$ #ستشا"يي5
Pلنفسية @#لت"ب@ية في مچجال صع@با# Dمچختصي5 في #لج@#ن@

#لتعل/ @حاصل على #ل$@"#P #لت$"يبية @#لتأهيلية في كيفية تلقي
#لمچكالمچاP @#الستفسا"#P #لهاتفية @ت@جيه #لمچتصلي5 ألمچاك5

@مچ"#ك2 #لخ$مچة #لتي يسأل@5 عنها.

يتلقى #لخ? #لساخ5 #التصاالP مچ5 #لساعة:
٥:٠٠

خا"o 6@قاP #ل$@#/ #ل"سمچي، يمچك5 ت"_ "سالة هاتفية 6@ ("سال "سالة
(لكت"@نية @يت/ #ل"$ عليها في 6ق"D ف"صة مچمچكنة مچ5 قبل ف"ي> #لعمچل

بالخ? #لساخ5، ن9ك$ 6يضاY 56 جمچيع خ$مچاP #لخ? #ل@?ني #لساخ5 مچجانية.

٧:٣٠
@عن$ #التصال عص"#Y مچ5 #ألح$ (لى #لخمچي!. (في #ل@قP #لحالي).

صباحاY (لى #لساعة

مچا -لعالقة بي5 -لخC -لساخ5 *بي5 باقي *ح/-( مچ!ك1 تق*ي9

*تعلي9 -لCفل؟

هل يصل -لخC -لساخ5 4*ليا2 -ألمچ*!بالمچتخصصي5 في -لمچ!ك1؟

كيb يمچك5 54 تك*5 نتائج -التصاال( -لهاتفية مچهمچة لمچ5

يعمچل*5 في مچجال صع*با( -لتعل9؟

مچا -لجهة -ل/-عمچة للخC -لساخ5؟

9

9

9

9

NJفهي تشكل #لمچص$" #ل Eعالقة مچبنية على #لت@#صل @#لتعا@5 #لمچثمچ" @#لبنا
Y#"@?ت b"@$يشه$ ب NJل#@ Pبن_ #ألسئلة في #لخ? #لساخ5 بالمچعل@مچا N"يث

P#$فإضافة #لى $ع/ @ح Pبالمچعل@مچا b$تع$$ #لمچصا$" #لتي تمچ Dبسب YاO@مچلح
Dلكت#@ E#"لمچ"ك2 #ل$#خلية فإنه يستمچ$ مچعل@مچاته مچ5 خالل #لت@# صل مچع #لخب#

P#J #لصلة بصع@باP #لتعل/ @#لمچقاالP #لعلمچية (ضافة (لى #لمچكتبة
#لمچتخصصة بصع@باP #لتعل/ في #لمچ"ك2.

نع/، ف"ي> #لخ? #لساخ5 مچ$"D على ت@في" مچعل@مچاP 6ساسية ح@ل كيفية
ت@في" #لمچساع$, @$ع/ 6@لياE #ألمچ@" @6?فاله/، فإJ# كا5 س9#ل @لي #ألمچ"

ًءيح@ل مچباش", (لى #لجهة #لمچختصة، كالمچ"ش$ #لنفسي، 6@ #الختصاصي مچح$$#
#لنفسي #لت"ب@N، 6@ #لب"نامچج #لصباحي، 6@ قس/ #لت$"يD 6@ يع?ى @لي #ألمچ"

عنا@ي5 $#خل #لك@يP 6@ خا"جها للمچساع$,.

#لمچعل@مچاP @#لنتائج #لتي تأتينا مچ5 6@لياE #ألمچ@" @#لمچ$"سي5 @غي"ه/ مچ5
#لمچتصلي5 تفي$نا في #لمچجاالP #آلتية:

#لتع"m على #لش"يحة #لتي تحتاo (لى مچساع$, 6كث" مچ5 غي"ها.
.Yشي@عا Pعلى 6كث" #لصع@با m"لتع#

.Yعلى 6كث" #ألسئلة #لفنية شي@عا m"لتع#
مچع"فة مچ$' $"جة #ل@عي باالحتياجاP #لخاصة @صع@باP #لتعل/ ل$'

#لمچتصلي5.

#لصن$@> /mلتعل/ ت$عمچه #ألمچانة #لعامچة لأل@قا# Pلخ? #لساخ5 لصع@با#
#ل@قفي للتنمچية #لصحية.

EEلع. Jضي

ف"ي> #لخ? #لساخ5 مچ$"D على ت@في" مچعل@مچاP 6ساسية ح@ل كيفية
ت@في" #لمچساع$, @$ع/ 6@لياE #ألمچ@" @6?فاله/

ي@ف" #لخ? #لساخ5
لصع@باP #لتعل/
خ$مچة مچعل@مچاتية
@ت"ب@ية @نفسية

مچجانية

عبي2 #لش2ها!

يعاني بع= 6ف"#$ #لمچجتمچع مچ5 #لشع@" بالح"o في تقبل حقيقة 56
بع= 6ف"#$b مچN@J 5 #الحتياجاP #لخاصة.

مچا خCC -لخC -لساخ5 -لمچستقبلية؟

كيb ع!فت9 4ف!-/ -لمچجتمچع بهXV -لخ/مچة؟

9

9

9

9

@ص@ل خ$مچة #لخ? #ل@?ني #لساخ5 لصع@باP #لتعل/ (لى كل مچ5
.Pلمچجال $#خل $@لة #لك@ي# #Jلى #لمچساع$, في ه) oيحتا

@ص@ل خ$مچاP #لخ? #ل@?ني (لى $@ل #لخليج #لع"بي @بقية $@ل
#لعال/ #لع"بي.

ت?@ي" @ت$"يD ف"ي> #لخ? #ل@?ني #لساخ5 @2يا$, عمچله باستمچ"#".
(ص$#" $ليل يحت@N على #لخ$مچاP #لتي ت@ف"ها #لمچ9سساP @#لمچ$#"!

Pالحتياجا# N@Jلنفع #لعا/ #لخاصة ب# Pجمچعيا@ Pلمچستشفيا#@
#لخاصة.

بع$ ت$"يD ف"ي> #لخ? #لساخ5 على تلقي #لمچكالمچاP @#إلجابة ع5
#ستفسا"#P #لمچتصلي5 ب$6نا بحمچلة (عالمچية للتع"يm بالخ? #لساخ5 في

شه" $يسمچب"
.Pلخا"جية على #لباصا# Pالعالنا# -

مچخا?بة -

#ألمچ@" بخ$مچة #لخ? #لساخ5.
#لمچشا"كة بع$$ مچ5 #لمچعا"= #لمچتن@عة. -

@كا5 لهbJ #لحمچلة #إلعالمچية نتائج (يجابية، @ Oه" Jل_ مچ5 خالل ت2#ي$
ع$$ #التصاالP @تحق> بالفعل مچا نصب@ #ليه في تسهيل عمچلية #لت@#صل

بيننا @بي5 6@لياE #ألمچ@" لمچساع$ته/ ق$" #إلمچكا5.

٢٠٠٨

٧٠٠

: ، @Jل_ مچ5 خالل

Eلمچ$"سي5 @6@ليا# mمچ$"سة حك@مچية للعمچل على تع"ي

oفلC لتعل9هل يعاني- في ؟صع*با(

183-2000183-2000
هنساعد2      لتساعد-

صعوبا'
القراٍء!

صعوبا'
الحساب

صعوبا'
الكتابة

صعوبا'
االهنتبا-

بEع8 مچ0

bألمچانة -لعامچة لأل*قا-
-لصن/*N -ل*قفي
للتنمچية -لصحية

www.ccetkuwait.org

شا!F-لس!P  قCعة , ,

9ًّ -لCـفل مچ�!ك1 تق*يـ9 *�تع~لي

#لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9: #لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9:

Eل_ قا/ بإنشاJلتعل/ @#الجابة على جمچيع تسا9الته/ ل# Pيعمچل مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل باستمچ"#"على تحقي> #لت@#صل مچع #لمچهتمچي5 بصع@با
#لخ? #ل@?ني #لساخ5، @يسعى لت?@ي"b ليصل (لى 6كب" ش"يحة مچ5 ش"#ئح #لمچجتمچع $#خل #لك@يP @خا"جها، @لل@ق@m على حقيقة Jل_ كا5 لنا
عبي"عب$ #هللا #لش"ها5، فاألستاJ, عبي" عب$#هللا #لش"ها5 تحمچل بكال@"ي@! في عل/ #الجتمچاi مچ5 كن$# @$بل@/ ("شا$ نفسي @هي هJ# #للقاE مچع 6.
مچسجلة ل$"#سة #ل$كت@"#, بجامچعة ص"N في ب"ي?انيا في مچجال عل/ #لنف! @تشغل حالياY مچنصD مچساع$ #لمچ$ي" #لتنفيNJ للش9@5 #لفنية @#إل$#"ية

لمچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل @مچس9@لة 6يضاY ع5 #لخ? #ل@?ني #لساخ5 فيه.



١٤١٥

Dك0 .لمچعلD8ك0 .لمچعل8
كيb يت9 تشجيع هXV -لC!يقة؟

مچا ت*قعاتك9 ع5 تCبيقا( *نجاk هXV -لC!يقة؟

XVه NبيCفال مچ5 تCمچا -لف*-ئ/ -لتي تع*/ على -أل

-لC!يقة ؟
: -لف*-ئ/ -لب/نية

-لف*-ئ/ -لنفسية:

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

تشجيع #لتعل/ #لمچتكامچل مچ5 خالل 6نش?ة ت"تب? بالكلمچة تساع$ #ل?الD على
@هbJ #لتقنية هي 6سا! #لب"نامچج #الحتفاO بالمچعل@مچاP بسه@لة بالغة.
#لمچتكامچل حيd يسمچع #ل?الD #لكلمچة @ي"#ها @ي"ب? #لح"كة #لب$نية مچع

#لكلمچة لت@لي$ 6كث" خب"#P #لتعل/ (فا$, @صقالY، @6ه/ عامچل في هbJ #ل?"يقة
ه@ #لمچعل/ #لNJ يله/ #لتالمچيJ @6ه/ شيE في فلسفتي ه@ #لتحفي2 #لNJ ينبع
مچ5 $#خل #ل?الD بإلها/ مچ5 #لمچعل/، @يحتاJ oل_ (لى ت@ف" #لثقة بي5 #لمچعل/
@#لتلمچيJ حتى ت2@ل كل #لعقباP #لتي تح@ل $@5 #لتشجيع @#لتحفي2 @(ثا",

. #ل$#فعية

بمچا 56 #لب"نامچج ج$ي$  لJل_ علينا تس@يقه بشكل جD#J لل?لبة لخل> ج@ مچ5
Pلج$ي$, مچ5 خالل ح"كا# Pي5 يتعلمچ@5 #لكلمچاJفي نف@! #ل A"لمچتعة @#لمچ#

@تمچ"يناP ب$نية  في2@ل عنه/ #إلحبا? @#لع@#ئ> #لJهنية
@س@m تشجع هbJ #ل?"يقة @تتشكل ل$يه/ بيئة تعل/ صحية.

#ل?الD على 56 يك@5 مچستع$#Y #ستع$#$#Y جي$#Y ليق@/ ب$@" نش?
.Yتيا#J في ت@جيه تعلمچه

2يا$, #لق@, #لعضلية @#لتحمچل باستخ$#/ ثقل #لجس/
@#ستخ$#/ #أل@2#5 #لح",.

.Pلمچفاصل @حمچايتها مچ5 #إلصابا# P2يا$, ثبا
تحسي5 #ل"شاقة @#ل@عي بالجس/ @#لت@52#.

