
مل ت�سع الفرحة منى عبد عندما ا�ستقبلت مولودتها 
�سورة  بر�سم  لتبداأ  اأعوام،  ب�سعة  قبل  اجلديدة 
املنتظرة  العرا�ض  والآمال  والتوقعات  لطفلتها 

منها.
منى، كاأي اأم، كانت ترتقب اأن تكرب طفلتها اأمامها 
ويف  درا�ستها  يف  وتتفوق  حاد  بذكاء  وتتمتع 

احلياة، غري اأن اأحالمها تال�ست، وفق و�سفها.
طفلتي  بداأت  عندما  اأحالمي  “تبددت  منى  تقول 
بالنمو؛ حيث كانت بطيئة يف تعلمها مقارنة مبن 

هم يف عمرها”.
حاولت منى كثريا مع طفلتها، غري اأنها ل تتفاعل 
على  اأثر  ذلك  اأن  عن  ف�سال  اأقرانها،  مثل  درا�سيا 

حبها للمدر�سة.
يف  تاأخرا  طفالن  ال�سيخ  �سمرية  ال�سيدة   ولدى 
العمر  يف  فارقا  بينهما  اأن  ورغم  والكالم،  امل�سي 
تت�سابه  �سفاتهما  اأن  اإل  اأعوام،  خم�سة  اإىل  ي�سل 
كثريا، ف�سعف امل�ستوى الدرا�سي وا�سح، وال�رشود 
عر�سهما  وعند  الأنظار،  يلفتان  النتباه  وت�ستت 
على الطبيب اأكد اأن الطفلني لديهما بطء يف التعلم.
مبا  معرفة  لديه  تكن  مل  اإذ  خمتلفة؛  فوؤاد  حالة 
يعرف ببطء التعلم، فقد ظل يعتقد اأن طفلته تتعمد 

عليها  ي�سغط  فكان  واملذاكرة،  الواجبات  اإهمال 
لتذاكر ويوبخها ب�سدة، واأحيانا كان يلجاأ لل�رشب 
الجتماعية  الأخ�سائية  اأخربته  حتى  جدوى  بال 

باملدر�سة اأن الطفلة لديها بطء تعلم.
ومن وجهة نظر املعلمني يف بطء التعلم للطالب، 
اإنها  خليل،  متارا  الأوىل  ال�سفوف  معلمة  تقول 
ثالث  اأو  حالتني  وجود  تالحظ  عملها  خالل  من 
داخل  التعلم  بطء  من  اأ�سحابها  يعاين  الأقل  على 
الف�سل، اإل اأن م�سكلة هوؤلء تتفاقم يف ظل معاملة 
بينما  اأغبياء  اأو  مهملون  اأنهم  على  لهم  املعلمة 
الكايف  اإذا وجدوا الهتمام  تتح�سن حالتهم كثريا 

من الوالدين واملدر�سة.
وتذكر اأن هناك اأخوين تواأمني در�ستهما، وعندما 
علمت ب�سعوبة وبطء التعلم عندهما من خالل قلة 
الرتكيز وزيادة ن�ساطهما وعدم الرد على ما تقوله 
واإعطاء  اأكرث،  بهما  الهتمام  فحاولت  املعلمة، 
اإ�سايف  ووقت  اأكرب  وجمهود  خمتلفة  ن�ساطات 
والديهما  تخرب  جعلها  ما  بتح�سنهما،  ف�سعرت 
امل�ساعدة  تقدمي  على  وعمال  الفكرة  تقبال  اللذين 
لهما واليوم تخرجا من اجلامعة وما تزال تتوا�سل 

معهما، وحت�سيلهما الدرا�سي جيد.

