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املقدمـة

يَْحَفــل مجــاُل صعوبــات التعلُّــم بالكثــر مــن املصطلحــات والكلــات والتعبــرات واالختصــارات 

ــك  ــزى ذل ــد يُع ــة، وق ــة اإلنجليزي ــات باللغ ــرر يف الكتاب ــكل متك ــتخَدمة بش ــة واملس ص املتخصِّ

لحداثــة املجــال النســبية وكــرة القضايــا املعــارصة واالتجاهــات الحديثــة، حيــث الزال املجــال 

يتَِّســم بعــدم االســتقرار يف بعــض جوانبــه مــا جعلــه عرضــًة للتطــور والتغــرُّ واســتحداث بعــض 

املصطلحــات الحديثــة مــن فــرة ألخــرى. 

وألهميــة تعلُّــم املصطلحــات واملفاهيــم يف دراســة هــذا املجــال والتــي ِمــن شــأنها أن تســاِعد 

ــم  ــن معج ــة م ــة العربي ــّو املكتب ــك لُخلُ ــه، وكذل ــن معلومات ــن م ــْدر ممك ــر قَ ــم أك ــى فَْه ع

إنجليــزي عــريب متخصــص وشــامل يف مجــال صعوبــات التعلُّــم يُجيــب عــى بعــض استفســارات 

وتســاؤالت املنتمــن لهــذا املجــال مــن باحثــن ومعلمــن وطــاب وأوليــاء األمــور دور يف إعــداد 

هــذا املعجــم، خاصــة أن ُجــّل الدراســات واألبحــاث واملؤلفــات العلميــة املؤثــرة يف هــذا املجــال 

باللغــة اإلنجليزيــة. 

ــن  ــم م ــات التعلُّ ــم يف مجــال صعوب ــة املصطلحــات واملفاهي ــدف هــذا املعجــم إىل ترجم ويه

ــة  ــف ورشح طبيع ــم تعري ــع تقدي ــا م ــيط معانيه ــة وتبس ــة العربي ــة إىل اللغ ــة اإلنجليزي اللغ

كل مصطلــح، ويحتــوي هــذا املعجــُم عــى معظــم املصطلحــات والتعبــرات والكلــاِت شــائعِة 

االســتخداِم يف مجــال صعوبــات التعلــم، حيــث بلــغ عدُدهــا حــوايل )1000( مصطلــح. وميكــن 

تصنيــف املصطلحــات الــواردة يف هــذا املعجــم إىل ثــاث مجموعــات؛ وذلــك عــى النحــو اآليت: 

مجموعــة مصطلحــات صعوبــات التعلــم، ومجموعــة مصطلحــات الربيــة الخاصــة ذات االرتباط 

الوثيــق مبجــال صعوبــات التعلــم، ومجموعــة املصطلحــات الربويــة ذات العاقــة باملجــال، وقــد 

 .).A, B, C, etc( رُتبــت جميعهــا َوفــق الرتيــب األبجــدي للحــروف يف اللغــة اإلنجليزيــة

وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذا املعجــم يف تقدميــه لهــذه الرجــات قــد اســتَنَد عــى العديــد مــن 

الكتابــات املرجعيــة الحديثــة التــي صــدرت يف مجــال صعوبــات التعلــم، باإلضافــة إىل اســتخدام 

التقنيــة الحاســوبية مــن خــال إجــراء مســح شــامل للــادة العلميــة املكتوبــة يف املجــال.
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ــى  ــه ع ــن علي ــة والقامئ ــاث اإلعاق ــلان ألبح ــك س ــز املل ــكر ملرك ــه بالش ــي أن أتوج ويرشفن

ــز  ــل العزي ــكر الزمي ــا أن اش ــعدين أيض ــا يس ــل. ك ــم العم ــة ودع ــهيل املهم ــم يف تس جهوده

ســعادة الدكتــور إبراهيــم بــن ســعد أبــو نيــان عــى مراجعــة بعــض اجــزاء هــذا املعجــم، فَلَــُه 

ــة. ــاء بالصحــة والعافي ــل الشــكر وصــادق الدع ــي جزي من

وأخــرًا يُســعدين، وبعــد أن أصبــح هــذا املعجــم بفضل اللــه حقيقــة، أن أقدمه لجميع املنتســبن 

ــا مــن املــوىل عــز وجــل أن يحقــق الغــرض مــن إعــداده، وأن  ملجــال صعوبــات التعلــم، متمنيً

يحــوز عــى رضــا الجميــع واستحســانهم،،،

أ.د. زيد بن محمد البتال

الرياض يف 1438/4/22ه

املوافق  2017/1/20م
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Academic Achievement Standards - معايري اإلنجاز األكادميي
تشــر معايــر اإلنجــاز األكادميــي إىل األداء املتوقــع مــن الطــاب عــى مقاييــس التحصيــل األكادميــي. عــى 

ســبيل املثــال، جميــع الطــاب ســوف يحصلــون عــى االقــل 76٪ بشــكل صحيــح يف التقييــم املعــد لذلــك. 

وتعــرف معايــر اإلنجــاز األكادميــي أيضــا باســم معايــر األداء. 

Academic Content Standards - معايري املحتوى األكادميي
ــع  ــن جمي ــع م ــا نتوق ــات م ــة إلثب ــات التعليمي ــل الجه ــن قب ــي م ــوى األكادمي ــر املحت ــر معاي ــم تطوي يت

ــية. ــوى األساس ــاالت املحت ــه يف مج ــام ب ــى القي ــن ع ــون قادري ــوا ويكون ــاب أن يعرف الط

Academic Learning Disabilites - صعوبات )إعاقات( التعلم األكادميية
ــه  ــل أوج ــم،  ومتث ــات التعل ــاب ذوي صعوب ــا الط ــي يواجهه ــي الت ــور يف األداء األكادمي ــه القص ــي أوج ه

القصــور األكادميــي صفــة مميــزة لــدى هــؤالء الطــاب، مبعنــى أنــه ال توجــد صعوبــات تعلــم لــدى هــؤالء 

الطــاب إذا مل يكــن لديهــم صعوبــات يف مجــال واحــد أو أكــر مــن املجــاالت األكادمييــة األساســية كالقــراءة، 

أو الكتابــة، أو الرياضيــات.

Acalculia - الحبسة الحسابية
هــي اضطــراب مكتســب يف مجــال الرياضيــات والعمليــات الحســابية نتيجــة لحــادث أو إصابــة يف الدمــاغ 

بعــد الــوالدة، وينطــوي ذلــك عــى قصــور يف القــدرات الرياضيــة يف مجــاالت عديــدة مــن أمثلتهــا: الصعوبــة 

ــام  ــة إىل أرق ــارات رياضي ــة أو عب ــكل قص ــة يف ش ــائل املكتوب ــل املس ــابية وتحوي ــائل الحس ــم املس يف فه

والصعوبــة يف معرفــة وفهــم الرمــوز الحســابية و/أو ترتيــب األرقــام وعمليــات الجمــع والطــرح والــرب 

والقســمة وضعــف اإلنتبــاه للعامــات املكتوبــة. وقــد ورد وصــف ألربعــة أنــواع لهــذه الحبســة يف مجمــل 

مــا كتــب يف هــذا املوضــوع، واألنــواع هــي :

الحبسة الحسابية األولية )الرئيسية(؛. 1

الحبسة الحسابية الثانوية؛. 2

الحبسة الحسابية البرصية – املكانية )املتعلقة بتحديد العاقات املكانية(؛. 3

4 ..)Gerstman( حبسة قرستان

A
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الحبسة الحسابية مع العمى القرايئ )و/أو فقدان القدرة عىل كتابة األرقام(
 Acalculia with Alexia (and/or Agraphia for Numbers)

ــات الحســابية، وهــي ضعــف  ــوي يف العملي ــة أو الضعــف الثان وتســمى أيضــاً الحبســة الحســابية الثانوي

ــام. ــة األرق ــكام و/أو كتاب ــى ال ــدرة ع ــدم الق ــط بع ــات الحســابية املرتب العملي

 Accommodations - التسهيالت
يشــر مصطلــح التســهيات لافــراد ذوي االحتياجــات الخاصــة يف املجــال الربــوي اىل التعديــات والتغيــرات 

التــي يتــم إجراؤهــا يف بيئــات التدريــس والتعلــم بقصــد املســاعدة عــى إتاحــة الفــرص املتكافئــة وتوفرهــا 

عــى قــدم املســاواة شــأنهم يف ذلــك كشــأن الطــاب اآلخريــن. وميكــن أن تكــون هــذه التســهيات متاحــة 

يف بيئــة الفصــل الــدرايس واملحــارضات واللغــة واســراتيجيات التعلــم والتقييــم، ويجــب أن ال يكــون ذلــك 

ــم، ميكــن أن تنطــوي التســهيات عــى  ــق بالتقيي ــا يتعل ــة. وفي ــر األكادميي ــرورة خصــا عــى املعاي بال

وصــف التغيــرات يف الشــكل والصياغــة أو االســتجابة أو األوضــاع أو التوقيــت أو الجــداول الزمنيــة التــي 

ــار ملــا وضــع لقياســه. ويجــري تصميــم  ــة قيــاس االختب ال تــؤدي بــأي طريقــة إىل تغيــر ملحــوظ يف كيفي

ــاس  ــوى الســمة موضــوع القي ــوى املســتهدف أو محت ــاس املحت ــم يكفــل قي التســهيات لضــان أن التقيي

ــارات  ــق باالختب ــة مجــاالت تتعل ــى ثاث ــر التســهيات ع ــا. وتؤث ــب أو تقييمه ــة الطال ــاس إعاق ــس قي ولي

ــار و)3(  ــود االختب ــة الســاح  للطــاب  باالســتجابة لبن ــارات و)2( كيفي ــي: )1( إدارة االختب وهــي كــا ي

عــرض االختبــارات )كيفيــة عــرض بنــود االختبــار عــى الطــاب يف االختبــار أو أداتــه(. ان هــدف التســهيات 

هــو مســاعدة الطالــب ذو االعاقــة عــى التعلــم ومــن ثــم إظهــار تعلمــه دومنــا وجــود تحديــات تعــرض 

ســبيله. وقــد يكــون ذلــك بتغيــر طريقــة العــرض والتقديــم أو شــكل االســتجابة أو األوضــاع البيئيــة أو طول 

ــا أطــول مــا ينبغــي يف  ــال، إذا اســتغرق الطالــب وقت املــدة الازمــة إلنجــاز مهمــٍة مــا، فعــى ســبيل املث

اإلجابــة عــى األســئلة، ميكــن أن يتــاح لــه وقــت إضــايف ألداء االختبــار، علــاً بأنــه حتــى بوجــود التســهيات 

يتوقــع أن يتعلــم الطــاب ذات املحتــوى الــذي يتعلمــه أقرانهــم، وال يتضمــن هــذا التغيــر تعديــل طريقــة 

ــة  ــات آنف ــن الرتيب ــد م ــتخدم العدي ــن أن تس ــة. وميك ــن املهم ــرض م ــات أو الغ ــد الدرج ــح ورص التصحي

ــن  ــن املعلم ــد م ــا العدي ــل. ويراه ــكان العم ــل أو يف م ــل الفص ــة داخ ــة منتظم ــوم بصف ــر يف كل ي الذك

مــن اسراتيجـــيات التدريــس الجـــيدة. وتســمى أيضـــا املواءمـــة والتعـــديل أو اسـراتيجــــيات التكييــف 

.)adaptation strategies(

Accommodations (legal definition) التسهيالت )التعريف القانوين( - 
يشــر التعريــف القانــوين ملصطلــح التســهيات اىل أي تغيــر يف الفصــل الــدريس أو بيئــة العمــل أو املهمــة 

عــى نحــو يســمح للفــرد ذي اإلعاقــة املوثقــة أن يشــارك يف عمليــة التعلــم داخــل الفصــل أو مهمــة العمــل 

إلنجــاز املهــام األساســية يف الفصــل الــدرايس أو مــكان العمــل أو التمتــع بالفوائــد واملزايــا املتاحــة بفضــل 

املشــاركة داخــل الفصــل أو مــكان العمــل وذلــك عــى قــدم املســاواة مــع املتعلمــن الذيــن ليــس لديهــم 

إعاقــات. 
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 Accuracy - )الدقة )صحة نطق الكلامت
ــا  ــات ومتييزه ــة الكل ــى معرف ــدرة ع ــة الق ــي الدق ــا، تعن ــك رموزه ــات وف ــز الكل ــق برمي ــا يتعل في

وتهجئتهــا بطريقــة صحيحــة.  

Achievement Level - مستوى التحصيل
ــدد  ــايب. ويح ــايئ الكت ــر اإلنش ــات والتعب ــراءة والرياضي ــبة يف الق ــة املكتس ــارات االكادميي ــه امله ــد ب يقص

املســتوى التحصيــي مــن خــال اختبــارات التحصيــل الرســمية املقننــة أو االختبــارات غــر الرســمية محكيــة 

املرجــع وذلــك للتعــرف عــى مــدى إتقــان املهــارات والتمكــن منهــا بصفــة محــددة.

Achievement Tests - اختبارات التحصيل
هــي اختبــارات لقيــاس القــدرات واملعــارف املكتســبة. وتهــدف هــذه االختبــارات أساســاً إىل قيــاس التحصيل 

الــدرايس يف مجــاالت القــراءة والعلــوم والكتابــة واإلمــاء والتهجئــة ومــا يف حكمها. 

البيــان املختــر لقيــاس القــدرات يف مجــال الحســاب والكلــامت واملعلومــات واملــدى الرقمــي 
AVID Profile -

ــارات  ــل اختب ــد مث ــار معق ــة الختب ــارات الفرعي ــع لدرجــات االختب ــارة عــن توزي ــرص هــو عب ــان املخت البي

»وكســلر« للــذكاء واملشــتمله عــى اختبــار وكســلر املنقــح لقيــاس الــذكاء لــدى الكبــار )WAIS(، واختبــار 

ــل  ــال قب ــدى األطف ــذكاء ل ــاس ال ــلر لقي ــار وكس ــال )WISC(، واختب ــدى األطف ــذكاء ل ــاس ال ــلر لقي وكس

بلوغهــم ســن التعليــم املــدريس وأطفــال املرحلــة االبتدائيــة )WPPSI(. ويســود اعتقــاد بــأن الذكــور ذوي 

االداء املتــدين يف القــراءة يحصلــون يف أربعــة اختبــارات فرعيــة معينــة عــى درجــات أقــل مــن تلــك التــي 

ــار  ــي: اختب ــة ه ــارات األربع ــرى، واالختب ــتة األخ ــة الس ــارات الفرعي ــن االختب ــا يف أي م ــون عليه يحصل

 ،)Information( واختبــار املعلومــات )Vocabulary( واختبــار املفــردات اللغويــة ،)Arithmetic( الحســاب

واملــدى الرقمــي )Digit Span(، أي القــدرة عــى تذكــر أكــر عــدد مــن املنــازل الرقميــة التــي تشــكل عــدداً 

بعــد رؤيتهــا أو ســاعها، ويرمــز لهــذه االختبــارات األربعــة باالختصــار اإلنجليــزي املكــون مــن الحــروف 

.)AVID( ــارات ــل ألســاء االختب األوائ

النظام الشامل لتنمية األفراد
A comprehensive System of Personnel Development (CSPD)

هــو نظــام خــاص بالطــاب ذوي االحتياجــات الخاصــة يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة وذلــك عمــاً بأحــكام 

.)IDEA( ــة وتعليــم األفــراد ذوي االعاقــات قانــون تربي

Acquired - املكتسب
ــة  ــة دماغي ــي تنجــم عــن إصاب ــك الت ــداً تل ــة، وتحدي ــات الســببية يف االضطــراب أو اإلعاق يشــر إىل العاق

.)Developmental( ــايئ ــا الن ــدرات ونقيضه ــدى الق ــدان إح ــؤدي إىل فق ت
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Active Learning - التعلم النشط
ــارة عــن مصطلــح عــام يشــر إىل العديــد مــن منــاذج التدريــس التــي تقــع فيهــا  التعلــم النشــط هــو عب

ــد اكتســب هــذا األســلوب مــن أســاليب  ــد. وق ــم عــى وجــه التحدي ــق املتعل ــم عــى عات مســئولية التعل

التدريــس ســمعة وصيتــا واســعا عــى يــد كل مــن بونويــل وإيــزون ) Bonwell and Eison, 1991 (، إال 

أنــه حســب مــا ورد عــن مايــر )Mayer, 2004( فــإن االســراتيجيات مــن قبيــل »التعلــم النشــط والتعلــم 

الفعــال« كانــت نتاجــا لجهــود مجموعــة مــن املنظريــن الســابقن، الذيــن درجــوا عــى الرويــج للتعلــم عــن 

طريــق االكتشــاف. ويف حــن أنــه ال مجــال للشــك يف أن املتعلمــن ينبغــي لهــم املشــاركة يف عمليــة التعلــم 

ــة  ــاء عملي ــن أن االنخــراط الســلويك النشــط  أثن ــد مــن الباحث ــا، الحــظ العدي ــوا نشــطن معرفي وأن يكون

التعلــم املبدئيــة ميكــن أن يفــي إىل نتائــح ســلبية. ولقــد جــرى االشــارة اىل مــا مفــاده أن الطــاب الذيــن 

يشــاركون بنشــاط يف املــادة املعرفيــة تــزداد لديهــم احتــاالت اســرجاع املعلومــات، بيــد أن العديــد مــن 

املؤلفــن والكتــاب املعروفــن مــا برحــوا يحتجــون بــأن هــذه الدعــوى ال يوجــد لهــا ســند يف مجمــل مــا تــم 

 )Mayer, 2004( تأليفــه يف هــذا املجــال. وبــدالً عــن االنخــراط الســلويك النشــط  أثنــاء التعلــم يقــرح مايــر

ــه  ــويلر )Sweller( وبياجي ــال س ــن أمث ــات م ــاب النظري ــا أصح ــا. أم ــطن معرفي ــون نش ــون املتعلم أن يك

)Piaget(، فإنهــم يقــرون بــأن التعلــم مــن خــال املشــاركة الســلوكية النشــطة ال ينطــوي بالــرورة عــى 
التعلــم الــذي يكــون فيــه املتعلــم نشــطاً معرفيــا، كــا أن هــذا النــوع مــن انــواع التعلــم ليــس لــه عاقــة 

بالــرورة بالتعلــم النشــط مبعنــى التعلــم مــن خــال االكتشــاف ونحــو ذلــك.

Adequate Yearly Progress (AYP) التقدم السنوي املالئم - 
يشــر التقــدم الســنوي املائــم اىل مســتوى التقــدم )الحــد األدىن مــن التحســن( الــذي يحــرزه األطفــال يف 

املجــاالت الدراســية املقــررة، والــذي يجــب عــى املدرســة أو املنطقــة التعليميــة أن تحققــه كل عــام مــن 

خــال مقيــاس املعايــر األكادمييــة املســتخدم.

Advocate - املدافع عن الحقوق
يعــرف املدافــع عــن الحقــوق بأنــه شــخص ميثــل مصالــح االشــخاص االخريــن كتمثيلــه مصالحــه الخاصــة 

مدافعــا عــن  االســراتيجيات التــي تنطــوي عــى االنابــة عــن الغــر متثيــا لهــم وترافعــا عنهــم أو تعاونــا 

معهــم.  

Affective - مؤثر / مثري للعاطفة
ــات  ــن املشــاعر والتداعي ــة م ــة تشــر اىل أي تشــكيلة متنوع ــة هــو نعــت أو صف ــر للعاطف ــر أو املث املؤث

ــة.                                    ــة املتازم ــاالت العاطفي ــة واالنفع الوجداني

Affective Filter - الحاجز الوجداين
يشــر مصطلــح الحاجــز الوجــداين يف مجــال علــم النفــس الربــوي إىل وجــود حاجــز انفعــايل يحــول دون 

اكتســاب تعلــم جديــد كتعلــم لغــة ثانيــة مثــاً. وعليــه إذا كان املتعلــم يعــاين مــن عــدم االرتيــاح مــن جــراء 
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ــم، فــإن هــذا يكــون مبثابــة حاجــز وجــداين  املضايقــات أو الحــرج أو الخــوف مــن العقــاب بســبب التعل

يحــول دون حــدوث التعلــم لديــه. وملــا كانــت مظاهــر الحاجــز الوجــداين منتــرشة عــى نطــاق واســع، كان 

البــد للمعلمــن مــن أن يلمــوا مبســبباتها التــي تتعلــق بالتعامــل مــع املتعلمــن الذيــن قــد يكونــون أكــر 

تعرضــا للضغــوط أو نوبــات االهتيــاج االنفعــايل.  

Age Equivalent - املكافئ العمري
ــادي  ــر الع ــن العم ــر ع ــي تع ــات الت ــة يف الدرج ــارات املقنن ــري يف االختب ــئ العم ــات املكاف ــل درج تتمث

)typical age( للمجموعــة املعياريــة )norm group( التــي أحــرزت درجــات ماثلــة، مثــل الوســيط 
  .)specific percentile range( الدرجــة الوســطى يف التوزيــع، أو مــدى مئينــي محــدد )median(

Age Equivalent Score - درجة املكافئ العمري
ــاري املرجــع  ــم معي ــردي يف التقيي ــب عــى املســتوى الف ــا الطال ــي يحصــل عليه ــراد الدرجــات الت ــم إي يت

ــن  ــة م ــة املعياري ــراد العين ــا أف ــي يحرزه ــات الت ــة بالدرج )norm-referenced assessment(، باملقارن
مجتمــع الدراســة. وميكــن أن يتــم ذلــك بعــدة طــرق، تتمثــل إحداهــا يف إيــراد متوســط عمــر مــن أحــرزوا 

نفــس الدرجــة التــي أحرزهــا الطالــب الفــرد. وهكــذا فــإن الدرجــة التــي يحرزهــا طالــب عــى املســتوى 

الفــردي توصــف بأنهــا ذات الدرجــة التــي يحرزهــا الطــاب األصغــر ســناً أو مــن هــم يف نفــس العمــر أو 

مــن هــم أكــر ســناً مــن ذلــك الطالــب )عــى ســبيل املثــال الطالــب الــذي يبلــغ عمــره تســع ســنوات ميكــن 

أن يحــرز نفــس متوســط الدرجــة التــي يحرزهــا طالــب يبلــغ مــن العمــر ثاثــة عــرش عامــاً مــا يشــر إىل 

أن الطالــب املذكــور متقــدم متامــاً(.  

Age-Based Norms - املعايري القامئة عىل العمر
تســتخدم يف كثــر مــن األحيــان املعايــر التــي تكــون املقارنــات الخاصــة بهــا قامئــة عــى أســاس العمــر يف 

املقاييــس النائيــة. 

Agnosia - عدم القدرة عىل التعرف عىل األشياء املألوفة
وهــو نــوع مــن أنــواع الحبســة الكاميــة، وينطــوي عــى عــدم القــدرة عــى االســتجابة الصحيحــة ملثــرات 

حســية معينــة، وعــى نحــو ينــم عــن فهــم أو معرفــة لتلــك املثــرات.

Agrammatism - صعوبة استخدام القواعد النحوية
هــي صعوبــة يف اســتخدام الصيــغ والقواعــد النحويــة والراكيــب اللغويــة الصحيحــة الخاليــة مــن األخطــاء 

النحويــة، وهــي ظاهــرة تتكــرر كثــراً لــدى األفــراد املصابــن بفقــدان القــدرة عــى الــكام أو حبســة بــروكا 

)Broca(، حيــث ينحــو هــؤالء األفــراد إىل حــذف أدوات التعريــف والتنكــر والتأنيــث والتذكــر واألفعــال 

املســاعدة.
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Agraphia - صعوبة الكتابة
هــو عجــز يف القــدرة عــى الكتابــة نتيجــة لصعوبــات يف التهجــي واإلمــاء، وهــذا العجــز مكتســب ويكــون 

نتيجــة لتلــف جــزء مــن قــرشة املــخ.

AGS Early Screening - بيانات أى جي أس  للفرز املبكر
هــي عبــارة عــن مجموعــة أدوات تقييــم بيئيــة تســتخدم يف مجــاالت وأوضــاع متعــددة لتحديــد األطفــال 

العرضــة لخطــر مواجهــة مشــاكل التعلــم الحقــاً. ويتــم إجــراء االختبــار بشــكل فــردي، وهــو يحتــوي عــى 

ثاثــة جوانــب، هــي: )أ( أإلدراك/اللغــة، مهــارات التفكــر واالســتدالل والتنظيــم والتمييــز البــرصي )تنظيــم 

ــارات  ــتيعابها(، وامله ــا واس ــر به ــى التعب ــدرة ع ــة )الق ــردات اللغوي ــا(، واملف ــة ومتييزه ــدركات البرصي امل

املدرســية األساســية. )ب( املهــارات الحركيــة الكبــرة والدقيقــة مثــل املــي عــى خــط مســتقيم، وتقليــد 

ــب  ــة، الجوان ــارات الذاتي ــكال. )ج( امله ــم األش ــل(، ورس ــم الطف ــيلة لتعلي ــاق )كوس ــذراع والس ــركات ال ح

ــا يف  ــق وروده ــة وف ــارات الحركي ــور امله ــل وتط ــو الطف ــتوى من ــول مس ــر ح ــات النظ ــة ووجه االجتاعي

اســتبيان الســتطاع آراء أوليــاء األمــور، أو املعلمــن. باإلضافــة إىل ذلــك، يتــم جمــع املعلومــات مــن خــال 

أربعــة اســتطاعات لــآراء حــول القــدرة اللفظيــة لــدى الطفــل وســلوكه وتاريخــه الطبــي )الســابق والحايل( 

والبيئــة املنزليــة. وميكــن إجــراء املجموعــة كلهــا أو جــزء منهــا بواســطة أشــخاص غــر متخصصــن كــا ميكــن 

إجراؤهــا خــال فــرة تــراوح بــن 15 - 40 دقيقــة، للمســتوى   العمــري: 2 ســنة – 6 ســنوات و11 شــهر. 

 .Harrison et al.,1990 وهــي مــن أعــداد هارتســون وآخــرون

Alexia - )العجز القرايئ )عدم القدرة عىل القراءة
يشــر العجــز القــرايئ اىل العجــز التــام عــن القــراءة برغــم التمتــع بإبصــار يفــي باملــراد، حيــث يســتطيع 

الفــرد نســخ أحــرف الكلــات ولكنــه ال يســتطيع قراءتهــا أو فــك رموزهــا ومعرفــة مدلوالتهــا كرمــوز لهــا 

ــة شــديدة يف  ــة مكتســبة نتيجــة لحــادث أو إصاب ــارة عــن مشــكلة قرائي معــان. والعمــى القــرايئ هــو عب

الدمــاغ، وأساســها أن الفــرد يفقــد القــدرة عــى القــراءة رغــم أنهــا كانــت موجــودة لديــه أصــاً.

Alexia without Agraphia Alexia - العجز القرايئ بدون صعوبة الكتابة
ــا، ولكــن  ــراءة الكلمــة متام ــا تلغــى القــدرة عــى ق ــة عندم ــة الكتاب ــدون صعوب يحــدث العجــز القــرايئ ب

ــة  ــن يواجــة الشــخص مشــكلة يف كتاب ــال ل ــزال قامئــا، فعــى ســبيل املث ــة الكلــات ال ي القــدرة عــى كتاب

ــه ال يقــراء مــا يكتــب. رســالة إىل صديــق طاملــا أن

Algorithm - الخوارزمية
ــُع خطــوة بخطــوة لحــل  الخوارزميــة هــي عبــارة عــن طريقــة قوامهــا مجموعــة مــن الخطــوات التــي تُتَّبَ

ــات. املســائل أو االســتعانة باملعــادالت أو اســتخدام الطــرق املختــرصة يف حــل مســائل الرياضي
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Alphabetic Principle - املبدأ األبجدي
ــل لغــات  ــة األخــرى مقاب ــة واللغــات األلفبائي ــة واإلنجليزي ــص اللغــة العربي ــدأ مــن خصائ يعــد هــذا املب

مثــل اللغــة الصينيــة التــي تســتخدم الرمــوز؛ وهــو يشــر إىل العاقــة املنهجيــة املضطــردة، والتــي ميكــن 

التنبــؤ بهــا، بــن الحــروف ومــا يقابلهــا مــن أصــوات الــكام. ويعــد هــذا املبــدأ مبثابــة الفكــرة االساســية 

التــي مفادهــا أن اللغــة املكتوبــة عبــارة عــن نظــام ترميــز تكــون فيــه الحــروف املكتوبــة )التمثيــل الكتــايب 

ــن  ــن ع ــول ميك ــى ومدل ــة ذات معن ــدة صوتي ــر وح ــة )أصغ ــوات اللغوي ــة لألص ــة( ممثل ــدة الصوتي للوح

ــة  ــة اإلنجليزي ــايئ للغ ــة. ويســتخدم يف النظــام األلفب ــات املنطوق ــاين( يف الكل ــن املع ــق ب ــا التفري طريقه

ــاً األساســية الخاصــة  الســتة وعــرشون حرفــاً الخاصــة باأللفبائيــة الاتينيــة لتمثيــل األربعــة وأربعــن صوت

باللغــة اإلنجليزيــة املنطوقــة. ويف يعــض األحيــان يتــم الجمــع بــن عــدد مــن الوحــدات الكتابيــة املمثلــة 

للوحــدات الصوتيــة يف هيئــة حــروف مزدوجــة )digraphs(, واملــزدوج يف اللســانيات - وتحديــدا يف ســياق 

النطــق - هــو زوج مــن الحــروف املعــرة عــن صــوت كامــي مميــز )فونيــم( واحــد أو سلســلة مــن األصــوات 

ــة  ــة للمــزدوج، وحــروف ثاثي ــة املكون ــوز الفردي ــة الرم ــا وقيم ــي ال تتناســب قيمته ــزة الت ــة املمي الكامي

)trigraphs( ورباعيــة )tetragraphs( ولكنهــا مــع ذلــك متثــل صوتــاً واحــداً. ويشــار إىل أن الحــرف )q’( يف 

اللغــة اإلنجليزيــة ممثــل يف الحــرف املــزدوج )qu’(. ويشــار أيضــاً إىل أن الحــروف الثاثيــة والرباعيــة التــي 

متثــل صوتــاً أساســياً واحــداً قليلــة نســبياً يف اللغــة اإلنجليزيــة.

Alterable Variables - املتغريات القابلة للتعديل
تعــرف املتغــرات القابلــة للتعديــل باملتغــرات التــي ميكــن تعديلهــا يف امليــدان الربــوي، وهــي تلــك االشــياء 

التــي ميكــن تغيرهــا أثنــاء عمليــة التدريــس. ويعــد األداء يف املهــام الــواردة يف املنهــج، عــى ســبيل املثــال، 

ــه ميكــن  ــارش للمعلمــن، أي أن ــع تحــت اإلرشاف والتحكــم املب ــا تق ــل ألنه ــة للتعدي ــن املتغــرات القابل م

تعديلهــا أثنــاء التدريــس. 

Alternate Forms - النامذج البديلة
يشــر مصطلــح النــاذج البديلــة اىل نســختن أو أكــر مــن نســختن مــن النســخ املقننــة الختبــاٍر مــا، وهــي 

إذاً نســخ تعــد قابلــة للتبــادل بحيــث ميكــن اســتخدام إحداهــا محــل األخــرى، حيــث انهــا تقيــس نفــس 

املحتويــات بنفــس الطــرق وهــي مصممــة لنفــس األغــراض ويتــم إجراؤهــا باتبــاع نفــس اإلرشــادات. 

Alternative assessment - التقييم البديل
يشــر هــذا املصطلــح عــادًة إىل اختبــار بديل تســتخدم فيــه الورقــة وقلم الرصاص، حيث يســتخدم األســاليب 

 . )portfolios( غــر التقليديــة لتقييــم التحصيــل، مثل القيــاس املبني عى املنهــج وعينات األعــال

Alternative Schools - املدارس البديلة
املــدارس البديلــة هــي عبــارة عــن مــدارس مصممــة وفقــا لفلســفة تربويــة مختلفــة عــن فلســفة التعليــم 

العــام النظامــي. 



معجم صعوبات التعلم 14

Ambulatory - قادر عىل امليش
يصف هذا املصطلح الشخص القادر عى املي بشكل مستقل ودومنا اعتاد عى الغر.

Amendment - التعديل
يعني تغيراً أو تنقيحاً أو إضافة لقانون أو نظام.

American Psychological Association (APA)A - الجمعية االمريكية لعلم النفس
الجمعيــة االمريكيــة لعلــم النفــس هــي منظمــة علميــة ومهنيــة رائــدة يف مجــال علــم النفــس يف الواليــات 

ــدة  ــية لفائ ــة النفس ــق املعرف ــال وتطبي ــكار واالتص ــر االبت ــا يف تطوي ــل مهمته ــة، وتتمث ــدة االمريكي املتح

ــاة النــاس.  املجتمــع وتحســن حي

Americans with Disabilities Act (ADA)A - قانون األمريكيني ذوي اإلعاقات
ــن  ــون األمريكي ــام 1990م قان ــة )الكونغــرس( يف ع ــات املتحــدة األمريكي ــس الترشيعــي للوالي أجــاز املجل

ــي  ــة الت ــوق املدني ــذات الحق ــة ب ــخاص ذوو اإلعاق ــع األش ــه يتمت ــذي مبوجب ــات، وال ــم إعاق ــن لديه الذي

يتمتــع بهــا األمريكيــون الذيــن ليــس لديهــم إعاقــات. ويضمــن هــذا القانــون الفــرص املتســاوية لافــراد 

ذوي االعاقــات يف التســهيات العامــة والوظيفــة واإلســكان وخدمــات النقــل واالتصــاالت والخدمــات عــى 

ــة  ــاين العام ــة الدخــول إىل املب ــون إىل إمكاني ــا يتطــرق هــذا القان ــة واملســتوى املحــي، ك مســتوى الوالي

والخاصــة، وااللتحــاق بالرامــج العامــة والخاصــة؛ ويغطــي مجــاالت مــن قبيــل رعايــة الطفــل والعنايــة بــه. 

وهــو يحظــر التمييــز عــى أســاس اإلعاقــة. ويطبــق هــذا القانــون عــى املوظفــن والخدمــات العامــة، بغــض 

النظــر عــا اذا كانــوا أو مل يكونــوا مســتفيدين مــن التمويــل الفــدرايل )االتحــادي(. 

Analogue Assessment - التقييم التناظري
ــي تســتخدم  ــرشوط الت ــن ال ــة مســتنبطة م ــة تنطــوي عــى منظوم ــارة عــن طريق ــم التناظــري عب التقيي

للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة املطروحــة. ويتمكــن العاملــون باملدرســة مــن خــال التقييــم التناظــري مــن 

إثبــات وجــود عاقــة بــن أحــداث محــددة تقــع يف الفصــل الــدرايس وســلوك الطالــب. 

Analogy Phonics - الصوتيات القياسية
يشــر املصطلــح إىل نــوع مــن الصوتيــات التحليليــة التــي يتــم فيهــا تعلــم الكتابــة الصوتيــة )كتابــة الكلات 

حســب لفظهــا(، أو تعلــم وحــدات الرســم الــدال عــى صــوت منطــوق )حــرف أو مجموعــة أحــرف متثــل 

صوتــا كاميــا(، وعوائــل الكلــات )أمنــاط الكلــات ذات إيقــاع التمثيــل الكتــايب للوحــدات الصوتيــة مثــل 

ــا يف  ــاد به ــم االسرش ــم يت ــن ث ــا، وم ــا يف حكمه ــة وم ــة االنجليزي ــات »cat« و«hat« و«fat« يف اللغ الكل

تحليــل الكلــات غــر املعروفــة بتحويلهــا إىل أصــوات ومعــان.
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Analytic Phonics Approaches - )الطرق الصوتية التحليلية )التفكيكية
هــي طريقــة مبوجبهــا يتــم أوالً تعريــف الطــاب بعــدد مــن الكلــات التــي يســهل تعلمهــا، وبعــد ذلــك 

ــوات  ــم أص ــم تعلي ــا(. وال يت ــا وإدراكه ــا وانتقاله ــروف ومخارجه ــوات الح ــات )أص ــس الصوتي ــدأ تدري يب

ــم  ــة يت ــة وأساســيات أحــكام النطــق الكلي الحــروف مبعــزل عــن غرهــا، كــا أن قواعــد الطريقــة الصوتي

ــرق يف  ــذه الط ــتخدام له ــل اس ــل أفض ــتقرايئ. ويتمث ــر اإلس ــال التفك ــن خ ــا م ــرف عليه ــافها والتع اكتش

ــق  ــن طري ــم ع ــراءة أو التعل ــاكل يف الق ــم مش ــدو لديه ــن ال تب ــراءة مم ــال الق ــن يف مج ــس املبتدئ تدري

 Synthetic Phonics Approaches إدراكهــم للقيمــة الصوتيــة للحــروف )انظــر أيضــاً الطريقــة الركيبيــة

ــات(. ــا يف كل ــراءة الحــروف بعــد تركيبه ــم ق ــراءة الحــروف أوالً ومــن ث ــم ق لتعلي

Analytical Mode or Style - األسلوب أو النمط التحلييل
ــل  ــى تفصي ــر ع ــدر كب ــتند بق ــي تس ــم، والت ــة باملفاهي ــاليب املتعلق ــن األس ــوع م ــح إىل ن ــر املصطل يش

ــرة.  ــكلة أو فك ــر ألي مش ــدات األصغ ــرى أو الوح ــات الصغ ــل للمكون وتحلي

Analytical Phonics - الصوتيات التحليلية
يشر املصطلح إىل تعلٍّم االستعانة بالعاقات املعروفة بن الحروف وأصواتها من واقع الوقوف عى كلات 

معروفة مسبقا لتحليل الكلات غر املعروفة دومنا نطق لألصوات كل عى حدة ومبعزل عن اآلخر أو مزج 

لألصوات عى نطاق الكلمة بأكملها. ويتم تدريس مجموعات الحروف الساكنة وبعض مجموعات الحروف 

األخرى )مثل »ough« و«ing«( يف هيئة وحدات. 

Anecdotal Report - التقرير الروايئ
هذا التقرير هو عبارة عن طريقة موضوعية وصفية)رسدية( لتدوين وتحليل املاحظات املتعلقة بسلوك 

الطفل.

Annual Goals - األهداف السنوية
يشــر املصطلــح إىل عبــارة خطيــة لوصــف النمــو املتوقــع ملعــارف ومهــارات الطالــب خــال عــام درايس. 

 )Individualized Education Program -IEP( وتكــون هــذه االهــداف ُمْدرَجــة ضمــن الرنامــج الربــوي الفــردي

الســنوي للطالــب. وتتضمــن وثيقــة الرنامــج الربــوي الفــردي عــى قامئــة باملهــارات الدراســية والوظيفيــة 

ــة  ــا يف نهاي ــب مبقــدوره اكتســابها وتحقيقه ــم عــى الرنامــج أن الطال ــق القائ ــرى الفري ــي ي ــة( الت )اليومي

ــاركة يف  ــراط واملش ــى االنخ ــب ع ــاعدة الطال ــي إىل مس ــث تف ــورة بحي ــداف املذك ــور األه ــام. وتتبل الع

الفصــل باملدرســة التابعــة لنظــام التعليــم العــام. ويلــزم أن تكــون هــذه األهــداف واقعيــة )قابلــة للتحقــق( 

وميكــن قياســها.
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أهداف التحصيل السنوية القابلة للقياس
Annual Measurable Achievement Objectives (AMAO)

 ،)No Child Left Behind-NCLB يتضمــن البــاب الثالــث مــن قانــون عــدم تــرك أي طفــل بــدون تعليــم

ــاس )AMAOs(. وتشــر اهــداف  ــة للقي ــل قابل ــد أهــداف ســنوية  للتحصي ــة تحدي ــب مــن كل والي الطل

ــدث  ــة والتح ــراءة والكتاب ــة )الق ــة اإلنجليزي ــادة اللغ ــدى إج ــاس اىل م ــة للقي ــنوية القابل ــل الس التحصي

واالســتاع والفهــم(. وتشــمل متطلبــات اهــداف التحصيــل الســنوية القابلــة للقيــاس، اإلبــاغ عــن هــذه 

األمــور الثاثــة:

الزيادة السنوية يف عدد أو نسبة األطفال الذين يحرزون تقدما يف تعلم اللغة اإلنجليزية.. 1

الزيادة السنوية يف عدد أو نسبة األطفال الذين يحققون الكفاءة يف اللغة االنكليزية.. 2

3. األطفال الذين لديهم برامج سنوية لتعلم اللغة اإلنكليزية.

Anomaly - االنحراف أو الشذوذ
ــن  ــاف ع ــراف واالخت ــو أو االنح ــام يف النم ــدم االنتظ ــواء أو ع ــدم الس ــن ع ــوع م ــح اىل ن ــر املصطل يش

ــادي. ــوف أو الع املأل

Anomia - صعوبة الوصول للكلمة
ــون مــن حبســة  ــن يعان ــراد الذي ــدى األف ــراً ل ــر كث ــا، وتظه ــات والتعــرف عليه ــات يف إيجــاد الكل صعوب

.)Broca( بــروكا

Anoxia - نقص االكسجني
يشــر مصطلــح نقــص االكســجن اىل نقــص إمــداد أنســجة الجســم باألكســجن الــازم للعمليــات الحيويــة، 

أي انخفــاض امــداد خايــا الجســم وأنســجته املختلفــة باألكســجن عــن املســتويات الفيســيولوجية الطبيعية 

بالرغــم مــن كفايــة النضــح الدمــوي لألنســجة، وهــي حالــة تفــي يف الغالــب إىل التلــف املســتديم للخليــة 

أو النســيج. 

Antecedent - السابقة
هي عبارة عن حالة أو حادثة قَبْليّة أو حدث يأيت سابقا لسلوك ما.                           

Antecedent-Behavior-Consequence (ABC) Chart - مخطط سوابق السلوك ولواحقه
ــة  هــو مخطــط بيــاين يســتخدم لتســجيل املعلومــات يف أثنــاء املاحظــة الراميــة إىل رصــد الظــروف الَقبْلِيَّ

للســلوك، فضــا عــن رصــد الســلوك نفســه مــع تداعياتــه الاحقــة. ويــؤدي هــذا املخطــط إىل التمكــن مــن 

تنظيــم املعلومــات بســهولة ويــر بشــأن ســوابق الســلوك والتداعيــات املرتبــة عــى الســلوك.
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Anxiety Reaction - رد فعل القلق
هــو عبــارة عــن حالــة غــر عاديــة وطاغيــة مــن الشــعور بالخــوف والفــزع الشــديد، تحــدث كــرد فعــل 

ــة  ــان مصحوب ــن االحي ــر م ــة يف كث ــأيت هــذه الحال ــع الحــدوث. وت ــه متوق ــم ولكن ــر قائ لرقــب خطــر غ

بأعــراض عضويــة )فســيولوجية( تعــري صاحبهــا، مثــل إفــراز العــرق وخفقــان القلــب وصعوبــة التنفــس.

Aphasia - )الحبسة الكالمية )عدم القدرة عىل الكالم
هــي مجموعــة اضطرابــات تنطــوي عــى عجــز أو فقــدان القــدرة عــى التعبــر بالــكام أو الكتابــة أو اإلشــارة 

أو عــى عجــز أو فقــدان القــدرة عــى فهــم اللغــة املنطوقــة أو املكتوبــة. ولهــا جــذور يف أمــراض املــخ أو 

نتيجــة إلصابــة دماغيــة.

Aphasic Acalculia - الحبسة الحسابية الكالمية
هــي ضعــف العمليــات الحســابية املرتبــط بعــدم القــدرة عــى الــكام، وتســمى أيضــاً الحبســة الحســابية 

املرتبطــة بالعمــى القــرايئ و/أو كتابــة األرقــام وكذلــك الحبســة الحســابية الثانويــة.

Applied Behavior analysis (APA) تحليل السلوك التطبيقي - 
 ،)behavior modification( ــل الســلوك ــان بتعدي ــي يف معظــم األحي ــل الســلوك التطبيق ــار إىل تحلي يش

وقــد حقــق تحليــل الســلوك التطبيقــي )applied behavior analysis( يف الســنوات القليلــة املاضيــة 

نجاحــاً كبــراً يف ميــدان الربيــة الخاصــة، حيــث قدمــت إســراتيجيات ناجعــة للتدخــل االجتاعــي والربــوي 

ميكــن توظيفهــا بفعاليــة وســهولة داخــل الفصــل الــدرايس مــع الطــاب ذوي االحتياجــات الربويــة الخاصــة. 

وتهتــم إســراتيجيات تعديــل الســلوك بتوســيع دائــرة العــادات الســلوكية الحميــدة وإضعــاف الســلوكيات 

ــة.  ــة الراهن ــات الســلوكية يف ظــل الظــروف البيئي ــك التعدي ــم املحافظــة عــى تل ــن ث ــدة وم ــر الحمي غ

وقــد جــرت العــاده عــى تطبيــق إســراتيجيات تعديــل الســلوك مــن قبــل املعلــم أو ويل االمــر أو مــن قبــل 

األخصــايئ النفــي. وال شــك أن املعالجــة التــي تتــم عــن كثــب ســواء مــن قبــل املعلــم أو األخصــايئ النفــي 

ســوف تفــي إىل تطبيــق اإلجــراءات مبزيــد مــن الســهولة واليــر، مــن خــال املاحظــة املبــارشة، والنظــرة 

الفاحصــة، والحصــول عــى البيانــات املامئــة، ومتثيــل هــذه البيانــات بيانيــاً، وتدريــس مبــادئ االســراتيجية، 

ومراقبــة تنفيذهــا، األمــر الــذي ســينعكس إيجابيــاً عــى زيــادة فــرص النجــاح يف تغيــر الســلوك املســتهدف.

Apraxia -  االضطراب الحريك
االضطــراب الحــريك هــو عــدم القــدرة عــى القيــام باملهــارات الحركيــة املنســقة املكتســبة واملعقــدة متمثــاً 

ــل  ــى الفع ــدرة ع ــدان الق ــة فق ــة خاص ــهلة؛ وبصف ــة الس ــركات اإلرادي ــذ الح ــى تنفي ــدرة ع ــد الق يف فق

الحــريك وإنجــاز الجزئيــات األساســية للحــركات املطلوبــة يف التعبــر اللغــوي وإنتــاج الــكام، وال يعــود ذلــك 

الضطرابــات حســية أو حركيــة.
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Aptitude   -  االستعداد
يشــر مصطلــح االســتعداد إىل القــدرة الكامنــة لــدى الفــرد واســتعداده للتعلــم أو اكتســاب اإلتقــان يف مجال 

معــن إذا تلقــى مــا يامئــه مــن التعليــم أو التدريــب. وتنطــوي اختبــارات االســتعداد عــى قيــاس القــدرة 

ااألكادمييــة العامــة، باإلضافــة إىل اختبــارات قيــاس القــدرات الخاصــة )مثــل القــدرات اللفظيــة والعدديــة 

ــم  ــم »االســتعداد« للتعل ــاء تقيي ــض بأعب ــي تنه ــارات الت ــن االختب ــة وحــل املســائل(، فضــاً ع وامليكانيكي

واالختبــارات التــي تقيــس القــدرة والتعلــم الســابق والتــي تســتخدم للتنبــؤ بــاألداء املســتقبي.

Aptitude Tests  -  اختبارات االستعداد
هــي اختبــارات تحــاول معرفــة القابليــة والســلوك املســتقبي لــدى الفــرد مــن خــال قيــاس القــدرة الكامنــة 

ــل الــرشوع يف اكتســاب أو  ــه الفــرد قب ــدأ ب ــز عــى مــا يب الكتســاب املهــارات و/أو املعلومــات، مــع الركي

تعلــم املهــارات و/أو املعلومــات والحقائــق. وتتضمــن هــذه االختبــارات عــى مجموعــة مــن املهــام املقننــة 

ــاس القــدرة العامــة  ــذكاء قي ــارات ال ــر كمــي لقــدرة الفــرد. ويفــرض يف اختب بغــرض الحصــول عــى تقدي

ــا عــى  ــز فيه ــم الركي ــد يت ــد مــن التحدي ــي تتســم مبزي ــارات االســتعداد الت ــدى الفــرد يف حــن أن اختب ل

مجــاالت مثــل اإلبــداع والرياضيــات ومــا يف حكــم ذلــك.

Art Therapy  -  العالج بالفن
يشر العاج بالفن إىل استخدام الفن أياً كان نوعه وسيلًة للعاج.

Asperger Syndrome  -  متالزمة أسربقر
هــذه املتازمــة عبــارة عــن اضطــراب عصبــي حيــوي مــن شــأنه التأثــر عــى الســلوك واألجهــزة الحســية 

)أعضــاء الجســم املتعلقــة بالحــواس(، وكذلــك األداء البــرصي والســمعي للمصــاب بتلــك املتازمــة. وتنــدرج 

هــذه املتازمــة تحــت اضطرابــات طيــف التوحــد وتشــرك مــع االضطرابــات النائيــة الشــاملة )PDD( يف 

 ،)high-functioning autism( العديــد مــن االخصائــص، كــا تشــرك كذلــك مــع التوحــد عــايل القــدرات

  .)nonverbal learning disorder( واضطــراب التعلــم غــر اللفظــي

Assessment  -  التقييم
يتمثــل التقييــم يف عمليــة جمــع املعلومــات عــن احتياجــات الطالــب يف مجــال التعلــم مــن خــال إجــراء 

سلســلة مــن االختبــارات الفرديــة واملاحظــات وإجــراء املقابــات مــع الطالــب وأفــراد عائلتــه وغرهــم؛ كــا 

أنــه يتمثــل يف عمليــة الحصــول عــى معلومــات تفصيليــة عــن املســتويات النائيــة لــدى األطفــال الصغــار 

ــي  ــات الت ــي، والخدم ــم امل ــور تعل ــن يف ط ــن أي الذي ــال الدارج ــة( أو األطف ــد )الرضاع ــة امله يف مرحل

ــم  ــرى أن التقوي ــم )evaluation(. وإن كان البعــض ي ــه أيضــاً مبســمى التقوي ــا. ويشــار إلي يحتاجــون إليه

عمليــة تشــخيصية عاجيــة تكوينيــة تركــز عــى اإلجــراءات يف حــن أن التقييــم ينطــوي عــى إصــدار حكــم 

ــم  ــا ت ــج أو م ــة أو املنت ــز عــى الحصيل ــاس ملســتوى الجــودة ويرك ــر محــددة كمقي محــدد يف ضــوء معاي

تعلمــه.
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Assisted Learning  -  التعلم باملساعدة
ــم.  ــة التعل ــاء عملي ــادهم يف أثن ــاب وإرش ــه الط ــم بتوجي ــا املعل ــع فيه ــس يضطل ــة للتدري ــي طريق ه

وبفضــل هــذه الطريقــة، يتمكــن الطــاب مــن اكتســاب املعلومــات واســراتيجيات التعلــم دومنــا حاجــة ألن 

يكتشــفوها بأنفســهم. 

Assistive Technologies(AT) التقنيات املساعدة  -  
تتمثــل التقنيــات املســاعدة يف الرامــج اآلليــة وأجهــزة الحاســب اآليل أو أي جهــاز أو آلــة أو برنامــج أو نحــو 

ذلــك مــن شــأنه مســاعدة الطالــب يف التعامــل مــع املهــام املوكلــة إليــه، حيــث ميكــن أن تفــي التقنيــة 

ــراوح  ــم والتواصــل واألداء عــى نحــو أفضــل يف املدرســة. وت ــى التعل ــب ع املســاعدة إىل مســاعدة الطال

ــة،  ــة العالي ــة ذات التقني ــة( والرامــج اآللي ــل األقــام املعلّم ــن األدوات البســيطة )مث ــة ب املســاعدة التقني

مثــل التطبيقــات التــي تســتخدم للقــراءة الجهريــة للنصــوص. ويســتخدم الطــاب مــن ذوي االحتياجــات 

الخاصــة التقنيــات املســاعدة لرفــع املســتوى أو تطويــر األداء الــدرايس واالجتاعــي والســلويك أو اإلنفعــايل. 

ــراءة  ــات الق ــم كصعوب ــات تعل ــون صعوب ــن يواجه ــاب  الذي ــول  للط ــاعدة الحل ــات املس ــر التقني وتوف

ــاً )صــادرة مــن الحاســب اآليل( أو عــى هيئــة نســخ ورقيــة  مــن خــال االطــاع عــى النــص إمــا إلكروني

)طباعيــة(؛ وذلــك بســبب صعوبــة التعامــل مــع النصــوص املكتوبــة أو النصــوص املطبوعــة. وتوجــد عــدة 

برامــج تطبيقيــة، مثــل برنامــج التنبــؤ بالنــص أو برنامــج تحويــل النــص املكتــوب إىل نــص صــويت مســموع 

أو تحويــل النــص الصــويت إىل نــص مكتــوب. ومــن خــال األجهــزة الحديثــة وتلــك التــي ظهــرت مؤخــراً مثــل 

ــى الهواتــف  ــة )eBook(، وحت ــاد« والكتــب االلكروني ــود توتــش« و«آيب ــة »آيب موديــات األجهــزة اللوحي

الذكيــة والهواتــف النقالــة، تكــون الفرصــة متاحــة ويظــل البــاب مفتوحــاً عــى مرصاعيــه للحصــول عــى 

املعلومــات عــن طريــق التصويــر الضــويئ وتحويلهــا إىل صيــغ ملفــات صوتيــة وكاميــة وأيضــاً إىل نصــوص. 

ــراءة  ــة األساســية للق ــة مــن أدوات املعرف ــر منظومــة متكامل ــي توف ــة الت ــك بعــض املصــادر املجاني وهنال

ــون األدوات  ــث تك ــرك، بحي ــط أدوات متح ــة رشي ــى هيئ ــا ع ــن تحميله ــي ميك ــاب والت ــة والحس والكتاب

متاحــة للمســتخدم مــن خــال أي برنامــج تطبيقــي، حيــث يتســنى تشــغيلها مــن وحــدة تشــغيل أجهــزة 

التخزيــن القابلــة لإلزالــة يف أي جهــاز حاســب آيل. 

Asymmetry  -  عدم التامثل
هــو أي اختــاف يف الحجــم )معــراً عنــه بالــوزن أو املقــدار أو الطــول أو العــرض( بــن جــزء يف أحــد جانبــي 

مقدمــة املــخ والجــزء النظــر لــه يف الجانــب اآلخــر ملقدمــة املــخ.

النمو غري املتزامن / النمو مختل التزامن
Asynchronous Development/ Dysychronous Development

يســتخدم هــذان املصطلحــان لوصــف املعــدالت املختلفــة الخاصــة بالنمــو الجســمي واملعــريف واالنفعــايل. 

فــإذا تحدثــت إىل طالــب موهــوب طالبــاً منــه أن » يتــرصف مبــا يليــق بعمــره« قــد يجيــب إجابــة مرشوعــة 

فيقــول لــك: »أي عمــر تقصــد؟« ذلــك أن الطالــب املوهــوب قــد يكــون يف الســنة الثامنــة مــن عمــره الزمني 

بينــا يكــون يف الســنة الثانيــة عــرشة مــن عمــره العقــي والســنة الخامســة مــن عمــره االنفعــايل.
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Ataxia  -  ضعف التوازن الحريك
هو ضعف اإلحساس بالتوازن وعدم القدرة عى تنسيق الحركات العضلية اإلرادية. 

Athetoid Cerebral Palsy  -  الشلل املخي املصحوب بعرس الحركة
ــك  ــم يف تل ــة خاصــة التحك ــة، وبصف ــة أداء الحــركات اإلرادي ــة تتصــف بصعوب ــن حال ــح ع ــرِّ املصطل  يُع

الحــركات، بحيــث تكــون يف االتجــاه املطلــوب )يتضــح ذلــك جليّــا مــن الحــركات الزائــدة أو الحــركات التــي 

ال هــدف لهــا(. 

At Risk Children  -  األطفال العرضة للخطــر
يطلــق مســمى األطفــال العرضــة للخطــر أو األكــر عرضــة للخطــر )High risk( عــى األطفــال الذيــن تظهــر 

لديهــم أمنــاط منــو غــر عاديــة يف املجــاالت املعرفيــة cognition أو مهــارات اللغــة language أو املهــارات 

 motor ــة ــدرات الحركي ــخصية personal behavior أو الق ــلوكيات الش ــة social akills أو الس االجتاعي

ــا. ويوصــف هــؤالء األطفــال بأنهــم  ــة الدني ــة االبتدائي ــل املدرســة أو يف املرحل ــا قب ــة م abilities يف مرحل

أكــر عرضــة للخطــر واملشــاكل يف املراحــل الدراســية الاحقــة، حيــث يحــال العديــد منهــم إىل برامــج الربيــة 

الخاصــة، ويدرجــون يف نهايــة املطــاف تحــت فئــة صعوبــات التعلــم. وقــد أصبحــت الحاجــة للتعــرف املبكر 

عــى األطفــال العرضــة للخطــر، والتعــرف عليهــم والتدخــل املبكــر بشــأنهم، أكــر إلحاحــاً وأهميــة بســبب 

الزيــادة املتناميــة يف أعدادهــم.

At Their Own Pace  -  مبا يناسبهم
يشــر املصطلــح إىل فكــرة أن األطفــال ال ينبغــي تدريســهم بوتــرة تتحكــم فيهــا املؤثــرات الخارجيــة، ذلــك 

أن مــن املعتقــد أن التعلــم ســيحدث عندمــا يكــون الطفــل جاهــزاً ومبجــرد أن يكــون جاهــزاً. 

Attention  -  االنتباه
االنتبــاه هــو قــدرة املــرء عــى النظــر إىل يشء أو االشــتغال بــه أو اللعــب بــه أو املثابــرة عــى العمــل عليــه 

بركيــز لفــرة ممتــدة. 

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) اضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد -
ــة  ــن ناحي ــون )م ــون مؤهل ــل مهني ــن قب ــم تشــخيصه م ــوي يت ــي حي ــح إىل اضطــراب عصب يشــر املصطل

منوذجيــة يشــخصه املرخــص لهــم مــن اختصاصيــي علــم النفــس واألطبــاء(. ويتجــى االضطــراب عــى هيئــة 

ــتت  ــة التش ــاه )inattention(،  أي قابلي ــدم االنتب ــى ع ــتمل ع ــن أن تش ــددة ميك ــلوكية مح ــص س خصائ

 )hyperactivity( و/أو النشــاط الزائــد )impulsivity( و/أو االندفــاع والتهــور )distractibility( الذهنــي

يف أوضــاع متنوعــة، حيــث يظهــر هــذا االضطــراب يف عــدم القــدرة عــى االنتبــاه والركيــز عــى نفــس املؤثــر 

أو عــدم القــدرة عــى مواصلــة أداء إحــدى املهــام لفــرات زمنيــة طويلــة، ويكــون ذلــك مصحوبــاً بنشــاط 

زائــد خــال فــرات زمنيــة متفاوتــة. وقــد يــأيت هــذا االضطــراب مصحوبــاً أيضــاً بامللــل والضجــر والترصفــات 

املتهــورة. ويف الســابق، كانــت اضطرابــات نقــص االنتبــاه تصنــف مــع النشــاط الزائــد )ADD-H( أو بــدون 
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ــال ذوي  ــع األطف ــدى جمي ــد ظاهــر )ADD-w/o(. ويشــار إىل أن هــذا االضطــراب ال يوجــد ل نشــاط زائ

صعوبــات التعلــم، وهنالــك ثاثــة أنــواع منــه وفقــاً للنســخة الرابعــة مــن الدليــل التشــخييص واإلحصــايئ 

لاضطرابــات العقليــة )DSM-IV(. وهــذه األنــواع، هــي: النــوع األول هــو اضطــراب النشــاط الزائــد وقصور 

االنتبــاه مــن النــوع الــذي يســود فيــه قصــور االنتبــاه، والنــوع الثــاين هــو اضطــراب النشــاط الزائــد وقصــور 

االنتبــاه مــن النــوع الــذي يســود فيــه االندفــاع والتهــور، أمــا النــوع الثالــث فهــو الــذي يجمــع بــن أعــراض 

ــن الذكــور أربعــة أضعــاف معــدل  ــغ معــدل انتشــار هــذا االضطــراب ب ــاين. ويبل مــن النوعــن األول والث

انتشــاره بــن اإلنــاث. ومــن الناحيــة النموذجيــة، يتصــف ســلوك األطفــال الذيــن لديهــم هــذا االضطــراب 

بأنــه ال يتناســب مــع منوهــم )أي أنــه ســلوك غــر مناســب مــن الناحيــة النائيــة( مبــا يف ذلــك الضعــف يف 

مهــارات االنتبــاه والتهــور واالندفــاع والنشــاط املفــرط. وتنشــأ هــذه الخصائــص يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة، 

أي قبــل ســن الســابعة. وقــد يعــاين األطفــال ذوو نقــص االنتبــاه وفــرط النشــاط أيضــاً مــن صعوبــات يف 

مجــاالت مثــل املهــارات االجتاعيــة واحــرام الــذات واالعتــداد بالنفــس. 

Attention Span  -  مدى االنتباه
يقصــد بهــذا املصطلــح طــول املــدة الزمنيــة التــي يســتطيع خالهــا املــرء أن يكــون مركــزاً عــى مهمــة مــا 

مــن غــر أن ينــرصف انتباهــه عنهــا أو يفقــد اهتامــه بهــا. 

Attribute Blocks  -  مربعات الخصائص
هــي مجموعــة مــن املربعــات أو األشــكال )كرســومات الحيوانــات( املســتخدمة ألغــراض رشح العمليــات 

الرياضيــة التــي تتصــف بخصائــص مختلفــة )مــن حيــث اللــون والحجــم والقــوام والشــكل والســمك(. 

Auditory Discrimination  -  التمييز بني األصوات
يشــر التمييــز بــن األصــوات إىل القــدرة عــى اكتشــاف ومــن ثــم التعــرف عــى أوجــه الشــبه واالختافــات 

يف األصــوات؛ وقــد تكــون قــدرة كليــة كتلــك التــي تتمثــل يف اكتشــاف االختافــات والفــروق بــن صــوت 

القــط وصــوت الكلــب أو ميكــن أن تكــون مهــارة محــددة جــداً كمهــارة اكتشــاف الفــروق واالختافــات بــن 

صــويت »امليــم« و«النــون« »m« و«n«. وإلجــراء اختبــار التمييــز الســمعي، يطلــب مــن الشــخص :  متيــز مــا 

هــو الجــزء مــن الغرفــة الــذي يــأيت منــه الصــوت وهــل هــو قريــب أو بعيــد،  ومتييــز إذا الصــوت مرتفــع  

أو  منخفــض، وتحديــد يش يف الغرفــة مــن خــال تحديــد موقــع الصــوت.

Auditory Figure-Ground  -  الشكل والخلفية يف اإلدراك السمعي
يشــر املصطلــح إىل القــدرة عــى اإلنصــات ألصــوات فرديــة محــددة والتقاطهــا والتعــرف عليهــا عــى وجــه 

الدقــة والتحديــد ومقارنتهــا مــع خلفيــة ألصــوات متنافــرة، مثــل )ســاع صــوت املعلــم وســط الضجيــج 

والصخــب داخــل الفصــل(.
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Auditory Learning  -  التعلم السامعي
ميثــل أســلوب التعلــم الســاعي أســلوباً ميكــن مــن خالــه أن يتعلــم املــرء مبزيــد مــن الســهولة والفعاليــة 

 )kinesthetic( والحــريك والريــايض )auditory( عــن طريــق االســتاع، أنظــر أيضاً أســاليب التعلــم الســمعي

والبــرصي ))visual واللفظــي )verbal( واللمــي )tactile( والتعلــم بالوســائل التعليميــة التــي تســتدعي 

  .)modality( اســتخدام أكــر مــن حاســة يف وقــت واحــد أو التعلــم املتعلــق مبحــاكاة النــاذج

Auditory-Linguistic Dyslexia Type  -  نوع صعوبة القراءة السمعية اللغوية
هــو نــوع صعوبــة قــراءة فرعيــة افراضيــة يتصــف بــأداء كامــل غــر منقــوص لحاســة البــرص واختــال يف 

أداء املهــارات اللغويــة يف املجالــن الكامــي والكتــايب عــى حــد ســواء.

Auditory Memory  -  الذاكرة السمعية
 short( القــدرة عــى االحتفــاظ باملعلومــات التــي تــم عرضهــا شــفهياً وحفظهــا يف الذاكــرة قصــرة املــدى

term memory( أو الذاكــرة العاملــة )working memory( ومــن أمثلــة ذلــك اســرجاع املعلومــات التــي 

تــم عرضهــا قبــل ثــوان معــدودة أو التــي مل يتــم تعلمهــا بعــد بدرجــة اإلتقــان وربطهــا بالذاكــرة طويلــة 

ــلية أو  ــرة التسلس ــت أو الذاك ــا يف أي وق ــم تعلمه ــي يت ــات الت ــايئ للمعلوم ــرجاع التلق ــل االس ــدى، مث امل

التذكــر التتابعــي مثــل اســرجاع منظومــة متسلســلة مــن املعلومــات وفــق ترتيــب متقــن أو حســب ترتيــب 

.)defining order( ــي تعريف

Auditory Memory Span  -  مدى الذاكرة السمعية
يقصــد بــه عــدد البنــود املرابطــة وغــر املرابطــة التــي ميكــن تذكرهــا مبــارشة بعــد االســتاع إليهــا ، مثــل 

عــدد الكلــات أو املقاطــع أو األرقــام التــي يســتطيع املــرء أن يتذكرهــا بعــد أن تعــرض عليــه ســمعياً ملــرة 

واحــدة فقــط. 

Auditory Perception Deficit (APD) قصور اإلدراك السمعي  -  
يتســبب قصــور اإلدراك عــن طريــق الســمع يف عــدم القــدرة الدقيقــة عــى معالجــة وتفســر املعلومــات 

ــاب ذوي  ــز الط ــمع. وال ميي ــاكل يف الس ــود مش ــود إىل وج ــببه ال يع ــن س ــاً، ولك ــوت مث ــاعية كالص الس

ــة. ــة يف الكلم ــات الصوتي ــن االختاف قصــور اإلدراك الســمعي ب

Auditory Processing Disorder (APD) اضطراب املعالجة السمعية  -  
يشــر اضطــراب املعالجــة الســمعية إىل عــدم القــدرة عــى معالجــة وتفســر املعلومــات بدقــة. والطــاب 

ذوي  اضطــراب املعالجــة الســمعية يف كثــر مــن األحيــان ال مييــزون بــن الفــروق الدقيقــة بــن األصــوات 

يف الكلــات.

Auditory Perception  -  اإلدراك السمعي
هو القدرة عى فهم املدخات الصوتية أو املدركات الساعية. 
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Auditory Perception Deficit  -  قصور اإلدراك السامعي
ميكــن أن يتســبب قصــور اإلدراك عــن طريــق الســمع يف صعوبــة تفســر املعلومــات الســاعية كالصــوت 

مثــاً، ولكــن ســببه ال يعــود إىل وجــود مشــاكل يف الســمع.

Authentic Assessment  -  التقييم الواقعي
ــى  ــا ع ــة وتنفيذه ــام حقيقي ــاب أداء مه ــن الط ــا م ــب فيه ــي يطل ــم الت ــكال التقيي ــن أش ــكل م ــو ش ه

أرض الواقــع. ويرتبــط النشــاط التقييمــي يف التقييــم الواقعــي مــع نشــاط ماثــل لــه يف البيئــة الخارجيــة 

املحيطــة، مثــل )عينــات األعــال واملعــارض وأرشطــة الفيديــو(، حيــث يطلــب مــن الطــاب إظهــار معارفهم 

ــم التشــجيع عــى قياســات املــردودات واملخرجــات املتعــددة  ــة. ويت ــة املعرفي ــاس الحصيل مــن خــال قي

)كاالختبــارات التقليديــة واملقــاالت والتقاريــر املختريــة واملشــاريع األدبيــة... الــخ(. ويعــد تقييــم مجموعــة 

ــي.  ــم الواقع ــواع التقيي ــهر أن ــة )Portfolio Assessment( أش ــة معين ــرة زمني ــال ف ــزة خ ــال املنج األع

ــتقصاء  ــريف واالس ــاء املع ــم الفن ــة وتصمي ــاء املعرف ــى بن ــق ع ــح املوث ــم الصحي ــط التقيي ــن ضواب وتتضم

املنضبــط وقيمــة التحصيــل ملــا بعــد املدرســة.

Authentic text  -  النص الواقعي
يتجــى النــص الواقعــي يف مــواد النصــوص الصحيحــة لتــي تعكــس أبعــاُد الواقــع الحقيقــي أو معــامل العــامل 

الواقعــي؛ أي النــص غــر األكادميــي، مثــل مواعيــد الحافــات وإرشــادات تجميــع جهــاز الحاســب اآليل ونحــو 

ذلــك. ويف برامــج الطــاب مل متتــد يــد التغيــر إىل النــص األصــي شــكاً  أو موضوعــاً عــى غــرار مــا يظهــر 

يف مطبوعــات أدب األطفــال.

Autism  -  التوحــد
حالــة يحيــط فيهــا الفــرد عــى نفســه ســياجاً منيعــاً مــن العزلــة الشــديدة واإلنطوائيــة. ويف هــذا االضطــراب 

النــايئ الحــاد ال يســتطيع الطفــل التفاعــل والتجــاوب الفاعــل باســتجابات انفعاليــة وعاطفيــة مناســبة مــع 

ــة. ونتيجــة  ــة محــدودة للغاي ــه اللغوي ــن أقــواالً وأفعــاالً. والطفــل التوحــدي تكــون قدرات مواقــف اآلخري

ــد  ــراض التوح ــف أع ــل طي ــحابية، ميث ــة واالنس ــراض التوحدي ــذه األع ــر ه ــن مظاه ــن م ــن املظهري لهذي

مشــكلة وعقبــة كبــرة أمــام املختصــن يف مجــال الربيــة الخاصــة.

Automaticity  -  التلقائية
مصطلــح عــام يشــر إىل مســتوى األداء ألي مهمــة عندمــا يتســنى أداؤهــا بطريقــة ســهلة نوعــاً مــا بالقليــل 

مــن االنتبــاه أو املجهــود أو الفهــم الواعــي، مثــل فــك رمــوز الكلــات بالربــط بــن حــروف الكلمــة وأصــوات 

تلــك الحــروف، أو إحــكام ربــاط الحــذاء، أو الكتابــة باليــد أو ركــوب الدراجــة، أو الطباعــة باللمــس. أمــا 

فيــا يتعلــق بالقــراءة، فتعــرف التلقائيــة بأنهــا معرفــة الكلــات والتعــرف عليهــا بســهولة ورسعــة ودقــة 

ودومنــا عنــاء؛ وذلــك عــى مســتوى املفــردة الواحــدة. وتعــد التلقائيــة مــؤرشاً صحيحــاً للفهــم واالســتيعاب. 

وتصبــح املهــارات آنفــة الذكــر تلقائيــة إثــر التدريــب عــى فــرات متفاوتــة ولكنهــا غالبــاً مــا تكــون ممتــدة. 
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ومــن خــال املارســة والتدريــس املناســب، يكتســب الطــاب القــدر الــازم مــن التلقائيــة يف التعــرف عــى 

ــر  ــايل يصبحــون أك ــدى؛ وبالت ــة امل ــرة طويل ــن الذاك ــات واســرجاعها م ــى اســتدعاء الكل ــات؛ مبعن الكل

قــدرة عــى تركيــز االنتبــاه عــى اســتخاص املعنــى مــن النــص بــدالً عــن فــك رمــوز الكلــات. 

Avoidance Behavior  -  السلوك التجنُّبي
ر. يُْقَصد به االستجابات الصادرة عن املرء بقصد تفادي مؤثر مكروه أو اجتناب مثر منفِّ
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تدريس القراءة املتوازن )األساليب املختلطة(
Balanced Reading Instruction (Mixed Methods)

تــم اقــراح التدريــس املتــوازن لتعليــم القــراءة والكتابــة كمقاربــة بديلــة لتعلــم القــراءة والكتابــة. ويصورها 

املؤيــدون لهــا بأنهــا تشــتمل عــى أفضــل مــا يف الطريقــة الكليّــة لتعليــم اللغــة، والطريقــة الصوتيــة التــي 

تقــوم عــى الركيــز عــى الرمــوز أو توافقيــة الحــروف مــع أصواتهــا الكاميــة املناســبة؛ حيــث تجمــع تلــك 

املقاربــة بــن أفضــل عنــارص هاتــن الطريقتــن عــى حــد مــا درج عليــه أدمــز )Adams( مــن دفــاع يف عــام 

1990م. أمــا منتقــدو طريقــة اللغــة الكليــة، فقــد أشــاروا إىل أن »معرفــة القــراءة والكتابــة املتوازنــة« هــي 

مجــرد إعــادة طــرح لــذات الطريقــة الكليّــة وإعــادة تقدميهــا بطريقــة ومصطلــح جديــد غامــض ومضلّــل؛ 

     .)mixed method( ويشــار إليهــا يف بعــض األحيــان مبســمى األســلوب املختلــط

Balanced Reading Program  -  برنامج القراءة املتوازن
هــو عبــارة عــن برنامــج قــراءة يضــم بــن دفتيــه جميــع مكونــات القــراءة ومقوماتهــا مــن وعــي باألصــوات 

ــة  ــردات لغوي ــراءة ومف ــال الق ــن خ ــتيعاب م ــم واس ــة وفه ــدات الصوتي ــز للوح ــردة ومتيي ــة املج اللغوي

ــة  ــا ســات الطريق ــب عليه ــة تغل ــاً مبقارب ــح مرتبط ــأيت هــذا املصطل ــى أن ي ــادة ع ــة. وجــرت الع وطاق

ــة ومامحهــا التــي تكــون يف العــادة مــن  ــم اللغــة مــع إدراج بعــض معــامل الطريقــة الصوتي ــة لتعلي الكليّ

ــوع التحليــي.   الن

Banking Theory of Schooling  -  النظرية املرفية للتعليم يف املدارس
 »)banking education( مصطلــح »التعليم املرتبــط بالعملية املرصفيــة )Paulo Freire( اقــرح باولــو فريــر

لإلشــارة إىل علــم أصــول الربيــة وفــن التدريــس يف املجــال الربــوي واملتعلــق مببــارشة العمليــات املرصفيــة، 

ذلــك أن الطالــب الســلبي )الــذي ال يشــارك يف التعلــم بصــورة فعالــة وإمنــا يقتــرص دوره عــى املاحظــة 

أو االســتاع( يصبــح مبثابــة مســتودع لتخزيــن شــذرات املعرفــة التــي ميكــن ســحبها الســتخدامها يف الحيــاة 

  . الحقاً

Barking at Print  -  القراءة الجهرية للكلمة املكتوبة بدون فهم معناها
يســتخدم هــذا املصطلــح لوصــف القــراءة )نطــق الكلــات( بــدون فهــم؛ وقــد شــاع اســتخدامه يف أوســاط 

املعارضــن لتدريــس القــراءة بالطريقــة الصوتيــة. 