ق@, #لعOا/ @كثافتها.
تحسيO@ 5ائm #لقلD @#ل"ئتي5.

تحسي5 #لتك@ي5 #لعا/ للجس/ @#نتOامچه.

.P#J2يا$, تق$ي" #ل
تحسي5 #لتنشئة #الجتمچاعية @#حتمچاالتها.

.D2يا$, #لق@, على مچ@#جهة #الكتئا
.P#J2يا$, #إلحسا! #لعا/ بتق$ي" #ل

2يا$, مچها"#P #لتعل/ مچثل #لت"كي2، @#لتخيل #لبص"N، @#النضبا?.

مچا مچسT*ليا( مچعلمچي -لت!بية -لب/نية؟

مچا مچتCلبا( -لب!نامچج؟

4

4

4

4

4

4

،Jلق$@, للتالمچي#@ oJ@يمچثل #لنمچ NJمچعل/ #لت"بية ه@ $@" #لمچ@جه #ل "@$
Pعلى #لقيا/ بالتمچ"ينا Jلمچساع$, #لتلمچي Yيمچك5 56 يمچا"! #لتمچثيل 6حيانا@

#ل"ياضية @56 يك@5 قا$"#Y على تحفي2 #ل?فل للمچشا"كة، @يجD على
#لمچعل/ تق$ي/ مچا$ته بأشكال مچختلفة @بأساليD ت$"ي! تتناسD مچع

#حتياجاP #لتالمچيJ على سبيل #لمچثال:
bيجابية تجا) mمچ@#ق Jألمچ@" @تشجيعه/ على #تخا# Eالتصال بأ@ليا#

نمچ? #لحيا, #لصحية @6سل@بها.
(عا$, تخ?ي? #لب"#مچج #لجمچاعية لتلبية #حتياجاP #لصm #ل$"#سي.

تق$ي/ #لمچبا$� #لعامچة لتمچ"يناP #لتق@ية @#أللعاD @#لي@جا
@#ل"ياضة @#لح"كة.

ت@ثي> مچ"#حل #لتق$/ @تح$ي$ #لتغيي"#P #لتي تمچP في
#لجس/ نتيجة #لنشا? #لب$ني.

تشجيع #لمچشا"كة #لفعالة @#إلفصاA #لعمچلي ع5
iالهتمچا/ @#الستمچتا#@ mلتي تبي5 #لشغ# Pالتجاها#

بالت"بية #لب$نية.

.Dل?ال# Pقيا! #للياقة، @قيا! #حتياجا P#@$6
P#"٣ مچ Aفع #ألثقال في #لصبا"@ D6@صي بتق$ي/ ب"نامچج لتنشي? #لقل
6سب@عياY جنباY (لى جنD مچع "ياضة مچ$"سية تنافسية مچ"تي5 6سب@عياY في

ك", #لق$/ @ك", #لسلة.
في نهاية #للقاE عب" #لسي$/^"@5 ع5 سعا$ته بالمچشا"كة في #لتج"بة

#لتعليمچية #لمچثي", في مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل قائال:” يش"فني #لعمچل
مچع هJ# #لف"ي> #ل"#ئع #لNJ يتمچتع بالتفكي" #الست"#تيجي، كمچا 6نني مچتفائل

بمچستقبل هbJ #لتج"بة @#تمچنى مچ5 #لجمچيع 56 ي@ح$@# جه@$ه/ لمچا فيه
#لخي" ألبنائنا”.

6حمچ$ عب$#لع2ي2 : E6ج"' #للقا

كا5 لنا هV- -للقا2 مچع -ألستاt V!*5 حيy ع!D ب!نامچج

-لت!بية -لب/نية -لمچتكامچلة *-لV> ب/4 مچ!ك1 تق*ي9 *تعلي9 -لCفل

بتCبيقه في -لعا9 -لحالي.

مچا خصائC4 eفال -لك*ي( عامچة مچ5 -لناحية -لب/نية ؟

مچا C!يقة -لت!بية -لب/نية -لمچتكامچلة مچع -لمچق!!-(

*-لمچناهج -لمچCبقة في مچ!ك1 تق*ي9 *تعلي9 -لCفل؟

نش"P #لمچجلة #لعلمچية:
في عا/

كتلة #لجس/
#لمچ$#"! في #لك@يP مچ5 س5 ٦-

@2#", #لصحة عا/
) P#@ل$' #أل?فال على مچ$' ٤ سن

Yحقيقيا Y#$ل$"#سة (لى 56 #لسمچنة #لمچف"?ة تشكل ته$ي# bJه
لصحة #ل?فل @لها عالقة مچباش", ب2يا$, مچع$الP #ألمچ"#=

@في مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل يجD 56 نضع في .Pل@فيا#@
#لحسبا5 مچشاكل 6خ"' يعاني مچنها #ل?الD مچتمچثلة في

صع@باP #لتعل/

هي تق$ي/ ب"نامچج مچتكامچل للت"بية #لب$نية @Jل_ ب$مچجها مچع #للغة
#إلنجلي2ية @#ل"ياضياP @#لمچ@سيقى لخل> تج"بة تعليمچية مچثي",

m@مچشا"_ في ب"نامچج #لت"بية #لب$نية #لمچتكامچل س Nمچبتك", @كامچلة، فأ@
يمچا"! #لت"بية #لب$نية، @يتع"m على #للغة #إلنجلي2ية @#ل"ياضياP @يت@ف"
Dل?ال# mيكتش m@لتآ2"، @س#@ Pلت@قي#@  iله (حسا! @فه/  6كب" لإليقا
6يضا 6همچية 6سل@D #لتنف! #لض"@"N لألنش?ة كافة فه@ ي2ي$ #لق$", على

حل #لمچسائل @#الستمچتاi بأفضل ن@عية مچ5 #لت"بية #لب$نية @يت/ كل Jل_
بالتعا@5 مچع قس/ #للغة #إلنجلي2ية، @Jل_ مچ5 خالل #ختيا" كلمچة ج$ي$, كل

ي@/ مچ5 مچف"$#P #للغة #إلنجلي2ية #لمچق"", على #ل?لبة @($"#جها ضمچ5

The  Medical Principles and Practice;

International Journal of Kuwait
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١٩٩٩
@خلصP (لى 56

١٣
٢٠٠٥

٢٠٠١

$"#سة لمچ9ش"
٢٦ ٥

@2نه/ 2#ئ$، @في $"#سة 6خ"' 6ع$تها
، $"! #لباحث@5 2يا$, #ل@52 @#لسمچنة #لمچف"?ة

-

مچ5 6?فال,

٢٠٠٥Pفخلص (

#لتمچ"يناP #ل"ياضية بأسل@D #لتهجئة بحيd يت/ تج"ي$ها فيلفO #ل?الD كل
b$لتمچ"ي5 #ل"ياضي مچمچا يساع# Pمچ5 ح"@فها مچع ح"كة مچ5 ح"كا m"ح

على #ستيعابها @يسهل عليه حفOها.

#Jله #لف"صة كي يحس5 لياقته #لب$نية، @ه Aيستح> 56 تتا aكل شخ
#لب"نامچج يق$" #لف"$ية @يشجع #ل?الD على #ستكشاm مچجاالP #لت"بية

#لب$نية #لمچهمچة له كمچا يعمچل ب"نامچج #لت"بية #لب$نية #لمچتكامچل على تع2ي2
- مچ"5 -N$غي" تقلي- مچثي" ثقة #لف"$ بنفسه، فه@ ب"نامچج مچتكامچل-

ي"#عي #حتياجاP #لف"$ @ال ينسى #حتياجاP #لمچجمچ@عة.
(تاحة #لف"a لألنش?ة #لمچنتOمچة @ت?@ي" تق$ي" #لح"كة

في #أللعاD، @#لجمچبا2، @#لي@غا، @#ألنش?ة #لف"$ية
@#لجمچاعية.

تق$ي/ #لخب"#P لل?الD لتشجيعه/ على #الستمچتاi بالنشا?
#لب$ني @حD #الست?الi @تمچكينه/ مچ5 حل #لمچشكالP #لتي
ت@#جهه/، @#لعمچل مچع #آلخ"ي5 @@ضع #أله$#m @تحقيقها،

@ت?@ي" #التجاهاP #إليجابية مچ5 ناحية #لمچشا"كة
#الجتمچاعية.

مچا خصائe هV- -لب!نامچج ؟

4

4

C!يقة -لت/!يm -لمچتكامچلة للت!بية -لب/نية

على #لمچعل/ تق$ي/
مچا$ته بأشكال مچختلفة
@بأساليD ت$"ي!

Pمچع #حتياجا Dتتناس
. Jلتالمچي#

23$! ي.12 0ح. #لتالمچي* على #لت$#"!

Yمچتكامچال Yنق$/ ب"نامچجا
dللت"بية #لب$نية حي
ن$مچج مچعها #للغة

#إلنجلي2ية
Pل"ياضيا#@

@#لمچ@سيقى لخل>
تج"بة تعليمچية مچثي",
. @مچبتك", @كامچلة

#لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9: #لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9:

%

^"@5 صمچ@ئيل

#لت"بية #لب$نية ليسP تمچ"يناP "ياضية فحسD^"@5 صمچ@ئيل:
Jيله/ #لتالمچي NJلمچعل/ ه@#ل#

لق$ @هD مچش"m #لت"بية #لب$نية ل$' مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل ^"@5 صمچ@ئيل حياته لعال/ #للياقة #لب$نية، "غبة في مچساع$, #آلخ"ي5 على تحقي> 6حالمچه/
ففي عا/ . في #للياقة #لب$نية

شخصياY في #ألن$ية #ل"ياضية #لخاصة بمچساع$, #لبالغي5 مچمچ5 يعان@5 مچ5 2يا$, #ل@52 ف@ضع له/ 6ه$#m #لخ?ة #ل"ياضية @ساع$ه/ على بل@غها @2يا$,
@(لتح> ^"@5 بالمچ"ك2 في #لعا/ #ل$"#سي #لحالي لياقته/ @تحسي5 ت@#2نه/ @@قفته/ @@ضعية 6جسامچه/.

للت$"يD على #للياقة #لب$ينة @ه@ #يضاY مچ$"D مچالكمچة للمچبت$ئي5 @يتق5 مچها", #لمچالكمچة بال"كل

٢٠٠٠

٢٠٠٨
@#لمچصا"عة @#لي@غا @#لبيالتي!

Yكمچا عمچل مچ$"با حصل على $بل@/ في #لخ$مچاP #لبش"ية، @6ثناJ Eل_ قا/ بالعمچل في مچ$"سة ثان@ية كمچساع$ مچ$"!.

@ ه@ حاصل على شها$,٢٠٠٩- .
kickboxingPilates.
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ت*صيا( خاصة للمچعلمچي5 -لVي5 يتعامچل*5 مچع Cال\
صع*با( -لتعل9

يختلm ?الD صع@باP #لتعل/ ع5 غي"ه/ مچ5 #ل?الD في خصائصه/ #لسل@كية @?"#ئ> #لتعامچل @كيفية #التصال @#لت@#صل مچعه/، @على #لمچعل/ 56 يك@5
مچلمچاY بكل Jل_ ليسهل عليه E#$6 مچهمچته على 6كمچل @جه، لJل_ نق$/ لمچعلمچي هbJ #لفئة مچ5 #ل?الD #لت@صياP #آلتية لمچ"#عاتها 6ثناE قيامچه/ ب@#جبه/ #لتعليمچي.