التعلم  �سعوبات  اخت�سا�سي  يبني  جانبه،  من 
اأو بطء  التعلم للطفل  اأن �سعوبات  ابراهيم حممد، 
التعلم لها اأعرا�ض عدة، ويجب متابعتها كاحلركة 
املفرطة، وبطء ا�ستيعاب القراءة والكتابة، وت�ستت 
اأو  التفكري  اأو  ال�ستماع  يف  و�سعوبة  النتباه 
الكالم، وقد يربز بطء التعلم يف املهارات املهنية، 
جميع  يف  منخف�سا  الدرا�سي  امل�ستوى  يكون  اأو 
من  متابعة  اإىل  الطفل  يحتاج  لذا  تقريبا،  املواد 

معلم الف�سل.
غالبا  ت�ساحبه  التعلم  بطء  اأن  حممد  ويوؤكد 
احلياة  اأي مهارات  التكيفي؛  ال�سلوك  “م�ساكل يف 
مع  والتعامل  الأقران،  مع  والتعامل  اليومية 

مواقف احلياة اليومية”.
ويقول “اإن الطفل الذي يحقق اأقل من 50 % من 
يف  ويخفق  الدرا�سي  العام  طوال  النجاح  م�ستوى 
اأكرث  اأو  مادة  يف  وير�سب  الدرا�سي  العام  اجتياز 
هو طفل لديه بطء يف التعلم، وهذا يحدث مع بذل 

اأق�سى جهد من قبل الوالدين واملعلم”.
على املعلم يف هذه احلالت، وفق حممد، ت�سميم 
وطرق  املناهج  وتعديل  خا�سة  عالجية  برامج 
التدري�ض وا�ستخدام الو�سائل املنا�سبة لقدرات هذه 
اأن تكون  احلالت؛ فمثال الو�سائل التعليمية يجب 
كبرية ووا�سحة ومتنوعة من ال�سمعي اإىل الب�رشي 

اإىل احلركي.
ال�ساعدي،  ح�سني  الرتبوي  الخت�سا�سي  وي�سري 
معر�سا  الطفل  جتعل  كثرية  اأ�سبابا  هناك  اأن  اإىل 
الب�رشي،  التذكر  �سعف  ومنها  التعلم  ل�سعوبة 
على  القدرة  وعدم  وق�سوره،  النتباه  و�سعف 

التميز، وحمدودية الذكاء.
لالأ�سف،  الطالب،  من  الكثري  هناك  اأن  ويوؤكد 
يتهربون من الدرا�سة والتعلم، والأهايل ل يعريون 
لذلك  عليهم  يتعبون  ول  باأبنائهم  الهتمام 

يخ�رشون التعليم.
من  الكثري  “اإن  ال�ساعدي   فيقول  تعلموا،  واإن 
الأبناء مل يجدوا الهتمام الكايف وغالبا ل يكملون 
تعليمهم الثانوي اإل ب�سعوبة”، منوها اإىل اأنه ومع 
وكثري  كبريا،  حت�سنا  يظهرون  العالجية  الربامج 
جامعية،  �سهادة  على  احل�سول  يف  ينجح  منهم 
هو  هوؤلء  لتعليم  املنا�سب  املكان  اأن  اإىل  منوها 
املنهج. يف  التعديالت  بع�ض  مع  العادي  الف�سل 
اأن  اأنها لحظت  فتتجلى يف  اأم هالة،  اأما معاناة 
الرتكيز،  عدم  اإىل  بالإ�سافة  �سديدة  طفلها  حركة 
حتى  عدة  مرات  نف�سه  الأمر  عليه  “اأردد  تقول 
يفهم وي�ستوعب ما اأقول”، متابعة “عندما التحق 
وكثريا  الدرا�سي،  م�ستواه  تاأخر  لحظت  باملدر�سة 
ما ت�سكو املعلمة من حركته الكثرية داخل الف�سل 
وبطء ا�ستيعابه لل�رشح، ول اأدري ما اإذا كان يعاين 
من تاأخر درا�سي اأم بطء تعلم”. من جهتها، تقول 
الرتبوية مها الربيعي “اإن بطء التعلم ل ميكن اأن 
كثرية  عوامل  وجود  اإىل  م�سرية  مبر�ض”،  ي�سنف 
نق�ض  اأو  الب�رش،  �سعف  اأو  “الإهمال،  منها؛  له 
الأك�سجني اأثناء احلمل والولدة، اأو من الإفراط يف 