Basal Eanglia  -  النواة القاعدية
ــة  ــة املذنب ــا الكتل ــل تقــع يف عمــق الدمــاغ وتتكــون مــن عــدة أجــزاء مــن بينه هــي مجموعــة مــن الكت

ــن  ــدس« )Globus Pallidus( والبوتام ــس بالي ــة الســنجابية »قولب ــة الكروي ــت )Caudate( والكتل »كودي

B
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)Putamen(؛ وتكــون الكتلتــان األوىل والثانيــة غــر طبيعيتــن )موقعــان للنمــو بصــورة غــر طبيعيــة( لــدى 

األشــخاص ذوي إضطــراب نقــص االنتبــاه والنشــاط الزائــد؛ والنــواة القاعديــة مســؤولة بصفــة عامــة عــن 

االتــزان والتناســق وضبــط الحركــة.

Basal Reader Approach  -  طريقة القارئ األسايس
ــد  ــا تحدي ــوىل مؤلفوه ــي يت ــب الت ــن الكت ــلة م ــتعانة بسلس ــراءة باالس ــادة الق ــس م ــة لتدري ــي طريق ه

ترتيبهــا التسلســي للمهــارات واملحتــوى واملفــردات اللغويــة واألنشــطة. وتــأيت كتيبــات دليــل املعلــم وكتــب 

النشــاط  للطــاب مصاحبــًة لسلســلة كتــب القــراءة التــي تحتــوي عــى نصــوص لتعليــم أساســيات القــراءة. 

Basals  -  النصوص األساسية
هــي النصــوص التــي يحتــوي عليهــا كتــاب القــراءة األســايس، والتــي مــن شــأنها تعزيــز املهــارات األساســية  

للطــاب يف الصفــوف االوليــة مــن املرحلــة االبتدائيــة. 

Baseline  -  الخط القاعدي
يشــر املصطلــح إىل ســجل لعــدد املــرات واملــدة ومعــدل الشــدة لحــدوث ســلوك مــا خــال فــرة زمنيــة 

قبــل التدخــل الربــوي والعاجــي. والخــط القاعــدي هــو أول يشء يضمــن يف الرســم البيــاين ملعرفــة نقطــة 

البدايــة للتدخــل. ويتــم الحصــول عــى بيانــات الخــط القاعــدي مــن خــال تقديــم ثاثــة اختبــارات، حيــث 

متثــل الدرجــة الواقعــة يف املنتصــف )الوســيط( هــي درجــة الخــط القاعــدي.

Base Ten Blocks  -  األشكال ذات القاعدة العرشية
أشــكال مريــة ذات أحجــام مختلفــة الســتعراض املهــارات يف مجــال الرياضيــات، يتألــف أكرهــا مــن عــرشة 

أشــكال مســتوية ويتألــف الشــكل املســتوي مــن عشـــرة أشــكال طوليــة ويتألــف الشــكل الطــويل مــن عــرش 

وحدات. 

املهارات األساسية للتواصل بني األشخاص
Basic Interpersonal Communication Skills (BICS)

يشــار إىل هــذه املهــارات يف الغالــب مبســمى إنجليزيــة أرض امللعــب )Playground English( أو »الحــد 

 survival( األدىن الــازم مــن اللغــة املطلوبــة ملارســة األدوار الحياتيــة للبقــاء عــى قيــد الحيــاة االجتاعيــة

English(«. وتقــوم املهــارات املذكــورة مقــام القــدرة اللغويــة األساســية املطلوبــة للتواصــل املبــارش وجهــاً 

ــمى  ــياقية )situational context(. وتس ــف س ــتنبطاً يف مواق ــوي مس ــل اللغ ــون التفاع ــث يك ــه؛ حي لوج

اللغــة ذات النســق الســياقي )التواصــل يف ســياق مــن الفهــم املشــرك(، حيــث توجــد مــؤرشات مــن شــأنها 

املســاعدة عــى فهــم املعنــى وإدراك املقصــود )context-embedded language(. وتعد املهارات األساســية 

جــزءاً مــن نظريــة طورهــا جيــم كومينــس )Jim Cummins( إلتقــان اللغــة والراعــة اللغويــة؛ وهــي نظرية 

تنطــوي عــى متييــز هــذه اللغــة ذات الطابــع الحــواري )conversational form of language( مــن الراعــة 

.)Cognitive Academic Language Proficiency-CALP( اللغويــة األكادمييــة املعرفيــة
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Base Words  -  الكلامت القاعدية
هــي الكلــات التــي يتــم منهــا تشــكيل كلــات أخــرى عديــدة. عــى ســبيل املثــال، ميكــن تشــكيل العديــد 

 migrate    migrant,  immigration , immigrant,( :( مــن الكلــات مــن الكلمــة القاعديــة اإلنجليــزي

.migrating, migratory

Basic Reading Skills  -  مهارات القراءة األساسية
ــن  ــا يف آٍن واحــد. وم ــب تطبيقه ــارات يج ــدة مه ــن ع ــك أن تتق ــاً، يلزم ــاً ومتمكن ــاً بارع ــح قارئ ــي تصب ل

ــا أوالً  ــي تعلمه ــارات األساســية ينبغ ــذه امله ــا، فه ــن عشــية أو ضحاه ــدم ال يحــدث ب ــا تق الواضــح أن م

بصفــة منفــردة؛ بحيــث يتعلــم القــارئ كل مهــارة منهــا عــى حــدة؛ وبعــد أن يصبــح القــارئ أكــر خــرة 

ــام  ــتيعاب الت ــع االس ــرده م ــراءة مبف ــن الق ــن م ــاً إىل أن يتمك ــي قدم ــه أن مي ــا، ميكن ــارة يف كل منه ومه

ملــا يقــرأ. وتشــتمل مهــارات القــراءة األساســية عــى جملــة مــن املهــارات التــي تبــدأ باملهــارات الصوتيــة 

ــتيعاب.    ــم واالس ــي بالفه وتنته

Basic Skills Tests  -  اختبارات املهارات األساسية
هــي اختبــارات تهــدف إىل ضــان عــدم تخــرج الطــاب مــن املدرســة الثانويــة مــن مــدارس التعليــم إال 

ــة.   ــات والكتاب بعــد أن يتعلمــوا القــدرات األساســية يف القــراءة والرياضي

Battery  -  )بطارية )مجموعة اختبارات
هــي مجموعــة أو سلســلة مــن االختبــارات أو االختبــارات الفرعيــة التــي تجــرى لقيــاس التحصيــل العــام 

واملهــارات والقــدرات الوظيفيــة أو الكامنــة.

Behavior Intervention Plan (BIP) خطة التدخل السلويك  -  
ــة املامئــة  ــارات االجتاعي ــم الطفــل الســلوك املناســب وإكســابه امله ــا لتعلي هــي خطــة يجــرى تصميمه

ــة يف  ــة إيجابي ــك الخط ــون تل ــي أن تك ــأة. وينبغ ــال املكاف ــن خ ــه م ــجيع علي ــايب والتش ــلوك اإليج والس

طبيعتهــا وليســت عقابيــة. ومــن الناحيــة النموذجيــة، يُســتخدم يف الخطــة اســراتيجيات تهــدف إىل إيقــاف 

الســلوكيات املفضيــة إىل املشــاكل، وإىل الحيلولــة دون وقــوع تلــك الســلوكيات ابتــداًء. وقــد تنطــوي أيضــاً 

عــى معينــات دعــم ومســاعدة للطفــل. وغالبــاً مــا تنــدرج خطــة التدخــل الســلويك ضمــن الرنامــج الربــوي 

ــل  ــع الطف ــن أن يخض ــد م ــورة الب ــة املذك ــى الخط ــول ع ــج. وللحص ــن الرنام ــزأ م ــزء ال يتج ــردي كج الف

 .)functional behavioral assessment( ــي ــلويك وظيف ــم س لتقيي

Behavior Therapy  -  العالج السلويك
ــوالً إىل  ــكيل أو اإلرشاط وص ــز والتش ــل التعزي ــن قبي ــات م ــتخدام آلي ــلوك باس ــل الس ــلوب لتعدي ــو أس ه

ــلوك. ــل الس تعدي
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Behavioral Assessment (BA) التقييم السلويك  -  
يشــر التقييــم الســلويك إىل عمليــة تنطــوي عــى جمــع املعلومــات )مــن خــال املاحظــة املبــارشة وعــن 

ــن  ــل. وميك ــلوك الطف ــة بس ــات املتعلق ــك املعلوم ــل تل ــن( وتحلي ــا الوالدي ــي يقدمه ــر الت ــق التقاري طري

االســتئناس باملعلومــات آنفــة الذكــر لتخطيــط الطــرق الكفيلــة مبســاعدة الطفــل عــى تغيــر ســلوكياته غــر 

املرغوبــة. وتشــتمل املاحظــة عــى رصــد الزمــن الــذي يحــدث فيــه الســلوك وعــدد مــرات حدوثــه واملــدة 

التــي يظــل فيهــا الســلوك قامئــاً. 

Behavioral Inhibition  -  ضبط االستجابات السلوكية
يشــر ضبــط االســتجابات الســلوكية إىل القــدرة عــى إيقــاف اســتجابة مقصــودة وأيقــاف اســتجابة موجــودة 

)جــاري تنفيذهــا( وحايــة اســتجابة جاريــة مــن أن تنقطــع أو يتــم إيقافهــا واألحجــام الفــوري عــن إصــدار 

االســتجابات )التجــارب( مــا يســمح بحــدوث الوظائــف التنفيذيــة؛ وهــذه القــدرة تكــون معطلــة أو مؤجلة 

لــدى األطفــال ذوي إضطــراب نقــص االنتبــاه والنشــاط الزائــد.

Behavioral Model  -  النموذج السلويك
هــو منــوذج يقــوم عــى أســاس املفاهيــم املســتقاة مــن نظريــة التعزيــز )تعزيــز يتبــع االســتجابة املامئــة 

بغــرض التشــجيع عــى التعلــم(، والتدريــس املبــارش ))Direct instruction. وتُــرز هــذه الطريقــة 

ــس  ــا، والتدري ــن ماحظته ــي ميك ــلوكيات الت ــاس والس ــة للقي ــداف القابل ــان، واأله ــم اإلتق ــز، وتعل التعزي

ــارصه  ــب عن ــس وترتي ــات التدري ــة بيئ ــم بتهيئ ــوم املعل ــات. ويق ــم عــى املعلوم ــس القائ ــارش والتدري املب

بحيــث يســهل اكتســاب الســلوكيات املطلوبــة. وقــد حظيــت هــذه الطريقــة بتأييــد ودعــم مكثــف لتطويــر 

املهــارات الدراســية ومهــارات مــا قبــل املدرســة لــدى األطفــال العرضــة للخطــر واألطفــال ذوي االحتياجــات 

ــة الخاصــة. الربوي

Benchmarks  -  معايري )درجات( املقارنة
يشــر املصطلــح إىل درجــات جــرى تحديدهــا مســبقاً للتنبــؤ بالنجــاح فيــا بعــد يف مهــام االنجــاز األكادميــي 

ــة  ــة املقارن ــا ان درج ــم،  ك ــتخدم كاس ــة ويس ــى درج ــح ع ــذا املصطل ــدل ه ــة. وي ــام ذات العاق وامله

ــدل  ــن أن ت ــة ميك ــل درج ــي أق ــا ه ــطة وإمن ــة املتوس ــى الدرج ــة وال حت ــى درج ــل أع ــتهدفة ال متث املس

ــول.  ــاداء املقب ــل الحــد األدىن ل ــي متث ــاق يف الدراســة مســتقباً، فه ــس عرضــة لإلخف ــب لي عــى أن الطال

وتســتخدم درجــة املقارنــة مبثابــة عامــات ملراقبــة مــدى التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف األداء و/أو اســتيفاء 

املعايــر األكادمييــة املحــددة يف البدايــة وذلــك عــن طريــق اختبــارات مقننــة يف مجــاالت القــراءة والكتابــة 

والحســاب.

Big Books  -  ) الكتاب الكبري )املكربَّ
الكتــب الكبــرة عبــارة عــن نســخ مكــرة مــن كتــب القــراءة أو كتــب القصــص وتكــون يف العــادة مزيّنــة 

ــتخدم  ــرة، وتس ــة كب ــروف طباعي ــة بح ــطة ومطبوع ــة مبس ــة بلغ ــة ومكتوب ــكال التصويري ــور واألش بالص
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ــم حــول  ــة والتعل ــم للقــراءة الجاعي ــل مجموعــة مــن الطــاب تحــت إرشاف املعل بصفــة عامــة مــن قب

مفاهيــم الطباعــة واألمنــاط الصوتيــة مثــل الكلــات اإليقاعيــة واســراتيجيات القــراءة املختلفــة. وميكــن أن 

يكــون الكتــاب الكبــر النموذجــي أكــر مــن 36 بوصــة يف 36 بوصــة.

Bilaterality  -  الثنائية
هــي كلمــة مشــتقة مــن كلمــة ثنــايئ، وتعنــي اســتخدام شــقي الجســد يف أن معــا بصــورة متزامنــة ومتوازية. 

وهــي تتعلــق بصفــة خاصــة بــاالداء الوظيفــي لاعضــاء يف أحــد شــقي الجســد أو يف الشــقن كليهــا )االميــن 

وااليــر( من الجســد.

Bilingual  -  ثنايئ اللغة
يطلق عى من لديه القدرة عى التحدث بلغتن بطاقة. 

Biliteracy  -  تعليم القراءة والكتابة
تعليــم القــراءة والكتابــة هــو القــدرة عــى التواصــل بشــكل فعــال أو فهــم األفــكار واآلراء املكتوبــة مــن 

خــال األنظمــة النحويــة واملفــردات والرمــوز الخطيــة للغتــن مختلفتــن.

Biting  -  العض
ــد  ــن ق ــداً الذي ــار ج ــال الصغ ــو لألطف ــة النم ــث مرحل ــن حي ــبة م ــرًة مناس ــض ظاه ــون الع ــن أن يك ميك

يجربــون املدخــات الحســية عــن طريــق الفــم، فيســتخدمون الفــم وســيلًة لاستكشــاف والتعــرف عــى 

األشــياء املحيطــة بهــم متامــاً كــا يســتخدمون أيديهــم. وقــد يلجــأ هــؤالء األطفــال أيضــاً إىل العــض كــرد 

فعــل للتعبــر عــن الغضــب أو اإلحبــاط عندمــا ال تســمح لهــم ســنهم الصغــرة بالتعبــر عــن غضبهــم أو 

إحباطهــم بالــكام، وكوســيلة للتعبــر عــن حاجــة. وينبغــي أن يبــدأ العــض يف التوقــف مــع مغــادرة الطفــل 

ملرحلــة املهــد وبدايــة املــي وولوجــه إىل مرحلــة مــا قبــل االلتحــاق باملدرســة، ال ســيا وأنــه يكــون قــد 

تعلــم املزيــد مــن الكلــات والوســائل األخــرى التــي متكنــه مــن التعبــر عــن احتياجاتــه. أمــا بخصــوص 

األطفــال األكــر ســناً ومــا يزالــون ميارســون العــض، فقــد يتطلــب األمــر إجــراء فرزهــم إلدراجهــم ضمــن فئــة 

مــن لديهــم مشــاكل منائيــة. 

Blending (synthesising)  -  )االندماج  )الرتكيب
يتعلــم الطفــل مــن خــال الصوتيــات الركيبيــة )Synthetic phonics(، دمــج األصــوات الكاميــة املســتقلة 

للتوصــل إىل النطــق الصحيــح لكلمــة مطبوعــة. وال يلجــأ املعلــم إىل نطــق الكلمــة ألن املقصــود مــن الدمــج 

هــو متكــن املتعلمــن مــن نطــق الكلمــة بأنفســهم مــن خــال فــك الرميــز، أي تفســر الكلــات املكتوبــة 

بتحويلهــا إىل أصــوات كاميــة ومعــان للكلــات املنطوقــة.  
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Bloom’s Taxonomy -  تصنيف بلوم
ــاً وفــق تسلســل هرمــي مــن األقــل إىل  يشــر املصطلــح إىل مــا يــود الربويــون مــن الطــاب معرفتــه مرتّب

األكــر تعقيــداً. ومــن املتعــارف عليــه أن املســتويات تعاقبيــة ومتدرجــة تصاعديــاً بحيــث أنــه يتعــن إتقــان 

املســتوى متامــاً قبــل االنتقــال إىل املســتوى الــذي يليــه. ولقــد جــرى ترتيــب املســتويات األساســية مــن قبــل 

بلــوم وآخــرون )Bloom et al., 1956( ترتيبــاً تسلســلياً عــى النحــو التــايل: املعرفــة، االســتيعاب، التطبيــق، 

التحليــل، الركيــب، التقويــم. 

Body Image  -  صورة الجسد
ــه  ــه وحركات ــه بتوجهات ــث عاقت ــن حي ــه م ــه ب ــه ووعي ــه ل ــدة وإدراك ــن جس ــرء ع ــوم امل ــل يف مفه تتمث

ــرى.     ــلوكياته األخ وس

Body language  -  لغة الجسد
هو اتصال غر لفظي يتم من خاله نقل املشاعر عر إشارات ووضعيات جسمية.

  Bottom Up Reading Instruction  -  تدريس القراءة من أدىن ألعىل
يحتــج املنــادون إىل تطبيــق الطريقــة الصوتيــة بأنــه إذا كان الشــخص قــادراً عــى فــك ترميــز النــص املكتوب، 

مبعنــى تفســر كلاتــه بتحويلهــا إىل أصــوات كاميــة ومعــان للكلــات املنطوقــة مــن خــال الربــط بــن 

ــة؛ إذ يحتــوي  حــروف الكلمــة وأصــوات حروفهــا، ســيأيت املعنــى والفهــم واالســتيعاب بعــد ذلــك ال محال

النــص عــى الرســالة ومــن خــال ربــط حــروف النــص بأصواتهــا الكاميــة ســيتمكن القــارئ مــن اكتشــاف 

فحــوى الرســالة وإدراك معناهــا.   

Bottom-Up Reading Models  -  مناذج القراءة املتدرجة من أدىن إىل أعىل
ــدأ  ــي تب ــوات الت ــن الخط ــلة م ــة سلس ــاذج - مبثاب ــذه الن ــب ه ــة - مبوج ــكام والكتاب ــة ال ــد معالج تع

ــة(. ــمعية والبرصي ــة )الس ــة والضوئي ــرات الصوتي ــاف املؤث باكتش

Brain Based Learning  -  التعلم املبني عىل العقل
ــرة  ــة أفضــت إىل التمكــن مــن توســيع دائ ــوم العصبي ــات التقــدم العلمــي يف مجــال العل يعتقــد أن تجلي

الوعــي وزيــادة الفهــم فيــا يتعلــق بكيفيــة عمــل الدمــاغ مــا ميكــن الربويــن مــن الوقــوف عــى أنــواع 

نشــاطات التعلــم األكــر فعاليــًة. إال أنــه ال يوجــد دليــل علمــي عــى أنــه ميكــن الربــط بــن عمليــات الخايــا 

العصبيــة ومخرجــات التعلــم داخــل الفصــل.
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Brain Imaging Techniques  -  تقنيات تصوير الدماغ

تشــتمل تقنيــات التصويــر الطبــي للدمــاغ التــي تــم تطويرهــا مؤخــراً عــى التصويــر التخطيطــي للنشــاط 

املحــوري  الطبقــي  والتصويــر   ،))Brain Electrical Activity Mapping -BEAM باملــخ  الكهربــايئ 

املحوســب باســتخدام األشــعة املقطعيــة )Computerized Axial Tomography –CAT(، والتصويــر 

بالرنــن املغناطيــي )Magnetic Resonance Imaging -MRI(. وميكــن اســتخدام التقنيــات آنفــة الذكــر 

ــاء القــراءة  ــل نشــاط الدمــاغ أثن ــم، مث ــة بالتعل إلجــراء الدراســات والبحــوث حــول الوظائــف ذات العاق

لــدى األفــراد الذيــن لديهــم صعوبــة قــراءة )dyslexia(، ولــدى مــن ليــس لديهــم صعوبــة قــراءة عــى حــد 

ســواء. وبهــذا فــإن نتائــج مثــل هــذه الدراســات والبحــوث تتعلــق باالهتامــات العلميــة أكــر مــن تعلقهــا 

ــة.      ــة والتعليمي باالهتامــات الربوي

Brain Injury  -  إصابة الدماغ

يقصــد بهــذا املصطلــح التلــف الفعــي ألنســجة املــخ أو تركيبتــه وهــو التلــف الــذي يحــدث قبــل الــوالدة أو 

 )EEG( يف أثنائهــا أو بعدهــا، ويتــم التحقــق منــه عــن طريــق الفحــص مــن خــال تخطيــط أمــواج الدمــاغ

أو بالتصويــر بالرنــن املغناطيــي )MRI( أو بالتصويــر الطبقــي املقطعــي املحوســب )CAT( أو بــأي فحــص 

ــه  ــق علي ــادث يطل ــن ح ــاً ع ــف ناج ــون التل ــا يك ــلوك. وعندم ــة األداء أو الس ــن ماحظ ــدالً ع ــل ب ماث

ــاً أن  ــه مــن الواضــح متام ــة للدمــاغ )Traumatic Brain Injury- TBI(. ورغــم ان يَّ ــة الرضِّ مســمى اإلصاب

يّــة الدماغيــة ميكــن أن تتســبب يف صعوبــات يف التعلــم إال أنهــا ليســت مــن األســباب الشــائعة  اإلصابــة الرضِّ

لصعوبــات التعلــم. 

Brain Structure Abnormalities  -  اختالف الرتكيب الدماغي
إن القــرشة املخيــة لدمــاغ اإلنســان مــن شــأنها االختــاف والتفــاوت مــن شــخص آلخــر مــن حيــث البنيــة 

والركيــب. ويف بعــض األحيــان يكــون االختــاف شــديداً لدرجــة أنــه قــد يتســبب يف أن يكــون أداء الوظائــف 

العقليــة غــر عــادي ويــكاد يــؤدي إىل صعوبــات يف التعلــم بصفــة مســتدمية.

Broca’s Area  -  منطقة بروكا
هــي جــزء بالفــص األمامــي مــن القــرشة املخيــة )يكــون عــادة يف النصــف األيــر للمــخ(. وعندمــا يصــاب 

ــم املســتحيل  ــد يف حك ــة يع ــة إرادي ــرد املصــاب أن إصــدار أصــوات كامي ــد الف ــف يج ــزء بالتل ــذا الج ه

تقريبــاً. فضــاً عــن هــذا فــإن أدوات التعريــف والتنكــر والتأنيــث والتذكــر وحــروف الجــر يتــم إســقاطها 

جميعــاً. ومــع هــذا يكــون الــكام ذا مغــزى ومدلــول ويعــد متاســكاً يف حــدود القيــود املتقــدم ذكرهــا.
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Broca’s Aphasia  -  حبسة بروكا
ــة لســبب يعــود للجــزء الخلفــي مــن الفــص  ــارات اللغوي ــروكا إىل فقــدان مكتســب للمه تشــر حبســة ب

ــه  ــروكا« تظهــر علي ــه حبســة »ب ــذي لدي ــكام )النطــق(. والفــرد ال ــاج ال املخــي األيــر املســؤول عــن إنت

ــكام. مشــاكل يف النطــق وال

Buros Mental Measurements Yearbook  -  كتاب »بورس« السنوي للقياسات العقلية
ــام  ــمول واالهت ــق والش ــم بالعم ــارات، تتس ــة لاختب ــة القيم ــة عالي ــة تقييمي ــن مراجع ــارة ع ــو عب ه

بالتفاصيــل والرؤيــة النقديــة الفاحصــة، وتعــد الطبعتــان العــارشة، للعــام )1989( والحاديــة عــرشة، للعــام 

)1992( مبثابــة ملحقــن تكميليــن للطبعــة التاســعة للعــام )1985(. وميكــن اســتخاص املعلومــات الخاصــة 

ــات  ــارات، ومعام ــات الجالســن لإلختب ــع متطلب ــة م ــا، واملاءم ــارات، وإجــراءات تطبيقه بأوصــاف االختب

ــة. ــارات بالــرشوط املطلوب ــاء االختب ــات، ووف الصــدق والثب
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Casefinding - كشف الحالة
ــك للحصــول  ــة الخاصــة وذل ــون مــن ذوي االحتياجــات الربوي ــد يكون ــن ق ــال الذي ــه إىل األطف هــو التنبي

عــى الدعــم واملســاعدة يف الفــرز )هــل تظهــر لــدى الطفــل أي ســلوكيات غــر عاديــة أو أمنــاط تســتوجب 

ــة إىل الفــرز؟(. اإلحال

Case Study Approach - طريقة دراسة الحالة
هــي طريقــة تقييــم تراعــى فيهــا الخصوصيــة الفرديــة للفــرد الخاضــع لهــا يف وقــٍت مــا، مبعنــى أنــه يتــم 

ــم  ــاًء عــى عمــر الفــرد وتعليمــه املــدريس ومشــاكل التعل ــاس األخــرى بن ــارات وأدوات القي ــار االختب اختي

ــرد  ــدرايس للف ــم واألداء ال ــم املعل ــب تقيي ــكلة حس ــم املش ــه وحج ــة لدي ــة املفرض ــاكل االجتاعي واملش

باملدرســة وهكــذا. ومــن املحتمــل أن تفــي هــذه الطريقــة إىل إيجــاد أفــراد قليلــن جــداً مــن الخاضعــن 

لنفــس بطاريــة التقييــم وأســلوب التقاريــر والتوصيــات. وقــد تختلــف التقاريــر نوعــاً مــا حســب الفــروق 

الفرديــة التــي تظهــر أثنــاء عمليــة التقييــم.

Ceiling - سقف االختبار
متثــل الدرجــة العليــا يف االختبــارات املقننــة أعــى مســتوى مــن األداء ميكــن أن يقيســه االختبــار بثبــات أو 

أعــى درجــة ميكــن منحهــا مبوجــب ذلــك االختبــار. 

Ceiling Effect - أثر سقف االختبار
يشــر هــذا املصطلــح إىل ضغــط الدرجــات العليــا يف االختبــار، مبعنــى أنــه إذا كانــت درجــات أحــد بنــود 

االختبــار ال متنــح إال ملســتوى معــن، وكان مبقــدور الطالــب أن يــؤدي مبســتوى أعــى مــن ذلــك املســتوى 

املعــن فــإن القــدرة الفعليــة للطالــب املذكــور ال يتــم تدوينهــا. 

Center for Early Education and Development (CEED) مركز التعليم املبكر والنمو - 
ينهــض هــذا املركــز بأعبــاء تقديــم املعلومــات املتعلقــة باألطفــال الصغــار )مــن مرحلــة الــوالدة حتــى ســن 

ــة  ــم ورعاي ــة والتعلي ــاالت الربي ــك يف مج ــال ذوي االحتياجــات الخاصــة، وذل ــم األطف ــن فيه ــة(، مب الثامن

الطفــل وتنميــة مهاراتــه والعنايــة بــه وتثقيــف األرسة. 

Center for Inclusive Child Care (CICC) مركز الرعاية الشاملة للطفل - 
ــة  ــاملة املتعلق ــج الش ــات والرام ــي الخدم ــم مقدم ــاملة لدع ــوارد ش ــادر وم ــبكة مص ــن ش ــارة ع ــو عب ه

بنمــو األطفــال وتطورهــم ورعايتهــم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة ويف ســن دخــول املدرســة. وتقــدم تلــك 

الشــبكة خدمــات القيــادة والدعــم اإلداري والتدريــب والخدمــات االستشــارية ملقدمــي الخدمــات الربويــة 

ــال.  ــال ذوي االحتياجــات الخاصــة وألرس هــؤالء األطف ــة املبكــرة لألطف ــة وخدمــات الرعاي والتعليمي

C
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Central auditory processing (CAP) املعالجة السمعية املركزية - 
هي الطريقة التي يعمل بها الدماغ ملعالجة البيانات السمعية وتفسرها واالستفادة منها. 

Central Nervous System (CNS) النظام العصبي املركزي - 
هــو نظــام يف جســم اإلنســان، يتألــف مــن الدمــاغ والحبــل الشــويك، وهــو أول األجهــزة العصبيــة منــواً يف 

جســم الجنــن. 

Cerebral Dominance - السيطرة الدماغية
ــى  ــاغ ع ــّقي الدم ــيطرة إحــدى ش ــة س ــاغ،  أي غلب ــن الدم ــة م ــي لجه ــل الطبيع ــح إىل املي ــر املصطل يش

ــي.  ــكل رئي ــى بش ــد اليمن ــتعال الي ــل اس ــة، مث ــلوكيات معين س

Cerebellar-Vestibular Dysmetria - االختالل الوظيفي للمخيخ واألوعية العصبية
هــو اضطــراب وظيفــي مفــرض للمســار العصبــي املمتــد مــن األعضــاء الحســية عــر املخيــخ نحــو القــرشة 

ــذا  ــة للعــن. ونتيجــة له ــة العضــات الخارجي ــي تتحكــم يف حرك ــخ األوســط الت ــة امل ــة تجــاه منطق املخي

االضطــراب تصــل الرســائل العصبيــة الحســية إىل قــرشة املــخ بــأرسع مــا ينبغــي مــا يــؤدي إىل إحــداث 

شــعور بالــدوار أو الدوخــة.

Cerebellum  -  املخيخ
هــو عضــو يف قــاع املــخ وهــو مســئول أيضــاً عــن التناســق واالتــزان والتحكــم يف الســلوك الحــريك. وعــى 

الرغــم مــن أن املخيــخ صغــر نســبياً، حيــث ميثــل حــوايل 10٪ فقــط مــن كتلــة املــخ، فــإن حقيقــة احتوائــه 

عــى أكــر مــن نصــف األعصــاب باملــخ يــدل عــى درجــة تعقيــده. 

Chalk and Talk  -  الطباشري والكالم
هــو أســلوب تقليــدي للربيــة والتعليــم، يخاطــب فيــه املعلــم تاميــذه مســتعيناً بالســبورة لــرب األمثلــة 

أو تقديــم الــرشح التوضيحــي. والحديــث الطباشــري، طريقــة التدريــس التــي يحتكــر فيهــا املعلــم الحديث 

ويســتعمل الســبورة كوســيلة معينــة. 

التعليم املدريس املتمركز عىل الطفل )أيضاً املتمركز عىل الطالب(
Child-Centred Schooling  (also Student-Centred)

يتمثــل الهــدف مــن التعليــم املــدريس الــذي يكــون فيــه الطفــل هومحــور العمليــة التعليميــة يف أن يكــون 

مصمــاً بحيــث يناســب احتياجــات األطفــال وميولهــم واهتاماتهــم الفرديــة يف مقابــل احتياجــات البالغــن 

واهتاماتهــم. وقــد تأثــر التعليــم املــدريس آنــف الذكر بأعــال كل من جــون ديــوي )John Dewey(، وجن 

 ،)Noam Chomsky( ونعــوم تشومســي ،)Lev Vygotsky( ــف فيجوتســي ــه )Jean Piaget(، ولي بياجي

وكــن جودمــان )Ken Goodman(، وفرانــك ســميث )Frank Smith(. ويرفــض الربويــون العاملــون 
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ــه النشــاطات  ــدرايس التقليــدي مفضلــن علي ــم املــدريس املتمركــز عــى الطفــل، املنهــج ال يف حقــل التعلي

العمليــة واألعــال التطبيقيــة والعمــل الجاعــي بــروح الفريــق الواحــد، حيــث يعمــد الطــاب بأنفســهم 

إىل تحديــد مــا يلزمهــم مــن النشــاطات الخاصــة بفصلهــم الــدرايس؛ ففــي هــذا النــوع مــن  التعليــم  يكــون 

الــدور األكــر للنشــاطات غــر املنظمــة )التــي ال تقــوم عــى أســاس تخطيــط مســبق مــن حيــث املحتــوى 

واألســلوب( املبنيــة عــى األلعــاب. وتتفــوق تلــك النشــاطات عــى نشــاطات التعلــم القائــم عــى توجيهــات 

داتــه. ويســود اعتقــاد بــأن هــذا مــن شــأنه تعليــم الطفــل  املعلــم واملبنــي عــى توجيهــات املحتــوى ومحدِّ

بشــكل كامــل مــع مراعــاة النواحــي والســات الفرديــة لألطفــال.  

 Child Abuse  -  اإلساءة للطفل
ــدي أو  ــال أو األذى الجس ــوة أو اإله ــل إىل القس ــة الطف ــوء معامل ــل أو س ــاءة للطف ــح اإلس ــر مصطل يش

النفــي أو الجنــي للطفــل. ويعــرف مكتــب األطفــال واألرس يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة القســوة بــأي 

ــي  ــن مقدم ــن أو أحدهــا أو م ــل الوالدي ــن قب ــان م ــال أو التقصــر أو الحرم ــن األفع فعــل أو سلســلة م

الخدمــة التــي تلحــق األذى أو احتاليــة األذى أو التهديــد بــاألذى للطفــل. وميكــن أن تُســاء معاملــة الطفــل 

ــال، هــي: اإلهــال،  ــة األطف ــات رئيســية إلســاءة معامل ــع فئ ــاك أرب ــزل أو املدرســة أو الحــي. وهن يف املن

واألذى الجســدي، واألذى النفــي، واألذى الجنــي. وتعطــى حايــة الطفــل يف العــامل الغــريب مثــل الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة، عــى ســبيل املثــال، أهميــة كبــرة وأولويــة متقدمــة جــداً، حيــث يوجــد العديــد مــن 

ــي  ــن الت ــة القصــوى ســن القوان ــذا مــن األهمي ــة. ل ــط هــذه القضي ــن والترشيعــات ملعالجــة وضب القوان

ــن  ــل هــذه القوان ــا أو مصدرهــا والعمــل عــى تفعي ــاً كان نوعه ــة أي ــال مــن إســاءة املعامل تحمــي األطف

وتطبيقهــا برصامــة. 

Child Find  -  اكتشاف الطفل
هــو برنامــج عــى مســتوى الواليــة واملســتوى املحــي يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وقــد تــم أقــراره مــن 

 the Individuals with Disabilities Education Act-( مــن خــال قانــون تعليــم األفــراد ذوي اإلعاقــات

IDEA(  للتعــرف عــى األفــراد ذوي اإلعاقــات الذيــن تــراوح أعارهــم بــن صفــر )تاريــخ الــوالدة( وســن 

الحاديــة والعرشيــن، وتوجيــه هــؤالء األفــراد ملــا يناســبهم مــن برامــج التدخــل املبكــر أو الرامــج الربويــة 

والتعليميــة املامئــة لهــم. ويجــب عــى جميــع مــدارس التعليــم العــام أن تعلــن بتوفــر خدمــات الربيــة 

الخاصــة  للطــاب  امللتحقــن بتلــك املــدارس. وتعــد النــرشات والكتيبــات بعضــاً مــن األســاليب املســتخدمة 

لإلعــان. أمــا املعلومــات العامــة وطلــب الســجات املدرســية الســابقة وإجــراءات اإلحالــة ومــا قبــل اإلحالــة 

فهــي مــن مكونــات عمليــة البحــث عــن األطفــال واكتشــافهم. 

منظمة األطفال والبالغني ذوي نقص االنتباه والنشاط الزائد
Children and Adults with Attention-  Deficit/ Hyperactivity Disorder (CHADD)

ــاندة  ــم واملس ــب والدع ــات والتدري ــدم املعلوم ــة تق ــدة األمريكي ــات املتح ــة يف الوالي ــة وطني ــي منظم ه

  .)ADHD( ــد ــاط الزائ ــاه والنش ــص االنتب ــراد ذوي نق ــن األف ــن م ــن و/أو املتأثري ــراد املهتم لألف



معجم صعوبات التعلم 36

Chiropratic Intervention  -  التدخل العالجي اليدوي
هــو عبــارة عــن نشــاط عاجــي – ويعــد نوعــاً مــن أنــواع الطــب الريــايض لعــاج العمــود الفقــري – يقــوم 

بــه مختصــون يف هــذا النــوع مــن العــاج.

Choral and Choral Repeated Reading  -  القراءة الجامعية والقراءة الجامعية املكررة
هــي أنشــطة قرائيــة جاعيــة يقــوم بهــا جميــع تاميــذ الفصــل بصــوت عــال معــاً يف آن واحــد، وتســتلزم 

املشــاركة الفعالــة واالســتيعاب الســليم. ويقــوم املعلــم بتقديــم أمثلــة منوذجيــة ألمنــاط القــراءة الجهريــة 

ــر درجــات  ــراءة( وتغي ــم الق ــة )يف تعلي ــك مــن خــال االســتخدام الســليم لطريقــة الجمل الصحيحــة وذل

الرعــة يف القــراءة وتنويــع طــرق األداء )برفــع وخفــض طبقــة الصــوت يف القــراءة الجهريــة( والحــركات 

التعبريــة. والقــراءة الجاعيــة أو الكوراليــة )Choral Reading( عبــارة عــن اســراتيجية لتطويــر الطاقــة 

ــة يف  ــة للطاق ــراءة منوذجي ــم ق ــم تقدي ــوىل املعل ــث يت ــاً(، بحي ــًة وإيقاع ــًة وساس ــاً ودق ــراءة )نطق يف الق

القــراءة مــن نــص مقــروء ويــردد الطــاب القــراءة يف انســجام إيقاعــي وبطبقــة صوتيــة واحــدة بتوافــق يف 

األصــوات وبــدون نشــاز.

Chronic  -  الحالة املزمنة
هي حالة تظل مستمرة لفرة زمنية طويلة. 

Clackmannanshire (Clacks) Study  -  )دراسة كالكامنانشاير )كالكس
هــي دراســة مفصليــة مهمــة للتأثــرات التــي تحــدث يف مجــال تدريــس مــادة القــراءة بنــاًء عــى الصوتيــات 

ــا(  ــوصَّ به ــنة )امل ــة املستحس ــا الطريق ــمياً بوصفه ــورة رس ــة املذك ــاد الطريق ــا أدى إىل اعت ــة م الركيبي

ــة  ــة )تتبعــت مجموع ــارة عــن دراســة طولي ــن يف اململكــة املتحــدة. وهــي عب ــراءة للمبتدئ ــس الق لتدري

مــن األطفــال عــر مراحــل النمــو املختلفــة(، واســتغرقت ســبع ســنوات، وأجراهــا كل مــن رونــا جونســون 

.)Joyce Watson( ــون ــس واتس )Rhona Johnston( وجوي

Classroom Assessment  -  تقييم غرفة الصف
يشــر املصطلــح إىل تقييــم يضطلــع املعلــم بتصميمــه وإجرائــه ورصــد درجاتــه لتقييــم أداء الطــاب عــى 

املســتوى الفــردي وعــى مســتوى طــاب الفصــل.

Classroom Observations  -  املالحظات الصفية
هــي عبــارة عــن أداة للتقييــم غــر الرســمي مبوجبهــا يصبــح الفصــل الــدرايس نفســه ســاحة ينتهزهــا املعلــم 

ــم ومكامــن القــوة وأســاليب التكيــف االجتاعــي للطفــل.  للحصــول عــى معلومــات عــن مشــاكل التعل

وميكــن أيضــاً تأثــر أوضــاع الفصــل الــدرايس عــى املشــهد التقييمــي.
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Closure  -  اإلقفال أو اإلغالق
اإلقفــال أو اإلغــاق هــو ســلوك يعنــي اكتــال االمنــاط االليــة املســئولة عــن االكتــال التلقــايئ لألحــداث 

االعتياديــة املألوفــة، حيــث متيــل االحــداث العاديــة إىل االكتــال تلقائيــاً واتخــاذ شــكل مغلــق متكامــل.                                                                                              

                  Cloze Procedure  -  طريقة اإلكامل/ اإلغالق
هــي طريقــة لتقييــم قــدرة الطالــب عــى القــراءة والفهــم أو الفهــم القــرايئ، حيــث يطلــب مــن الطالــب 

إكــال جملــة مبــلء الفراغــات مبفــردات ذات معنــى ومدلــول يخمنهــا الطالــب أو يخمــن مرادفــات لهــا 

بــدالً عــن املفــردات املحذوفــة. 

Cluster Grouping  -  التجميع العنقودي
يشــر مصطلــح التجميــع العنقــودي )توزيــع الطــاب عــى عــدة صفــوف مختلفــة ينظــر إليهــا كمجموعــة 

ــتويات  ــاً ملس ــم وفق ــاب وتوزيعه ــع الط ــلوب لتجمي ــم( إىل أس ــراض التعلي ــي ألغ ــار تعليم ــدة يف إط واح

تحصيليــة، ويحــدث ذلــك غالبــاً لتحديــد الطــاب الخمســة أو الثانيــة األوائــل )املحتملــن(، الذيــن احتلــوا 

الصــدارة يف مســتوى صفــي معــن كطــاب موهوبــن عقليــاً أو متفوقــن دراســياً، ومــن ثــم توزيعهــم عــى 

ذات املســتوى الصفــي وتســكينهم يف فصــل ذلــك املســتوى الصفــي؛ عــى أن يخصــص لهــم معلــم يكــون 

األنســب واألفضــل كفــاءًة وتأهيــاً للتعامــل مــع الطــاب املوهوبــن. 

Clustering Strategy  -  إسرتاتيجية التجميع
هــي إســراتيجية تقديــر لإلســتخدام يف حــل مســائل معينــة تحتــوي عــى أرقــام عدديــة متيــل إىل التجمــع 

حــول نطــاق رقمــي معــن. وقــد يقتــي التجميــع تحديــد متوســط املجموعــة أو وســيطها الحســايب ومــن 

ثــم إجــراء العمليــة الحســابية املطلوبــة.

Coaching  -  التدريب املتخصص
يتمثــل التدريــب املتخصــص يف العاقــة املهنيــة التــي يتســنى مــن خالهــا التدريــس والتدريــب باالســتعانة 

باالســراتيجيات الجديــدة والتغذيــة الراجعــة الفنيــة وتحليــل التطبيقــات مــع مــرور الوقــت للطالــب الــذي 

يكــون يف حاجــة للتدريــب والتدريــس املتخصــص. 

Coding  -  الرتميز
ــكان(  ــان أو امل ــة )يف الزم ــاط املادي ــة و/أو األمن ــن الطاق ــاط م ــكيل أمن ــن أو تش ــز إىل تكوي ــر الرمي يش

وتجســيدها يف أدوات لحمــل املدلــوالت املعنيــة )مثــل ضبــط تشــكيل كلــات الجمــل الشــفهية(.

)Cognitive/Academic Language Proficiency )CALP الراعة اللغوية األكادميية/املعرفية 

تشــر الراعــة اللغويــة األكادمييــة/ املعرفيــة )CALP( إىل القــدرة اللغويــة املطلوبــة للتحصيــل األكادميــي يف 

بيئــة محــددة الســياق )context-specific environment(. وتشــتمل أمثلــة البيئــات التــي تنخفــض فيهــا 

املواقــف واملؤثــرات الســياقية )context-reduced environments( عــى املحــارضات التــي يتــم تقدميهــا 
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ــرات  ــل املؤث ــث تق ــررة، حي ــب املق ــن الكت ــراءة م ــة بالق ــية الخاص ــام املدرس ــية وامله ــول الدراس يف الفص

والقرائــن البيئيــة، مثــل تعابــر الوجــه واإلميــاءات والحــركات التــي ترافــق الــكام وتتزامــن معــه، والتــي مــن 

شــأنها مســاعدة الطــاب عــى فهــم املحتــوى. وتعــد الراعــة اللغويــة األكادمييــة/ املعرفيــة )CALP( جــزءاً 

مــن نظريــة لغويــة طورهــا جيــم كومينــس )Jim Cummins(؛ وهــي نظريــة تنطــوي عــى متييــز هــذه 

 )Basic مــن املهــارات األساســية للتواصــل بــن األشــخاص )CALP( الراعــة اللغويــة األكادمييــة/ املعرفيــة

Interpersonal Communication Skills – BICS( .

Cognition  -  املعرفة
املعرفــة مصطلــح عــام يتضمــن العديــد مــن الجوانــب املختلفــة للنشــاط العقــي املنطــوي عــى التفكــر، 

واتخــاذ القــرارات، وحــل املشــكات، والتفكــر اإلســتقصايئ. ويصــف هــذا املصطلــح العملية التي يســتخدمها 

االشــخاص للتذكــر واالســتدالل العقــي والفهــم والتوصــل إىل أحــكام. ويعــاين الطــاب ذوو صعوبــات التعلــم 

ــم  ــبب له ــا يس ــة، م ــة منظم ــر بطريق ــدم التفك ــون بع ــث يوصف ــة، حي ــة باملعرف ــاكل املرتبط ــن املش م

مشــكات يف تنظيــم أنشــطتهم الحياتيــة ومهامهــم الدراســية وواجباتهــم  املنزليــة. 

  Cognitive Development  -  النمو املعريف
يشر النمو املعريف إىل تطور قدرة الشخص عى التفكر يف البيئة تدبراً وإدراكاً.

Cognitive Learning Style  -  أسلوب التعلم املعريف
ــات، إذ  ــع املعلوم ــا املتعلمــون للتعامــل اإلدرايك الداخــي م ــي يتبعه يشــر هــذا األســلوب إىل الطــرق الت

يتيــح أســلوب التعلــم املعــريف أمــام املتعلــم اختبــار الفرضيــة ومعالجــة املشــاكل وحــل املســائل واملوازنــة 

بــن البدائــل والخيــارات املتاحــة. ويف أســلوب التعلــم املعــريف الحثــي يكــون معــدل التجــارب رسيعــاً عــى 

ــاع أســلوب  نحــو يحــول دون التوصــل للحــل الصحيــح للمســألة بنفــس عــدد مــرات التوصــل للحــل باتب

التعلــم املعــريف التأمــي.

Cognitive Load  -  العبء املعريف
هــو مصطلــح يشــر إىل العــبء الواقــع عــى الذاكــرة العاملــة أثنــا وقــت التدريــس. وقــد يكــون الهــدف 

مــن التدريــس هــو إكســاب املتعلمــن مهــارات حــل املســائل والتفكــر واالســتدالل العقــي ) مبــا يف ذلــك 

ــى  ــون ع ــا يتعلم ــاس إمن ــى أن الن ــا ع ــر من ــق الكث ــد يتف ــا(. وق ــا يف حكمه ــة وم ــرة واللغ اإلدراك والذاك

نحــو أفضــل عندمــا يكــون مبقدورهــم بنــاء مــا يتعلمونــه عــى مــا فهمــوه مســبقاً واســتوعبوه مــن قبــل، 

ويعــرف ذلــك مبســمى مخطــط الركيبــة املعرفيــة باملــخ )scheme(، بيــد أنــه كلــا كان الشــخص مطالبــاً 

بالتعلــم خــال فــرة زمنيــة أقــرص ازدادت لديــه تبعــا لذلــك الصعوبــة يف املعالجــة املعرفيــة للمعلومــات 

يف الذاكــرة العاملــة. وميكــن يف هــذا املقــام النظــر إىل الفــرق بــن أن يكــون مــن املفــروض عــى املــرء أن 

يــدرس موضوعــاً مــا بلغتــه األم ومحاولــة دراســة املوضــوع بلغــة أجنبيــة. وبطبيعــة الحــال ســيكون العــبء 

املعــريف أعــى بكثــر يف الحالــة الثانيــة ألنــه يتعــن عــى العقــل أن يعمــل عــى ترجمــة اللغــة مــع محاولــة 

اســتيعاب املعلومــات الجديــدة يف نفــس الوقــت.      
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Cognitive Mediation  -  التوسيط املعريف
هــو أســلوب يقتــي قيــام املعلــم بتقديــم أمثلــة منوذجيــة للحــوار الداخــي )الــذي يوجــه عمليــة القــراءة(، 

بحيــث تتســم بالقــدر الــازم مــن املهــارة. ومــن خــال التفكــر بصــوت مســموع، اســتجابة لدواعــي قــراءة 

قطعــة معينــة. ويقــوم املعلــم بإظهــار العمليــة اإلدراكيــة الداخليــة للقــراءة وتدريجيــاً يتــم تشــجيع الطالب 

عــى إظهــار الحــوار الداخــي لديــه وصياغتــه يف قالــب لفظــي.

Cognitive Model  -  النموذج املعريف
تســتند معظــم النــاذج املعرفيــة القامئــة عى أســاس معــريف عى أعــال بياجيــه )Piaget( . ومــن املرتكزات 

ــة )القــدرة عــى التفكــر(.  ــق بالنمــو املعــريف أو منــو القــدرات الفكري ــا يتعل ــاذج م ــذه الن الرئيســية له

وتســتخدم مراحــل النمــو املعــريف لتخطيــط أنشــطة التدريــس املامئــة لتســهيل ودعــم مهــارات التفكــر 

ــن  ــائل )Problem solving(، وتكوي ــل املس ــز )discrimination(، وح ــر ))Memory، والتميي ــل التذك مث

املفاهيــم )concept formulation( واللغــة )Language( والفهــم واالســتيعاب ))Camprehension. ويف 

ــارات الوعــي  ــر مه ــال عــى تطوي ــون عــى رضورة مســاعدة األطف ــز املنظــرون املعرفي الفــرة األخــرة، رك

املعريف/مــاوراء املعرفــة )Metacognition( ومهــارات حــل املســائل باالعتــاد عــى النفــس.

Cognitive Processes  -  املعالجات املعرفية
ــم واالســتيعاب وإصــدار  ــزي املتضمــن عــى الفه ــل الرم ــة والتمثي ــق التفكــر وأســاليب املعرف هــي طرائ

ــي.  ــتدالل العق ــي واالس ــر الذهن ــر والتصوي ــكام والتذك األح

Cognitive Style  -  األسلوب املعريف
ــاطات  ــياق نش ــخص يف س ــا الش ــي ينتهجه ــة الت ــة االعتيادي ــريف إىل الطريق ــلوب املع ــح األس ــر مصطل يش

ــم وحــل املســائل. التعل

Collaboration  -  العمل الجامعي
يشــر مصطلــح العمــل الجاعــي إىل طريقــة للتدريــس مبوجبهــا يعمــل املعلمــون يــداً بيــد )معلــم الفصــل 

و/أو معلــم الربيــة الخاصــة و/أو األخصــايئ النفــي( لتخطيــط برامــج التعلــم وتقدميهــا، وميكــن أن تهــدف 

هــذه الطريقــة إىل إنجــاح عمليــة دمــج األطفــال ذوي االحتياجــات الربويــة الخاصــة يف ســياق الرتيبــات 

التعليميــة العامــة. 

Collaborative Writing  -  الكتابة الجامعية
ــة  ــرشوع يف الكتاب ــط وال ــاً لتخطي ــاب مع ــل الط ــث يعم ــية، حي ــة تدريس ــي طريق ــة ه ــة الجاعي الكتاب

ــب. ــح الراكي ــة، وتصحي ــح واملراجع ــة، والتنقي األولي
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Collaborative Consultation  -  االستشارة الجامعية
ــات للمشــاركة  ــرق ومجموع ــن بتكــون ف ــام املعلمــن واألخصائي ــوم قي يشــر التشــاور الجاعــي إىل مفه

ــع  ــم جمي ــاعي لتعلي ــار املس ــة يف إط ــورة جاعي ــاكل بص ــل املش ــكار وح ــرات واألف ــادل الخ ــة وتب الفعال

ــة. ــة الخاص ــات الربوي ــاب ذوي االحتياج ــم الط ــن فيه ــاب مب الط

Collaborative Programs الربامج الجامعية 
هــي عبــارة عــن برامــج منفصلــة عــن بعضهــا البعــض ويكــون كل منهــا قائــم بذاتــه وميثــل وحــدة مســتقلة. 

وكثــراً مــا يضــم الرنامــج الواحــد تاميــذاً منحدريــن مــن بيئــات وخلفيــات اجتاعيــة متعــددة. ومــن ناحية 

اعتياديــة، فــإن الطــاب املنضويــن تحــت لــواء الرامــج الجاعيــة يتطلبــون خدمــات خاصــة اســتثنائية ال 

يتــأىت يف العــادة تقدميهــا يف فصــول التعليــم العــام أو يف برامــج غــرف املصــادر. وكثــراً مــا يكــون الطــاب 

امللتحقــون بالرامــج الجاعيــة مــن ذوي اإلضطرابــات الحــادة واإلعاقــات الشــديدة التــي تســتلزم تصميــم 

برامــج خاصــة.

Compacting دمج خطوات التدريس 
ــع  ــات وتري ــن والتدريب ــل التاري ــروف وتقلي ــرر واملع ــذف املتك ــة يف ح ــة املتمثل ــذه العملي ــدف ه ته

خطــوات تدريــس املهــارات األساســية إىل مســاعدة الطــاب املوهوبــن عــى االنتقــال إىل مــادة أكــر تحديــاً 

.)more challenging material( ــم ــة يف التعل ــن الرغب ــتثارة لكوام واس

Combination Model النموذج املشرتك 
هــو منــوذج يســتخدم يف تعليــم األطفــال يف املراحــل املبكــرة. وينطــوي عــى عنــارص تجمــع بــن أفضــل مــا 

يف النــاذج األخــرى. وتســتخدم معظــم برامــج التدخــل املبكــر عنــارص مــن منــاذج عديــدة. ففــي الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة، عــى ســبيل املثــال، لوحــظ أن العديــد مــن برامــج الخدمــات التــي تقــدم لألطفــال ذوي 

صعوبــات التعلــم يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة، تحتــوي عــى تشــكيلة واســعة مــن األهــداف املتوخــاة مــن 

املنهــج الــدرايس املقــرر، حيــث تضمنــت عنــارص الرامــج الرئيســية مهــارات مــا قبــل املدرســة أو املهــارات 

ــب درجــة  ــة، إىل جان ــة االجتاعي ــع البيئ ــم م ــة، والتنشــئة والتأقل ــارات الحركي ــة وامله الدراســية التمهيدي

عاليــة مــن التنظيــم. كذلــك، وجــد أن األطفــال قــد يســتفيدون أكــر عنــد تبنــي طريقــة قامئــة عــى أســاس 

ــم نحــو  ــاء تقدمه ــارش أثن ــس املب ــة التدري ــاع طريق ــد إتب ــر عن ــد يســتفيدون أك ــم ق ــريف يف حــن أنه مع

مســتويات عليــا مــن األداء. وعــى هــذا فــإن منــوذج تدريــس واحــد معــن قــد ال يكــون النمــوذج األنســب 

لجميــع الطــاب. وباإلضافــة إىل ذلــك،  لوحــظ ان النــاذج الثاثــة املتمثلــة يف النمــوذج النــايئ والنمــوذج 

ــب  ــاً للمذه ــر مي ــس رؤى أك ــن وتعك ــا لتتضم ــعت وازداد نطاقه ــد توس ــريف ق ــوذج املع ــلويك والنم الس

الطبيعــي )الــذي يقــي بوجــوب تطابــق الربيــة مــع الطبيعــة(. وقــد أدى ذلــك إىل إيجــاد منــاذج منهجيــة 

طبيعيــة يتمثــل هدفهــا يف زيــادة درجــة تحكــم الطفــل يف نفســه وتوســيع نطــاق مشــاركته وتفاعلــه مــع 

عنــارص البيئــة، حيــث متثــل البيئــة الطبيعيــة مصــدر محتــوى املنهــج كــا تشــكل اإلطــار واألســاس لتقييــم 

مــدى التقــدم.



41معجم صعوبات التعلم

Compatible Numbers األرقام املتقاربة 
ــذه  ــى ه ــرف ع ــم التع ــي ويت ــر التقريب ــراتيجيات التقدي ــن اس ــاً م ــاً متقدم ــة نوع ــام املتقارب ــل األرق متث

األرقــام والتعامــل معهــا عــن طريــق التقريــب. ففــي املثــال: )89+86+18+19=؟( ميكــن تقريــب )18 و19( 

للعــدد )20( وتقريــب )86 و89( إىل العــدد )90( ومــن ثــم الحصــول عــى إجابــة تقريبيــة مــن خــال جمــع 

.220 = )90+90+20+20(

Competency Testing اختبار الكفاية  
هــو اختبــار تحصيــي يقتــي تقييــم الفــرد لتحديــد مــدى ماءمتــه ألداء مهمــة معينــة أو اإللتحــاق بعمــل 

ــوس  ــان الجل ــن األحي ــر م ــن يف كث ــن املعلم ــب م ــك يطل ــال لذل ــة. وكمث ــة األكادميي ــة الدراس أو مواصل

ــس يف  ــن للتدري ــوا مؤهل ــل أن يصبح ــات قب ــة والرياضي ــراءة والكتاب ــاالت الق ــاءة يف مج ــارات الكف الختب

الفصــول الدراســية.

Composite Score الدرجة املركبة 
يشــر املصطلــح إىل أســلوب للدمــج بــن درجتــن الختباريــن فرعيــن أو أكــر إليجــاد املتوســط أو الدرجــة 

ــة  ــة الفرعي ــط للدرج ــراءة كمتوس ــة يف الق ــة املتحصل ــاب الدرج ــن حس ــال، ميك ــبيل املث ــى س ــة. ع املركب

ــة وتلــك التــي تتعلــق باالســتيعاب والفهــم القــرايئ. الخاصــة باملفــردات اللغوي

Comprehension الفهم 
الفهــم هــو الحصيلــة املعرفيــة املكتســبة مــن خــال القــراءة، ويقــرأ الطــاب ألجــل الفهــم واالســتيعاب. 

ويتضمــن تدريــس الفهــم عــى تدريــب الطــاب الســتخدام اســراتيجيات محــددة لتحديــد مــا يلزمهــم فعله 

ــة  ــه لــي يتســنى لهــم فهــم نــص قــرايئ واســتيعابه. ويعــد الفهــم واالســتيعاب مهــارة قرائي أو عــدم فعل

أساســية تتطــور لــدى األطفــال أثنــاء تعلمهــم نطــق الكلــات والتعــرف عــى الكلــات البرصيــة. وكلــا قــرأ 

الطفــل أكــر، كلــا أصبــح مــن األســهل بالنســبة لــه أن يتذكــر أشــياء محــددة مــن قبيــل الخصائص الرئيســية 

ومــكان الحــدث وزمانــه ومابســاته والحبكــة الروائيــة. ومــع التقــدم يف إتقــان مهــارات القــراءة ســتتطور 

 )evaluating( والتقويــم )inferring( لــدى األطفــال مهــارات الفهــم واالســتيعاب املتقدمــة مثــل االســتنتاج

وإعــادة روايــة املقــروء )retelling(. كــا يشــر املصطلــح أيضــاً إىل دمــج األصــوات اللغويــة مــع مــا ميثلهــا 

كتابيــاً وصــوغ املعــاين والراكيــب اللغويــة )تكامــل األصــوات ورموزهــا الكتابيــة(، باللغــة املكتوبــة وذلــك 

عــى أربــع مســتويات معالجــة إدراكيــة متميــزة هــي: 1- اإلســتيعاب الحــريف )فهــم املعلومــات كــا هــي 

مــن ظاهــر النــص(، 2- التفســر )بنــاًء عــى الوعــي مبــا وراء املعرفــة(، 3- القــراءة النقديــة )إصــدار أحــكام 

تقييميــة(، 4- القــراءة اإلبداعيــة )تطبيــق معلومــات النــص ومدلوالتــه خــارج إطــار النــص نفســه(. وتنطــوي 

القــراءة اإلبداعيــة عــى القــدرة عــى حــل املســائل ومعالجــة املشــاكل وتوقــع نتائــج القصــص ومــا يســتفاد 

منهــا.
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Comprehension Monitoring مراقبة الفهم  
يشــر املصطلــح إىل قــدرة القــراء الجيديــن عــى التقييــم املســتقل للفهــم الــذايت للنــص املطبــوع وذلــك مــن 

خــال قيــام املــرء بطــرح األســئلة عــى نفســه، والتحليــل النقــدي، ومحــاوالت إعــادة رسد املوضــوع. ويعــاين 

ــون تدريســاً  ــم يتطلب ــايل فه ــم وبالت ــة الفه ــال اســراتيجيات مراقب ــن اخت ــراءة م الطــاب ذوو عــر الق

مبــارشاً يف هــذا املجــال.

Comprehensive Educational Evaluation التقويم الرتبوي الشامل      
يتمثــل التقويــم الربــوي الشــامل يف االختبــارات واملاحظــات التــي يجريهــا العاملــون باملدرســة للكشــف 

ــات  ــن خدم ــا م ــق به ــا يتعل ــة وم ــة الخاص ــاج إىل الربي ــة ويحت ــن إعاق ــاين م ــب يع ــا إذا كان الطال ع

مســاندة. ويلــزم أن ينهــض الفريــق متعــدد التخصصــات multidisciplinary team((  يف املدرســة بأعبــاء 

ــر ارشاك  ــار ويل األم ــد يخت ــج. وق ــة النتائ ــب ملناقش ــر الطال ــع ويل أم ــاع م ــد االجت ــم وعق ــراء التقوي إج

ــم. ــا التقيي ــي يســفر عنه ــن باملعلومــات الت أشــخاص مؤهل

                           Comprehension Strategies إسرتاتيجيات الفهم 
ــة يف ســياق قــراءة أجــزاء  هــي أســاليب لتعليــم القــراءة والفهــم، ويتــم تدريــس اإلســراتيجيات يف البداي

قصــرة مــن النصــوص، ومــن املتوقــع أنــه مــع املارســة، تصبــح اإلســراتيجيات جــزءاً مــن مهــارة الطالــب 

ــور،  ــق، والتص ــؤ، والتحق ــراتيجيات: التنب ــذه اإلس ــمل ه ــرد، وتش ــكل منف ــراءة بش ــد الق ــتخدامها عن الس

ــبق،  ــر إىل ماس ــة، والنظ ــح، واملراقب ــؤال،  والتوضي ــص، والس ــة، والتلخي ــابقة ذات العاق ــات الس واملعلوم

ــات مــن الســياق. ووضــع هــدف للقــراءة واســتنتاج معــاين الكل

Comprehension Strategy Instruction تدريس اسرتاتيجية الفهم 
هــي التدريــس الرصيــح لألســاليب الفعالــة بشــكل خــاص لفهــم النص. وتشــمل خطــوات التدريــس الرصيح: 

الــرشح املبــارش، ومنذجــة املعلــم )التفكــر بصــوت مرتفــع(، واملارســة املوجهــة، والتطبيــق. وتشــمل بعــض 

ــم  ــاذا تســاعد إســراتيجية الفه ــرشح للطــاب مل ــم ي ــارش )املعل ــرشح املب ــم ال ــس الفه إســراتيجيات تدري

ومتــى تطبــق(، والنمذجــة )منــاذج املعلــم، وكيفيــة تطبيــق اإلســراتيجية، وعــادة مــن خــال التفكــر بصوت 

مرتفــع أثنــاء قــراءة النــص الــذي يســتخدمه الطــاب(، واملارســة املوجهــة )توجيهــات املعلــم ومســاعدة 

الطــاب عــى معرفــة كيــف ومتــى تطبــق اإلســراتيجية( والتطبيــق )املعلــم يســاعد الطــاب عــى مارســة 

االســراتيجية حتــى يتمكنــوا مــن تطبيقهــا بشــكل مســتقل(.

Conduct disorder  -  اضطراب يف السلوك
ــة والنفســية يتصــف بنمــط مــن الســلوك املتكــرر  ــح إىل تصنيــف يف طــب األمــراض العقلي يشــر املصطل

ــة.     ــر املتعــارف عليهــا واألعــراف االجتاعي ــن أو خــرق املعاي ــذي ينطــوي عــى انتهــاك حقــوق اآلخري ال
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Conductive Hearing Loss  -  فقدان السمع التوصييل
ــة عــر  ــة مــن الوصــول إىل األذن الداخلي ــدان الســمع الناجــم عــن عــدم متكــن املوجــات الصوتي هــو فق

ــطى. ــة واألذن الوس ــاألذن الخارجي ــة ب ــواء االعتيادي ــل اله ــوات توصي قن

Consequence  -  اللواحق
هي عبارة عن ترصفات أو أفعال أو حوادث تنجم مبارشة عن سلوك معن وترتب عليه.

Construct Validity  -  )الصدق التكويني )البناء
يجــب أن ميثــل الســلوك املقــاس أو القــدرة املقاســة توجهــاً ســلوكياً راســخاً أو خاصيــة أصيلــة. أمــا مقومــات 

ــة  ــى درج ــار ع ــراز أن االختب ــمل إب ــي تش ــار، فه ــايئ لإلختب ــدق اإلنش ــال الص ــديد حي ــرار الس ــاذ الق اتخ

عاليــة مــن صــدق املحتــوى أو الصــدق املنطقــي وإثبــات أنــه عــى درجــة عاليــة مــن الصــدق الضمنــي 

املســتبطنة، وأنــه ينطــوي عــى معامــل ارتبــاط أو عاقــات واضحــة – بعضهــا إيجــايب وبعضهــا ســلبي – مــع 

االختبــارات املامئــة األخــرى.

Content/Content area  -  املحتوى / مجال املحتوى
يشــر املصطلــح إىل املــواد األكادمييــة )الدراســية(، مثــل الرياضيــات أو القــراءة أو اللغــة اإلنجليزيــة التــي 

تتــم دراســتها يف برنامــج تربــوي وتعليمــي أو داخــل فصــل صفــي.  

Context-embedded Language  -  اللغة املضّمنة يف السياق
ــد  ــث توج ــرك؛ حي ــم املش ــن الفه ــياق م ــوي يف س ــال األداء اللغ ــن خ ــل م ــح إىل التواص ــر املصطل يش

ــى وإدراك  ــم املعن ــى فه ــاعدة ع ــأنها املس ــن ش ــي م ــدث الكام ــرات يف الح ــن أو مؤث ــؤرشات أو قرائ م

ــدد.  ــكاين املح ــع امل ــر واملوق ــاءات والتعاب ــة واإلمي ــرات البرصي ــل املؤث ــودة، مث ــي املقص املرام

CNS Dysfunction  -  الخلل الوظيفي للجهاز العصبي املركزي
يشــر إىل وجــود قصــور يف أداء وظائــف الدمــاغ أو الجهــاز العصبــي املركــزي، مبعنــى أنهــا ال تتــم بالطريقــة 

العاديــة. وهــو مفهــوم حديــث نســبياً يف مجــال صعوبــات التعلــم، حيــث أصبــح يشــار يف الوقــت الراهــن 

إىل أن مــا لــدى الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم هــو اختــال وظيفــي يف أداء الجهــاز العصبــي املركــزي أكــر 

مــن كونــه إصابــة )injury( أو تلــف ))damage يف الدمــاغ. وقــد ارتبــط مفهومــي اإلصابــة والتلــف مبجــال 

صعوبــات التعلــم يف بداياتــه عندمــا لوحــظ أن العديــد مــن الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم تظهــر عليهــم 

أعــراض ســلوكية مشــابهة لتلــك األعــراض التــي تظهــر عــى الطــاب املعروفــن بــأن لديهــم تلــف أو إصابــة 

يف الدمــاغ، مثــل : رسعــة التشــتت والنشــاط الزائــد واملشــاكل اللغويــة واملشــاكل اإلدراكيــة. ولكــن يف فــرة 

الحقــة ســاد توجــه عــام يقــي بعــدم اعتبــار الطالــب ذو صعوبــات التعلــم مصابــاً بتلــف يف الدمــاغ مــامل 

تســفر نتائــج الكشــف الطبــي عــى الجهــاز العصبــي عــن دليــل عــى وجــود التلــف بالفعــل. ومــن هنــا 

جــاءت عبــارة الخلــل الوظيفــي ))dysfunction لتحــل محــل كلمــة اإلصابــة أو التلــف. ونحســب أن هــذا 



معجم صعوبات التعلم 44

التغيــر يف املصطلحــات يعكــس الوعــي بصعوبــة تشــخيص وتعــرف تلــف املــخ. أمــا الخلــل الوظيفــي، فهــو 

ال يعنــي بالــرورة وجــود تلــف يف أنســجة الدمــاغ أو الجهــاز العصبــي، وإمنــا يفيــد بوجــود قصــور يف أداء 

وظائــف الدمــاغ أو الجهــاز العصبــي املركــزي.

Concept  -  املفهوم
ــدأ كي عــام بعــد اســتنباطها مــن  مواقــف  ــارة عــن فكــرة مجــردة جــرى تعميمهــا كمب املفهــوم هــو عب

وحــاالت معينــة. وهــي تنطــوي عــى فكــرة وجــود األشــياء والعمليــات أو العاقــة بــن األشــياء كالنافــذة 

ــة أو املطــر أو الســحاب أو الرجــل وهكــذا.   ــاً أو الخلي مث

Concept Maps  -  خرائط املفاهيم
ــة  ــات املصنف ــن الكل ــات ب ــرشح العاق ــة ومحــددة ت ــم عام ــات تصــف مفاهي ــة لكل هــي رســوم بياني

بحيــث توضــح ماهيــة االرتباطــات التــي متــت. وميكــن اإلسرشــاد بهــذه الخرائــط البرصيــة لتســليط الضــوء 

ــى  ــة أو ع ــات االجتاعي ــال الدراس ــارص يف مج ــوع مع ــى موض ــي أو ع ــص علم ــة يف ن ــادة الهام ــى امل ع

ــة  ــكار الهام ــم واألف ــتخراج املفاهي ــادة واس ــراءة امل ــاب بق ــوم الط ــذا. ويق ــة وهك ــات الرياضي املصطلح

وثيقــة الصلــة باملوضــوع. ويتــم إدراج األفــكار الرئيســية والتفاصيــل املرتبطــة بهــا ضمــن قامئــة مرتبــة وفــق 

تسلســل هرمــي لتكويــن العاقــات. وميكــن للطــاب ذوي عســـر القــراءة االســتهداء بخرائــط املفاهيــم هذه 

كدليــل يف الدراســة، كــا ميكنهــم  تنقيحهــا عنــد الحاجــة.

Conceptual Style  -  األسلوب املفاهيمي
ــز بهــا األفــراد؛ وقــد  ــارة عــن طريقــة يتمي ــا املــرء عــن أفــكاره. وهــو عب ــي يعــر به ــة الت يعــرف بالكيفي

تتفــاوت بــن مــا هــو اندفاعــي وتأمــي أو بــن العقــاين وغــر العقــاين أو بــن املنهجــي املنتظــم والفوضــوي 

غــر املنتظــم.  

    Concordia  University  -  جامعة كونكورديا
جامعــة كونكورديــا هــي جامعــة لوثريــة )Lutheran university( شــمولية لديهــا هيئــة تدريــس وهيئــة 

موظفــن عــى درجــة عاليــة مــن املوهبــة والقــدرة عــى االبتــكار. ويتمحــور الركيــز يف جامعــة كونكورديــا 

عــى إقامــة عاقــات حقيقيــة وثيقــة مــع الطــاب عطفــاً عــى التــزام الجامعــة مبــد يــد العــون لــكل طالــب 

وطالبــة فيهــا وتقديــم املســاعدة لهــا لتحقيــق النجــاح يف املدرســة ويف الحيــاة العامــة بعــد التخــرج.  

Concrete Model  -  األسلوب الحيس
األســلوب الحــي هــو أحــد  أســاليب أداء الوظائــف املعرفيــة التــي تصــف الطريقــة التــي يتبعهــا الطفــل 

أو النهــج الــذي يختطــه يف حــل املســائل عــى مســتوى أويل بســيط أو ابتــدايئ. ويشــر املصطلــح أيضــاً إىل 

االســتعانة باألشــياء امللموســة واســتخدامها يف التدريــس يف مقابــل التدريــس اللفظــي البحــت، الــذي يقــوم 

عــى التلقــن اللفظــي املحــض. 
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Concrete Operational Stage مرحلة العمليات املحسوسة  -   
ــار  ــك يف إط ــه وذل ــدى بياجي ــوم ل ــون املفه ــل تك ــدى مراح ــي إح ــة ه ــات املحسوس ــة العملي إن مرحل

نظريــة بياجيــه للنمــو املعــريف )Piaget’s theory of cognitive development(. وتعــد مرحلــة العمليــات 

املحسوســة هــي املرحلــة التــي يكتســب األطفــال خالهــا مهــارات االســتدالل الحــي فضــاً عــن املحافظــة 

عــى الفهــم. 