صع*بة تن<ي9 *تتابع -ألفكا!

صع*با( مچعالجة -لجمچلة

Nفي -لي*9 -لساب z!ك! مچا قVصع*بة ت

#لتخيل #لبص"N @6خJ #لمچJك"#P @@ضع عالمچاP #لنa ق$ يساع$ على
تنOي/ #لمچعل@مچاP، @ينصح #ل?الD باستخ$#/ #لخ"#ئ? #لJهنية الستكمچال

Eته 6@ تلخيصه، @مچ5 تمچا"ي5 #لتتابع #لبسي?ة (ع?اE#"ق Pتمچ NJل# aلن#
،Yثانيا ،Yمچثل: (6@ال P#"باستخ$#/ عبا Dمچها بالت"تيOمچتصلة لين Yجمچال Dل?ال#

@يمچك5 56 ت�بنى جمچل مچثل هbJ على 6سا! مچا$, .(Y#"ل_، ث/، @6خيJ $بع ،Yثالثا
تمچP ق"#Eتها، @بالنسبة لجمچيع #ست"#تيجياP #لفه/ مچ5 #لمچه/ 6@الY 56 يع?ي
Dي"ش$ #ل?ال@ (#لتفكي" بص@P عال) #لمچعل/ مچثاالY للسل@_ #لمچ"غ@D فيه

للمچمچا"سة #لصحيحة @يتيح له/ #لف"a للت?بي> #لمچستقل لمچ"#P ع$ي$,.

P#"تتضمچ5 #لت$"ي! #لمچنهجي لتج2ئة #لجمچلة @مچها Yشي@عا P6كث" #لتقنيا
#لت@سع في تع"m @فه/ #لمچسمچ@i  @#إلنتاo #لشفهي @فه/ #لمچق"@E @#لكتابة،

كمچا يجD 56 يتعل/ #ل?الO@ Dائm #لكلمچاP في #لجمچلة @ق@#ع$ #لنح@
فت$"ي! #لنح@ يمچكنه/ مچ5 تحسي5 #لفه/. .D#"إلع#@

#لت"كيبية ينصح باستخ$/ ?"يقة تمچ$ي$ @لتحسي5 مچق$", #ل?ال�D #لنح@ية/
#لجمچلة @Jل_ ب@#س?ة #لتمچا"ي5 #لتالية:

مچ5 (@مچفع@ل به)) (فعل @فاعل #إلضافة لت"كيبة/بنية #لجمچلة #ألساسية
خالل ?"A 6سئلة مچثل كيm؟ مچتى؟ 6ي5؟ @لمچاJ#؟ @#إلجابة عليها.

(لى (@، عال@, على Jل_، باإلضافة (لى) (ضافة كلمچاP تشي" (لى #إلضافة
P6@ كلمچا (#لJ ،NJل_، #لالئي، مچ5) mلل@ص Pلجمچلة #ل"ئيسة 6@كلمچا#
6@كلمچاP لل$اللة على #لمچكا5 (بع$ Jل_ ،حالمچا، لمچ�ا) لل$اللة على #ل2مچ5

P6@كلمچا (6يضاY، كJل_، فضالY ع5) 6@ كلمچاP للمچقا"نة (6سفل، 6على، بي5)
...#Jلنتيجة @ هك# / Dلل$اللة على #لسب

6فضل ?"يقة لتق@ية #ست"جاi @تJك" #ل?الD هي 56 ن@ف" له/ ف"صاY كثي",
لتعل�/ #لمچا$, #لمچسته$فة @ب?"> مچبنية على #لح@#! #لمچتع$$, مچ5 خالل

#الستمچاi @#لتح$d @#لق"#E, @#لكتابة.

7

7

صع*بة -كتشاb -لفك!P -ل!ئيسة

4* تلخيe مچا تمچ( ق!-2ته

7

7

7

(5 ت$"يD #ل?الD على تصنيm #ألفكا" @#لكلمچاP مچ5 #لبسي? (لى #لمچج"$،
هي (ح$' #لتقنياP #ألساسية لت?@ي" هbJ #لمچها",، مچثال:

(#لتفاA، #ألغنا/، #لمچاع2، يكتD #لمچعل/ قائمچة بالكلمچاP #لتالية على #لسب@",
Pلحي@#نا#) ث/ يضع خانتي5 فيهمچا تصنيفا5 #لب"تقال، #لمچ@2، #لبق")

@#لف@#كه) .
@يت/ تع$يل هbJ #لتقنية يق@/ #ل?الD ب@ضع #لبن@$ في #لخانة #لمچناسبة،

لل?الD #ألكث" ق$", كاآلتي:
.Y#$6كث" تج"ي Pتصنيفا@ P#$"قائمچة مچف A#"قت#

يق@/ #ل?الD باقت"#A #لتصنيفاP (5 ل/ تع?.
#النتقال مچ5 تمچ"ي5 #لتصنيm (لى تمچ"ي5 6خJ مچJك"#P في شكل عمچ@$ي5
(ت?@'  #ل@"قة نصفي5: Dلكت# ,E#"لمچحاض", 6@ عن$ ق iعن$ #الستمچا

جانD لألفكا" #ل"ئيسة @#آلخ" للتفاصيل).

يسه�ل #لمچعل�/ بع$ Jل_ على #ل?الD #إلفا$, مچ5 مچفاهي/ #ألفكا" #ل"ئيسة
@#لتفاصيل #لمچJك@", عن$ تعل�مچه بنية #لفق", فيق$/ له جمچالP#J Y مچحت@'

تفصيلي @ي?لD (ليه 56 يقت"A #لفك", #ل"ئيسة #لمچناسبة 6@ يع?يه #لفك",
#لعامچة @يكمچل ه@ #لتفاصيل 6@ يق"6 #ل?الD نصاY @يبحd ع5 #لفك", #ل"ئيسة
(مچع #لت"كي2على a@لمچتع$$, في #لنص# P#"ث/ يمچ"#لمچعل�/ بالفق @#لتفاصيل.
@يش"A ل?البه #لف"> بي5 مچ@ض@i #لنa @#لفك", بنية مچعينة في كل مچ"�,)

i@مچ@ض m6?@ل الكتشا Yل"ئيسة في #لفق",  ث/ يجعله/ يق"9@5 نصا#
#لنa ث/ #لفك", #ل"ئيسة لكل فق",.

تعلي/ #ل?الD كيفية #لتلخيa يساع$ه/ على فه/ #لف"> بي5 #ألفكا" #ل"ئيسة
@#ألفكا" #لج2ئية، @يمچك5 56 يت/ Jل_ مچ5 خالل (عا$, س"$ 6ح$#d #لقصة
(5 كا5 #لنa س"$ياY ث/ بع$ Jل_ حmJ #لكلمچاP غي" #لض"@"ية @#ألفكا"

#لمچك"",  ث/ تكثيm #لمچعل@مچاP في فق"تي5 6@  ثالثة ث/ تقليل Jل_ (لى عش"
@ت9$' هbJ #لتمچا"ي5 شفهياY على 56 يق$/ #لمچعل�/ نمچ@JجاY لJل_ كلمچاP 6@ 6قل.

ث/ يتبعه #ل?الD بالتلخيa #لشفهي ث/ #لكتابي.

8

8

8

8

8

8

8

8

8

/-خل فصله. Vلسل*كية لكل تلمچي- eلخصائ-* -لمچ<اه! على b!تع

-لفصل. *-لتعليمچة في -لت!ب*ية -ألنشCة خالل عالجية مچ5 C*! ب!-مچج

*-لح!كة، *-لمچتعة *-لش!k مچ!تبCة بالس!*! mلت/!ي- عمچليه -جعل
*-لج*-ن\ -ألمچثلة 4كث! مچ5 * *-ل*-قع، -ل/!m بالبيئة b-/4ه Cب!- *

.P!ك-Vلتصاقا[ بال- 4كث! ألنها -لتCبيقية،

.p-!لص-* Yلهيا-* -النفعال /!جة Rلى *ال تصل mال تيأ* صب*!-[ ك5

شحنته بال!س9 على تف!يغ *-عمچل -لح!كية -لCال\ Cاقا( -ستغل
*غي!ها. *-لمچسابقا( *-لمچناقشا( *-إلV-عة *-لمچ*سيقى

-لص*تية -لمچTث!-( *-ستعمچل *مچبسCة P41يقة مچج!Cلمچ*ض*عا( ب- عالج
*غي!ها. *-لح!كية *-لبص!ية

-لف!/ية N*!لف- خالل مچب/4 *-نCلN مچ5 -لفعلي -لCال\ j*ب/4 مچ5 مچست-
.Vلتالمچي- بي5

-لمچساع/P مچنه9. *-Cل\ -لCال\ P!4س *ت*-صل مچع -تصل

ع5 ع1لة *التبقى في -ختصاصي *4 -لمچساع/P مچ5 مچعلt 9خ! -Cل\
-آلخ!ي5.

$.عيســـــى مچحمچـــــ$ جـــاســـــ/

#لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9: #لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9:
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صع*با(/4خCا2 -لق!-P2 *-ل!س9 -لكتابي -ألكث! شي*عاًء

مچقت!حا( للمچعل9
)الجزٍء االثاهني )

- عبد الستا? محفوظي د.
- د.تشا?لز  هينز (٢)

إلايرزابيل 9زلي .D (٣)

( )۱
معهد بوسطن للمچهن الصحية

مركز تقولايرم 9تعليم الطفل

#لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9: #لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9:

تعتب"$"#سة 6خ?اE صع@باP #لق"#E, @#ل"س/ #لكتابي 6ح$ #لمچجاالP في
#ألبحاd #لخاصة بالق"#E, @#لتي ل/ تل> #الهتمچا/ #لكافي في #ل$"#ساP ح@ل

dفي ع$$ ساب> حي i@لمچ@ض# #Jع5 ه dللغة #لع"بية، @ق$ ب$6نا#لح$ي#
ع"ضنا مچا يتعل> بصع@باP #لق"#E, #لجه"ية @بع= صع@باP #ل"س/
#لكتابي @نتابع #لح$يd فيمچا يلي ع5 #لمچ@ض@J i#ته حيd نتع"m على

مچشكالP #ل"س/ #لكتابي @مچJ 5ل_ مچشكالP "س/ #لهمچ2, @مچشكالP #لخ?
(ضافة (لى صع@باP #لفه/ @مچا يتعل> بها مچ5 مچشكالP @6فضل #ل?">

لمچعالجتها.

ينصح بابتكا" ?"يقة ?"يفة الستJكا"
مچا يصلح 6يضا للكلمچاP#J P #لح"@m #لصامچتة.

في #لكلمچاP#J P #لح"@m #لصامچتة  ي?لD #لمچعل�/ (لى #ل?الD 56 يب"2
m"مچ5 $@5 #لح Pث/ يق$/ له #لكلمچا Pلكلمچا# bJلصامچتة في ه# m@"لح#

Dمچ5 #ل?ال Dلناقصة، كمچا ي?ل# m@"بإضافة #لح Dيق@/ #ل?ال@ Pلصامچ#
56 يح$$ #لح"@m #لمچسته$فة في ق@#ئ/ @عبا"#P @جمچل، @يستحس5 56
يج"$ هbJ #لكلمچا P @#لح"@m غي" #لمچن?@قة في ج$#@ل يحفOها في

Y#$قليلة ج Pال ي@ج$ بها (ال كلمچا dفي #لع"بية حي Y#"ل_ يسيJ �$لمچن2ل، @يع#
Pنفسه بالنسبة للكلمچا Eيمچك5 عمچل #لشي@ تحت@N على ح"@m صامچتة.