اأن وزارة الرتبية، تعمل على �سن  الدلع”. وتو�سح 
بداية كل عام، ومن خالل  م�ستوى يف  امتحانات 
معلميه  من  امل�ساهدات  وبع�ض  الطالب  حت�سيل 
اأن  لفتة  املدر�سة،  يف  للمر�سدين  جميعها  تنقل 
ال�سيطرة  وميكن  “موؤهلون  الرتبية  يف  املر�سدين 
على الطفل بطيء التعلم اإن اكت�سف مبكرا”. وتبني 
اأدوات  لديهم  املدار�ض  يف  املر�سدين  اأن  الربيعي  
متخ�س�سة ميكنها الك�سف اأن الطفل لديه بطء تعلم 
اأو ل، ومن خالل بع�ض التمارين والهتمام الزائد 
يف حت�سيله من خالل الر�سم، اأو بع�ض الأعمال يف 
اأطباء عيون، وا�ستدعاء الأهايل  اليد وعر�سه على 
هذه  جتاوز  ميكن  ابنهم،  منه  يعاين  ما  و�رشح 

امل�سكلة.
الأهايل،  من  كثري  “اإخفاء  الربيعي   وت�ستهجن 
ما  الأمور  اأولياء  اجتماع  يف  الأمهات،  ل�سيما 
و�سعف  احلركة  كرثة  من  طفلهم  عن  يعرفونه 
النطق،  اأو تلعثمه يف  تاأخره يف امل�سي  اأو  الب�رش، 
اإخفاء احلقيقة  اأن  على �سبيل املثال”.وت�سدد على 
من باب اخلوف على الطفل، له نتائج �سلبية، فكلما 
ال�سيطرة  متت  مبكرة  �سن  يف  التعلم  بطء  اكت�سف 

عليه اأ�رشع واحل�سول على النتائج املرجوة.

ويف هذا ال�سياق يقول الخت�سا�سي الجتماعي د. 
لأ�سباب  الت�رشفات تعود  اأن هذه  ح�سني اخلزاعي 
بالأبناء  واجلدة  واجلد  الأهل  تعلق  وهي  اأ�رشية 
وت�سوقهم لروؤية الأحفاد واعطائهم احلنان واحلب 

والعطف والرعاية .
ابنائهم  خروج  عزلة  من  يعانون  اأنهم  جانب  اىل 
عن  الأهل  ان�سغال  اىل  بال�سافة  عندهم،  من 
في�سبح  احلياة  م�ساغل  ب�سبب  اأحيانًا  اأبنائهم 

الأجداد يريدون تعوي�سا هذا الن�سغال.
واملوروثات  احلكم  اأن  اىل  اخلزاعي  وي�سيف 
ال�سعبية باأنه “ما اأغلى من الولد ال ولد الولد يلعب 
يعتربون  الأحفاد  اأن  مبينًا  ذلك”،  يف  كبريا  دورا 

�سلة و�سل بني البن والأب.
من  كثري  يف  تعقيدا  الأمر  يزيد  ما  اأن  اىل  وي�سري 
الأحيان اأن الأهل يريدون تربية اأبنائهم بثقافات 
مع  يتعار�ض  ما  وهو  حديثة  تربوية  واأ�ساليب 

معرفة اجلد واجلدة وما ن�ساأوا عليه.
الرتبوي  النف�سي  الخت�سا�سي  يذهب  حني  يف 
النهج  هذا  مثل  اتباع  “خطورة”  اىل  مطر  مو�سى 
الطفل  حياة  على  الكبري”  “ال�سلبي  تاأثريه  ومدى 
واحد  نظام  وجود  وعدم  التعليمات  تعدد  ب�سبب 