Conduction Aphasia  -  الحبسة التعبريية
هــي قصــور لغــوي ناجــم عــن تلــف امللزمــة املقوســة التــي هــي عبــارة عــن باقــة مــن األليــاف العصبيــة 

ــروكا  )Broca›s area(. وعــى  ــة ب ــك )Wernicke›s area( إىل منطق ــدة مــن منطقــة ويرن ــة املمت املحوري

النقيــض للفــرد املصــاب بتلــف يف منطقــة »بــروكا«، فــإن الفــرد املصــاب بهــذه الحبســة ينطــق الكلــات 

وأصــوات الــكام بطريقــة جيــدة وقــد تكــون لديــه مشــكلة يف فهــم اللغــة املســموعة )الفهــم الســاعي( 

ولكنهــا ليســت بدرجــة ســوء مشــكلة الفهــم التــي تكــون لــدى الشــخص املصــاب بحبســة »ويرنــك«. وال 

ــة  ــن حركي ــة. وتنقســم إىل نوع ــة صحيح ــرات بطريق ــادة نطــق الفق ــا إع يســتطيع الشــخص املصــاب به

وحســية، فالحركيــة تبــدو يف قصــور حــركات النطــق، والحســية تظهــر يف عــدم القــدرة عــى فهــم الكلــات 

املنطوقــة أو املكتوبــة. 

Connected Instruction  -  التدريس املتصل
هــو طريقــة تدريــس منهجــي يظهــر فيهــا املعلــم باســتمرار، ويناقــش مــع الطــاب العاقــة بــن مــا تــم 

تعلمــه، ومــا يتــم تعلمــه، ومــا ســيتم تعلمــه.

Cones  -  مخروطات العني
ــا املســتقبلة شــديدة الحساســية للضــوء يف شــبكية العــن، ويوجــد العديــد منهــا  أحــد نوعــن مــن الخاي

يف العــن وتنهــض بأعبــاء حــدة اإلبصــار ومتييــز األلــوان. واملخاريــط مســؤولة عــن الرؤيــة التــي تتكيــف 

حســب الضــوء.

Congenital  -  والدي
أي حالة موجودة منذ الوالدة. 

Conscious  -  الوعي
يقصــد بــه اكتســاب الوعــي أو الحيــاة العقليــة أو امتــاك األحاســيس واملشــاعر. ويقصــد بــه كذلــك الحالــة 

التــي يســتقبل فيهــا الكائــن الحــي االنطباعــات أو يكتســب الخــرات.  
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Consonant  -  صوت الحرف الساكن
ــة.  وهــو  ــة أو حــرف متحــرك مــن حــروف التهجئ ــا ليــس بحــرف عل صــوت الحــرف الســاكن هــو كل م

 )laryngeal vibration( صــوت كامــي اصطاحــي يصــدر بتذبذبــات لألوتــار الصوتيــة يف الحنجــرة والحلــق

أو بدونهــا، عــن طريــق انقباضــات وتقلصــات متتاليــة معينــة يف عضــات النطــق؛ مــا يــؤدي إمــا إىل تغيــر 

مجــرى هــواء الزفــر أو اعراضــه أو تضييقــه أو قطــع طريقــه وغلقــه بالقــدر الــذي يزيــد مــن ضغطــه.   

Construct Validity  -  ) الصدق التكويني ) البناء
يجــب أن ميثــل الســلوك املقــاس أو القــدرة املقاســة توجهــاً ســلوكياً راســخاً أو خاصيــة أصيلــة. أمــا مقومــات 

اتخــاذ القــرار الســديد حيــال الصــدق اإلنشــايئ لإلختبــار، فهــي تشــمل إبــراز أن االختبــار عــى درجــة عاليــة 

مــن صــدق املحتــوى أو الصــدق املنطقــي وإثبــات أنــه عــى درجــة عاليــة مــن الصــدق الضمنــي املســتبط، 

وأنــه ينطــوي عــى معامــل ارتبــاط أو عاقــات واضحــة – بعضهــا إيجــايب وبعضهــا ســلبي – مــع االختبــارات 

ــة األخرى. املامئ

Constructivism  -  البنائية
 Knowledge is constructed by the learner from(  ــاءه املعــريف مــن واقــع الخــرة ــم بن يشــيد املتعل

 Immanuel( ــت ــل كان ــال إميانوي ــن أع ــتعاراً م ــفياً مس ــوراً فلس ــح منظ ــل املصطل experience(. وميث

ــم تفســره أو  ــل ويت ــام األول يف العق ــه موجــود يف املق ــي عــى أن ــع الحقيق ــذي ينظــر إىل الواق Kant( ال

تأويلــه حســب التصــور املعــريف الخــاص بالشــخص املختــص. وياحــظ يف هــذا املنظــور أن خــرات الفــرد 

ــل الخــرات والتجــارب  ــة تأوي ــه ترتكــز برّمتهــا عــى كيفي ــة ومعتقدات ــه العقلي ــه وتركيبت الســابقة وتجارب

وتفســر مآالتهــا. وتتمحــور البنائيــة إذاً عــى كيفيــة بنــاء املعرفــة أكــر مــن تركيزهــا عــى حاصــل املعرفــة 

أو موضوعهــا املســتهدف. ولقــد كانــت رؤيــة بياجيــه )Piaget( تتمثــل يف أن الطفــل يتعــن عليــه تكويــن 

ــا  ــه. أم ــوام ذكائ ــر وق ــكل جوه ــي تش ــي الت ــر املنطق ــغ التفك ــية وصي ــم األساس ــن املفاهي ــادة تكوي وإع

ــة  ــرون إىل أن الحصيل ــم يش ــتخدامها فإنه ــدون الس ــا واملؤي ــون عنه ــة واملدافع ــي البنائي ــادون إىل تبن املن

املعرفيــة الوحيــدة التــي تســتحق االكتســاب هــي تلــك التــي يكتشــفها الطالــب بنفســه، ألن مــن األرجــح 

ــأن هــذا  ــد إي دي هــرش )E.D. Hirsch( ب ــا ســتكون أكــر مدعــاة للتذكــر واالســتخدام يف حــن يفي أنه

 )discovery learning( ــاف ــم باالكتش ــاً أن »التعل ــم أيض ــه يزع ــد إال أن ــو املفي ــة ه ــن املعرف ــوع م الن

والتعلــم املوجــه )guided learning(« يندرجــان عــى حــد ســواء تحــت البنائيــة يف حقيقــة األمــر، وعليــه 

فــإن املصطلــح مل يقــدم أيــة إضافــة للنقــاش.

 

Constructivist Approach  -  الطريقة البنائية
ــاس  ــن قي ــدالً ع ــتيعابه ب ــب واس ــى أداء الطال ــز ع ــى الركي ــة تنطــوي ع ــح إىل طريق يشــر هــذا املصطل

ــرة  ــوره بالخ ــا ط ــل وم ــن قب ــب م ــه الطال ــا يعرف ــة م ــذه الطريق ــتفاد يف ه ــه. ويس ــه ومعارف مهارات

والتجــارب، حيــث يتــاح للطالــب أن يتخــذ تلــك املعرفــة الســابقة أساســاً يبنــي عليــه ويضيــف إليــه إلنشــاء 

ــه. ــم أو املوقــف التعليمــي الخــاص ب ــة التعل ــن تجرب ــاء املعــريف أو تكوي البن



47معجم صعوبات التعلم

Constructivist Math Teaching  -  تدريس الرياضيات بالطريقة البنائية
إتبــاع أســلوب اســتقصايئ لتدريــس الرياضيــات تبعــاً لتوجيهــات املعلــم الــذي يقوم بعــرض مــواد الرياضيات 

ومفاهيمهــا بصــورة تدفــع الطــاب وتقودهــم عــر عمليــة تقتــي تكــون املبــادئ والعموميــات والقواعــد 

الكليــة التــي تحكــم العمليــات الرياضيــة.

Consultation  -  االستشارة
االستشــارة هــي عبــارة عــن عمليــة مبوجبهــا يقــوم أحــد املهنيــن أو املختصــن مبســاعدة مهنــي أو مختــص 

ــه  ــع في ــاد يضطل ــايث األبع ــة منــوذج ث ــي إذاً مبثاب ــاً؛ فه ــاً ثالث آخــر، بغــرض التصــدي ملشــكلة تخــص طرف

ــق مستشــر )consultee( أو  ــارشة عــن طري ــة غــر مب ــة مســتفيد بطريق املستشــار )consultant( بخدم

ــل املستشــر  ــا يتعام ــه املستشــر )الوســيط( بين ــوىل توجي ــى أن املستشــار يت وســيط )mediator(، مبعن

.)client( ــب الخدمــة ــارشًة مــع املســتفيد أو طال مب

Content Area Acceleration  -  اإلرساع يف مجال املحتوى
هــو أســلوب تدريــس خــاص بالطــاب املوهوبــن ويقتــي مفهــوم اإلرساع بنقــل الطالــب إىل مســتوى أعــى 

ســواء كان النقــل إىل مــواد منهجيــة أكــر تقدمــاً أو االلتحــاق بفصــل أعــى مســتوى.

Content Validity  -  صدق املحتوى
ــراد  ــا ي ــار يقيــس فعــاً م ــأن االختب ــاد حــديس ب هــو نســخة مطــورة مــن الصــدق الظاهــري، وهــو اعتق

منــه وذلــك لجهــة أن املهــام املطلوبــة مــن الشــخص الجالــس لاختبــار ينبغــي أن متثــل عينــة وافيــة مــن 

املهــارات والســلوكيات املــراد قياســها بواســطة االختبــار. أمــا القــرار املتعلــق بتقريــر مــا إذا كان االختبــار 

يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن صــدق املحتــوى أم ال، فيتعــن اتخــاذه مــن قبــل خبــر متخصــص يف املهــارات أو 

األنشــطة الخاضعــة للقيــاس.

Context Clues  -  دالالت السياق
تتمثــل دالالت الســياق يف مصــادر املعلومــات فيــا وراء الكلــات والتــي ميكــن أن يســتأنس بهــا القــراء 

للتنبــؤ مبعــاين الكلــات غــر املعروفــة والتــي ميكــن اســتخاصها مــن الجملــة املبــارشة التــي تحتــوي عــى 

الكلمــة املعنيــة أو النــص الــذي قــرئ مــن قبــل أو مــن الصــور املصاحبــة للنــص أو مــن التعاريــف أو األمثلــة 

أو األوصــاف الــواردة يف النــص.

Contextual Influences  -  املؤثرات السياقية
ــة الطالــب والتــي مــن شــأنها التحكــم أو التأثــر عــى  ــة العوامــل واملتغــرات املوجــودة يف بيئ هــي جمل

ســلوكه.  

Contingency  -  االرشاط
هــي جملــة الــرشوط التــي يتعــن اســتيفاؤها ليصبــح املعــزز وشــيكاً أو يف املتنــاول. ويجــب الوفــاء بتلــك 

 .)controlling agent( الــرشوط بالكامــل قبــل عــرض املكافــأة مــن خــال العامــل الضابــط
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Continuous Assessment  -  التقييم املستمر
يعــد التقييــم املســتمر عنــرصاً مــن عنــارص التدريــس االســتجايب )responsive instruction(، القائــم عــى 

االســتجابة ، حيــث يضطلــع املعلــم مبراقبــة أداء الطــاب بصفــة منتظمــة لتحديــد مــدى اقــراب مســتوى 

الطــاب مــن الهــدف التدريــي املــراد تحقيقــه.

عملية املراقبة املركزة والتطور املستمر
Continuous Improvement and Focused Monitoring Process (CIFMP)

هــي عمليــة املراقبــة املتبعــة مــن قبــل وزارة الربيــة والتعليــم بالواليــات املتحــدة األمريكيــة للتأكــد مــن 

االمتثــال للمتطلبــات والتحقــق مــن النتائــج املتوخــاة مــن برامــج الربيــة الخاصــة عــى مســتوى الواليــات.

Continuous Reinforcement  -  التعزيز املستمر
يشــر التعزيــز املســتمر إىل تقديــم املعــزز بعــد كل اســتجابة صحيحــة، وهــو عبــارة عــن جدول يتــم مبوجبه 

تقديــم املعــزز بعــد كل اســتجابة صحيحــة أي أنــه عاقــة قوامهــا واحــد بواحــد بــن االســتجابة واملعزز.

Continuum of Services  -  تدرج الخدمات
ــة  ــارات الربوي ــة الخاصــة مــن خــال سلســلة الخي ــدرج يف مــكان خدمــات الربي ــح  إىل الت يشــر املصطل

املختلفــة، حيــث يتــم تحديــد مســتويات الطــاب لتوزيعهــم حســب املســتوى املناســب لقــدرات كل منهــم؛ 

وهــي السلســلة التــي ميكــن أن تســتخدمها املــدارس لخدمــة الطــاب ذوي اإلعاقــات وتتــدرج مــن البيئــة 

األقــل تقييــداً إىل البيئــة األكــر تقييــداً.

Convergent Thinking  -  التفكري التقاريب
التفكــر التقــاريب هــو التفكــر الــذي يســفر عــن حلــول وإجابــات تقليديــة أو متوقعــة )عــى العكــس مــن 

 .)divergent thinking( التفكــر التباعــدي

Conversion Tables  -  جداول التحويل
جــدول التحويــل عبــارة عــن مخطــط يســتخدم لتحويــل درجــات االختبــار إىل قياســات مختلفــة ملســتويات 

 percentile( والرتــب املئينيــة )grade equivalents( األداء أو املكافئــات العمريــة، مثــل املكافئــات الصفيــة

.)ranks

 

 Coolabah Dynamic Assessment  -  تقييم كوالباه الدينامييك
ــد  ــايف  )Dr. Graham Chaffey(  لتحدي ــام تش ــور جراه ــا الدكت ــم طوره ــح إىل أداة تقيي ــر املصطل يش

القــدرات الكامنــة لــدى الطــاب يف ســن الثامنــة أو التاســعة أو العــارشة أو الحاديــة عــرشة. وهــو مصمــم 

خصيصــاً بحيــث يكــون فعــاالً ويحقــق املــراد منــه يف أوســاط الســكان األصليــن واألطفــال املنحدريــن مــن 

طبقــات اجتاعيــة واقتصاديــة دنيــا.   
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Cooperative Learning  -  التعلم التعاوين
ــث  ــايئ )Progressive/Constructivist(، حي ــي / البن ــم التقدم ــراتيجية يف التعل ــح إىل اس ــر املصطل يش

يعــد التعلــم مبثابــة نشــاط اجتاعــي يتــم فيــه توزيــع الطــاب إىل مجموعــات للعمــل بصــورة جاعيــة 

يف مهمــة مدرســية مشــركة لتحقيــق األهــداف املشــركة. ومــن خــال أنشــطة التعــاون، يســعى الطــاب 

إىل تحقيــق النتائــج التــي تعــود بالفائــدة عليهــم وعــى أعضــاء مجموعتهــم يف آٍن واحــد. وهــو أســلوب 

تدريــس ناجــح وفاعــل يتــم فيــه تقســيم الطــاب إىل مجموعــات صغــرة، قـــوام كل منهــا عــدد مــن األفــراد 

ذوي القــدرات املتباينــة، ومتــارس كل منهــا مجموعــة مــن األنشــطة املختلفــة بهــدف رفــع مســتوى فهمهــا 

يف موضــوع مــا. ويكــون كل عضــو يف الفريــق مســؤوالً، ليــس فقــط عــن تعلــم واســتيعاب مــا درســه، ولكــن 

أيضــاً عــن مســـاعدة أقرانــه عــى التعلــم؛ ممـــا يفــي يف نهايــة املطــاف إىل تهيئــة الجــو لإلنجــاز. ويذهــب 

منتقــدو هــذه االســراتيجية إىل الزعــم بــأن الطــاب الذيــن يتمتعــون بقــدرات أعــى ينتهــي بهــم الحــال إىل 

أن يضطلعــوا بإنجــاز القســط األوىف مــن العمــل املطلــوب يف حــن أن مــن لديهــم قــدرات أقــل يحصلــون 

 )constructivist( والتعلــم البنــايئ )active( عــى كســب ضئيــل مــن النشــاط. )أنظــر أيضــاً التعلــم النشــط

والتعلــم باالكتشــاف )discovery( والتعلــم بالتطبيــق العمــي املبــارش )hands-on( والتعلــم االســتقصايئ 

)inquiry( والتعلــم الشــمويل )holistic( والتعلــم بالعمــل )learning by doing( والتعلــم باملشــاريع 

  .)thematic( والتعلــم بطريقــة املواضيــع )project(

Cooperative Math Activities  -  أنشطة الرياضيات التعاونية
هــي أنشــطة بتــم إنجازهــا مــن قبــل الطــاب بصفــة ثنائيــة أو جاعيــة لدراســة الرياضيــات. وتتيــح متاريــن 

الرياضيــات التعاونيــة فــرص تعلــم الرياضيــات يف حالــة محدوديــة جهــود املعلــم بســبب القيــود الزمنيــة 

أو ارتفــاع أعــدد الطــاب.

Coordination  -  التناسق
ــآزر  ــة )الت ــة معين ــف العضــات إلصــدار حرك ــن مختل ــآزر ب يشــر التناســق إىل االنســجام واالتســاق والت

الحــريك(.

Core Curriculum  -  املنهج املحوري
هــو املنهــج الــذي يتضمــن املنظومــة األساســية للمعرفــة عــى نطــاق املقــرر املعــريف الكامــل الــذي يكــون 

مطلوبــاً مــن جميــع الطــاب تعلمــه يف املدرســة. 

Correlates of Dyslexia  -  ارتباطات صعوبة القراءة
تشــر ارتباطــات صعوبــة )عــر( القــراءة إىل األعــراض أو الســلوكيات االجتاعيــة كاملفاهيــم االجتاعيــة 

الخاطئــة، والنفســية، مثــل انخفــاض درجــة احــرام الــذات، والدراســية كمشــاكل التهجــي واإلمــاء والكتابــة، 

ــدى  ــات وامل ــة واملعلوم ــردات اللغوي ــات واملف ــال الرياضي ــدرات يف مج ــرص للق ــان املخت ــة )البي واإلدراكي

الرقمــي(، والفســيولوجية كاختــال وظائــف املــخ، والتــي تحــدث بالتزامــن مــع املشــكلة الرئيســية للفــرد 

ــة الشــديدة يف القــراءة(. ذي العــر القــرايئ )الصعوب
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 Cortical  -  متعلق بالقرشة املخية
يشــر هــذا املصطلــح إىل القــرشة املخيــة، أعــى مســتوى وظيفــي للدمــاغ أو الجوانــب املعرفيــة واإلدراكيــة 

لعمليــة التعلــم. 

Council of Exceptional Children (CEC) مجلس األطفال غري العاديني  -  
ــة مكرســة خصيصــاً لتحســن املخرجــات  ــة دولي ــن أكــر منظمــة مهني ــال غــر العادي ــس األطف يعــد مجل

الربويــة والتعليميــة والحصيلــة املعرفيــة لألفــراد غــر العاديــن )األفــراد ذوي اإلعاقــات واملوهوبــن( الذيــن 

يختلفــون عــن األفــراد العاديــن مــن الناحيــة الجســمية أو العقليــة أو االجتاعيــة بدرجــة تســتلزم عنايــة 

ومعاملــة خاصــة.

County Case Management  -  إدارة الحالة باملنطقة
ــا املنطقــة مــن خــال املرشــد  ــي تقدمه ــة باملنطقــة إىل تنســيق الخدمــات والرامــج الت يشــر إدارة الحال

ــا. ــق عليهــم رشوطه ــن يســتحقونها وتنطب ــراد الذي االجتاعــي لألف

Creativity  -  اإلبداع
ــة و/أو  ــة والفني ــاالت األدبي ــكار يف املج ــة، إىل روح االبت ــة النموذجي ــن الناحي ــداع، م ــح اإلب ــر مصطل يش

ــة.  ــة و/أو الوظيفي الفكري

Critical theory  -  النظرية النقدية
النظريــة النقديــة عبــارة عــن فحــص متحيــيص مســتمر ألفــكار كارل ماركــس وتأثرهــا عــى ضــوء معطيــات 

ــالية  ــات الرأس ــات باملجتمع ــم واملؤسس ــى القي ــا ع ــة تطبيقه ــياق جدلي ــيا يف س ــاع وال س ــم االجت عل

ــة املصممــة لدعــم التحــول االقتصــادي والســيايس واالجتاعــي.   ــك عــى دور األيدولوجي وكذل

Criteria  -  املحّك
ــات  ــن الدرج ــة م ــك جمل ــل املح ــى األداء، وميث ــم ع ــتخدمة للحك ــار املس ــط أو املعي ــو الضاب ــّك ه املح

والتقديــرات .. الــخ ، التــي تــم تصميــم االختبــار ألجــل التنبــؤ بهــا أو إيجــاد العاقــات معهــا. وهــو يف العادة 

يغطــي وحــدات صفــرة نســبياً مــن املحتــوى، كــا أنهــه وثيــق الصلــة بالتدريــس بيــد أنــه يســتخدم أيضــاً 

عنــد تصحيــح االختبــارات الشــاملة ورصــد درجــات تلــك االختبــارات. وتكتســب الدرجــات معناهــا وتســتمد 

مدلولهــا مــن حيــث مــا يعرفــه الطالــب أو مــا ميكنــه القيــام بــه أكــر مــن اكتســابها للمعنــى يف أو باإلضافــة 

إىل عاقتهــا بالدرجــات التــي تحرزهــا مجموعــة معياريــة. ويف كثــر مــن األحيــان تكتســب تلــك الدرجــة 

املعنــى مــن حيــث أنهــا درجــة فاصلــة )cut-off score(، بحيــث يوصــف مــن يحــرزون درجــات أعــى منهــا 

بأنهــم حققــوا الدرجــة املطلوبــة )أي أنهــم أتقنــوا محتــوى املــادة( يف حــن أن مــن يحــرزون درجــات أقــل 

منهــا يعتقــد أنهــم مل يحققــوا الدرجــة املطلوبــة وبالتــايل مل يتقنــوا محتــوى املــادة. 
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Criterion-Referenced Tests (CRTs) االختبارات محكّية املرجع  -  
هــي اختبــارات يقــارن فيهــا القيــاس مبحــك )معيــار مقبــول(. ويقــارن أداء الفــرد بهــدف أو محــك لــألداء 

ــْت، وال  ــد أُتِْقَن ــارة ق ــت امله ــا إذا كان ــارات م ــع االختب ــن واق ــن. ويتحــدد م ــأداء الطــاب اآلخري ــس ب ولي

ــارات تهــدف  ــار أداء مجموعــة مشــابهة(. وهــي اختب ــن )معي ــأداء الطــاب اآلخري ــب ب ــاَرن أداء الطال يُق

إىل قيــاس درجــة الوفــاء بأهــداف برنامــج درايس معــن. وتنحــو هــذه االختبــارات منحــى قيــاس مهــارات 

ــد  ــي تنطــوي يف العــادة عــى تحدي ــة املرجــع الت ــارات معياري ــك تختلــف عــن االختب محــددة وهــي بذل

ــق  ــة املرجــع خصيصــاً مــع محــك مطل ــارات محكي ــارة. وتســتخدم االختب درجــات املجــاالت العامــة للمه

للنجــاح التحصيــي.

Critical Literacy  -  تعلم القراءة النقدية
ــص.  ــاه الن ــدي تج ــور نق ــي منظ ــد تبن ــس تؤي ــة تدري ــة إىل طريق ــراءة النقدي ــم الق ــح تعل ــر مصطل يش

ــة )عــدم  ــم االجتاعي ــي تعــر عــن املفاهي ــل الفاعــل للنصــوص الت ــة عــى التحلي ــراء النقدي وتشــجع الق

ــه مضمــون  ــر اإلســراتيجيات الخاصــة بالكشــف عــن كن ــا توف املســاواة يف العاقــات اإلنســانية(. كــا أنه

الرســائل التــي تســتبطنها النصــوص واســتجائها. وقــد انبثقــت أســاليب القــراءة النقديــة – األســاليب ذات 

املنحــى النقــدي ملعرفــة القــراءة والكتابــة- عــن الدراســات التــي أجراهــا الخبــر الربــوي واملنظـّـر الرازيــي 

 )social justice حــول أصــول وفنــون التدريــس يف مجــال العدالــة االجتاعيــة )Paulo Freire( باولــو فريــر

 )Freirean critical ويُْنظـَـُر إىل املعرفــة النقديــة الفريريــة )مــن اســم فرير( للقــراءة والكتابــة pedagogy(.

)literacy عــى أنهــا وســيلة ملســاعدة غــر املتمكنــن واملســتضعفن مــن خــال تزويدهــم مبــا يلــزم ملناهضة 

االضطهــاد ومكافحــة الظلــم. ولقــد أصبحــت هــذه الوســيلة شــائعة لتدريــس اللغــة اإلنجليزيــة  للطــاب  

يف بعــض الــدول التــي تتحــدث اللغــة اإلنجليزيــة مبــا فيهــا كنــدا وأســراليا ونيوزيلنــدا فضــاً عــن اململكــة 

املتحــدة. ويف القلــب مــن هــذه الطريقــة الخاصــة بالتدريــس يــأيت االعتقــاد بأنــه ملــا كان مــن شــأن معرفــة 

القــراءة والكتابــة متكــن الطــاب مــن اســتخاص املعــاين مــن النصــوص كان البــد للقــراءة النقديــة للنصــوص 

ــر  ــك النصــوص للتأث ــة ســعي تل ــم كيفي ــن فه ــم م ــن أن متكنه ــة م ــم االجتاعي ــن املفاهي ــر ع ــي تع الت

ــان  ــان لنظريت عليهــم وتغيرهــم ليصبحــوا أعضــاء فاعلــن يف مجتمعهــم. وتوجــد يف الوقــت الراهــن رؤيت

ــة  ــدة / الفريري ــة املاركســية الجدي ــة، هــا النظري ــراءة والكتاب ــة للق ــة النقدي ــال املعرف ــيتان يف مج أساس

ــا ال  ــه؛ وه ــدة أوج ــان يف ع ــان الرؤيت ــل هات ــرالية. وتتداخ ــة األس )New-Marxist/ Freirean( والنظري

ميثــان بالــرورة رؤى متنافســة، وإمنــا تتخــذان مقاربــات مختلفــة لتنــاول املوضــوع ذاتــه. وضــم الربويــون 

االســراليون الذيــن كان لهــم التأثــر البالــغ يف تطويــر نظريــة املعرفــة النقديــة للقــراءة والكتابــة يف اســراليا، 

كل مــن ألــن لــوك )Alan Luke( وبيــر فريبــودي )Peter Freebody(. وقــد اعتمــدت أســراليا يف الوقــت 

ــا  ــررات منهجه ــا ضمــن مق ــورة وأدرجته ــة املذك ــة بالنظري ــرؤى واألســاليب املتعلق الحــارض عــدداً مــن ال

ــا  ــة وماءمته ــراءة والكتاب ــة للق ــة النقدي ــن املعرف ــوة م ــدة املرج ــت الفائ ــد أصبح ــي. وق ــدرايس الوطن ال

مثــار نقــاش وجــدال؛ حيــث يــرى البعــض أنهــا ال تصلــح أساســاً لتدريــس مهــارات القــراءة والكتابــة عــى 

مســتوى املــدارس لجهــة تركيزهــا املفــرط عــى تفكيــك النــص وتحليــل املضامــن االجتاعيــة والسياســية 

التــي تســتبطنها املعــاين الخفيــة بالنــص.
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Critical Thinking  -  التفكري الناقد
ــم للمســألة والرهــان  التفكــر الناقــد أو النقــدي هــو حــل املســائل مــن خــال الفحــص املنهجــي واملنظَّ

ــايت وربــط ذلــك باملعــارف الســابقة.  اإلثب

Critical-Thinking Skills  -  مهارات التفكري الناقد
يشــر مصطلــح مهــارات التفكــر الناقــد إىل تحليــل األفــكار وحــل املســائل بصــورة مســتقلة،  وينطــوي هــذا 

املصطلــح عــى القــدرة عــى تحليــل األفــكار وحــل املســائل مــع اتخــاذ موقــف »ناقــد » ومســتقل مبــا يكفي 

ــارات  ــك امله ــل تل ــرار القــايض بإعــال املــرء فكــره يف متحيــص األشــياء بنفســه؛ إذ متث ــة الق تجــاه مرجعي

ــف النظــام الدميقراطــي،  ــن يعيشــون تحــت كن ــن الذي ــدى املواطن ــاً مستحســناً ل ــاً وتعليمي ــاً تربوي هدف

كــا أنهــا ظلــت تحظــى بالتأييــد عــى الــدوام وتجــد مــن يؤيدهــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــى 

مــر الزمــن منــذ عهــد جفرســون )Jefferson(، وتجــد القبــول لــدى جميــع املنظريــن الربويــن األمريــكان. 

وتعــد القــدرة عــى التفكــر بطريقــة نقديــة هدفــاً ميكــن بــكل ســهولة تبســيطه تبســيطاً مخــاً باعتبــاره 

شــعاراً ال غــر. ويف ســياق التقليــد التقدمــي الــذي مــا فتــئ يســود يف املــدارس يف الوقــت الراهــن، اتضــح 

أن التفكــر النقــدي يســتبطن معــادالً موازنــاً لتدريــس »الحقائــق البحتــة« الــذي يكــون فيــه الطــاب كــا 

ــؤالء  ــرص دور ه ــث يقت ــاً، حي ــهد حالي ــى املش ــون ع ــر املهيمن ــامو الكاريكات ــم رس ــا يصوره ــام، ك األنع

الطــاب عــى مجــرد االســتيعاب الســلبي للحقائــق مــن كتــب املقــررات الدراســية أو مــن الفصــول الــذي 

يكــون التدريــس فيهــا عــى غــرار طريقــة املحــارضات، حيــث يكتفــي الطــاب باملاحظــة أو االســتاع دومنــا 

مشــاركة فعالــة منهــم. وباملقابــل، يرتبــط التفكــر النقــدي بالتعلــم النشــط الفاعــل والتعلــم باالكتشــاف 

فضــاً عــن ارتباطــه بشــحذ الفكــر واســتثارة كوامــن العقــل بصــورة مســتقلة تقــوم عــى االعتــاد عــى 

النفــس واالســتنهاض الــذايت للهمــم والتفكــر الحــر عــى النحــو الســائد يف النظــم الدميقراطيــة. وبــإدراك 

التفكــر النقــدي يف ســياق هــذا التقليــد التدريجــي املتقــدم ميكــن القــول أيضــاً بإدراجــه يف نطــاق مفهــوم 

الربيــة والتعليــم كأداة ذات طابــع وســيي، ذلــك أن التفكــر النقــدي ينتمــي إىل املفهــوم التصــوري املذكــور 

الــذي يقــوم عــى افــراض مفــاده أن املكــون الجوهــري ملهــارات التفكــر النقــدي إمنــا يتمثــل يف اكتســاب 

ــة والقــدرة عــى  ــراءة الخاصــة بالفكــرة املحوري ــران مــع القــدرة عــى الق عــادات التفكــر النقــدي باالق

إمعــان النظــر والفكــر يف األشــياء؛ إال أن هــذا املفهــوم الوســيي يعــد منوذجــاً غــر صحيــح للتفكــر النقــدي 

الحقيقــي عــى أرض الواقــع. ويظــل االســتقال الفكــري عــى الــدوام مســتنداً عــى املعرفــة املامئــة، وبالتــايل 

ال يســتطيع املــرء أن يفكــر بطريقــة مســتقلة مــا مل يكــن لديــه القــدر الــكايف مــن املعرفــة وثيقــة الصلــة 

باملوضــوع املطــروح، فالتفكــر النقــدي ليــس مجــرد تعبــر عــن الــرأي كــا أن معارضــة »التفكــر النقــدي« 

ومخالفــة »الحقائــق املحضــة » يعــد خطــأ تجريبيــاً فادحــاً. ويتضافــر إذاً مــا تقتضيــه الفطــرة الســليمة مــع 

معطيــات علــم النفــس املعــريف لتأييــد وجهــة نظــر جفرســون التــي مؤداهــا أن التفكــر يعتمــد دامئــاً عــى 

املعرفــة الواقعيــة القامئــة عــى الحقيقيــة.

Cross-Modal  -  النموذج املتقاطع
يتضمن النموذج املتقاطع عى أكر من منط حي أومنوذج محكاة أو نسق تعليمي حي.
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Cueing System  -  النظام التلقيني
ــي مــن شــأنها أن تســاعد عــى التعــرف  ــف مصــادر املعلومــات الت ــي عــى مختل ينطــوي النظــام التلقين

 )phonics( عــى كلمــة مل يتســن التعــرف عليهــا مــن النظــرة األوىل؛ مثــل الصوتيــات / الطريقــة الصوتيــة

 )semantic( واملعلومــات املتعلقــة بعلــم املعــاين )structural analysis( والتحليــل الركيبــي الهيــكي

 .)syntactical( ــا الصحيحــة ــا وفــق عاقاته ــب كلاته ــاء الجمــل وترتي ــق ببن ــي تتعل ــك الت وتل

Cuisenaire Rods  -  القضبان امللونة
هــي مجموعــة قوامهــا عشـــرة قضبــان ملونــة إلجــراء العمليــات الحســابية واســتعراض املهــارات الرياضيــة؛ 

وتــراوح أطوالهــا مــن ســنتيمر واحــد إىل عــرشة ســنتيمرات بينــا يبلــغ عرضهــا ســنتيمراً واحــداً. وتبلــغ 

ــر  ــد(، أحم ــنتيمر واح ــض )س ــي كاآليت : أبي ــداً وه ــاً واح ــنتيمراً مكعب ــان س ــن القضب ــع ب ــة التقاط نقط

)ســنتيمران(، اخضـــر فاتــح )ثاثــة ســنتيمرات(، أرجــواين )أربعة ســنتيمرات(، أصفر )خمســة ســنتيمرات(، 

ــة ســنتيمرات(، أزرق )تســعة  ــي )مثاني أخــر غامــق )ســتة ســنتيمرات(، أســود )ســبعة ســنتيمرات(، بُن

ســنتيمرات(، برتقــايل )عشـــرة ســنتيمرات(. وميكــن اســتخدام هــذه القضبــان ملســاعدة األطفال عــى إتقان 

ــم الكســور  ــم العــد وفهــم األعــداد ومفاهي ــد األمنــاط وتكويــن مفاهي ــم الفــرز والتصنيــف وتحدي مفاهي

)إيجــاد املضاعــف املشــرك األصغــر( وتحديــد القيمــة الحســابية.

Cultural Bias  -  التحيز الثقايف
يشــر التحيــز الثقــايف إىل حقيقــة أن اختبــارات الــذكاء ومقاييــس التقييــم األخــرى تعكــس نظــام قيــم معــن، 

حيــث تنحــاز انحيــازاً حضاريــاً قويــاً لثقافــة وقيــم الطبقــة الوســطى األنجلوساكســونية )يف الواليــات املتحدة 

األمريكيــة(. ويســود اعتقــاد بــأن أبنــاء األقليــات عنــد جلوســهم لاختبــار يحصلــون عــى درجــات تكــون 

متأثــرة ســلباً بقــدر مــا مــن جــراء التحيــز الثقــايف.

Cultural Loading  -  تحميل الخلفيات الثقافية
يشر تحميل الخلفيات الثقافية إىل درجة انعكاس إحدى الخلفيات الثقافية عى أحد االختبارات.

Culture-Fair Tests  -  ًاالختبارات العادلة ثقافيا
هــي اختبــارات يفــرض فيهــا تخفيــف آثــار التحيــز الثقــايف والحــد منــه؛ وقــد جــرت العــادة عــى أن يتــم 

ــد  ــا يؤي ــات م ــاث والدراس ــد يف األبح ــونية. وال يوج ــطى األنجلوساكس ــة الوس ــم الطبق ــام قي ــز لنظ التحي

ــكاد يوجــد أي منهــا. ــارات وال ي اســتخدام هــذا النــوع مــن االختب

Curriculum  -  املنهج
يشــر املصطلــح إىل الخطــة التدريســية إلكســاب املهــارات وتقديــم الحصــص وتحقيــق األهــداف الربويــة 

ــك يف األهــداف  ــل ذل ــم تدريســه، ويتمث ــوي عــى مايت ــدان الرب ــج يف املي ــق املنه ــة. ويطل ــادة معين يف م

والغايــات التــي يتعــن بلوغهــا لتحقيــق الكفــاءة األكادمييــة والوفــاء باملتطلبــات االجتاعيــة. ولعــل هــذا 
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ــة  ــة )currer( الخاص ــة الاتيني ــا الكلم ــج )curriculum( مصدره ــة منه ــك أن كلم ــاً، ذل ــف مامئ التعري

ــباق. فاملنهــج إذاً هــو املضــار )course( الــذي ينبغــي انتهاجــه وإتباعــه للوصــول إىل خــط  بعربــات السِّ

النهايــة. وميكــن أن تنهــض املدرســة أو إدارة التعليــم باملنطقــة أو وزارة الربيــة بأعبــاء تأليــف املنهــج بينــا 

يضطلــع املعلــم مــن ناحيــة منوذجيــة بتنفيــذه. 

Curriculum-based Assessment (CBA) التقييم املبني عىل املنهج  -  
يشــر التقييــم املبنــي عــى املنهــج )CBA( إىل أي إجــراء للتقييــم املبــارش ملســتوى أداء الطالــب يف إطــار 

ــم مســتوى  ــم تقيي ــث يت ــة، حي ــة والتعليمي ــد االحتياجــات الربوي ــدرايس بغــرض تحدي ــوى املقــرر ال محت

التحصيــل الــدرايس والراكــم املعــريف لــدى الطــاب، ويكــون املطلــوب مــن الطــاب يف هــذا الصــدد هــو 

معرفــة وإتقــان املعلومــات املقدمــة إليهــم مــن خــال املنهــج الــدرايس. وتعكــس مــواد التقييــم املبنــي عــى 

املنهــج وإجراءاتــه عمليــة التدريــس ألجــل التحقــق مــن مــدى تحقيــق أهــداف تدريســية معينــة ومراقبــة 

مــدى التقــدم يف هــذا الصــدد مبــارشًة يف مقــررات املنهــج التــي يتــم تدريســها. والتقييــم املبنــي عــى املنهج 

مصطلــح عــام ميثــل القيــاس املبنــي عــى املنهــج أحــد أشــكاله .    

Curriculum-based Measurement (CBM) القياس املبني عىل املنهج  -  
يعــد القيــاس املبنــي عــى املنهــج )CBM( إحــدى صيــغ التقييــم املبنــي عــى املنهــج، وشــكل مــن أشــكاله، 

كــا أنــه النمــوذج املقنــنstandardized form( ( للتقييــم املبنــي عــى املنهــج. وقــد تــم التوصــل اليــه مــن 

خــال البحــث والتجريــب بواســطة ســتان دينــو )Stan Deno( وزمائــه مبعهــد أبحــاث صعوبــات التعلــم 

ــن  ــج م ــى املنه ــي ع ــاس املبن ــف القي ــة. ويتألَّ ــدة األمريكي ــات املتح ــوتا بالوالي ــة مينيس )IRLD( بجامع

مجموعــة مــن التعليــات والتوجيهــات املوحــدة، وأداة لتحديــد الوقــت، وجملــة مــن املــواد )مثــل القطــع 

ــر الضابطــة للحكــم  ــح ورصــد الدرجــات، واملعاي ــم والجــداول(، ونظــام للتصحي ــة واألوراق والقوائ النصي

عــى األداء، ومنــاذج املراقبــة أو مخططــات التدويــن. ويتضمــن القيــاس املبنــي عــى املنهــج مجموعــًة مــن 

االختبــارات املقننــة والقصــرة يف مدتهــا )تــراوح مــن دقيقــة إىل خمــس دقائــق(. ويُطلــق عليهــا االختبــارات 

القصــرةprobes( ( لســهولة ورسعــة تقدميهــا وتصحيحهــا، وتُعطــى مــرة واحــدة أو مرتــن كل أســبوع، وكل 

ــا. والنتيجــة  ــا بيانيًّ ــل درجاته ــه، ومتثي ــئ يف الصعوبة.وميكــن تكــرار اختبارات ــه مكاِف ــار مختلــف ولكن اختب

تقديــم طريقــة تفســر ســهلة، ميكــن اســتخدامها ِمــْن ِقبَــل املعلمــن لتقييــم فاعليــة تدخاتهــم التدريســية.

Cyanosis  -  االزرقاق
يشــر إىل دكــون أو او ازرقــاق يف لــون البــرشة نتيجــة ضعــف الــدورة الدمويــة أو انخفــاض تركيز األوكســجن 

يف مجــرى الدم .                              
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D

Data Point  -  نقطة البيانات
نقطــة البيانــات هــي درجــة واحــدة ألداء الطالــب عــى الرســم البيــاين. وبتكــرار متثيــل درجــات الطالــب 

م الطالــب عــر الوقــت. عــى هيئــة نقــاط بيانــات ورســم خــط يصــل بينهــا ميكــن رؤيــة تقــدُّ

Data Triangulation  -  مزج البيانات
ــي  ــم الســلوك الوظيف ــن خــال تقيي ــا م ــم جمعه ــي يت ــات الت ــل البيان ــح إىل أســلوب تحلي يشــر املصطل

للتوصــل إىل آراء ووجهــات نظــر متعــددة ومختلفــة مــن شــأنها إلقــاء املزيــد مــن الضــوء عــى املوضــوع 

ــة. املــراد تحليل

Day Classes  -  الفصول النهارية
ــة   ــكن أو إعاش ــم س ــدون تقدي ــط ب ــار فق ــاعات النه ــال س ــات خ ــم الخدم ــح تقدي ــذا املصطل ــد به يقص

ــاب . للط

Deciphering  -  حل رموز الكلمة
ــة  ــة الداللي ــن القيم ــات ب ــال العاق ــة يف مج ــق املعرف ــى تطبي ــة ع ــوز  الكلم ــل رم ــمى ح ــق مس يطل

للوحــدات الصوتيــة اللغويــة والتمثيــل الكتــايب لتلــك الوحــدات، أي العاقــات بــن أصغــر وحــدة صوتيــة 

منوذجيــة يحــاول املتكلــم تقليدهــا، وميكــن عــن طريقهــا التفريــق بــن املعــاين مــن جهــة والحــرف الخطــي/ 

املكتــوب الــذي يرمــز إىل الوحــدة الصوتيــة آنفــة الذكــر، أي التمثيــل الكتــايب لتلــك الوحــدة أو االرتبــاط 

بــن الحــروف وأصواتهــا )grapho-phonemic relationships(، وذلــك لنطــق الكلــات القياســية املكتوبــة 

ــأن مــا تقــدم يتحقــق إنجــازه مــن خــال عمليــة تســمى القــراءة عــن  نطقــاً صحيحــاً. ويحتــج البعــض ب

 .)reading by analogy( ــاس ــق القي طري

   

Decodable texts  -  النصوص التي ميكن حل رموزها
ــا مــن حــروف وأصــوات ذات قيمــة  ــن مــا فيه ــط ب النصــوص التــي ميكــن حــل رموزهــا ) أي ميكــن الرب

تعبريــة لتلــك الحــروف(. وهــي النصــوص التــي ال تحتــوي عــى كلــات غــر مالوفــة. وقــد جــرت العــادة 

عــى صياغــة هــذه النصــوص لرســيخ »قواعــد« معينــة ســبق تدريســها يف الحصــص الدراســية بالطريقــة 

الصوتيــة.
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Decoding  -   فـك الرموز
يشــر املصطلــح إىل فــك الرميــز أو حــل الرمــوز، وهــو القــدرة عــى تحويــل الكلمــة مــن حالــة الكتابــة إىل 

حالــة النطــق )أي القــدرة عــى نطــق الكلمــة املكتوبــة(. ويكــون ذلــك يف العــادة بتطبيــق املعرفــة يف مجــال 

ــح  ــن الصــوت والرمــز )sound-symbol correspondences(. ويقــوم املصطل ــل ب أوجــه التوافــق والتقاب

أيضــاً مقــام عمليــة حــل رمــوز الكلمــة الجديــدة )deciphering( مــن خــال نطقهــا. ويقتــي تفكيــك رموز 

اللغــة أو اســتخراج املعــاين واســتنباطها مــن الصفحــات املكتوبــة، مبايــي: 1( مطابقــة الكلــات املكتوبــة 

مــع األصــوات الكاميــة التــي متثلهــا والتــي بدورهــا تقــوم باســتثارة املعــاين وتنشــيط املضامــن الدالليــة يف 

الذاكــرة طويلــة املــدى؛ 2( تســجيل الكلــات املكتوبــة أو مقاطــع الكلــات أو ترجمتهــا إىل أصــوات. وتؤدي 

األمنــاط الصوتيــة إىل نبــش املعــاين وبعثهــا مــن مكانهــا يف الذاكــرة طويلــة املــدى. وتتمثــل الخطــوة األوىل يف 

مشــوار تعلــم القــراءة يف حــل رمــوز النطــق املتمثــل يف معرفــة العاقــات بــن حــروف الكلــات واألصــوات 

اللغويــة التــي ترمــز إليهــا تلــك الحــروف، وإخــراج تلــك األصــوات، أي نطــق الكلــات. ويتمكــن األطفــال 

مــن الربــط بــن الحــروف وأصواتهــا، أي النطــق، عندمــا يفهمــون أن كل حــرف مــن الحــروف األلفبائيــة 

لديــه صــوت مقابــل لــه. ويتعلــم األطفــال بعــد ذلــك كيفيــة النظــر إىل الكلــات املكتوبــة وعــزل كل صــوت 

يف الكلمــة عــى حــدة، ثــم دمــج أصــوات الحــروف لقــراءة الكلمــة ككل. ويتمثــل الهــدف مــن تدريــس 

األصــوات املفــردة وطريقــة النطــق يف متكــن القــارئ مــن أن يصبــح بارعــاً يف الربــط بــن الصــوت والحــرف 

الــذي ميثلــه أو يرمــز إليــه، ومــن ثــم يصبــح القــارئ قــادراً عــى قــراءة الكلــات مبفــرده وبالقليــل مــن 

الجهــد.  

Deep Dyslexia  -  صعوبة القراءة العميقة
يشــر مصطلــح صعوبــة القــراءة العميقــة أو الشــديدة إىل عــدم القــدرة عــى فــك رمــوز الكلــات )معرفــة 

األصــوات الكاميــة لتلــك الرمــوز( وفقــاً للمبــادئ القامئــة عــى أســاس األصــوات، حيــث يعتمــد ذوو صعوبــة 

القــراءة بــدالً مــن ذلــك عــى طريقــة الكلمــة الكاملــة بحيــث يــردد كثــراً ذكــر املعــاين البديلــة يف أخطــاء 

ــراءة  ــة الق ــأن يف صعوب ــو الش ــا ه ــاً. وك ــق )happy( مث ــة )humor( تنط ــة اإلنجليزي ــراءة، فالكلم الق

الســطحية )surface dyslexia(، يعتقــد أن صعوبــة القــراءة الشــديدة ناجــم عــن تلــف يف الجهــاز العصبــي.

Deep Orthography  -  قواعد اإلمالء العميقة
يشــر املصطلــح إىل نظــام كتابــة ال يوجــد فيــه توافــق بــن الوحــدات الصوتيــة للــكام والتمثيــل الكتــايب 

لتلــك الوحــدات الكاميــة؛ بحيــث يكــون لــكل وحــدة صوتيــة رمــز مكتــوب يقابلهــا؛ أي ال يوجــد توافــق 

تــام بــن طريقــة النطــق ونظــام الكتابــة، ومــن أمثلــة ذلــك اللغــة اإلنجليزيــة التــي ال توجــد فيهــا وحــدة 

صوتيــة ذات قيمــة دالليــة ميثلهــا حــرف واحــد بصــورة مضطــردة، وهــو الحــرف نفســه يف جميــع الكلــات؛ 

ــردة.  ــة مضط ــدة بصف ــة واح ــدة صوتي ــل وح ــرف V( يقاب ــو الح ــط )ه ــد فق ــرف واح ــد ح ــا يوج وإمن

وتشــتمل أمثلــة اإلمــاء أو الكتابــة القياســية )الضحلــة( )shallow orthographies( عــى اللغتــن اإلســبانية 

والفنلنديــة، حيــث يوجــد فيهــا توافــق تــام بــن الصــوت والرمــز الــذي ميثلــه كتابــًة.  

Deficit  -  العجز أو القصور
يشر املصطلح إىل أداء الفرد مبستوى دون املتوقع.
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Delacato System  -  »نظام »ديالكاتو
هــو نظــام صممــه كل مــن »دياكاتــو« و«دومــان« ملعالجــة صعوبــات التعلــم، ومــن النقــاط الرئيســية فيــه 

إعــادة التعليــم مــن منطلــق مســتويات القــدرات الحركيــة األساســية لــدى الفــرد.

Denver Develmental Screening Test (DDST) اختبار دنفر للفرز الناميئ  -  
هــو اختبــار معيــاري املرجــع )NRT(  يتــم إجــراؤه بطريقــة فرديــة. وقــد جــرى تصميمــه الكتشــاف النمــو 

املتأخــر لــدى األطفــال الصغــار. ويتألــف اختبــار دنفــر للفــرز النــايئ مــن 105 مهــارة تــم ترتيبهــا وفــق 

تسلســل منــايئ أو تطــوري يف أربعــة مجــاالت، هــي : )أ( املجــال الشــخيص االجتاعــي، القــدرة عــى التوصــل 

ــارات  ــال امله ــس. )ب( مج ــاء بالنف ــى االعتن ــدرة ع ــب الق ــم إىل جان ــات معه ــة عاق ــن وإقام ــع اآلخري م

الحركــة الدقيقــة - املجــال التكيفــي، القــدرة عــى رســم األشــكال واملهــارة اليدويــة يف التعامــل مــع األشــياء. 

)ج( مجــال اللغــة، القــدرة عــى التعامــل مــع اللغــة اســتيعاباً وتعبــراً. )د( مجــال املهــارات الحركيــة الكبــرة، 

ــار  ــوذج االختب ــى من ــدرج ع ــار م ــئلة االختب ــن أس ــؤال م ــز. وكل س ــي والقف ــوس وامل ــى الجل ــدرة ع الق

ــوا عــى الســؤال بطريقــة صحيحــة ممــن تبلــغ نســبتهم ٪25  مــع إشــارة إىل أعــار األطفــال الذيــن أجاب

ــة  ــار الطفــل متأخــر يف النمــو عندمــا يخفــق يف اإلجاب ــم اعتب ــة التقنيــن. ويت و50٪ و75٪ و90٪ مــن عين

عــى ســؤال أجيــب عليــه بطريقــة صحيحــة مــن قبــل 90٪ مــن األطفــال األصغــر منــه ســناً. ويتــم أيضــاً 

تفســر نتائــج أداء الطفــل بأنــه غــر عــادي أو مشــتبه بتعرضــه للخطــر، أو ال ميكــن إخضاعــه لاختبــار، أو 

عــادي. ويســتغرق إجــراء االختبــار )15( إىل )20( دقيقــة . وهــو مــن أعــداد فرانكنــرج وآخــرون )1975م(، 

للمســتوى العمــري: أســبوع – 6  ســنوات و4 شــهر.

    Derived Score  -  الدرجه املشتقة
ــات  ــل الدرج ــم تحوي ــا يت ــاً م ــث غالب ــام، حي ــة الخ ــن الدرج ــتخلصة م ــة املس ــح إىل الدرج ــر املصطل يش

الخــام إىل درجــات مشــتقة اســتناداً عــى توزيــع مقنــن للدرجــات الخــام وفــق متوســط وانحــراف معيــاري 

محدديــن. وتتطلــب هــذه الطريقــة جمــع البيانــات عــن عينــة ممثلــة للرشيحــة اإلحصائيــة ذات العاقــة، 

والتــي يتــم تعريفهــا يف العــادة مــن حيــث العمــر أو املســتوى الصفــي. ومــن أمثلــة الدرجــات املشــتقة مــا 

يــي: الدرجــة املوزونــه )z-score( )املتوســط= صفــر، واالنحــراف املعيــاري =1( ودرجــة انحــراف معامــل 

 )T-score( ــة ــة التائي ــاري=15( والدرج ــراف املعي ــط=100، االنح ــذكاء )deviation IQ score( )املتوس ال

)املتوســط =50 واالنحــراف املعيــاري= 10( والدرجــة التســاعية )stanine score( )املتوســط=5 واالنحــراف 

ــة  ــة تائي ــا )115( ودرج ــة ذكاء مقداره ــاوي درج ــة )1( تس ــة املوزون ــإن الدرج ــه ف ــاري =2(. وعلي املعي

مقدارهــا )60( ودرجــة تســاعية قدرهــا )7(. وتتمثــل إحــدى الطــرق الشــائعة يف العديــد مــن االختبــارات 

التحصيليــة يف تحويــل الدرجــات الخــام إىل درجــات مقننــة مبتوســط قــدره )100( وانحــراف معيــاري مبقدار 

)15(، حتــى يتســنى عقــد مقارنــة ألداء الطالــب يف مختلــف االختبــارات ومقارنــة أدائــه قياســاً عــى أداء 

املجموعــة املعياريــة التــي عــى أساســها جــرى تقنــن االختبــار. وعــى هــذا فالدرجــات املشــتقة ليســت 

 )equal-interval scale( ــات ــن الدرج ــافات ب ــه املس ــاوى في ــاس تتس ــرة مبقي ــت للمعاي ــات أخضع درج

بنفــس طريقــة درجــات املقيــاس املــدّرج، وبالتــايل فهــي تشــوبها بعــض أوجــه القصــور مــن حيــث الطــرق 

اإلحصائيــة التــي ميكــن اســتخدامها.
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Developmental  -  منايئ/تطوري
يعني منو الطفل وفق مراحل أو خطوات يف تطوره ومنوه.

Developmentally Appropriate Practice   (DAP) مامرسة مالمئة منائيا املالمئة  -  
املارســة املامئــة منائيــاً هــي عبــارة عــن إطــار للمبــادئ واإلرشــادات ألفضــل املارســات والتطبيقــات املثــى 

لرعايــة األطفــال الصغــار وتربيتهــم يف املرحلــة مــن تاريــخ الــوالدة إىل ســن الثامنــة. 

Developmental Aphasia  -  الحبسة الكالمية النامئية
الحبســة الكاميــة النائيــة عبــارة عــن اضطــراب لغــوي حــاد يعتقــد أنــه ناجــم عــن إصابــة يف الدمــاغ أكــر 

مــن كونــه تأخــرا منائيــاً اعتياديــاً يف اكتســاب اللغــة. 

Developmental Approach  -  الطريقة النامئية
هــي طريقــة مبوجبهــا يــرى األخصــايئ أن مظاهــر النمــو الخاصــة بنطاقــات عمريــة معينــة تعــد هامــة يف 

قضايــا التقييــم والعــاج. ولعــل بياجيــه )piaget( هــو أفضــل أخصــايئ معــروف يف مجــال علــم نفــس النمــو 

يصــف التطــور املعــريف حســب مراحــل النمــو.

Developmental Assessments  -  التقييامت النامئية
يشــر املصطلــح إىل املقاييــس املقننــة للوقــوف عــى منــو الطفــل باملقارنــة مــع منــو األطفــال اآلخريــن يف 

نفــس عمــره.

Developmental Delays  -  التأخر الناميئ
يشــر مصطلــح التأخــر النــايئ إىل عــدم أكتســاب الطفــل مهــارات النمــو بنفــس الرعــة التــي يكتســب 

بهــا األطفــال اآلخريــن ممــن هــم يف نفــس عمــره. فاألطفــال ينمــون مبعــدالت متفاوتــة إذ يتمكــن بعضهــم 

مــن الجلــوس عندمــا يبلــغ عمرهــم ســتة أشــهر وبعضهــم يف أربعــة أشــهر، يف حــن أن آخريــن يجلســون 

يف مثانيــة أشــهر. ويتعلــم بعــض األطفــال املــي مبكــراً بينــا ميــي آخــرون يف مرحلــة متأخــرة. ويف أوجــه 

التفــاوت املتقــدم ذكرهــا، يكمــن الســبب الرئيــي وراء رضورة توخــي الحيطــة والحــذر عنــد تحديــد مــا 

إذا كان الطفــل متأخــراً يف النمــو أم ال، ذلــك أن التأخــر النــايئ ينبغــي أن يحــدث يف أكــر مــن مجــال لــي 

ــال  ــن خ ــه م ــرف علي ــو والتع ــر يف النم ــد التأخ ــم تحدي ــار. ويت ــا يف االعتب ــي أخذه ــكلة ينبغ ــر مش يعت

مقارنــة النمــو الجســمي واالنفعــايل وتطــور املهــارات العقليــة لــدى الطفــل مــع النمــو يف ذات املجــاالت 

لــدى األطفــال اآلخريــن ممــن هــم يف نفــس عمــره. ويتــم إدراج متوســط األعــار التــي يتمكــن عندهــا 

األطفــال مــن إنجــاز مهمــة معينــة عــى مقيــاس متــدرج لتحديــد النمــو ))developmental scale. وإذا مل 

يكــن الطفــل قــد جلــس أو وقــف أو مــى أو تكلــم يف نفــس ســن اكتســاب تلــك املهــارات مــن قبــل معظــم 

األطفــال يف مجتمعــه، فإنــه يشــتبه عندئــٍذ يف وجــود تأخــر يف النمــو أو وجــود إعاقــة لــدى ذلــك الطفــل. 

ومــن املعــروف أن األطفــال الذيــن يكــون لديهــم قصــور يف الحــواس - ســواء كان عــى هيئــة ضعــف يف 

ــة - ال  ــة الفكري ــة باإلعاق ــة مرتبط ــات وراثي ــراف أو اضطراب ــف يف األط ــمع أو تل ــل يف الس ــار أو ثق اإلبص

يكتســبون املهــارات النائيــة برعــة اكتســاب األطفــال العاديــن لهــا، مــا مل يتــم تقديــم مســاعدة إضافيــة 

ــال  ــإن األطف ــا ف ــن تافيه ــور ال ميك ــه القص ــض أوج ــا أن بع ــة. ومب ــزات تربوي ــات أو محف ــكل عاج يف ش

املعاقــن ال ميكنهــم جميعــاً تحقيــق مــا يحققــه الطفــل العــادي بســهولة ويــر.
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Developmental Differences  -  الفروق النامئيـة
إن احتاليــة تأخــر النضــج )Maturational lag( )النضــج هــو عبــارة عــن تغــرات نفســية وجســمية ذات 

ــدم  ــاالت ع ــي(، أو ح ــو كم ــي والنم ــج نوع ــو يف أن النض ــن النم ــف ع ــة، ويختل ــة نوعي ــة بيولوجي طبيع

التــوازن ))Imbalances يف النمــو تفــرض مشــكلة أخــرى يف التعــرف املبكــر. ففــي الســنوات املبكــرة التــي 

 )CNS( تشــهد منــواً متســارعاً، قــد تظهــر لــدى األطفــال أمنــاط منائيــة مميــزة، فالجهــاز العصبــي املركــزي

مثــاً ينمــو ببــطء. وقــد تظهــر لــدى هــؤالء األطفــال مشــاكل يف االنتبــاه ويف الجوانــب اإلدراكيــة والحركيــة. 

أيضــاً قــد ينمــو الجهــاز العصبــي املركــزي بطريقــة متايــزة مــن حيــث الوظيفــة أو الشــكل مــا يــؤدي إىل 

ظهــور قــدرة عاليــة لــدى الطفــل يف أحــد املجــاالت )كاللغــة مثــاً( ولكــن مــع محدوديــة املهــارات يف مجــال 

آخــر )الحركــة الدقيقــة مثــاً(, وبــكل حــال، ومــع تطــور الجهــاز العصبــي املركــزي يف النضــج، قــد تتناقــص 

مثــل هــذه املشــاكل وتختفــي. ولعــل هــذه األمنــاط املميــزة هــي التــي تعقــد عمليــة تحديــد مــا إذا كان 

الطفــل عرضــة للخطــر أم أنــه يحتــاج فقــط ملزيــد مــن الوقــت للنضــج. وتفيــد اللجنــة الوطنيــة املشــركة 

لصعوبــات التعلــم )NJCLD(. أن مــؤرشات التعــرض للخطــر ال تــؤدي دامئــاً إىل التوقــع بــأن الطفــل عرضــة 

ــة بإخضــاع  ــويص اللجن ــايل ت ــم، وبالت ــات التعل ــة مســتقباً، ويكــون عرضــة لصعوب لخطــر املشــاكل النائي

هــؤالء األطفــال الصغــار للماحظــة ملــدة مــن الزمــن وذلــك لتحديــد مــا إذا كان النمــو والتطــور يتــم تبعــاً 

لألمنــاط واملســتويات املتوقعــة. وملــا كان تقييــم النمــو يف الجهــاز العصبــي املركــزي يعــد أمــراً صعبــاً وعســراً 

ــذي  ــل ال ــاعدة الطف ــى مس ــل ع ــو العم ــدد ه ــذا الص ــه يف ه ــن إتباع ــلوب ميك ــل أس ــإن أفض ــة، ف للغاي

يشــتبه أخصــايئ التشــخيص بأنــه أكــر عرضــة للخطــر، فــإذا كان التشــخيص ســلياً فــإن الطفــل ســيحصل 

عــى التدخــل الربــوي الــازم. أمــا إذا مل يكــن التشــخيص صحيحــاً، فــإن الطفــل سيســتفيد مــن التدريــس 

والتوجيــه اإلضافيــن.

Developmental Disability (DD) اإلعاقة النامئية  -  
تشــر اإلعاقــة النائيــة إىل أي حالــة جســمية أو عقليــة تبــدأ قبــل ســن الثامنــة عــرشة، وتتســبب يف تباطــؤ 

اكتســاب الطفــل للمهــارات، حيــث يكتســبها مبعــدل أقــل مــن أقرانــه )ممــن هــم يف عمــره(، ويتوقــع أن 

تســتمر ألجــل غــر مســمى، وتحــد مــن قــدرة الطفــل عــى أداء وظائفــه واالضطــاع بالــدور املنــوط بــه يف 

املجتمــع.

Developmental Dyslexia  -  صعوبة القراءة النامئية
ــة.  ــراءة غــر متوقع ــة الق ــث تكــون صعوب ــق منظــور منــايئ، حي ــة وف ــة القرائي ــة للنظــر يف الصعوب طريق

ــخ، أو  ــات امل ــايف، أو إصاب ــان الثق ــل الحرم ــاً يســتبعد املســببات مث ــاً حرصي ــف تعريف ــذا التعري ــد ه ويع

انخفــاض مســتوى الــذكاء. ويعتقــد أن صعوبــة القــراءة النائيــة يتطــور مــع مــرور الوقــت عــى نقيــض 

ــة. ــة والركيبي ــباب البنيوي األس

Developmental History -  التاريخ الناميئ
يشــر املصطلــح إىل مــدى التقــدم يف النمــو املبكــر لــدى الطفــل يف مهــارات مــن قبيــل مهــارات الجلــوس 

واملــي والــكام. 
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املؤرشات النامئية لتقييم التعلم
Developmental Indicators for the Assessment of Learning

هــو اختبــار فــرز يتــم تطبيقــه بطريقــة فرديــة لتقييــم مهــارات الحركــة واإلدراك واللغــة وتحديــد النمــو 

ــار يف  ــة فــرز أعــداد كبــرة مــن األطفــال، يظهــر االختب االجتاعــي واالنفعــايل. وألغــراض التســهيل يف حال

ــن  ــه( لألطفــال الذي ــار )إجــراء أجــزاء من ــن يجــرون االختب ــا يقــوم األشــخاص الذي ــة مجــاالت مبوجبه هيئ

ينتقلــون مــن مجــال اختبــار إىل مجــال آخــر. ويف كل املجــاالت الثاثــة يكمــل األطفــال ثاثــة أســئلة يجيبــون 

ــة  ــكال وحقيب ــات واألش ــا املربع ــتخدم فيه ــل وتس ــر الطف ــع عم ــب م ــام تتناس ــى مه ــوي ع ــا وتنط عليه

ــم الدرجــات  ــم تقدي ــت الواحــد . ويت ــز واحــد يف الوق ــن محف ــزة تكشــف ع ــام ممي ــتة أرق ــات وس حبيب

ــن  ــل م ــب القلي ــو يتطل ــة وه ــار يف 20 إىل 30 دقيق ــراء االختب ــن إج ــة. وميك ــات املعياري ــة والدرج املئيني

ــل وآخــرون )1990م( ، للمســتوى العمــري: 2 ســنة – 5 ســنوات.  ــب . وهــو مــن اعــداد ماردي التدري

Developmental Model  -  النموذج الناميئ
هــو منهــج تقويـــة وإثــراء علـــى أســاس نظريــة الطفــل كوحــدة واحــدة )Whole Child( يف مجــال الربيــة 

املبكــرة ))Early education يف مرحلــة الطفولــة. ويركــز هــذا النمــوذج عــى جميــع جوانــب منــو الطفــل، 

النمــو الجســمي واالنفعــايل واللغــوي واالجتاعــي واإلدرايك. ويقــوم هــذا املنهــج عــى أســاس فرضيــة أن 

ــي  ــج التعليم ــرز املنه ــة. وي ــروف املامئ ــور يف الظ ــق وتتط ــوف تنبث ــم س ــة للتعل ــل الداخلي ــة الطف حاج

ــدرايس عــى مجــاالت األنشــطة  ــم املتعــددة، حيــث يشــتمل الفصــل ال الخــرات والتجــارب وفــرص التعل

ــب  ــاالت اللع ــى مج ــث ع ــأنها الح ــن ش ــي م ــجيعية الت ــة والتش ــواد التحفيزي ــن امل ــد م ــة والعدي الخاص

ــد  ــة. وق ــدارس الحضان ــج م ــع يف برام ــاق واس ــى نط ــايئ ع ــوذج الن ــتخدم النم ــي. ويُس ــر اإلبداع والتعب

حصــل هــذا النمــوذج عــى دعــم وتأييــد محــدود فيــا يتعلــق باســتخدامه لألطفــال العرضــة للخطــر أو 

ــال ذوي االحتياجــات الخاصــة. األطف

Developmental Screening  -  الفرز الناميئ
إن الفــرز النــايئ )فحــص مشــاكل النمــو( هــو عبــارة عــن تقييــم مختــرص ملــدى التقــدم يف منــو الطفــل 

مــن خــال أخــذ عينــات مــن الســلوك وإخضاعهــا للفحــص بغــرض تحديــد مــا إذا كان الطفــل عرضــه لخطــر 

ــر )دون  ــوه متأخ ــا، أو أن من ــرف عليه ــا والتع ــن تحديده ــة ميك ــة واضح ــه إعاق ــو، أو لدي ــر يف النم التأخ

املســتوى الطبيعــي- املتوســط- ملــن هــم يف مثــل عمــره( أو أنــه يتقــدم وفقــاً ملعــدل النمــو الطبيعــي أو 

املتوقــع ممــن هــم يف عمــره. 

Developmentalism  -  النامئية
 )developmentally appropriate practice - DAP( ًيشــر مصطلــح النائية إىل املارســات املامئــة منائيــا

أو املائــم منائيــاً )developmentally appropriate(، أي توفــر بيئــة وتقديــم محتــوى ومــواد ونشــاطات 

ومنهجيــات بطريقــة منســقة تائــم مســتوى منــو الطفــل ويكــون الطفــل جاهــزاً لهــا ومســتعداً للتعامــل 

معهــا، فاألســلوب املائــم منائيــاً )األســلوب املتناســب مــع مرحلــة النمــو( عبــارة عــن إطــار عمــي للمبــادئ 
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والتوجيهــات العامــة ألفضــل املارســات املثــى يف رعايــة وتربيــة وتعليــم األطفال الصغــار من تاريــخ الوالدة 

حتــى ســن الثامنــة. وهنالــك ثاثــة أبعــاد يلــزم مراعاتهــا فيــا يتعلــق باملاءمــة )appropriateness(، وهــي 

املاءمــة مــن حيــث العمــر واملاءمــة الفرديــة واملاءمــة مــن حيــث الســياق الثقــايف واالجتاعــي للطفــل.  

)Diagnostic and Statistical Manual )DSM-IV الدليل التشخييص واإلحصايئ الرابع 

ــادر  ــل الص ــو الدلي ــة، ه ــية والعقلي ــات النفس ــدل لاضطراب ــع املع ــايئ الراب ــخييص واإلحص ــل التش الدلي

ــا. وهــو  ــة وتوصيفه ــات الســلوكية واالنفعالي ــف االضطراب ــة لتصني ــة الطــب النفــي األمريكي عــن جمعي

نظــام تقييــم متعــدد املحــاور يرتكــز عــى خمســة محــاور تشــخيصية، هــي مجموعــة األعــراض العياديــة 

)اإلكلينيكيــة(، واضطرابــات الشــخصية، والحــاالت الطبيــة العامــة، واملشــاكل النفســية والبيئيــة، والتقييــم 

الشــامل لــألداء، ويســتخدم هــذا النظــام لتشــخيص االضطرابــات العقليــة والســلوكية مبــا يف ذلــك اضطرابات 

نقــص االنتبــاه النشــاط الزائــد وصعوبــات التعلــم واضطرابــات القــراءة.

Diagnostic Test  -  االختبار التشخييص
ــار يســتخدم للتشــخيص أو التحليــل أو التعــرف عــى جوانــب  ــار التشــخييص هــو عبــارة عــن اختب االختب

ــة أوجــه  ــد طبيع ــك لتحدي ــارات وذل ــدرات وامله ــوة يف الق ــن الق ــن مواطــن الضعــف أو مكام محــددة م

القصــور وقيــاس املهــارات. ويهــدف هــذا االختبــار إىل قيــاس عنــارص أو أجــزاء فرعيــة مــن مجموعــة كبــرة 

مــن املعلومــات أواملعــارف أو املهــارات. وتســتخدم االختبــارات التحصيليــة التشــخيصية يف الغالــب األعــم 

يف مجــاالت القــراءة والحســاب والكتابــة.

  Diagnostic-Prescriptive Teaching  -  التدريس التشخييص – الوصفي
يشــر املصطلــح إىل طريقــة لتدريــس الطــاب عــى أســاس فــردي، لــكل طالــب عــى حــدة، مــع مراعــاة 

نواحــي القــوة أو الضعــف، تعقبــه وصفــات تدريســية عاجيــة لتــدارك مواطــن الضعــف وتطويــر نواحــي 

القــوة.

Differential Diagnosis  -  التشخيص املتاميز
يشــر التشــخيص التميــزي إىل عمليــة تشــخيص األمــراض أو االضطرابــات املختلفــة مــن خــال التعريــف 

ــة فــرد مــن ذوي  ــك ولتشــخيص حال ــال لذل ــداً. وكمث ــزي لألعــراض املرتبطــة مبجــال املشــكلة تحدي التميي

صعوبــات التعلــم تشــخيصاً متييزيــاً ينبغــي النظــر يف الســلوكيات ذات العاقــة ومســتويات األداء يف االختبــار 

)الربــط بــن تلــك الســلوكيات واملســتويات(.

Differential Reinforcement  -  التعزيز املتاميز
التعزيــز التمييــزي عبــارة عــن طريقــة يتــم مبوجبهــا تعزيــز أي ســلوك باســتثناء االســتجابة غــر املرغوبــة 

املســتهدفة، األمــر الــذي يفــي مــن ناحيــة منوذجيــة إىل تقليــل الســلوكيات غــر املامئــة.  
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Differential Treatment Hypothesis  -  فرضية العالج املتاميز
هــي فرضيــة عــن جنــوح األحــداث )Juvenile Delinquency( ويتــم فيهــا الركيــز عــى الســؤال التــايل : 

هــل الشــباب ذوو صعوبــات التعلــم أكــر تعرضــاً لاعتقــال واملحاكمــة ممــن ليــس لديهــم صعوبــات تعلــم؟

Differentiated Instruction  -  )التدريس املتنوع )املتاميز
يشــر املصطلــح إىل االســراتيجيات املســتخدمة مــن املعلــم لتكييــف املنهــج و املارســات التدريســية. وهــو 

طريقــة تدريــس تتضمــن التخطيــط والتنفيــذ ملختلــف املقاربــات املتعلقــة باملحتــوى والعمليــة التدريســية 

واملخرجــات. ويســتخدم التدريــس املتنــوع لتلبيــة الحاجــات الفرديــة ملختلــف الطــاب ومراعــاة الفــروق 

الفرديــة لهــؤالء الطــاب مــن حيــث االســتعداد واالهتامــات وقــدرات التعلــم و/أو مهــارات التعلــم. ويقدم 

التدريــس املتنــوع مســتويات مختلفــة مــن التعليــم مصممــة عــى نحــو يلبــي حاجــات الطــاب الفرديــة 

بوصفهــم متعلمــن مختلفــن.   

Digraph  -  الحرف املزدوج
 )distinct sound( هــو زوج قوامــه حرفــان مكتوبــان يســتخدمان لتمثيــل وحــدة صوتيــة واحــدة مميــزة

أو سلســلة مــن الفونيات/الوحــدات الصوتيــة املميــزة )sequence of phonemes( التــي ال تتوافــق مــع 

القيــم التعبريــة العاديــة للحرفــن املركبــن. ويف الغالــب، ولكــن ليــس بالــرورة، يكــون الصــوت واحــداً 

وال ميكــن التعبــر عنــه باســتخدام حــرف واحــد يف النظــام اإلمــايئ املســتخدم يف اللغــة املعنيــة أو قواعــد 

ــزدوج  ــرف م ــح »ح ــتخدام مصطل ــار اس ــى اقتص ــادة ع ــرت الع ــد ج ــة. وق ــك اللغ ــة يف تل ــة املتبع الكتاب

)digraph(« عــى الحــروف املســتخدمة للتمثيــل الكتــايب والتــي لهــا نفــس النطــق بصفــة مســتدمية أو شــبه 

مســتدمية. عــى ســبيل املثــال، يكــون الحرفــان االنجليزيــان )qu( يف العــادة ممثلــْن مــن حيــث الصــوت 

للحرفــن )kw(؛ وقــد جــرى العــرف واالصطــاح عــى أن يــأيت الحــرف )q( متبوعــا بالحــرف )u( يف كلــات 

 .)native words( ــة األم ــة اإلنجليزي اللغ

Direct Assessment  -  التقييم املبارش
ينطوي التقييم املبارش عى املاحظة املبارشة للسلوك ووصف الظروف املحيطة به. 