P#J #ألص@#P #لتي تن?> @ال تكتD، @يست?يع #ل?الD (ب"#2 مچكا5
."aلناق# m"لح#"

ينصح #ل?الD  باستخ$#/ تقنياP #الستJكا" لتJك" ق@#ع$ "س/ #لهمچ2,،
(مچثال #لهمچ2, #لمچت@س?ة #لساكنة #لمچسب@قة @ت$"�! كل قاع$, على ح$,

.Dحتى يتعلمچها #ل?ال بضمچ�ة)
يشجع #لمچعل�/ #ل?الD على #ستخ$#/ 6ساليD #لح@#! #لمچتع$$, بق$" #إلمچكا5

كأ5 (#لص@تي) أل$#E هbJ #لمچهمچة @لتك5 مچتضمچن�ة لمچها/ #ل@عي #لف@نيمچي
يسمچع #ل?الD #لكلمچة @يح$$@5 مچ@ضع @شكل #لهمچ2,.

(mnemonics)@ه@ Yلكلمچة الحقا#
C!يقة -ستVكا!-لكلمچا( V-( -لح!*b -لصامچتة

P1مچشكال( !س9 -لهمچ

Cمچشكال( -لخ
!س9 -لح!b ب*ض*k */قxة .(4

?

?

?

?

بحيd تك@5 #لق$مچا5 على : يجD 56 يتخJ #ل?الD @ضعاY جي$# للكتابة
(#لى #ليسا" #أل"=، @#لJ"#عا5 على #ل?ا@لة، @#ل@"> مچ@ض@i بشكل مچائل
(5 كا5 #ل?الD يكتD بالي$ #ليمچنى @#لعك! (5 كا5 يكتD باليس"')، @(مچسا_

#لح"m ح"فاY @#ح$#Y كل (كتابة) #لقل/ بشكل صحيح، @يجD ت$"ي! تشكيل
مچ",.

#لح"m، كمچا يستحس5 56 (كتابة) يناق� #لمچعل�/ مچع #ل?الD كيفية تشكيل
m"ي5 شكل #لحOمچالح b@ينقل@ Dليتتبعه #ل?ال Y#"كبي YجاJ@نمچ يكتD #لمچعل/

@ب$#يته @نهايته، @يصm #لمچعل/ شفهياY كيفية كتابة #لح"m مچ5 حيd ع$$
mعلى 56 يص Dلي$/6@ضع #لقل/ بالنسبة للس?" @يشجع #ل?ال# Pح"كا

.m"ح"كاته في كل مچ", يق@/ فيها بكتابة #لح
E#"ل# يصن�m #لمچعل�/ #لح"@P#J m #لشكل #لمچتشابه مچثل ح"في: (

فكالهمچا يب$6 على #لس?" ث/ ين2ل تحP #لس?" في شكل ( N#2ل#@
مچنح5 @يت@قm عن$ #لس?"#أل$نى مچباش",).

يجD 56 يبي5 #لمچعل/ خ?أ  #ل?الD في "س/ #لح"m بالتح$ي$ ب$الY مچ5
مچج"$ #لق@ل حس�5 خ?_!

.D@عمچل مچكت N6 @6 لتك5 تمچا"ي5 #لخ? مچنفصلة ع5  تمچا"ي5 #لكتابة
يح"a #لمچعل�/ على ت$"يD #ل?الD على "س/ #لح"@m بأشكال مچتناسقة

لضمچا5 خ? @#ضح.

بي5 كل كلمچة @6خ"'، @ق$ (#لسبابة) ليت"_ #ل?الD مچسافة بق$" "6! (صبعه
Dيب$6 #ل?ال Pل_ مچسافة 6كب" مچمچا يت?لبه #ألمچ" @لك5 بمچ"@" #ل@قJ يمچثل

.Pبتصحيح @تع$يل #لمچسافا

يساع$ #ستخ$#/ 6@"#> مچس?", P#J @6 س?@" مچل@نة #ل?الD على #ل@عي
بالس?"، @يش"A #لمچعل�/ بالتح$ي$ مچا @جه #لخ?أ #لNJ @قع به #ل?الD @مچا

#لجE2 مچ5 #لح"m #لNJ ينبغي 56 يستق" ف@> #لس?" @مچا #لتغيي" #لNJ ينبغي
على #ل?الD (ج"b9# مچع (ش"#_ #ل?الD في #لمچناقشة.

@6 m@"كمچا يضع $#ئ", ح@ل #لح Dمچ"#جعة مچا كت Dلمچعل/ مچ5 #ل?ال# Dي?ل
#لكلمچاP #لمچكت@بة بشكل جي$ @يختا" كلمچة @#ح$, ليعي$ #ل?الD كتابتها

@تصحيح مچا يجD تصحيحه فيها.

ت9ي$ #لبح@d #لتقنياP #لتالية في ت$"ي! #لمچف"$#P #للغ@ية:
ث"#E #لسيا> @#النخ"#? #لنش? لل?الD @تع$$ مچ"#P #لتع"= للكلمچة

@#لت$"ي! #لمچباش" @غي" #لمچباش" @#ستخ$#/ #ل@سائ? #لتعليمچية #لمچتع$$,.

تت"#@A مچع"فتنا بالمچف"$#P #للغ@ية مچ5 مچع"فة بسي?ة @غامچضة #لى مچع"فة
تشمچل كل مچعاني #لكلمچة في سياقاP مچتع$�$, بمچا في Jل_ #لمچعاني #لمچجا2ية.

@تتمچثل #ل?"يقة غي" #لمچباش", في تعل/ #لكلمچاP مچ5 خالل #لسيا> @مچ5 خالل
Dكلمچا ق"6 #ل?ال@ ،P#E#"لمچعل/ @#لق# dلشفهية @مچ5 خالل ح$ي# Pلمچناقشا#

#لمچ2ي$ 6@ ق"� له #لمچ2ي$ 6صبحP حصيلته #للغ@ية 6كث" ث"#E، @الب$ 56
نختا" نصاY يك@5 على مچست@' #ل?الD #لJهني @لي! على مچست@#ه/ في
NJل?فله #ل ,E#"كمچا ينصح 56 يستمچ" #لمچ"بي بالق (ف_ #ل"مچ@2). #لتهجئة

يعاني مچ5 صع@باP في #لق"#E, حتى في #لصف@m #لعليا.

-لمچسافة بي5 -لكلمچا( .(\

!Cلكتابة على -لس- .()

(-ل/قة في -ختيا! -لكلمچة *-لمچت!-/فا( قص*! في -لمچف!/-( -للغ*ية

*-ألض/-/)

صع*با( -لفه9

@لفه/ @Jل_ بإع?ائه/ نمچ@JجاY باستخ$#/ 6سل@D #لتفكي" بص@P مچ"تفع.
aمچمچا يساع$ على فه/ #لن aلن# ,E#"ت$"يسها قبل ق Dيج P#$"لمچف#

@يستحس5 56 يع?ى #لمچ$"! @تعل/ @تJك" هbJ #لمچف"$#P #لج$ي$,.
Pبالسياقا b$@2ي@ Pمچنه مچعالجة مچعاني #لكلمچا Dتت?ل Yمچهامچا Dل?ال#

@كيفية #ستخ$#/ #لمچختلفة #لتي يمچك5 56 تستخ$/ فيها #لكلمچاP #لمچسته$فة.
#ل?الD للكلمچاP #لج$ي$, في ح$يثه @كتابته.

"غ/ 56 مچعO/ #لمچعلمچي5 #لJي5 6جاب@# على 6سئلة #الستبيا5 ق$ 6$"ج@#
مچشكالP #النتباb على 6نها مچشكلة #ستيعاD (ال 6نهمچا في #لحقيقة ليستا

Dيمچك5 56 تك@5 مچصح@بة في #لغال bالنتبا# Pمچت"#$فتي5 فصع@با
Yسببا bق$ يك@5 ع$/ #النتبا Pجي$,، @في بع= #لحاال N@فه/ لغ P#"بمچها
في عج2 #ل?الD ع5 سمچاi شيE ق$ قيل @في هbJ #لحاالP ق$ يب$@ على

. #ل?فل @ج@$ مچشكلة في #لفه/

(5 #لت$"ي! #لمچبني على تع$$ #لح@#! @#لNJ ينخ"? فيه #ل?الD بشكل
كلي غالباY مچا يساع$ #ل?الD #لJي5 يعان@5 مچ5 صع@باP #النتباb على

56 ي@#صل@# #لعمچل في مچهمچة مچا @يسهل عمچلية #لتJك" ل$يه/ أل5 #حتكا"
كمچا .bي2ي$ مچ5 ح$, ع$/ #النتبا Dع$/ مچشا"كة #ل?ال@ dلمچ$"�! للح$ي#

Pتقل ع@#مچل #لتشت@ ،Yمچتسلسال@ YمچاO56 يك@5 #لت$"ي! مچن Dيج
@#إللهاE (لى 6قل ح$ مچمچك5، @تتاA #لف"صة لأل?فال N@J #لنشا?

. #لمچف"? لل@ق@m @#لمچشي حتى يف"غ@# ?اقته/ #ل2#ئ$,

Pل/ ي"$ في (جابا a56 #الفتقا" (لى مچع"فة بنية #لن "Oللن Pمچ5 #لمچلف@
#لمچعلمچي5 "بمچا إلتقا5 #ل?الD لها، فمچع"فة بنية #لنa مچهمچة ج$#Y في #لفه/

فإJ# ع"m #ل?الD ن@عية #لنa #لNJ يق"b9 @?"يقة تنOيمچه فإJ 5ل_
يساع$b على تع"m #ألفكا"#ل"ئيسة @#لتفاصيل #لمچسان$, 6@#لتفاصيل

.Yمچثال N$"س aفي ن #ألخ"' مچثل #إل?ا" @#لشخصياP @#لعق$, @#لحل/
@ينصح بت$"ي! بنى #لنa #لمچختلفة ب?"يقة تعتمچ$ على تع$$ #لح@#!
باستخ$#/ #لخ"#ئ? #لJهنية @#لت"كي2على كل جE2 مچ5 بنية #لنa على

ث/ #لعمچل على بنية #لنa بأكمچلها، كمچا يستحس5 56 (مچثال #لمچق$مچة) ح$,
يك@5 #لنa سهالY ليساع$ #ل?الD على #لت"كي2 في بنيته.