للرتبية.
وي�سري اىل اأن الطفل حتى ين�ساأ يجب اأن يعرف ما 
هو ال�سحيح واخلاطئ وما هي ال�سوابط والتي هي 
دليل تربية، مبينا اأنه يف مثل تلك احلالت تكون 
يتلقى  كونه  منوذج  يوجد  ول  مك�سورة  ال�سوابط 

التوجيهات من عدة جهات.
وي�سيف اخلزاعي اىل اأن تعدد التوجيهات والإفراط 
يف الدلل “خطر كبري” على الأ�رشة، منوها اإىل اأن 
الأهل هو  به  يقوم  ما  اأن  يدركوا  اأن  الجداد  على 
اأن منطهم يف هذا  واأن يعرفوا  الطفل  من م�سلحة 
اأن املحبة ل  التعامل يوؤثر عليهم �سلبًا، لفتًا اىل 
الت�رشفات كون احلب يكون  لتعليمهم هذه  تكفي 

بالرعاية والتوجيه.
ويتابع على الأجداد اأي�سا اأن يدركوا باأن اأي تدخل 
يف تربية الطفل من اأكرث من جهة “يحدث �رشخا”، 
يف  الت�رشفات  هذه  ي�ستغل  الطفل  واأن  خ�سو�سًا 
جمتمعنا  يف  كثرياً  “منت�رش  اأمر  وهو  م�سلحته، 
اإىل  داعيا  �سلوكية”،  ا�سطرابات  عنه  وينتج 
�رشورة التنبه لهذا الأمر لأنهم يف النهاية يربون 
الرتبية  طريقة  فيه  �ستوؤثر  والذي  امل�ستقبل  جيل 

والتن�سئة.

تقول الأم “عند خروجنا للزيارة طلبت ابنتي الكربى 
)8 �سنوات( احت�سانها وكان لها ذلك، وعند و�سولنا 
ال�سالم  وبعد  الأحبة،  للقاء  متلهفني  اجلميع  نزل 
جل�سنا وبداأنا احلديث ومن ثم تناول الإفطار، فجاأة، 
بني  تكون  اأن  واعتدت  ابنتي،  عن  و�ساألت  تذكرت 
مل  املرة  هذه  لكن  معها،  واللعب  ملناكفتها  الأيادي 
اأملحها، وبداأنا البحث و�سول لل�سيارة التي مكثت بها 

وقتا طويال”.
اليوم،  هذا  يف  جرى  ما  اأ�سدق  “مل  رائد  اأم  ت�سيف 
و�سعرت با�ستياء واأمل كبريين، باأنني ا�ستطعت ن�سيان 
طفلتي الغالية”، متابعة “ل اأنكر اأنني اأتعر�ض للعديد 
اأن�سى  اأن  لكن  الن�سيان،  ب�سبب  املواقف املحرجة  من 

ابنتي، فهو اأمر مقلق جدا”.
ويبدو اأن التهام الأول يرمى على الزمن باأنه ال�سبب 

همومه  واأن  والنا�ض  احلياة  اأمور  من  كثري  برتدي 
حيث  الن�سيان؛  اأبرزها  ومن  الآفات  من  كثرياً  جلبت 
يكاد كثري من النا�ض ي�ستكون من هذه امل�ساألة التي 
قد توقعهم يف مواقف حمرجة كثرية، ومل يعد هناك 
الثنان  والن�ساء حيث ي�رشخ  الرجال  فرق كبري بني 
وبعدما  �سيء،  كل  ن�سيان  ملرحلة  �سي�سالن  باأنهما 
من  تقال  البارحه(  تع�سيت  �سنو  )ن�سيت  كلمة  كانت 
باب التظاهر باأهمية قائلها وكرثة امل�ساغل، اأ�سبحت 
“مر�ض  حقا  اإنه  فعال،  حتدث  ولكنها  تقال  ل  اليوم 

الع�رش."
ولل�سيد اأبو مهند”مقاول” ق�سة من الن�سيان؛ اإذ يقول 
“من �سدة الأفكار التي تتوارد على ذهني وتزاحمها، 
اأخطط  ما  “كثريا  متابعا  كثريا”،  اأن�سى  نف�سي  اأجد 
ملواعيد واجتماعات يف مكتبي لأكت�سف اأنني اأعطيت 
اأ�سخا�ض املوعد يف الوقت ذاته، من  اأربعة  اأو  لثالثة 

دون تركيز، ما �سبب يل الكثري من الإحراج”.