تدريس الصوتيات املبارش، الريح، املركز، والنظامي 
 Direct, explicit, intensive and systematic phonics instruction

ــة  ــدة ))US National Reading Panel, 2000 أن طريق ــات املتح ــة بالوالي ــراءة الوطني ــة الق ــررت هيئ ق

التدريــس هــذه هــي الطريقــة املثــى واألكــر فاعليــة لتدريــس مــادة القــراءة لجميــع األطفــال املبتدئــن. 

Direct Teaching  -  التدريس املبارش
ــس  ــب التدري ــارات. ويتطل ــب للمه ــان الطال ــس تســتهدف إتق ــة تدري ــارش إىل طريق ــس املب يشــر التدري

املبــارش أن يكــون املعلــم عــى درجــة عاليــة مــن الفهــم والتمكــن مــن املــادة املــراد تدريســها وأن تكــون 

لديــه القــدرة لعــرض تلــك املــادة بطريقةواضحــة ومنطقيــة وبرتيــب متسلســل. 
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Disability  -  اإلعاقة
ــكام أو  ــمع أو ال ــي أو الس ــى امل ــخص ع ــدرة الش ــع ق ــل م ــي يتداخ ــور وظيف ــن قص ــارة ع ــة عب اإلعاق

التعلــم أو نحــو ذلــك. ويــدل املصطلــح عــى حالــة مقــررة قانونــاً، ليكــون الطفــل مؤهــاً لرنامــج تربــوي 

فــردي، ويجــب أن يكــون لــدى الطفــل إعاقــة تنــدرج تحــت واحــدة مــن الفئــات الثاثــة عــرشة الــواردة 

يف التصنيــف املنصــوص عليــه يف قانــون الربيــة والتعليــم لألفــراد ذوي اإلعاقــة. وقــد جــرت العــادة عــى 

ــة: )1(  ــاث التالي ــات الث ــال ضمــن إحــدى الفئ ــدى األطف ــاه ل ــم واالنتب ــة بالتعل ــا املتعلق ــف القضاي تصني

 )ADHD( إعاقــة صحيــة أخــرى مثــل نقــص االنتباه والنشــاط الزائــد )صعوبــة )إعاقــة( تعلــم محــددة؛ و)2

و)3( إعاقــة اللغــة والــكام.

Discovery Learning  -  التعلم باالكتشاف
يشــر التعلــم باالكتشــاف إىل أعطــاء الطــاب مشــاريع ليعملــوا عليهــا ويتوقــع منهــم التعلــم وتذكــر املعرفة 

مــن واقــع تلــك التجربــة. أمــا عيــوب االســتخدام الحــرصي لهــذه االســراتيجية فيعتقــد إنهــا تتمثــل يف أن 

االســراتيجية املذكــورة ليســت كافيــة، حيــث يكــون اكتســاب الطــاب للمعرفــة بطيئــاً ألبعــد الحــدود كــا 

يفقدهــم اكتســاب بعــض املعرفــة أو تعلــم معلومــات مغلوطــة )أنظــر أيضــاً التعلــم عــن طريــق االكتشــاف 

 )holistic( والتعلــم الشــمويل )holistic( والتعلــم بالتطبيــق اليــدوي املبــارش )discovery learning(

   .)thematic learning( والتعلــم عــن طريــق املواضيــع )learning by doing( والتعلــم بالعمــل

Discrepancy Concept  -  مفهوم التفاوت
ــع  ــب م ــا يتناس ــة مب ــاالت األكادميي ــد املج ــل يف أح ــن التحصي ــرد م ــن الف ــدم متك ــاوت إىل ع ــر التف يُش

ســنه وقدراتــه. عــاوة عــى مــا تقــدم يجــب أن يكــون حجــم التفــاوت )الفــرق( بــن مســتوى التحصيــل 

األكادميــي والقــدرات العقليــة كبــراً بالقــدر الــذي يفــي إىل وجــود تفــاوت واضــح بينهــا. وميثــل مفهــوم 

التفــاوت عنــرصاً أساســياً للتعــرف عــى صعوبــات التعلــم، حيــث يشــر قانــون تعليــم األفــراد ذوي اإلعاقــات 

ــم  ــات التعل ــود صعوب ــاح لوج )Individuals with Disabilities Education Act – IDEA( إىل أن املفت

هــو التفــاوت الشــديد بــن قــدرات الطالــب العقليــة ومســتوى تحصيلــه الــدرايس. وتأسيســاً عــى ذلــك فإنه 

مــن املمكــن أن يكــون لــدى الطالــب املوهــوب صعوبــات يف التعلــم إذا انطبــق عليــه محــك األهليــة لهــذه 

الصعوبــة وهــو التفــاوت الشــديد، وهــذا التصنيــف يف صعوبــات التعلــم ليــس مــرده حاصــل ذكاء الطالــب 

بقــدر مــا هــو اضطــراب يف العمليــات النفســية األساســية.

Discrepancy Differences  -  اختالفات التفاوت
تتمثــل اختافــات التفــاوت يف مايــي: 1( فــروق تتــم ماحظتهــا عندمــا يختلــف األداء الفعــي للفــرد عــن 

أدائــه الســابق أو عــن مســتويات قدراتــه الكامنــة املتوقعــة، وبالتــايل يكــون هنالــك تفــاوت يف القــدرات 

ــات  ــن درج ــح ب ــاوت الواض ــارات؛ 2( التف ــي يف االختب ــه الفع ــتوى أدائ ــرد ومس ــة للف ــة الداخلي العقلي

اختبــارات الــذكاء اللفظــي والعمــي )درجــات الــذكاء اللفظــي = 90؛ والعمــي = 115(. ويــرى البعــض أنهــا 

مــن أعــراض صعوبــات التعلــم أو مشــاكل التعلــم املحتملــة.
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Disequilibrium  -  فقدان التوازن يف التفكري
هــي حالــة االضطــراب املوجــودة يف نظريــة النمــو املعــريف لــدى بياجيــه عندمــا يســتيقن الشــخص مــن أن 

أســاليب تفكــره الحاليــة ال ميكــن بــأي حــال اســتخدامها لحــل املســألة موضــوع الســؤال.

Distractibility  -  تشتت االنتباه
يشــر املصطلــح إىل التشــتت غــر اإلرادي النتبــاه الطالــب وانرصافــه مــن املهمــة التــي يعكــف عليهــا إىل 

األصــوات واملناظــر واملثــرات األخــرى التــي جــرت العــادة عــى وجودهــا يف البيئــة املحيطــة بالطالــب.

Divergent Thinking  -  التفكري املتباعد
يفي التفكر املتباعد إىل حلول أو إجابات مبتكرة ومبدعة )أي تتصف بالتميز واإلبداع(.

Dolch List  -  »قامئة »دولش
قامئة كلات برصية مشهورة.

Dopamine  -  دوبامني
ــاه  ــص االنتب ــراب نق ــخاص ذوي إضط ــدى األش ــة ل ــتوياته الطبيعي ــر مس ــون يف غ ــي يك ــل عصب ــو ناق وه

ــد. ــاط الزائ والنش

Double Deficit Hypothesis  -  فرضية العجز املزدوج
ــة  يعتقــد أن القــدرة عــى القــراءة تعتمــد عــى كل مــن رسعــة التســمية والوعــي الصــويت. وتؤكــد فرضي

العجــز املــزدوج أن العجــز يف رسعــة التســمية والعجــز يف الوعــي الصــويت هــا ســببان منفصــان ملشــاكل 

ــز  ــك ذوي العج ــديده. ويف اولئ ــات ش ــان إعاق ــا ينتج ــان، فه ــا يجتمع ــك عندم ــة ذل ــن أمثل ــراءة. وم الق

القــرايئ ترتبــط رسعــة التســمية بشــكل أويل بعجــز الكلــات البرصيــة. ومــن املحتمــل ان يقــود ذلــك إىل 

ــة التســمية ويف الوعــي الصــويت عجــز  ــطء يف رسع ــج عــن الب ــات.  وينت ــطء يف معالجــة اســرجاع الكل ب

مــزدوج.              

Drill and kill  -  التامرين القاتلة لالهتامم
ــادة  ــة بامل ــام والدافعي ــب االهت ــد الطال ــأنها أن تفق ــن ش ــة م ــة العملي ــح إىل أن املارس ــر املصطل يش

بينــا يــؤدي التعلــم باالكتشــاف أو التعلــم بالتطبيــق املبــارش أو التعلــم باالســتعانة مبشــاريع مبنيــة عــى 

ــم  ــاء باهتاماته ــم واالعتن ــادة دافعيته ــة  للطــاب  إىل اســتنهاض همــم الطــاب وزي ــات الفردي االهتام

ــم. وتحســن مخرجــات التعل

Drill and Skill  -  التامرين واملهارات
يشــر املصطلــح إىل املارســة العمليــة املتكــررة التــي تفــي إىل تطويــر املهــارات األساســية بحيــث تصــل 

إىل مســتوى األداء التلقــايئ الــذي ال يتطلــب بــذل الجهــد. 
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D-R-T-A or the Directed Reading-Thinking Activity نشاط القراءة والتفكري املوجه 
هــو أســلوب قــراءة يدعــم عمليــة القــراءة بتقديــم منذجــة إلســراتيجيات تفكــر حيــة. ويتــم تنــاول مقاطــع 

صغــرة مــن النــص مــن خــال مطالبــة القــراء )الطــاب( بتقديــم توقعاتهــم عــن األفــكار واملفاهيــم الــواردة 

ــد  ــع لتأكي ــراءة املقاط ــاب بق ــوم الط ــك، يق ــوء ذل ــى ض ــية. وع ــل الرئيس ــن أو الجم ــى العناوي ــاًء ع بن

ــات التوقــع مــع  ــة التوقــع وإثب ــوال تتواصــل عملي ــاًء عــى هــذا املن توقعاتهــم أو تعديلهــا وتبديلهــا. وبن

تواصــل عمليــة القــراءة.

Due Process  -  اإلجراءات الالزمة
ــاء،  ــق بالقض ــى الح ــول ع ــة للحص ــة املتبع ــات القانوني ــن املتطلب ــة م ــة إىل جمل ــراءات الازم ــر اإلج تش

والتــي يتــم اتباعهــا وفقــاً ملبــادئ وقواعــد مقــررة جــرى تصميمهــا لحايــة الحقــوق الدســتورية والقانونيــة 

املكفولــة للفــرد. 

Due Process Hearing  -  أستامع اإلجراءات الالزمة
ــارة عــن إجــراء قانــوين شــبيه مبــا يجــري يف الجلســات التــي تعقدهــا املحكمــة لســاع الشــهود  هــي عب

ومرافعــات املحامــن، حيــث تتقــدم االطــراف املتنازعــة بدفوعهــا ومــا يؤيــد موقفهــا للمســؤل القائــم عــى 

جلســة االســتاع. ويجــري ضبــط اإلجــراءات يف محــر يتــم تحريــره لهــذا الغــرض، فيــا يضطلــع مســئول 

الجلســة بصياغــة قــرار، يجــوز اســتئنافه أمــام ادارة الربيــة والتعليــم بالواليــة واملحكمــة املدنيــة إذا وجــدت 

الرغبــة يف ذلــك.

Due Process Procedure  -  مسار اإلجراءات الالزمة
هــو مســار إجــرايئ يهــدف إىل حايــة حقــوق الفــرد، وينطبق هــذا يف مجــال الربيــة الخاصة عــى اإلجراءات 

املتخــذة لحايــة حقــوق الطــاب ذوي اإلعاقــة فيــا يتعلــق بالحصول عــى التعليم املناســب.

Dynamic assessment  -  التقييم الدينامييك
يشــر املصطلــح يف املجــال الربــوي إىل نــوع مــن التقييــم التفاعــي الــذي يهــدف إىل تحديــد املهــارات التــي 

ــم الديناميــي  ــز التقيي ــدة. ويركِّ ــم تحــت ظــروف جي ــه عــى التعل ــب وقدرت ــل الطال ــْن ِقبَ ــا ِم ــم إتقانه ت

عــى قــدرة الطالــب لاســتجابة للتدخــل؛ حيــث يتمثــل يف القيــام بعمليــة التدريــس ثــم مراقبــة اســتجابة 

الطــاب وتفاعلهــم مــع تلــك العمليــة. ويتميــز هــذا التقييــم بالفاعليــة املســتمرة والتغــرُّ املتواِصــل. ويعــد 

القيــاس املبنــّي عــى املنهــج أحــد أشــكال هــذا التقييــم. 

Dyscalculia  -  صعوبة الحساب
يشــر مصطلــح صعوبــة الحســاب إىل صعوبــة يف إجــراء املهــام والعمليــات الحســابية، حيــث يكــون مســتوى 

أداء الفــرد دون املتوقــع منــه متامــاً حســب درجــة الــذكاء أو املســتوى العمــري أو املســتوى الصفــي. وقــد 

تــم تحديــد أنــواع معينــة مــن هــذا الضعــف يف الكتابــات التــي تناولــت هــذا املوضــوع، وهــي: ضعــف 

ــة  ــارات الرياضي ــردات والعب ــة واملف ــابية التطبيقي ــارات الحس ــال امله ــة واخت ــابية اللفظي ــارات الحس امله
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ــق  ــم، وتتعل ــات التعل ــة تحــت صعوب ــدرج هــذه الصعوب ــة. وتن ــة والعملي ــارات التشــخيصية الفكري وامله

باســتيعاب املفاهيــم األساســية للرياضيــات بســبب مشــاكل يف الجوانــب اللغويــة مبــادة الرياضيــات، 

مثــل فهــم املصطلحــات والعمليــات الحســابية والرمــوز املكتوبــة واإلجــراءات املنهجيــة  وتذكــر الحقائــق 

ــوز أو االداء  ــتخدام الرم ــم واس ــديدة يف فه ــة ش ــان؛ وصعوب ــن األحي ــر م ــتظهارها يف كث ــة أو اس الرياضي

ــات.  ــروري للنجــاح يف الرياضي الوظيفــي ال

Dyseidetic Dyslexia  -  صعوبة القراءة البرية
ــواء كان  ــًة س ــات كامل ــة الكل ــة يف معالج ــة أو الصعوب ــراءة الصحيح ــى الق ــدرة ع ــدم الق ــا ع ــد به يقص

 )surface dyslexia( ذلــك يف مجــال القــراءة، ويطلــق عــى هــذا حاليــاً مســمى صعوبــة القــراءة الســطحية

ــة الســطحية )surface dysgraphia(. وتعــزى هــذه  ــة الكتاب ــاً صعوب ــة، ويســمى هــذا حالي أو يف التهجئ

ــة. ــة واإلدراكي ــاالت البرصي ــات أو اإلخت ــات إىل االضطراب الصعوب

Dysgraphia  -  صعوبة الكتابة
ــة الشــديدة يف اإلمــاء والتهجــي  ــة نتيجــة للصعوب يشــر املصطلــح إىل عــدم القــدرة النســبية عــى الكتاب

ليــس بســبب تلــف دماغــي ميكــن ماحظتــه وإمنــا بســبب حالــة منائيــة قــد تكــون وراثيــة. واســتخدم هــذا 

املصطلــح يف األصــل لوصــف الصعوبــة يف الكتابــة بطريقــة مقــروءة )ميكــن قراءتهــا( بســبب الضعــف أو 

القصــور يف وظائــف الحركــة. ويســتخدم املصطلــح حاليــاً أيضــاً لوصــف اضطــراب معالجــة ينطــوي عــى 

ــن الحــروف  ــط ب ــارات الرب ــن ضعــف يف مه ــة ع ــون ناجم ــا تك ــة رمب ــة، وهــي صعوب ــة يف التهجئ صعوب

وأصواتهــا ذات القيمــة الدالليــة )نطــق الكلــات(، باإلضافــة إىل وجــود مشــاكل يف تنظيــم املعلومــات و/

أو التعبــر عنهــا كتابــًة. هــذا فضــاً عــن الصعوبــة الشــديدة يف الكتابــة باليــد وإنتــاج خــط ميكــن قراءتــه 

ومكتــوب برعــة تناســب عمــر كاتبــه. ويعــرف هــذا املصطلــح أيضــاً مبســمى »اضطــراب التعبــر الكتــايب« 

  .)Written Expression Disorder(

Dyslexia  -   صعوبة القراءة
يشــر مصطلــح صعوبة)عــر( القــراءة إىل صعوبــات القــراءة الشــديدة. وصعوبــة القــراءة »الديسلكســيا« 

)Dyslexia( كلمــة مركبــة مــن أصلــن لغويــن مختلفــن أحدهــا )Dys( وهــي مــن أصــل التينــي وتعنــى 

صعــب أو عســر، واألخــرى )Lexia( وهــي مــن أصــل يونــاين وتعنــي كلمــة أو مــا يتعلــق بالقــراءة. ويشــر 

هــذا املصطلــح أيضــاً إىل عــدم القــدرة عــى القــراءة عــى نحــو يتناســب مــع مســتوى الــذكاء العــام للفــرد. 

وهنــاك ارتباطــات اجتاعيــة ونفســية ودراســية وفســيولوجية )تتعلــق بوظائــف أعضــاء الجســم( لصعوبــة 

القــراءة وتظهــر مــع صعوبــة القــراءة يف آٍن معــاً. ويبــدو الطــاب ذوي صعوبــات القــراءة مجموعــة غــر 

ــواع  ــر إىل أن ــة، تش ــكال مختلف ــراءة بأش ــة  يف الق ــا صعوب ــداً ولديه ــرة ج ــات متناف ــة وذات س متجانس

مختلفــة مــن الصعوبــات اللغويــة والقــراءة واملعالجــة اإلدراكيــة. وليــس هنــاك إجــاع يف هــذا املجــال عــى 

نظــام تصنيــف معــن، وإمنــا أشــار الباجثــون الحاليــون بنظــام منــاذج قوامــه ثاثــة أجــزاء وذلــك اســتناداً 

ــة؛ 2(  ــة الصوتي ــة البرصي ــة القرائي عــى نتائــج أبحاثهــم وعــى أعــال بــودر )Boder(، وهــي: 1( الصعوب

الصعوبــة الســمعية اللغويــة؛ 3( والصعوبــة التــي تجمــع بــن النوعــن املتقــدم ذكرهــا )أي بــن املشــاكل 
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البرصيــة والســمعية(. ويســود اعتقــاد بــأن صعوبــات القــراءة تعــود لســبب تكوينــي ذي منشــأ عصبــي. 

ــم  ــن لديه ــاب الذي ــاين الط ــم. ويع ــات التعل ــواع صعوب ــد أن ــيا(  أح ــراءة )الديسلكس ــة الق ــد صعوب وتع

ديسلكســيا مــن صعوبــات يف اكتســاب اللغــة املنطوقــة )الــكام( مــا يؤثــر مســتقباً عــى مهــارة اإلمــاء، 

وغالبــاً مــا تكــون لــدى الطــاب الذيــن لديهــم صعوبــات يف القــراءة صعوبــات يف الكتابــة أيًضــا؛ ألن األســاس 

للمجالــن واحــد وهــو اللغــة. وال تعــزى الديسلكســيا إىل عوامــل أخــرى، مثــل الضعــف يف مهــارات اللغــة 

ــراض  ــاء اف ــا ج ــن هن ــدرات. وم ــتوى الق ــاض مس ــس أو انخف ــة التدري ــدم كفاي ــكام( أو ع ــفهية )ال الش

ــر  ــام األول إىل التأث ــي أو ورايث أدت يف املق ــأ عصب ــل ذات منش ــن عوام ــة ع ــون ناجم ــن أن تك ــا ميك أنه

ــة القــراءة  ــة لقــراءة الكلــات. ويشــر تعريــف مصطلــح صعوب ــة املطلوب عــى مهــارات املعالجــة الصوتي

NIH-( القائــم عــى معطيــات البحــث العلمــي، وهــو التعريــف الــذي تعتمــده املعاهــد الوطنيــة للصحــة

ــن  ــارة ع ــراءة عب ــة الق ــة، إىل أن صعوب ــدة األمريكي ــات املتح National Institutes of Health( يف الوالي

ــز أو  ــات يف التميي ــة صعوب ــر عــى هيئ ــا تظه ــي؛ وتتصــف بأنه ــم محــددة ذات منشــأ عصب ــة تعل صعوب

التحديــد الدقيــق والريــع للكلــات فضــاً عــن الضعــف يف قــدرات التهجئــة وفــك الرمــوز، أي الربــط بــن 

الحــروف وأصواتهــا ذات القيمــة الدالليــة )النطــق(. ومــن الناحيــة االعتياديــة تنجــم هــذه الصعوبــات مــن 

قصــور يف املكــون الصــويت باللغــة، وهــو قصــور يكــون يف أغلــب األحيــان غــر متوقــع عطفــاً عــى القــدرات 

املعرفيــة األخــرى والتدريــس غــر الفعــال داخــل الفصــل. أمــا التداعيــات واآلثــار الثانويــة االخــرى فيمكــن 

أن تشــتمل عــى مشــاكل يف الفهــم القــرايئ ونقــص التجربــة القرائيــة األمــر الــذي يعرقــل النمــو يف تكويــن 

حصيلــة املفــردات اللغويــة والخلفيــة املعرفيــة.  

Dysnomia  -  صعوبة األسامء
هــي عبــارة عــن صعوبــة ملحوظــة يف تذكــر األســاء أو اســتدعاء الكلــات املطلوبــة يف اللغــة املنطوقــة أو 

املكتوبة.  

Dysnemkinesia  -  عرس الحركة
 )Christenson( ــون ــف كريستنس ــب تصني ــراءة حس ــة الق ــة لصعوب ــواع الفرعي ــن األن ــث م ــوع الثال الن

ــة. ــية الحركي ــة والحس ــات البرصي ــن املدخ ــع ب ــى الجم ــوي ع ــرون، وينط وآخ

Dysphonesia  -  صعوبة تعلم الصوت
عدم القدرة عى تعلم العنارص الصوتية التي متثلها الرموز البرصية.

Dysphonetic Dyslexia  -  صعوبة القراءة الصوتية
يشــر مصطلــح صعوبــة القــراءة الصوتيــة إىل عــدم القــدرة عــى قــراءة الكلــات بتطبيــق العاقــة الصحيحة 

بــن الوحــدات الكتابيــة ومــا يقابلهــا مــن وحــدات صوتيــة كامية.

Dysphonetic Dyslexia  -  صعوبة القراءة نتيجة خلل املعالجة الصوتية
يشــر املصطلــح إىل الصعوبــة يف تطبيــق القواعــد التــي تضبــط العاقــة بــن الحــروف وأصواتهــا ذات القيمــة 

ــراءة  ــة الق ــمى صعوب ــن مبس ــت الراه ــه يف الوق ــار إلي ــراءة )ويش ــال الق ــك يف مج ــواء كان ذل ــة س الداللي

الصوتيــة )phonological dyslexia(، أو يف مجــال التهجئــة )ويشــار إليــه حاليــاً مبســمى صعوبــة الكتابــة 

ــواع  ــن األن ــدد م ــك ع ــة )phonological dysgraphia(. وهنال ــة أو التهجئ ــة بالضعــف يف الكتاب املصحوب
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الفرعيــة لصعوبــة القــراءة التــي أشــار اليهــا الباحثــون. وفيــا يــي بعــض هــذه األنــواع األكــر شــيوعاً:  

القــراءة الزائــدة )Hyperlexia(: يســتطيع األطفــال ذوو القــراءة الزائــدة مــن قــراءة الكلــات بدقــة . 1

فائقــة تكــون يف الغالــب أعــى مــن املتوقــع منهــم عطفــاً عــى العمــر واملســتوى املعــريف إال أنهــم ال 

يفهمــون الكثــر مــا يقومــون بقراءتــه. 

صعوبــة القــراءة الصوتيــة )Phonological dyslexia(: يظهــر األطفــال ذوو صعوبــة القــراءة الصوتية . 2

ــروف  ــن الح ــط ب ــال الرب ــن خ ــوات م ــة إىل أص ــروف املكتوب ــل الح ــوز بتحوي ــك الرم ــة يف ف صعوب

وأصواتهــا يف الكلــات غــر املألوفــة لديهــم.  

ضعيفــو الفهــم )Poor comprehenders(: يواجــه ضعيفــو الفهــم صعوبــة يف فهم معنى مــا يقرؤونه . 3

وميكــن تحديدهــم والتعــرف عليهــم بإجــراء تقييــم للفهــم القرايئ.  

صعوبــة القــراءة الســطحية )Surface dyslexia(: يظهــر األطفــال صعوبــة يف قــراءة الكلــات غــر . 4

ــا.  ــن الحــروف وأصواته ــط ب ــن ال يطبقــون قواعــد الرب ــال الذي ــراً، وهــم األطف القياســية جه

صعوبــة التعامــل مــع األســاء )Dysnomia( هــي عبــارة عــن صعوبــة ملحوظــة يف تذكــر األســاء أو . 5

اســتدعاء الكلــات املطلوبــة يف اللغــة املنطوقــة أو املكتوبــة.  

Dysphonetic-Dyseidetic Dyslexia  -  صعوبة القراءة البرية الصوتية
يشــر إىل الجمــع بــن نوعــن مــن أنــواع صعوبــات القــراءة لــدى الشــخص الواحــد، والنوعــان هــا عــدم 

ــدم  ــة، وع ــدات القرائي ــة والوح ــدات الكتابي ــن الوح ــة ب ــة الصحيح ــق العاق ــق بتطبي ــى النط ــدرة ع الق

القــدرة عــى القــراءة بطريقــة صحيحــة نتيجــة للحــاالت غــر الطبيعيــة يف مجــال اإلدراك البــرصي. وتســمى 

هــذه الحالــة أيضــاً بالصيغــة املركبــة – أو املختلطــة – مــن صعوبــات القــراءة.

Dyspraxia  -  صعوبة التناسق الحريك
يشــر املصطلــح إىل حالــة تتميــز بصعوبــة الحــركات املتناســقة عــى الرغــم مــن أنــه ال يوجــد تلــف واضــح 

يف العضــات أو األعصــاب. وينجــم عــن صعوبــة التناســق الحــريك عجــز شــديد يف تخطيــط وتنفيــذ الحــركات 

املتناســقة ، مثــل الرســم والكتابــة وربــط األزرار واملهــام األخــرى التــي تتطلــب مهــارات الحركــة الدقيقــة أو 

يف ترتيــب الحــركات أو األفعــال الحركيــة ترتيبــاً تسلســلياً.  واألطفــال الذيــن يعانــون مــن هــذه الصعوبــات 

ميكنهــم يف الغالــب التعامــل مــع لوحــة املفاتيــح بطريقــة جيــدة وذلــك منــذ مرحلــة الروضــة ألن عوامــل 

املهــارة الحركيــة ال تكــون مطلوبــة أو تكــون قــد أزيلــت وبالتــايل ميكنهــم القيــام بالجوانــب األكــر ارتباطــاً 

بالبعــد اإلدرايك أو املعــريف يف املهمــة املعنيــة. وتعــد صعوبــة التناســق الحــريك املتعلــق بالنطــق واأللفــاظ 

حالــًة يواجــه فيهــا الطفــل صعوبــة يف القيــام بالحــركات املختــرصة وتنســيق تلــك الحــركات التــي تســتخدم 

إلنتــاج اللغــة املنطوقــة. 

النمو غري املتزامن / النمو مختل التزامن
dysychronous development / Asynchronous development

يســتخدم هــذان املصطلحــان لوصــف املعــدالت املختلفــة الخاصــة بالنمــو الجســمي واملعــريف واالنفعــايل. 

فــإذا تحدثــت إىل طفــل موهــوب طالبــاً منــه أن » يتــرصف مبــا يليــق بعمــره« قــد يجيــب إجابــة مرشوعــة 

فيقــول لــك: »أي عمــر تقصــد؟« ذلــك أن الطفــل املوهــوب قــد يكــون يف الســنة الثامنــة مــن عمــره الزمنــي 

بينــا يكــون يف الســنة الثانيــة عــرشة مــن عمــره العقــي والســنة الخامســة مــن عمــره االنفعــايل. 
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E

تعليم أرس األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة
Early Childhood Family Education (ECFE)

يشــر املصطلــح إىل برنامــج لتثقيــف وتوعيــة األرس التــي لديهــا أطفــال مل يلتحقــوا بعــد بالروضــة؛ وهــو 

برنامــج ينطــوي عــى الركيــز عــى دعــم العائــات وتعزيــز قــدرة الوالديــن عــى مســاعدة طفلهــا عــى 

التعلــم والتطــور والنمــو.

Early childhood intervention  -  التدخل املبكر يف مرحلة الطفولة
يشــر التدخــل املبكــر يف مرحلــة الطفولــة إىل بــذل جهــود مســتمرة ومنظمــة بغــرض مســاعدة األطفــال 

الصغــار ذوي االحتياجــات الخاصــة واألطفــال العرضــة ملشــكات النمــو مــن الــوالدة وحتــى ســن الخامســة، 

حيــث تشــمل املســاعدة هــؤالء األطفــال وأرسهــم عــى حــد ســواء. وقــد صممــت برامــج التدخــل املبكــر 

لتــايف أوجــه القصــور أو تحســن الوضــع الراهــن للطفــل، مــن خــال الوفــاء باحتياجاتــه الخاصــة ومقابلــة 

متطلبــات إعاقتــه وذلــك باتخــاذ تدابــر عاجيــة تشــمل عــى ســبيل املثــال معالجــة عيــوب النطــق والــكام، 

وباإلضافــة إىل ذلــك، تعزيــز مصــادر القــوة وبنــاء القــدرات وغــرس الثقــة بالنفــس مــن خــال التدريــس 

وخــرات التعلــم. 

Early Identification  -  التعرف املبكر
ــة الخاصــة.  ــؤ بالنمــو املســتقبي للطفــل وإلحاقــه بأحــد برامــج الربي ينطــوي التعــرف املبكــر عــى التنب

ومــع أن إجــراءات التشــخيص وأســاليبه تشــهد تحســناً مســتمراً يف الوقــت الراهــن، إال أنهــا الزالــت غــر 

دقيقــة، كــا أن إمكانيــة وجــود التوقعــات الخاطئــة تظــل قامئــة وتتطلــب أن تؤخــذ يف االعتبــار. فغيــاب 

التشــخيص الســليم قــد ميثــل عائقــاً أمــام الطفــل واألرسة عــى حــد ســواء. إن عمليــة التعــرف املبكــر عــى 

األطفــال العرضــة للخطــر مهمــة شــاقة تكتنفهــا الصعوبــة، ذلــك أن التفــاوت يف النمــو والنضــج يعــد أمــراً 

طبيعيــاً بــن األطفــال العاديــن الذيــن مل يبلغــوا ســن التعليــم املــدريس، وبالتــايل فــإن تحديــد أوجــه التبايــن 

واالختافــات التــي تشــر إىل أن الطفــل عرضــة للخطــر فيــا يتعلــق مبشــاكل التعلــم يصبــح أمــراً صعبــاً. 

ــإن مشــكلة  ــان غــر واضحــة ، ف ــر مــن األحي ــم تكــون يف كث ــات التعل ــات املبكــرة لصعوب ومبــا أن العام

التحديــد املبكــر لهــؤالء األطفــال والتعــرف عليهــم تصبــح أكــر صعوبــة وتعقيــداً. 

Early Intervention (EI) التدخل املبكر  -  
ــال  ــاكل األطف ــة مش ــدف إىل معالج ــي ته ــات الت ــراءات واملارس ــر إىل اإلج ــل املبك ــح التدخ ــر مصطل يش

املختلفــة،  بأنواعهــا   ))handicap واإلعاقــة   developmental delay(( النمــو  تأخــر  مثــل  املختلفــة، 

ــال  ــو األطف ــة نح ــر املتخصص ــل املبك ــات التدخ ــه خدم ــة ))special needs. وتوج ــات الخاص واالحتياج

الصغــار يف مرحلــة املهــد واألطفــال الدارجــون )تعلــم املــي( يف املرحلــة العمريــة مــن تاريــخ الــوالدة حتــى 



معجم صعوبات التعلم 70

ســن الثالثــة مــن املعرضــن للخطــر at risk((، باإلضافــة إىل الوفــاء بحاجــات أرس هــؤالء األطفــال مــن خــال 

تقديــم الرامــج التدريبيــة واإلرشــادية.  وينطــوي التدخــل املبكــر عــى مجموعــة مــن املعالجــات الطبيــة 

والربويــة والنفســية واإلجتاعيــة، مثــل العــاج بالحميــة )diet therapy( )عــن طريــق وصــف نظــام غذايئ 

معــن( لألطفــال ذوي النشــاط الزائــد )hyperactivity( والعــاج اللغــوي )language therapy( لألطفــال 

ــر  ــل املبك ــج التدخ ــز برام ــة وتركي ــاوت كثاف ــذا وتتف ــمعية )hearing impaired(. ه ــات الس ذوي اإلعاق

حســب نــوع املشــكلة ، وقــد تــراوح مدتهــا الزمنيــة بــن فــرة وجيــزة )دقائــق معــدودات خــال يــوم واحــد 

يف األســبوع( وفــرة أطــول )تصــل إىل 40 ســاعة يف األســبوع(. ويتمثــل الغــرض مــن برامــج التدخــل املبكــر يف 

مســاعدة الطفــل ذو اإلعاقــة أو ذو االحتياجــات الخاصــة عــى النمــو والتطــور حســب إمكانياتــه إىل أقــى 

درجــة ميكــن الوصــول إليهــا. 

Early Intervertion Services or programs  -  برامج أو خدمات التدخل املبكر
ــا  ــا مب ــة وتدبره ــات النائي ــو واالحتياج ــات النم ــى متطلب ــرف ع ــة للتع ــات مصمم ــج أو خدم ــي برام ه

يلزمهــا يف وقــت مبكــر. وتهــدف برامــج التدخــل املبكــر إىل مســاعدة األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة 

ــاك  ــارزة لرامــج التدخــل، هن ــة الب ــة مــن النمــو والتطــور، ومــن األمثل ــى درجــة ممكن ــق أق عــى تحقي

األبحــاث التــي أجريــت مؤخــراً حــول متازمــة داون )اضطــراب ذو ارتبــاط باإلعاقــة الفكريــة(، حيــث تبــن 

ــا  ــادراً م ــز خاصــة، ن ــوا مبؤسســات ومراك ــة وألحق ــوا عاجــاً مــن هــذه املتازم ــن مل يتلق ــال الذي أن األطف

يتعلمــون أكــر مــن )15 أو 20( كلمــة، يف حــن أن األطفــال الذيــن تتــم تنشــئتهم يف كنــف أرس تقــدم لهــم 

الدعــم الــازم، ويحصلــون عــى خدمــات تربيــة خاصــة يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة ، يكتســبون مهــارات 

لغويــة مبســتوى يضاهــي مســتوى األطفــال العاديــن، كــا أنهــم يحققــون درجــة عاليــة مــن الكفــاءة يف 

جميــع مجــاالت النمــو األخــرى. باإلضافــة الــى ذلــك، ال بــد مــن تقريــر حقيقــة أن هنالــك بعــض الحــاالت 

التــي ال ميكــن عاجهــا كليــاً بحيــث يتــم الشــفاء منهــا متامــاً. ومــع هــذا، فإنــه ميكــن تحقيــق تحســن يف 

معظــم اإلعاقــات مــن خــال برامــج التدخــل املبكــر التــي يتــم التخطيــط لهــا وتطبيقهــا بحــرص واهتــام. 

Echolalia  -  الرتديد بدون فهم
ــد  ــدى الطفــل، حيــث ينحــو الطفــل إىل تقلي ــكام ل ــد بــدون فهــم إىل احــدى مراحــل منــو ال يشــر الردي

ــدون فهــم معناهــا. ــن ب كلــات االخري

Echo Reading  -  القراءة التكرارية
تعــرف القــراءة التكراريــة أيضــاً مبســمى أســلوب االنطباعــات العصبيــة )Neurological Impress(، حيــث 

يقــرأ املعلــم مــع الطالــب ســوياً وجنبــاً إىل جنــب وال يقــوم املعلــم بتصحيــح األخطــاء يف القــراءة الجهريــة. 

ويف املــرة األوىل، يقــرأ املعلــم بصــوت أعــى ووتــرة أرسع بحيــث تكــون قــراءة الطالــب يف حقيقــة األمــر 

مبثابــة »رجــع صــدى« لقــراءة املعلــم. وأخــراً، يقــرأ االثنــان معــاً بانســجام وتناغــم.



71معجم صعوبات التعلم

Egocentrism  -  الرتكيز عىل األنا
يشــر الركيــز عــى األنــا إىل اعتنــاء الفــرد بنفســه فقــط و/أو تركيــز ارائــه حــول احتياجاتــه الشــخصية أو 

رغباتــه الخاصــة.                                   

Eclectic approach to reading  -  الطريقة االنتقائية للقراءة
 )analytic( والتحليليــة )global( تتمثــل هــذه الطريقــة يف الجمــع بــن عدة طــرق، تشــمل الطريقــة الكليــة

والركيبيــة )synthetic( واملســتخدمة لتائــم األســلوب املفضل لــدى املعلم. 

Eclectism  -  االنتقائيــة
ــددة  ــم متع ــواد تعل ــاليب وم ــطة وأس ــج أنش ــى دم ــز ع ــى الركي ــوي ع ــة تنط ــفة تربوي ــر إىل فلس تش

ــدرايس. ــج ال ــن املنه ــاة م ــة ومنتق ومتنوع

Ecological Assessment  -  التقييم البيئي
ــم  ــات التعل ــب ذو صعوب ــة الطال ــة ملاحظ ــم إىل طريق ــات التعل ــال صعوب ــي يف مج ــم البيئ ــر التقيي يش

يف عــدة أوضــاع مــع الركيــز عــى التفاعــل بــن الطالــب وزمائــه وأفــراد أرستــه ومعلميــه وغرهــم مــن 

املختصــن واللصيقــن بــه ومــن لهــم عاقــة معــه. وتعــد مراعــاة العوامــل البيئيــة املحيطــة أمــراً هامــاً يف 

تحقيــق مصلحــة الطالــب عنــد إجــراء املاحظــة وذلــك فيــا يتصــل برتيبــات الجلــوس واملوقــع الفعــي 

للطالــب يف الفصــل واإلضــاءة والتهويــة والحــد مــن عوامــل الضوضــاء. ويشــار إىل أن أســباب االضطرابــات 

ــن الفــرد ذي  ــا يف التفاعــات ب ــة يف مــكان م ــا كامن ــد أنه ــم ال تعــزى للفــرد وإمنــا يعتق أو مشــاكل التعل

ــه. ــة ب ــن ذوي العاق االحتياجــات الخاصــة واألفــراد اآلخري

Education Adjustment Program (EAP) الربنامج الرتبوي املعدل  -  
 ،)Queensland Department of Education( هــذا املصطلــح مســتعار مــن إدارة التعليــم يف كوينزالنــد

ــة  للطــاب ذوي  ــة والتعليمي ــدف إىل تلمــس االحتياجــات الربوي ــات ته ــن سلســلة عملي ــارة ع وهــو عب

اإلعاقــة والتعــرف عــى تلــك االحتياجــات واالســتجابة لهــا بغيــة تلبيتهــا. وتجــرى التعديــات ألجــل الطــاب 

ذوي اإلعاقــة لتمكينهــم مــن الحصــول عــى املنهــج وتحقيــق النتائــج التحصيليــة املطلوبــة مبوجــب املنهــج 

واملشــاركة يف الحيــاة املدرســية. 

Educational Assistant (EA) املساعد الرتبوي  -  
شخص يقدم املساعدة  للطاب تحت إرشاف معلّمهم. 

Educational intervention  -  التدخالت الرتبوية
مــة للتلميــذ ملقابلــة احتياجاتــه الســلوكية أو األكادمييــة.  يشــر املصطلــح إىل أي نــوع مــن املســاعدة املقدَّ

وتركِّــز التدخــات  التدريســية، التــي يشــار لهــا بالتدخــات األكادمييــة عــى التحصيــل الــدرايس لــدى الطالب.
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Elective mutism/selective mutism  -  الصمت االختياري
ــاع عــن  ــه امتن ــال. ويعــرف بأن ــدى األطف ــق ل ــات القل ــارة عــن أحــد اضطراب ــاري هــو عب الصمــت االختي

الــكام يــكاد يكــون يف جميــع األوضــاع االجتاعيــة )عــى الرغــم مــن وجــود القــدرة الطبيعيــة عى الــكام(، 

ويف حــن أن الصمــت االختيــاري يعــد عجــزا يف التكلــم يف أوضــاع بعينهــا وهــو يرتبــط بشــدة باضطــراب 

القلــق االجتاعــي. ويف مقابــل الصمــت االختيــاري فــإن مــن لديــه صمــت اختيــاري قــد ال يتحــدث يف أي 

وضــع عــى نحــو مــا يتضــح عــادًة يف الكتــب واألفــام الســينائية. ويعــزى الصمــت االختيــاري يف كثــر مــن 

األحيــان إىل التحــدي أو تأثــر اإلصابــة نتيجــة لحــادث.   

Electronic Assessment  -   التقييم اإللكرتوين
يشــر التقييــم اإللكــروين إىل اســتخدام وســائل و وســائط إلكرونيــة، مثــل أرشطــة الفيديــو وأقــراص الليــزر 

مــع تقنيــة الحاســب اآليل يف عمليــات التقييــم.

Eligibility  -  األهلية
ــه  ــنى ل ــب ليتس ــى الطال ــف ع ــاق التعري ــم إىل إنطب ــات التعل ــال صعوب ــة يف مج ــح األهلي ــي مصطل يعن

االســتفادة مــن برامــج الربيــة الخاصــة والخدمــات املســاندة املتعلقــة بذلــك، حيــث يخضــع الطالــب لتقييم 

ــك الخدمــات  ــه لاســتفادة مــن تل ــة أهليت ــد إمكاني ــق متعــدد التخصصــات لتحدي شــامل بواســطة الفري

والرامــج. ويشــتمل هــذا التقييــم، عــى ســبيل املثــال ال الحــرص، عــى إجــراء تقييــم يف املجــاالت اآلتيــة: 

مســتوى الــذكاء العــام مــن خــال قيــاس مســتوى القــدرة املعرفيــة، قيــاس مســتوى التحصيــل األكادميــي 

يف املجــاالت األكادمييــة، قيــاس قــدرات البــرص والســمع والحركــة، تقييــم الحالــة االجتاعيــة واالنفعاليــة.

ــن يحــق لهــم االســتفادة مــن خدمــات  ــة الخاصــة إىل األطفــال الذي كــا يشــر املصطلــح يف مجــال الربي

الربيــة الخاصــة بســبب وجــود احتياجــات التعلــم ألحقيتهــم لذلــك وانطبــاق رشوط األهليــة عليهــم وفقــاً 

لألنظمــة واللوائــح املعمــول بهــا.

Elimination Diet  -  الحمية اإلخراجية
نظــام حميــة يرمــي إىل اخــراج وطــرد الكيميائيــات الســامة مــن جســم الفــرد الــذي يتبــع ذلــك النظــام 

الغــذايئ. وتهــدف حميــة فينقولــد )Feingold( ألن تكــون مبثابــة مثــال، ورمبــا كانــت املثــال النموذجــي، 

لهــذا املفهــوم.

Embedded Learning  -  )تضمني التعلّم )التعلم املدمج
يشــر مصطلــح تضمــن التعلّــم  إىل األســاليب واملارســات املصممــة خصيصــاً واملســتخدمة لتطويــر فــرص 

املشــاركة والتعلــم وتوفرهــا أمــام الطالــب وتشــجيعه عــى االســتقال واالعتــاد عــى النفــس يف مزاولــة 

النشــاطات اليوميــة واملارســات االعتياديــة املتكــررة واملراحــل االنتقاليــة عــى مســتوى الفصــل املــدريس 

واملنــزل واملجتمــع. 
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Embedded phonics  -  الصوتيات املدمجة
يتعلــم الطــاب العاقــات بــن الحــروف وأصواتهــا الكاميــة أثنــاء قــراءة النــص املطلــوب قراءتــه، ويحــدث 

ذلــك يف العــادة عندمــا ياحــظ املعلــم أن الطالــب يواجــه صعوبــة بالغــة يف قــراءة كلمــة معينــة. وتــدرّس 

ــإذا مل  ــة(، ف ــات )القــراءة البرصي ــا كجــزء مــن القــراءة بالنظــر إىل الكل ــن الحــروف وأصواته ــات ب العاق

يكــن هنالــك توصيــف وترتيــب مســبق لتسلســل الحــروف وأصواتهــا إمنــا يتقــرر التسلســل مــن خــال أي 

كلــات يواجههــا القــارئ يف النــص، يكــون الرنامــج عندئــذ مفتقــراً إىل املنهجيــة أو إىل التضمــن املطلــوب 

ــى  ــاداً ع ــس اعت ــة، أي التدري ــات العرَضي ــاً بالصوتي ــة أحيان ــذه الطريق ــمى ه ــة. وتس ــد الصوتي للقواع

أصــوات الحــروف بــدالً عــن أســائها والبــدًء بالحــروف ال بالكلــات )Incidental phonics( باإلشــارة إىل 

.)Whole language teaching( ــة الشــاملة تدريــس القــراءة بالطريقــة اللغوي

Emergent Literacy  -  محو األمية الناشئة
يشــر مفهــوم محــو األميــة الناشــئة إىل أن تطــور محــو االميــة يحــدث لــدى الطفــل مــع مــرور الوقــت؛ فهــو 

يبــدأ منــذ الــوالدة ويتــم التشــجيع عليــه مــن خــال املشــاركة مــع الكبــار يف املــرح والنشــاطات املفيــدة. 

ــة  ــة ومعرف ــوات الكامي ــة األص ــدث( ومعرف ــة )التح ــة الكامي ــى اللغ ــئة ع ــة الناش ــو األمي ــتمل مح ويش

الكتابــة املطبوعــة. 

Emotional Disturbance (ED) االضطراب االنفعايل  -  
يشــر مصطلــح االضطــراب االنفعــايل إىل حالــة تظهــر فيهــا واحــدة عــى األقــل أو أكــر مــن واحــدة مــن 

ــر ســلباً عــى  ــة وبدرجــة ملحوظــة مــن شــأنها التأث ــة طويل ــاه خــال فــرة زمني الخصائــص املذكــورة أدن

ــدرايس: األداء ال

ــة أو الحســية أو . 1 ــم، وهــو عــدم قــدرة ال ميكــن تفســره بالعوامــل العقلي عــدم القــدرة عــى التعل

 An inability to learn that cannot be explained by intellectual, sensory, or الصحيــة   

 .health factors

عدم القدرة عى إقامة عاقات اجتاعية مرضية أو املحافظة عليها مع االقران واملعلمن. 2

 An inability to build or maintain satisfactory interpersonal relationships with peers       

                                  and teachers.

3 . Inappropriate types ofأمنــاط مــن الســلوكيات أو املشــاعر غــر املناســبة تحــت الظــروف العاديــة 

.behavior or feelings under normal circumstances

امليل إىل أن تطوير شعور عام باالكتئاب وعدم السعادة. 4

 .A tendency to develop general pervasive moods of unhappiness or depression     

ــة باملشــاكل الشــخصية واملدرســية.        . 5 ــار بعــض األعــراض الجســمية واملخــاوف املتعلق ــل إىل إظه املي

 A tendency to develop physical symptoms or fears associated with personal or school

problems.
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Emotional Intelligence (EI) الذكاء االنفعايل  -  
يعــد بعــض الربويــن الــذكاء االنفعــايل أحــد أوجــه الــذكاءات املتعــددة، ويعــد الــذكاء االنفعــايل بصفــة 

ــا والتعامــل  ــا واســتخداماً له ــة االســتعداد الفطــري الكامــن للشــعور باالنفعــاالت إحساســاً به عامــة مبثاب

ــق  ــا بتعل ــق في ــاف وعــدم التواف ــن االخت ــر م ــدر معت ــراً وإدارًة. ويوجــد ق ــزاً وتذك ــا تواصــاً ومتيي معه

ــذكاء االنفعــايل.   ــف ال بتعري

Empathy  -  التعاطف
يشــر التعاطــف )املشــاركة العاطفيــة( إىل تبنــي انفعــاالت وعواطــف أو ميــول شــخص آخــر، أي فهــم اآلخــر 

واإلحســاس مبــا يشــعر بــه، أو الفهــم واإلحســاس مــن وجهــة نظــر اآلخــر )أن تضــع نفســك مــكان اآلخــر 

املختلــف(. 

Encouragement to develop  -  التشجيع عىل النمو
يشــر هــذا املفهــوم إىل املعرفــة التــي يتمتــع بهــا الوالديــن وميتلكونهــا حــول النمــو العــادي ومســاعدتهم 

للطفــل يف تحقيــق وبلــوغ املراحــل الرئيســية لهــذا النمــو. وتنــزع هــذه األســاليب، عنــد إتباعهــا يف تنشــئة 

األطفــال، إىل املســاعدة عــى معالجــة اآلثــار الســلبية لعمليــات الــوالدة غــر الطبيعيــة. لــذا مــن األهميــة 

أن يعيــش األطفــال ذوي اإلعاقــات يف كنــف أرس، تشــيع فيهــا الحميميــة والــدفء النفــي، ويشــيع فيهــا 

التفاهــم مــع الطفــل وتحفيــزه وتشــجيعه عــى النمــو، حيــث يســتطيع هــؤالء األطفــال عنئــذ إنجــاز مــا 

ــن مبوجــات  ــال املولودي ــب، أن األطف ــار البحــث العلمــي يف هــذا الجان ــد أش ــادي. فق ــل الع ينجــزه الطف

ــة تنشــئتهم يف  ــذكاء يف حال ــاس ال ــارات قي ــة يف اختب ــق درجــات عادي ــم تحقي ــة ميكنه ــر عادي ــة غ دماغي

بيئــات أرسيــة تســتجيب ملتطلباتهــم وتعنــى بحاجاتهــم وتدعــم صحتهــم النفســية. وباملقابــل فــإن األطفــال 

الذيــن يواجهــون ذات املشــاكل عنــد الــوالدة ويربــون يف منــازل غــر متجاوبــة مــع متطلباتهــم وغــر داعمة 

لهــم تــزداد لديهــم احتــاالت مواجهــة املشــاكل يف التحصيــل الــدرايس والتكيــف مــع الجــو املــدريس. 

Enrichment  -  اإلثراء
ــاب   ــب  للط ــدم يف الغال ــة تق ــي تغطي ــوى وه ــموالً للمحت ــاً وش ــر عمق ــة أك ــح إىل تغطي ــر املصطل يش

املوهوبــن، وينبغــي عــدم الخلــط بينــه وبــن التايــز )differentiation( أو التريــع )acceleration(، أي 

ــررات أعــى يف صفــوف  ــردي أو االلتحــاق املبكــر باملدرســة أو أخــذ مق ــم الف تخطــي الصفــوف أو التعلي

أدىن أو نقــل الطفــل مــن مرحلــة معرفيــة إىل أخــرى أعــى مــن ســنه أو تخريــج الطالــب قبــل زمائــه نظــراً 

لتفوقــه.
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Environmental conditions  -  الظروف البيئيـة
تشــر الظــروف البيئيـــة إىل املخاطــر البيئيــة املتمثلــة يف العوامــل التــي تتداخــل مــع منــو الطفــل أو الرضيــع 

ــر فيــه وهــي الســبب الرئيــي يف حــدوث اإلعاقــات لــدى الطــاب بعــد ســن السادســة. ومــن بــن  وتؤث

ــل  ــن قب ــال م ــة األطف ــك ســوء معامل ــل، هنال ــر يف منــو الطف ــي تؤث ــة الت ــة املعروف ــل البيئي بعــض العوام

ــي مــن شــأنها تســهيل  ــك أن عــدم إملــام األب أو األم بأســاليب تنشــئة الطفــل والت والديهــم والفقــر ، ذل

عمليــة منــو الطفــل وتطــوره يجعــل هــذا األب أو هــذه األم بصفــة خاصــة مصــدر خطــر يف تنشــئة وتربيــة 

األطفــال املولوديــن بــوزن ناقــص عــن الــوزن الطبيعــي أو األطفــال الخــدج ال ســيا وأن مــن املعــروف أن 

هــذه الحــاالت ترتبــط باإلعاقــات. وتظهــر املخاطــر األخــرى عندمــا تكــون مــوارد األرسة محــدودة وبدرجــة 

تحــول دون متكــن هــذه األرسة مــن تزويــد أطفالهــا مبــا يكفــي مــن تغذيــة ورعايــة صحيــة ومســكن جيــد. 

ومتثــل هــذه الحــاالت أحــد األســباب التــي تجعــل األطفــال عرضــة للخطــر.

Environmental Factors  -  العوامل البيئية
العوامــل البيئيــة هــي املتغــرات التــي مــن شــأنها التأثــر عــى كيفيــة التعلــم لــدى الطــاب يف املــدارس؛ 

ــوط  ــة والضغ ــة الصحي ــاب الرعاي ــرصي وغي ــز العن ــر والتميي ــرص، الفق ــال، ال الح ــبيل املث ــى س ــا ع ومنه

ــة. النفســية األرسي

Erratic Eye Movements  -  حركات العينني غري الطبيعية
ــاء القــراءة، وتشــمل حــاالت التتبــع والحــركات  الحــظ بعــض الباحثــن حــركات غــر طبيعيــة للعينــن أثن

ــة  ــك. ويف حال ــه يف القــراءة ومــا يف حكــم ذل ــذي يلي الخفيفــة الريعــة للتنقــل مــن موضــع للموضــع ال

الطــاب ذوي صعوبــات القــراءة فــإن للعديديــن منهــم أنــواع مختلفــة مــن الحــركات الشــاذة والغريبــة 

للعينــن أثنــاء القــراءة، ويشــمل ذلــك حــاالت الراجــع وعكــس الحــروف. وقــد تــم اســتخدام هــذه الحــاالت 

غــر الطبيعيــة للعينــن كأســاس لتصنيــف العــر القــرايئ لفئــات فرعيــة مــن قبــل بعــض الباحثــن.

Error Analysis  -  تحليل األخطاء
يشــار إىل تحليــل األخطــاء أحيانــاً مبســمى تحليــل اإلجابــات الخاطئــة ))Mistake Analysis؛ وهــو عبــارة 

عــن طريقــة لتحديــد املجــاالت التــي تنطــوي عــى صعوبــة يواجههــا الطالــب، كقيامــه مثــاً بإبــدال حــرف 

متحــرك )حــرف علَّــة( بآخــر، أو حــذف أصــوات كاميــة معينــة أثنــاء القــراءة الجهريــة ، كأخطــاء متكــررة 

يقــع فيهــا. 

Ethics In Testing  -  أخالقيات االختبارات
ــة  ــري العدال ــى تح ــة ع ــار واملنطوي ــية لاختب ــادئ األساس ــة باملب ــارات العناي ــات االختب ــد بأخاقي يقص

واألمانــة وتوخــي الحــرص عــى املســاواة وإتاحــة الفــرص املتكافئــة لجميــع الجالســن لاختبــار مــن حيــث 

أســاليبه وأدواتــه وظــروف إجرائــه وتصحيحــه والقــرارات املرتبــة عــى نتائجــه، واتخــاذ القــرارات بنــاًء عــى 

معلومــات وافيــة صحيحــة. وهنالــك لجــان وجمعيــات عديــدة تقــدم منــاذج بأخاقيــات االختبــارات أو مــا 
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يســمى »الدســتور األخاقــي لاختبــارات«، وكمثــال لذلــك الدليــل النموذجــي ألســاليب االختبــارات املتفقــة 

ــة املشــركة ألســاليب  ــداد اللجن ــن إع ــم، وهــو م ــة والتعلي ــة يف مجــال الربي ــة املتبع ــع األســس العلمي م

االختبــارات.

Etiology  -  علم أسباب املرض
يشــر املصطلــح إىل أســباب املــرض أو الضعــف أو اإلعاقــة، وقــد يشــمل ذلــك العوامــل الوراثيــة أو األســباب 

ــل  ــة أو العوام ــل البيئي ــة( أو العوام ــباب العضوي ــم )األس ــاء الجس ــف أعض ــل يف وظائ ــن خل ــة ع الناجم

النفســية.

Evaluation  -  التقويم
التقويــم هــو عمليــة االســتعانة باإلجــراءات الرســمية وغــر الرســمية لتحديد مجــاالت معينة تتعلــق مبواطن 

ــتئناس  ــن االس ــة. وميك ــة الخاص ــات الربي ــه لخدم ــه وأهليت ــة إىل احتياجات ــخص باإلضاف ــدى الش ــوة ل الق

ــم  )LD(، أم أن  ــات التعل ــن صعوب ــاين م ــل يع ــا إذا كان الطف ــد م ــم أو تحدي ــم لتقوي ــات التقيي مبعطي

ــم  ــد )ADHD(. وميكــن أن يطلــق عــى هــذا مســمى التقوي ــاه ونشــاط زائ ــه اضطــراب نقــص االنتب لدي

 )developmental history( ومــن املحتمــل أن يأخــذ بعــن االعتبــار كا مــن التاريــخ النــايئ )evaluation(

واملهــارات املعرفيــة/ التفكــر )cognitive / thinking( skills( ومهــارات التعلــم ومســتوى التحصيــل 

ــايل. األكادميــي واألداء الوظيفــي االجتاعــي واالنفع

Events occurring During Pregnancy and Birth  -  األحداث املصاحبة للحمل والوالدة
يقصــد بهــا األحــداث التــي تقــع داخــل الرحــم أثنــاء الحمــل أو أثنــاء عمليــة الــوالدة، ومتثــل هــذه االحداث 

الفئــة الثانيــة، عــى اعتبــار أن اإلضطرابــات الوراثيــة ) )Genetic disorders متثــل الفئــة األوىل مــن الفئــات 

التــي تنــدرج تحتهــا الحــاالت التــي تجعــل الطــاب عرضــة للخطــر، فاملــرأة التــي تصــاب بالحصبــة األملانيــة 

يف األشــهر الثاثــة األوىل مــن الحمــل ترتفــع لديهــا احتــاالت إنجــاب طفــل لديــه ضعــف يف البــرص أو ثقــل 

يف الســمع أو إعاقــه فكريــة أو طفــل يجمــع بــن اثنتــن أو ثــاث مــن تلــك اإلعاقــات، كــا أن األم التــي 

ــه إعاقــات. كــا أن نقــص  يزيــد عمرهــا عــى 35 عامــاً ترتفــع لديهــا أيضــاً احتــاالت إنجــاب طفــل لدي

كميــة األكســجن Sufficient Oxygen(( عنــد الــوالدة، ونقــص األوكســجن )anoxia( يحــدث عــادة عندمــا 

 Breech( يكــون الحبــل الــري ملتفــاً حــول رقبــة الجنــن أو خــروج املولــود بقدميــه أوالً بــدالً عــن رأســه

birth(، يرتبــط مبعــدالت عاليــة مــن الشــلل املخــي. 

Evidence-Based Intervention  -  التدخل القائم عىل الربهان العلمي
ــرُق تدخــل مســتخلََصة نتائجهــا مــن البحــث العلمــي  يشــر التدخــل القائــم عــى الرهــان العلمــي إىل طُ

التجريبــي أو شــبه التجريبــي القــوي أو دراســات الحالــة الواحــدة. وتحســن التدخــات القامئــة عــى الرهان 

العلمــي تعلــم الطالــب بدرجــة واضحــة.



77معجم صعوبات التعلم

Exclusionary Criteria  -  معايري االستبعاد
يســتبعد الطالــب مــن برامــج صعوبــات التعلــم إذا ثبــت أن ســبب الصعوبــة ناجــم عــن إعاقــات أخــرى 

أو ظــروف غــر مامئــة، حيــث ميثــل فحــص عنــرص االســتبعاد مكونــاً أساســياً للضوابــط املتبعــة يف التعــرف 

ــات  ــح صعوب ــف مصطل ــواردة يف تعري ــة ال ــد العام ــا. ويف ضــوء القواع ــم وتحديده ــات التعل ــى صعوب ع

التعلــم، يبــدو مامئــاً اســتبعاد العوامــل التاليــة: اإلعاقــة الفكريــة، واإلعاقــة البرصيــة، واإلعاقــة الســمعية، 

واإلعاقــة الحركيــة، واإلضطرابــات الســلوكية واإلنفعاليــة ، والخــرات التعليميــة والعوامــل البيئيــة والثقافيــة 

غــر املناســبة.

 Exclusionary Identification  -  التعرف اإلقصايئ
يشــر التعــرف اإلقصــايئ إىل التعــرف عــى مفهــوم أو حالــة بإيــراد النقيــض لذلــك املفهــوم أو الضــد لتلــك 

ــه؛ إذ  ــس في ــا لي ــون مب ــه الباحث ــا يعرف ــراً م ــال كث ــراءة عــى ســبيل املث ــات الق ــح صعوب ــة، فمصطل الحال

ــاً باســتبعاد وإقصــاء األفــراد الذيــن يقــل حاصــل ذكائهــم عــن املتوســط العــام وذوي  يتــم تعريفــة أحيان

االضطرابــات االنفعاليــة األوليــة وذوي االضطرابــات الحســية األوليــة والذين لديهم مشــاكل تتعلــق بالخلفية 

الثقافيــة وهكــذا. أي أنــه يتــم تعريــف املصطلــح بإخــراج جميــع األفــراد املتقــدم ذكرهــم وإقصائهــم مــن 

فئــة األفــراد ذوي صعوبــات القــراءة.

Executive Functions  -  الوظائف التنفيذية
يشــر مصطلــح الوظائــف التنفيذيــة إىل القــدرة عــى ضبــط الســلوك والتحكــم فيــه عــن طريــق الذاكــرة 

االنفعــاالت  عــى  والســيطرة   )Inner Speech( الداخــي  والحــوار   ،)Working Memory( العاملــة 

ــن.  ــول إىل اآلخري ــل الحل ــل املشــاكل وتوصي ــدم، وتحلي ــا تق ــس يف كل م ــك النف ــارة ومتال ومســتويات اإلث

ــه  ــلوك املوج ــة بالس ــة املرتبط ــة واإلدراكي ــف املعرفي ــن الوظائ ــة م ــن جمل ــامل يتضم ــح ش ــو مصطل وه

نحــو هــدف معــن. ويســود اعتقــاد بــأن املصطلــح يشــر إىل وظائــف الجــزء أمــام الجبهــي مــن الدمــاغ 

)prefrontal brain functions( مبــا يف ذلــك أشــياء مــن قبيــل املحافظــة عــى وظائــف املعالجــة املعرفيــة 

 )working memory( والذاكــرة العاملــة )selective attention( واالنتبــاه االنتقــايئ )maintenance(

ــة )inhibitory control(. وتتداخــل مشــاكل  ــز عــى االســتجابة املطلوب ــذايت الضبطــي والركي ــوازع ال وال

الوظائــف التنفيذيــة مــع عــدد مــن الحــاالت التشــخيصية املتعلقــة بالطفولــة مبــا يف ذلــك صعوبــات التعلــم 

 high( باإلضافــة إىل التوحــد عــايل القــدرات ،)ADHD( واضطــراب نقــص االنتبــاه والنشــاط الزائــد ،)LD(

ــة. ــدرة متأخــرة أو متعطل ــون هــذه الق ــث تك functioning autism(، حي

Executive Function Disorder  -  اضطراب الوظائف التنفيذية
يقصــد باضطــراب الوظائــف التنفيذيــة، الصعوبــات يف مهــارات الوظائــف التنفيذيــة، أي العمليــات املعرفيــة 

ــف  ــك الوظائ ــرشوع يف تل ــك ال ــا يف ذل ــا مب ــا وتوجيهه ــاطات وإدارته ــط النش ــة لتخطي ــة الازم واإلدراكي

ــة  ــرارات الصائب ــع واتخــاذ الق ــح الدواف ــط الســلوك )كب ــاً وضب ــات ومشــاهدتها وهــي تســر قدم والعملي

ــاالت(. ــة وإدارة االنفع ــة املطلوب واملرون
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Exit Criteria  -  معايري الخروج
يشــر املصطلــح إىل معايــر وضوابــط الخــروج مــن برامــج الخدمــات الخاصــة، حيــث متثــل معايــر الخــروج 

جملــة مــن الضوابــط واملحــددات الخاصــة بإنهــاء الخدمــات الخاصــة كتلــك التــي تتعلــق مبتعلمــي اللغــة 

اإلنجليزيــة وتوزيعهــم عــى املســتويات الصفيــة املناســبة لقدراتهــم ضمــن برامــج الدمــج يف تيــار التعليــم 

العــام والفصــول املخصصــة لدراســة اللغــة اإلنجليزيــة فقــط ملتحــديث اللغــة اإلنجليزيــة بطاقــة. ويكــون 

ذلــك يف العــادة قامئــاً عــى أســاس الجمــع بــن األداء يف اختبــار إتقــان اللغــة اإلنجليزيــة والصفــوف ودرجات 

االختبــارات املقننــة وتوصيــات املعلمــن. ويف بعــض الحــاالت قــد تكــون إعــادة توزيــع الطــاب عــى النحــو 

املتقــدم ذكــره قائــم عــى مقــدار الوقــت الــذي أمضــوه يف الرامــج الخاصــة. 

Expected Growth  -  النمو املتوقع
هــو متوســط التغيــر يف درجــات االختبــارات التــي قصــد منهــا أن تكــون خــال مــدة محــددة لألفــراد يف 

عمــر معــن أو يف مســتويات صفيــة محــددة.

Experimental Writing  -  الكتابة التجريبية
الكتابــة التجريبيــة غالبــاً مــا توصــف بهــا الجهــود التــي يبذلهــا الطــاب الصغــار للتــدرب عــى الكتابــة مــن 

خــال إيجــاد حــروف متخيلــة وأخــرى حقيقيــة وتنظيــم الخربشــة والعامــات عــى الــورق.  

Expressive Language  -  اللغة التعبريية
يُقَصد بها القدرة عى استخدام اللغة للتواصل مع الغر والتعبر عن الذات. 

Extended Scale Scores (ESS) درجات القياس املمتدة  -  
تســمح هــذه الدرجــات مبتابعــة تطــور مجموعــة مــن الطــاب ورصد مــدى تقدمهــا يف احــد املواد الدراســية 

كالقــراءة مثــاً لعــدة ســنوات وذلــك عــى نظــام واحــد للقيــاس املتــدرج املتواصــل. وقــد تــم ترتيــب درجات 

القيــاس املمتــد وفقــاً لخطــوات متدرجــة متعادلــة مــن حيــث الحجــم بحيــث يتســنى جمعهــا واســتخراج 

.)NCE( متوســطها وذلــك عــى غــرار مــا يتــم يف أنظمــة القيــاس مبعــادل املنحنــى االعتــدايل

Extended School Year (ESY) متديد السنة الدراسية  -  
ــات ااملســاندة خــال اإلجــازة  ــة الخاصــة والخدم ــج الربي ــم برام ــد الســنة الدراســية إىل تقدي يشــر متدي

الصيفيــة أو فــرات أخــرى يتــم متديدهــا عندمــا ال تكــون املــدارس مفتوحــة. ويتمثــل الغــرض مــن متديــد 

الســنة الدراســية يف الحيلولــة دون فقــدان الطالــب ذي اإلعاقــة للمهــارات التــي تعلمهــا يف الســابق. ويف هذا 

الســياق يتعــن عــى الفريــق املســئول عــن الخطــة الربويــة الفرديــة أن ينظــر يف مــدى الحاجــة لتمديــد 

الســنة الدراســية يف كل اجتــاع مــع وجــوب وصــف الخدمــات املطلوبــة يف تلك الفــرة تحديــداً باإلضافة إىل 
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األهــداف املتوخــاة منهــا. وال يكــون متديــد الســنة الدراســية مطلوبــاً بالــرورة لجميــع الطــاب امللتحقــن 

برامــج الربيــة الخاصــة. لــذا يجــب تصميــم الخدمــات املــراد تقدميهــا يف فــرة التمديــد عــى أســاس فــردي، 

ووفقــاً الحتياجــات كل طالــب عــى حــدة.

Extended Testing Time  -  متديد وقت االختبار
ــا يف  ــة م ــام مبهم ــارات أو القي ــذ االختب ــايف ألخ ــت إض ــم وق ــات التعل ــاب ذوي صعوب ــب الط ــد يتطل ق

ــن  ــر م ــج أك ــوى املنه ــان محت ــس أتق ــب يعك ــايف أن أداء الطال ــت اإلض ــن الوق ــدرايس. ويضم ــل ال الفص

الرعــة، إال إذا كانــت الرعــة متطلبــاً اساســياً للمهــارة املقاســة.  ويعــد الوقــت اإلضــايف منطقــي لجميــع 

االختبــارات يف الفصــل. وال يعمــل بالوقــت اإلضــايف، تحــت معظــم الــروف خــارج الفصــل، مثــل اكــال 

املهــام والواجبــات، فجميــع الطــاب يتوقــع منهــم إدارة اوقاتهــم خــارج املدرســة. ويتفــاوت حجــم الوقــت 

االضــايف املطلــوب يف االختبــار، ولكــن بشــكل عــام، يعــد إضافــة نصــف إىل ضعــف الوقــت مقبــوالً. ويتوقــع 

أن يقــوم املعلــم مبســؤلية تقديــم الوقــت اإلضــايف والتنظيــات الروريــة األخــرى. 

External Locus Of Control  -  املصدر الخارجي للتحكم
ــع  ــط والتحكــم أو ذرائ ــم إىل إيجــاد ســبب خارجــي للضب ــات التعل ــراد مــن ذوي صعوب ــل بعــض األف ميي

خارجيــة،  مبعنــى أنــه عندمــا ال تســر األمــور عــى مــا يــرام ال يحــاول الفــرد إطاقــاً أن يلــوم نفســه وإمنــا 

يلقــي تبعــة ذلــك عــى األشــخاص اآلخريــن أو عــى بعــض العوامــل الخارجيــة. ويف حالــة اإلخفــاق يف أداء 

مهمــة مــا، كثــراً مــا يحــاول أن ينحــى بالامئــة عــى الزمــان أو الظــروف أو األعــوان... الــخ.

Extinction  -  االنطفاء أو املحو
يشــر املصطلــح إىل وصــف إجــراء يتــم فيــه إيقــاف املعــزز لســلوك جــرى تعزيــزه يف الســابق، ذلــك أنــه إذا 

تــم التعــرف عــى املعــززات الفعليــة التــي تــؤدي إىل أســتمرار حــدوث الســلوك وتــم إيقافهــا فــإن الســلوك 

ســيتضاءل تدريجيــاً وســيضعف االســتعداد للقيــام بــه ويقــل معــدل تكــراره إىل أن يتوقــف متامــاً أو يصبــح 

نــادر الحــدوث. 

Extrinsic Motivation  -  الدافعية الخارجية
 )incentives( أو الحوافز التشــجيعية )rewards( أو املكافآت )Reinforcers( يشــر املصطلــح إىل املعــززات

self-( املســتخدمة مــن قبــل املعلــم إلكســاب الطالــب ســلوكاً مــا )باملقارنــة مــع الدافعيــة الذاتيــة

.)intrinsic( أو الداخليــة ،)motivation

Eye-Hand Coordination  -  التآزر بني العني واليد
يشــر املصطلــح إىل االســتخدام املنســق لحــركات اليــد املنتظمــة بعــد تفســر املعلومــات البرصيــة واللمســية 

)املتعلقــة بحاســة اللمس(. 
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Eye-Patch Treatment  -  العالج بالصق العني
يشــر العــاج باصــق العــن إىل أحــد الحلــول لصعوبــة القــراءة بنــاًء عــى اقــراح ســتن )Stein( وزمائــه، 

حيــث يــرى مــا يــي: مبــا أن األفــراد ذوي صعوبــات القــراءة يواجهــون مشــاكل رئيســية وكبــرة يف تناســق 

محــاور اإلبصــار بالعينــن فــا عليهــم إال أن يســتخدموا عينــاً واحــدة يقــرؤون بهــا.
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Face Validity  -  الصدق الظاهري
ــم  ــه، أو لتقيي ــراد قياس ــلوك امل ــاس الس ــار لقي ــئلة االختب ــة أس ــدى ماءم ــري إىل م ــدق الظاه ــر الص يش

ــك القــدرة. وال يعــد  ــك الســلوك أو تل ــذي يعــرف ذل ــر الشــخص ال ــا، حســب تقدي القــدرة املــراد تقييمه

ــه يف تحقيــق الغــرض  ــة االســتفادة من ــار وإمكاني الصــدق الظاهــري أساســاً ســلياً لتقييــم ماءمــة االختب

ــه. ومــع هــذا، فهــو يحظــى بقبــول واســع ورواج شــديد يف أوســاط الذيــن مل يتلقــوا  املســتخدم مــن أجل

ــارات. ــة االختب ــا عــى نظري ــاً كافي تدريب

Factors affecting Reading Comprehension  -  العوامل املؤثره عىل الفهم القرايئ
تشــر العوامــل املؤثــره عــى فهــم القــراءة إىل الخلفيــة املعرفيــة )معرفــة العــامل، واملعرفــة اللغويــة(، والفهــم 

اللغــوي )املعرفــة اللغويــة، والنحــو، واملفــردات( وفــك رمــوز الكلمــة مبــا يف ذلــك الوعــي الصــويت، ومعرفــة 

الحــرف، ورسعــة التســمية.

Facts  -  الحقائـــق
كشــأن الحقائــق املحضــة رسعــان مــا تصبــح الحقائــق خــارج ســياق الواقــع وعليــه يصبــح الفهــم والتفكــر 

ــم التقليــدي يف بعــض  ــاب الســخرية مــن التعلي ــك مــن ب ــأيت ذل النقــدي أهــم مــن الحقائــق وهكــذا. وي

األحيــان لكونــه يتطلــب مــن الطــاب أن يحفظــوا الحقائــق مبعــزل عــن ســياقاتها مــن خــال التعلــم الصمي 

دومنــا فهــم أو اســتيعاب، ومــن ترديــد تلــك الحقائــق كــا هــي نصــاً. وملــا كانــت هنــاك عاقــات متداخلــة 

ومتبادلــة بــن الحقائــق والفهــم فــإن اســتبعاد الحقائــق واملعرفــة القامئــة عــى الحقائــق والركيــز فقــط 

عــى التفكــر النقــدي والفهــم ألمــر ال يعــود بالفائــدة عــى األداء الــدرايس  للطــاب . 