Xمچشكال( -النتبا
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اضطراب هنقص االهنتبا! 9 فرط النشاط الذ1 لايرتمچيز بقصو) االهنتبا!:

للحكم على 9جود االضطراب. (۹) JعراI من (٦) لايرشترط ظهو)

٠Eللتفاصيل @يقع في 6خ?ا bيفشل في #النتبا .١
٠bعلى #النتبا Oي@#جه صع@بة في #لحفا .٢

ال يOه" عليه 6نه يصغى٠ .٣
ال يتبع #لتعليمچاP @ال ينهي #لمچها/٠ .٤

٠Pلنشا?ا#@ Pي/ #لمچهمچاOي@#جه صع@بة في تن .٥
٠bلى ت"كي2 @#نتبا) oلتي تحتا# Pلمچهمچا# b"6@ يك Dيتجن .٦

يفق$ #ألشياE #لال2مچة إلنهاE #لمچها/٠ .٧
يتشتP #نتباهه بسه@لة بالمچ9ث"#P #لخا"جية٠ .٨

ينسى على #ألغلD نشا?اته #لي@مچية٠ .٩

-ضC!-\ نقe -النتباX *ف!C -لنشاC -لV> يتمچي1
بالنشاC -لمچف!C *-الن/فاعية:

.b$يح"_ ق$مچيه 6@ ي$يه بعصبية @يتمچلمچل باستمچ"#" في مچقع .١
يت"_ مچقع$b في #لصm 6@ في #لمچ@#قm #ألخ"'. .٢

يف"? في #ل"ك= ح@ل #ألشياE 6@ صع@$ها. .٣
ي@#جه صع@بة في #للعD به$@E 6@ #النتOا/ في نشا? ت"فيهي. .٤

يف"? في #لكال/. .٥
.Yكمچا ل@ 56 ^لة تح"كه @ال يست?يع #لجل@! ها$ئا m"يتص .٦

يجيD قبل #كتمچال #لس9#ل. .٧
Dا" #ل$@" في #أللعاO6@ #نت mا" في صOي@#جه صع@بة في #النت .٨

.Pلنشا?ا#@
يقا?ع #آلخ"ي5 6@ يت?فل عليه/. .٩

صع@باP #لتعل/ #لنN"O @#لت?بيقي #لمچص$":
"#ضي #ل@قفي عمچا5 #أل"$5 #ل?بعة #أل@لى .$٢٠٠٣

#لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9: #لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9:

"بمچا تك@5 #ض?"#باP نقa #النتباb @ف"? #لنشا?
#الض?"#باP #لنمچائية (ثا", للج$ل أل5 مچع$ل #نتشا"ها في #2$يا$، كمچا 56

Y#"يمچك5 56 يك@5 عالجها مچتغي @ Y#$غي" مچفه@مچة ج D#"?الض# #Jه D6سبا
بق$" كبي".

: ,E#"يمچكن_ ق i@لمچ@ض# #Jح@ل ه Pللحص@ل على #لمچ2ي$ مچ5 #لمچعل@مچا

. مچت@ف" ل$' مچكتبة مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل

ADHD"مچ5 6كث
Pلمچحي?ة باض?"#با# Pفي مچناقشة #لمچسائل @#لمچشكال i"قبل 56 نش

) نقa #النتباb @ف"? #لنشا?
P#"@على مچ$' #لعق$ي5 #ألخي"ي5 فيمچا يتعل> بالتص Pلتي ح$ث# P#"لتغي#

.D#"?الض# #Jلخاصة به#

aنق Pض?"#با# Pيتف> #لباحث@5  بصفة عامچة على 56 #نتشا" مچع$ال
#النتباb @ف"? #لنشا?

@ت$ع/ #ألبحاd صحة هJ# #ل"ق/ "غ/ (5 #ل$"#ساP تتباي5 بشكل %٥@
مچلح@O ح@ل #لنسبة #لمچئ@ية #لمچJك@", @ق$ 6فا$P $"#سة

) عا/
مچي"يالن$ يعالج@5 مچ5 #ض?"#باP نقa #النتباb @ف"? #لنشا?

oال يتلق@5 #لعال D#"?الض# #Jعلمچنا 56 كل #أل?فال #لمچشخصي5 به #J)@
فمچ5 #لمچحتمچل 2يا$, نسبة مچ5 يعان@5 مچ5 هbJ #لحالة باإلضافة (لى 56

#ض?"#باP نقa #النتباb @ف"? #لنشا?
فق$ @ج$P $"#سة ?@يلة #لمچ$' 56 #ض?"#باP #ل?ف@لة.

#أل?فال ي@#صل@O) 5ها" 6ع"#= #ض?"#باP نقa #النتباb @ف"? #لنشا?
) u@عن$ #لبل

نقa #النتباb @ف"? #لنشا?
Oه@"ها مچختلفاY على مچ$' مچ"#حل #لنمچ@، فعلينا مچ"#عا, هbJ #الختالفاP عن$

.oلعال#@ aلتشخي#

56 Jمچن P#"لمچعايي" #لتشخيصية ع$, مچ#@ Pلتع"يفا# aعا$, فح) Pتمچ
ل@حPO #ألع"#= في”#ل?بعة #لثانية مچ5 #ل$ليل #لتشخيصي @#إلحصائي

لإلض?"#باP #لعقلية.
bالنتبا# aنق D#"?لحالة #ض# bJتسمچية ه P$ن$فاعي مچف"? #لنشا? @6عي#

)

#ل$ليل بي5 ن@عي5 ف"عيي5 مچ5 #ض?"#باP نقa #النتباb #لمچصح@D بف"?
@في ?بعة #لنشا? @نقa #النتباb غي" #لمچصح@D بف"? نشا?.

6لغيP هbJ #لتف"قة بي5 كل مچ5 نقa #النتباb @ف"? #لنشا?.

i#@بالتالي ثالثة 6ن P$$تح@ E#"آل# Pلمچي$#نية ت@#فق# Pمچ5 خالل #ل$"#سا@
ف"عية الض?"#D نقa #النتباb #لمچصح@D بف"? #لنشا?

.bالنتبا# mعليه ضع Dيغل NJف"? #لنشا? #ل@ bالنتبا# mضع
- #لنشا? ف"? عليه Dيغل NJل# #لنشا? @ف"? bالنتبا# mضع

6@#الن$فاعية.

ADHD

Malever and

Safer

Biedman

DSM II

ADD

:

الب$ مچ5 تق$ي/ لمچحة تا"يخية ع5 (

بي5 #أل?فال في س5 #لمچ$"سة بي5 ٣%

٢٠٠٠

ال تعتب" مچ5
٧٥

@^خ"ي5
حالة تستمچ" ?@#ل #لعمچ" مچمچا يجعل

)

عن$مچا نش"P #ل?بعة #لثالثة مچ5 #ل$ليل 6عالb عا/ (

١٩٨٧

)

)

)

)

)

“

،

ADHD

ADHD

ADHD

ADHD

ADHD

(

.(

(

(

(

مچ5 6?فال #لمچ$#"! في @الية 56 ح@#لي ٣% (

تق"يباY مچ5 %

١٩٩٦

#لصا$" عا/ (

١٩٨٠

Pأل5 #ض?"#با@ (

١٩٦٨

@ف">

على 6نه سل@_ .

تع!يفا(

.١

.٢

@ف"?٣. bالنتبا# mضع عليه Dيغل NJل# #لنشا? @ف"? bالنتبا# mضع
#لمچشت"_. #لنشا?

بف"? D@لمچصح# bالنتبا# aنق D#"?الض Pثاب mتع"ي @ج@$ @لع$/
#ل"#بعة #ل?بعة مچعيا" على باالعتمچا$ #لت"ب@ي@5 يق@/ 56 Dيج #لنشا?

#لتشخيصي لل$ليل @#ألخي",
#لنشا? @ف"? bالنتبا# aنق Pض?"#با# ل$يه/ #لJي5 aألشخا# لتح$ي$ (

)

Dيت?ل عن$مچا 6?@ل لمچ$, #نتباهه ت"كي2 في صع@بة ل$يه #لف"$ 56 يعني
يلي: مچا bالنتبا# بع$/ #لمچ"تب? #لسل@_ @يشمچل Jل_. #ألمچ"

@ع$/ ،iالستمچا# @ع$/ مچا، مچهمچة E#$6 في #الستمچ"#" @صع@بة #إلهمچال،
،Pلتشت#@ #لمچ?ل@بة، #لمچها/ @6 #لمچ$"سي Dل@#ج# Eنها) ع5 @#لعج2 #لتنOي/،

@#لنسيا5. #لخاصة، Eألشيا# @فق5#$
#لع@#مچل @ف> Y#"@هO 6@6كث" Yض@حا@ 6@6قل YاO@مچلح bالنتبا# ع$/ يك@5 @ق$
ن2عة ل$يه/ #لنشا? @ف"? bالنتبا# aنق Pض?"#با# @@J فاأل?فال #لسياقية،

@كJل_ ج$ي$ لكل #الستجابة @يفضل@5 (#لمچبتك",) #لج$ي$, Eلألشيا bلالنتبا
bJه في bالنتبا# إل?الة #لقابلية ل$يه/ @تتك"" #لتنبيه تتضمچ5 #لتي لألنش?ة

.mلمچ@#ق#

في #لتحك/ #الن$فاعيي5 لألف"#$ يمچك5 @ال iالن$فا#@ #لنشا? مچ5 جامچح مچست@'
Pلسل@كيا# @تتضمچ5 تفكي"، 5@$ يتص"ف@5 6نه/ ل@ كمچا @يب$@ سل@كياته/

لفت", #لجل@! على #لق$", @ع$/ #لمچستمچ", @#لح"كة #لتمچلمچل 6يضا #الن$فاعية
،bالتجا# تغيي" @6 #النتOا" @صع@بة بإف"#?، d$لتح#@ Pل@ق# مچ5 مچعق@لة

عليه/. @#لت?فل #آلخ"ي5 @مچقا?عة

56 ب$ ال #لنشا? @ف"? bالنتبا# aنق Pض?"#با# aلتشخي ن?مچئ5 @حتى
bالنتبا# بع$/ #لمچصح@بة #لسابقة #ألع"#= مچ5 ستة #لف"$ ل$' يOه"

#لمچعايي" aلتشخي# ي@#ف> 56 Y6يضا الب$ @لك5 #لنشا?، ف"? @6 6@#الن$فاعية
#لتالية:

على عا$, يOه" مچمچا Yتن@عا@ Y#"#"تك@ ش$, 6كث" #ألع"#= تك@5 56 .١
نفسه. #لعمچ" مچ5 #أل?فال

#لعمچ". مچ5 #لسابعة قبل #ألع"#= تOه" 56 الب$ .٢
#ألقل. 6شه"على ستة لمچ$, #ألع"#= #ستمچ"#" مچ5 الب$ .٣

6خ"'. جسمچية @6 #نفعالية @6 عقلية Pض?"#با# (لى #لع"= Dينس 6ال .٤
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) #ألخي", نسخته @في

.(

IV-TR

هي: \-!Cالض- -Vبه -لمچ!تبCة -لسل*كية eلخصائ-

: Xالنتبا- ع/9

: Cلنشا- C!ف

eلتشخي- سالمچة

مچ5 @هكJ# فيمچا يتعل> بالتشخيa يجD 56 يOه" على #ألف"#$ على #ألقل
#الن$فاعية لمچ$, ستة 6شه"فيك@5 ل$ينا بالتالي ثالثة / 6ع"#= ف"? #لنشا?

6ن@#i ف"عية هي:
بالنسبة (لى #ض?"#D نقa #النتباb #لمچصح@D بف"? #لنشا? #لNJ تس@$

مچعه حالة ع$/ #النتباb  ق$ يOه" #لشخa 6قل مچ5 ستة مچ5 6ع"#= ف"?
#لنشا?/#الن$فاعية.

بالنسبة (لى #ض?"#D #النتباb #لمچصح@D بف"? #لنشا? #لNJ تس@$ مچعه حالة
ف"? #لنشا?، يOه" #أل?فال 6ع"#= ف"? #لنشا? @#الن$فاعية @لكنه/

.bه"@5 مچعها 6قل مچ5 ستة 6ع"#= مچ5 ع$/ #النتباOي
i@بف"? #لنشا? مچ5 #لن D@لمچصح# bالنتبا# aنق D#"?بالنسبة (لى #ض

#لمچشت"_ يOه" #ألف"#$ فيه على #ألقل ستة 6ع"#= مچ5 ع$/ #النتباb  @ستة
مچ5 6ع"#= ف"? #لنشا? @#الن$فاعية.