حمرجة،  مواقف  يف  ي�سعه  الن�سيان  اأن  اإىل  ويلفت 
اأ�سخا�ض  مع  والوجوه،  الأ�سماء  ين�سى  اأنه  خ�سو�سا 
عن  ف�سال  جيدة،  عالقة  بهم  تربطه  اأنه  يفرت�ض 
وهو  اليه  الذهاب  ينوي  الذي  املكان  اأحيانا  ن�سيانه 

يقود مركبته.
د.  النف�سي  الخت�سا�سي  يبني  ال�سياق،  هذا  ويف 
خليل العبيدي ، اأن الن�سيان الذي ي�ستكي منه النا�ض 
الذهن بكل �سغرية وكبرية  ان�سغال  موؤخرا، ناجت عن 
اأ�سبحوا من�سغلني  النا�ض  تدور حوله، فكثري جداً من 
معينة  بحالة  مير  الإن�سان  يكن  مل  فاإذا  فارغني، 
خ�سارة  اأو  املر�ض  مثل  الذهن  ان�سغال  ت�ستدعي 
مادية اأو حياة مهددة بالنهيار ولي�ست لديه م�ساكل 
ع�سوية ويعاين من ن�سيان حاد، فهذه م�سكلة حقيقية 
والدليل  ال�سبب،  النف�سي هو  الو�سع  الغالب يكون  يف 
ذاكرته  جتد  ومرتاحًا  �سعيداً  �سخ�سًا  جتد  عندما 
ال�سخ�ض  على  “لذا  وي�سيف  طبيعيا.  ون�سيانه  جيدة 

اإحراج  يف  يوقعه  قد  الذي  الن�سيان  من  ي�سكو  الذي 
اأن يعالج نف�سه نف�سيا، واأن  اأو م�ساكل مع من حوله 
حوله  التي  الأمور  مع  التعاطي  خالل  من  ي�ساعدها 
من  ي�ساحبهما  وما  وتفكريه  فقلقه  وحكمة؛  بهدوء 
ترد يف الو�سع النف�سي لن تغري يف الواقع �سيئا، بل 
بال�سكل  تفكريه  ت�سوي�ض  يف  تت�سبب  قد  العك�ض  على 
نف�سية  بعوار�ض  اإ�سابته  على  عالوة  ال�سحيح، 

خمتلفة توؤثر على حياته �سلبيا”.
تقوية  �ساأنه  من  ما  كل  على  بالطالع  وين�سح، 

الذاكرة مثل الأطعمة والتمارين الذهنية وغريها.
وتقول املوظفة هناء ال�سعدي )28 عاما( “لدي كثري 
من امل�ساكل يف حياتي رغم اأين حديثة الزواج، هذه 
لذا  يهداأ،  فال  الن�سغال  دائم  ذهني  جعلت  امل�ساكل 
اأ�سطر بعملي اأن اأكتب كل �سغرية وكبرية يجب علّي 

اأن اأعملها ول اأعتمد على ذاكرتي”.
وتتابع “غري اأنني اأن�سى اأين و�سعت الورقة امل�سجل 

�سجلت  اأين  اأن�سى  واأحيانا  اأي�سا،  املعلومات  فيها 
اأكت�سف  مرة  كل  ويف  لها،  اأرجع  اأن  يجب  ملحوظات 
يعكر  كبري  نف�سي  ب�سغط  اأ�سعر  معني  لأمر  ن�سياين 