Fad-based Education  -  التعليم املبني عىل املزاعم
ــات  ــن مخرج ــة إىل تحس ــة والرامي ــر برع ــي تتغ ــكار الت ــى األف ــم ع ــم القائ ــح إىل التعلي ــر املصطل يش

الطــاب وتســهيل حــل املشــاكل التعليميــة وتفضيــل مــا هــو جديــد ولــه رواج واســع عــى مــا ثبــت بصــورة 

صحيحــة أنــه فاعــل، حتــى عندمــا تثبــت الدراســات البحثيــة املتعــددة القامئــة عــى الدليــل والرهــان مبــا 

ال يرقــى إليــه الشــك، عــى ســبيل املثــال، بشــأن تدريــس مــادة القــراءة للمبتدئــن. يتــم تجاهــل املعلومــات 

إذا مل تكــن مناســبة لخيــار أيديولوجــي مفضــل.

Fading (Stimulus Control) التضاؤل )السيطرة عىل املثري الرشطي(  -  
ــاط بــن املثــر واالســتجابة، وهــو أســلوب يســتخدم للتعلــم  ــا لفــك االرتب ــة املثــر تدريجي ــه إزال يقصــد ب

بــدون أخطــاء، بحيــث يعمــد املعلــم إىل تزويــد الطفــل مبثــرات متعــددة الســتلهام االســتجابة. ويتضــاءل أو 

يتناقــص عــدد املثــرات تدريجيــا إىل أن يصبــح مثــر واحــد هــو املتحكــم يف االســتجابة.

F
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false positives  -  اإليجابيات الزائفة
يشــر مصطلــح اإليجابيــات الزائفــة يف مجــال صعوبــات )إعاقــات( التعلم اىل الطــاب الذين يتم تشــخيصهم 

ضمــن فئــة صعوبــات التعلــم وهــم ليســوا كذلــك، وهو مناقــض ملعنــى الســلبيات الزائفة.

false positives  -  السلبيات الزائفة
ــاب الذيــن ال يتــم  يشــر مصطلــح الســلبيات الزائفــة يف مجــال صعوبــات )إعاقــات( التعلــم اىل الط

ــم وهــم كذلــك، وهــو عكــس معنــى اإليجابيــات الزائفــة.  ــخيصهم ضمــن فئــة صعوبــات التعل تش

Familial  -  عائيل
يشر املصطلح إىل يشء ينحرص حدوثه بن أفراد العائلة الواحدة.

Family Assessment  -  تقييم العائلة
ــن  ــه م ــك بتوجي ــل وذل ــو الطف ــق بنم ــا يتعل ــة في ــات العائل ــى احتياج ــرف ع ــح إىل التع ــر املصطل يش

ــها. ــة نفس العائل

Family Centered Service  -  الخدمات املتمركزة حول االرسة
يقصــد مبصطلــح الخدمــات املتمركــزة حــول االرسة أو املتمحــورة حــول العائلــة إىل توفــر املــوارد وتقديــم 

الخدمــات املســاندة لدعــم وتعزيــز قــدرات األرس وأوليــاء األمــور وأطفالهــم معــاً.

قانون خصوصية الحقوق العائلية الرتبوية
Family Education Rights Privacy Act (FERPA)

يشــر قانــون خصوصيــة الحقــوق العائليــة الربويــة إىل قانــون اتحادي صــدر يف الواليــات املتحــدة األمريكية 

لحايــة خصوصيــة ســجات الطــاب الربويــة والتعليميــة. وينطبــق القانــون عــى جميــع املــدارس التــي 

ــون حقــوق  ــة. ويكفــل هــذا القان ــة األمريكي ــا مبوجــب الرامــج املعمــول بهــا يف وزارة الربي تتلقــى متوي

اآلبــاء واألمهــات وأوليــاء األمــور فيــا يتعلــق بالســجات التعليميــة ألطفالهــم. وتنتقــل تلــك الحقــوق إىل 

ــأي مؤسســة  ــذي التحــق ب ــة عــرشة مــن عمــره أو ال ــغ ســن الثامن ــذي بل الطالــب أو الطالــب الســابق ال

تعليميــة فــوق مســتوى املــدارس الثانويــة. ويطلــق عــى الطــاب والطــاب الســابقن الذيــن أنتقلــت إليهــم 

الحقــوق املتقــدم ذكرهــا مســمى الطــاب املؤهلــن أو الذيــن تنطبــق عليهــم الــرشوط.   

Family Infant Toddler Program (FITP) الربنامج العائيل للطفل يف أول مشيه  -  
يعنــي برنامجــاً ينطــوي عــى تقديــم خدمــات التدخــل املبكــر ملســاعدة األرس التــي تســاورها املخــاوف أو 

تنتابهــا الشــكوك حــول منــو طفلهــا الصغــر )مــن تاريــخ الــوالدة حتــى ســن الثالثــة(. 
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Family Therapy  -  العالج األرسي
يشــر العــاج األرسي إىل عــاج األرسة كوحــدة واحــدة بــدالً عــن عــاج أعضائهــا كل عــى حــدة،  وهــو عبــارة 

عــن نــوع مــن العــاج الجاعــي التخصــيص الــذي يخضــع فيــه أفــراد األرسة املعنيــة للعــاج كمجموعــة 

واحــدة. 

Feeding Disorder  -  اضطراب التغذية
اضطــراب التغذيــة حالــة يكــون فيهــا الطفــل يف ســن الرضاعــة أو الطفولــة املبكــرة غــر قــادر عــى تنــاول 

ــراض وعــدم  ــة املتكــررة باألم ــه،  مــا يفــي إىل اإلصاب ــًة يف تناول ــه أو يواجــه صعوب ــام أو رافضــا ل الطع

النمــو بصــورة طبيعيــة، بــل وإىل الوفــاة. 

Fernald-Kinesthetic Approach  -  طريقة »فرينالد« الحركية
وضــع »فرنالــد« األســاس واللبنــات األوىل لهــذه الطريقــة يف عــام 1921م، وقــد عرفــت فيــا بعــد بالطريقــة 

ــة الحســية )طريقــة اســتخدام حــواس الســمع والبــرص واللمــس والحركــة( واملجموعــة يف الكلمــة  الحركي

ــة  ــة )VAKT(؛ وتســتند هــذه الطريقــة عــى اســتخدام أربعــة أمنــاط حســية مركب ــة االختصاري اإلنجليزي

ــة  ــم طريق ــة تعلي ــي( يف عملي ــريك واللم ــمعي والح ــرصي والس ــية )الب ــة أو ملس ــركات تتبعي ــا ح تواكبه

التعــرف عــى الكلــات ومهــارات القــراءة. 

Fine Motor Skills  -  املهارات الحركية الدقيقة
ــل  ــاطات، مث ــة لنش ــع، والازم ــن واألصاب ــة يف اليدي ــرة أو الدقيق ــات الصغ ــم يف العض ــا التحك ــد به يقص

ــص والقطــع.  ــة والق الكتاب

Flexible Grouping  -  التجميع املرن
ميكــن أن يكــون الطــاب جــزء مــن عــدة مجموعــات مختلفــة، كــا ميكــن أن يعمــل كل منهــم مبفــرده 

ــه أو أســلوب تعلمــه.  ــب أو اهتامات ــة املهمــة مــع اســتعداد الطال حســب ماءم

Floor  -  الدرجات الدنيا
ــار  ــها االختب ــن أن يقيس ــة ميك ــل درج ــى أق ــة، ع ــارات املقنن ــا، يف االختب ــات الدني ــمى الدرج ــق مس يطل

بصــدق وثبــات )قــدرة االختبــار عــى قيــاس مــا وضــع ألجلــه بدقــة ومــدى تطابــق فقــرات املقيــاس مــع 

ــار املــراد قياســه(. ــوى أو هــدف االختب محت

Floor Time  -  وقت الجلوس عىل األرض
يقصــد بوقــت الجلــوس عــى األرض النــزول إىل مســتوى الطفــل ومحــاكاة شــعوره وإعطــاؤه زمــام الوقــت 

مــع التوجيــه البســيط. ويومــا بعــد يــوم يتســع نطــاق انتشــار هــذه الطريقــة التــي طورهــا أخصــايئ الطــب 

النفــي لألطفــال الدكتــور ســتاني غرينســبان )Dr. Stanley Greenspan(، حيــث أصبحــت أكــر شــيوعا 
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بــن العاملــن يف مجــال التدخــل املبكــر ولــدى املختصــن يف التعامــل مــع األطفــال الذيــن تــراوح أعارهــم 

ــز  ــذايت. ويتمحــور تركي ــاط واالنتظــام ال ــات يف االنضب ــاث ســنوات ممــن يواجهــون صعوب ــن ســنتن وث ب

هــذه الطريقــة حــول العاقــة التفاعليــة بــن مقــدم خدمــة الرعايــة والطفــل املتلقــي للخدمــة يف محاولــة 

لرســيخ مبــدأ التنــاوب يف أخــذ األدوار والتجــاوب والتفاعــل اإليجــايب واالســتجابة التفاعليــة املوجبــة مــن 

خــال نشــاطات األلعــاب مفتوحــة النهايــة.

Fluency  -  الطالقة
يشــر مصطلــح الطاقــة إىل القــدرة عــى قــراءة النــص قــراءة صحيحــة ورسيعــة وبدقــة وساســة بســكنات 

ــة والفهــم واالســتيعاب.  ويكــون  ــازم مــن القــدرة التعبري ــة مامئــة وبالقــدر ال ــة انفعالي وحــركات وحال

ــل  ــت طوي ــتغراق وق ــة الس ــا حاج ــة دومن ــيابية وساس ــرأ بانس ــة أن يق ــرأ بطاق ــذي يق ــارئ ال ــع الق بوس

ــر  ــات غ ــح الكل ــياقية لتوضي ــف الس ــتئناس باملواق ــاً االس ــدوره أيض ــون مبق ــا يك ــات؛ ك ــق الكل يف نط

املعروفــة. وتكــون الطاقــة أوضــح مــا تكــون عندمــا يقــرأ املــرء جهــراً، وميكــن أن تتجــى يف قــدرة القــارئ 

عــى اســتيعاب مــا يقــرأ. ويســتطيع مــن يقــرأ بطاقــة أن ينتبــه إىل التفاصيــل الدقيقــة يف الكتابــة ألنــه ال 

يحتــاج إىل أن ميــي كثــرا مــن الوقــت يف نطــق الكلــات. وملــا كان مــن يســتطيعون القــراءة بطاقــة ال 

يلزمهــم الركيــز عــى فــك الرمــوز بتحويــل الحــروف املكتوبــة إىل أصــوات مــن خــال الربــط بــن حــروف 

الكلــات وأصــوات الحــروف، فإنهــم يســتطيعون تركيــز انتباههــم عــى مــا يهــدف اليــه النــص ومــا يحملــه 

مــن معــان.  

Focused Monitoring (FM) املراقبة املركَّزة  -  
املراقبــة املركــزة هــي طريقــة للمراقبــة التــي تســتهدف املتطلبــات األوثــق صلــًة بتحســن النتائــج وتجويــد 

املخرجــات لألطفــال ذوي اإلعاقــات، كــا تســتهدف املــدارس التــي تكــون يف أمــس الحاجــة للدعــم 

ــات. ــة واملتطلب ــال لألنظم ــة االمتث ــتوى األداء ودرج ــن مس ــاندة لتحس واملس

Formal Assessment  -  التقييم الرسمي
ــة املنشــورة  ــارات املقنن ــات باســتخدام االختب ــة جمــع املعلوم ــم الرســمي إىل عملي ــح التقيي يشــر مصطل

يــداً بيــد مــع إجــراءات محــددة لتنفيــذ التقييــم وتفســر نتائجــة وهــو يســتخدم التخــاذ القــرارات العامــة 

املتعلقــة بالتدريــس. ويجــرى التقييــم الرســمي بواســطة املهنيــون ذوو الدرايــة يف منهجيــة التقييــم يف النمــو 

الطبيعــي أو غــر الطبيعــي.

Formal Operational Stage  -  مرحلة العملّيات املنهجية
 theory of cognitive( يشــر املصطلــح إىل املرحلــة الرابعــة واألخــرة مــن مراحــل نظريــة النمــو املعــريف

 abstract( ــرد ــر املج ــارات التفك ــال مه ــب األطف ــا يكتس ــه )Piaget(، وفيه ــدى بياجي development( ل

.)hypothetical reasoning( ــات ــى االفراض ــم ع ــتدالل القائ thinking( واالس

Formal Tests  -  االختبارات الرسمية
جــرت العــادة عــى أن تكــون هــذه االختبــارات مقننــة، وأن تنطــوي عــى أدوات وظــروف تطبيــق يتعــن 

ــة مــع نتائــج املــرات األخــرى  ــة للمقارن ــد بهــا وإتباعهــا مبنتهــى الدقــة، بحيــث تصبــح النتائــج قابل التقي
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التــي يجــري فيهــا االختبــار. أمــا تفســر نتائــج االختبــار فهــو يســتهدف درجــات مســتويات األداء الصفــي 

)grade levels of functioning(، ودرجــات النظــام املئينــي )Percentile standings(، ودرجــات التســيع 

ــخ. ــة  )Standard Scores(...ال ــاري )stanine scores(، والدرجــات املعياري املعي

Formative Assessment  -  التقييم التكويني
ــه الفــردي،  ــب يف أدائ ــة مــدى تقــدم الطال ــاس تســتخدم ملراقب ــي إىل إجــراءات قي ــم التكوين يشــر التقيي

وتســتخدم هــذه اإلجــراءات لقيــاس مســتوى أداء الفــرد عطفــاً عــى قدراتــه الخاصــة، يف مقابــل االختبــارات 

ــم  ــَم التقيي ــن. ويُصمِّ ــة أداء الفــرد مــع أداء الطــاب اآلخري ــام األول ملقارن ــتخدم يف املق ــي تُس ــة الت املقنن

ــس ملســاعدة  ــة التدري ــل طريق ــى يتســنى تعدي ــة حت ــة منتظم ــم الطــاب بصــورة دوري ــي لتقيي التكوين

الطــاب عــى بلــوغ املســتويات التحصيليــة املســتهدفة. ويعــد التقييــم املبنــي عــى املنهــج أحــد مناذجــه. 

(Resources 4) Four Resources Model  -  منوذج املصادر األربعة
هــو منــوذج يضــم متطلبــات التعلــم متعــدد األبعــاد والخاصــة بالقــراءة بكفــاءة وفاعليــة يف عــامل متعــدد 

ــة إىل  ــروف املكتوب ــل الح ــوز بتحوي ــك الرم ــتطيع ف ــن يس ــو م ــف ه ــم املثق ــه املتعل ــون في ــاذج، يك الن

ــا،  ــة نطقــاً صحيحــاً بربــط حــروف كلاتهــا بأصــوات حروفه أصــوات مــن خــال نطــق النصــوص املكتوب

كــا يســتطيع فهــم معــاين النصــوص املكتوبــة وإنشــاء النصــوص ذات املعــاين، ويســتطيع كذلــك اســتخدام 

ــد  ــن الناق ــل النصــوص بع ــن تحلي ــاة، فضــاً ع ــا املتوخ ــا ألغراضه ــاً بتوظيفه ــتخداماً صحيح النصــوص اس

ــدة  ــراء يف ع ــا ينخــرط الق ــة عندم ــن األهمي ــس الدرجــة م ــى نف ــا ع ــة جميعه ــة. واملصــادر األربع الثاقب

مواقــف مشــركة.

Free Appropriate Public Education (FAPE) التعليم العام املالئم املجاين  -  
  ،)IDEA( ــات ــراد ذوي اإلعاق ــم األف ــون تعلي ــح مســتخدم يف القان ــم واملجــاين مصطل ــم العــام املائ التعلي

ويقصــد بــه الربيــة الخاصــة والخدمــات املســاندة والتــي يتــم تقدميهــا مــن خــال خطــة تربويــة فرديــة 

دومنــا تكلفــة عــى أوليــاء األمــور.

Frequency distribution  -  التوزيع التكراري
التوزيــع التكــراري هــو أســلوب لعــرض البيانــات بيانيــاً، كعــرض درجــات االختبــار يف رســم بيــاين أو مخطــط 

توضيحي. 

Frontal Lobes  -  )الفصوص األمامية )الجبهية
هــا الفصــان الواقعــان يف مقدمــة املــخ، وهــا مســؤوالن عــا يشــار إليــه مبســمى الوظائــف التنفيذيــة 

ــي  ــص الجبه ــن الف ــي م ــزء األمام ــة الج ــة خاص ــئولية بصف ــذه املس ــوىل ه )Executive Functions( ويت

)الفصــوص الجداريــة( علــاً بــأن هــذه الوظائــف التنفيذيــة، ضمــن أشــياء أخــرى، ترتبــط بالقــدرة عــى 

ضبــط ســلوك الفــرد. وهــا أيضــاً موقعــان للنمــو غــر الطبيعــي يف األشــخاص ذوي إضطــراب نقــص االنتبــاه 

والنشــاط الزائــد. 
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Front-End Approach  -  طريقة النهاية األمامية
يقصــد بهــا اســراتيجية للتقديــر، يتــم فيهــا الركيــز عــى النهايــة األماميــة أو الخانــات الواقعــة يف أقــى 

اليمــن بحســبانها األهــم أو األوضــح بالنســبة للمســألة، ومــن ثــم يتــم إجــراء التســويات للخانــات املتبقيــة، 

حيــث يتوقــف مقــدار قيمــة التســوية عــى مســتوى مهــارة الطالــب. 

Frustration Reading Level  -  مستوى القراءة اإلحباطي
يشــر مســتوى القــراءة اإلحباطــي إىل ذلــك املســتوى الــذي تصبــح عنــده القــراءة ســبباً لإلحبــاط بالنســبة 

للقــارئ، حيــث يهبــط مســتوى الدقــة يف التعــرف عــى الكلــات وفهمهــا إىل أقــل مــن ٪75.

Frustration Tolerance  -  تحمل اإلحباط
ــات أو ال  ــدث انتكاس ــا تح ــى عندم ــكلة حت ــألة أو مش ــل مس ــى ح ــل ع ــتمرار يف العم ــى االس ــدرة ع الق

ــدم. ــن التق ــل جــداً م يحــدث ســوى القلي

Fry List  -  »قامئة »فراي
قامئة مشهورة تتضمن الكلات البرصية.

Functional Assesment  -  التقييم الوظيفي
هــو تقييــم يشــمل الحصــول عــى النتائــج والســوابق التــي تحفــز الســلوك وتشــحذ الهمــة لــه، واألحــداث 

واملابســات املصاحبــة للحــدث الســلويك مــن عوامــل زمانيــة ومكانيــة وغرهــا، والتــي تفــي جميعــاً إىل 

الســلوك غــر املرغــوب فيــه. وهــذه املعلومــات مــن شــأنها مســاعدة املعلمن عــى إعــداد الخطــط الربوية.

Functional Behaviors  -  السلوكيات الوظيفية
الســلوكيات الوظيفيــة هــي الســلوكيات )املهــارات األساســية، مثــل مهــارات التعــرف عــى مواعيــد 

الواجبــات ومواعيــد تنــاول الطعــام( التــي أتقنهــا الطفــل أو يحتــاج إىل أن يتقنهــا ليكــون عــى أكــر قــدر 

ــة. ــة واالجتاعي ــه األكادميي ــس يف حيات ــى النف ــاد ع ــتقالية واالعت ــن االس م

Functional Behavioural Assessment (FBA) التقييم السلويك الوظيفي  -
ــة عــى املشــاكل  ــح إىل طريقــة لحــل املشــاكل وهــي طريقــة ملعالجــة الســلوكيات املنطوي يشــر املصطل

لــدى الطــاب وذلــك باســتخدام أســاليب للتعــرف عــى مــا يتســبب يف حــدوث ســلوك معــن أو ســلوكيات 

معينــة واختيــار التدخــات التــي متثــل عاجــا مبــارشاً لذلــك الســلوك أو تلــك الســلوكيات. وميثــل التقييــم 

الســلويك الوظيفــي مجــال اهتــام رئيــي يف حقــل علــم النفــس الربــوي. 
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Gender Differences  -  الفروق بني الجنسني
ــم  ــات التعل ــاث مــن حيــث نســبة انتشــار صعوب ــرة أن عــدد الذكــور يفــوق عــدد اإلن ورد يف حــاالت كث

ــن  ــن )3 : 1( و)5 : 1( ، أي م ــراوح ب ــدل ي ــك مبع ــات وذل ــع البن ــة م ــن مقارن ــاط البن ــيها يف أوس وتفش

ــاع معــدل  ــي: 1( ارتف ــا ي ــدم إىل م ــا تق ــزى أســباب م ــد تع ــت. وق ــل كل بن ــة إىل خمســة أوالد مقاب ثاث

هرمــون التستوســترون يف األجنــة الذكـــور؛ 2( انخفــاض معــدل أداء الوظائــف اللغويــة بالنصــف األيــر 

ــة  ــارات معالج ــظ ومه ــارات اللف ــة ومه ــارات الكامي ــدل امله ــاع مع ــور؛ 3( ارتف ــة للذك ــرة املخي ــن الك م

وتحديــد العاقــات املكانيــة لــدى اإلنــاث. وبــكل حــال فــإن الراهــن املثبتــة مؤخــراً تثــر الشــكوك حــول 

ــدى  ــم متســاوية نســبياً ل ــات التعل صحــة النســب املتقــدم ذكرهــا وتشــر إىل أن معــدالت انتشــار صعوب

الذكــور واإلنــاث ســواًء بســواء، حيــث يــرى بعــض الباحثــن أن ارتفــاع معــدل انتشــار صعوبــات التعلــم لدى 

ــز يف اإلحــاالت والتصنيــف. ومــن الواضــح أن األبحــاث  ــاث قــد يكــون بســبب التحي ــة باإلن الذكــور مقارن

حــول هــذه املســألة تتســم بقــدر مــن عــدم الوضــوح واللبــس. لــذا فــإن مــن األهميــة التوقــف عنــد هــذه 

النقطــة والخلــوص إىل مــا يــي : يوجــد بالفعــل قــدر مــن االنحيــاز لصالــح اإلنــاث يف التصنيــف واإلحــاالت؛ 

ولكــن قابليــة الذكــور للمعانــاة مــن صعوبــات التعلــم ألســباب حيويــة، واردة أيضــاً، فعــى ســبيل املثــال، 

تشــر أرقــام الحكومــة االتحاديــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل أن جميــع اإلعاقــات أكــر انتشــاراً بــن 

الذكــور، مبــا يف ذلــك الحــاالت التــي يصعــب تخيلهــا بأنهــا ناجمــة عــن التحيــز يف اإلحــاالت والتصنيــف أو 

التقييــم، مثــل اإلعاقــة الســمعية )حيــث تبلــغ نســبة الذكــور املصابــن 53٪ مــن إجــايل املصابــن(، واإلعاقــة 

البرصيــة )56٪ مــن املصابــن ذكــور( وتشــوه األعضــاء )54٪ مــن املصابــن بهــا ذكــور(.

General coordination Problems  -  مشاكل االتزان العام
يشــر املصطلــح إىل الصعوبــة يف مارســة األنشــطة البدنيــة التــي تتطلــب مهــارات حركيــة،  حيــث يوصــف 

األفــراد الذيــن يعانــون مــن هــذه املشــاكل بعــدم الراعــة يف النشــاط الحــريك. وقــد تشــمل هــذه املشــاكل 

املهــارات الحركيــة الدقيقــة ))Fine motor واملهــارات الحركيــة الكبــرة ))Gross motor عــى حــد ســواء؛ 

حيــث تتطلــب املهــارات الحركيــة الدقيقــة يف أغلــب األحــوال تناغــم حركــة العينــن مــع حركــة األعضــاء 

ــم  ــن لديه ــض م ــا بع ــاين منه ــاكل يع ــي مش ــريك(. وه ــرصي والح ــن الب ــن الجهازي ــق ب ــرى )التناس األخ

صعوبــات تعلــم. 

Generalization  -  التعميم
ــم اكتســابها ســابقاً يف  ــي ت ــارات الت ــا ســابقاً أو امله ــم تعلمه ــي ت ــة الت ــم اســتخدام املعرف يقصــد بالتعمي

ــداًء. ــا ابت ــم فيه ــم التعل ــي ت ظــروف مختلفــة عــن الظــروف الت

G
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Genetic disorders  -  اإلضطرابات الجينية
ــط  ــاً ترتب ــة إضطراب ــن مئ ــر م ــاً أك ــاك تقريب ــة. وهن ــل الجيني ــود إىل العوام ــي تع ــات الت ــي اإلضطراب ه

بالعوامــل الجينيــة وتتعلــق بانخفــاض معــدالت النمــو، ومــن هــذه االضطرابــات اإلعاقــة الفكريــة ومـــرض 

)Tay-Sachs( )وهــو مــرض ويــؤدي إىل املــوت املبكــر(، ومتازمــة ترنــر. ورغــم أن األطفــال الذيــن يعانــون 

ــن  ــل مــن 1٪ م ــون أق ــم ميثل ــارشة فإنه ــة املب ــة والرعاي ــة الفوري ــون العناي ــات يتطلب مــن هــذه االضطراب

األطفــال املعاقــن الذيــن بلغــوا ســن التعليــم املــدريس. ومــن كل ســتة عــرش مولــوداً جديــداً ميكــن إرجــاع 

اإلعاقــة إىل أســباب جينيــة لــدى مولــود واحــد. ولعــل أحــد أســباب قلــة والدة األطفــال بعيــوب خلقيــة 

ــؤدي يف العــادة إىل حــاالت اإلجهــاض واإلســقاط  ــة ي ــوب خلقي ــه عي ــذي توجــد ب ــن ال ــل يف أن الجن يتمث

التلقــايئ للحمــل. وعليــه فــإن معظــم اإلعاقــات تنجــم عــن أحــداث تقــع أثنــاء فــرة الحمــل وبعــد الــوالدة.

Genetic Subtype  -  النوع الفرعي الجيني
نــوع مــن صعوبــات القــراءة  املرتبــط بعامــل جينــي قــوي، حيــث متيــل مشــاكل القــراءة ألن تكــون متوارثــة 

يف األرس جيــاً إثــر جيــل. ويــرى باناتــن )Banatyne( أن هــذه املجموعــة يظهــر لديهــا أحــد أمنــاط البيــان 

ــاس  ــارات »وكســلر« لقي ــة اختب ــا منظوم ــف منه ــي تتأل ــة الت ــارات الفرعي ــرص الخــاص بأحــد االختب املخت

الــذكاء، وهــو منــط مــكاين وإدرايك، متتابــع )مــكاين يتعلــق بتحديــد العاقــات املكانيــة، مثــل: إكــال عنــارص 

الصــورة، تصميــم األشــكال، تجميــع أجــزاء الــيء ليصبــح متكامــاً؛ وإدرايك، مثــل: أوجــه الشــبه والتاثــل، 

ــز، املــدى الرقمــي(.  ــات، الرمي ــل الحســاب والرياضي ــة، الفهــم واالســتيعاب؛ تتابعــي، مث املفــردات اللغوي

ــوع فرعــي ورايث يتصــف بالقصــور يف االســتدالل  ــس )DeFries( وديكــر )Decker(« إىل ن ويشــر »ديفري

واالســتنتاج العقــي ومتثيــل العاقــات واألبعــاد املكانيــة؛ وهــو قصور تقــف وراءه مشــاكل برصيــة - إدراكية.

General Outcome Measures (GOM) مقاييس املخرجات العامة  -  
ــس  ــج، وتســتخدم هــذه املقايي ــي عــى املنه ــاس املبن ــواع القي ــة أحــد أن ــس املخرجــات العام ــد مقايي تع

املهــام األخــرة والنهائيــة يف املنهــج ))capstone tasks، حيــث يــؤدي  النجــاح أو التحســن يف قيــاس 

 contributing( املخرجــات العامــة إىل عكــس الطبيعــة الركيبيــة الســتخدام وتطبيــق املهــارات املســاهمة

skills( . وتعــد الطاقــة يف القــراءة الجهريــة  ))oral reading fluency مــن أفضــل األمثلــة عــى مقاييــس 

املخرجــات العامــة. ولــي يقــرأ الطالــب جهــراً بطاقــة )أي قــراءة صحيحــة ورسيعــة(، فمــن الــروري أن 

يكــون مبقــدوره اســتخدام تشــكيلة متنوعــة مــن املهــارات املســاهمة وتطبيقهــا جميعــاً يف آٍن واحــد، مبــا يف 

ذلــك مهــارات اســتخدام الحــروف، ومعرفــة الكلــات التــي ميكــن تأليفهــا مــن عــدد معــن مــن الحــروف أو 

تركيبــات الحــروف )letter combinations( والركيــبblending( (، أي وضــع الحــروف يف كلــات واإلملــام 

بحصيلــة مــن املفــردات اللغويــة، وثــراء الحصيلــة املعرفيــة، وإجــادة النحــو أو علــم املعــاين وبنــاء الجمــل 

بركيــب كلاتهــا يف أشــكالها وعاقاتهــا الصحيحــة )syntax( ومعرفــة املحتــوى. وبهــذا املعنــى فــإن مقاييــس 

holistic املخرجــات العامــة عبــارة عــن مقاييــس كليــة
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Genius  -  عبقري
يطلــق هــذا املصطلــح الشــائع االســتخدام يف اللغــة اإلنجليزيــة عــى الــذكاء املرتفــع وغــر العــادي، ولكــن 

ليــس لــه معنــى ثابــت يف مجــال الربيــة والتعليــم.   

Genres  -  األنواع الفنية
ــط مبســلَّات نســق معــن أو  ــف مرتب ــف األديب؛ وهــو تصني ــح إىل تصنيــف لإلنشــاء والتألي يشــر املصطل

ــدف إىل  ــي ته ــاالت الت ــعر، واملق ــج، والش ــرد، والحج ــات ال ــط بجالي ــي ترتب ــك الت ــدد كتل ــلوب مح أس

ــاع.   اإلقن

Geoboards  -  اللوحات الهندسية
هــي عبــارة عــن مربعــات خشــبية أو باســتيكية مغطــاة مبســامر أو حوامــل معدنيــة تفصــل بينها مســافات 

متســاوية. وتســتخدم هــذه املربعــات إلظهــار املهــارات الحســابية والرياضيــة وتطويرهــا، ويتــم نــرش أرشطة 

وأطــواق مصنوعــة مــن املطــاط أو القــاش، ويتــم بســطها لتكويــن أشــكال هندســية )مربعــات لألطفــال 

الصغــار، وأشــكال هندســية متطابقــة وغــر محدبــة ذات عــرشة أضــاع وعــرش زوايــا  للطــاب  األكــر ســناً(.

Gerstmann Syndrome  -  متالزمة غريستامن
هــي مجموعــة قوامهــا أربعــة أعــراض مثــرة للجــدل، يعترهــا البعــض نوعــاً مــن صعوبــات الحســاب بينــا 

يــرى البعــض اآلخــر أنهــا نــوع فرعــي مــن صعوبــات القــراءة، وتتمثــل األعــراض األربعــة املكونــة لهــذه 

ــدان  ــا، وفق ــط بينه ــة اليمــن واليســار والخل ــات، ومشــاكل معرف ــارات الرياضي املجموعــة يف ضعــف مه

القــدرة عــى اإلحســاس باألصابــع )عــدم القــدرة عــى معرفــة اإلصبــع الــذي تعــرض ملؤثــر محــدد وذلــك 

نتيجــة لتلــف جــزيئ يف الدمــاغ(، واختــال وظائــف األعضــاء املســؤولة عــن الكتابــة.                      

Gifted  -  املوهوبون
ــذي  ــي ال ــر الزمن ــتوى العم ــة مس ــم العقلي ــم وقدراته ــوق أداؤه ــن يف ــاب الذي ــح إىل الط ــر املصطل يش

ينتمــون لــه. ويظهــر هــؤالء الطــاب قــدرات أدائيــة عاليــة يف عــدة مجــاالت، تشــمل عــى ســبيل املثــال 

ــون  ــة والفن ــون البرصي ــداع، الفن ــغ أكــر مــن 130(، اإلب ال الحــرص، األداء العقــي العــام )حاصــل ذكاء يبل

الجميلــة، املهــارات القياديــة، مجــاالت دراســية محــددة، املوســيقى، الرياضــة. والبــد مــن يشء مــن التفريــق 

ــل:  ــة، مث ــم يف العــادة تقدميهــا يف إطــار الفصــول العادي لهــؤالء الطــاب يف التخطيــط للرامــج التــي ال يت

تركيــز املناهــج أو دمجهــا واإلرساع يف مجــال املحتــوى املقــرر عــى الطالــب بحيــث يتــم تقديــم محتــوى 

ــات التعلــم كموهوبــن. منهجــي أعــى يف مســتوى صفــي أدىن. ويصنــف بعــض الطــاب ذوي صعوب
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Gifted Characteristics  -  خصائص املوهوبني
ــص والصفــات  ــم بالخصائ ــاك قوائ ــص. ويف حــن أن هن ــن مبجموعــة مــن الخصائ ــع الطــاب املوهوب يتمت

الشــخصية التــي يوصــف بهــا هــؤالء الطــاب، فــإن الطفــل املوهــوب، كشــأن جميــع الطــاب، هــو إنســان 

ــة وســلبية عــى حــد ســواء(؛ وهــي  ــص )إيجابي ــم املذكــورة عــى خصائ ــز. وتشــتمل القوائ متفــرد ومتمي

خصائــص مشــركة وليســت شــاملة.

1 .)Extremely curious( حب االستطاع واالستكشاف بدرجة عالية ألبعد الحدود

2 . )Extremely curious( االهتامات املكثفة والدافعية واملثابرة املركزة

3 .  ))Intense interests  الحساسية للمشكات، والقدرة عى إعطاء حلول متعددة لها

4 .))Excellent memory الذاكرة املتميزة

5 .))Long attention span طول مدى االنتباه

6 .  )Excellent reasoning skills( مهارات االستدالل العقي املتميزة

قدرات متطورة جداً يف التجريد واملفاهيم والتأليف. 7

 )Well-developed powers of abstraction, conceptualization, and synthesis(      

رؤية العاقات املتداخلة يف األفكار أو األشياء أو الحقائق برعة وسهولة . 8

)Quickly and easily sees relationships in ideas, objects, or facts(      

9 .) Elaborate and original thinking( التفكر الذي يتصف باألصالة واالستطراد

10 .Excellent problem solving skills((  مهارات ممتازة يف حل املسائل

11 . Learns quickly and with less practice and( التعلــم برعــة وبالقليــل مــن املارســة التكــرار

)repetition

12 .)Unusual and/or vivid imagination( الخيال غر العادي و/أو املفعم بالحيوية

13 . )Fluent and flexible thinking(   الطاقة واملرونة يف التفكر

Gifted Dyslexic Individuals  -  املوهوبون ذوي صعوبة القراءة
ــة القــراءة. ويــوص  ــون بطريقــة مــا ولكــن تظهــر عليهــم صفــات األفــراد ذوي صعوب هــم أفــراد موهوب

ــن، ملجــاالت  ــة املوهوب ــم ورعاي ــر يف مناهــج تعلي ــل يف التكثيــف والتطوي ــراء )Enrichment(، املتمث باإلث

املوهبــة املنطويــة عــى مكامــن القــوة لــدى الطالــب.

Giftedness Levels  -  مستويات املوهبة
تصنف املوهبة إىل مستويات، وفيا يي التصنيفات املقبولة بشكل عام وفقاً ملقاييس حاصل الذكاء:  

1 . and above 115 – Bright : نبيه -115 فا فوق

2 .and above 130 – Gifted  : موهوب -130 فا فوق

3 .and above 145 – Highly Gifted : عايل املوهبة -145 فا فوق

4 . and above 160 – Exceptionally Gifted  :غر عادي املوهبة - 160فا فوق

5 .and above 175 – Profoundly Gifted :حاد املوهبة- 175 فا فوق
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Gillingham-Stillman Approach  -  »طريقة »غيلينغهام - ستلامن
هــي طريقــة صممهــا غيلينغهــام )Gilliangham( وســتلان )Stillman( يف عــام 1935م، وتشــتمل عــى 

مامــح مــن الطريقــة الصوتيــة الركيبيــة )طريقــة تعليــم قــراءة الحــروف أوالً ومــن ثــم قــراءة الحــروف 

بعــد تركيبهــا يف كلــات(، والتــي مبوجبهــا يتــم تدريــس أســاء الحــروف واألصــوات التــي متثلهــا عــى حــد 

ســواء، األســاء لإلمــاء والكتابــة، والحــروف للنطــق والقــراءة.

Global Dyslexia Subtype  -  نوع فرعي لصعوبة القراءة الشاملة
تَعــرف كل مــن ويلــر )Weller( وســراوزر )Strawser( عــى نــوع فرعــي شــامل أو مركــب مــن صعوبــة 

القــراءة؛ ويعرفانــه بأنــه اختــال وظيفــي يف جميــع املجــاالت مبــا فيهــا مجــال اللغــة واملــدركات البرصيــة، 

أمــا دنــكا )Denkla( فهــو يصــف اضطرابــاً لغويــاً شــاماً يتســم بالعديــد مــن املشــاكل الواضحــة يف مجــال 

اللغــة نتيجــة لخلــل مــا يف النصــف األميــن مــن الكــرة املخيــة.

Goal Line  -  خط الهدف
ــع لتقــدم الطالــب عــر الوقــت. ويتــم رســم خــط الهــدف مــن خــال  ميثــل خــط الهــدف املعــدل املتوقَّ

ربــط درجــة الخــط القاعــدي مــع هــدف اإلنجــاز املســتهَدف يف نهايــة العــام الــدرايس للتلميــذ. ويقــارن 

خــط الهــدف مــع خــط التوجــه ملعرفــة أثــر الرنامــج التدريــي عــى تقــدم الطالــب. 

Grade Equivalent Scores  -  درجات املكافئ الصفي
يف التقييــم املعيــاري املرجــع ترصــد درجــات الطــاب األفــراد قياســاً عــى الدرجــات التــي يحرزهــا املجتمــع 

ــل إحــدى  ــن تتمث ــة ولك ــدة طــرق مختلف ــك بع ــق ذل ــن تحقي ــاري )norming population(. وميك املعي

الطــرق يف رصــد املتوســط الصفــي  للطــاب  الذيــن حصلــوا عــى نفــس الدرجــة التــي حصــل عليهــا الطفــل 

الفــرد وعــى هــذا فــإن درجــة الطفــل الفــرد توصــف بأنهــا نفــس درجــات الطــاب يف الصفــوف األعــى أو 

األدىن مــن صــف الطالــب أو يف نفــس صفــه )مثــاً طالــب يف الصــف الثــاين قــد يحــرز ذات الدرجــة التــي 

يحصــل عليهــا طالــب متوســط املســتوى يف الصــف الرابــع مــا يشــر إىل أن هــذا الطالــب متقــدم متامــاً(.

Grade Equivalents (GEs) الصف املكافئ  -  
نــوع مــن الدرجــات التــي تحــدد أداء الطالــب يف االختبــار وتضعــه يف املجموعــة الصفيــة األنســب لــه؛ إذ 

أن درجــة الصــف املكافــئ التــي تبلــغ )4,7( تعنــي مســتوى األداء املتوقــع مــن طالــب عــادي )متوســط 

ــوف  ــروق الصف ــا أن ف ــية. ومب ــنة الدراس ــن الس ــهر م ــبعة أش ــي س ــد م ــع بع ــف الراب ــتوى( يف الص املس

ــا. ــه ال ينبغــي احتســاب متوســط له ــة فإن ــم وفــق خطــوات متكافئ ــة ال تت املكافئ

Grapheme  -  )الحرف املكتوب )الغرافيم
التمثيل الكتايب للوحدة الصوتية وهو أصغر وحدة كتابية يف اللغة، ومن أمثلتها األحرف الهجائية.



معجم صعوبات التعلم 92

Graphic Organizers  -  املنظامت البيانية
ــة  ــة الهيكلي ــكل األســايس أو البني ــاين، مخطــط يصــف الهي ــاين هــو رســم توضيحــي، شــكل بي املنظــم البي

للــادة املــراد قراءتهــا وتســتخدم املفاهيــم واملصطلحــات الرئيســية لتكويــن »هيــكل« ترتيــب مــادة النــص 

وكيفيــة تنظيمهــا وطريقــة عرضهــا.

Gross Motor Skills  -  املهارات الحركية الكربى
ــداً إىل  ــح تحدي ــر املصطل ــا؛ ويش ــراف كله ــم أو األط ــمل الجس ــي تش ــة الت ــة العام ــارات الحركي ــي امله ه

التحكــم يف العضــات الكبــرة يف الذراعــن والســاقن والجــذع )torso(، والازمــة للقيــام بنشــاطات حركيــة 

مــن قبيــل الجــري واملــي. 

Guided Discovery  -  ه االكتشاف املَُوجَّ
ــه عبــارة عــن اســراتيجية تدريــس تنطــوي عــى تزويــد املتعلــم بــاألدوات لحــل املشــكلة  االكتشــاف املوجَّ

واالضطــاع مبســئولية التوصــل إىل حــل بأقــل قــدر ممكــن مــن التدخــل مــن قبــل األخصــايئ الربــوي أو 

املعلــم.

Guided Writing  -  الكتابة املوجهة
هــي عبــارة عــن أنشــطة كتابــة مســتقلة تتــم تحــت توجيــه املعلــم ووفقــاً إلرشــاداته، حيــث يقــدم املعلــم 

توجيهــات محــددة يف مجــال آليــات الكتابــة وفنونهــا وأســاليبها )كاســتخدام عامــات الرقيــم مــن نقــاط 

وفواصــل وعامــات تعجــب واســتفهام ومــا يف حكمهــا لتوضيــح املعنــى(، والتخطيــط االســراتيجي، واســتثارة 

ــة يف  ــاء أنشــطة التقوي ــة خاصــة أثن ــا وبصف ــاء مبهاراته ــة املســتقلة واالرتق ــكار لدعــم الكتاب ــال واألف الخي

مجــال الكتابــة الصامتــة. أيضــاً يقــوم املعلــم بتوضيــح العــادات الجيــدة يف مجــال الكتابــة.

Guide-O-Ramas  -  دليل »أو - راماس« للقراءة
إرشادات من إعداد املعلمن لتوجيه القارئ ملاحظة معلومات معينة واالنتباه لها أثناء القراءة.
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Habilitation  -  التأهيل
ــداء املابــس أو  ــل ارت ــة )مث ــة ملســاعدة الفــرد عــى اكتســاب مهــارات وقــدرات معين التأهيــل هــو عملي

ــدر ممكــن مــن االســتقالية  ــح عــى أكــر ق ــث يصب ــاول الطعــام أو اســتخدام الكــريس املتحــرك(، بحي تن

ــة.  ــاد عــى النفــس واإلنتاجي واالعت

Hair Color  -  لون الشعر
ربــط عــدد قليــل مــن الباحثــن بــن القتامــن أو الصبــغ الســافع )Melanine( املرتبــط بتحديــد لــون شــعر 

الفــرد وتطــور غلبــة نشــاط حــريك معــن لــدى الفــرد. وبصــورة أكــر تحديــداً فــإن هنالــك زعــم بــأن مــن 

يغلــب عليــه اســتعال اليــد اليــرى مــع الشــقرة يف لــون شــعره يكــون أكــر تعرضــاً لصعوبــات القــراءة 

واضطرابــات نقــص املناعــة.

Hair Mineral Analysis  -  تحليل العنارص املعدنية يف الشعر
ــخ  ــوم والزرني ــوم واألملني ــاص والكادمي ــل الرص ــادن، مث ــادة يف املع ــار الزي ــاف آث ــتخدم الكتش ــلوب يس أس

ــم. ــات التعل ــن صعوب ــا وب ــن بينه ــط بعــض الباحث ــي يرب ــق والت والزئب

Handedness  -  )اليدائية )غلبة استخدام إحدى اليدين
يشــر املصطلــح إىل غلبــة اســتعال يــد عــى األخــرى أو اســتعال اليديــن بنفــس الســهولة، كمــن يســتخدم 

اليــرى أكــر مــن اليمنــى أو العكــس أو مــن يســتطيع اســتخدام يديــه كلتيهــا بســهولة متســاوية، بحيــث 

ال غلبــة إلحداهــا عــى األخــرى.

Hands-on learning  -  التعلم باملامرسة اليدوية
يشــر املصطلــح إىل االنخــراط املبــارش يف البحــث املتعمــق يف األشــياء واملــواد والظواهــر واألفكار واســتخاص 

ــدرج  ــادون بالت ــون املن ــرى الربوي ــة. وي ــارب العملي ــك التج ــع تل ــن واق ــن م ــتيعاب املضام ــاين واس املع

ــس الشــامل للفصــل  ــوق عــى التدري ــة تتف ــة )constructivist( أن هــذه الطريق )Progressive( والبنائي

بأكملــه تحــت إدارة وتوجيــه املعلــم.  

Hawthorne Effect  -  تأثري هاوثورن
يشــر تأثــر هاوثــورن إىل تغــر يف الســلوك ال يعــزى للمعالجــة املقدمــة إلحــداث التغيــر، وإمنــا إلحســاس 

الفــرد بــروح املشــاركة يف بحــث، تحــت إرشاف مرشفــن أو أخصائيــن مرموقــن... الــخ. ويف أغلــب األحيــان 

قــد تكــون املعالجــة املذكــورة غــر فاعلــة عندمــا ال يتــم التحكــم يف هــذه العوامــل األخــرى.

Heredity  -  الوراثة
اســتمداد األبنــاء للصفــات مــن والديهــم عــن طريــق املورثــات والصفــات املســتمدة مــن الوالديــن بفعــل 

مــورِّث واحــد أو مجموعــة مــن املورثــات.

H
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Heterogeneity عدم التجانس 
ميثــل عــدم التجانــس ســمة مميــزة لجميــع الطــاب املســتفيدين مــن خدمــات الربيــة الخاصــة مبختلــف 

 )No two are exactly alike( ًفئاتهــا. ومــع ذلــك، فــإن القــول بأنــه ال يوجــد اثنــان متاثــان متامــا

ينطبــق متامــاً عــى الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم بشــكل دقيــق، حيــث تتفــاوت الصعوبــات واملشــاكل 

ــات يف القــراءة، يعــاين بعضهــم مــن  ــا يواجــه بعضهــم صعوب ــم، فبين ــات التعل ــن الطــاب ذوي صعوب ب

صعوبــات يف الرياضيــات، وتكــون لــدى البعــض اآلخــر صعوبــات يف اإلمــاء ومشــاكل عــدم االنتبــاه داخــل 

ــاوت أيضــاً يف  ــر التف ــم، يظه ــات التعل ــدرات الطــاب ذوي صعوب ــن ق ــاوت ب ــى التف ــاوة ع الفصــل. وع

قــدرات كل طالــب عــى حــدة؛ فمســتوى الطالــب مثــاً قــد يكــون أعــى مــن املســتوى الصفــي مبقــدار 

ســنتن أو ثــاث ســنوات يف مــادة القــراءة، ولكنــه دون املســتوى الصفــي بســنتن أو ثــاث ســنوات يف مــادة 

الرياضيــات. ولعــل يف هــذا التفــاوت يف القــدرات مــا يفــر حــاالت اإلشــارة لصعوبــات تعلــم محــددة يف 

أدبيــات مجــال صعوبــات التعلــم. 

Heterogeneity of Symptomatologies عدم تجانس األعراض 
يشــار بعــدم تجانــس األعــراض إىل فكــرة مفادهــا أن الخصائــص أو االرتباطــات التــي كثــراً مــا تكــون ذات 

عاقــة باألفــراد ذوي صعوبــات القــراءة تتصــف بالتنــوع بقــدر يحــول دون تعريــف هــذه الرشيحــة وفقــاً 

ملجموعــة واحــدة مــن الضوابــط. ومــع ذلــك يبــدو أنــه توجــد داخــل إطــار هــذا التنــوع مجموعــات فرعيــة 

تحمــل األعــراض ذاتهــا عــى مســتوى املجموعــة الواحــدة وتختلــف فيــا بينهــا عــى مســتوى املجموعــات 

ــات مختلفــة، وال يوجــد  ــزة عــن بعضهــا البعــض بقــدر يكفــل التصنيــف وفقــاً لفئ ــاً يجعلهــا متمي إختاف

إجــاع حتــى الوقــت الراهــن عــى نظــام تصنيــف فرعــي حســب األنــواع.

Hidden Handicap اإلعاقة الخفية )املسترتة( 
هــي اإلعاقــة غــر الظاهــرة )الخفيــة( مثــل صعوبــات )إعاقــات( التعلــم، فالطالــب الــذي لديــه صعوبــة يف 

التعلــم يبــدو طبيعيــاً، ســوى أن صعوبــة التعلــم لديــه تحــد كثــراً مــن تقدمــه يف املجــال الــدرايس.

Higher Education التعليم العايل 
 Postsecondary(،     ينظــر اىل التعليــم العــايل، الــذي يطلــق عليــه أيضــاً مابعــد التعليــم الثانــوي

ــات  ــاب لخــرات وعاق ــح الب ــه مــكان تدريــب للعمــل فقــط. فهــو يفت ــه أكــر مــن كون Education( بأن

جديــدة. باالضافــة إىل زيــادة القــدرات االجتاعيــة واألكادمييــة و االســتقالية وخيــارات العمــل. ويختلــف 

ــب ذو  ــن الطال ــع م ــر. ويتوق ــئولية أك ــة ومس ــاك حري ــوي. فهن ــم الثان ــن التعلي ــرا ع ــايل كث ــم الع التعلي

صعوبــات التعلــم أن يقــوم بجميــع الرتيبــات التــي يحتاجهــا وإكــال متطلبــات املقــررات األكادمييــة بــدون 

توجيــه يذكــر. ويعــد طلــب الخدمــات يف الوقــت املناســب مســئولية الطالــب، حيــث تطلــب مؤسســات 

التعليــم العــايل مــن الطالــب ذو االعاقــة ان يُعــرف بنفســه مــن أجــل الحصــول عــى التســهيات املامئــة 

ــب ذو  ــة إلعطــاء الطال ــم. وال تصمــم التســهيات الفردي ــة التعل ــي تهــدف إىل الوصــول املتســاوي لبيئ الت

اإلعاقــة أمتيــاز أفضــل مــن الطــاب االخريــن، أو تبديــل مكونــات املقــرر األساســية، وال أضعــاف املتطلبــات 
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أو الجديــة األكادمييــة. ونظــراً لكــون الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم أكــر فئــات اإلعاقــة التحاقــاً مبؤسســات 

التعليــم العــايل، فــإن التســهيات التــي ميكــن تقدميهــا تتمثــل يف تســهيات املحــارضة واملهــام األكادمييــة 

ــارات. وتســهيات االختب

Higher-Order Thinking Skills (HOTS) مهارات التفكري العليا  -  
نطــوي مهــارات التفكــر العليــا عــى عــدم الركيــز عــى اكتســاب املعــارف العامــة والحقائــق مــن 

ــن  ــدي ع ــر النق ــا التفك ــراءة، وإمن ــارات الق ــات مه ــب أولوي ــرار وترتي ــات والتك ــن والتدريب خــال التاري

ــر  ــا وتطوي ــق واســتخدام املعلومــات وتقوميه ــل واالســتدالل واالســتيعاب والتطبي ــق الركيــب والتحلي طري

إســراتيجيات مــا وراء املعرفــة وحــل املســائل ألجــل االســتعداد عــى نحــو أفضــل للتعامــل مــع املتطلبــات 

ــن.  ــادي والعرشي ــرن الح ــر يف الق ــة التغ رسيع

Higher Peripheral Brightness Threshold Hypothesis  -  فرضية حد اللمعان املحيطة العليا
هــي فرضيــة ســبافورد - غــرورس )Spafford-Grosser( التــي متثــل أحــد العنــارص املكونة لنظرية ســبافورد- 

غــرورس، املســاة نظريــة مخــروط االنتبــاه لألشــياء املحيطــة )Peripheral cone theory(. وهــي تنطــوي 

عــى التنبــؤ بــأن األفــراد ذوي صعوبــات القــراءة يفــرض أن يتطلبــوا يف العــادة مثــراً مركــزاً ومكثفــاً بشــدة 

الكتشــاف أضــواء الفحــص الصغــرة عــى شــبكة العــن املحيطــة وذلــك باملقارنــة مــع القــراء العاديــن.

High Stakes Tests  -  االختبارات عالية املخاطر
االختبــارات عاليــة املخاطــر هــي تلــك االختبــارات التــي ســوف لــن يســمح للطالــب بالتخــرج يف حالــة عــدم 

اجتيازهــا، ولــن يتخــرج إال بأجتيازهــا بنجــاح.

Hitting  -  الرضب
عندمــا يعمــد طفــل إىل رضب طفــل آخــر، يكــون األمــر مثــراً لحفيظــة كل ذي صلــة، مبــن يف ذلــك مقــدم 

خدمــة الرعايــة للطفــل املــروب ووالــدي ذلــك الطفــل. فالــرب نــوع مــن أنــواع اإلعتــداء يظهــر مــن 

ناحيــة منوذجيــة لــدى الطــاب الصغــار ثــم يقــل ويتناقــص بصــورة تدريجيــة مــع تعلــم األطفــال ألســاليب 

مامئــة للتعبــر عــن احتياجاتهــم. وتتمثــل إحــدى الطــرق املناســبة ملعالجــة الــرب يف ماحظــة األحــداث 

التــي تقــع قبــل إقــدام الطفــل عــى الــرب وبعــده مبــارشًة، وتدويــن تلــك األحــداث ومــن ثــم تقييــم مــا 

»يحصــل« عليــه الطفــل مــن الــرب أو الســبب الكامــن وراء رد الفعــل. 

Holistic learning/approach  -  طريقة/ التعلم الشمويل
ــدالً  ــة ب ــه املــادة الدراســية عــى متامهــا كوحــدة كامل ــذي تظــل في ــح إىل التدريــس ال يشــر هــذا املصطل

ــة والقــراءة يف طريقــة موحــدة  مــن تجزئتهــا ألغــراض التدريــس؛ مثــل دمــج التحــدث واالســتاع والكتاب

ــاريع  ــول املش ــدرايس ح ــل ال ــل الفص ــم داخ ــم التعل ــور تنظي ــة. ويتمح ــراءة والكتاب ــة الق ــس معرف لتدري

واملســائل املتكاملــة الشــبيهة مبــا يجــري يف مــرح الحيــاة الحقيقيــة بــدالً عــن التمحــور حــول التخصصــات 

الفرعيــة للمــواد الدراســية.
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Home Schooling  -  التعليم يف املنزل
املدرســة املنزليــة هــي عبــارة عــن خيــار متــاح  للطــاب  ذوي االحتياجــات التــي ال تلبيهــا املدرســة. إن إبعاد 

طالــب مــن وضــع يســبب قلقــا رئيســيا ليــس ســوى الخطــوة األوىل، حيــث تــأيت بعــد ذلــك االحتياجــات 

املرتبطــة باملتطلبــات القانونيــة؛ واألهــم مــن ذلــك كلــه، التعليــم املســتمر الفاعــل للطفــل، ال ســيا وأن 

هــذا مــن شــأنه التأثــر ليــس عــى تعليمــه فحســب، وإمنــا أيضــاً عــى مجمــل حياتــه املســتقبلية.

Homogeneity of Subtypes  -  تجانس األنواع الفرعية
مفهــوم مفــاده أنــه ينبغــي تبنــي منــوذج صعوبــات القــراءة متعــدد األبعــاد تكــون فيــه خصائــص صعوبــات 

القــراءة متناثــرة إىل حــد بعيــد ولكنهــا ليســت مندرجــة تحــت مجموعــات أو أنــواع فرعيــة.

Homophone  -  الجناس اللفظي
الجنــاس اللفظــي هــو تشــابه لفظــن يف النطــق مــع إختافهــا يف املعنــى، ويشــمل الكلــات التــي تكــون 

ــل )there وtheir( أو )two وtoo( يف  ــا مشــرك، مث ــف ولكــن نطقه ــى مختل ــا معن ــة وله ــا مختلف تهجئته

اللغــة اإلنجليزيــة.

Hyperlexia  -  القراءة الزائدة
هــي قــدرة عاليــة عــى قــراءة )الكلــات( مــن غــر أن يصاحبهــا فهــم ملــا يقــرأ. ويعــد اضطرابــاً نــادراً ليــس 

لــه ســبب معــروف. ويعــرف أيضــاً مبســمى متازمــة ويليــام )William›s Syndrome(. ويعتقــد أن القــراءة 

الزائــدة الشــديدة بــدون فهــم، ناجــم عــن تلــف يف الجهــاز العصبــي.

Hypermedia  -  )نظام كمبيوتري متقدم )هايرب ميديا
ــة التــي تنطــوي عــى خصائــص وقــدرات معالجــة  ــة اآللي نظــام حاســب آيل يربــط بــن الرامــج التطبيقي

ــة.  ــة والقــدرات الكتابي النــص والصــورة والصــوت والرســوم البياني

Hypothesis  -  الفرضية
الفرضيــة عبــارة عــن تخمــن قائــم عــى معلومــات وافيــة تهــدف إىل حــل مســألة أو اإلجابــة عــى ســؤال. 

أمــا بيــان الفرضيــة، فهــو موجــز مختــرص أو ملخــص قصــر للمعلومــات التــي يتــم جمعهــا أثنــاء التقييــم، 

والتــي متثــل »أفضــل تخمــن« أو توضيــح بخصــوص األســباب الداعيــة لســلوك مــا. ومــن املفــرض أن يرقــى 

بيــان النظريــة إىل متكــن الفريــق القائــم عــى الخطــة الربويــة الفرديــة مــن توضيــح عمليــة ذات ثاثــة 

جوانــب تتمثــل يف أنــه عندمــا يحــدث »س« يقــدم الطالــب عــى فعــل »ص« لتحقيــق »ع«، مــع ترجمــة 

 )individualized behavior intervention ــلويك ــل الس ــة للتدخ ــة فردي ــة خط ــى هيئ ــة ع ــك املعرف تل

  plan(.
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Identification  -  التعرف
هــو تحديــد طبيعــة املشــكلة ودرجــة شــدتها مــن خــال تقييــم شــامل ومتعمــق ووصــف خدمــات التدخــل 

أو العــاج املامئــة )مــا مــدى حــدة املشــكلة ومــا نوعيــة التدخــل املطلــوب؟(.

Impulsivity  -  اإلندفاع
االندفاع أو التهور هو رد الفعل عى وضع أو حالة دومنا تفكر يف العواقب.

Incidental Vocabulary Learning  -  التعلم العريَض للمفردات اللغوية
يتعلــم الطــاب مفــردات لغويــة جديــدة مــن القــراءة املســتقلة يف الكتــب واملجــات والصحــف وأجهــزة 

الحاســب اآليل ونحــو ذلــك. وميكــن أيضــاً أن يحــدث التعلــم الَعــريَض أو املصاحــب مــن خــال االســتاع إىل 

اللغــة اللفظيــة )الــكام( عــن طريــق الحــوار أو األفــام الســينائية أو التلفزيــون أو خافــه.

Inclusion  -  الدمج الشامل
يشــر هــذا املصطلــح إىل دمــج الطــاب ذوي اإلعاقــات مــع أقرانهــم العاديــن يف فصــول التعليــم العــام، 

وذلــك اســتناداً عــى اعتقــاد مــؤداه أن الطــاب ذوي اإلعاقــات لهم الحــق يف الحصــول عى الفــرص املتكافئة 

مــع أقرانهــم العاديــن يف الدراســة وفقــاً للمنهــج الــدرايس العــام، مــع حقهــم يف املشــاركة االجتاعيــة يف 

بيئــة مدرســية عاديــة مــع أقرانهــم ممــن هــم يف نفــس أعارهــم. ويعنــي الشــمول أن األطفــال ذوي جميــع 

قــدرات التعلــم يلعبــون ســوياً ويعملــون متعاونــن معــاً، ويتصــف الشــمول بالشــعور باالنتــاء، ال مبجــرد 

ــم  ــم أو َوقْتَُه القــرب املــكاين. ووفقــاً لهــذه الطريقــة ميــي الطــاب ذوو االحتياجــات الخاصــة ُجــلَّ َوقِْتِه

كُلَّــه مــع الطــاب الذيــن ليــس لديهــم احتياجــات تربويــة وتعليميــة خاصــة؛ ولكــن تتفــاوت هــذه الطريقــة 

مــن حيــث التطبيــق. 

Inclusion Aide  -  مساعد الدمج الشامل
هــو الفــرد الــذي يتــم توظيفــه، حيــث تتلخــص مهمتــه يف مرافقــة الطالــب طــوال اليــوم املــدريس أو يف جــزء 

منــه لضــان أن الطــاب يشــاركون بصــورة مامئــة يف فصــول التعليــم العــام دومنــا تشــويش عــى اآلخريــن 

ويســتفيدون مــن فــرص التعلــم املتاحــة لهــم.  

I
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Inclusion Consultants  -  إستشاريو الدمج الشامل
ــراد األرسة  ــه أف ــال توجي ــن خ ــة م ــه بالرعاي ــج ويتعهدون ــوذج الدم ــى من ــزون ع ــاريون يرك ــم إستش وه

ــى  ــرف ع ــى التع ــاً ع ــم جميع ــال تدريبه ــن خ ــهم، وم ــاب أنفس ــدريس والط ــم امل ــن يف التعلي واملختص

ــاه. ــه وقضاي ــج ومناذج ــوم الدم ــي وإدراك مبفه ــى وع ــوا ع ــا ليصبح ــم وتطويره مهاراته

Inclusion Programs or Models  -  برامج أو مناذج الدمج الشامل
ــة الشــاملة، وأســاليب  ــة والتعليمي ــج الربوي ــل أو الرام ــج الكام ــراً مبســمى منــاذج الدم ــا كث ويشــار إليه

األنظمــة املوحــدة. ويتألــف منــوذج الدمــج األســايس يف مجــال صعوبــات التعلــم، مــا يــي: 1( املشــاركة 

الكاملــة للطالــب ذو صعوبــات التعلــم يف أنشــطة التعليــم العــام يف الفصــل العــادي ألقصـــى درجــة ممكنة؛ 

2( تقديــم الدعــم والخدمــات املســاندة يف أجــواء الفصــل العــادي بحيــث يعمــل أخصــايئ الربيــة الخاصــة 

ــي  ــل الجاع ــن خــال العم ــج م ــط املنه ــده أو يف أحــد أركان الفصــل؛ 3( تخطي ــى مقع ــب ع ــع الطال م

والجهــد املشــرك والتعــاون بــن منســويب التعليــم العــام وأخصائيــي الربيــة الخاصــة.

Incompatible Response  -  االستجابة غري املطابقة
يشــر املصطلــح إىل أي مجموعــة مــن االســتجابات التــي ال ميكــن أن تحــدث بصــورة متزامنــة، فالســلوك 

يف أثنــاء الجلــوس عــى املقعــد، ســلوك مــن يتقيــدون بالجلــوس عــى مقاعدهــم )in-seat behavior( ال 

يتوافــق مــع ســلوك مــن لديهــم مشــكلة عــدم الجلــوس عــى املقعــد والتحــرك منــه بشــكل متكــرر، بينــا 

 .)out-of-seat behavior( يكــون مــن املفــرض عليهــم الجلــوس عــى املقعــد وعــدم التحــرك منهــا

 Immediate Antecedents  -  السوابق اآلنية
تشر السوابق اآلنية إىل مايسبق وقوع الحدث مبارشة.

Independent Reading Level  -  مستوى القراءة االستقاليل
يشــر مســتوى القــراءة االســتقايل بصفــة عامــة لــدى الفــرد إىل املســتوى الــذي ميكــن للفــرد عنــده قــراءة 

ــتيعاب بنســبة ٪99-90  ــم واالس ــع الفه ــا م ــة م ــات قطع ــص أو كل ــات الن ــن كل ــا نســبته 90-99٪ م م

مبعــدل قــراءة مريــح أو عــى األقــل عــادي. ومســتوى القــراءة االســتقايل هــو املســتوى الــذي ميكــن للفــرد 

عندمــا يصلــه أن يقــرأ بــدون مســاعدة مــن أحــد، أي بطريقــة مســتقلة وباالعتــاد عــى النفــس.

Indirect Assessment  -  التقييم غري املبارش
ينطــوي التقييــم غــر املبــارش عــى جمــع املعلومــات عــن أحــد الطــاب مــن املصــادر األخــرى باإلضافــة إىل 

املاحظــة املبــارشة لذلــك الطالــب. 
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Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات  -  
هــو قانــون فــدرايل )إتحــادي( صــدر بدايــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام 1975، وخضــع للتعديــل 

ــون،  ــدور القان ــدث ص ــد أح ــام 1990 و1997 و2004م. وق ــدل يف ع ــث ع ــرة، حي ــن م ــر م ــر أك والتطوي

تأثــرات بــارزة عــى التطبيقــات يف مجــال الربيــة الخاصــة. ويعــد هــذا القانــون مبثابــة القانــون الرئيــي 

الــذي يعنــى بتعليــم الطــاب ذوي اإلعاقــات؛ حيــث يشــدد عــى أن الطــاب ذوي اإلعاقــات يحــق لهــم 

الحصــول عــى التعليــم املناســب واملجــاين يف مــدارس التعليــم العــام. وتضمــن هــذا القانــون ترشيعــاً ينــص 

 Least Restrictive( ًــدا ــات تقيي ــل البيئ ــة يف أق ــة الخاص ــات الربوي ــاب ذوي االحتياج ــم الط ــى تعلي ع

Environment- LRE(، وألقــى مــدى  ممكــن. ويعنــى بالبيئــات األقــل تقييــًدا  للطــاب  ذوي صعوبــات 

ــع يقــي  ــون عــى ترشي ــة(. ويشــتمل أيضــاً هــذا القان ــم العــام )الفصــول العادي ــم،  فصــول التعلي التعل

بوجــوب تقديــم برامــج التدخــل العاجــي املبكــر  للطــاب  الذيــن يواجهــون مخاطــر صعوبــات التعلــم 

وغرهــا مــن االحتياجــات األخــرى. ويســمى الجــزء مــن هــذا القانــون الــذي يغطــي األطفــال مــن مرحلــة 

ــذا  ــب ه ــون)Part H of IDEA(. ومبوج ــن القان ــزء )ح( م ــر بالج ــن العم ــة م ــنة الثاني ــوالدة إىل الس ال

ــون يف  ــم. وكان مســمى هــذا القان ــاء مبهاراته ــراد واالرتق ــة األف ــون يجــب تأمــن نظــام شــامل لتنمي القان

 )Education Of All Handicapped بدايــة صــدوره عــام 1975م »قانــون تعليــم جميــع األطفــال املعاقــن

 Children Act(«.

Individual differences  -  الفروق الفردية
يهــدف اإلعــراف باإلختافــات الفرديــة يف بيئــات التعلــم مــن خــال احــرام عوامــل مــن قبيــل الفــوارق 

االجتاعيــة واالقتصاديــة واإلختــاف الثقــايف والتنــوع الــورايث عــى جميــع املســتويات الربويــة والتعليميــة 

إىل تعزيــز مــردودات التعلــم ومخرجاتــه، وذلــك مثــاً مــن خــال عــدم تأييــد تبنــي طريقــة التدريــس ذات 

النمــط الواحــد للجميــع )one-size-fits- all( دمنــا مراعــاة لخصوصيــات املتعلمن. وتشــتمل اإلســراتيجيات 

املســتخدمة عــى تعريــض جميــع الطــاب إىل مجموعــة إثرائيــة مــن النشــاطات مــا ميكنهــم مــن تحقيــق 

أقــى مــا يســتطيعون وتعلــم مــا يســعهم تعلمــه مــن املواقــف والخــرات التعليميــة، وذلــك يف الغالــب 

إعتــاداً عــى التعلــم باالكتشــاف عــن طريــق املشــاريع )discovery/project learning( والتدريــس 

 .)authentic assessment( ــم الواقعــي متعــدد املســتويات )multi-level instruction( والتقيي

Individualized Family Services Plan (IFSP) خطة الخدمات األرسية الفردية  -  
توصــف خطــة الخدمــات األرسيــة الفرديــة بأنهــا وثيقــة مكتوبــة يقــوم بإعدادهــا فريــق مكــون مــن أعضــاء 

ــل  ــدي الطف ــم وال ــات Multidisplinary team( يض ــدد التخصص ــق متع ــة )فري ــات مختلف ــن تخصص م

أو إحداهــا. ومتثــل خطــة الخدمــات األرسيــة الفرديــة أساســاً يقــوم عليــه الرنامــج التخطيطــي لعمليــة 

التدخــل، حيــث يتــم تكييــف الخدمــات وفقــاً لحاجــات األرسة الواحــدة وظروفهــا الخاصــة. وينــص القانــون 

العــام رقــم 99-457 وقانــون تربيــة وتعليــم األفــراد املعاقــن )IDEA( عــى وجــوب إعــداد خطــة خدمــات 

ــو أو  ــر يف النم ــه تأخ ــاق أو لدي ــه مع ــى أن ــه ع ــخيص حالت ــم تش ــل يت ــكل طف ــة )IFSP( ل ــة فردي أرسي

عرضــة لخطــر التأخــر يف النمــو وذلــك لجميــع األطفــال مــن الــوالدة وحتــى ســن الثالثــة. وتحتــوي الخطــة 

عــى مــا يــي : 1- بيــان باملســتويات الحاليــة للنمــو الجســمي للطفــل ومنــو املهــارات املعرفيــة واللغويــة 
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ــوة  ــادر الق ــث مص ــن حي ــن األرسة م ــان ع ــة. 2- بي ــكات موضوعي ــى مح ــتناداً ع ــي اس ــو النف ، والنم

وجوانــب االحتيــاج. 3- بيــان بالنتائــج الرئيســية املتوقــع إنجازهــا وكذلــك املحــكات واإلجــراءات واملواعيــد 

الزمنيــة املتبعــة لتحديــد درجــة التقــدم. 4- بيــان بخدمــات التدخــل املبكــر وبرامجــه الروريــة للوفــاء 

باالحتياجــات الفرديــة للطفــل وأرستــه. 5- اســم منســق الخدمــة )مــن مجــال االختصــاص األكــر ارتباطــاً 

باحتياجــات الطفــل وأرستــه( والــذي ســيكون مســؤوالً عــن تنفيــذ الخطــة والتنســيق مــع الجهــات األخــرى 

واألفــراد اآلخريــن. 6- الخطــوات التــي يلــزم إتباعهــا لدعــم عمليــة انتقــال الطفــل إىل خدمــات مرحلــة مــا 

قبــل املدرســية.

خطة التدخل الفردية مبشاركة جهات متعددة  
Individual Interagency Intervention Plan (IIIP)

ــة  ــة والخامســة. وهــي شــبيهة بالخطــة الفردي ــن ســن الثالث ــال ب ــة لألطف ــارة عــن خطــة مكتوب هــي عب

للخدمــات األرسيــة )IFSP(. وينــص القانــون يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــى وجــوب التطبيــق املرحي 

املتــدرج لهــذه الخطــة عــى جميــع األطفــال الذيــن يتلقــون خدمــات الربيــة الخاصــة والخدمــات املســاندة 

ــم العــام. وال يجــب تســمية منســق خدمــة واحــد وامنــا يتعــن  مبوجــب برنامــج أخــر مــن برامــج التعلي

تحديــد أســلوب لتنســيق الخدمــات.

Individual Referenced  -  املرجعية الفردية
ــًة بالدرجــة  يشــر املصطلــح إىل الدرجــة التــي تــؤول مرجعيتهــا إىل الفــرد، أي التــي يحزرهــا الفــرد مقارن

التــي أحرزهــا مــن قبــل يف اختبــار يغطــي ذات املــادة الدراســية ألجــل إثبــات حــدوث التعلــم. 

Individualized Educational Plans  (IEP)   -  الخطط الرتبوية الفردية
ــم املــدريس  ــة خاصــة بالطــاب ذوي االحتياجــات الخاصــة يف ســن التعلي ــق مكتوب ــارة عــن وثائ هــي عب

ــي أداة  ــة فه ــة مزدوج ــط وظيف ــذه الخط ــرش )K-12(. وله ــاين ع ــف الث ــى الص ــة حت ــة الروض ــن مرحل م

ــات  ــراد ذوي اإلعاق ــم األف ــون تعلي ــكام قان ــاً بأح ــررة عم ــي مق ــاً وه ــس يف آٍن مع ــة تدري ــم وخط تقيي

بالواليــات املتحــدة األمريكيــة. ويعكــف عــى إعــداد هــذه الخطــة فريــق مــن املتخصصــن )مــن معلمــن 

ومعالجــن وغرهــم( باإلضافــة إىل ويل أمــر الطفــل. وتخضــع الخطــة للمراجعــة والتنقيــح ســنوياً؛  وتشــتمل 

ــرة  ــة )قص ــداف املرحلي ــة؛ واأله ــتويات األداء الحالي ــان مبس ــي: بي ــا ي ــى م ــة ع ــة الفردي ــة الربوي الخط

املــدى( واألهــداف الســنوية )طويلــة املــدى(، والتواريــخ املقــررة للبــدء يف تقديــم الخدمــات الخاصــة وفــرة 

التقديــم؛ وإجــراءات ومحــكات التقييــم املتبعــة لتحديــد مــدى الوفــاء باألهــداف املقــررة؛ وأســاء األفــراد 

املســئولن عــن تقديــم الخدمــات الخاصــة وعــن التقييــم؛ واألوصــاف الــواردة يف الرنامــج عــن الخدمــات 

الخاصــة التــي ســيتم تقدميهــا؛ واملــدى املتوقــع ملشــاركة الطالــب يف برامــج التعليم العــام بالفصــول العادية. 