#ألف"#$ مچN@J 5 #لن@i #لمچشت"_ مچ5 #ض?"#D #النتباb #لمچصح@D بف"?
#لنشا? 6@ مچ5 #لن@i مچف"? #لنشا? @#الن$فاعي ل$يه/ مچشكالP سل@كية

@مچشكالP ثابتة حيd (5 #لن@i #لNJ يس@$ عن$ه/ ه@ع$/ #النتباb @يب$@56
. ل$يه/ مچشكالP تعليمچية @كثي"#Y مچا يت/ @ضعه/ في ب"#مچج #لت"بية #لخاصة

يب$@ 56 #لمچشكالP #لمچ$"سية هي خاصية لكل #ل?الD #لJي5 يعان@5 مچ5
#ض?"#باP نقa #النتباb @ف"? #لنشا?  أل5 #لسل@كياP #لمچ"تب?ة بهbJ #لحالة

ت"تب? بالنتائج #لمچ$"سية @بتعبي" ^خ" يشع" ه9الE #ل?الD بالفشل لي!
بسبD ع$/ E#$6 #لعمچل #لمچ$"سي @لك5 ألنه/ ال يست?يع@5 (نهاE هJ# #لعمچل

@باإلضافة لJل_ ق$ يك@5 ل$يه/ 6يضا .Pفي #المچتحانا  Yيك@5 6$#9ه/ ضعيفا@
) مچشكالP في #لتعل/ 6@ مچشكالP سل@كية خ?ي",

تتال2/ #ض?"#باP نقa #النتباb @ف"? #لنشا?  مچع صع@باP تعل/ ل$'
(لى

#لحالتي5.
@#ل?الD #لJي5  يعان@5 مچ5 #ض?"#باP نقa #النتباb @ف"? #لنشا?

@صع@باP #لتعل/ غالباY مچمچ5 نصفه/ بأنه/ غي" مچنتبهي5 @مچشتتي5 @لك5 ليس@#
bالنتبا# aنق Pبالض"@", مچف"?ي #لنشا?، كمچا يمچك5 56 تتال2/ #ض?"#با

@ف"? #لنشا?
ه9الE #ل?الD ع$@#ني@5 @ل$يه/ سل@_ تح$ #عت"#ضي 6@ مچض?"ب@ #لسل@_.

@#ل?الJ D@@ #ض?"#باP نقa #النتباb @ف"? #لنشا?
مچشكالP #نفعالية خ?ي", ق$ يك@ن@5 #نسحابيي5، 6@ مچكتئبي5، 6@ مچتقلبي

aنق Pض?"#با# aتشخي i@ع5 ن "Oلن# m"6@ قلقي5، @بص ،o#2لمچ#
#النتباb @ف"? #لنشا?

با"2, 6كث" مچ5 #أل?فال #آلخ"ي5 لضعm @ت$ني #لمچ"$@$ #الجتمچاعي
@#ألكا$يمچي @#لشخصي @#لمچهني

ستة

7

7

7

نتـــــائج

McKinney

.(1993

ADHD

ADHD

ADHD

ADHD

Barkley 1998)

@^خ"ي5

١٥
٢٠

مچع #الض?"#باP #لسل@كية فح@#لي

@#لJي5 ل$يه/

يشا" (ليه/ بأنه/ مچع"ض@5 ألخ?ا" كبي",

.(

%

على #ألقل مچ5 #ل?الD عن$ ت?بي> مچعايي" #لتح$ي$ #ل$قيقة على كلتا %

مچ٣٠5-٥٠ %
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3خباD مچحلية 3خباD مچحلية
شك! *تق/ي! مچ5 مچ!ك1 تق*ي9 *تعلي9 -لCفل Rلى

ب!نامچج -ألمچ9 -لمچتح/P -إلنمچائي *-لمچجلm -ألعلى للتخCيC *-لتنمچية

كا5 لمچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل حO @في" في #لتعا@5 مچع ب"نامچج #ألمچ/ #لمچتح$, #إلنمچائي @#لمچجل! #ألعلى
للتخ?ي? @#لتنمچية خالل مچش"@i تح$ياP #لتعل/ #لمچبك"، @تمچك5 مچ5 #الستفا$, مچ5 #لنصح @#لمچساع$, #لعمچلية
Pبيعة صع@با? A"فيل/ @ثائقي باللغتي5 #لع"بية @#إلنجلي2ية يش oنتا) Y#"ق$ ت/ مچ9خ@ في مچش"@عاP ع$,.

#لتعل/ @يق$/ #لنصح لألس" @#أل?فال #لJي5 يعان@5 مچ5 صع@باP #لتعل/، @#ست?اi مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل
#ألستاJ #لمچساع$ @#لمچش"m #إلكلينيكي على ب"نامچج عل@/ #التصال - 56 ي$ع@

مچ5 - نبال ب@"سلي @#الض?"#باP في مچعه$ #لمچه5 #لصحية #لتابع لمچستشفى مچاسا ش@سيت! #لعا/ @#ل$كت@",/
#Jهي 6سا! ه bJمچساهمچتها ه Pقامچا بمچ"#جعة كل ج@#نبه @كان@ ،i@"لمچش# #Jللعمچل في ه - Pقس/ #إلعال/ بجامچعة #لك@ي

ح@ل تنمچية #ل@عي "N"كانت"ب " مچ5 جامچعة - @سنحP لنا #لف"صة 6يضاY ل?لD نصيحة #إلص$#"#أل@ل مچ5 ن@عه في #لعال/ #لع"بي
.Yلتعل/ مچحليا# Pبصع@با

@تعاق$ مچعه لمچ$, قصي", للقيا/ بت$"يD مچكثm للمچعلمچي5 على كيفية #لعمچل مچع #أل?فال #لJي5 - كمچا #ستق$/ مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل
@ه@ مچ5 #لبا"2ي5 في مچجال #لتقيي/ @ق$ 6فا$نا ح@ل كيفية ت?@ي" - يعان@5 مچ5 عس" #لق"#E,، #لى جانJ Dل_ تمچك5 #لمچ"ك2 مچ5 #لعمچل مچع

@تحسي5 عمچلياP #لتقيي/ في #لمچ"ك2.

@#لNJ يعمچل مچع ف"ي> مچ5 #لخب"#E على ت?@ي" - 6مچا #لمچساع$, #لفنية #لالحقة في مچجال ت?@ي" #لمچنهج فق$ حققها  #ستق$#/
مچ5 جامچعة #لخليج #لع"بية ب"نامچج لغة ع"بية مچبني على #لح@#! #لمچتع$$, كمچا ساع$ ب"نامچج #ألمچ/ #لمچتح$, #إلنمچائي على #ستق$#/

بالبح"ي5 (لى #لك@يP للعمچل في مچش"@i ?"> @6ساسياP #ل$مچج.

bJلفيل/ #ل@ثائقي @نأمچل 56 تك@5 ثمچ", ه# oتنا @(نتاEلنا ت?@ي" كفا A6تا NJل$ع/ #لفني #لشامچل #ل# #Jل_ نتق$/ بالشك" للمچجل! #ألعلى للتخ?ي? @#لتنمچية على هJل
#لجه@$ لصالح خ$مچة فئة صع@باP #لتعل/ @56 ينش" #لمچ2ي$ مچ5 #ل@عي بهJ# #لمچجال.

@نثمچ5 #ل"@A #لمچهنية #لعالية #لتي يتحلى بها 2مچال9نا في #لمچجل! #ألعلى للتخ?ي? @#لتنمچية @#لتي كانP مچص$" (لها/ @تشجيع لنا @نق$"له/ ثقته/ في مچ"ك2
تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل.

@2مچيليه ًء"ئي! قس/ $ع/ #لت?@ي" @#لمچساع$, #لفنية في #لمچجل! #ألعلى للتخ?ي? @#لتنمچية @ن@$ 56 نخa بالشك" 6يضا
#لمچمچثل #لمچقي/ لب"نامچج - ، @بالنسبة  لب"نامچج #ألمچ/ #لمچتح$, #إلنمچائي ن@$ 56 نعب" ع5 شك"نا @تق$ي"نا @
- @نت?لع (لى #ستمچ"#" #لتعا@5 #لصا$> مچع مچس9@ل #لب"نامچج #ل@?ني في ب"نامچج #ألمچ/ #لمچتح$, #إلنمچائي #ألمچ/ #لمچتح$, #إلنمچائي.

كمچا نت?لع لمچ2ي$ مچ5 #لتعا@5 مچع ب"نامچج #ألمچ/ #لمچتح$, #إلنمچائي على مچ$' #لسن@#P #لخمچ! #لقا$مچة @#لتي تب$6 مچ5 عا/

تشا!ل1 هين1 / -ل/كت*!

ج*R 5يف!-( -لب!*فيس*!/

جافي5 !ي/ / -ل/كت*!

مچا!ت5 تي!ن! / -لسي/

عب/ -لستا! مچحف*<ي -ل/كت*!/

فتحي -ل1يا( -لب!*فيس*!/

عب/ -لع1ي1 -لسي// خال/ -له!-5 / -لسي/

bفالي!> كلي / P/للسي ن!جm مچحمچ*/ / P/لسي- -لصايغ

سح! ع/نا5 -لش*- / P/لسي-

٢٠٠٩./

2.ي2!فياج..

8
#2يف#!$ج.2$سيف$2ب

C 0
0

سل#
.H.ي

Vيكل2Uيلفا

Cلة #لك$ي$.
#لمچجلS #ألعلى

للتخKيK $ #لتنمچية

I

يسل#
2ن2يت!ت2مچا..

#$شل#2حس.Hي.لس#

2Uصالن#.مچحمچ..يس#ل

يW$فحمچ2اتس#ل.بع..

#لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9: #لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9:
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3خباD مچحلية 3خباD مچحلية
بدعم من مؤسسة الكولايرت للتقدم العلمچي

مركز تقولايرم 9تعليم الطفل لايرحتفل
متد)بين من 9زا)i التربية۱٠٤بتخرلايرج

على عب$ #هللا بحض@" مچ$ي"عا/ مچ9سسة #لك@يP للتق$/ #لعلمچي #ل$كت@"/
عب$ #هللا / #لشمچال5، @"ئي! مچجل! ($#", مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل #لسي$
#لش"ها5، @مچ$ي"عا/ #لمچ"ك2 #لسي$, فات5 #لب$"، #حتفل مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/

#ل?فل بتخ"يج
ل@2#", #لت"بية.

شا"_
#لت$"يD في #لمچ"ك2، @ب$ع/ مچ5 مچ9سسة #لك@يP للتق$/ #لعلمچي، #أل@لى

للمچعلمچي5  في #لفت", مچ5 " $@", تع"يفية بصع@باP #لتعل/ " بعن@5#
٢٧

لالختصاصيي5 #لنفسيي5 في #لفت", مچ5 #لنفسي"

#ستهل #الحتفال بكلمچة ت"حيبية  6لقاها "ئي! @ح$, #لت$"يD بالمچ"ك2
#ألستاJ مچ@ف> #لمچناب"N، ق$/ فيها لمچحة تا"يخية ع5 نشأ, #لمچ"ك2، كمچا
،Dلتعل/ مچ5 جان# Pيعاني مچ5 صع@با NJل# Dك" مچ$' مچعانا, #ل?الJ
@6فا$ @جهل #لبيئة #لمچحي?ة بال?الD بهbJ #لصع@باP مچ5 جانD ^خ".