مزاجي طوال اليوم”.
�سبب  فقد  عاما(   34( عبداهلل  فاطمة  املنزل  ربة  اأما 
زوجها  مع  خا�سة  امل�ساكل  من  كثريا  الن�سيان  لها 
الذي يحاول اأن ي�ستغل هذا الأمر �سدها، وتقول “مثال 
قد يفتعل م�سكلة ما على اأثر اأنه طلب مني اأمرا معينا، 

ومل اأجنزه ب�سبب ن�سياين املتكرر”.
وت�سيف “حقيقة ل اأكره �سيئًا يف حياتي قدر كرهي 
وبغ�سي لكلمة الن�سيان، وقد يكون كرث امل�ساكل �سببا 

يف زيادة الن�سيان”.
اأهمية  العبا�سي،  ربى  د.  التغذية  اخت�سا�سية  وتبني 
تقوية  على  ي�ساعد  والذي  ال�سحي،  الطعام  تناول 
الذاكرة مثل الأطعمة التي حتتوي على الربوتني مثل 
البي�ض، اللحوم، الفول، اأو الأطعمة التي حتتوي على 
دهون اأوميجا 3، مثل الأ�سماك الزيتية مثل ال�سلمون 
القلب  جوز  النيئ،  )اللوز  مثل  واملك�رشات  التونا،  اأو 

وغريها( مبقدار فنجان يف اليوم.
اإي�سال  على  ت�ساعد  امللونة  الفواكه  اأن  وتو�سح 
الغنية  الأغذية  الأك�سجني للدماغ ب�سكل جيد، واأي�سا 
بفيتامني B12 )مثل الكبدة( منا�سبة وتدعم الذاكرة، 
وم�رشوبات  يوميا  كاف  ب�سكل  املاء  �رشب  واأي�سا 
الأع�ساب )مثل الزعرت( له دور كبري يف تن�سيط الذاكرة.
وتن�سح العبا�سي من يعانون )فقدان الذاكرة ق�سرية 
املدى( ب�رشورة عمل فح�ض خمربي يو�سح النق�ض 
احلالت  بع�ض  فهنالك  عالجه،  واإمكانية  لديهم 
ت�ستدعي  بل  لعالجها،  ال�سحية  الأطعمة  تكفي  ل 
�رشف الأدوية، ومتابعتها بعد ثالثة اأ�سهر للتاأكد من 

امت�سا�ض اجل�سم لها وفاعليتها.
الجتماعي  الخت�سا�سي  يوؤكد  ذاته،  ال�سياق  ويف 
وتراكمها  امل�ساكل  كرثة  اأن  اخلزاعي،  ح�سني  د. 
باأن  ذلك  ويعلل  الن�سيان،  حدوث  ت�سبب  وت�ساربها 
واحدة من هذه امل�ساكل �ستتغلب على الأخرى.ويلفت 
اأننا يف الوطن العربي مل نعتد بعد على  اخلزاعي اإىل 
مواعيدنا  من  كثريا  يجعل  ما  وهذا  الوقت،  اإدارة 
تت�سارب مع بع�سها بع�سا، ما يقود يف النهاية اإىل 

اإغفال ون�سيان جزء منها.
وين�سب الن�سيان ال�سائع بني النا�ض هذه الأيام، ، اإىل 
احلياة  على  تغلبت  التي  القت�سادية  الأعباء  “كرثة 
ظل  يف  اأ�سبح  منا  الواحد  اأن  حتى  الجتماعية، 

ال�سغوطات املتزايدة يتمنى الن�سيان ويطلبه”.

اكتشاف بطىء التعلم يوصل الطفل الى بر االمان
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بعد م�ضي �أكرث من 
�ضاعة، تنبهت �ل�ضيدة  

�أم ر�ئد”32” �ضنة 
،لعدم وجود �بنتها 

�لر�ضيعة حولها، 
عندما كانت يف زيارة 
لعائلتها برفقة �أبنائها 
�ل�ضغار، بينما ق�ضت 

�لطفلة هذ� �لوقت 
غافية على كر�ضي 

�ل�ضيارة.
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