وتتمثــل املحــاور املركزيــة للخطــة الربويــة الفرديــة يف األهــداف األساســية لتحقيــق أقــى منــو ممكــن لــكل 

طالــب عــى حــدة. كــا ترتكــز هــذه الخطــة عــى التقييــم لتحديــد ومــن ثــم توضيــح الخصائــص املتفــردة 

ــة  ــة الفردي ــة الربوي ــار إىل الخط ــه. ويش ــي تخص ــه الت ــواه واحتياجات ــب دون س ــا الطال ــز به ــي يتمي الت

مبســمى »الخطــة الربويــة املتفــاوض عليهــا ))Negotiated Education Plan - NEP( يف بعــض الواليــات 

األمريكيــة.
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Individualized instruction  -  التدريس الفردي
ــة  ــة املعروف ــروق الفردي ــى الف ــتناداً ع ــم اس ــرة التعل ــواد ووت ــوى وامل ــد املحت ــح إىل تحدي ــر املصطل يش

ــدرايس،  ــس داخــل الفصــل ال ــاً للتدري ــم عــى حــدة. وخاف ــكل متعل ــات الخاصــة ب ــدرات واالهتام والق

حيــث يكــون الوقــت املخصــص ألحــد مواضيــع املــادة الدراســية محــدداً ويكــون تحصيــل الطالــب متفاوتــاً، 

فــإن التدريــس الفــردي الــذي يتــم تطبيقــه بطريقــة ســليمة يعنــي أن الوقــت املخصــص ألحــد مواضيــع 

ــاً واســتقراراً. والتدريــس الفــردي ليــس هــو   ــاً وتحصيــل الطالــب أكــر ثبات املــادة الدراســية يكــون متفاوت

تدريــس الطــاب فــرداً فــرداً، الواحــد تلــو اآلخــر وإمنــا هــو تدريــس يتطلــب إعــداد مــواد التدريــس بعنايــة 

واهتــام كــا أنــه يتطلــب التوجيــه واإلرشــاد مــن قبــل املعلــم. وتســتخدم الدرجــات املتفاوتــة للتدريــس 

الفــردي عــى جميــع مســتويات التعليــم ولكنهــا تكــون أنســب مــا تكــون لطــاب مــا بعــد املرحلــة الثانويــة 

الذيــن يكونــون عــى القــدر الــازم مــن النضــج والرشــد لــي يدرســوا بصفــة مســتقلة.    

Informal Assessment  -  التقييم غري الرسمي
إكــاالً لاختبــارات الرســمية املقننــة التــي ميكــن إجراؤهــا ملجموعــة مــن الطــاب، هنالــك أدوات تقييــم 

أخــرى مثــل: املاحظــات واملقابــات واالختبــارات الصفيــة التــي يضعهــا املعلمــون بأنفســهم والحــاالت التــي 

متثــل منــاذج ســلوكية وســجات األحــداث الهامــة يف حيــاة الطالــب وقوائــم الفحــص ومــا يف حكــم ذلــك. أن 

التقييــم غــر الرســمي ال يســتند عــى بيانــات ذات معايــر مرجعيــة.

Informal Reading Inventory  -  مقياس القراءة غري رسمي
ــب  ــلياً حس ــة تسلس ــة، واملرتب ــراءة النصي ــع الق ــات أو قط ــم الكل ــن قوائ ــة م ــن مجموع ــارة ع ــو عب ه

صعوبتهــا؛ حيــث يطلــب املعلــم مــن الطالــب أن يقــرأ مــن املجموعــة، مبتدئــاً بأســهل قامئــة، أو قطعــة 

بالنســبة لــه، ثــم يواصــل القــراءة متدرجــاً مــن الســهل إىل الصعــب، بينــا يقــوم املعلــم مباحظــة أدائــه 

أثنــاء القــراءة. وعــى ضــوء نتائــج القيــاس بعــد تجميعهــا، ميكــن أن يقــوم املعلــم بتقديــر مســتوى الصعوبة 

يف مــادة القــراءة بالنســبة للطالــب. وهــي ذات طابــع تجــاري تتعلــق مبــادة القــراءة وميكــن أيضــاً إعدادهــا 

بواســطة املعلمــن. وقــد جــرت العــادة عــى أن تتألــف مــن مفــردات لغويــة وقطــع قــراءة بفــرض الفهــم 

واالســتيعاب مدرجــة حســب الصفــوف. وتســتخدم قوائــم املفــردات اللغويــة لتحديــد املســتويات الصفيــة 

ملــادة القــراءة والقــدرة عــى التهجــي والتعامــل املنطقــي واملعــريف الصحيــح مــع الكلــات والدقــة والرعــة 

ــر املســتقل  ــارات التفك ــدى الطــاب مه ــي تغــرس ل ــم واالســتيعاب فه ــا أســئلة الفه ــا. أم ــك رموزه يف ف

والقــدرة عــى التفكــر التجريــدي واألداء حســب املســتوى الصفــي.

Information Gap  -  تعبئة الفراغات باملعلومات الناقصة
إن تعبئــة الفراغــات الشــاغرة باملعلومــات الناقصــة هــي عبــارة عــن إســراتيجية للعمــل يف مجموعــات أو 

بصــورة زوجيــة لتبــادل املعلومــات، مثــل تعلــم مفــردات لغويــة جديــدة أو عاقــات حســابية يف الرياضيات. 

ويف أثنــاء حصــص التعلــم التعــاوين. متثــل اإلســراتيجية املذكــورة نشــاطاً لغويــاً شــفهياً يقــاس فيــه مســتوى 

الطالــب وفقــاً لنجاحــه يف الوصــف اللفظــي للمعلومــات البرصيــة املخفيــة عــن رشيكــه يف النشــاط؛ كأن 

تكــون تلــك املعلومــات عبــارة عــن صــورة أو خريطــة أو يشء آخــر.
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Information Processing  -  معالجة املعلومات
ــا  ــات وتخزينه ــتقبال املعلوم ــخ يف اس ــا امل ــي يتبعه ــة الت ــات إىل الطريق ــة املعلوم ــح معالج ــر مصطل يش

ــل يف املســار  وتذكرهــا واســرجاعها. ويســتوعب املــخ املعلومــات ويديرهــا عــر مســارات مختلفــة،  تتمث

 )movement – الحركــة( )kinesthetic( ومســار األداء الحــريك )touch - حاســة اللمــس( )tactile( اللمــي

  .)sight - النظــر( )visual( ــرصي واملســار الســمعي )auditory( )الســمع -hearing( واملســار الب

Information Processing Level  -  مستوى معالجة املعلومات
التمثيــل النظــري )النمذجــة( لعمليــات اإلدراك والتعلــم و/أو القراءة املكافئــة للمعالجة اآلليــة )اإللكرونية( 

للمعلومــات بحيــث تكــون وظائــف معالجــة املدخــات والعمليــات واملخرجــات مبثابــة منــاذج لألنشــطة 

والعمليــات العقليــة.

Inner Speech  -  الحوار الداخيل
الحــوار الداخــي )الحــوار مــع النفــس( هــي وظيفــة تنفيذيــة تســتخدم لضبــط الســلوك والتحكــم فيــه، 

ــد. ــاه والنشــاط الزائ ــدى األشــخاص ذوي إضطــراب نقــص االنتب ــة ل ــة أومتعطل وتكــون ضعيف

Inquiry-Based Instruction  -  التدريس املبني عىل االستقصاء
يقصــد بــه التدريــس مــن خــال طــرح األســئلة امللغــزة التــي تســتلزم إعــال الفكــر والتــي تقــود املتعلــم 

إىل حــل املســألة املعينــة. 

Inquiry Learning  -  التعلم االستقصايئ
هــو أســلوب للتعلــم يحصــل فيــه الطــاب بأنفســهم عــى إجابــات ألســئلتهم أو حلــول ملســائلهم تحــت 

توجيــه املعلــم.    

Instruction Teacher-centered  -  التدريس املتمركز حول املعلم
التدريــس املتمحــور حــول املعلــم هــو أســلوب تدريــس تقليــدي يتــوىل فيه املعلــم تقريــر وتحديــد املحتوى 

املــراد تدريســه ويخطــط عمليــة التدريــس ويضطلــع بتنفيــذ خطــة التدريــس وينهــض بأعبــاء تقويــم مــدى 

التقــدم يف مســتوى الطــاب. ويف هــذا األســلوب تكــون مســئولية التعلــم ملقــاًة عــى كاهــل املعلــم مبــارشًة.

Instructional Casualty  -  اإلصابة التدريسية
صيــغ هــذا املصطلــح مؤخــراً لوصــف الطالــب الــذي يعــاين يف تعلــم القــراءة بســبب التدريــس الضعيــف 

أو غــر املناســب أو غــر األمثــل أكــر مــن معاناتــه بســبب أي اضطــراب فكــري أو عصبــي لــدى الطالــب.
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Instructional Feedback  -   التغذية الراجعة التدريسية
هــي عبــارة عــن معلومــات شــفهية أو مكتوبــة إلشــعار الفــرد عــن أدائــه )بقصــد مســاعدته عــى التعلــم(. 

وميكــن أن تكــون تلــك املعلومــات موضوعيــة أو وصفيــة أو تقومييــة. 

Instructional Objective  -  الهدف التدرييس
هو الهدف الربوي والتعليمي من الحصة أو ما يهدف املعلم ما يتعلمه الطالب أثناء الدرس. 

Instructional Reading Level  -  مستوى القراءة التدرييس
وهــو مســتوى عندمــا يصــل إليــه الفــرد يف مجــال القــراءة يكــون مبقــدور املعلــم البــدء يف عمليــة التدريــس 

ــتطيع  ــا يس ــن 80 - 85٪ ك ــل ع ــان ال يق ــة وإتق ــورة صحيح ــات بص ــراءة الكل ــتطيع ق ــب يس ألن الطال

الفهــم واالســتيعاب بدقــة تــراوح بــن 80٪ و90٪ وبعبــارة أخــرى ســيكون هــذا املســتوى يف القــراءة مناســباً 

للبــدء يف التدريــس.

Instructional Resources  -  املوارد التدريسية
هي املوارد واملصادر التي ميكن استخدامها يف أثناء التدريس.

Instructional Technology  -  تقنية التدريس
ــن  ــل م ــر بالفع ــة تغ ــى أن التقني ــوب تدريســه. مبعن ــج املطل ــز املنه ــي تســتخدم لتعزي ــة الت هــي التقني

ــاب .  ــات  للط ــم املعلوم ــط أو تقدي ــم يف التخطي ــة املعل طريق

Integrated Curriculum  -  املنهج التكاميل
يشــر مصطلــح املنهــج التكامــي إىل الجمــع بــن محتــوى مادتــن أو أكــر لتعزيــز املعنــى وترســيخه مــن 

.)interconnectedness of knowledge( ــل ــريف املتداخ ــط املع ــال الراب خ

Intelligence (general) الذكاء )العام(  -  
ــم  ــي يت ــة الت ــدرة املعرفي ــارة إىل الق ــادي لإلش ــاب االعتي ــتخدم يف الخط ــذي يس ــح ال ــو املصطل ــذكاء ه ال

ــذكاء  ــارات ال ــن خــال أحــد اختب ــها م قياس

Intelligence (specific) الذكاء )املحدد(  -  
الــذكاء هــو بنــاء نفــي يشــر إىل العمليــات الضمنيــة املســتبطنة التــي تحــدد القــدرات املتصلــة بالفكــر 

التجريــدي واالســتدالل العقــي والتخطيــط واالســتيعاب وحــل املســائل معــراً عنهــا بصيغــة قابلــة للقيــاس 

 .)IQ( كحاصــل ذكاء
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Intelligence Quotient (IQ) حاصل الذكاء  -  
حاصــل الــذكاء عبــارة عــن متثيــل كمــي للقــدرة املعرفيــة اســتناداً عــى معطيــات اختبــار ذكاء مقنــن يجــرى 

لعينــة مــن املهــارات املعرفيــة. أمــا أول مقاييــس الــذكاء فقــد ابتكرهــا عــامل النفــس الفرنــي ألفــرد بينيــه 

ــة  ــاعدة خاص ــون إىل مس ــن يحتاج ــال الذي ــى األطف ــرف ع ــرض التع ــام 1904م لغ )Alfred Binet( يف ع

ملواكبــة متطلبــات املنهــج املــدريس. وجــرى اســتخدام االختبــارات يف بــادئ األمــر للتعــرف عــى األطفــال 

املتخلفــن عقليــاً )retarded children( لتســكينهم يف مــدارس الربيــة الخاصــة عــى نحــو يائــم قدراتهــم. 

ــا  ــح نســخ م ــودور ســاميون )Theodore Simon( عــى تنقي ــه ثي ــه باالشــراك مــع معاون وقــد عمــل بيني

ــخ  ــك النس ــرشت تل ــث ن ــاميون )Binet-Simon scale(«، حي ــه- س ــاس بيني ــمى »مقي ــرف مبس ــح يع أصب

املنقحــة يف عامــي 1908م و1911م. أمــا الدرجــات املتحصلــة عــى اختبــارات بينيــه- ســاميون، فيعــر عنهــا 

 )chronological بنــاء عــى متوســط الدرجــات وفقــاً للعمــر الزمنــي )mental age( بصيغــة العمــر العقــي

.)age وقــدم مصطلــح حاصــل الــذكاء )نســبة الــذكاء(  )IQ( عــى يــد عــامل النفــس األملــاين ويليــام ســترن 

ــي  ــك الت ــذكاء كتل ــارات ال ــات يف اختب ــد الدرج ــرح لرص ــلوب مق ــام 1912م كأس )William Stern( يف ع

طورهــا بينيــه وســاميون. وتحســب نســبة الــذكاء عــى أســاس )نســبة الــذكاء = العمــر العقــي مروبــاً يف 

ــة  ــذكاء ألول مــرة يف حال ــار لل ــذكاء يف اختب ــة مقســوماً عــى العمــر الزمنــي(. وكان اســتخدام نســبة ال مئ

مقيــاس ســتانفورد- بينيــه للــذكاء )Stanford-Binet Intelligence Scale( يف عــام 1916م، وهــو املقيــاس 

 .)Stanford University( مــن جامعــة ســتانفورد )Lewis M. Terman( الــذي طــوره لويــس ترمــان

وقــد أســفر االختبــار املذكــور عــن النمــوذج املســتخدم يف معظــم اختبــارات الــذكاء التــي مــا زالــت قيــد 

    .)IQ tests( االســتخدام يف الوقــت الراهــن والتــي يشــار إليهــا بصفــة عامــة مبســمى اختبــارات الــذكاء

Intelligence tests  -  اختبارات الذكاء
هــي اختبــارات لتقييــم القــدرات العقليــة اســتناداً عــى عينــة مــن البنــود التــي تتطــرق ملختلــف مجــاالت 

األداء والوظائــف املعرفيــة. ومــن الناحيــة النموذجيــة تتألــف اختبــارات الــذكاء مــن عــدد مــن االختبــارات 

ــل  ــاالت، مث ــف املج ــن مختل ــة م ــة الفردي ــارات الفرعي ــات االختب ــة ودرج ــة كلي ــي درج ــة وتعط الفرعي

االســتدالل اللفظــي واالســتدالل العقــي املجــرد والذاكــرة قصــرة املــدى ورسعــة عمليــات املعالجــة. وقــد 

ــة  ــذكاء عــى هيئ ــارات ال ــا يف اختب ــم الحصــول عليه ــي يت ــر عــن الدرجــات الت جــرت العــادة عــى التعب

حاصــل ذكاء )IQ(، وهــو عبــارة عــن درجــة معياريــة مقننــة بنــاًء عــى توزيــع عــادي للدرجات مع متوســط 

قــدره )100( وانحــراف معيــاري يبلــغ )15(. أمــا أمنــاط الدرجــات عــى نطــاق االختبــارات الفرعيــة املختلفة، 

فهــي تقــدم ملمحــاً عــن مكامــن القــوة ومواطــن الضعــف لــدى الفــرد؛ كــا أن التوزيــع غــر املتســاوي 

للدرجــات يكــون يف الغالــب مرتبطــا بأمنــاط التعلــم غــر الســوية )atypical patterns of learning(. وتعــد 

اختبــارات الــذكاء صادقــه يف املجتمعــات التــي ألجلهــا صممــت تلــك االختبــارات وجــرى تقنينهــا، كــا أن 

ــارات الــذكاء الفرديــة  الدرجــات املحــرزة يف النطاقــات القصــوى يلــزم تفســرها بحــرص وحــذر. أمــا اختب

ــارات وكســلر )Wechsler tests( ، والتــي تشــمل كاً مــن  األوســع انتشــاراً واألكــر اســتخداماً، فهــي اختب

مقيــاس وكســلر لقيــاس ذكاء البالغــن )Wechsler Adult Intelligence Scale- WAIS( ومقيــاس وكســلر 

لقيــاس ذكاء األطفــال )Wechsler Intelligence Scale for Children- WISC( باإلضافــة إىل اختبــار 

ســتانفورد -بينيــه )Stanford Binet(. وتوجــد أيضــاً اختبــارات جاعيــة لقيــاس الــذكاء وتســتخدم أساســاً 
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 )specific ألغــراض الفــرز واســع النطــاق. وأمــا األســلوب الــذي يهــدف إىل تحديــد صعوبــة التعلــم املحــددة

)learning difficulty أو إعاقــة التعلــم )learning disability( مــن خــال أســتخدام التبايــن بــن حاصــل 

الــذكاء والتحصيــل، فلــم يعــد أســلوباً مــوص بــه. 

Interactive Reading Models  -  مناذج القراءة التفاعلية
ــط  ــايل واملتوس ــتوين الع ــى املس ــات ع ــة للمعلوم ــة املتزامن ــة اآلني ــى املعالج ــاذج ع ــذه الن ــز ه ترك

ــواء. ــد س ــى ح ــفل ع ــى إىل أس ــن أع ــى وم ــفل إىل أع ــن أس ــات م ــياب املعلوم ــوات انس ــتخدام قن باس

لجنة التدخل املبكر متعددة األطراف  
Interagency Early Intervention Committee (IEIC)

هــي اللجنــة املســئولة عــن تخطيــط خدمــات التدخــل املبكــر عــى املســتوى املحــي والتنســيق بخصوصهــا 

بــن الــوكاالت املحليــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

Intraindividual Variation  -  الفروق يف قدرات الطالب الواحد
يشــر مفهــوم الفــروق يف قــدرات الطالــب الواحــد إىل التبايــن يف قــدرات كل طالــب عــى حــدة؛ حيــث 

ــادة  ــنوات يف م ــاث س ــنتن أو ث ــدار س ــي مبق ــتوى الصف ــن املس ــى م ــاً أع ــب مث ــتوى الطال ــون مس يك

ــذا  ــل يف ه ــراءة . ولع ــادة الق ــنوات يف م ــاث س ــنتن أو ث ــي بس ــتوى الصف ــه دون املس ــات، ولكن الرياضي

 specific( التبايــن يف القــدرات لــدى الطالــب الواحــد مــا يفــر حــاالت اإلشــارة لصعوبــات تعلــم محــددة

learning disabilities( يف أدبيــات صعوبــات التعلــم. وكان صاموئيــل كــرك - الذي صــاغ مصطلح صعوبات 

)إعاقــات( التعلــم- واحــداً مــن أنشــط املنارصيــن لفكــرة التبايــن يف القــدرات لــدى الطــاب. 

Interindividual Variation  -  الفروق بني الطالب
يشــر املصطلــح إىل تبايــن الصعوبــات بــن الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم، حيــث يواجــه بعضهــم مشــاكل 

ــدى البعــض اآلخــر مشــاكل يف  ــات، وتكــون ل ــم األخــر مــن مشــاكل يف الرياضي يف اإلمــاء، ويعــاين بعضه

ــس  ــح عــدم التجان ــاوت تحــت مصطل ــدرج هــذا التف ــاه داخــل الفصــل، وهكــذا ين ــراءة وعــدم االنتب الق

ــم.  ــات التعل ــع الطــاب ذوي صعوب ــزة لجمي ــل ســمة ممي ــذي ميث )Heterogeneity(، وال

Internal Releasing Mechanism (IRM) آلية االنبعاث الداخيل  -  
اإلســتثارة املتزامنــة لسلســلة مــن االســتجابات أو العمليــات االنعكاســية بواســطة املثــرات البيئيــة املناســبة. 

وتكــون املثــرات مبثابــة أدوات االســتثارة املفرضــة بينــا متثــل اآلليــة نفســها تنظيــاً لجــزء مــن الدمــاغ. 

ويــرى ليفينســون )Levinson( أن برمجــة املــخ ملــرض دوار البحــر بعــد التدفــق الريــع للرســائل البرصيــة 

يف الطبقــة الخارجيــة أو القــرشة الخارجيــة للمــخ تعــد مثــاالً آلليــة االنبعــاث الداخــي.
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Interagency  -  بني الوكاالت املتعددة
يشــر هــذا املصطلــح إىل االســتعانة بــوكاالت متعــددة للعمــل معــاً يف تزويــد األطفــال وأرسهــم مبــدى واســع 

ــوارد. من امل

Interagency Agreement  -  أتفاق بني الوكاالت املتعددة
هــو وثيقــة موقعــة مــن قبــل املمثلــون املعتمــدون لوكالتــن عــى االقــل لتوضيــح املســئوليات املتفــق عليهــا 

بــن األطــراف إلنجــاز مهــام محــددة تحــت ظــروف معينــة.

 Interval Schedules of Reinforcement  -  الجداول الزمنية للتعزيز
ــة التوافــق أو االحتــاالت عــى مــي  ــم املعــززات التــي تتوقــف فيهــا حال ــة لتقدي هــي الجــداول الزمني

الوقــت منــذ أخــر معــزز تــم تقدميــه. وبشــكل عــام، تكــون النســبة العامــة لاســتجابة يف الجــداول الزمنيــة 

  . )ratio schedules( متدنيــة مقارنــة بالجــداول النســبية

Intervening Variable  -  املتغري املتدخل
املتغــر املتدخــل هــو متغــر افــرايض يتدخــل بــن املثــر واالســتجابة، فيؤثــر يف االســتجابة أكــر مــن تأثــر 

ــتَْنتَُج وجــوُده أو يســتدّل عــى وجــوده  ــر معــن. واملتغــر املتدخــل هــو عامــل يُْس متغــر آخــر عــى مث

متوســطا بــن املثــر واالســتجابة، ويفــر ارتبــاط اســتجابة دون غرهــا مبثــر معــن. وميكــن اســتنتاج املتغــر 

املتدخــل دومنــا مزيــد مــن التحديــد؛ أو ميكــن إضفــاء صفــات ملموســة عليــه وقــد يصبــح هدفــاً للبحــث 

واالســتقصاء. 

Intervention  -  التدخل
التدخــل عبــارة عــن نشــاط متكامــل جــرى التخطيــط لــه لإلرتقــاء مبهــارات الطــاب. وقــد يكــون التدخــل 

ــاً  ــرة( أو عاجي ــة خط ــول إىل إعاق ــى ال تتح ــتفحالها حت ــن اس ــكات وم ــم املش ــن تفاق ــد م ــاً )للح وقائي

ــدة  ــرق جدي ــرد بط ــد الف ــاً )تزوي ــا( أو تعويضي ــا وتطويره ــاء به ــارات أو االرتق ــن امله ــد م ــاب املزي )إكس

ــة(. للتعامــل مــع اإلعاق

Intrinsic  -  ذايت
ــي  ــم وه ــة التعل ــة يف مهم ــام والرغب ــارشة باالهت ــق مب ــم تتعل ــدى املتعل ــة ل ــح إىل دافعي ــر املصطل يش

ــة. ــأة خارجي ــي أو مكاف ــز خارج ــأي حاف ــط ب ــة ال ترتب دافعي

Invented spelling  -  اإلمالء املبتكر
ــع  ــن واق ــات م ــة الكل ــى تهجئ ــة ع ــد الكتاب ــن عن ــراء املبتدئ ــجيع الق ــلوب تش ــح إىل أس ــر املصطل يش

معرفتهــم دومنــا توقــع ألن تتطابــق التهجئــة مــع التهجئــة التقليديــة املتعــارف عليهــا. وتكمــن الفكــرة يف 

أن فعــل الكتابــة يعــد بالنســبة للمبتدئــن أهــم مــن صحــة الشــكل )صحــة االمــاء(. ووفقــاً لهــذه املدرســة 
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الفكريــة، ســيتعلم الطالــب يف نهايــة املطــاف وسيســتعمل الشــكل الصحيــح للكتابــة. وبــكل حــال فــإن مــن 

الراجــح مــن األدلــة التجريبيــة بشــأن تطــور االمــاء لألطفــال مــا يشــر إىل أن األطفــال يتعلمــون اإلمــاء 

الصحيــح بصــورة أرسع إذا تلقــوا تدريســاً بطريقــة منهجيــة ومبــارشة.   

Invulnerability  -  الحصانة ضد الخطر
توصــل بعــض الباحثــن إىل أن بعــض األطفــال الذيــن واجهــو مــا يصــل إىل أربــع عوامــل بيئيــة أو وراثيــة 

مؤديــة إىل التعريــض للخطــورة )اإلعاقــة( قــد متكنــوا مــن النمــو مــن غــر أن تظهــر لديهــم إعاقــات توهــن 

وتضعــف عزميتهــم. وقــد تبلــور مفهــوم الحصانــة ضــد الخطــر )Invulnerability( لوصــف األفــراد الذيــن 

يكونــون عرضــة للخطــر ولكنهــم ال يصابــون بإعاقــات.

IQ-Achievement Discrepancy  -  التفاوت بني حاصل الذكاء ومستوى التحصيل
هــو الفــرق الواضــح  بــن حاصــل الــذكاء )IQ( ومســتوى التحصيــل )achievement(، أي ال يكــون التحصيل 

ــغ ومعــادالت  ــم أعــداد صي ــة. وألجــل هــذا ت ــة الكامن ــه العقلي ــدى الطالــب يف مســتوى قدرات ــدرايس ل ال

روعيــت فيهــا الفــروق النســبية بــن أعــار الطــاب. وبرغــم ذلــك يــويص املختصــون بعــدم اســتخدام تلــك 

املعــادالت منفــردة يف تحديــد أهليــة الطالــب لرامــج صعوبــات التعلــم، ملــا ينطــوي  عليــه بعضهــا مــن 

أوجــه قصــور يف الــدالالت واملعالجــات اإلحصائيــة وبالتــايل قــد تفــي إىل نتائــج وأحــكام غــر دقيقــة يف 

حــن أن املعــادالت األخــرى املســتوفية للمتطلبــات اإلحصائيــة يصعــب تطبيقهــا فضــاً عــن أنهــا مرتفعــة 

التكلفــة.

Inxiety Reaction  -  ردة فعل بالقلق
هــي حالــة غــر عاديــة وطاغيــة مــن الشــعور بالخــوف والفــزع الشــديد، وتحــدث كــرد فعــل لرقــب خطــر 

إحتــايل غــر قائــم ولكنــه متوقــع الحــدوث. وتــأيت هــذه الحالــة يف كثــر مــن األحيــان مصحوبــة بأعــراض 

عضويــة تعــري صاحبهــا، مثــل إفــراز العــرق وخفقــان القلــب وصعوبــة التنفــس. 

Item response theory (IRT) نظرية إجابات البنود  - 
إن نظريــة إجابــات البنــود هــي دراســة درجــات بنــود االختبــار اســتناداً عــى االفراضــات املتصلــة بالعاقــة 

الرياضيــة بــن القــدرات أو الخصائــص األخــرى املســتخدمة يف الفرضيــة )hypothesized traits( وإجابــات 

بنــود االختبــار. ويعــزى مســمى النظريــة إىل متحورهــا حــول البنــود الفرديــة لاختبــار ) كل عــى حــدة ( 

ــة، وذلــك مــن خــال منذجــة  ــارات التقليدي ــار ككل يف االختب ــز عــى مســتوى االختب ــة الركي ــل نظري مقاب

إجابــة مــن خضــع لاختبــار يف قــدرة معينــة لــكل بنــد يف االختبــار. أمــا املصطلــح »بنــد« فيســتخدم ألن 

ــى  ــا ع ــوم إجابته ــئلة تق ــون أس ــد تك ــر؛ فق ــة األم ــئلة يف حقيق ــت أس ــار ليس ــئلة االختب ــن أس ــد م العدي

ــار مــن متعــدد )multiple choice questions( ولديهــا إجابــات صحيحــة وغــر صحيحــة، ولكنهــا  االختي

أيضــاً عبــارة عــن إفــادات بصفــة عامــة يف اســتبيانات تتيــح للمســتجيبن أن يشــروا إىل مســتوى املوافقــة 

)تقديــر متــدرج أو مقيــاس ليكــرت - Likert scale( أو أعــراض تعــري مريضــا صنفــت درجاتهــا حضــوراً أو 
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غيابــاً )present/absent(. وتقــوم نظريــة اإلجابــات الفرديــة عــى فكــرة أن إحتــال صحــة إجابــة مــا عــى 

بنــد مــا هــو عبــارة عــن دالــة رياضيــة للشــخص واملعــدالت املتغــرة للبنــد. ويطلــق عــى املعــدل املتغــر 

ــة )latent trait or ability(، وميكــن أن تكــون عــى ســبيل  ــة أو القــدرة الكامن للشــخص مســمى الخاصي

املثــال ممثلــة لــذكاء الشــخص أو قــوة إتجــاه مــا. أمــا املعــدالت املتغــرة للبنــد فتشــمل الصعوبــة )املوقــع( 

والتايــز )اإلنحــدار أو اإلرتبــاط( والتخمــن الزائــف.
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Jargon  -  الكالم غري املفهوم
ــة غــر  ــن املقاطــع الكامي ــة م ــكام بوجــود مجموع ــا ال ــي يتصــف فيه ــي الت أحــد مراحــل النمــو الكام

ــة. ــة واملختلط املنظم

Job Coach  -  مدرب العمل
مــدرب العمــل هــو الشــخص الــذي يضطلــح مبســئولية اإلرشاف والتدريــب لألفــراد ذوي اإلعاقــة يف مواقــع 

عمــل محــددة وذات تحهيــزات متكاملــة.

J
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Kaiser Permanent  (K-P) وجبة قير املستدمية  -  
وجبــة يــويص بهــا عــدد مــن األطبــاء تقــوم بتخفيــض األلــوان الصناعيــة واملــواد املضافــة لألغنيــة وبعــض 

العنــارص الطبيعيــة األخــرى ألجــل معالجــة صعوبــات التعلــم واملشــاكل الســلوكية.

Key Math Test  -  اختبار الرياضيات األسايس
هــو اختبــار الرياضيــات التشــخييص الــذي يشــتمل عــى اختبــارات منفصلــة للمهــارات يف الرقيــم، والجــر، 

والهندســة، والقيــاس، وتحليــل البيانــات، واالحتــاالت. وتقــدم هــذه االختبــارات مقيــاس عــام للمفاهيــم 

ــع  ــر، والجم ــي، والتقدي ــات عــى الحســاب الذهن ــار العملي ــن اختب األساســية )basic concepts(. ويتضم

ــة عــى النقــود،  ــار التطبيقــات عــى  حــل املســائل املحتوي والطــرح، والــرب والقســمة. ويشــتمل اختب

وتفســر الرســوم البيانيــة... الــخ. 

Key Learning Areas (KLA) مجاالت التعلم األساسية  -  
ذكــرت رابطــة املجلــس الــوزاري للتعليــم باســراليا ، أن تنميــة الطفولــة املبكــرة وشــؤون الشــباب 

)MCEECDYA(، أكــدت عــى ان مجــاالت التعلــم األساســية يف إعــان ملبــورن عــام 2008 بشــأن األهــداف 

ــار يف اســراليا،  هــي: ــال الصغ ــة لألطف التعليمي

الفنون	 

اللغة اإلنجليزية	 

الربية الصحية البدنية	 

 	Languages Other Than English )LOTE( لغات أخرى غر اإلنجليزية 

الرياضيات	 

العلوم	 

دراسات املجتمع والبيئة	 

التقنية	 

Keyword Mnemonic Method  -  إسرتاتيجية التذكر بالكلمة املفتاحية
يــات واملؤثــرات الخارجيــة  هــي عبــارة عــن إجــراء منظــم )systematic procedure(  لتحويــل املتلقَّ

)Stimuli( التــي يصعــب تذكرهــا إىل أخــرى ميكــن تذكرهــا بشــكل أرسع وأســهل. وميكــن تعريفهــا أيضــاً 

ــط  ــا. أي رب ــا يقابله ــدة مب ــة الجدي ــط الكلم ــن« )a chain of two links( لرب ــن حلقت ــلة م ــا »سلس بأنه

ــة  ــة( يف اللغ ــة الثاني ــا )الحلق ــا يقابله ــة مب ــة اإلنجليزي ــة األوىل( كالكلم ــا )الحلق ــوب تعلمه ــة املطل الكلم

ــل  ــة الوص ــل حلق ــة )Keyword( متث ــة مفتاحي ــق كلم ــن طري ــة( ع ــة اإلنجليزي ــة الكلم ــة )ترجم العربي

ــن: ــن التاليت ــن خــال املرحلت ــة م ــة املفتاحي ــد تســتخدم إســراتيجية الكلم ــا. وق بينه

K
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مرحلــة الربــط )An association stage( والتــي تقتــي أن يربــط الطالــب الكلمــة غــر املألوفــة . 	

ــة( عــن  ــى العــريب للكلمــة اإلنجليزي ــه )املعن ــة لدي ــاً بالكلمــة املألوف ــة مث ــه كالكلمــة اإلنجليزي لدي

طريــق كلمــة ســهلة ومألوفــة هــي »الكلمــة املفتاحيــة«، وهــي كلمــة ذات داللــة محسوســة وتــكاد 

تبــدو يف نطقهــا مثــل الكلمــة غــر املألوفــة، أو مثــل جــزء منهــا. 

مرحلــة التصــور الفكــري )Mental image stage( والتــي تقتــي أن يتخيــل الطالــب صــوره فكريــة . 	

معينــه يربــط مــن خالهــا بــن الكلمــة املفتاحيــه ومعنــى الكلمــة غــر املألوفــة.

Kinesiology  -  علم الحركة
يشر املصطلج إىل دراسة حركة الجسم. خاصة عندما تتعلق باالتصال والتأثر فيه.

Kinesthetic learner  -  املتعلم الحريك

هــو تعلــم الطالــب مــن خــال تنفيــذ النشــاط البــدين أو االتصــال عــن طريــق اللمــس، أكــر مــن التعلــم 

مــن خــال االســتاع إىل محــارضة أو مجــرد املشــاهدة. 

Kinesthetic Method  -  األسلوب الحريك
هو أسلوب لتدريس الكلات باستخدام العضات والفعل الحريك. 
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Language  -  اللغـــة
اللغــة نظــام تســتخدمه مجموعــة مــن النــاس إلضفــاء املعــاين واألبعــاد الدالليــة عــى األصــوات والكلــات 

ــا بينهــم. وميكــن أن تُســتخدم يف اللغــات رمــوز  واإلميــاءات والرمــوز األخــرى للتمكــن مــن التواصــل في

صوتيــة أو غــر صوتيــة أو تســتخدم حــركات ورمــوز ماديــة بــدالً عــن األصــوات. واللغــة هــي نظــام التواصل 

ــة  ــن االجتاعي ــم واملضام ــكار واملفاهي ــل األف ــن نق ــرد م ــن الف ــة لتمك ــفاهية والكتابي ــن الش بالطريقت

واملشــاعر والحقائــق والقصــص ومــا يف حكمهــا بحيــث يتــم توصيلهــا لآخريــن بصــورة متاســكة. وتعتمــد 

الراعــة اللغويــة عــى مــدى اإلجــادة يف إخــراج الحــروف مــن مخارجهــا الصحيحــة )علــم األصــوات( ومعرفة 

ــم  ــة ودالالت األلفــاظ وتطورهــا )عل ــة الســليمة )النحــو( وأهــداف االســتخدامات اللغوي الراكيــب اللغوي

املعــاين(. وقــد تبــن أن األفــراد ذوي صعوبــة القــراءة يعانــون ضعفــاً يف مجــال أو أكــر. 

Language comprehension  -  فهم اللغة
يشــر هــذا املصطلــح إىل فهــم اللغــة واســتيعابها بــأي شــكل جــاءت ولكــن يف اللغــة الدارجــة أو الشــائعة 

 )listening ــاعي ــتيعاب الس ــم واالس ــاً للفه ــح مرادف ــح املصطل ــاس )vernacular(، أصب ــة الن ــن عام ب

.)comprehension وعندمــا يســتخدم النــاس مصطلــح »فهــم اللغــة« فإنهــم مــن الناحيــة النموذجيــة ال 

يشــرون إىل لغــة اإلشــارة أو اللغــة املكتوبــة أو إشــارات تنظيــم املــرور، وإمنــا انحــر املصطلــح مــن الناحيــة 

النموذجيــة لوصــف فهــم اللغــة املنطوقــة.

Language experience approach (LEA) طريقة الخربة اللغوية  -  
ــه  ــفوياً يف حيات ــا ش ــد ألفه ــادة كان ق ــرأ م ــل يق ــل الطف ــن بجع ــراءة للمبتدئ ــم الق إحــدى الطــرق لتعلي

ــة. اليومي

Language-Learning Disorder (LLD) اضطراب تعلم اللغة  -  
صعوبــة تعلــم لغويــة تتمثــل يف إضطــراب مــن شــأنه التأثــر عــى اســتيعاب واســتعال اللغــة املنطوقــة 

 )tone of ونــرة الصــوت )eye contact( أو املكتوبــة وكذلــك اللغــة غــر اللفظيــة مثــل التواصــل البــرصي

)voice لــدى الكبــار والصغــار عــى حــد ســواء.

Language Pathology  -  علم عيوب اللغة
يشر علم عيوب اللغة إىل دراسة أسباب وعاج اضطرابات السلوك الرمزي.

L
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Lead Agency  -  الوكالة القيادية
الوكالــة القياديــة هــي الوكالــة يف الواليــة أو املنطقــة املعنيــة بــاإلرشاف عــى الخدمــات والرامــج الخاصــة 

بالطفولــة املبكــرة وتنســيق تلــك الخدمــات والرامــج. ويف واليــة مينيســوتا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، 

 )Department of عــى ســبيل املثــال، تتمثــل الوكالــة الرائــدة يف وزارة خدمــات األطفــال واألرس والتعلــم

Children, Families and Learning(.

LD or ld  -  اختصار مصطلح صعوبات )إعاقات( التعلم
يســتخدم هــذا االختصــار لإلشــارة إىل الفــرد ذي صعوبــات التعلــم أو لصعوبــة التعلــم أو لصعوبــات التعلــم 

ككل. انظــر أيضــاً الفــرد ذي صعوبــات التعلــم أو الفــرد ذي صعوبــات التعلــم املحــددة.

LD Problem Consultant  -  إستشاري مشاكل صعوبات التعلم
هــو مــا دأب عليــه ســبافورد وقــرورس )Spafford & Grosser( مــن إصطــاح يطلــق عــى شــخص مســؤول 

ــه للتغلــب عــى املشــاكل الحياتيــة  ــات التعلــم ويســتعن ب ومعــروف ســلفاً، ويستشــره الفــرد ذو صعوب

ــرد ذي  ــع الف ــا م ــكار وتبادله ــحذ األف ــي : 1( ش ــا ي ــام مب ــاري القي ــذا اإلستش ــن له ــه. وميك ــي تواجه الت

ــدة  ــل واإلســراتيجيات املتاحــة لحــل املشــاكل؛ 2( االضطــاع بع ــف البدائ ــم حــول مختل ــات التعل صعوب

أدوار مختلفــة كنــاذج للتعامــل مــع املشــكلة؛ 3( إحالــة الفــرد )صاحــب املشــكلة( عــى شــخص آخــر أكــر 

ــداول اآلراء حــول  ــة معالجــة املشــكلة وت ــة للمســاعدة؛ 4( املتابعــة للوقــوف عــى كيفي ــداراً وجاهزي اقت

تقييــم املــردودات والســبل الازمــة للتعامــل مــع املواقــف املاثلــة مســتقباً. ومــن املهــم أن تتــم متابعــة 

عمليــة تقييــم املشــكلة حتــى التوصــل إىل الحلــول والنتائــج وانتهــاًء بالتقييــم التأمــي ملجمــل العمليــة.

Learned Helplessness  -  اليأس املكتسب
يشــر هــذا املصطلــح إىل املتعلمــن الذيــن ينزعــون إىل أن يكونــوا ســلبين ويعتمــدون عــى غرهــم يف اتخــاذ 

ــات  ــراد ذوي صعوب ــبة لألف ــم. وبالنس ــة له ــلبية صف ــة والس ــة الحيل ــل قل ــا يجع ــه، م ــرارات والتوجي الق

التعلــم )LD( فــإن انعــدام الثقــة بالنفــس عــى النحــو املذكــور آنفــاً ميكــن أن يتفاقــم ويســتفحل نتيجــة 

ــان إىل الحــاس  ــر مــن األحي ــك يف كث ــة مــن الفشــل؛ ويعــزى ذل ــاة املســتمرة واملحــاوالت املتواصل املعان

املفــرط يف تقديــم الدعــم الزائــد الــذي يتجــاوز االحتياجــات الفعليــة للمتعلــم.  واليــأس املكتســب اتجــاه 

ميكــن تلخيصــه يف عبــارة »ال أســتطيع القيــام بهــذا مبفــردي«. وهــذا االتجــاه مكتســب ويتــم تعلمــه وهــو 

ــأس  ــة الي ــاس لصف ــي األس ــة ه ــم الخارجي ــة التحك ــة جه ــت متازم ــا كان ــع«. ورمب ــهل ورسي ــرج س »مخ

املكتســب والتــي تــؤدي بدورهــا إىل ضعــف يف العاقــات االجتاعيــة مــع الزمــاء واملعلمــن.

 Learning Disabilities  -  صعوبات )إعاقات( التعلم
ــية  ــات النفس ــن العملي ــر م ــدة أو أك ــل يف واح ــراب أو خل ــم إىل اضط ــات التعل ــح صعوب ــر مصطل يش

األساســية املتعلقــة باســتخدام اللغــة أو فهمهــا، ســواء كان ذلــك شــفاهة أم كتابــة، بحيــث يتجســد هــذا 

اإلضطــراب يف نقــص القــدرة عــى اإلصغــاء أو التفكــر أو التحــدث أو القــراءة أو اإلمــاء أو إجــراء العمليــات 
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الرياضيــة وتنطــوي أوجــه االضطــراب املذكــورة أعــاه عــى حــاالت مثــل قصــور اإلدراك الحــي وإصابــة 

ــر  ــى تطوي ــدرة ع ــدم الق ــراءة )Dyslexia( وع ــة الق ــخ وصعوب ــف امل ــيط يف وظائ ــل البس ــاغ والخل الدم

مهــارات التعبــر بالــكام والحبســة النائيــة )Aphyasia(. واليشــتمل هــذا املصطلــح عــى مشــكات التعلــم 

التــي تعــود يف أصلهــا إىل اإلعاقــات البرصيــة أو الســمعية أوالحركيــة، أو اإلعاقــة الفكريــة أو االضطرابــات 

االنفعاليــة أو الظــروف البيئيــة، مثــل بيئــة املدرســة او املنــزل أو الثقافيــة، مثــل اللغــة أو االقتصاديــة غــر 

ــذكاء. ــة ال ــة )environmental, cultural or economic disadvantage(.  أو إىل قل املامئ

Learning Disabilities vs. Differences  -  صعوبات التعلم مقابل االختالفات
يفضــل العديــد مــن املختصن اســتخدام املصطلــح »اختافــات التعلــم )learning differences( أو تحديات 

التعلــم )learning challenges( بــدالً عــن صعوبــات )إعاقــات( التعلــم )learning disabilities(. ويســاور 

البعــض القلــق مــن أن مصطلــح صعوبــات )إعاقــات(  التعلــم يركــز عــى الضعــف املعــريف لــدى الفــرد، 

ويعزلــه مــن املتعلمــن اآلخريــن، يف حــن أن مصطلــح اختافــات التعلــم )االختافــات املرتبطــة بالتعلــم( 

يســلط الضــوء عــى حقيقــة أن هــؤالء األفــراد ببســاطة يتعلمــون بطريقــة مختلفــة عــن اآلخريــن، أي أنهــم 

يختلفــون عــن غرهــم فيــا يتعلــق بالتعلــم. وعليــه فــا هــو االختــاف عــى وجــه الدقــة والتحديــد وملــاذا 

ــراد ذوي  ــم )LDA( عــى أن األف ــات التعل ــة صعوب ــه؟   وتتفــق جمعي ــح في ــا يســتخدم املصطل ــر في يؤث

صعوبــات التعلــم بالفعــل يتعلمــون بطريقــة مختلفــة ولديهــم مــا يقدمونــه بــذات القــدر الــذي يقدمــه 

ــّنتها  ــن س ــدة قوان ــاك ع ــع هــذا هن ــم. وم ــات التعل ــن ذوي صعوب ــن ليســوا م ــراد الذي ــه األف ويســهم ب

الجهــات الترشيعيــة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة يف الوقــت الراهــن للمحافظــة عــى حقــوق األفــراد ذوي 

ــال يف ســن  ــق باألطف ــا يتعل ــة. وفي ــم املســاواة يف املعامل ــل له ــي تكف ــم والت ــات( التعل ــات )إعاق صعوب

املدرســة يشــدد قانــون التعليــم لألفــراد ذوي اإلعاقــات )IDEA( يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــى أن 

ــاً  ــة بــن ثــاث ســنوات وواحــد وعرشيــن ســنة ســيتلقون تعليــاً عامــاً مجاني ــة العمري الطــاب يف املرحل

مامئــاً يف البيئــة األقــل تقييــداً )LRE(. ويؤكــد هــذا القانــون عــى أن األطفــال ذوي اإلعاقــة ســتكون لديهــم 

الفــرص املتكافئــة وحقــوق الحصــول عــى التعليــم العــام عــى قــدم املســاواة مــع أقرانهــم الذيــن ليــس 

لديهــم إعاقــات. ومبوجــب هــذا القانــون هنــاك حاليــاً ثاثــة عــرش تصنيفــاً لإلعاقــات املختلفــة. ولــي يعــد 

الطالــب مســتحقاً لتلقــي الدعــم والخدمــات املقدمــة مبوجــب هــذا القانــون يلــزم أن تنطبــق عليــه الرشوط 

إلدراجــه تحــت أحــد التصنيفــات الثاثــة عــرش آنفــة الذكــر. وأحــد هــذه التصنيفــات هــو »إعاقــة التعلــم 

ــم لألفــراد ذوي اإلعاقــات أي تصنيــف  ــون التعلي ــه ومــع األســف ال يوجــد يف قان املحــددة )SLD(«. إال أن

 .»)Learning Challenge( أو » تحــدي التعلــم »)Learning Difference( ينــدرج تحتــه »اختــاف التعلــم

واملبــدأ ذاتــه ينطبــق متامــاً عــى البالغــن مــن ذوي صعوبــات التعلــم والذيــن ميكــن أن تكــون حقوقهــم 

مكفولــة مبوجــب »قانــون األمريكيــن ذوي اإلعاقــة )ADA(. وتقــر جمعيــة صعوبــات التعلــم باســتخدام 

مصطلــح »صعوبــات التعلــم« مقابــل مصطلــح »اختافــات التعلــم« لضــان التعــرف عــى األفــراد بصــورة 

مامئــة مبوجــب القوانــن آنفــة الذكــر لــي يتلقــى املندرجــون تحــت ذلــك التصنيــف مــا يلــزم مــن مســاندة 

وخدمــات منصــوص عليهــا يف تلــك القوانــن أو مــن يســتحقون الحصــول عــى فــرص متكافئــة مــع أقرانهــم 

يف التوظيــف والفــرص املاثلــة.
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الفرد ذو صعوبات التعلم أو صعوبات التعلم املحددة
Learning Disabled Or Specific Learning Disabled

ــة  ــح إىل مجموع ــذا املصطل ــر ه ــم، يش ــات التعل ــركة لصعوب ــة املش ــة الوطني ــف اللجن ــى تعري ــاًء ع بن

ــات يف اكتســاب واســتخدام مهــارات  ــات تتســم بالصعوب ــات غــر املتجانســة وهــي اضطراب مــن اإلضطراب

ــن  ــواع م ــذه األن ــرض أن ه ــات. ويف ــتدالل أو الرياضي ــة أو االس ــراءة أو الكتاب ــكام أو الق ــتاع أو ال االس

ــة أو  ــاالت وراثي ــة إخت ــى هيئ ــزي )ع ــي املرك ــاز العصب ــف الجه ــال يف وظائ ــن إخت ــة ع ــاكل ناجم املش

كيميائيــة أو بنيويــة(. وقــد تكــون صعوبــات التعلــم متزامنــة مــع حــاالت اإلعاقــة األخــرى مثــل إنخفــاض 

حاصــل الــذكاء والعوامــل النفســية والحركيــة ولكــن ليســت ناجمــة عــن تلــك العوامــل، وتشــر املارســات 

ــة : ــزة التالي ــص املمي ــة إىل الخصائ الراهن

حاصل ذكاء عادي. . 1

نوع  أو أنواع فرعية مختلفة.. 2

أمناط عائلية. . 3

استمرارية حتى مرحلة الرشد. . 4

سوأ إدراك للعاقات والجوانب ذات األبعاد االجتاعية. . 5

وجود عر قراين أو صعوبات قراءة لدى 50٪ عى األقل من أفراد هذه الفئة.. 6

وجود ضعف لغوي لدى الغالبية من أفراد هذه الفئة.. 7

تأثر اإلناث كا الذكور سواء بسواء وبنسب متساوية.. 8

إنخفاض معدالت احرام وتقدير الذات.. 9

يتطلب التقييم والعاج من جهة متخصصة.. 10

أهميــة تعزيــز فــرص النجــاح يف الحيــاة واملدرســة وكذلــك التفاعــل االجتاعــي مــن خــال التوقعات . 11

اإليجابيــة والنظــرة املتفائلــة واكتســاب اإلســراتيجيات التعويضيــة املامئــة.

Learning Modalities  -  قنوات التعلم
يشــر هــذا املصطلــح إىل املســارات البرصيــة والســمعية والحركيــة واللمســية التــي مــن خالهــا نســتقبل 

ــوة ومواطــن  ــن ق ــم مكام ــون لديه ــل الطــاب إىل أن تك ــا. وميي ــا للمعالجــة ونخزنه ــات ونخضعه املعلوم

ضعــف يف واحــد أو أكــر مــن هــذه املســارات مــا يعنــي أنهــم قــد يتعلمــون بطريقــة أرسع و/أو أكــر 

ــن  ــا ميك ــاً مل ــب وفق ــدى الطال ــل ل ــم املفض ــق التعل ــى نس ــز ع ــذي يرك ــس ال ــال التدري ــن خ ــة م فاعلي

ــم.   ــق التقيي ــه عــن طري الوقــوف علي

Learning Strategies  -  إسرتاتيجيات التعلم
إســراتيجيات التعلــم عبــارة عــن طريقــة للتدريــس تســتند عــى تدريــس اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة 

ــم املهــارات الدراســية والســلوكية و اكتســابها.  لتعل
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Learning Strategy Approaches  -  طرق اسرتاتيجيات التعلم
يشــر املصطلــح إىل طــرق التدريــس التــي تركــز عــى الســبل الفاعلــة للتعلــم مبــا يف ذلــك األســاليب الفنيــة 

املحــددة الخاصــة بالتنظيــم والتفاعــل النشــط مــع املــادة والتذكــر ورصــد أي محتــوى أو مــادة أو موضــوع 

درايس. 

Learning Styles  -  أساليب التعلم
يشــر املصطلــح إىل تركيبــة مــن العوامــل املعرفيــة املميــزة والعوامــل الســيكولوجية والفســيولوحيه التــي 

تقــوم مقــام املــؤرشات الثابتــة نســبياً حيــال كيفيــة تعامــل املتعلــم مــع بيئــة التعلــم وإدراكــة حســياً بهــا 

وتفاعــاً واســتجابًة معهــا، أي مختلــف الطــرق أو الســبل املفضيــة إىل التعلــم بالركيــز عــى أوجــه التفــاوت 

ــا والعكــوف  ــات ومعالجته ــي املعلوم ــة لتلق ــة املفضل ــم والكيفي ــن التعل ــف م ــة واملواق ــة املزاجي يف الحال

ــالبة أو  ــطة/ الس ــاد النش ــاق األبع ــى نط ــس ع ــم والتدري ــاليب التقيي ــد أس ــن أن تع ــة. وميك ــى املهم ع

ــة )املتعلقــة بالبعــد املــكاين(. ويقــوم مــا تقــدم عــى افــراض أن كل شــخص مختلــف  ــة أو املكاني اللفظي

عــن غــره وكل فــرد يتعلــم بطريقــة مختلفــة عــن اآلخريــن، وبالتــايل فــإن مخرجــات تعلــم الطــاب كأفــراد 

ميكــن أن تتحســن يف حالــة توفــر التعلــم وفقــاً ألســلوب التعلــم املفضــل لــدى الطالــب املعنــي بالتعلــم. 

ع املعلمــون عــى اســتخدام تشــكيلة متنوعــة مــن الخــرات واملواقــف التعليميــة واملعينــات اللفظيــة  ويشــجَّ

ــن  ــون م ــراد ال يختلف ــه يف حــن أن األف ــة بأن ــوم املعرفي ــا العل ــوى. وتفيدن ــم املحت ــد تقدي املحسوســة عن

ــر  ــدى الفــرد ال يؤث ــإن التدريــس وفــق النمــوذج املفضــل ل ــم ف حيــث قدراتهــم يف مختلــف منــاذج التعل

عــى التحصيــل األكادميــي، ذلــك أن التحصيــل الــدرايس لألفــراد إمنــا يتحســن عندمــا يتلقــى هــؤالء األفــراد 

تعليمهــم يف أفضــل منــوذج للمحتــوى املــراد تدريســه. ويحــدد هــذا املصطلــح كيــف أن النــاس يفضلــون 

اســتقبال املعلومــات وفقــاً لحواســهم )ســمعياً، برصيــاً، حركيــاً، عــن طريــق اللمــس(. 

تعلم التعلم

also Metacognition Learning to learn  -  )أيضاً الوعي املعريف ) ما وراء املعرفة
يشــر املصطلــح إىل الوعــي املعــريف، أي املعرفــة الواعية للزمــان واملكان اللذين تســتخدم فيها اســراتيجيات 

معينــة للتعلــم أو حــل املشــكات. ويســوق بعــض الربويــن الحجــج مدافعــن بأنــه طاملــا أن املعلومــات 

ــى  ــول ع ــة الحص ــة كيفي ــى معرف ــق ع ــذا ال ينطب ــن أن ه ــة يف ح ــر مواكب ــة وغ ــح قدمي ــن أن تصب ميك

ــذا ال ينبغــي للمعلمــن أن يضيعــوا وقتهــم فيــا ال طائــل مــن ورائــه بتدريــس املعلومــات  املعلومــات، ل

والحقائــق؛ وإمنــا ينبغــي منهــم الركيــز عــى مهــارات التعلــم. ومهــا يكــن مــن أمــر، فإنــه ال غنــى عــن 

الحقائــق واملعلومــات ذات املجــال املحــدد بحســبانها مــن متطلبــات إســراتيجيات الوعــي املعــريف. 

Least Restrictive Environment (LRE) البيئة األقل تقييدا  -  
ــن  ــن م ــدر ممك ــر ق ــب أك ــح للطال ــذي يتي ــي ال ــج التعليم ــع أو الرنام ــي الوض ــدا ه ــل تقيي ــة األق البيئ

التواصــل مــع الطــاب غــر املعاقــن، مــع الوفــاء بجميــع احتياجــات الطالــب التعليميــة والبدنيــة بصــورة 

مامئــة. 
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Lecture-Based Instruction  -  التدريس املبني عىل املحارضة
يشــر املصطلــح إىل أســلوب للتدريــس الــذي يقــوم فيــه املعلــم بإلقــاء املعلومــات مبــارشًة عــى مســامع 

الطــاب يف الصــف الــدرايس. 

Less is more  -  األقل هو األكرث
يشــر املصطلــح إىل تفضيــل العمــق )depth( عــى االتســاع )breadth( أو تفضيــل التعمــق عــى التوســع. 

ويف معظــم األحــوال يكــون تحقيــق التــوازن بــن العمــق واالتســاع موضوعــا إلصــدار حكــم يكتنفــه التعقيــد 

أخــذا يف الحســبان املــادة موضــوع الــدرس والغــرض واملرحلــة املدرســية.

Lesson Plan  -  خطة الدرس
هي طريقة التدريس واملعلومات املخطط لها مسبقاً لكل حصة دراسية. 

Letter recognition  -  التعرف عىل الحروف
يشــر املصطلــح إىل القــدرة عــى معرفــة اســم الحــرف عنــد عــرض الرمــز أو إيجــاد الرمــز الــذي يوافــق 

اســم الحــرف.

Letter-sound correspondence  -  التوافق بني الحرف وصوته
يشــر املصطلــح إىل ارتبــاط الحــرف بصوتــه الكامــي. فالطفــل الــذي يســتطيع أن ينطــق الحــروف الخاصــة 

باألصــوات الكاميــة أو يكتــب تلــك الحــروف بطريقــة صحيحــة يقــال عنــه إنــه يفهــم التوافــق بــن الحروف 

ــا الكامية.  وأصواته

Lexical Dyscalculia  -  الحبسة الحسابية اللغوية
هي نوع من صعوبات الرياضيات املنطوية عى الضعف يف قراءة مفردات الرياضيات ورموزها.

Lifelong learning  -  التعلم مدى الحياة
يشــر املصطلــح إىل التعلــم الــذي ال يقتــرص عــى التعليــم املــدريس داخــل الفصــول الدراســية وال ينحــرص 

ــث  ــاة؛ حي ــد الحي ــي عــى قي ــا بق ــه م ــاً مع ــه ويســتمر باقي ــرد طــوال حيات ــع الف ــا يتواصــل م ــه، وإمن في

يوصــف هــذا النــوع مــن التعلــم بأنــه تعلــم ميتــد مــدى الحيــاة وأنــه اختيــاري ويــأيت بدافــع ذايت. ولعــل 

الخطــوة األوىل األساســية يف التعلــم مــدى الحيــاة تتمثــل يف تطويــر اســراتيجيات مــا وراء املعرفــة املتمثلة يف 

التعــرف عــى اســراتيجيات التعلــم وإخضاعهــا للمراقبــة والتقويــم. ويف املــدارس، يــرى الربويــون املنــادون 

بالتــدرج يف التعلــم أن القــدرات القابلــة لانتقــال والتــي تبقــى لــدى املــرء مــدى الحيــاة إمنــا تنشــأ بطبيعــة 

ــة الشــمولية املتكاملــة بينــا يــرى الربويــون التقليديــون أن تلــك القــدرات  الحــال عــن النشــاطات الكليّ

تعتمــد عــى تراكــم الحقائــق واملعــارف العامــة واملفــردات اللغويــة.
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Linguistic phonics  -  الصوتيات اللغوية
ــراءة  ــادة الق ــس م ــة تدري ــى طريق ــي تتبن ــج الت ــف الرام ــة لوص ــات اللغوي ــح الصوتي ــتخدم مصطل يس

ــة  ــط الوحــدات الصوتي ــة )رب ــات مكتوب ــة إىل كل ــل األصــوات اللغوي ــز أوالً عــى تحوي ــن بالركي للمبتدئ

بالحــروف التــي متثلهــا كــا هــو الشــأن يف التهجئــة(، بــدالً عــن الركيــز عــى تحويــل الحــروف املكتوبــة 

إىل أصــوات كاميــة )ربــط الحــروف بأصواتهــا الكاميــة كــا هــو الشــأن يف القــراءة(. ومــن أمثلــة الرامــج 

 )Phono-Graphix( القامئــة عــى الصوتيــات اللغويــة حســب التعريــف، هنــاك برنامــج الكتابــة الصوتيــة

ــذي  ــة )linguistic phonics( ال ــات اللغوي ــج الصوتي ــة األصــوات )Sounds-Write( وبرنام ــج كتاب وبرنام

طــوره مجلــس بلفاســت للتعليــم واملكتبــات )the Belfast Education and Library Board(. وتــأيت هــذه 

الرامــج مقابلــة لرامــج الصوتيــات التقليديــة أو الرامــج الركيبيــة التقليديــة، حيــث يكــون الركيــز عــى 

تدريــس الحــروف واألصــوات املرتبطــة بالحــروف أو مبجموعــات الحــروف ومــن ثــم نطــق الحــروف إلنتــاج 

الكلــات. وحســب ماكغينــز )McGuiness( يســتخدم املصطلــح أيضــاً بالتبــادل مــع مصطلــح الصوتيــات 

الركيبيــة لوصــف الرامــج التــي تركــز عــى التدريــس املنهجــي لألصــوات الكاميــة التــي تربــو عــى أربعــن 

صوتــاً يف اللغــة اإلنجليزيــة مــع أمنــاط تهجئتهــا األوســع اســتخداماً وكــذا أمنــاط التهجئــة البديلــة.  

Listening comprehension  -  فهم املسموع
يشــر فهــم املســموع إىل فهــم فحــوى املعنــى املقصــود مــن اللغــة املنطوقــة. وكشــأن الفهــم واالســتيعاب 

القــرايئ ميكــن وصفــه عــى »مســتويات«، وقــد تنحــرص مســتويات الفهــم الســاعي الدنيــا يف فهــم الحقائــق 

ــب  ــل وترتي ــاء الجم ــث بن ــن حي ــداً م ــيطة ج ــة بس ــفهي ذي بني ــال ش ــارة يف مق ــح العب ــة برصي املوضح

ــة واملعقــدة.  ــة الصعب كلاتهــا يف أشــكالها وعاقاتهــا الصحيحــة فضــاً عــن خلوهــا مــن املفــردات اللغوي

أمــا املســتويات املتقدمــة للفهــم الســاعي فقــد تتضمــن الفهــم الضمنــي واســتخاص االســتنتاجات مــن 

املقــال الشــفهي الــذي تظهــر فيــه صياغــات نحويــة وتركيبيــة أكــر تعقيــدا ومفــردات لغويــة أكــر تقدمــاً. 

ويعــد الفهــم الســاعي الصحيــح ملــا يقــال مــؤرشاً صحيحــاً عــى الفهــم اللغــوي عمومــاً. وينبغــي تقييمــه يف 

ســياقات مختلفــة وبصفــة خاصــة عندمــا تكــون مهــارات الفهــم القــرايئ ضعيفــة، مــا يشــر أن مــن األرجــح 

ــة(  ــة الداللي ــة ذات القيم ــا الكامي ــروف بأصواته ــط الح ــوز )رب ــك الرم ــارات ف ــف يف مه ــون الضع أن يك

 )prior ــة هــو الســبب يف ضعــف الفهــم القــرايئ وليــس القــدرة العقليــة العامــة أو غيــاب املعرفــة الَقبْليّ

knowledge(.

Literacy  -  معرفة القراءة والكتابة
وفقــاً ملعجــم أوكســفورد، يعــرف مصطلــح معرفــة القــراءة والكتابــة بأنــه القــدرة عــى القــراءة والكتابــة. 

ويشــر التعريــف املســتفيض )expanded definition( للمصطلــح إىل القــدرة عــى القــراءة والكتابــة 

ــة  ــراض وللمخاطب ــف األغ ــياقات ملختل ــن الس ــة م ــاً يف جمل ــتخداماً مامئ ــة اس ــة املكتوب ــتخدام اللغ واس

والتواصــل مــع مجموعــة متنوعــة مــن األفــراد. وعندمــا تتكامــل القــراءة والكتابــة مــع الــكام واالســتاع 

واملطالعــة والتفكــر النقــدي، تتشــكل مامــح قيمــة ملعرفــة القــراءة والكتابــة يف الحيــاة العرصيــة الحديثــة. 

 ،)Program for International Student Assessment- PISA(  ــاب ــدويل  للط ــم ال ــج التقيي ويف برنام
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ــة واســتخدامها والتفكــر فيهــا  ويتــم تعريــف معرفــة القــراءة بأنهــا القــدرة عــى فهــم النصــوص املكتوب

وتأملهــا بصــورة متأنيــة ألجــل تحقيــق األهــداف التــي يتوخاهــا القــارئ وتوســيع نطــاق معرفتــه وتطويــر 

ــة يف املجتمــع. ــه الكامنــة إلخــراج األفضــل واملشــاركة الفاعل قدرات

Literature Conferences  -  املؤمترات األدبية
ــح الفرصــة للمختصــن واملهتمــن  ــي تتي ــدوات الت ــي ترعــى املؤمتــرات والن ــة الت ــراءة واللغ ــات الق جمعي

ــة وورش العمــل. وقــد  الحضــور والتواصــل مــع الباحثــن واملؤلفــن مــن خــال الكتــب والوســائل البرصي

درج كل مــن جمعيــة اآلداب واملؤلفــات املتعلقــة باملراهقــن واإلتحــاد الــدويل للقــراءة )IRA( عــى إقامــة 

ورعايــة مثــل هــذه املؤمتــرات.

  Look/Say  -  أنظر وقل
ــة  ــة ككل. وبطريق ــة أو الجمل ــى إدراك الكلم ــز ع ــن بالركي ــراءة للمبتدئ ــم الق ــة يف تعلي ــة الكلي الطريق

»أنظــر وقــل« لتعليــم القــراءة للمبتدئــن يتعلــم األطفــال إدراك الكلمــة أو الجملــة ككل بــدالً عــن إدراك 

ــم  ــة لتعلي ــرن التاســع عــرش )1830-1839( وصفــت طريق ــات الق ــة. ويف ثاثين ــة الفردي األصــوات الكامي

القــراءة للصــم مــن خــال وضــع الصــورة مــع الكلمــة بشــكل متقابــل بقصــد إبــراز التشــابهات ، واصفــاً 

تعليــم األطفــال قــراءة خمســن كلمــة مكتوبــة عــى بطاقــات بالطريقــة البرصيــة )أنظــر وقــل(. وتبّنــت 

ــي  ــة الت ــذه الطريق ــطن )Boston Primary School Committee( ه ــة يف بوس ــدارس االبتدائي ــة امل لجن

رسعــان مــا أصبحــت هــي الطريقــة الســائدة عــى مســتوى الواليــة، وبحلــول عــام 1844م أصبحــت أوجــه 

ــة  ــن شــنوا حمل ــادات املــدارس يف بوســطن والذي ــام قي ــة ضاهــرة واتضحــت أم القصــور يف هــذه الطريق

ــام 1929م  ــة. ويف ع ــة مكثف ــة منهجي ــة صوتي ــوع إىل طريق ــاإلرساع للرج ــن ب ــة مطالب ــد الطريق ــة ض قوي

بحــث الدكتــور صامويــل أورتــون )Dr. Samuel T. Orton( اختصــايص عــاج األمــراض العصبيــة يف واليــة 

إيــوا، بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، عــن الســبب الكامــن وراء مشــاكل القــراءة لــدى األطفــال فخلــص إىل 

أن مشــاكلهم ناجمــة عــن الطريقــة البرصيــة الجديــدة لتعليــم القــراءة. 

Lovaas’ Discrete Trial Approach  -  طريقة لوفاس للتدريب باملحاوالت املنفصلة
هــذا األســلوب الســلويك التقليــدي هــو أســلوب عــى درجــة عاليــة مــن التنظيــم واالنضباطيــة؛ ويســتخدم 

يف أغلــب األحيــان معــززات ملموســة )الحلــوى أو الجوائــز الرمزيــة مثــاً( لتدعيــم الســلوك املعــن )مثــل 

التواصــل بالنظــر أو ذكــر أســاء األشــياء(. ومــن ناحيــة منوذجيــة، يتطلــب هــذا األســلوب تقريبــاً ثاثــن 

إىل أربعــن ســاعة )30 إىل 40 ســاعة( يف األســبوع للتدريــب املكثــف عــى االســتجابة املحــددة مــن خــال 

املحــاوالت املنفصلــة، الواحــدة تلــو األخــرى. 

Low-inference measures  -  املقاييس ذات االستدالل املتدين
ــا  ــا الدني ــا يف حدوده ــا املرصــودة ودالالته ــاين درجاته ــر مع ــات تفس ــون عملي ــي تك ــس الت ــي املقايي وه

وتبقــى يف أقــل مســتوياتها، حيــث يتســنى مــن خالهــا حــرص ســلوكيات الطــاب الصحيحــة وغــر الصحيحــة 
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يف مهــام جــرى تحديدهــا وتعريفهــا بوضــوح. ويتــم إحصــاء تلــك الســلوكيات خــال فــرة زمنيــة محــددة 

) تُْحَســُب يف العــادة بالدقائــق(. فعــى ســبيل املثــال، قــد ميكنــك القيــاس املبنــي عــى املنهــج يف مجــال 

القــراءة، مــن الوقــوف عــى أن الطالــب يقــرأ نصــاً يف مســتوى صفــه الــدرايس مبعــدل ســبع وأربعــن )47( 

كلمــة صحيحــة يف الدقيقــة الواحــدة بــدون أخطــاء.

Low-progress reader  -  القارئ بطئ التقدم
يَُعــرَّف القــراء ذوو التقــدم البطــيء بأنهــم الطــاب الذيــن يتذيلــون قامئــة الرشيحــة الدنيــا التــي يقبــع فيهــا 

مــا نســبته )25٪( مــن الطــاب الذيــن يجــدون مشــقة بالغــة يف القــراءة. وتشــتمل هــذه املجموعــة عــى 

ــة مــا أدى إىل االعتــاد عــى االســراتيجيات  ــن لديهــم قصــور يف مهــارات املعالجــة الصوتي الطــاب الذي

الســياقية والبرصيــة التعويضيــة. وكذلــك الطــاب الذيــن تكــون صعوبــات التعلــم لديهــم يف مجــال القــراءة 

ــف أو  ــس الضعي ــاة بســبب التدري ــا األوىل، أي املعان ــراءة يف مراحله ــل للق ــر الفاع ــس غ مرتبطــة بالتدري

غــر املناســب وليــس بســبب أي اضطــراب ذهنــي أو عصبــي لــدى الطالــب، وأيضــاً الطــاب ذوي املســتوى 

ــن  ــراءة جــزًء م ــم يف الق ــي تواجهه ــات الت ــون الصعوب ــن تك ــري والذي ــام يف األداء الفك ــدين بشــكل ع املت

النمــط العــام لتــدين مســتوى التحصيــل يف جميــع مجــاالت التعلــم. 

»L« صعوبة القراءة من النوع
L-Type Dyslexia

هي حالة تكون فيها مشاكل الفرد ذي صعوبة القراءة مشاكل لغوية يف املقام األول حسبا يرى كل من 

بيكر )Bakker( وليشت )Licht(،  إذ يستخدم الفرد املصاب بهذا النوع النصف األير من الكرة املخية 

بطريقة ال تنم عن نضج، كا أنه مل يتعلم إطاقاً كيفية التعرف عى أشكال الحروف ومجموعاتها وعاقاتها 

بالقدر الذي يكفي للقيام بعملية القراءة بالقدر الازم من الكفاءة، فهو يقرأ برعة ولكنه يقع يف أخطاء 

عديدة يف التعرف عى الكلات وتحديدها.
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Mainstreaming  -  الدمــج
يشــر الدمــج إىل تقديــم أي خدمــات، مبــا يف ذلــك خدمــات الربيــة والتعليــم  للطــاب  ذوي اإلعاقــات يف 

بيئــة تربويــة واحــدة مــع الطــاب اآلخريــن غــر املعاقــن؛ مــا يعــود بالفائــدة والنفــع لجميــع الطــاب. 

وميكــن اتخــاذ الرتيبــات والتســهيات)املؤامات( املامئــة للتىاميــذ ذوي صعوبــات التعلــم يف إطــار الرنامــج 

التعليمــي العــام.  ويشــر الدمــج أيضــاً إىل إلحــاق الطــاب ذوي االحتياجــات الخاصــة بصــورة إنتقائيــة يف 

إحــدى الحصــص أو يف أكــر مــن حصــة بفصــول التعليــم العــام )مثــل العلــوم أو الربيــة الفنيــة أو الربيــة 

البدنيــة وهكــذا(. ويتوقــع مــن هــؤالء الطــاب مواكبــة زمائهــم يف الفصــل العــادي مــع إدخــال التســهيات 

الازمــة عــى املنهــج الــدرايس عنــد اللــزوم. ويرتبــط الدمــج يف فصــول التعليــم العــام بالرامــج والنــاذج 

التقليديــة لتقديــم الخدمــات الربويــة والتعليميــة.

Managed Care  -  الرعاية املُدارة
يشــر املصطلــح إىل نظــام تأمــن طبــي مبوجبــه يقتــرص منــح املوافقــة عــى الخدمــات الطبيــة التــي يتــم 

تقدميهــا عــن طريــق مقــدم رعايــة أوليــة فقــط بــدالً عــن متكــن الفــرد مــن مقابلــة األخصــايئ أو املشــاركة 

بصــورة مبــارشة يف الرنامــج العاجــي.

Manipulatives  -  وسائل املهارة اليدوية
هــي عبــارة عــن أشــياء أو قطــع أو أصنــاف ملموســة، كاملربعــات مثــاً، والتــي مــن شــأنها متكــن الطــاب 

مــن معالجــة أفكارهــم مــن خــال التحريــك امللمــوس لألشــياء والتعامــل معهــا يدويــاً.  

Marginal Glosses  -  الحوايش الهامشية
هــي ماحظــات يقــوم املؤلفــون أو املعلمــون بتدوينهــا عــى هوامــش الدفاتــر والكتــب وتشــمل املذكــرات 

الشــخصية والتفســرات التوضيحيــة املوجــزة وتســليط الضــوء عــى مفــردات معينــة والتفســرات والــرشوح 

واملاحظــات ومــا يف حكمهــا.