6يضاY بأ5 #لمچ"ك2 6قا/
.Pمچ$#"! #لك@ي mمچت$"بة في مچختل@ D"$مچت

،N"ل_ كلمچة باس/ #لمچت$"بي5، 6لقتها #آلنسة غ$ي"صعف> #لمچ?يJ D6عق
مچعلمچة #للغة #إلنجلي2ية  في مچ$"سة عب$#لع2ي2 #ل"شي$ #البت$#ئية بني5

Pفي #ل$@", #لت$"يبية مچ5 مچعل@مچا b@خاللها (لى مچا تعلمچ P"باألن$ل!، 6شا
@ف@#ئ$ ست9هله/ للتعامچل مچع حاالP صع@باP #لتعل/، مچثمچنة #لجه@$ #لتي
بJلها #لقائمچ@5 على #لمچ"ك2 إلنجاA هbJ #ل$@", #لمچهمچة، شاك", مچ9سسة
#لك@يP للتق$/ #لعلمچي على $عمچها لمچثل هbJ #لنشا?اP #لتي تصD في

خ$مچة #لمچجتمچع بشكل عا/.

في ختا/ #لحفل قا/ #لسي$ عب$#هللا #لش"ها5 @#ألستاJ مچ@ف> #لمچناب"N بت@2يع
#لشها$#P على #لخ"يجي5، مچتمچني5 له/ $@#/ #لت@في> @#لنجاA في "سالته/

#لسامچية.

١٠٤

٦٥

١٦
ن@فمچب"

٢٣

١٠٦

مچت$"بي5 مچ5 مچعلمچي5 @#ختصاصيي5 نفسيي5 تابعي5

@ Yمچعلمچا

-

٢٠٠٨
-

$@"#P في عا/

٣٨

صع@باP #لتعل/ @تشخيصها ، @#ل$@", #لثانية: "
٢٧

٢٠٠٨

#ختصاصياY نفسياY  في $@"تي5 6قامچتهمچا @ح$,

ن@فمچب"

6فا$ مچنها

٢٠٠٨

٥٥٠٠

.

-ل/كت*!P مچيا/P -لناC*! في ضيافة مچ!ك1
تق*ي9 *تعلي9 -لCفل

يسعى مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل $#ئمچاY (لى مچ@#كبة كل مچا ه@ ج$ي$ في مچجال صع@باP #لتعل/، @#الستفا$, مچ5 تبا$ل #لخب"#P #لع"بية @#لت@#صل مچعها في
هJ# #لمچجال، لJل_ #ستضاm #لمچ"ك2 #ل$كت@", مچيا$, #لنا?@"، #ألستاJ #لمچساع$ في قس/ #إل"شا$ #لنفسي @#لتعلي/ #لخاa، بالجامچعة #أل"$نية.

N@مچحاض", خاصة بمچعلمچي #لب"نامچج #لت"ب E2يا", #ل$كت@", #لنا?@"خمچسة 6يا/، ت/ فيها (لقا P$مچت#
Pصع@با N@J لتعلي/ #لفعال لل?لبة# Pمچ@#صفا" #لصباحي بمچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل، بعن@5#

كمچا 6لقP مچحاض", خاصة ."Pللغة #لشفهية @#ل"ياضيا#@ ,E#"لتعل/ ?"#ئ> تعلي/ #لق#
تقيي/ @تشخيa صع@باP #لتعل/"، باالختصاصيي5 #لنفسيي5 في مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل بعن@5#

#لمچفاهي/ #ألساسية لصع@باP #لتعل/". " (لى جانD مچحاض", عامچة بعن@5#

#لمچ$ع@/ مچ5 "E#"2يا", #لخب" @#لج$ي" بالJك" 56 2يا", #ل$كت@", مچيا$, #لنا?@" تأتي ضمچ5 ب"نامچج
مچ9سسة #لك@يP للتق$/ #لعلمچي مچنJ عا/

.N@لنفسي @#لت"ب# aلتعل/ @#لتشخي# Pفي مچجال صع@با

"

، حيd #ستضاm #لمچ"ك2 #لع$ي$ مچ5 #لخب"#P #لعالمچية٢٠٠٦

مچ!ك1 تق*ي9 *تعلي9 -لCفل يCلN خ/مچة -لخC -ل*Cني
-لساخ5 لصع*با( -لتعل9

183-2000183-2000
#لخ? #ل@?ني #لساخ5

"#لخ? #ل@?ني #لساخ5 لصع@باP #لتعل/"، @هJ# يع$ #مچت$#$#Y لخ$مچاته للمچ$"سي5 @6@لياE #ألمچ@" @#لمچهتمچي5 6?ل> مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل خ$مچته #لج$ي$,
.mلتعل/، @ب$ع/ مچ5 #لصن$@> #ل@قفي للتنمچية #لصحية #لتابع لألمچانة #لعامچة لأل@قا# Pبصع@با

@يق@/ ف"ي> #لخ? #لساخ5 بتق$ي/ خ$مچة #ستشا"ية ح@ل كيفية مچساع$,  @$ع/ #أل?فال @#لبالغي5 #لJي5 يعان@5 صع@باP #لتعل/ مچ5 جهة، @(لى ت@في" قاع$,
o"لتعل/ $#خل @خا# Pلنفع #لعا/ @#لمچ"#ك2 #لمچتخصصة في مچجال صع@با# Pلمچ$#"! #لحك@مچية @غي"#لحك@مچية @جمچعيا#@ Pخاصة بجمچيع #لمچ9سسا Pبيانا

.�Eحتى #لساعة #لخامچسة مچسا@ Yصباحا mلعمچل، مچ5 #لسابعة @#لنص# Pخا"جها، خالل ساعا @ Pلة #لك@ي@$

N$ف"ي> #لعمچل على 6ي Dت/ ت$"ي dيضمچ5 #الختصاصي@5 #لعامچل@5 في #لخ? #لساخ5 للمچتصل #لحص@ل على #لمچعل@مچة #لعلمچية #ل$قيقة @#لمچ@ث@قة، حي@
خب"#E @#ستشا"يي5 مچتخصصي5 في مچجال صع@باP #لتعل/ @N@J #الحتياجاP #لت"ب@ية #لخاصة، @يمچك5 #الستفا$, مچ5 هbJ #لخ$مچة مچ5 خالل #التصال على

m١٨٣٢٠٠٠هات.

H2لمچحاض# J2 0ثنا$Kلنا# H.مچيا

#لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9: #لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9:



٢٣

EEمچحليةكلمچة .لع D3خبا
سف!-2 صع*با( -لتعل9

"ئي! #لتح"ي"
عيسى جاس/ .$

#لع"بـي، عالمچنا (لى @حـ$@$ها Pلك@ي# جغ"#فية ن?ا> o"خا @#سع Dحا" في @#لمچستقبلية #لحالية @6ه$#فه @مچشا"يعه بخ??ه #ل?فل @تعلي/ تق@ي/ مچ"ك2 ين?ل>
#لتعل/". Pصع@بـا E#"سف" #س/ عليه 6?ل> NJل# #لب"نامچج Jتنفي على #لمچ"ك2 يعمچل لJل_ #لشقيقة، #لع"بية #ألق?ا" كل في 6?فالنا خ$مچة في @?مچ@حاته 6ه$#فه لتحقي>
N$القتصا# Eلإلنمچا #لع"بي @#لصن$@> #ل?فل @تعلي/ تق@ي/ مچ"ك2 بي5 مچشت"_ i@"مچش ضمچ5 ب"نامچج @ه@ #ل$مچج" في Eش"كا" #لب"نامچج #Jله #ل"سمچي #الس/ كا5 5)@

@$عمچه. #ل$مچج في Eش"كا i@"مچش تمچ@يل في #لمچساه/ @#الجتمچاعي

تأهيل @(عا$, @عالجها، @تشـخيصها #لتعل/ Pصع@بـا على m"لتع# مچجال في #لع"بية P#"$لق# ت?@ي" في #إلسها/ (لى #لتعل/” Pصع@با E#"سف“ i@"مچش m$يه@
@#لمچ"#كـ2 #لمچـ$#"! في @#لمچتخصصي5 #لعامچلي5 مچ5 #لمچجال #Jه في يعمچل@5 #لJي5 @تأهيل ،aلخا#@ #لعا/ #لتعلي/ نOا/ في @$مچجه/ مچنها، يعان@5 #لJي5 Dل?ال#

#لع"بي. #لعال/ في @#لعمچل #الجتمچاعية #لش9@5 P#"#2@@ #لت"بية P#"#2@@ #لعا/ #لنفع Pجمچعيا@ #ألهلية
@#الختصاصيي5 #لنفسـيي5، @#الختصاصيي5 #لت$"ي! هيئة E6عضا @السيمچا بالتعلي/، للعامچلي5 مچتخصصة عمچل �"@@ ت$"يبية ب"#مچج Jتنفي على i@"لمچش# ي"ك2
#ألق?ا"#لع"بية في #لمچجال #Jه في #لصحيحة #لعلمچية Pلمچعل@مچا#@ #ل@عي لنش" i@"لمچش# m$يه@ #لتعل/، Pبصع@با #لمچهتمچي5 @#لمچت?@عي5 @#لباحثي5 #الجتمچاعيي5،
P#"لخب# @تبا$ل #ألق?ا" bJه بي5 بالتعا@5 ح$, على ق?" كل في #لتعل/ Pصع@با مچشكلة مچ@#جهة على تعمچل مچتخصصة ع"بية شبكة Eنشا) مچ5 نتمچك5 حتى جمچيعها

#لتعل/. Pصع@با مچجال في #لعمچل يت?لبها #لتي #لمچختلفة P#$لمچع#@ P#@$أل#@ dألبحا#@ Pلمچعل@مچا#@

مچجل! "ئي! مچ5 بتشجيع Pبالك@ي #ل?فل @تعلي/ تق@ي/ مچ"ك2 في Dلت$"ي# @ح$, في #لعامچلي5 مچ5 #لمچتخصصي5 E#"لسف# مچ5 مچجمچ@عة #لمچس9@لية bJه Jتنفي E#@ل يحمچل
m"شـ @لي .Pبـالك@ي @#الجتمچاعي N$القـتصا# Eلإلنمچا #لع"بـي #لصن$@> مچ5 @ب$ع/ للمچ"ك2، #لتنفيJية #إل$#", في @#لعامچلي5 #لش"ها5 /عب$#هللا #لسي$ #إل$#",

@#لت"ب@ية. #إلنسانية #لمچهمچة bJله Yتحقيقا #لع"بية #ل$@ل Eسمچا في Pلك@ي# E#@ل حمچل@# #لJي5 E#"لسف# Eه9ال مچع @#لعمچل m#"إلش#

P#"كJلمچ#@ Yمچسبقا #لمچع$, P#"@لمچنش#@ Pلمچ?ب@عا# بت@2يع @قا/ #لال2مچة، P#@$أل#@ P#"لخب#@ Pبالمچعل@مچا @2@$ه/ ق?"، كل في كبي", مچجمچ@عة #لف"ي> D"$ لق$
@#لعامچلي5 #ألقـ?ا" bJله #لمچمچثلة Pلجها# بـي5 فعالة #تصال شبكة لخل> Pالتفاقيا# 6س! @@ضع عمچل، �"@ خالل مچ5 #لتعل/ Pصع@با بمچ@#ضيع #لخاصة #لعلمچية
ب$@لة #لشا"قة @(مچا", #لس@"ية، #لع"بية مچ5:#لجمچه@"ية كل في @?يبة مچلمچ@سة نتائج @ت"_ #لمچعال/ @#ضحة P#2نجا) #لف"ي> حق> @ق$ @#لمچ"ك2. فيها @#لمچس9@لي5
@جمچه@"ية #لت@نسـية، #لجمچه@"ية مچ5: كل في N@لحي# i@"لمچش# #Jه Jلتنفي @#لتنسي> #التصال Yحاليا N"يج@ #لع"بية، مچص" @جمچه@"ية #لمچتح$, #لع"بية P#"إلمچا#