Mastery Level  -  )مستوى اإلتقان )التمكن
يشــر املصطلــح إىل الدرجــة الفاصلــة )cut-off score( يف االختبــارات محّكيّــة املرجــع أو اختبــارات قيــاس 

ــن يحــرزون  ــي يوصــف م ــة الت ــن )criterion-referenced or mastery test(؛ أي الدرج ــان والتمك اإلتق

درجــات أعــى منهــا بأنهــم أتقنــوا املــادة، إال أن اإلتقــان قــد يكــون حكــاً جزافيــاً. 

M
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Mastery Measures (MM)  -  مقاييس اإلتقان
تعــد مقاييــس درجــة اإلتقــان  )MM( مــن أنــواع القيــاس املبنــي عــى املنهــج. وتســتخدم قياســات اإلتقــان 

لقيــاس أجــزاء املنهــج التــي تحتــوي عــى مجــاالت منفصلــة عــن بعضهــا بعضــاً. ويســهل تحديــد مجموعــة 

ــارات العامــة أو الفكــرة الرئيســية أو املفهــوم العــام أو  ــاً ببعــض امله مــن األســئلة املرتبطــة ارتباطــاً وثيق

إســراتيجية الحــل. وقــد تنطــوي أمثلــة هــذا النــوع مــن املجــاالت عــى اســتعال النقــط والفواصــل ومــا يف 

حكمهــا مــن عامــات الرقيــم لتوضيــح املعنــى )يف الكتابــة(، أو رضب الكســور )يف الرياضيــات( أو أصــوات 

الحــروف ) يف القــراءة املبكــرة(. 

Material Previews  -  النظرة التمهيدية للامدة
هــي عبــارة عــن ملحــات أو وقفــات موجــزة ألبعــد الحــدود عــن املــادة املــراد قراءتهــا ومبوجبهــا يســتطيع 

الطــاب قــراءة عناويــن الكتــب والعناويــن الفرعيــة واألســئلة التمهيديــة )أســئلة مــا قبــل القــراءة( واألســئلة 

النهائيــة )أســئلة مــا بعــد القــراءة( ومقدمــات الفصــول وخواتيمهــا والرســوم البيانيــة والجــداول التوضيحيــة 

والصــور وغرهــا مــا مــن شــأنه متكــن الطالــب مــن التنبــؤ مبحتــوى القصــة ومضمونهــا األمــر الــذي ميكــن 

تأييــده أو نفيــه بعــد القــراءة.

Mathematics (Math) الرياضيـات  -  
يعــاين الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم مــن نوعــن يف الرياضيــات، هــا: العمليــات الحســابية واالســتدالل 

الريــايض. وتبــدو مشــكات الرياضيــات يف صعوبــات التمييــز بــن األرقــام، ونســخ األشــكال، وتذكــر الحقائــق 

الرياضيــة، وربــط املصطلحــات الرياضيــة مبعناهــا، كذلــك يواجــه هــؤالء الطــاب صعوبــات يف حــل املســائل 

ــود  ــد تع ــرة ق ــة؛ واألخ ــات عادي ــة بكل ــائل املكتوب ــك املس ــة وكذل ــارات رياضي ــة بعب ــابية املكتوب الحس

أســبابها يف الغالــب إىل الضعــف اللغــوي وكذلــك الضعــف يف تطبيــق إســراتيجيات حــل املشــاكل.

Math manipulatives  -  املجسامت الرياضية
ــة للتعامــل مــع  ــة للغاي ــا فاعل ــد اتضــح أنه ــد، وق ــا بالي ــارة عــن أشــياء أو أشــكال ميكــن حمله وهــي عب

الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم واملشــاكل األخــرى طاملــا أنهــا ذات مدلــول بالنســبة  للطــاب  وطاملــا أنهــا 

مرتبطــة مبفاهيــم الرياضيــات الهامــة املــراد تعلمهــا. وكأمثلــة لهــذه األشــكال هنالــك مربعــات الخصائــص 

 )base ten واألشــكال ذات القاعــدة العرشيــة )Cuisenaire Rods( والقضبــان امللونــة  )attribute blocks(

 .)number line( وخــط األرقــام  )geoboards( واللوحــات الهندســية  blocks(

Mathematics Disabilities  -  صعوبات الرياضيات
هــي مشــاكل منائيــة أو مكتســبة يف مجــال -أو أكــر- مــن املجــاالت العامــة ملعرفــة األرقــام وقــراءة األعــداد 

والقــدرة عــى إجــراء العمليــات الحســابية وحــل املســائل وتفســر الرمــوز الرياضيــة وتطبيــق اللوغريثــات 

وإكــال املهــام الحركيــة والبرصيــة، التــي تقتــي التناســق البــرصي الحــريك. والنوعــان الرئيســيان لصعوبــات 

  )acalculia( الرياضيــات التــي ورد ذكرهــا يف مجمــل مــا كتــب يف هــذا املوضــوع هــا: الحبســة الحســابية

/ و صعوبــات )العــر( الحســايب )dyscalculia(  أو إختــال وظائــف املهــارات الحســابية.
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Maturation  -  النضج أو الرشد
يقصد باملصطلح عملية بلوغ مرحلة الرشد والنضج أو النمو عقلياً أو بدنياً أو انفعالياً.

Maturational Lag  -  تأخر النضوج
يقصد به بطء يف جوانب معينة من النمو يف الجهاز العصبي.

Meaning-emphasis approach  -  طريقة الرتكيز عىل املعنى
هــي طريقــة تدريــس لتعليــم القــراءة للمبتدئــن بالركيــز عــى الفهــم واالســتيعاب )comprehending( ال 

 .)decoding( عــى الربــط بــن الحــروف ودالالتهــا الصوتيــة

Meaning-based  -  قائم عىل املعنى أو املدلول
طريقــة تدريــس يتــم الركيــز فيهــا عــى إنخــراط الطالــب يف معرفــة املعــاين واملدلــوالت الكامنــة فيــا يقــوم 

ــته أو تعلمه.  بدراس

Measurement  -  القياس
ــم  ــات التقيي ــد مكون ــاس أح ــل القي ــا. وميث ــها كميًّ ــراد قياس ــة امل ــل الصف ــة متثي ــاس إىل عملي ــر القي يش

األساســية.

Measurement Net  -  شبكة القياس
يشــر مصطلــح شــبكة القيــاس إىل حجــم وطبيعــة العينــة التــي يتضمنهــا املقيــاس لتمثيــل موضــوع معــن. 

وكمثــال عــى ذلــك، فــإن االختبــار الــذي يغطــي خمســاً وعرشيــن )25( مهــارة حســابية مــن شــأنه أن ينــرش 

شــبكة قيــاس أوســع مــن تلــك التــي ينرشهــا اختبــار يغطــي خمــس )5( مهــارات.

Measurement Overlay  -  مفتاح اإلجابة املثقب
هــو مفتــاح اجابــة يتــم اســتخدامه يف عمليــات التصحيــح، حيــث يصمــم بثقــب ورقــة إجابــة عــى شــكل 

ــب فــوق إجابــة  دوائــر مقابلــة للرمــوز التــي متثــل اإلجابــات الصحيحــة ثــم يوضــع مفتــاح اإلجابــة املثقَّ

الطالــب والثقــب الــذي ال يظهــر مــن خالــه الرمــز الــدال عــى اإلجابــة الصحيحــة يعنــي أن إجابــة الطالــب 

عــى تلــك الفقــرة غــر صحيحــة.

Medical Model  -  النموذج الطبي
ــي للحــد مــن  ــد التدخــل الطب ــدين، ويؤي ــم عــى أســاس ب ــي ســبب الســلوك القائ ــاول النمــوذج الطب يتن

الســلوك الســلبي. ومبوجــب هــذا النمــوذج يتــم تقييــم الســلوك كعــرض الضطــراب عضــوي )عــدم تــوازن 

كيميــايئ، قصــور عصبــي... الــخ( ومــن ثــم يتــم تقديــم الوصفــة العاجيــة للحالــة الطبيــة. 

Memory الذاكرة 
هــي القــدرة عــى تخزيــن املعلومــات واســرجاعها. ويعــاين الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم مــن ضعــف يف 

عمليــة التذكــر، حيــث، ميثــل نســيان املعلومــات أحــد أبــرز الســات املميــزة لهؤالء الطــاب. فهــؤالء الطاب 
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ــة  ــة )working Memory( والذاكــرة طويل يعانــون مــن مشــاكل مــن شــأنها التأثــر عــى الذاكــرة العامل

ــات  ــة املعلوم ــة معالج ــاكل يف صعوب ــل املش ــة األوىل، تتمث ــي الحال ــدى )long-term memory( ، فف امل

وتذكرهــا بعــد فــرة وجيــزة مــن ســاعها أو رؤيتهــا. أمــا املشــاكل املتعلقــة بالذاكــرة طويلــة املــدى فهــي 

تؤثــر يف القــدرة عــى االحتفــاظ باملعلومــات يف فكــر الطالــب واســرجاعها يف فــرة الحقــة. وتبــدو الذاكــرة 

العاملــة يف غايــة األهميــة يف املراحــل األوىل مــن عمليــة التعلــم، يف حــن أن الذاكــرة طويلــة املــدى تعــد 

أهــم نســبياً يف املراحــل الاحقــة. 

  Memory and learning  -  الذاكرة والتعلم
إن الذاكــرة العاملــة )working memory(، ســاحة العمــل والنشــاط العقــي لــدى االنســان، هــي املــكان 

ــا  ــل معه ــال التفاع ــن خ ــا م ــم فيه ــات والتحك ــة )process( املعلوم ــات معالج ــه عملي ــارش في ــذي نب ال

ــة  ــرة العامل ــأن الذاك ــن ش ــن كان م ــر. ول ــدى قص ــزة أو م ــدة وجي ــا )store( مل )manipulate( وتخزينه

دعــم التعلــم، وال ســيا يف ســنوات الطفولــة املبكــرة مــن الســنة الرابعــة حتــى الرابعــة عــرشة مــن العمــر، 

فــإن الذاكــرة العاملــة تقــع يف القلــب مــن منظومــة التعلــم الناجــح. وهنــاك ســعة كبــرة ونطــاق واســع 

ــة،  ــددة ومتفاعل ــة متع ــة وعصبي ــة معرفي ــاك أنظم ــة. وهن ــرة العامل ــة بالذاك ــال املتعلق ــدرات األطف يف ق

 verbal( واللفظي/اللغــوي )visuo-spatial( والبــرصي املــكاين )motor( والحــريك )sensory( منهــا الحــي

)language /، وهــي أنظمــة ترفــد الذاكــرة العاملــة وتغذيهــا، وذات ارتباطــات قويــة بــن اإلدراك الحــي 

والذاكــرة. وتتضمــن األنــواع املختلفــة للذاكــرة مــا يــي: 

الذاكــرة اإلجرائيــة / األدائيــة )Procedural memory(: وهــي أول ذاكــرة تتطــور عند تعلــم املهارات، . 1

ويف الغالــب األعــم مهــارات الحركــة، والتــي تصبــح تلقائيــة وحــال تعلمهــا تســتمر مــدى الحيــاة مثــل 

الكتابــة وركــوب الدراجــة ونحــو ذلــك. 

ذاكرة السرة الذاتية )Autobiographic memory(: الحقائق واألحداث الحياتية املخزنة. . 2

ذاكــرة األحــداث الشــخصية )Episodic memory(: تفاصيــل الخــرات والتجــارب املعينــة يف املــايض . 3

 )Explicit القريــب ويف الحــارض، وتســمح باالســرجاع الواعــي. وهــي ذاكــرة مبــارشه ورصيحــة

memory(.

ذاكرة الحقائق )factual knowledge(: تنطوي عى ترميز املعرفة املتعلقة بالوقائع والحقائق.. 4

Memory Disorders  -  إضطرابات الذاكرة
اضطــراب وظائــف الذاكــرة وهــو اختــال ميكــن أن يتداخــل مــع منــو اللغــة واســتخداماتها، وقــد ينطــوي 

ذلــك عــى أخطــاء الذاكــرة قصــرة املــدى )ومتــى أيضــاً الذاكــرة العاملــة أو النشــطة(، والذاكــرة طويلــة 

املــدى، وإســراتيجيات التذكــر واملراقبــة واإلســتدعاء.

Mental Age (MA) العمر العقيل  -  
ــه،  ــتانفورد –بيني ــار س ــل اختب ــن، مث ــار مقن ــل يف اختب ــتوى األداء املتحص ــن مس ــر ع ــي تعب ــر العق العم

باملقارنــة مــع أداء الشــخص العــادي يف عمــر زمنــي معــن. وعــى ســبيل املثــال، طفــل يبلــغ عمــره الزمنــي 

)Chronological Age( ، ســت ســنوات  )6-0(، اجتــاز جميــع االختبــارات يف مســتوى ســت ســنوات 

ــذا.  بنجــاح ســيكون عمــره العقــي )6-0( وهك
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Metacognition  -  الوعي املعريف
يشــر مفهــوم الوعــي املعــريف أو فــوق املعــريف إىل وعــي املــرء بعمليــات التفكــر ويشــتمل ذلــك القــدرة 

عــى الرقابــة الذاتيــة والتقييــم الــذايت لــألداء، أي املعرفــة الواعيــة للزمــان واملــكان اللذيــن تســتخدم فيهــا 

إســراتيجيات معينــة للتعلــم أو حــل املشــكات. ويفتقــر الطــاب ذوو صعوبــات التعلــم للوعــي املتطــور 

لعمليــات الوعــي املعــريف عــى غــرار تطــور الوعــي لــدى زمائهــم الذيــن ليــس لديهــم صعوبــات التعلــم.  

ويتكــون مفهــوم الوعــي املعــريف مــا ال  يقــل عــن  ثاثــة مكونــات، تتمثــل يف القــدرة عــى اإلملــام مبتطلبات 

املهمــة املطلوبــة، واختيــار وتطبيــق اإلســراتيجيات املناســبة، ومراقبــة األداء وضبطــه وتعديلــه عنــد اللــزوم. 

وتتجــى هــذه املشــكات لــدى الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم يف  الحكــم عــى صعوبــة املهمــة، وعــدم 

اســتخدام اســراتيجيات مامئــة. ويســوق بعــض الربويــن الحجــج مدافعــن بأنــه طاملــا أن املعلومــات ميكــن 

أن تصبــح قدميــة وغــر مواكبــة يف حــن أن هــذا ال ينطبــق عــى معرفــة كيفيــة الحصــول عــى املعلومــات، 

لــذا ال ينبغــي للمعلمــن أن يضيعــوا وقتهــم فيــا ال طائــل مــن ورائــه بتدريــس الحقائــق؛ وإمنــا ينبغــي 

منهــم الركيــز عــى مهــارة التعلــم. ومهــا يكــن مــن أمــر، فإنــه ال غنــى عــن الحقائــق واملعلومــات ذات 

املجــال املحــدد بحســبانها مــن متطلبــات اســراتيجيات الوعــي املعــريف. 

Metacognitive Awareness  -  الوعي بالوعي املعريف
هــو وعــي املــرء ومعرفتــه بعملياتــه اإلدراكيــة واملعرفيــة )أي قدرتــه عــى املراقبــة الذاتيــة والتقييــم الــذايت 

- مراقبــة املــرء لنفســه - وتوجيــه األســئلة نحــو ذاتــه(.

Metacognitive Learning  -  التعلم  بالوعي املعريف
يشــر املصطلــح إىل طــرق التدريــس التــي تركــز عــى الوعــي بالعمليــات املعرفيــة التــي مــن شــأنها متكــن 

ــة. وتتضمــن  ــام الدراســية والعملي ــم تعلمــه عــى امله ــا ت ــق م ــر وتطبي ــم بســهولة وي ــرد مــن التعل الف

األســاليب النموذجيــة ملــا وراء املعرفــة عــى التكــرار والتجريــب األدايئ والتدريــب املنهجــي عــى الخطــوات 

أو االختيــار الواعــي لاســراتيجيات الخاصــة بإكــال مهمــة مــا.  

Metalinguistic  -  الوعي اللغوي
ــع  ــورة أوس ــا أو بص ــة ومكوناته ــف اللغ ــتخدمة لوص ــات املس ــة واملصطلح ــح إىل اللغ ــذا املصطل ــر ه يش

ــة األخــرى.  ــة والســلوكيات الثقافي ــن اللغ ــة ب ــات املتبادل ــة للعاق ــة املتأني الدراس

Migavitamins  -  زيادة تناول الفيتامينات
هــو مفهــوم تنــاول الفيتامينــات بجرعــات كبــرة جــداً تعــادل أضعــاف مقــدار الجرعة املــويص بها يوميــاً، أي 

الجرعــة املقــررة حســب األصــول الطبيــة )RDA(،  وذلــك اســتناداً عــى نظريــة مفادهــا أن معظــم األمــراض 

 )orthomolecular تعــود إىل االضطرابــات يف كيميــاء العقــل أو الجســم وفقــاً ملدرســة الجزئيــات القوميــة

school(.

Mind Mapping  -  الخرائط الفكرية
تتضمــن الخرائــط الفكريــة أو خرائــط املفاهيــم )concept mapping( عــى تدويــن فكــرة محوريــة 

والتفكــر يف أفــكار جديــدة ترتبــط بهــا وتتفــرع مــن األصــل املتمثــل يف املحــور أو املركــز. ومن خــال الركيز 
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عــى األفــكار الرئيســية التــي تدونهــا بعباراتــك الخاصــة، ومــن ثــم البحــث عــن التفريعــات والروابــط بــن 

األفــكار، تكــون قــد أدرجــت املعرفــة يف مخطــط بيــاين )خريطــة( بطريقــة تســاعدك عــى فهــم املعلومــات 

.)word map( الجديــدة وتذكرهــا واســرجاعها. ويعــرف هــذا املصطلــح أيضــاً بخرائــط الكلــات

Minimum Competency Tests (MCTs) اختبارات الحد األدىن للكفاية  -  
هــي اختبــارات تضــع حــداً أدىن لــألداء املقبــول يف مختلــف املــواد الدراســية. وبصفــة عامــة، تســتخدم هــذه 

ــة  ــة يف الوالي ــدى الســلطات الترشيعي ــة ل ــة أو التخــرج، وهــي معروف ــة للرقي ــد األهلي ــارات لتحدي االختب

أو املنطقــة التعليميــة التــي تــرى أنــه مــن خــال االســتخدام اإلجبــاري لتلــك االختبــارات ميكــن مســاءلة 

ــم  ــارات يت ــذه االختب ــتخدمة يف ه ــر املس ــى أن املعاي ــاق ع ــارات إىل اإلتف ــان االختب ــل لج ــدارس. ومتي امل

اختيارهــا بطريقــة موضوعيــة كــا أنــه ال ينبغــي اســتخدام معيــار مفــرد بحيــث يكــون لوحــده حاســاً يف 

تحديــد الرقيــة أو تخــرج الطالــب. 

Mixed Dyslexia Subtype  -  النوع الفرعي لصعوبة القراءة املختلطة
هــو نــوع مــن العــر القــرايئ الــذي تظهــر فيــه لــدى الفــرد أعــراض يف عــدد مــن املجــاالت. ومــن ناحيــة 

ــة  ــع عملي ــة( تتداخــل م ــل املشــاكل البرصي ــة )مث ــة وإدراكي ــرد مشــاكل لغوي ــدى الف ــون ل ــة تك منوذجي

القــراءة.

Mixed Subtype  -  النوع الفرعي املختلط
 .»)Grosser(و )Spafford( هــو أحــد األنــواع الفرعية للعســـر القــرايئ حســب تصنيــف »ســبافورد وقــرورس

ــن  ــؤولن ع ــن املس ــأ يف الجزأي ــذور ومنش ــة ذات ج ــراءة واللغ ــات يف الق ــون الصعوب ــوع تك ــذا الن ويف ه

اإلبصــار واللغــة بالقــرشة املخيــة مــا يــؤدي إىل نــوع مــن االختــاط الوظيفــي يف املجالــن املتقــدم ذكرهــا.

Mnemonic Strategies  -  إسرتاتيجيات مساعدة الذاكرة
 .)Aiding the memory( مســاعدة أو تقويــة الذاكــرة )Mnemonic( تعنــي  الكلمــة اإلنجليزيــة نيمونــك

وهــي عبــارة عــن جملــة أو صــورة أو أســلوب لتحســن أو تقويــة الذاكــرة.  وتعــرف إســراتيجيات مســاعدة 

ــرجاع  ــر واس ــم والتذك ــة التعل ــن عملي ــتطيع تحس ــي تس ــراتيجيات الت ــك اإلس ــا تل ــرة بأنه ــة الذاك وتقوي

املعلومــات فيــا بعــد .

Modality  -  النمذجة
تشــر النمذجــة إىل طريقــة تعلــم يقــوم الفــرد مــن خالهــا مبشــاهدة أداء منوذجــي ملهمــة مــا ومــن ثــم 

ــارات  ــم مه ــراً لتعل ــم كث ــن أشــكال التعل ــح هــذا الشــكل م ــك النمــوذج األدايئ. ويصل ــوم مبحــاكاة ذل يق

النطــق والحركــة لــدى األطفــال الصغــار.  وميكــن أن تتضمــن النمذجــة حســب اســتخدامها يف املــدارس عــى 

الركيــز عــى تحديــد املثــرات ذات العاقــة والتــي مــن شــأنها التأثــر عــى التعلــم وضبــط البيئــة املدرســية 

أو تنويــع إســراتيجيات التدريــس. كــا قــد تشــتمل هــذه الطريقــة عــى اكتشــاف  املواهــب أو االســتعداد 

للتعلــم وفهــم كيفيــة تأثــر شــخصية الفــرد عــى طريقــة تفاعلــه مــع اآلخريــن وكيفيــة تأثــر ذلــك عــى 

طريقــة تجــاوب األفــراد فيــا بينهــم يف إطــار بيئــة التعلــم. وفيــا يــي أمنــاط أو قنــوات التعلــم بالنمذجــة 

األوســع انتشــاراً:



127معجم صعوبات التعلم

النمط البرصي )Visual(: التعلم القائم عى املاحظة واملشاهدة ملا يتم تعلمه.	 

النمط السمعي )Auditory(: التعلم القائم عى االستاع للتعليات واملعلومات.	 

ــف أوجــه 	  ــارش يف مختل ــل األدايئ املب ــى العم ــم ع ــم القائ النمــط الحــريك )Kinesthetic(: التعل

ــاط.  النش

وهنالــك أراء مفادهــا أن أســاليب التدريــس املختلفــة لهــا مســتويات كفــاءة مختلفــة وأن ذلــك يتوقــف 

عــى أمنــاط التعلــم بالنمذجــة املفضلــة لــكل منهــا. ويتمثــل أحــد تداعيــات هــذه النظريــة يف أن التدريــس 

الفاعــل ينبغــي أن يتيــح تشــكيلة متنوعــة مــن طــرق التدريــس التــي تغطــي أمنــاط التعليــم بالنمذجــة 

الثاثــة )البــرصي والســمعي والحــريك( بحيــث تتــاح ملختلــف الطــاب الفــرص املتكافئــة عــى قــدم املســاواة 

للتعلــم بالطريقــة التــي تكــون فاعلــة بالنســبة لهــم.

Modifications  -  التعديالت
ــوى و/أو  ــرض املحت ــرات يف ع ــن 1( التغي ــى كل م ــوي، ع ــال الرب ــات يف املج ــح التعدي ــن مصطل يتضم

الشــكل و/أو إجــراء االختبــارات الســتيعاب الجالســن لاختبــار )ذوي االحتياجــات الخاصــة(، الذيــن ال يكون 

مبقدورهــم الجلــوس لاختبــار يف الظــروف االعتياديــة إلجــراء االختبــارات. وال يقصــد بالتعديــات تغيــر مــا 

وضــع االختبــار ألجــل قياســه أو تغيــر قابليــة الدرجــات للمقارنــة، و2( االســراتيجيات الراميــة إىل املســاعدة 

عــى تحقيــق املســاواة والفــرص املتكافئــة يف املنهــج والتقييــم، مثــل تغيــر طريقــة عــرض املــادة كقــراءة 

املــادة للطفــل بــدالً عــن أن يقرأهــا بنفســه أو التغيــر يف النواحــي البيئيــة، مثــل االنتقــال إىل غرفــة أخــرى 

أو اســتخدام مقصــورة للقــراءة أو التغيــر يف متطلبــات الوقــت، مثــل زيــادة الوقــت املســموح بــه أو تجزئــة 

االختبــار أو  الواجــب املــدريس بتوزيعــه عــى فــرات زمنيــة  للطــاب ذوي احتياجــات التعلــم الخاصــة. 

Monitoring  -  املراقبة
ــوكاالت التــي تقــدم  ــاء مراقبــة جميــع ال ــة بأعب تنهــض الســلطات االتحاديــة وكذلــك عــى مســتوى الوالي

أي نــوع مــن خدمــات الربيــة الخاصــة، حيــث يقــوم املخولــون بذلــك بالجــوالت امليدانيــة ملراقبــة املواقــع 

ومراجعــة امللفــات والتحقيــق يف الشــكاوى للتأكــد مــن االمتثــال لجميــع األنظمــة الصــادرة عــى املســتوى 

اإلتحــادي وعــى مســتوى الواليــات. 

Performance Monitoring  -  مراقبة األداء
ــج  ــدة املكتســبة نتيجــة لألنشــطة املوجــودة يف برنام ــارات الجدي ــل للمه ــان الطف ــة مــدى إتق هــو متابع

التدخــل )هــل يحــرز الطفــل تقدمــاً مضطــرداً وهــل تؤدي أســاليب التدريــس إىل تحقيــق التعلم املنشــود؟(.

Monroe Approach  -  طريقة مونـرو
هــي طريقــة صوتيــة تركيبيــة تــم تطويرهــا يف عــام 1932م كأســلوب لتقليــل أخطــاء القــراءة الشــفهية مــن 

خــال الحــد مــن أخطــاء نطــق الحــروف املتحركــة والســاكنة وأخطــاء القــراءة املتمثلــة يف حــاالت الحــذف 

وتبديــل الحــروف والعكــس واإلعــادة. ويســتخدم تدريــس الطريقــة الصوتيــة الركيبيــة مــع التدريــب عــى 

االســتجابة الحركيــة الصحيحــة.
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Morpheme  -  )الوحدة اللغوية الصغرى )املورفيم
يشــر املصطلــح إىل مجموعــة مــن الحــروف التــي تعــر عــن معنــى أو يكــون لهــا مدلــول، وهــي أصغــر 

وحــدة مفيــدة يف اللغــة اإلنجليزيــة، ومــن أمثلتهــا )pre-(، )-ing(.. الــخ«. وال ميكــن تقســيمها إىل أجــزاء 

أصغــر ذات معنــى أو مدلــول؛ ومــن ذلــك عــى ســبيل املثــال، كلمــة مثــل »رجــل )man(« أو جــزء مــن 

كلمــة، مثــل »الاحقــة املكونــة مــن حرفــن التــي تــدل عــى الصيغــة القياســية للفعــل املــايض يف اللغــة 

 .)stopped( يف كلمــة )ed( ــن ــل الحرف ــة« مث اإلنجليزي

Motivation  -  )الدافعية )الحافز
تعــرف الدافعيــة بأنهــا حالــة داخليــة )حاجــة أو رغبــة( تســتثر وتحفــز الســلوك لــدى الفــرد وتعمــل عــى 

اســتمراره وتوجيهــه نحــو هدفــه. ويوصــف الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم بضعــف الدافعيــة أو الحافــز 

لديهــم أو انخفــاض مســتوى ثقتهــم بقدراتهــم عــى مواجهــة التحديــات يف الواقــع والتعامــل مــع مشــكاته. 

فقــد يبــدو هــؤالء األشــخاص مقتنعــن بحــدوث األشــياء دومنــا أدىن محاولــة منهــم للتحكــم يف مجرياتهــا 

 ،)External Locus of Control( ــط الخارجــي ــة الضب ــا بجه ــة يشــار إليه ــا .وهــذه الحال ــر عليه أو التأث

ويــؤدي املســتوى املرتفــع لجهــة الضبــط الخارجيــة لــدى الطالــب إىل ضعــف الدافعيــة نحــو املتطلبــات 

املدرســية بشــكل عــام. فالطالــب الــذي لديــه صعوبــات تعلــم قــد يــرى أن حياتــه تتحكــم فيهــا العوامــل 

ــم واالرادة أو  ــة كالتصمي ــة الداخلي ــه الذاتي ــن قدرات ــر م ــة أك ــم واملدرس ــل الحــظ أو املعل ــة، مث الخارجي

القــدرات الذاتيــة. 

Motor  -  الحركة
ــك  ــى تحري ــدرة ع ــل الق ــي. )مث ــل العض ــة الفع ــي أو مارس ــاط العض ــل النش ــق بأص ــة تتعل ــي حرك ه

ــم(.  ــع أو الجس ــراف أو األصاب األط

Multi-aged classrooms  -  الفصول ذات األعامر املختلفة
 .)ability not age( هــي عبــارة عــن فصــول دراســية تضــم مجموعــات مصنفــة حســب القــدرة ال العمــر

وينــادي بهــا الربويــون الذيــن يــرون أنهــا تتيــح  للطــاب  أن يتعلمــوا حســب الطريقــة التــي تناســبهم. ويف 

املــدارس التــي توجــد بهــا معايــر مقــررة حســب املحتــوى ااألســايس الــذي يتطــور تراكميــاً تصبــح الفصــول 

التــي تضــم طــاب مــن مراحــل عمريــة مختلفــة ترفــاً ال طائــل مــن ورائــه. أمــا يف املــدارس التــي تضــم 

مجموعــات تعلــم مكونــة مــن أعــداد غــر متناســبة مــن الطــاب كبــار الســن الذيــن فاتهــم قطــار االلتحــاق 

باملدرســة والطــاب املنحدريــن مــن خلفيــات اجتاعيــة واقتصاديــة دنيــا وطــاب األقليــات فــإن الفصــول 

ــدى هــؤالء  ــدم ل ــطء التق ــل املدرســة لب ــدل عــى تقب ــة ت ــة مختلف ــات عمري ــن فئ ــي تضــم طــاب م الت

الطــاب مــا يــؤدي إىل املزيــد مــن االســتمرار يف غيــاب العدالــة االجتاعيــة.

Multicueing  -  تعدد املؤرشات والتلميحات
)Grapho- تســتخدم يف التطويــر اللغــوي أربعــة أنظمــة للتلميــح، هــي تحديــداً النظــام الرمــزي والصــويت

 )Pragmatic( والنظام الوســيي )Semantic( والنظــام الــداليل )Syntactic( والنظــام الركيبــي phonemic(
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وهــي أنظمــة مهمــة للتواصــل. ونســتخدم األنظمــة األربعــة بصــورة متزامنــة يف آٍن معــاً عندمــا نتحــدث 

ونســتمع ونقــرأ ونكتــب.

Multi-Level Prevention System  -  نظام الوقاية متعدد املستويات
ــات  ــدد الطبق ــم متع ــام الدع ــاً نظ ــه أحيان ــق علي ــذي يطل ــتويات، وال ــدد املس ــة متع ــام الوقاي ــر نظ يش

)multi-tiered system of support-MTSS( إىل نظــام تدخــل وتدريــس مصمــم للوفــاء بأحتياجــات 

ــاكل  ــى مش ــر ع ــد املبك ــرف والتحدي ــتويات بالتع ــدد املس ــة متع ــام الوقاي ــمح نظ ــاب. ويس ــع الط جمي

ــة.  ــم الضعيف ــات التعل ــر مخرج ــة لخط ــذ العرض ــه للتامي ــل املوج ــلوكية والتدخ ــات الس ــم والتحدي التعل

ــتمر . ــم املس ــز( الدع ــوي، املرك ــايس، الثان ــل )االس ــتويات التدخ ــز مس ــد تركي ــل تزاي وميث

Multiliteracies  -  محو األمية متعددة األوجه
)Multi- 2000( أوجــه محــو األميــة املتعــددة, Cope and Kalanstzis( يصــف كــوب وكاالنســتزيس

ــرت  ــي أق ــدة )New London Group( الت ــدن الجدي ــة لن ــار مجموع ــن اختي ــارة م ــا عب )literacies بأنه

بــأن أصــول التدريــس يف مجــال معرفــة القــراءة والكتابــة والحســاب )محــو األميــة( قــد شــهدت تغيــرات 

 )Multi-literacies( متاحقــة بخطــوات متســارعة يف عاملنــا. وُصــكَّ مصطلح محــو األميــة املتعــددة األوجــه

ــايض حــول  ــة كان يتمحــور يف امل ــك أن محــو األمي ــارص، ذل ــا املع ــة يف عاملن ــات محــو األمي لوصــف مقوم

 )visual اللغــة؛ إال أنــه مــع ظهــور التقنيــات الحديثــة ودخولهــا إىل حيــز االســتخدام مــع النصــوص البرصيــة

)texts يف مجــال تعليــم القــراءة والكتابــة والحســاب يف املــدارس ومحــو األميــة مبختلــف أوجههــا يف املنــازل، 

ــة يف النصــوص متعــددة  ــي تكــون مضمن ــة املتعــددة الت ــا نواجــه أوجــه مختلفــة مــن محــو األمي أصبحن

الوســائط )multimodal texts( ونتعامــل معهــا اســتخداماً وتفســراً )محــو األميــة الرقميــة(. ولقــد طــورت 

 )meaning-making مجموعــة لنــدن الجديــدة  نظريــة مؤلفــة من ســتة عنــارص يف عمليــة تكويــن املعنــى

)process. وتنطــوي هــذه العنــارص الســتة عــى اإلقــرار بجملــة مــن أنــواع محــو األميــة املختلفــة التــي 

يقــف كل منهــا بذاتــه ومبعــزل عــن غــره كــا أنهــا تتحــد وتتجمــع يف نصــوص متعــددة الوســائط؛ وهــي 

نصــوص يــأيت التعبــر عنهــا عــر الوســائط البرصيــة ومــن خــال وســائط مختلفــة ويف ســياقات اجتاعيــة 

متباينــة. أمــا العنــارص الســتة آنفــة الذكــر، فهــي كــا يــأيت:   

املعنى اللغوي- اللغة يف السياقات الثقافية 	   

)Linguistic Meaning language in - cultural contexts(  

املعنى البرصي- الرؤية واالطاع واملشاهدة	   

)Visual Meaning seeing and - viewing(  

 	 )Audio Meaning hearing and souned (املعنى الصويت- السمع والصوت  

 	 )Gestural Meaning Movement( املعنى اإلميايئ- الحركة  

 	)Spacial Meaning space and place( املعنى املكاين -الحيز واملكان  

من خال املعاين متعددة النسق والتي تتعلق باملعاين الخمسة أعاه	   

)within multimodal- patterns of meaning that relate to the above five(  
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Multicultural Literacy  -  التعدد الثقايف يف تعليم القراءة والكتابة
هــي إســراتيجيات تدريــس املواضيــع الدراســية ذات املحتــوى الــذي يعكــس التعــدد الثقــايف وذلــك يف إطــار 

ــوا سلســلة واســعة مــن  ــا بينهــم ويتبادل ــوا في ــي يتفاعل ــة إىل إتاحــة الفــرص للطــاب ل املســاعي الرامي

خــرات التعلــم املفيــدة ذات املدلــوالت الربويــة.

Multimedia  -  الوسائل املتعددة
اســتخدام بيانــات الحاســب اآليل عــى هيئــة صــوت وصــورة ورســوم بيانية توضيحيــة وجــداول ومخطوطات 

آليــة إلنتــاج عــروض متطــورة وجذابــة واالســتفادة منهــا يف عمليــة التدريس.

Multisensory approach  -  الطريقة متعددة الحواس
يشــر املصطلــح إىل طريقــة متعــددة الحــواس يســتخدم فيهــا أكــر مــن منــوذج حــي بالتزامــن يف آٍن معــاً. 

)وســيلة تعليميــة تســتدعي اســتخدام أكــر مــن حاســة يف وقــت واحــد(.  وتنطــوي عــى تأييد إســراتيجيات 

التدريــس التــي يتكامــل فيهــا اســتخدام حــواس الطــاب مبــا يف ذلــك اللمــس والحركــة. ويعتقــد أن املارســة 

بغــرض اإلتقــان ميكــن تســهيلها باســتخدام تشــكيلة متنوعــة مــن املــواد التــي تتطلــب اســتخدام حــواس 

متعــددة، والنشــاطات التــي تتطلــب اســتخدام ذات املهــارات واملفاهيــم ألجــل تنويع املارســات والتشــجيع 

عــى األداء املســتقل الــذي ميكــن يف الغالــب تعميمــه بعدئــٍذ عــر الســياقات املختلفــة.  

Multisensory Learning  -  التعلم متعدد الحواس
ــة  ــة واللمســية يف مهم ــارص الســمعية والبرصي ــع العن ــة تجم ــن طريق ــارة ع ــدد الحــواس عب ــم متع التعل

التعلــم. إذ ميكــن أن يكــون تدريــس األرقــام عــى ورقــة مــع نطــق الحقيقــة العدديــة جهــراً مبثابــة نشــاط 

ــمعية  ــة والس ــن البرصي ــؤرشات والقرائ ــتخدم امل ــس تس ــة تدري ــي إذاً طريق ــواس، فه ــدد الح ــم متع تعل

والحركيــة- اللمســية يف آٍن واحــد لتنشــيط الذاكــرة وتعزيــز التعلــم. وتنشــأ الروابــط بصــورة مضطــردة بــن 

املســارات البرصيــة )مــا نــرى( واملســارات الصوتيــة )مــا نســمع( واملســارات الحركيــة- اللمســية )مــا نحّســه 

أو نشــعر بــه( يف عمليــة التعلــم. 

Multisensory Structured Language Education  -  التعليم اللغوي املنهجي متعدد الحواس
ــرة إىل تضمــن أشــياء  ــم اللغــوي املنهجــي ليســت إشــارة عاب ــارة متعــدد الحــواس يف برامــج التعلي إن عب

ميكــن رؤيتهــا وســاعها وملســها وإمنــا تعنــي أن مســارات التعلــم البرصيــة والســمعية والحركيــة تتكامــل 

ــم اللغــوي املنهحــي متعــدد الحــواس  معــاً يف كل درس طــوال الرنامــج. وينهــض املجلــس العاملــي للتعلي

بأعبــاء   )International Multisensory Structured Language Education Council-IMSLEC(

تقويــم الرامــج لتحديــد مــا إذا كانــت مســتوفية للضوابــط الصارمــة املقــررة مــن قبــل املجلــس. وظهــرت 

جملــة مــن االختافــات عــن أســلوب »أورتون-جيلينجهــام )Orton-Gillingham( األصــي، حيــث تتمثــل 

بعــض أســاليب )modified Orton-Gillingham( املعدلــة التــي كتبهــا طــاب أورتــون  يف كل مــن أســلوب 

ســلينجرالند )Slingerland Method( وأســلوب ســبادينج )Spalding Method( ومــرشوع برنامــج القراءة 
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 )Herman Method( وأســلوب هرمــان )Alphabetic Phonics( والصوتيــات األلفبائيــة )Project Read(

وأســلوب ويلســون )Wilson Method(. أمــا األعــال األخــرى املضمنــة التــي اســتأنس فيهــا مؤلفــو الرامــج 

باملبــادئ الــواردة يف عمــل أورتــون، ولكنهــا مل تكــن نتــاج التدريــب املبــارش عــى يــدي منســويب أورتــون 

ــة  ــة البنيوي ــة الصوتي ــة األلفبائي ــمل الطريق ــي تش ــام )Orton-Gillingham personnel(، فه –جيلينجه

 )Alphabetic- Phonetic- Structural -Linguistic approach to اللغويــة لتعليــم القــراءة والكتابــة

 )Starting والبدايــة )Sequential English Education( والتعليــم التسلســي للغــة اإلنجليزيــة Literacy(

 Lindamood-Bell( وأســلوب ليندامود-بيــل )Association Method( وأمــا أســلوب الرابــط .Over(

Method( فقــد اســتمدت مقوماتهــا األساســية مــن البحــوث والدراســات التــي أجريــت عــى األفــراد الذيــن 

.)language impaired( والضعــف اللغــوي )hearing impaired( يعانــون مــن ضعــف الســمع

Multitiered instruction  -  التدريس متعدد الطبقات
ــي تتغــر يف كل  ــة الت يشــر التدريــس متعــدد الطبقــات إىل مســتويات مختلفــة مــن التدخــات األكادميي

طبقــة؛ حيــث تصبــح أكــر تركيــزًا عندمــا يتحــرك الطالــب عــر طبقــات )مســتويات( االســتجابة للتدخــل. 

ــس  ــس اإلضــايف، والتدري ــام، والتدري ــس الع ــات، هــي: التدري ــاث طبق ــادًة يف ث ــدد ع ــذا التع ــل ه ويتمث

األكــر تركيــزاً.

Music Therapy  -  العالج باملوسيقى
ــة.  ــة والتعليمي ــة أو الربوي ــداف الرويحي ــق األه ــدف إىل تحقي ــة ته ــة عاجي ــح إىل خدم ــر املصطل يش

ويشــتمل العــاج باملوســيقى عــى االســتاع للموســيقى، والعــزف عــى اآلالت املوســيقية، والرنــم بالغنــاء، 

وتحريــك الجســم اســتمتاعاً ، ويدخــل العــاج باملوســيقى يف جملــة مــن االســتخدامات املتنوعــة يف املــدارس 

ــواء؛،  ــد س ــى ح ــة ع ــة والجاعي ــن الفردي ــاع الطريقت ــة باتب ــات الخاص ــاع والرتيب ــفيات واألوض واملستش

ويكــون ذلــك غالبــاً باالقــران مــع أنــواع العــاج األخــرى. ويســهم العــاج والتعليــم باملوســيقى كاهــا يف 

مجــال الربيــة الخاصــة باالرتقــاء بعمليــة التعلــم والنمــو الــذايت مــن خــال مارســة النشــاطات املمتعــة.  
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Naming Speed  -  رسعة التسمية
 )Rapid Automatized الريعــة  التلقائيــة  التســمية  أو   )Naming Speed( التســمية  تعــد رسعــة 

ــة  ــمية التلقائي ــار التس ــتمل اختب ــتقباً. ويش ــراءة مس ــوء بالق ــؤرشات التنب ــدى م )Naming - RAN إح

ــوان أو الحــروف أو الرمــوز يف أرسع وقــت  الريعــة )RAN( عــى تســمية مصفوفــة مــن األشــياء أو األل

ممكــن. ويطلــق عــى التســمية الريعــة للحــروف واألرقــام أو املعرفــة الريعــة ألســاء الحــروف واألرقــام 

فقــط مســمى التســمية االلفبائيــة الريعــة )Rapid Alphanumeric Naming(. ويف دراســة طوليــة 

)longitudinal study( تــم خالهــا تتبــع املفحوصــن عــر مراحــل النمــو املختلفــة، ضمــن بحــث أجــراه 

هوملــي ولرفــاج )Hulme & Lervag, 2009(، إتضــح أن الرعــة يف تســمية صــور األشــياء واأللــوان تنبــئ 

أيضــاً مبهــارات القــراءة املســتقبلية.

اللجنة الوطنية املشرتكة لصعوبات التعلم 
National Joint Committee on Learning Disabilities (NJCLD)

ــة  ــة وطني ــي لجن ــم )NJCLD( ه ــات التعل ــركة لصعوب ــة املش ــة الوطني ــام 1975، واللجن ــت يف ع تأسس

ــه  ــه الوطني ــم. وتقــدم اللجن ــات التعل ــاه األفــراد ذوي صعوب ــم ورف مــن ممثــي املنظــات امللتزمــة بتعلي

ــة  ــة الوطني ــة اللجن ــل مهم ــمي. وتتمث ــا الرس ــال موقعه ــن خ ــاً م ــا إلكروني ــم خدماته ــات التعل لصعوب

ــج بالنســبة  ــوارد لتحســن النتائ ــة املتعــددة وامل ــادة التنظيمي ــر القي ــم  يف توف ــات التعل املشــركة لصعوب

لألفــراد ذوي صعوبــات التعلــم.  وتحقــق اللجنــة الوطنيــة املشــركة لصعوبــات التعلــم  مهمتهــا، مــن خــال:

تسهيل التواصل والتعاون والتوافق بن املنظات األعضاء.	 

تحديــد وتلبيــة االحتياجــات يف مجــال البحــوث، والسياســات، والتعليــم املهنــي والتطويــر يف مجــال 	 

ــم. ــات التعل صعوب

توفــر منتــدى متعــدد التخصصــات لزيــادة التواصــل والتفاهــم بــن املؤسســات التعليميــة واملجتمــع 	 

املحــي والهيئــات الحكوميــة عــى املســتوى الوطنــي واملســتويات املحليــة.

 العمــل كمدافعــن عــن الحقــوق وتقديــم توصيــات بشــأن القضايــا الرئيســية التــي تؤثــر عــى األفــراد 	 

ذوي صعوبــات التعلــم.

تطويــر ونــرش البيانــات والتقاريــر وغرهــا مــن املــوارد يف مجــال صعوبــات التعلــم لتوضيــح القضايــا 	 

والتأثــر عــى التوجهــات، وتحســن املارســات، وزيــادة املعرفــة.

Natural Environment  -  البيئة الطبيعية
يشــر املصطلــح إىل األوضــاع الطبيعيــة أو أوضــاع الحيــاة اليوميــة للطفــل. وهــي تتمثــل يف األماكــن التــي 

درج الطفــل عــى أن يكــون فيهــا مــا مل تكــن لديــه مشــكلة منائيــة خاصــة. أنهــا األماكــن التــي يفــرض أو 

ــق  ــال، والحدائ ــة األطف ــز رعاي ــزل، ومراك ــال، املن ــال )عــى ســبيل املث ــع األطف ــا جمي ينبغــي أن يوجــد به

العامــة، ونحــو ذلــك(.

N
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Naturalistic Observation  -  املالحظة يف السياقات الطبيعية
هــي نــوع مــن املاحظــة التــي يــرشع فيهــا مــن يضطلــع بهــا دومنــا أدىن أفــكار مســبقة )مكونــة ســلفاً قبــل 

اســتيفاء البيانــات املوضوعيــة( عمــن ســيخضع للماحظــة، ومــن ثــم يعكــف عــى وصــف الســلوك الــذي 

يبــدو مهــاً.   

Negative Reinforcement  -  التعزيز السلبي
يشــر املصطلــح إىل طريقــة لتقويــة الســلوك وتعزيــزه عندمــا تتمثــل نتائــج ذلــك الســلوك يف إزالــة مثــر 

ــر أو تفاديــه ابتــداًء، مبعنــى أن االســتجابة يعقبهــا اجتنــاب حــدث غــر ســار للفــرد، أي إجتنــاب ذلــك  منفِّ

الحــدث املــؤذي أو الضــار أو إيقافــه.  

Neurology  -  علم األعصاب
يشــر هــذا املصطلــح إىل التخصــص الطبــي املختــص بتشــخيص وعــاج اضطرابــات الجهــاز العصبــي )املــخ 

والحبــل الشــويك واألعصــاب(.

 Neuropsychological Examination  -  الفحص العصبي النفيس
ــذي يفــرض أن  يشــر املصطلــح إىل سلســلة مــن املهــام التــي مــن شــأنها التمكــن مــن ماحظــة األداء ال

يتعلــق بســامة وظائــف املــخ. وقــد جــرت العــادة عــى أن تشــتمل تلــك املهــام عــى اختبــارات الوظائــف 

الفكريــة والنشــاط الذهنــي فضــاً عــن معالجــة املعلومــات.

 Neuropsychology  -  علم النفس العصبي
يشــر املصطلــح إىل التخصــص العلمــي الرئيــي لدراســة املــخ مــن حيــث البنيــة والوظيفــة فيــا يتعلــق 

بعمليــات نفســية محــددة وســلوكيات ظاهــرة معينــة. وهــو أحــد أكــر التخصصــات انتقائيــة يف مجــال علــم 

النفــس )أي أنــه مؤلــف بصــورة انتقائيــة مــن عنــارص مقتبســة مــن مصــادر مختلفــة( ويتداخــل يف بعــض 

األحيــان مــع مجــاالت أخــرى، مثــل العلــوم العصبيــة )neuroscience( والفلســفة ودراســة الجهــاز العصبــي 

)neurology( والطــب النفــي )psychiatry( وعلــوم الحاســب اآليل، وبصفــة خاصــة مــن خــال االســتفادة 

.)artificial neural networks( مــن الشــبكات العصبيــة االصطناعيــة

Neurotoxin  -  التسمم العصبي
يشــر املصطلــح إىل العامــل الســام أو املــادة الســامة التــي تفــي إىل إعاقــة أنســجة الجهــاز العصبــي أو 

إتافهــا وتدمرهــا.  

Neuropsychological Measures  -  املقاييس النفسعصبية
ــاب  ــس )كغي ــذه املقايي ــض ه ــزي. وبع ــي املرك ــاز العصب ــف الجه ــلوكية لتل ــراض الس ــس األع ــي مقايي ه

االســتجابات الطبيعيــة( تعــد عامــات ثابتــة تشــر بصــورة قطعيــة للتلــف الفعــي يف حــن أن البعــض اآلخــر 
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مــن املقاييــس قــد تكــون عامــات ضعيفــة )كالــردد يف تحديــد اليمــن مــن اليســار( وهــي عامــات ميكــن 

إتخاذهــا كقرائــن مســاعدة ولكــن ليســت دليــل قطعــي ال يرقــى إليــه الشــك.

Neurotransmitters  -  الناقالت العصبية
هي عبارة عن كيميائيات ترتبط بنقل وتبادل الرسائل بن الخايا العصبية يف املخ.

No Child Left Behind (NCLB) عدم ترك أي طفل بدون تعليم  -  
 )Elementary and Secondary يعــد قانــون التعليــم االبتــدايئ والثانــوي الذي أعيــد إقــراره يف عــام 2001م

)Education Act- ESEA، مبثابــة القانــون االتحــادي الرئيــي الــذي يؤثــر عــى العمليــة الربويــة 

والتعليميــة مــن مرحلــة الروضــة حتــى املرحلــة الثانويــة  للطــاب  »املعرضــن للخطــر at risk«. وينطــوي 

قانــون التعليــم االبتــدايئ والثانــوي عــى توفــر الربيــة والتعليــم لجميــع األطفــال للتعلــم والتقــدم يف النمــو.  

الطريقة غري الفئوية )لصعوبة القراءة(
Non-categorical approach (to reading difficulty)

تركــز الطريقــة غــر الفئويــة لصعوبــة القــراءة عــى مســتوى األداء الحــايل للطالــب وإســراتيجيات التدريــس 

الازمــة ملســاعدته عــى تحســن مهاراتــه يف القــراءة بــدالً عــن اســتغراق الوقت يف تشــخيص ســبب الصعوبة 

وربطهــا مبســمى تصنيفــي، مثــل العــر القــرايئ )dyslexia(، قبــل أن يتســنى تقديــم أي مســاعدة. وتقــوم 

هــذه الطريقــة عــى افــراض أن جميــع األطفــال مبقدورهــم أن يتعلمــوا إذا كان التدريــس فاعــاً وأن الفصل 

ــل العــر القــرايئ أو اضطــراب نقــص  ــة، مث ــن الطــاب أو تصنيفهــم بتوزيعهــم عــى مجموعــات فرعي ب

االنتبــاه والنشــاط الزائــد )ADHD(، ال يقــدم للربويــن أي معلومــات مفيــدة فيــا يتعلــق بالتدريــس.

Non-Verbal Learning Disability (NVLD) صعوبة التعلم غري اللفظية  -  
يشــر مصطلــح صعوبــة )اعاقــة( التعلــم غــر اللفظيــة إىل اضطــراب عصبــي ناشــئ يف الشــق األميــن مــن 

 )non-verbal or الدمــاغ، حيــث أن اســتقبال املعلومــات غــر اللفظيــة أو املعلومــات القامئــة عــى األداء

)performance-based information والــذي يتحكــم فيــه الشــق األميــن مــن الدمــاغ يتعــرض للضعــف 

والقصــور بدرجــات متباينــة مــا يتســبب يف مشــاكل تؤثــر عــى الوظائــف البرصيــة- املكانيــة، ووظائــف 

الحــدس والوظائــف التنظيميــة والتقومييــة ووظائــف املعالجــة الشــاملة. وتتصــف صعوبــات التعلــم غــر 

ــة  ــبب يف صعوب ــي تتس ــة الت ــية والتنظيمي ــة والحدس ــة- املكاني ــام البرصي ــق بامله ــاكل تتعل ــة مبش اللفظي

ــة، مثــل لغــة الجســد وتعبــرات الوجــه واملــرح العفــوي وفهــم  تفســر املــورشات والتلميحــات االجتاعي

عاقــات الســببية، وتكــون ضمــن مســائل أخــرى. ويعــد اضطــراب التعلــم غــر اللفظــي إعاقــة منائيــة ّذات 

ــة ال ترجــم إىل  ــة قوي ــارات لفظي ــم، فهــو يف العــادة يتضمــن مه ــي. وبوصفــه اضطــراب تعل أســاس عصب

اســتدالل تجريــدي.  
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Normal Curve Equivalents (NCEs) مكافئات املنحنى الطبيعي  -  
هــي مقاييــس لــألداء بنــاًء عــى النظــام املئــوي وتوضــح موقــع الفــرد داخــل املجموعــة. ويتــم تحويلهــا مــن 

أنظمــة مئويــة غــر جمعيــة إىل مقيــاس متــدرج مــن الوحــدات التــي متثــل خطــوات متســاوية ومتكافئــة 

ــاً يســاوي نفــس املقــدار مــن الفــرق ســواء كانــت  ــغ ســت نقــاط مث ــذي يبل ــل. فالفــرق ال مــن التحصي

القياســات بالقــرب مــن منتصــف املقيــاس أم يف اتجــاه الطــرف العلــوي أو الســفي مــن املقيــاس. وهــذه 

الخاصيــة تجعــل مكافئــات املنحنــى اإلعتــدايل مناســبة يف إيجــاد املتوســط.

Normal distribution curve  -  منحنى التوزيع الطبيعي
ــى  ــي أو منحن ــع الطبيع ــار. والتوزي ــات االختب ــع درح ــد توزي ــي لرص ــع الطبيع ــى التوزي ــتخدم منحن يس

ــات  ــم الدرج ــون معظ ــه تك ــرس وفي ــكل الج ــذ ش ــى يأخ ــن منحن ــارة ع ــو عب ــرس )Bell Curve( ه الج

ــف  ــن أن يوص ــه. وميك ــع من ــض واملرتف ــن املنخف ــات يف الطرف ــن الدرج ــل م ــدد قلي ــع ع ــف م يف املنتص

التوزيــع الطبيعــي بالكامــل عــن طريــق املتوســط الحســايب )mean( )وهــو الصفــر( واإلنحــراف املعيــاري 

)standard deviation(، وهــو مقــدار إنحــراف الدرجــات عــن املوســط الحســايب. وذلــك مبعرفــة املتوســط 

الحســايب واإلنحــراف املعيــاري ملجموعــة مــن البيانــات، ثــم ميكــن معرفــة موقــع كل درجــة يف مجموعــة 

ــاق  ــتقع يف نط ــات س ــن البيان ــى أن 68٪ م ــي ع ــع الطبيع ــدة التوزي ــص قاع ــام تن ــكل ع ــات. وبش البيان

ــن  ــن م ــن معياري ــاق إنحراف ــتقع يف نط ــات س ــن البيان ــط و95٪ م ــن املتوس ــد م ــاري واح ــراف معي إنح

ــن املتوســط.  ــة م ــات معياري ــة إنحراف ــن ثاث ــات ســتقع ب ــن البيان املتوســط و99,7٪ م

Normally Distributed  -  البيانات ذات التوزيع الطبيعي
ــاً  ــاً متاث يشــر مصطلــح البيانــات ذات التوزيــع الطبيعــي إىل مجموعــة بيانــات موزعــة توزيعــاً إحصائي

حــول املتوســط الحســايب املمثــل بيانيــاً  مبنحنــى جــريس الشــكل. ويف التوزيــع الطبيعــي املحكــم يتســاوى 

.)mode( ــوال املتوســط الحســايب )mean( والوســيط )median( واملن

Norm-Referenced Tests (NRTs) االختبارات معيارية املرجع  -  
هــي عبــارة عــن اختيــارات رســمية مقننــة تســتوجب اإللتــزام الصــارم بتعليــات إجرائهــا كــا ينبغــي أن 

تشــتمل تلــك االختبــارات عــى أســئلة متثــل جميــع مســتويات الصعوبــة. ويجــب أن ال تكــون تلــك األســئلة 

شــديدة الشــبه بــأي برنامــج معــن مــن الرامــج املنشــورة مــن حيــث املحتــوى أو املســتوى أو األســلوب 

أو املفــردات. وتســتخدم االختبــارات معياريــة املرجــع ملقارنــة الدرجــات التــي يحرزهــا الطفــل الفــرد مــع 

درجــات األطفــال اآلخريــن الذيــن خضعــوا لنفــس االختبــار مــن قبــل. ومــن خــال االختبــار معيــاري املرجع 

 ،)standard score( التــي أحرزهــا الطفــل إىل درجــة معياريــة )raw score ( ميكــن تحويــل الدرجــة الخــام

ــة؛ ولعــل هــذا مــا  ــة مئينيــة )percentile rank( أو تســيع )stanine( بغــرض املقارن ــاً رتب كأن تكــون مث

جــرت عليــه العــادة يف التقييــم ذي املعايــر املرجعيــة.
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Norms  -  املعايري
هــي املعايــر اإلحصائيــة املقننــة التــي تصــف أداء مجموعــات معينــة يف االختبــارات؛ مثل مجموعــة الطاب 

يف أعــار أو صفــوف دراســية مختلفــة يف مجموعــة التقنــن الخاصــة بتقنــن اختبــار مــا. ويفــرض يف أغلــب 

األحيــان أن تكــون املعايــر ممثلــة ملجتمــع أكــر )مجتمــع الدراســة(، كالطــاب مثــاً عــى مســتوى الدولــة. 

وتصــف املعايــر كاً مــن األداء املتوســط أو النموذجي/االعتيــادي؛ فهــي ال ينبغــي أن تعــد مبثابــة املعايــر 

أو املســتويات املنشــودة مــن التحصيــل. ولعــل أكــر تلــك املعايــر شــيوعاً وانتشــاراً هــي الصــف والعمــر 

ــب  ــن رت ــة م ــة معين ــبة مئوي ــا نس ــع دونه ــع تق ــه يف التوزي ــن رتب ــارة ع ــن )percentile( وهــي عب واملئ

العينــة. ومــن األمثلــة أيضــاً عــى ذلــك متوســط الدرجــات التــي يتــم إحرازهــا يف االختبــارات التحصيليــة 

لألطفــال يف ســن التاســعة أو متوســط الــوزن عنــد الــوالدة للذكــور.

Nystagmus  -  تذبذب مقلتي العني غري اإلرادي
ــة كثــراً أو  ــة لكــرة العــن، وقــد تكــون هــذه الحركــة دائري يشــر املصطلــح إىل حركــة رسيعــة غــر إرادي

ــاً أو يف أي اتجــاه آخــر( . ــا أو عمودي ــا قــد تكــون يف أي اتجــاه )افقي ــا كــا أنه قلي
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Objective Observation   -  املالحظة املوضوعية
يقصــد بهــا ماحظــة الســلوكيات وتســجيلها عــى رشيــط صــويت أو رشيــط فيديــو أو عــن طريــق املاحظــات 

املكتوبــة. وميكــن أن ينــدرج تحتهــا تدويــن النقــاط، أي تســجيل مــرات التكــرار لتســهيل إحصائهــا أو املــدة 

ــي  ــوال الت ــال واألق ــروي األفع ــرَّر رسدي ي ــن مح ــارة ع ــون عب ــن أن تك ــا ميك ــا أنه ــة؛ ك ــدل الرع أو مع

شــملتها املاحظــة.  

Ocular Lock  -  انسداد حركة العني
قصور إفرايض يف نطاق حركة العينن ويعزى إىل القصور يف األداء الوظيفي للقرنية بالعن.

One size fits all  -  حجم واحد يسع للجميع
استخدام التدريس الجاعي لتحقيق أهداف التعلم العامة أو املشركة. 

تدريس القواعد الصوتية للمقطع االستهاليل يف الكلمة الذي يسبق حرف متحرك  ومايليه
Onset-rime Phonics Instruction 

ــة  ــا الصوتي ــات ذات املقطــع الواحــد إىل مقاطعه ــة الكل ــة تجزئ ــة كيفي ــم الطــاب يف هــذه الطريق يتعل

الفرعيــة االســتهالية )الحــروف الســاكنة التــي تســبق الحــرف املتحــرك( واألجــزاء التــي تحتــوي عــى الحرف 

املتحــرك ومــا يــأيت بعــده )الحــرف املتحــرك والحــروف الســاكنة التــي تليــه(. ويقــرأ الطــاب كل جــزء مبعــزل 

عــن اآلخــر ثــم يدمجــون األجــزاء معــاً لنطــق الكلمــة كاملــًة. املقطــع الصــويت االســتهايل املذكــور أعــاه 

)Onset( هــو صــوت أول حــرف ســاكن ذي قيمــة  تعبريــة يف املقطــع الصــويت األول بالكلمــة. 

 Onset And Rime  -  الجزء االستهاليل يف الكلمة الذي يسبق حرف متحرك  ومايليه
يقصــد بهــذه العبــارة أجــزاء الكلــات ذات املقطــع الصــويت الواحــد )monosyllabic( يف اللغــة املنطوقــة 

الــكام(. وهــذه الوحــدات أصغــر مــن املقاطــع ولكنهــا قــد تكــون أكــر مــن أصغــر وحــدة صوتيــة لغويــة 

ــك أن املقطــع الصــويت االســتهايل املذكــور أعــاه )Onset( هــو صــوت  ــول، ذل ــى ومدل مجــردة ذات معن

أول حــرف ســاكن ذي قيمــة تعبريــة يف املقطــع الصــويت األول بالكلمــة، فهــو يف كلمــة )bag( اإلنجليزيــة 

يتمثــل يف صــوت الحــرف )b( ويف كلمــة )swim( يتمثــل يف صــوت الحرفــن )sw(. أمــا الجــزء املحتــوي عــى 

الحــرف املتحــرك ومــا يليــه )Rime (، فهــو ذلــك الجــزء الــذي يحتــوي عــى الحــرف املتحــرك وجميــع مــا 

   .)im( يتمثــل يف )swim( ويف كلمــة )ag( يتمثــل يف الحرفــن )bag( يليــه يف املقطــع الصــويت، فهــو يف كلمــة

تجزئة املقاطع الصوتية االستهاللية التي تسبق الحرف املتحرك  ومايليه
Onset-rime Segmentation

يقصــد بذلــك تجزئــة الكلمــة إىل املقطــع االســتهايل الجــزيئ، أي الحرف/الحــروف الصامتــه يف بدايــة املقطــع 

والجــزء املحتــوي عــى الحــرف املتحــرك ومــا يليــه، أي بقيــة املقطــع الصــويت. عــى ســبيل املثــال، يف الكلمــة 

O
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اإلنجليزيــة )swift(، يتمثــل املقطــع الجــزيئ االســتهايل يف )sw( بينــا يتمثــل الجــزء املشــتمل عــى الحــرف 

 .)ift( املتحــرك ومــا بعــده يف

Ontogeny  -  تطور الكائن الفرد
منو وتطور الفرد الحي من مرحلة الجنن حتى سن الكر.

Open Classroom  -  الفصل املفتوح
ــا األنشــطة منظمــة بصــورة غــر  ــي تكــون فيه ــس الت ــة التدري ــوح إىل عملي ــح الفصــل املفت يشــر مصطل

ــة  ــات الفردي ــب االحتياج ــة حس ــون مصمم ــا تك ــا أنه ــة ك ــى املرون ــول ع ــذه الفص ــوم ه ــمية، وتق رس

)open- للمتعلمــن ومُتــارَس يف مســاحات تعلــم أو قاعــات وفقــاً ملفهــوم مناطــق التعلــم مفتوحــة الخطــة

)plan learning areas، حيــث يتنقــل املعلمــون فيهــا مــن مجموعــة إىل أخــرى لتقديــم املســاعدة املطلوبــة. 

وعــى الرغــم مــن ثبــات عــدم فعاليــة مفهــوم الفصــل املفتــوح، الزال هــذا املفهــوم يعــاود الظهــور مــرة 

ــوح )The Open Classroom(، تأليــف  ــد مــن املعلومــات، ميكــن الرجــوع إىل الفصــل املفت أخــرى. وللمزي

 )Education أســتاذ الربيــة الفخــري بجامعــة ســتانفورد، التعليــم فيــا بعــد )Larry Cuban( الري كوبــان

 )Nextربيــع 2004م؛ املجلــد )4(، الرقــم )2(. وتوزيــع املقاعــد يف شــكل مجموعــات باملــدارس االبتدائيــة: 

 )Group Seating in Primary Schools: an indefensible ــا؟ ــاع عنه ــن الدف ــراتيجية ال ميك ــي اس ــل ه ه

ــة  ــة جامع ــانري )Nigel Hastings & Karen Chantrey(، ورق ــن تش ــتنغس وكاري ــل هاس )?strategy لنيج

وود نوتنغهــام ترنــت )Wood Nottingham Trent University Paper( املقدمــة يف املؤمتــر الســنوي لإلتحــاد 

 )Annual Conference of the British Educational Research Association( ــة ــوث الربوي ــاين للبح الريط

ــرا خــال الفــرة مــن 12 إىل 14 ســبتمر 2002م.  جامعــة إكســر )University of Exeter( بإنجل

Open-ended Question  -  السؤال املفتوح
الســؤال املفتــوح هــو ســؤال مفتــوح النهايــة، بحيــث تــرك فيــه الحريــة للطالــب ليجيــب كــا يشــاء وهــذا 

النــوع مــن األســئلة ال ميكــن اإلجابــة عليــه إال بالتوضيــح واالســتفاضة يف الــرشح وال ميكــن إطاقــاً اإلجابــة 

عليــه بنعــم أو ال. 

 Open-endedness  -  النهاية املفتوحة
يطلــق مصطلــح النهايــة املفتوحــة عــى النشــاط أو الســؤال الــذي ليــس لــه حــل واحــد محــدد أو إجابــة 

.)divergent thinking( واحــدة معينــة مــا يفتــح البــاب عــى مرصاعيــه أمــام التفكــر املتباعــد

Operational  -  إجرايئ
أي قائم عى الظواهر التجريبية والقابلة للقياس.

Operational Dyscalculia  -  الحبسة الحسابية اإلجرائية
ــات  ــة عــى عــدم القــدرة عــى إجــراء العملي ــات، وتنطــوي هــذه الصعوب ــم الرياضي ــة يف تعل هــي صعوب

الحســابية األساســية.
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Oppositional Defiant Disorder (ODD) اضطراب التحدي املعارض  -  
يشــر مصطلــح اضطــراب التحــدي املعــارض إىل منــوذج مــن الســلوك املعانــد والعــدواين املســتمر واملتحــدي 

تجــاه رمــوز الســلطة الــذي يــرص مرتكبــه عــى تجــاوز حــدود الســلوك االعتيــادي ملرحلــة الطفولــة. ويظهــر 

اضطــراب التحــدي املعــارض بصــورة أعتياديــة لــدى األطفــال الذيــن لديهــم ســلوكيات معاديــة للمجتمــع 

ويتصــف ســلوكهم بالعنــاد والتحــدي. ويســتمر هــذا الســلوم ملــدة طويلــة ويف مختلــف البيئــات.  

Optometrist  -  أخصايئ البريات
يشــر املصطلــح إىل مقــدم خدمــات رعايــة صحيــة متخصــص يف تصحيــح أخطــاء االنكســار )خطــأ اإلنكســار 

ــة،  ــز الضــوء عــى الشــبكية(، ووصــف النظــارات أو العدســات الاصق ــدرة العــن عــى تركي ــدم ق هــو ع

وتشــخيص حــاالت العــن، وميكــن أيضــاً أن يجــري فحــص النظــر للكشــف عــن ضعــف البــرص.

Oral Language Difficulties  -  صعوبات اللغة الشفهية
قــد يظهــر الشــخص ذو صعوبــات اللغــة الشــفهية ضعفــاً يف املهــارات و/أو القــدرات الخاصــة بالنطــق أو 

املفــردات اللغويــة أو الفهــم الســاعي أو قواعــد اللغــة. 

Oral expression disability  -  صعوبة التعبري الشفهي
يقصــد بالتعبــر الشــفهي قــدرة املــرء عــى التعبــر عــن أفــكاره وحاجاتــه مسرشــداً بالصحيــح واملائــم مــن 

البُنــى اللغويــة والراكيــب النحويــة ومراعــاة مطابقــة املقــال ملقتــى املقــام. ويجــب التنويــه بــأن التعبــر 

الشــفهي ال يعنــي القــراءة الجهريــة أو القــراءة بطاقــة. ولتحديــد صعوبــات التعلــم يف هــذا املجــال، يجــب 

أن تؤثــر الصعوبــة ســلباً عــى األداء األكادميــي، فــإذا مل يكــن القصــور يف التعبــر الشــفهي مؤثــراً عــى األداء 

األكادميــي، فمــن األحــرى أن يتصــدى أخصــايئ عــاج عيــوب النطــق والــكام الحتياجــات الطالــب. 

Oral Method  -  الطريقة الشفوية
هي طريقة لتدريس عملية التواصل اللغوي من خال الكلات املنطوقة للصم أو ضعيفي السمع.

Orthographic knowledge  -  معرفة نظام الكتابة
تتمثــل معرفــة نظــام الكتابــة أو النظــام اإلمــايئ أو قواعــد الكتابــة يف فهــم أن األصــوات الكاميــة يف اللغــة 

ــة اســتعال  ــة كيفي ــك أيضــاً معرف ــة. ويضــاف إىل ذل ــة أو مطبوعــة مرتبطــة بالتهجئ ــوز مكتوب ــا رم متثله

ــروف  ــة بح ــى، والكتاب ــح املعن ــك لتوضي ــو ذل ــل )punctuation( ونح ــط والفواص ــم كالنق ــات الرقي عام

اســتهالية كبــرة كــا يف اللغــة اإلنجليزيــة مثــاً )capitalization(، والرشطــة الخطيــة القصــرة للوصــل بــن 

.)hyphenation( كلمتــن أو بــن مقطعــي كلمــة واحــدة

Orton-Gillingham  -  أورتون وجيلينجهام
ــا  ــم دراســة األصــوات ومخارجه ــادئ عل ــة عــى مب ــة مبني ــام إىل طريق ــون وجيلينجه ــح أورت يشــر مصطل

وعــى الجمــع بــن حــواس متعــددة لعــاج عــر/ صعوبــة القــراءة. وهــذه االطريقــة مــن أبتــكار الدكتــور 

صامويــل أورتــون )Dr. Samuel Orton(، وهــو طبيــب أمــراٍض نفســية وعصبيــة وأخصــايئ علــم األمــراض، 

وآنــا جيلينجهــام )Anna Gillingham(، وهــي مربيــة واختصاصيــة علــم نفــس، وهــي طريقــة قامئــة عــى 
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أســاس العاقــات النموذجيــة املضطــردة بــن األصــوات ذات القيمــة التعبريــة والرمــوز التــي متثــل تلــك 

األصــوات يف اللغــة اإلنجليزيــة. 

Outcomes Based Education (OBE) التعليم القائم عىل املخرجات  -  
ــث  يكــون  ــب )املخرجــات(، حي ــم الطال ــزه حــول تعل ــح إىل منــوذج تعليمــي يتمحــور تركي يشــر املصطل

ــة  ــت املــردودات املطلوب ــاً كان ــون ويســتطيعون أن ينجــزو« أي ــم »يعرف ــات أنه ــاً مــن الطــاب إثب مطلوب

واملخرجــات املتوخــاة. وقــد كان لألكادميــي األمريــي ويليــام ســبادي )William Spady( تأثــره البالــغ عــى 

هــذا النمــوذج. وحظــي منــوذج التعليــم القائــم عــى املخرجــات باهتــام بالــغ يف أســراليا التــي شــهدت 

تطبيقــه عــى نطــاق واســع. ويف حــن أن التعليــم القائــم عــى املخرجــات ال يتطلــب بصفــة محــددة أي 

أســلوب تدريــس معــن فــإن هــذا النمــوذج عــادًة مــا يفــي عــى صعيــد املارســة والتطبيــق إىل التشــجيع 

ــدون  ــج املؤي ــايئ )constructivist pedagogy(. ويحت ــوم البن ــاً للمفه ــس وفق ــول التدري ــي أص ــى تبن ع

للتعليــم القائــم عــى املخرجــات بأنــه ينطــوي عــى مــؤرشات تنبــئ بــأن جميــع الطــاب ســيكون أداؤهــم 

ــي  ــرق والوضــع االجتاع ــدرة والع ــن الق ــررة بغــض النظــر ع ــر املق ــر يف مســتوى املعاي ــل تقدي ــى أق ع

واالقتصــادي ونــوع الجنــس. أمــا منتقــدو التعليــم القائــم عــى املخرجــات فإنهــم يجادلــون بــأن املعايــر 

ــاس أداء  ــن قي ــر املمك ــن غ ــاب وأن م ــف الط ــه أضع ــن أن يحقق ــذي ميك ــد األدىن ال ــل الح ــررة متث املق

الطــاب عــى وجــه الدقــة ألغــراض االلتحــاق بالدراســة الجامعيــة عــن طريــق التنافــس فضــاً عــن أنــه 

يتطلــب زيــادة كبــرة يف العمــل الورقــي مــن قبــل املعلــم.

Out-of-Level Testing  -  االختبارات خارج املستوى
يشــر االختبــار خــارج املســتوى إىل مارســة تقييــم الطــاب يف مســتوى صفــي باســتخدام نســخ اختبــارات 

ــة أخــرى )تكــون يف العــادة أقــل مــن املســتوى الصفــي  للطــاب   مصممــة  للطــاب  يف مســتويات صفي

الخاضعــن لاختبــار(. 