#لقا$مچتي5. #لسنتي5 خالل كافة #لع"بية #ألق?ا" تغ?ية 6مچل على #لسع@$ية، #لع"بية @#لمچمچلكة #لس@5#$
Dللحـ #لمچتلهفة #لع"بية #ل?ف@لة ه$فها #لمچحي?، (لى #لخليج مچ5 تمچت$ #لتعل/، Pصع@با مچجال في ع"بية شبكة خل> ه$فها @@ح$, #ل@#قع، ="6 على يتحق> حل/ (نه

.Pبالك@ي #ل?فل @تعلي/ تق@ي/ مچ"ك2 مچ5 Pت@قعا@ A@ب?مچ@ #لع"بية، #ألق?ا" مچ5 ق?" كل في @6ف"#$ Pمچ9سسا مچ5 @بإيمچا5 @#لعل/

) خالل P$مچت#@ Pنمچ #لتي تجا"بـه بنقل #ل?فل @تعلي/ تق@ي/ مچ"ك2 نجح لق$
بشـكل 6ه$#فه يحق> #لف"ي> جعل NJل# #ألمچ" #لتعل/، Pصع@با E#"سف ف"ي> ق$مچها #لتي Pلمچعل@مچا#@ P#"لخب# لتل_ @مچلحة مچاسة حاجة هنا_ أل5 #لتعل/، Pصع@با
@كJل_ @#لت2#مچه/، #لعمچل، �"@@ #لت$"يبـية P#"@$ل# في #لمچت$"بـي5 #لمچشـا"كي5 Dل? @2يا$, #ألفعال $@$" خالل مچ5 Aلنجا# #Jه"هO@ يت@قـع، كا5 مچمچا 6كب"
#لت"بـية، P"#2@ لمچسـ9@لي 2يا"#تنا خالل مچ5 6يضا Jل_ Pلمچس@ ،Pلمچ?ب@عا# على #لمچت2#ي$ Dل?ل#@ #لع"بية #ألق?ا" في #لمچس9@لي5 قبل #لمچستمچ"مچ5 Dلت"حي#

#لع"بي. #لعال/ في 6?فالنا خ$مچة m$ه مچعه/ جمچعنا #لJي5 #لع"بية، #لبال$ في @#لت?@عية #لمچجتمچعية @#لمچ"#ك2 #الجتمچاعية، #لش9@5 P"#2@@

Pشبـكا خل> في #لمچجالللمچشـا"كة #Jه في #لمچعنية Pلمچ9سسا#@ #لع"بية #ألق?ا" (لى Pلك@ي# مچ5 صا$قة ل$ع@, (نها
في #لت"بـ@ية @مچ9سسـاتنا @مچعاه$نا مچ$#"سـنا في #لتعل/ Pصع@با ي@#جه@5 #لJي5 بأ?فالنا تعنى مچتخصصة ع"بية

#لع"بي. #ل@?5

،،، للجمچيع $ع@, (نها

مچجال٢٤ في كله #لع"بـي #ل@?5 E6"جا في D"لع# 6?فالنا (لى لتصل Pمچض سـنة (

مچ!ك1 تق*ي9 *تعلي9 -لCفل ي*قع مچVك!P تفاه9 مچع
مچ!ك1 -ألمچي! سلمچا5 ألبحاy -إلعاقة

ح"صاY مچ5 مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل #ل$#ئ/ على تبا$ل #لخب"#P @#لتعا@5
مچع #لجهاP #لمچحلية @#ل$@لية، @@ضعها في (?ا" مچ5 #ل"سمچية مچ5 6جل

خ$مچة N@J صع@باP #لتعل/، قا/ مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل مچمچثالY ب"ئي!
مچجل! ($#"ته #لسي$ عب$ #هللا #لش"ها5 بت@قيع مچJك", تفاه/ مچع مچ"ك2

#ألمچي" سلمچا5 ألبحاd #إلعاقة مچمچثالY ب"ئي! مچجل! ($#"ته، سمچ@ #ألمچي"
سل?ا5 ب5 سلمچا5 ب5 عب$#لع2ي2.

dك", #لتفاه/ #لمچ@قعة بي5 #لمچ"ك2 @مچ"ك2 #ألمچي" سلمچا5 ألبحاJت"ك2 مچ@
#إلعاقة على تفعيل #لتعا@5 #لع"بي #لع"بي في مچجال #لت"بية #لخاصة

@$ع/ N@J صع@باP #لتعل/ مچ5 خالل ت?@ي" @تقني5 مچجمچ@عة مچ5 #لمچقايي! @#الختبا"#P #لخاصة بالق"#E, @#لكتابة @#لتهجئة @#لمچها"#P #لف@ن@ل@جية
@#لJ#ك",، @كلها #ختبا"#P سيت/ تقنينها بشكل مچت2#مچ5 في كل مچ5 $@لة #لك@يP @#لمچمچلكة #لع"بية #لسع@$ية @سيق@/ عليها مچجمچ@عة مچ5 #لخب"#E #لمچحليي5

@#لعالمچيي5.

bJك", #لتفاه/ مچع مچ"ك2 #ألمچي"سلمچا5 لمچا لهJمچ5 جانبه، عب" #لسي$ عب$ #هللا #لش"ها5، "ئي! مچجل! ($#", مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل ع5 بالغ سعا$ته لت@قيع مچ
#لخ?@, مچ5 ف@#ئ$ علمچية تسه/ في مچساع$, N@J صع@باP #لتعل/، #ألمچ" #لNJ سيN$9 ب$@"b (لى $ع/ #لب"#مچج #لتعليمچية لصع@باP #لتعل/ في كل مچ5 $@لة

#لك@يP @#لمچمچلكة #لع"بية #لسع@$ية.

ب/ع9 مچ5 مچTسسة -لك*ي( للتق/9 -لعلمچي
مچ!ك1 تق*ي9 *تعلي9 -لCفل يقيP!*/ 9 أل*ليا2 4مچ*!

Cلبة -لب!نامچج -لت!ب*> -لصباحي
يعمچل مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل على جعل بيئة #ل?الD #لمچن2لية @#لمچ$"سية

مچثمچ", مچ5 #لناحية #ألكا$يمچية @#لشخصية، @تع"يm @ت@عية 6@لياE 6مچ@" ?لبة
Pلتعل/ مچ5 ج@#نبها #لمچختلفة، @بخ$مچا# Pلصباحي بصع@با# N@لب"نامچج #لت"ب#

مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل، لJل_ 6قا/ #لمچ"ك2 $@", ت$"يبية أل@لياE 6مچ@" #ل?لبة
#لج$$ #لمچقب@لي5 في #لعا/ #ل$"#سي

#لصباحي ب$ع/ مچ5 مچ9سسة #لك@يP للتق$/ #لعلمچي.

"كP2 #ل$@", على مچناقشة #لع$ي$ مچ5 #لن@#حي #لخاصة بصع@باP #لتعل/
@#لمچ9ث", بشكل مچباش" في 6@لياE 6مچ@"#ل?الD @#ل?الباP #لج$$ في #لب"نامچج

#لت"ب@N #لصباحي، حيd ت/ تع"يm 6@لياE #ألمچ@" بالمچ"ك2 @6ه$#فه @ب"#مچجه
@#لتع"يm بصع@باP #لتعل/ @6سبابها @خصائصها، كمچا ت/ #لت"كي2 على 6ساليD @مچها"#P #لتعامچل مچع #لمچشاكل #لسل@كية لل?فل، @#لج@#نD #لمچتعلقة بالتغJية

@تأثي"ها على N@J صع@باP #لتعل/، @$@" @لي #ألمچ" في #لعالo #لت"ب@N في #لمچن2ل.

٢٠٠٨/٢٠٠٩N@في #لب"نامچج #لت"ب

سمچ$ #ألمچي2 سلKا! ب! سلمچا! ب! عب. #لع"ي" $#لسي. عب. #هللا #لش2ها!

جان1 مچ! #لحض2$

#لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9: #لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9:



١

EEمچحت+يا= .لع
مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل

P!-/إل- mمچجل mئي!

!ئيm -لتح!ي!

نائ\ !ئيm -لتح!ي!

4س!P -لتح!ي!

oمچصمچمچة -لج!-في

عب$ #هللا #لش"ها5 / #لسي$

عيسى جاس/ .$

Pل@ل@, #لت"كي

(ب"#هي/ حس5 #ألحمچ$
تامچ" عب$ #لع2ي2

N"يني! #لشمچ$

مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل
i"لس", ق?عة ٤، شا#

D.a
mهات

فاك! ٥/

6حمچ$ عب$ #لع2ي2
كلي" $#نييل

١٤
٥٤٥٣

١٨٣٢٠٠٠
٢٥٣٥٨٩١٤

N$١٣٠٥٥#لصفا, "مچ2 ب"يPلك@ي#

-  www.ccetkuwait.orginfo@ccetkuwait.org

#لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل ٢٠٠٩، #لمچجل. #لثال9:

#لع.. #أل$ل يناي2مچجلة مچ2ك" تق$يO $تعليO #لKفل،  ، ٢٠٠٩#لمچجل. #لثال9:

سف!-2 صع*با( -لتعل9

شك! * تق/ي!

3خباD مچحلية

yك5 -لباح!

!ك5 -لمچعل9

ضيb -لع//

!ك5 4*ليا2 -ألمچ*!

بان*!-مچا

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

٢

٦

٣

Cلنشا- C!ف* Xالنتبا- eبا( نق-!Cض- D-!4ع

صع*با(/4خCا2 -لق!-P2 *-ل!س9 -لكتابي -ألكث! شي*عا[

مچقت!حا( للمچعل9

C!يقة -لت/!يm -لمچتكامچلة للت!بية -لب/نية

عبي! عب/-هللا -لش!هاCR * 5الN -لخC -لساخ5

صع*با( -لتعل9، ب2C -لتعل9، -لتأخ! -ل/!-سي؟ مچا -لف!N؟

R!شا/-( عامچة أل*ليا2 4مچ*! V*> -الحتياجا( -لخاصة

ص!خة Cفل

-لمچ*سيقى *صع*با( -لتعل9 :kنجا eقص

ب!نامچج للسالمچة -لشخصية -لسل*كيا( -ل*قائية:

٨

١٨
١٩
٢٠
٢٢
٢٣

١٠

١٣
١٤

١٦

ت*صيا( خاصة للمچعلمچي5 -لVي5 يتعامچل*5 مچع Cال\

صع*با( -لتعل9

٢٤

#لمچ@#$ #لمچنش@", في هbJ #لمچجلة تعب"عE"^ 5 6صحابها، @ال تعب" بالض"@", عN6" 5 مچ"ك2تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل،
@#لمچ"ك2 اليعتمچ$ #لكتD 6@ #ألساليD 6@ #لمچ9سساP #لتي ق$ تعل5 في مچجلته 6@على مچ@قعه #اللكت"@ني.

.٢٠٠٩حق@> #لمچلكية #لفك"ية لمچحت@ياP هbJ #لمچجلة مچحف@Oة لمچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل

"9ية مچ"ك2 تق@ي/ @تعلي/ #ل?فل

#لتخلa مچ5 #لمچشكالP #لتي تعي> عمچلية $مچج @تمچكي5 #ألف"#$
N@J صع@باP #لتعل/ لكي يحقق@# (مچكاناته/ #لكامچنة.