Orthomolecular  -  توازن كيمياء الجسم
االعتقــاد بــأن الحالــة الكيميائيــة الصحيحــة للعقــل وبقيــة الجســم هــي املفتــاح الرئيــي للصحــة وينــص 

هــذا املبــدأ عــى وجــوب تنــاول الفيتامينــات ويف كثــر مــن األحيــان املعــادن بجرعــات كبــرة تبلــغ أضعــاف 

الجرعــات اليوميــة املقــررة إلعــادة الوضــع الداخــي للجســم إىل الحالــة الصحيــة الطبيعيــة أو للمحافظــة 

عــل صحــة الجســم.

Other Health Impaired  -  اإلعاقة الصحية األخرى
يشــر املصطلــح إىل تصنيــف تربــوي وتعليمــي لوصــف الطــاب الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحيــة مزمنــة 

أو حــادة تتســبب يف محدوديــة القــوة أو الحيويــة؛ مــا مــن شــأنه التأثــر ســلبا عــى عمليــة التعلــم واألداء 

ــدرايس للطفل.  ال
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Pacing  -  رسعة العرض
م بهــا التدريــس. والرعــة املثــى هــي الرعــة التــي  يقصــد بهــا الرعــة التــي يُعــرَض بهــا املحتــوى ويَُقــدَّ

تتواكــب مــع وتــرة تعلــم الطالــب.

Paediatric Neuropsychology  -  علم النفس العصبي لألطفال
يتمحــور الركيــز يف علــم النفــس العصبــي لطــب األطفــال حــول دراســة وفهــم العاقــات الســلوكية للمــخ،  

ــن  ــال الذي ــدى األطف ــداً ل ــلوك )brain-behaviour relationships( وتحدي ــخ والس ــن امل ــات ب اي العاق

ــات يف  ــا )known or suspected brain injury( أو إضطراب ــتبه فيه ــة أو مش ــخ معروف ــة م ــم إصاب لديه

منــو الجهــاز العصبــي )neurodevelopment disorders( أو إضطرابــات تعلــم )learning disorders( أو 

.)congenital disorders( ــوالدة ــذ ال ــات موجــودة من إضطراب

Paired Reading  -  القراءة الزوجية
هــي جلــوس الطــاب معــاً بحيــث يجلــس كل إثنــن معــاً ويقومــا بالقــراءة جنبــاً إىل جنــب، ســواء كانــت 

القــراءة جهريــة أم صامتــة ، ثــم يناقشــان مــا قــرآه ســوياً. 

Paper-Based Resources  -  املوارد القامئة عىل الورق
يقصد بها موارد من قبيل الكتب واملواد الورقية املطبوعة األخرى. 

Paraprofessional  -  املساعد املهني
هــو شــخص تكــون وظيفتــه إمــا تدريســية يف طبيعتهــا أو يتــوىل تقديــم خدمــات مبــارشة أخــرى  للطــاب  

و/أو أوليــاء أمورهــم؛ كــا أنــه يعمــل تحــت إرشاف معلــم متخصــص يضطلــع مبســئولية اإلدارة الشــاملة 

للرنامــج، مبــا يف ذلــك مختلــف مجاالتــه تصميــاً وتنفيــذاً وتقييــا لرامــج التدريــس ومراقبــة التقــدم لــدى 

الطالــب. 

Parent report  -  تقرير ويل األمر
يشــر تقريــر ويل األمــر إىل خطــاب مكتــوب، ويعــد مبثابــة أســلوب جيــد لتوثيــق مكامــن القــوة ومواطــن 

ــا يف  ــي يحرزه ــات الت ــه والنجاح ــي تواجه ــات الت ــن التحدي ــاً ع ــل، فض ــدى الطف ــاج ل ــف واالحتي الضع

املدرســة واملنــزل وعــى نطــاق املجتمــع. ومــن خــال إطــاع الفريــق القائــم عــى الخطــة الربويــة الفرديــة 

عــى محتــوى التقريــر ســتكون لــدى الفريــق رؤيــة أكــر تكامــاً وصــورة أكــر اكتــاالً حيــال الطفــل. 

P
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Pedagogy  -  نقل املعرفة
يصــف هــذا املصطلــح النشــاطات التــي تنطــوي عــى نقــل املعرفــة؛ إال أنــه يســتخدم أحيانــاً لوصــف مهنــة 

التدريس.

Peer Power  -  روح الزمالة
ــارة تســتخدم لوصــف الســبل التــي يتخذهــا الطــاب ملســاعدة بعضهــم بعضــاً يف جــو مــن التعــاون.  عب

ــات الدفــاع عــن الزمــاء والــرشاكات بــن الزمــاء. ــة ذلــك تكويــن فــرق التدريــس وهيئ ومــن أمثل

Percentiles or percentile ranks  -  املئينيات/أو الرتب املئينية
هــي نقطــة يف التوزيــع التكــراري تقــع دونهــا نســبة معينــة مــن التســجيات اإلحصائيــة؛ فاملئــن الخامــس 

والثاثــون، عــى ســبيل املثــال، هــو نقطــة تقــع دونهــا %35 مــن التســجيات. والرتبــة املئينيــة هــي رتبــة 

لدرجــة خــام معينــة )درجــة كــا حصــل عليهــا الطالــب ومل تخضــع للمعالجــة اإلحصائيــة( توضــح النســبة 

املئويــة للجالســن لاختبــار والذيــن حصلــوا عــى درجــات مســاوية لهــا أو أقــل منهــا. وكمثــال لذلــك، إذا 

حصــل %14 مــن الجالســن لنفــس االختبــار عــى درجــات أعــى مــن الدرجــة التــي حصلــت عليهــا تكــون 

يف هــذه الحالــة قــد أحــرزت رتبــة مئينيــة مقــدرة هــي الرتبــة »السادســة والثانــن«. وباملقابــل، إذا حصــل 

%86 مــن الجالســن معــك لاختبــار عــى درجــات أفضــل مــن درجتــك، فــإن رتبــك املئويــة ســتكون هــي 

»الرابعــة عــرشة«.  

Perception  -  اإلدراك
اإلدراك هو استلهام املعنى واستيعابه إثر استشفافه من املعلومات املستقبلة عن طريق الحواس. 

Perceptual Handicap  -  اإلعاقة اإلدراكية
تشــر اإلعاقــة اإلدراكيــة إىل وجود صعوبــة يف إدراك املعلومات البرصية أو الســمعية أو اللمســية )املعلومات 

ــا أو  ــات أو معالجته ــك املعلوم ــز تل ــس( أو متيي ــمع أو اللم ــر أو الس ــواس النظ ــق ح ــن طري ــة ع املدرك

تنظيمهــا. ويتوقــف معــدل النمــو والتعلــم عــى التكامــل واالعتــاد املتبــادل الــروري ملعالجــة املعلومــات 

cap/( املدركــة عــن طريــق الحــواس. فقــد يقــول الشــخص ذو اإلعاقــة اإلدراكيــة إن الكلمتــن اإلنجليزيتــن

ــدل  ــس الشــكل. وال ت ــران بنف ــن )b( و)d( يظه ــن االنجليزي ــة أو إن الحرف ــس الطريق ــان بنف cup( تنطق

الحاجــة الســتخدام النظــارات أو املعينــات الســمعية بالــرورة عــى وجــود إعاقــة إدراكيــة.  

Problems  Perceptual  -  مشاكل اإلدراك
ــة،  ــات الســمعية و/أو البرصي ــاإلدراك البــرصي و/أو اإلدراك الســمعي أو باإلعاق هــي املشــاكل املرتبطــة ب

فالطالــب الــذي تكــون لديــه مشــاكل يف اإلدراك البــرصي قــد يعــاين مثــاً مــن مشــاكل رؤيـــة ومــن ثــم تذكر 

األشــكال املرئيــة أو قــد مييــل إىل عكــس الحــروف واســتخدام حــرف محــل آخــر، كأن يبــدل الحــرف )س( 

بالحــرف )ش( أو العكــس. أمــا الطالــب الــذي يعــاين مــن مشــاكل يف اإلدراك الســمعي، فقــد يواجــه صعوبــة 
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يف التمييــز بــن الكلمتــن اللتــن يبــدو نطقهــا متشــابهاً )مثــل كلمــة مدرســة وكلمــة مدرســة( أو يف إتبــاع 

التعليــات الشــفهية. وهــي مشــاكل يعــاين منهــا بعــض الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم.

Perceptual Motor Development  -  النمو اإلدرايك الحريك
هــو منــو قــدرة األطفــال عــى تحريــك األجــزاء املختلفــة بأجســامهم يف ســياق تعاملهــم مــع األشــياء والنــاس 

يف نطــاق مداركهــم،  األمــر الــذي يتطلــب الجمــع بــن املهــارات الحركيــة واملهــارات املعرفيــة.  

Perceptual-Motor  -  حريك - إدرايك
ــى  ــوات اإلدراك ع ــتمل قن ــريك. وتش ــاط الح ــع النش ــوات اإلدراك م ــف قن ــل مختل ــف تفاع ــح يص مصطل

ــة.  ــية والحركي ــمعية واللمس ــة والس ــوات البرصي القن

Performance 1Q  -  حاصل الذكاء يف مجال األداء العميل
أحــد عنــارص حاصــل الــذكاء عــى سلســلة اختبــارات »وكســلر )Wechsler( » للــذكاء وهــو يغطــي املواضيع 

ــزاء الناقصــة يف  ــال األج ــزاء الصــورة، وإك ــب أج ــة، وترتي ــن أشــكال كامل ــياء لتكوي ــع األش ــة: تجمي التالي

الصــورة، وتصميــم األشــكال واملربعــات، والرميــز  واملتاهــات.

Performance Deficit  -  قصور األداء
يشــر هــذا املصطلــح إىل قــدرة يف االنخــراط يف نشــاط مســتحب مــع عــدم التمكــن مــن ذلــك عندمــا تكــون 

هنــاك أحــوال وظــروف محددة. 

Personal Care Attendant (PCA) مساعد الرعاية الشخصية  -  
هــو شــخص جــرت العــادة عــى توظيفــه مــن قبــل وكالــة للرعايــة املنزليــة ملعاونــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

.)Activities of Daily Living - ADL’s( ومســاعدتهم يف مبــارشة نشــاطات الحيــاة اليوميــة

Person First Language  -  لغة الشخص يف األول
يشــر املصطلــح إىل طريقــة كام يراعــى فيهــا أوالً وقبــل كل يشء احــرام الفــرد أو الشــخص ثــم اإلتيــان عــى 

 )child  with ذكــر اإلعاقــة،كأن نقــول عــى ســبيل املثــال عــن الطفــل إنــه طفــل لديــه صعوبــات تعلــم

)learnig disabilities بــدالً أن نقــول عنــه إنــه طفــل صعوبــات تعلــم )learnig disabiled child(. وقــد 

)Edu-  كان ذلــك أحــد أســباب تغيــر مســمى القانــون العــام مــن قانــون تعليــم جميــع األطفــال املعاقــن

 )Individuals إىل قانــون التعليــم لألفــراد ذوي اإلعاقــات cation Of All Handicapped Children Act(

 )with Disabilities Education Act- IDEA. وقــد يبــدو ذلــك أكــر وضوحــاً  يف اللغــة اإلنجليزيــة عــى 

إعتبــار الصفــة تســبق املوصــوف.
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Pervasive Language Deficit  -  القصور اللغوي الشامل
يشــر القصــور اللغــوي الشــامل إىل وجــود مشــاكل لغويــة عديــدة مجتمعــة لــدى الفــرد مثــل الضعــف 

ــا يف  ــة يف التحــدث وم ــر وعــدم الطاق ــدرة عــى التعب ــة النطــق وعــدم الق ــراءة وصعوب ــة والق يف التهجئ

حكــم ذلــك. وهنــاك جــدل حــول مــا إذا كان بعــض األفــراد يعانــون مــن عــر قــرايئ شــديد للغايــة )مــا 

يرتــب عليــه وجــود هــذه التشــكيلة الواســعة مــن أوجــه القصــور اللغــوي( وال يتــم تصنيفهــم ضمــن فئــة 

»الضعــاف يف القــراءة« )أو ضعيفــي التعلــم يف كل مجــال(.

Phoneme  -  )الوحدة الصوتية الكالمية الصغرى )الفونيم
هــي أصغــر وحــدة صوتيــة لغويــة مجــردة ذات معنــى ومدلــول عــن طريقهــا ميكــن التفريــق بــن املعــاين 

يف الكلــات املنطوقــة. ومــن أمثلتهــا يف اللغــة اإلنجليزيــة ... الــخ. وهــي تســاعد عــى متييــز نطــق لفظــة 

ــة  ــرى األوىل يف الكلم ــة الصغ ــدة الصوتي ــى الوح ــراً ع ــت تغي ــال إذا أجري ــبيل املث ــى س ــرى، فع ــن أخ ع

ــى(. وتضــم  ــايل ســيتغر املعن ــة )bat( وهــي )b( إىل )p( ســتتغر الكلمــة )bat( إىل )pat( )وبالت اإلنجليزي

اللغــة اإلنجليزيــة نحــواً مــن واحــد وأربعــن إىل أربــع وأربعــن )44-41( وحــدة صوتيــة صغــرى. وهنالــك 

قلــة مــن الكلــات، مثــل )a( و)oh( لديهــا وحــدة صوتيــة صغــرى واحــدة فقــط؛ وإال فــإن معظــم الكلــات 

    .)f(و )i( مؤلفــة مــن وحدتــن صوتيتــن هــا )if( لديهــا أكــر مــن وحــدة صوتيــة صغــرى. فالكلمــة

Phonograms  -  الكتابة الصوتية
تشــر الكتابــة الصوتيــة  إىل كتابــة الكلــات حســب لفظهــا  وهــي سلســلة مرابطــة مــن الحــروف ذات 

 )MIGHT( وكلمــة )FLIGHT( يف كلمــة )IGHT( ــل سلســلة ــة يف كلــات مختلفــة مث الوحــدة الصوتي

ــة تناغــم وإيقــاع. ــة الصوتي وكلمــة )TIGHT(. وللكتاب

Phonetic Method  -  الطريقة الصوتية
هــو عبــارة عــن طريثقــة ملعالجــة صعوبــات النطــق وهــي مقاربــة مبوجبهــا يلفــت اخصــايئ العــاج االنتبــاه 

ــوات  ــاج األص ــق وإنت ــة بالنط ــاء املعني ــة واألعض ــددة لألبني ــع املح ــركات واملواض ــز إىل الح ــه الركي ويوج

الكاميــة وإخــراج الحــروف. 

Phonics  -  الصوتيات
ــوت  ــن الص ــة ب ــا أو العاق ــوات ورموزه ــد األص ــال قواع ــص يف مج ــدد ومخص ــس مح ــلوب تدري ــو أس ه

ورمــزه، حيــث يتــم نطــق الكلــات وتهجيهــا وفقــاً لقواعــد محــددة لتعليــم وتدريــب املبتدئــن يف القــراءة 

والتهجئــة مــن خــال الربــط بــن الحــرف وقيمتــه الصوتيــة، طريقــة صــوت الكلمــة عنــد نطقهــا أو لفظهــا. 
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Phonemic Awareness  -  الوعي الصويت
ــوات  ــة باألص ــم ومعرف ــة إىل فه ــوات الكامي ــة باألص ــة اللغوي ــويت أو املعرف ــي الص ــح الوع ــر مصطل يش

ــواع القــدرة  ــه. ويعــد الوعــي الصــويت نــوع مــن أن ــذي ميثل ــة. أي الربــط بــن الصــوت والحــرف ال اللغوي

ــكام  ــن ال ــة ب ــة واملقابل ــا وراء اللغ ــات م ــة بعملي ــي املعرف ــي تقت ــق الت ــات النط ــة عملي ــى معالج ع

ونظائــره مــن األصــوات الكاميــة، فالحــرف اإلنجليــزي )c( يف كلمــة )cat( ينطــق مثــل الحــرف )k( ومعرفــة 

العاقــات مثــاً، الحــرف املتحــرك - حــرف العلــة - الــذي يتبعــه حــرف ســاكن وحــرف )e( غــر منطــوق 

يكــون يف العــادة ممــدوداً. وتعــد معرفــة األصــوات الكاميــة مــؤرشاً هامــاً للتنبــؤ مبشــاكل القــراءة التــي 

ــاً محــدداً  ــون تدريب ــات يف هــذا املجــال ويتطلب ــن يواجهــون صعوب ــدى األفــراد الذي ســتحدث مســتقباً ل

عــى مهــارات التعامــل مــع األصــوات الكاميــة ومعرفتهــا. وكثــراً مــا يعــاين الطــاب ذوو العــر القــرايئ 

مــن صعوبــات يف معرفــة أصــوات الــكام والقــدرة عــى التعامــل معهــا. ومــن الواضــح أنــه ميكــن إدراك 

ــات  ــد مــن صعوب ــب العدي ــة هــي لُ ــة األصــوات الكامي ــت املشــاكل املتعلقــة مبعرف ــي جعل األســباب الت

القــراءة لــدى الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم، ذلــك أن الشــخص الــذي يواجــه صعوبــة يف تحليــل الكلــات 

بإرجاعهــا إىل مكوناتهــا الصوتيــة األساســية ســوف تكــون لديــه بــا شــك صعوبــة يف تعلــم القــراءة. ورغــم 

أن مشــاكل معرفــة األصــوات الكاميــة ميكــن أن تكــون الســبب للعديــد مــن صعوبــات القــراءة، فــإن مثــة 

ــة يف  ــراءة ميكــن أن تكــون ناشــئة عــن الصعوب ــات الق ــدة عــى أن نســبة صغــرة مــن صعوب ــة متزاي أدل

معالجــة املعلومــات اإلمائيــة )Orthographic(، والبرصيــة ) )Visualاملتعلقــة باألحــرف، والتعامــل مــع 

تلــك املعلومــات بفاعليــة. هــذا وال يــزال الوقــت مبكــراً للحديــث عــن خطــورة املشــاكل اإلمائية/البرصيــة، 

ــات القــراءة. بالنســبة لألشــخاص ذوي صعوب

Phonological Awareness Tasks  -  مهام الوعي الصويت
ــدرة  ــد هــذه الق ــث تع ــة، حي ــة األصــوات الكامي ــرد عــى معرف ــدرة الف ــاس ق ــات لقي ــام وواجب هــي مه

ــات  ــال ال الحــرص عــى الفئ ــام عــى ســبيل املث ــراءة. وتشــتمل هــذه امله ــاً للنجــاح يف الق ــزاً محوري مرتك

ــات هــي: ــة، والفئ ــر رســمية ماثل ــم غ ــس تقيي ــن اســتحداث مقايي ــن للمعلم ــاه وميك ــواردة أدن ال

ــا هــي 	  ــع صــوت الحــرف املشــابه )Sound-to-Sound Matching( : م ــة صــوت الحــرف م مطابق

 )break وLake( األصــوات املتشــابهة يف الكلمتــن اإلنجليزيتــن ؟

مطابقــة صــوت الحــرف مــع صــوت يف الكلمــة )Sound-to-Sound Matching( : هــل هنــاك صــوت 	 

للحــرفٍ )S(يف كلمــة)City(؟

 	 )egg(و )eat( هـــل تبـــدأ الكلمتــان : )Word-to-Word Matching( مطابقــة الكلمــة مــع الكلمـــة

ــق ؟ ــس الصوت/النط بنف

 	.)t-a-h( :وضع أصوات الحروف التالية معاً لتكوين كلمة :)Blending( الركيب

حــذف الفونيــات )Deleting Phonemes(: مــا هــي الكلمــة التــي ســتحصل عليهــا يف حالــة حــذف 	 

صــوت الحــرف )h( مــن كلمــة )hat(؟

تغيــر مواقــع الفونيــات )Moving Phonemes(: مــا هــي الكلــات األخــرى التــي ميكــن تركيبهــا من 	 

.)ate( , )tea( ؟)e-a-t( الحــروف
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إضافــة الفونيــات )Adding Phonemes(: مــا هــي الكلمــة التــي ميكــن الحصــول عليهــا عنــد إضافــة 	 

صــوت الحــرف )h( قبــل كلمــة )at( ؟

تجزئــة الفونيــات )Phonemic Segmentation(: مــا هــي األصــوات املختلفــة التــي تســمعها عنــد 	 

نطــق كلمــة )happy(؟ أو قــم بتجزئــة كلمــة )smile( إىل أصــوات الحــروف التــي تكــون منهــا تلــك 

الكلمــة عنــد نطقهــا.

عد الفونيات )Phonemic Counting(: كم عدد أصوات الحروف يف كلمة )happy(؟ 	 

 	 )Phonemic Classification( )التصنيــف الفونيمــي )تصنيــف الكلات عى أســاس أصــوات حروفهــا

.)cake, make, lake, pie(  مــا هــي الكلمــة املختلفــة يف الكلــات التاليــة وملــاذا؟

Phonological Dyslexia -  صعوبة القراءة املتعلقة بالنطق
ــق  ــودر )Boder(« املتعل ــات »ب ــارة عــن نظــر منــايئ لصعوب ــراءة هــو عب ــات الق ــوع مــن صعوب هــذا الن

ــا  ــا يقابله ــة وم ــدات الكتابي ــن الوح ــة ب ــة الصحيح ــق العاق ــات بتطبي ــراءة الكل ــى ق ــدرة ع ــدم الق بع

مــن وحــدات صوتيــة كاميــة، ونــوع »كولتهــارت )Coltheart(« مــن صعوبــات القــراءة املكتســبة، ونــوع 

»دويرنــج )Doering(« و«هوشــكو )Hoshko(« املتعلــق بضعــف مخــارج الحــروف. وصعوبــات القــراءة 

املتعلقــة بالنطــق وإخــراج الحــروف يتصــف بوجــود مشــاكل يف تفســر أو تطبيــق العاقــة بــن أصــوات 

الــكام ومــا يقابلهــا مــن وحــدات الكتابــة.

Phonological Processing  -  معالجات أصوات  الكالم
ــة  ــن الحــروف ورموزهــا الكتابي ــة ب ــل الهام ــات وأوجــه التقاب ــق العاق ــة وتطبي ــدرة عــى معرف هــي الق

ــاءة  ــي بكف ــا ي ــام مب ــادراً عــى القي ــرد ق ــات أن يكــون الف ــب هــذه العملي ــة. وتتطل يف الصفحــة املطبوع

ــة؛ 2(  ــرة العامل ــدى أو الذاك ــرة امل ــرة قص ــة يف الذاك ــات الصوتي ــل املعلوم ــز أو متثي ــدار: 1( الرمي واقت

اســرجاع املعلومــات الصوتيــة مــن الذاكــرة طويلــة املــدى؛ 3( إظهــار معرفــة الوحــدات الصوتيــة الكاميــة 

)الفونيــات( أو معرفــة مــا وراء العمليــات اللغويــة أو معرفــة األصــوات الكاميــة والعاقــات واملقابــات 

.)Phonological Awareness( ــة ــوات الكامي ــة األص ــر معرف ــا، )أنظ ــوات ورموزه ــن األص ب

Phonology  -  )علم األصوات الكالمية )الفونولوجيا
ــة  ــة الكامي ــات الصوتي ــة )أي املكون ــة للغ ــة اللفظي ــارص الصوتي ــة إىل العن ــوات الكامي ــم األص ــر عل يش

ــة  ــن الوحــدة الكامي ــط ب ــة فــك رمــوز النطــق والرب ــة(؛ وهــي هامــة لعملي املرتبطــة بالوحــدات الكتابي

ــا. ــز له ــا أو ترم ــي متثله ــة الت والوحــدة الكتابي

Photopic Vision  -  الرؤية الضوئية
ــن.  ــات الع ــي مخروط ــوء ه ــتقبال الض ــدات اس ــون وح ــث تك ــاطع حي ــوء الس ــة يف الض ــر إىل الرؤي يش

وتســمح هــذه الرؤيــة بتمييــز األلــوان بوحــدة اإلبصــار والوقــوف عــى التفاصيــل بوضــوح شــديد. وهــي 

ــة عــدا يف بعــض حــاالت العــر القــرايئ. ــة وليســت جانبي ــة مركزي رؤي
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Phylogeny  -  علم نشوء األنواع
ــة مــن  ــة وتطورهــا وازدهارهــا وانقراضهــا عــر فــرات طويل ــم يبحــث يف نشــوء املخلوقــات الحي هــو عل

الزمــن. 

Physical Therapy  -  العالج الطبيعي
ــام  ــتخدام العظ ــن اس ــى تحس ــاعد ع ــذي يس ــي، وال ــاج الطبيع ــايئ الع ــه أخص ــذي يقدم ــاج ال ــو الع ه

والعضــات واملفاصــل و/أو األعصــاب.

PL 99-457 - 457-99 القانون العام رقم
ــم  ــون تعلي ــم قان ــاً باس ــرف حالي ــام 1975، ويع ــم 142-94، الصــادر يف ع ــام رق ــون الع ــل للقان ــو تعدي ه

األفــراد ذوي اإلعاقــات )IDEA(. ويتــم الركيــز فيــه عــى أهميــة برامــج مــا قبــل ســن التعليــم املــدريس 

لألطفــال الصغــار حديثــي الــوالدة، وملــن هــم يف مرحلــة الحبــو وبرامــج تعليــم الوالديــن وبرامــج املرحلــة 

الثانويــة ومرحلــة مــا بعــد الثانويــة لألفــراد ذوي االحتياجــات الخاصــة.

L 94-142 - 	4	-94 القانون العام
 )Education of يشــر القانــون العــام -94 142 إىل قانــون تعليــم األطفــال املعاقــن الصــادر عــام 1975م

 .)IDEA( أصبــح قانــون التعليــم لألفــراد ذوي اإلعاقــات( .Handicapped Children Act of 1975 EHA(

ــب  ــاين واملناس ــام املج ــم الع ــم التعلي ــام تقدي ــم الع ــدارس التعلي ــى م ــب ع ــون يج ــذا القان ــب ه وبوج

لألطفــال الذيــن تنطبــق عليهــم الــرشوط ممــن تــراوح أعارهــم بــن ثــاث ســنوات واثنتــن وعرشيــن ســنًة 

 .)IDEA( بغــض النظــر عــن اإلعاقــة؛ وهــو يعــرف حاليــاً مبســمى قانــون تعليــم األفــراد ذوي اإلعاقــات

Placement  -  تحديد مكان الخدمة
يقصــد بهــذا املصطلــح وضــع الطالــب يف الصــف أو املســتوى املائــم لقدراتــه؛ أي مــا يتــم اختيــاره للطالــب 

ذي اإلعاقــة مــن فصــل مــدريس و/ أو برنامــج درايس و/ أو عــاج تربــوي وخافــه. 

Planning program  -  تخطيط الربنامج
إعــداد وتطويــر برنامــج تربــوي فــردي مــن خــال بيانات/معلومــات األداء واملســتوى الوظيفــي والبيانــات 

األخــرى )مــا هــي املجــاالت التــي تتطلــب تدريســاً خاصــاً، ومــا هــي الخدمــات املســاندة واملناهــج التــي 

يلــزم توفرهــا؟(.
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Polyphone  -  تعدد األصوات
يشــر املصطلــح إىل كلمــة تكــون تهجئتهــا نفــس تهجئــة كلمــة أخــرى ولكــن نطقهــا يكــون مختلفــاً عندمــا 

تُْنطَــق. ومــن أمثلــة ذلــك كلمــة )WIND( اإلنجليزيــة، حيــث تعنــي تعبئــة الســاعة أو تدويرهــا حســب 

ورودهــا يف الجملــة التاليــة: ميكنــك تعبئــة الســاعة )you can WIND a watch( أو تــأيت مبعنــى الريــاح 

 .)WIND blows hard( ( كــا هــي يف الجملــة التاليــة: )تهــب الريــاح بشــدةWIND(

Poor comprehenders  -  ضعيفو الفهم
يواجــه ضعيفــو الفهــم صعوبــة يف فهــم معنــى مــا يقرؤونــه وميكــن تحديدهــم والتعــرف عليهــم بإجــراء 

تقييــم للفهــم القــرايئ.  

Portfolio  -  األعامل املنجزة يف فرتة معينة
هــو نــوع مــن أنــواع التقييــم الحقيقــي وتُرتبــط االختبــارات فيــه مبواقــف حياتيــة حقيقيــة أو ذات مغــزى 

ومدلــول والتــي متثــل املنجــزات الكليــة واألكادمييــة والشــخصية للفــرد الخاضــع لهــذا النــوع مــن التقييــم. 

ويقــدم املعلمــون اإلرشــادات بشــأن نوعيــة محتــوى التقييــم ومســتواه. وهــذا النــوع مــن التقييــم يوثــق 

ــارات  ــة ومه ــارات الكتاب ــل مه ــاالت )مث ــن املج ــدد م ــب يف ع ــور الطال ــس تط ــة ويعك ــدم يف املدرس للتق

الــكام، بالتســجيل عــى أرشطــة صوتيــة وهكــذا(. وتعمــل املشــاريع الخاصــة بهــذا التقييــم عــى متكــن 

ــارات  ــكام واالســتاع ومه ــة وال ــة والكتاب ــراءة واللغ ــاد الق ــم أنفســهم بأنفســهم يف م ــن تقيي الطــاب م

النقــاش.

Portfolio Assessment -  تقييم األعامل املنجزة يف فرتة معينة
هــو نــوع مــن التقييــم الحقيقــي التأمــي الــذي هــو عبــارة عــن تشــكيلة متنوعــة مــن أعــال الفــرد خــال 

فــرة مــن الزمــن. وينبغــي أن تــرز هــذه املجموعــة مهــارة االتصــال والتخاطــب والراعــة اللغويــة لــدى 

 )Authentic ــي ــم الحقيق ــر أيضــاً التقيي ــاالت. انظ ــن املج ــدد م ــاءات والتطــور يف ع ــك الكف ــرد وكذل الف

Assessment(.

Positive Feedback  -  التغذية الراجعة اإليجابية
هي إشعار الطالب بأن استجابته صحيحة. 

Positive Reinforcement  -  التعزيز اإليجايب
يقصــد بــه املكافــأة  التــي تتبــع االســتجابة الصحيحــة بقصــد التشــجيع عــى التعلــم؛ ويتمثــل ذلــك يف أي 

مثــر أو مؤثــر مــن شــأنه تدعيــم اســتجابة معينــة عندمــا يتــم تقدميــه وفقــاً لهــا.  ويعــد املعــزز اإليجــايب 

طريقــة فاعلــة جــداً للتأثــر عــى ســلوك الطفــل؛ فهــو أحــد أهــم العنــارص واملكونــات األساســية يف جميــع 

ــا وملموســاً.  ــا واجتاعي ــاً ومادي إســراتيجيات التوجيــه واإلرشــاد. وميكــن أن يكــون املعــزز اإليجــايب لفظي
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ــف وابتســامة ونشــاط مفضــل وملصــق أو أي  ــت عــى الكت ــارة تشــجيعية، وتربي وهــو يشــتمل عــى عب

جائــزة أخــرى. وسيســتجيب كل طفــل بصــورة مختلفــة لــكل نــوع مــن أنــواع املعــززات وألجــل هــذا ولــي 

يكــون املعــزز فعــاالً يجــب أن نجــد املعــزز الــذي يحظــى بقيمــة لــدى الطفــل. 

Post-modernism  -  ما بعد الحداثة
يشــر مصطلــح مــا بعــد الحداثــة إىل نظريــة اجتاعيــة سياســية انبثقــت عــن الفكــر العلمــي الحديــث،  

الــذي تطــور يف عــرص التنويــر )Age of Enlightenment( خــال القــرن الثامــن عــرش. وينطــوي مفهــوم 

مــا بعــد الحداثــة  عــى رفــض الحقيقــة املوضوعيــة والروايــة الثقافيــة العامليــة والركيــز عــى دور اللغــة 

وعاقــات القــوة والســلطة ودوافعهــا. وقــد أثــر مفهــوم  مــا بعــد الحداثــة تأثــر كبــراً عــى العديــد مــن 

املجــاالت الثقافيــة، مبــا فيهــا النقــد األديب واللســانيات واملعــار والفنــون البرصيــة.  ويجــادل رواد مــا بعــد 

الحداثــة بأنــه ليســت هنــاك مثــة حقائــق مطلقــة، وأن املعرفــة متغــرة وغــر نهائيــة يف تغرهــا؛ فهــي يف 

حالــة مســتمرة مــن االختبــار والتجريــب، وأن الحقيقــة ال توجــد بصــورة موضوعيــة، وإمنــا تصــاغ وتقولــب 

وفقــاً الحتياجاتنــا واهتاماتنــا ومواقفنــا املتحيــزة الجامــدة وتقاليدنــا الثقافيــة. أمــا وجهــة نظــر أنصــار مــا 

ــال املــدارس فهــي تتمثــل يف أن يــد املســاعدة ينبغــي أن متتــد  للطــاب  منــذ مرحلــة  بعــد الحداثــة حي

مبكــرة مــن ســنوات العمــر ليتســنى لهــم الوقــوف عــى كيــف أن األفــكار واملؤسســات جــرى تفصيلهــا عــى 

مقــاس قيــم النــاس واهتاماتهــم وأن املعرفــة بدورهــا تعتمــد عــى القيــم والثقافــات وأنــه ميكــن تغيرهــا. 

ــاً، بحيــث يســتنهض همــم الطــاب ويســتثر  ــاً وحواري ــدرايس فينبغــي أن يكــون دميقراطي ــا الفصــل ال أم

كوامــن طاقاتهــم و أن تحظــى قيمهــم باالحــرام الــازم لطــرح مرئياتهــم أمــام زمائهــم وأمــام معلميهــم 

عــى حــد ســواء. وينــادي بعــض املعلمــن والربويــن بتبنــي طريقــة مــا بعــد حداثيــة يف املــدارس بحيــث 

يُْنظـَـر إىل املحتــوى التقليــدي والتدريــس املوّجــه مــن قبــل املعلــم واالختبــارات املوضوعيــة بحســبانها بنــى 

وهيــاكل مدرســية مســيطرة وممكنــة للبنــى الســلطوية الحديثــة. ويدافــع املعلمــون والربويــون عــن رفــض 

الحقيقــة املوضوعيــة التــي يرونهــا موقفــاً أيديولوجيــاً مصطنعــاً.  أمــا الــرأي اآلخــر يف مــا يســمى »الحــرب 

الثقافيــة )Cultural War(« وحــرب التاريــخ )History War(« فمــؤداه أن املحتــوى الــدرايس يف املــدارس 

ينبغــي النظــر إليــه بحســبانه قامئــاً عــى الحقائــق وليــس منشــأ عــى ســبيل االفــراض، كــا ينبغــي النظــر 

إليــه باعتبــار أنــه ميكــن معرفتــه وتدريســه كــا ميكــن اختبــار مــن يعرفونــه ويدرســونه.

Postural Rehabilitation  -  إعادة التأهيل الحريك
الهــدف األســايس لطريقــة دومــان ))Doman ودياكاتــو )Delacato( لتصحيــح صعوبــات التعلــم، حيــث، 

يعــاود الفــرد تطويــره ملهــارات املــي البطــيء واملــي العــادي والجــري.

Practognostic Dyscalculia  -  ضعف مهارات الرياضيات املتعلقة باملعرفة من خالل املامرسة
نــوع مــن الصعوبــة يف مجــال الرياضيــات تتعلــق بتطبيــق مفاهيــم الرياضيــات عنــد اســتخدام األشــكال 

ــة  ــة أو ثاثي ــت برصي ــواء كان ــات )س ــارات الرياضي ــم مه ــة بتعلي ــة والخاص ــودة يف البيئ ــة املوج الرياضي

ــاد(. األبع
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Pragmatics  -  استخدام اللغة لألغراض االجتامعية
ــركات  ــاءات وح ــل اإلمي ــة، مث ــة للغ ــتخدامات االجتاعي ــرات واالس ــا إىل التفس ــح هن ــذا املصطل ــر ه يش

ــل. ــع التواص ــررات ودواف ــه وم ــات الوج ــر قس ــم وتعاب الجس

Preacademic Skills  -  املهارات الدراسية القبلية
وهــي املهــارات املطلوبــة كــرشوط مســبقة للنجــاح الــدرايس يف مجــاالت القــراءة والرياضيــات واللغــة. وقــد 

جــرت العــادة عــى الركيــز عليهــا يف املقاييــس املســتخدمة يف الفــرز وكذلــك املقاييــس املحكيــة . 

Precocity  -  النمو املبكر
يتميــز النمــو املبكــر ببلــوغ مرحلــة النضــج والرشــد يف فــرة مبكــرة بصــورة ملحوظــة قبــل مرحلــة النمــو 

االعتياديــة ملــن هــم يف مثــل عمــره. وتتجــى لــدى معظــم األطفــال املوهوبــن مظاهــر الــذكاء املبكــر ولكــن 

ــم  ــة التعل ليــس جميــع مــن تتطــور مهاراتهــم مبكــراً مــن املوهوبــن؛ فقــد يصلــون إىل مــا يســمى هضب

)plateau( ، التــي يتوقــف عندهــا تقــدم التعلــم أو يقــل، مــا ميكــن ذوي القــدرات املتوســطة مــن اللحــاق 

بهــم. 

Prenatal  -  قبل والدي
أي موجود أو حادث قبل الوالدة. 

Pre-Operational Stage  -  مرحلة ما قبل العمليات العقلية
هــي املرحلــة الثانيــة مــن مراحــل نظريــة بياجيــه )Piaget( للنمــو املعــريف؛ وفيهــا يســيطر مــا يــدرك عــن 

طريــق البــرص عــى تفكــر الطفــل.

Prereading Activities  -  أنشطة ما قبل القراءة
هــي األنشــطة الســابقة للقــراءة، مثــل: العصــف الذهنــي وتنظيــم املعــاين والتنظيــم البيــاين للــادة املــراد 

ــة  ــص وطريق ــادة الن ــب م ــكل« ترتي ــن »هي ــم واملصطلحــات الرئيســية لتكوي ــا. وتســتخدم املفاهي قراءته

ــراءة  ــل الق ــا قب ــطة م ــاالت أنش ــوى احت ــة. إن أق ــردات اللغوي ــطة املف ــيط اإلدرايك وأنش ــا والتوس عرضه

ــاء مهمــة قرائيــة محــددة. ــة أثن يكمــن يف فائدتهــا الفوري

Preschool Special Education  -  الرتبية الخاصة قبل سن دخول املدرسة
يشــر املصطلــح إىل برنامــج تربــوي تعليمــي مصمــم خصيصــاً بحيــث يفــي باالحتياجــات النائيــة الفرديــة 

الخاصــة بطفــل ذي إعاقــة يبلــغ مــن العمــر ثــاث أو أربــع أو خمــس ســنوات. وينطــوي الرنامــج املذكــور 

عــى مجهــود تربــوي تعليمــي يتمحــور حــول الطفــل ويركــز عليــه. ويشــار إليــه يف بعــض األحيــان مبســمى 

الجــزء 819 مــن قانــون األفــراد ذوي اإلعاقــة.
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Present level of performance  -  مستوى األداء الحايل
هــو عبــارة عــن ملحــة خاطفــة أو ملمــح رسيــع عــن مســتوى أداء الطفــل يف الوقــت الحــايل. وينطــوي ذلــك 

عــى وصــف املهــارات الدراســية للطفــل )مثــل مســتوى القــراءة( واملهــارات الوظيفيــة )مثــل إجــراء الحــوار 

أو الكتابــة بقلــم الرصــاص(. وتتــوىل املدرســة إعــداد هــذا التقريــر لعرضــه عــى االجتــاع الخــاص بالرنامــج 

الربــوي الفــردي، وميثــل نقطــة االنطــاق لتحديــد األهــداف الســنوية للرنامــج. 

Present Levels of Educational Performance (PLEP) املستويات الحالية لألداء التعليمي  -  
هــي عبــارة عــن إفــادات مكتوبــة ومدرجــة يف الخطــة الربويــة الفرديــة لتقديــم وصــف دقيــق ملكامــن 

القــوة وأوجــه القصــور وأمنــاط التعلــم لــدى الطالــب.

Primary Acalculia  -  الحبسة الحسابية األولية
ــابية  ــة الحس ــابية )Anarithametia( والحبس ــات الحس ــراء العملي ــى إج ــدرة ع ــدم الق ــاً ع ــمى أيض تس

األوليــة هــي عبــارة عــن نــوع مكتســب مــن الصعوبــة يف مجــال الرياضيــات وتنطــوي عــى الصعوبــة يف 

اســتخدم اللوغريثــات وتطبيقهــا عــى العمليــات الرياضيــة الحســابية األساســية، برغــم أن مهــارات التذكــر 

واللغــة تبــدو ســليمة نســبياً. وبعبــارة أخــرى، تكــون قــدرات ومهــارات إجــراء العمليــات الحســابية ضعيفــة 

بشــكل عــام.

Primary Prevention Level  -  مستوى الوقاية األسايس
ميثــل مســتوى الوقايــة األســايس، الــذي يشــار لــه أيضــاً بطبقــة التدخــل األوىل )tier 1(، املســتوى األول يف 

نظــام الوقايــة متعــدد املســتويات )multi-level( . ويتضمــن هــذا املســتوى التدريــس اليومــي العــاّم عــايل 

الجــودة والقائــم عــى مارســات التدخــل ذات األســاس العلمــي التــي تقابــل احتياجــات معظــم الطــاب 

ضمــن اإلطــار الفصــي. 

Prior Written Notice (PWN) اإلشعار الخطي املسبق  -  
يجــب اســتخدام اإلشــعار الخطــي املســبق لتبصــر أوليــاء األمــور بحقوقهــم. وهــو عبــارة عــن منــوذج يتعــن 

أن تســتخدمه املدرســة إلحاطــة أوليــاء األمــور علــاً مبســوغات مــا تفعلــه املدرســة وطبيعــة مــا تفعــل أو 

مبســوغات مــا تركــه املدرســة وطبيعــة مــا تركــه. ويجــب عــى املدرســة أن تخطــر أوليــاء األمــور كتابــة مبــا 

 . تقدم

Print Awareness  -  الوعي الكتايب
هــو املعرفــة األساســية بالكتابــة وكيفيــة تنظيمهــا يف الورقــة بشــكل منوذجــي، فعــى ســبيل املثــال تحــول 

ــار  ــن اليس ــة م ــة اإلنجليزي ــار ويف اللغ ــن لليس ــن اليم ــة م ــة العربي ــة يف اللغ ــى، والكتاب ــة إىل معن الكتاب

لليمــن ويتــم الفصــل بــن الكلــات بفراغــات.
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  Problem-solving skills  -  مهارات حل املسائل/ املشكالت
ــاه الضيــق إىل القــدرة عــى حــل املســائل يف الرياضيــات أو املجــاالت التخصصيــة  يشــر املصطلــح يف معن

األخــرى. أمــا يف معنــاه األوســع، فهــو يشــر إىل مســتوى عــام مــن ســعة األفــق واملهــارة عــى نحــو ميكــن 

ــدى  ــدرات حــل املشــكات ل ــد ظــل البحــث يف ق ــف املشــكات املســتقبلية. وق ــب مــن حــل مختل الطال

االختصاصيــن، مثــل األطبــاء والعبــي الشــطرنج والفيزيائيــن، يشــر بصــورة مضطــردة إىل أن القــدرة عــى 

حــل املشــكات تعتمــد بصــورة حاســمة عــى املعرفــة املتعمقــة والدرايــة والتمكــن يف مجــال التخصــص؛ 

وأن قــدرات حــل املشــكات املنــوه عنهــا آنفــاً ال تنتقــل بســهولة مــن مجــال إىل آخــر. وقصــارى القــول إنــه 

يبــدو أنــه ال توجــد قــدرة تجريديــة تعميميــة ميكــن تدريســها بصــورة عامــة لحــل املشــكات يف مجــاالت 

متنوعــة مــن املجــاالت التخصصيــة. وبالنســبة للمــدارس فــإن مــن الواضــح أن إهــدار الوقــت يف تدريــس 

مهــارة عامــة ال وجــود لهــا يعــد وبشــكل واضــح هــدرا للوقــت واملــوارد، األمــر الــذي يســلط الضــوء عــى 

أوجــه قصــور متأصلــة يف صميــم املفهــوم األدايئ للتعليــم.

Problem Pathway Analysis  -  تحليل مسار املشكلة
يشــر تحليــل مســار املشــكلة إىل أســلوب لتحليــل البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن خــال تقييــم الســلوك 

   )Functional Behavior Assessment( الوظيفــي

Process Writing  -  عملية الكتابة
ــع التأمــل  ــكار واآلراء م ــادل األف ــة للمناقشــة وتب ــة عــر حصــص متهيدي ــة الكتاب ــس الفعــي لعملي التدري

واستفســارات الزمــاء والتغذيــة الراجعــة مــن املعلــم التــي يتــم إتباعهــا. ويقــوم املعلــم بتقييــم واعتــاد 

املنتــج النهــايئ.

 Professional Standards for teaching mathematics  -  املعايري املهنية لتدريس الرياضيات
هــي املعايــر الســتة التــي يسرشــد بهــا معلمــو الرياضيــات لــي يتســنى لهــم الوفــاء باحتياجــات جميــع 

الطــاب فيــا يتعلــق بدراســة املــادة؛ وهــي عــى النحــو االيت: املعيــار األول/ معيــار الواجبــات الجديــرة 

ــار  ــارضة؛ واملعي ــة أو املح ــم يف الحص ــار دور املعل ــاين/ معي ــار الث ــات؛ واملعي ــادة الرياضي ــام يف م باالهت

ــا؛  ــة وتعزيزه ــراء الحص ــائل إث ــع/  أدوات ووس ــار الراب ــة؛ والعي ــاب يف الحص ــار دور الط ــث/  معي الثال

ــم. ــس والتعل ــل التدري ــار الســادس / تحلي ــم؛ واملعي ــة التعل ــس/ بيئ ــار الخام واملعي

Progress Monitoring  -  مراقبة التقدم
مُتَثِّــل مراقبــة التقــدم مجموعــًة مــن إجــراءات التقييــم املســتخَدَمة لتحديــد مــدى اســتفادة الطــاب مــن 

التدريــس يف الفصــل الــدرايس. وميكــن أيضــاً وصــف مراقَبَــة التقــدم كمارََســة قامئــة عــى الرهــان العلمــّي 

م  ــدُّ ــرَص لتق ــاس املختَ ــال القي ــن خ ــل م ــس أو التدخ ــة التدري ــم فاعلي ــب وتقيي ــل الطال ــم تحصي لتقيي

الطالــب، حيــث تهــدف مراقبــة التقــدم لتحديــد إذا مــا كان الطالــب يســتجيب بنجــاح للتدريــس.
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Progress Reports  -  تقارير التقدم
يشــر هــذا املصطلــح إىل الكيفيــة التــي تتخذهــا املدرســة يف تقديــم التقاريــر لــويل أمــر الطفــل إلباغــه 

ــة  ــه يف الخطــة الربوي ــاً ملــا هــو محــدد ل ــق األهــداف الســنوية وفق ــه يف تحقي ــدى طفل مبــدى التقــدم ل

ــر  ــى الحــال. وتســتخدم تقاري ــة الخطــة أو تعديلهــا حســب مقت ــه وللبــت يف مواصل ــة الخاصــة ب الفردي

مــدى التقــدم بواقــع مرتــن يف الســنة. 

   Progressive Education  -  الرتبية التقدمية
يشــر مصطلــح الربيــة التقدميــة إىل حركــة تربويــة تعليميــة قامئــة بصــورة فضفاضــة عــى فلســفة جــان 

ــم  ــام التعلي ــوي ونظ ــهد الرب ــى املش ــة ع ــت مهيمن ــي ظل ــو )Jean-Jacques Rousseau( الت ــاك روس ج

ــرن التاســع عــرش تحــت مظاهــر  ــذ أواخــر الق ــن من ــن الزم ــرة م ــريب ف ــامل الغ ــاري يف الع ــدريس اإلجب امل

متباينــة، فــإذا فهــم الطــاب كيفيــة االســتدالل العقــي ســوف لــن يكونــوا يف حاجــة ألن يتعلمــوا. وتبنــى 

املــريب األمريــي جــون ديــوي )John Dewey ( هــذا النهــج الربــوي الــذي يؤكــد فيــه عــى الدميقراطيــة 

واالبــداع وميــول الطــاب والتعلــم بالعمــل والعاقــة الوطيــدة بــن املعلــم وطابــه. ودخلــت األيدولوجيــة 

 )John ــوي ــون دي ــد ج ــى ي ــن ع ــرن العرشي ــن الق ــف األول م ــدة يف النص ــات املتح ــة إىل الوالي التقدمي

)Dewey واســتصحبت معهــا يف وقــت الحــق بعــض األفــكار مــن نظريــة بياجيــه )Piaget( للنمــو املعــريف 

ــة  ــي )Lev Vygotsky( املتعلق ــف فيجوتس ــال لي )Piaget’s theory of cognitive development( وأع

)the inter-relationship of language develop-  بالعاقــات البينيــة التــي تربــط النمــو اللغــوي بالفكــر

ــون  ــة وفن ــر )Paulo Freire( حــول أصــول الربي ــو فري ــة إىل دراســات باول )ment and thought باإلضاف

ــل  ــه. إس. ني ــا إي التدريــس مــن منظــور نقــدي )critical pedagogy(. ولعــل مدرســة ســمرهيل لصاحبه

ــال  ــة املتحــدة )A.S. Neill’s Summerhill School in Suffolk, UK( هــي أوضــح مث يف ســفوك باململك

للمدرســة التقدميــة بالكامــل. أمــا مصطلــح تقدمــي )Progressive(،  فقــد دخــل إىل حيــز االســتعال ألول 

مــرة ليتميــز عــن االعــداد التقليــدي للدراســة الجامعيــة بكونــه أقــل اهتامــاً باملحتــوى الــدرايس باملقارنــة 

ــة  ــتويات االجتاعي ــى املس ــتاله ع ــة والش ــة واليدوي ــون اإلبداعي ــتقل والفن ــر املس ــه بالتفك ــع اهتام م

واالقتصاديــة كافــة. ومــع أن املصطلــح »تقدمــي« مل يعــد يســتخدم عــى نطــاق واســع فــإن العديــد مــن 

اإلســراتيجيات التقدميــة مــا زالــت تبــدو راســخة يف مــدارس التعليــم العــام. وفيــا يــي بعــض منهــا:  

 	.)Projects and theme-based learning(  التعلم املبني عى املواضيع والبحوث واملشاريع

 	.)Group and co-operative work( العمل يف شكل مجموعات والعمل التعاوين

أما املبادئ األساسية للتعليم التقدمي، فهي كا يي: 

التمركــز حــول الطفــل  )Child-centred(، أي الركيــز عــى مــا يريــد الطفــل ويحتــاج إليــه مــا يتيــح 	 

التفــرد واإلبــداع واالستكشــاف الــذايت وفــرص التطــور الــذايت.

 	.)Teach the child, not the subject( الركيز عى تدريس الطفل، ال املادة الدراسية
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االهتــام باالحتياجــات الوجدانيــة واالنفعاليــة للطفــل كــا االحتياجــات الدراســية ســواء بســواء مــع 	 

الركيــز عــى أســاليب التدريــس الشــمويل مثــل املشــاريع وفــق االعتقــاد الــذي مــؤداه أن االحتياجــات 

ــدرايس  ــوى ال ــس املحت ــز عــى تدري ــل الركي ــا تقلي ــل. أم ــم الطف ــط بتعلي ــة والدراســية ترتب الوجداني

املحــدد فقــد يفــي إىل تخفيــض مســتوى التحصيــل الــدرايس للطالــب. 

ــاًء 	  ــر اعتن ــر إنســانية وأك ــدريس أك ــب ككل )Teach the whole child(، أي نظــام م ــس الطال تدري

ــدي  ــو الجس ــزز النم ــأنه أن يع ــن ش ــان وم ــل كإنس ــأن الطف ــن ش ــي م ــره يع ــرات فك ــان ومث باإلنس

ــة ويغــرس  ــاه ويرســخ لديهــم املناقــب الشــخصية الفاضل واالنفعــايل لألطفــال وميدهــم بأســباب الرف

فيهــم روح املســئولية املدنيــة ومعرفــة حقوقهــم وواجباتهــم الوطنيــة مــن خــال تقليــل الركيــز عــى 

املحتــوى الــدرايس املحــدد وفــق االعتقــاد الــذي مفــاده أن منــو الطفــل ككل منــواً شــاماً ميكــن ينشــأ 

ــاً مــن التدريــس الجمعــي الشــمويل.   تلقائي

Project method  -  أسلوب املشاريع
ــه  ــد، وفي ــا بع ــل 1900م ف ــذ أوائ ــون من ــون التقدمي ــده الربوي ــي يؤي ــن تدري ــح إىل ف ــر املصطل يش

يقــل الركيــز عــى التدريــس املبنــي عــى املحتــوى والقائــم عــى توجيــه املعلــم وذلــك لصالــح املشــاريع 

الشــمولية يف الفصــل ذو البيئــة الشــبيهة ببيئــة الحيــاة الفعليــة واملبنيــة عــى االهتامــات الفرديــة للطالــب 

ألجــل الحصــول عــى تعلــم يتســم بالعمــق واملرونــة والتفكــر النقــدي. وترفــض االختبــارات املوضوعيــة 

التــي تتنــاول املهــارات املحــددة لصالــح التقييــم املبنــي عــى املشــاريع نفســها. ويشــتمل االنتقــاد الــذي 

طــال هــذا األســلوب عــى افتقــاره للمارســة والتمريــن يف مهــارات بعينهــا.

Protection and Advocacy (P&A) الحامية واملناداة بالحقوق  -  
ــة  ــة لحاي ــر ربحي ــة غ ــة خاص ــن منظم ــارة ع ــو عب ــوق ه ــاداة بالحق ــاع واملن ــة و الدف ــام الحاي إن نظ

ــا.  ــوق أو تطويره ــك الحق ــن تل ــاع ع ــة والدف ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش حق

Protective fators  -  عوامل الحامية
ــز  ــي مــن شــأنها تعزي ــع والت ــة ذات املســتوى الرفي ــة واالنفعالي ــة البدني ــة يف الرعاي هــي العوامــل املتمثل

ــر هــذه العوامــل، ســوف يتمكــن  ــد توف ــة. وعن ــة الذاتي ــر الطفــل نفســه( والفاعلي ــذات )تقدي احــرام ال

األفــراد مــن اكتســاب مهــارات تظــل لديهــم طــوال حياتهــم وهــي مهــارات يحتاجونهــا كثــراً يك يتمكنــوا 

مــن مواجهــة املصاعــب مبختلــف أشــكالها ومــن التغلــب عليهــا.

Protocol  -  املواد املدونة
هي السجات األصلية لنتائج االختبارات.
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Proxmial stability  -  االستقرار الرأيس القدمي
يشــر املصطلــح إىل قــدرة الطفــل عــى الجلــوس بوضــع مســتقيم والتحكــم يف أوضــاع الجــذع، املكــون مــن 

الصــدر والبطــن والظهــر، قيامــاً وقعــوداً وحركــًة.

Pseudo-word  -  الكلمة الزائفة
الكلمــة الزائفــة هــي سلســلة مــن الحــروف التــي ميكــن نطقهــا ولكــن ليــس لهــا معنــى وتســمى أيضــاً 

الكلــات املخرعــة )invented words( أو الكلــات التــي ال معنــى لهــا )nonsense( أو الكلــات املؤلفــة 

)made-up(. وعــى ســبيل املثــال ميكــن نطــق كل مــن )MIVIT( و)HEASE( و)MIVE( يف اللغــة 

اإلنجليزيــة ولكنهــا ال تعنــي أي يشء. وتعــد درجــة املهــارة يف نطــق الكلــات التــي ال معنــى لهــا مــؤرشاً 

جيــداً ملهــارات فــك الرمــوز بتلقائيــة )automatic decoding(، أي ربــط الحــروف بأصواتهــا الكاميــة ذات 

ــر املعلومــات  ــا ميكــن أيضــاً أن تكــون مــؤرشاً ألمنــاط األخطــاء لتوف ــة. كــا أنه ــة التعبري القيمــة الداللي

.)explicit teaching( ــارش ــح املب ــس الرصي للتدري

Psychological Processing Disorder  -  اضطراب املعالجات النفسية
)Visu-  يشــر هــذا املفهــوم إىل أوجــه القصــور يف القــدرة عــى إدراك وتفســر املثــرات الســمعية والبرصيــة

)al and auditory Stimuli . وقــد قــام مجــال صعوبــات التعلــم عــى أســاس افــراض أن الطــاب الذيــن 

ــات التعلــم لديهــم مشــاكل عــى هيئــة إضطرابــات يف العمليــات النفســية األساســية  يعانــون مــن صعوب

ــس  ــت نف ــاكل ليس ــذه املش ــاب(؛ وه ــاء والحس ــراءة واإلم ــكام والق ــر وال ــتاع والتفك ــات االس )اضطراب

مشــاكل الســمع والبــرص الحــادة، وإمنــا هــي عبــارة عــن مصاعــب يف تنظيــم وتفســر مدلــوالت املثــرات 

ــد  ــون أن العدي ــد اكتشــف الباحث ــق األذن والعــن. وق ــن طري ــا ع ــم إدراكه ــي يت ــة الت الســمعية والبرصي

مــن الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم يعانــون بالفعــل مــن هــذه املشــاكل املتعلقــة مبعالجــة املعلومــات، 

والتعامــل مــع املعلومــات إدراكاً. 

Pseudohomophone  -  الجناس الزائف
 )pseudo-word( يشــر املصطلــح إىل تشــابه لفظــن يف النطــق مــع اختافهــا يف املعنــى، مثــل كلمــة زائفــة

تبــدو عنــد نطقهــا شــبيهة بكلمــة حقيقيــة ومألوفــة )real, familiar word(. وعــى ســبيل املثــال الكلمــة 

اإلنجليزيــة الزائفــة )BRANE( تنطــق كــا تنطــق الكلمــة الحقيقيــة )BRAIN( ســواء بســواء. 

Psychologist  -  أخصايئ علم النفس
يقصــد بــه املتخصــص يف مجــال علــم النفــس والــذي يكــون يف العــادة حامــا لدرجــة املاجســتر أو الدكتوراه 

ــم النفس. يف عل
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Psycholinguistic guessing game  -  لعبة التخمني النفسية اللغوية
  )cueing systems( وجــود ثاثــة أنظمــة تلميــح قــرايئ )Kenneth Goodman( افــرض كينيــث قودمــان

مــن شــأنها ضبــط التطــور يف مجــال معرفــة القــراءة والكتابــة، وهــي النظــام الحــريف الصــويت، نظــام العاقــة 

ــام  ــاين )semantic( والنظ ــق باملع ــداليل املتعل ــام ال ــوت )graphophonemic(، والنظ ــرف والص ــن الح ب

الركيبــي )syntactic(، املتعلقــة عــى التــوايل باملجــاالت اللغويــة املتمثلــة يف علــم األصــوات /دراســة مخارج 

األصــوات اللغويــة وانتقالهــا وإدراكهــا )phonetics( وعلــم املعــاين )semantics( وعلــم النحو/نظــام تركيب 

الجمــل )syntax(. ووفقــاً ملــا أورده قودمــان تتداخــل هــذه األنظمــة وتعمــل ترادفيــاً ملســاعدة القــراء عــى 

»التخمــن« بطريقــة مامئــة. ويؤكــد عــى أن نطــق الكلــات الفرديــة  يســتلزم اســتخدام جميــع األنظمــة 

الثاثــة، وبالنســبة ملــن يقــرأ بطاقــة، يعــد املبــدأ األلفبــايئ غــر ذي صلــة باملوضــوع البتــة؛ فهــو يتعــرف 

. )ideogram( عــى كل كلمــة فيعرفهــا كرمــز يــدل عــى فكــرة كاملــة ال عــى كلمــة واحــدة

Psychomotor  -  نفيس- حريك
يتعلــق بآثــار الحركــة عــى العمليــات النفســية أو العقليــة. أمــا االختبــارات النفســية الحركيــة، فهــي تنطــوي 

عــى اختبــار مهــارة الحركــة التــي تعتمــد عــى التناســق الحــي أو اإلدرايك الحــريك.

Psychosocial Development  -   النمو النفيس االجتامعي
يقصد به النمو النفي للشخص قياساً عى بيئته االجتاعية.

Psychometrics  -  القياس النفيس
يشــر هــذا املصطلــح إىل القيــاس النفــي، وهــو الحقــل الــدرايس الــذي يعنــى بنظريــة القيــاس الربــوي 

ــاس  ــن قي ــذي يتضم ــذكاء )IQ( ال ــل ال ــد يف حاص ــي توج ــة الت ــص العقلي ــه، كالخصائ ــي وإجراءات والنف

املعرفــة والقــدرات واالتجاهــات والصفــات الشــخصية. ويعنــى هــذا الحقــل يف املقــام األول بأعــداد أدوات 

ــارات وتقييــم  ــة ذلــك االســتبيانات )questionnaires( واالختب القيــاس والتحقــق مــن صدقهــا، ومــن أمثل

.)personality assessments( الشــخصية

Psychostimulants  -  املنشطات النفسية
هــي العقاقــر الطبيــة التــي تنشــط مســتويات الدوبامــن )Dopamine( يف األجــزاء الجبهيــة باملــخ، والتــي 

ــاج  ــر لع ــذه العقاق ــتخدم ه ــة، وتس ــف التنفيذي ــط الوظائ ــم وضب ــر املائ ــلوك غ ــح الس ــم يف كب تتحك

ــد. ــاه والنشــاط الزائ األشــخاص ذوي إضطــراب ضعــف االنتب

P-type Dyslexia     -    )P( صعوبة القراءة من النوع
حالــة مــن صعوبــة القــراءة ترتبــط مشــاكل القــراءة الرئيســية فيهــا بــاإلدراك البــرصي يف املقــام األول كــا 

ــوع  ــذا الن ــن ه ــرايئ م ــر ق ــه ع ــذي لدي ــرد ال ــت )Licht(«. والف ــر )Bakker( وليش ــن »بيك ــرى كل م ي

يســتخدم النصــف األميــن مــن الكــرة املخيــة بصفــة أساســية )تعــود منــايئ ألن القــارئ الجيــد بعــد أن يتعلــم 
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أساســيات اللغــة وأصولهــا يســتخدم النصــف األيــر مــن الكــرة املخيــة بصفــة رئيســية(. ومــع أن الشــخص 

الــذي لديــه هــذا النــوع مــن العــر القــرايئ تكــون قراءتــه صحيحــة فهــو يقــرأ بطريقــة بطيئــة جــداً.

Pull-out Program  -  )برنامج السحب )التدريس خارج الفصل
هــو برنامــج جــزيئ للربيــة الخاصــة يجمــع فيــه املتعلمــون ذوو القــدرات املتشــابهة، حيــث يؤخــذون مــن 

الفصــل الــدريس العــام ليتلقــوا تدريســاً خاصــاً لبعــض الوقــت، ومــن أمثلــة ذلــك أن العديــد مــن برامــج 

رعايــة املوهوبــن األوليــة هــي عبــارة عــن نشــاطات إثرائيــة دوريــة يســحب إليهــا املوهوبــون مــن فصــول 

التعليــم العــام لفــرة مؤقتــة، وكذلــك مــن أمثلــة برامــج الســحب غــرف املصــادر  للطــاب  ذوي صعوبــات 

التعلــم .

Punishment  -  العقاب
العقــاب هــو عمليــة إلضعــاف الســلوك غــر الحميــد إمــا بتطبيــق مثــرات منفــرة أو غــر مرغــوب فيهــا 

عــى االســتجابة املــراد إضعافهــا أو بحــذف مثــرات ذات معــززات إيجابيــة مــن ســياق االســتجابة املــراد 

إضعافهــا. بصفــة عامــة يعــد هــذا اإلجــراء غــر فعــال عنــد تطبيقــه ملــدة زمنيــة طويلــة.  
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Radio – Reading  -  القراءة اإلذاعية
هي قراءة عى غرار قراءة الرامج أو اإلعانات اإلذاعية املقدمة للمستمعن.

Rates of  Progress  -  معدالت التقدم
 growth(مبســمى معــدالت النمــو )rates of progress( يشــار يف كثــر مــن األحيــان إىل معــدالت التقــدم

.)rates وتعنــي مــدى التقــدم الــذي ميكــن أن يحققــه الطالــب إذا تلقــى تدريســاً معتــاداً. ومــن األهميــة، 

ــاً أن الطــاب يتعلمــون عــدداً محــدداً مــن  ــي ضمن ــاً، ال تعن ــراءة مث ماحظــة أن معــدالت النمــو يف الق

الكلــات الجديــدة يف كل أســبوع. ذلــك أن معــدالت النمــو الخاصــة بالطاقــة يف القــراءة الجهريــة تقــدم، 

عــى ســبيل املثــال، مــؤرشاً عــن متوســط العــدد األســبوعي للكلــات الــذي يعكــس التحســن الــذي نتوقــع 

أن يحققــه الطــاب إذا اســتمر تطورهــم يف القــراءة. وهــذه الكلــات ليســت بالــرورة كلــات جديــدة 

تعلمــوا قراءتهــا للتــو، وإمنــا باألحــرى هــي الكلــات ذاتهــا التــي درج الطــاب عــى قراءتهــا، ولكنهــا تقــرأ 

مبعــدل أرسع يف كل أســبوع عندمــا نخضــع أداءهــم للتقييــم. ومــن املهــم إدراك أن مــن املؤكــد أن معــدالت 

النمــو ال متثــل الحــد األقــى ملــدى التقــدم املمكــن، بــل إن التقــدم مبــا يفــوق تلــك املعــدالت أمــر ميكــن 

توقعــه متامــاً عندمــا تصمــم عمليــة التدريــس وتنفــذ بعنايــة واهتــام. 

Rating Scales  -  مقاييس التقدير
هــي أداة تقييــم غــر مبــارشة مــن شــأنها التمكــن مــن جمــع املعلومــات عــن الطالــب مــن خــال تقييــم 

ســلوك الطالــب مــن قبــل أشــخاص مختلفــن )معلمــن، وأوليــاء أمــور( اســتناداً عــى اإلفــادات املختلفــة 

عــن حيــاة الطالــب املعنــي.

Readability Level  -  مستوى امكانية القراءة
يقصــد بــه قابليــة مــادة مــا ألن تقــرأ مــن قبــل مســتوى معــن مــن الطــاب أو القــراء؛ وهــو مــؤرش لصعوبــة 

قــراءة املــادة مــن حيــث املســتوى الصفــي الــذي يتوقــع منــه قراءتهــا بنجاح.

Reading disability  -  اعاقة )صعوبة( القراءة
إعاقــة/ صعوبــة القــراءة هــي صعوبــة يف تعلــم القــراءة يفــرض أنهــا ناجمــة عــن عوامــل عصبيــة كامنــة 

.)dyslexia( القــراءة )أنظــر أيضــاً صعوبــة )عــر(

R
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Readiness Test  -  اختبار االستعداد
اختبــار االســتعداد هــو اختبــار لقيــاس مســتوى اكتســاب الفــرد ملهــارات معينــة رضوريــة لنشــاط جديــد 

ــار االســتعداد للقــراءة يشــر إىل املســتوى الــذي وصــل إليــه  مــن أنشــطة التعلــم. وعــى هــذا فــإن اختب

الطفــل مــن املرحلــة النائيــة التــي ميكــن أن يبــدأ فيهــا برنامــج تدريــس رســمي يف القــراءة بصــورة مثمــرة 

ومفيــدة. 

Reading  -  القــراءة
ــا.  ــن حــروف الكلمــة وأصواته ــط ب ــة مــن خــال الرب ــة إىل أصــوات كامي ــل الحــروف املكتوب هــي تحوي

ومتثــل القــراءة أكــر مشــكلة أمــام معظــم الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم، ويقــدر عــدد الطــاب الذيــن 

ــم. ــات تعل ــات يف القــراءة بحــوايل )%50( مــن مجمــوع الطــاب ذوي صعوب لديهــم صعوب

Reading comprehension  -  الفهم القرايئ
يعــد االســتيعاب أو الفهــم القــرايئ مبثابــة عمليــة لفهــم مــا يُقــرأ. ويعتمــد الفهــم القــرايئ عــى معرفــة معاين 

ــة  ــة( واملعرفــة العامــة حــول ســياق النــص املقــروء واملعرفــة الَقبْلِيَّ الكلــات املقــروءة )املفــردات اللغوي

)prior knowledge(. أمــا القــدرة عــى قــراءة الكلــات )كــا هــو الحــال يف حــل الرمــوز وذلــك بتحويــل 

حروفهــا املكتوبــة إىل أصــوات كاميــة( فــا يــؤدي بالــرورة إىل ضــان الفهــم إذا كانــت الكلــات والســياق 

غــر مألوفــن لــدى القــارئ.

 Reading First  -  ًالقراءة أوال
يشــر املصطلــح إىل اســم برنامــج تعليمــي اتحــادي صــدر يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة للفــرة -2002(

 ،)No Child Left Behind- NCLB Act ( ــم ــدون تعلي ــل ب ــرك أي طف ــدم ت ــون ع )م2008 مبوجــب قان

والــذي يركــز عــى إقــرار إجــراءات قامئــة عــى أســس علميــة )scientifically-based” methods( لتدريــس 

ــة يف مجــايل  ــاءة والفاعلي ــة بالكف ــراً يف الفصــول الدرســية باســتخدام أدوات ووســائل معروف ــراءة مبك الق

التدريــس والتقييــم عــى نحــو متســق مــع معطيــات  البحــث العلمــي مــا يضمــن تعلــم جميــع األطفــال 

للقــراءة بشــكل جيــد يف نهايــة الصــف الثالــث. وتعــد املراكــز الفنيــة الثاثــة األوىل لرنامــج القــراءة أوالً 

ــة  ــى األدل ــم ع ــس القائ ــال التدري ــج يف مج ــم الرنام ــن وتقيي ــب املعلم ــي لتدري ــدر الرئي ــة املص مبثاب

والراهــن العلميــة لتعليــم القــراءة للمبتدئــن. ويف أثنــاء الفــرة التــي شــهدت متويــل برنامــج القــراءة أوالً، 

تلقــى حــوايل مئــة ألــف معلــم مــن معلمــي صفــوف الروضــة إىل الثالــث ) K–3( تدريبــاً وتطويــراً مهنيــاً 

مســتمراً يف علــم القــراءة.  

Reading miscue  -  أخطاء القراءة
أُْســتُْخِدَم هــذا املصطلــح مــن قبــل ك. أس. قودمــان )K.S. Goodman( لوصــف األخطــاء يف القــراءة و/أو 

فهــم النــص. ويفــرض قودمــان أن األخطــاء ال تحــدث بصــورة عشــوائية، وإمنــا تصــدر عــن القــارئ باعتبارهــا 

محــاوالت منــه لــي يكــون هنالــك معنــى أو بعــد داليل للنــص. وعــى هــذا تســفر األخطــاء، وبصفــة خاصــة 

ــراءة. وهــي إذاَ تســتند  ــل اللغــة والتطــور يف الق ــة لتحلي أي منــط أو أمنــاط أخطــاء تقــدم معلومــات ثري
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عــى عينــات مــن القــراءات الجهريــة لألطفــال ألجــل تحليــل األخطــاء التــي يتــم تدوينهــا مــن أجــل تقييــم 

كيفيــة اســتيعاب الطفــل ملــا يقــرأ. ومــن الناحيــة النموذجيــة هنالــك ســتة أخطــاء أساســية يلــزم ماحظتهــا 

يف القــراءة الجهريــة، وهــي:

التصحيح )Correction(: يتحقق الطفل من الخطأ ويعاود القراءة دومنا توجيه.. 	

اإلدراج )Insertion( :  يدرج الطفل أثناء القراءة كلمة أو كلمتن ال وجود لها يف النص. . 	

الحذف )Omission( : يغفل الطفل كلمة أو عدة كلات. . 	

التكرار )Repetition( : يكرر الطفل كلمة أو جزء من النص .. 	

العكس )Reversal( : عكس تسلسل الكتابة أو عكس ترتيب الكلمة يف الجملة.. 	

اإلبدال )Substitution(: إدراج كلمة مختلفة بدالً عن قراءة الكلمة املكتوبة. . 	

Reading Readiness  -  االستعداد القرايئ
يشــر هــذا املصطلــح إىل املهــارات واألمنــاط الســلوكية للمبتدئــن يف مجــايل القــراءة والكتابــة مــن الناشــئة 

مــن املتعلمــن الذيــن أصبحــوا للتــو عــى مشــارف معرفــة القــراءة والكتابــة.

Reading Recovery (RR) إنقاذ القراءة  -  
ــراءة  ــم الق ــارع لتعل ــر متس ــل مبك ــج تدخ ــجلة لرنام ــة املس ــة التجاري ــح )RR( إىل العام ــر املصطل يش

والكتابــة وهــو برنامــج طورتــه الربويــة النيوزيلنديــة الدكتــورة مــاري كليــي )Marie Clay( يف ســبعينات 

القــرن املــايض. وهــذا الرنامــج مخصــص لألطفــال املعرضــن لخطــر عــدم إحــراز التقــدم املطلــوب يف القراءة 

والكتابــة)children at risk in reading and writing( بعــد انقضــاء العــام األول يف املدرســة؛ حيــث 

يشــتمل الرنامــج عــى تقديــم التدريــس عــى أســاس فــردي لــكل األطفــال املســتهدفن بحيــث يحــرون 

الواحــد تلــو اآلخــر يف حصــص يوميــة تســتمر الحصــة الواحــدة منهــا ملــدة ثاثــن دقيقــة يتلقــى الطفــل 

خالهــا تدريســاً مــن معلمــن متخصصــن يف مجــاالت الرنامــج وحاصلــن عــى التدريــب الــازم. ويســتمر 

التدريــس مبوجــب الرنامــج لفــرة تــراوح بــن أثنــي عــرش إىل ســتة عــرش أســبوعاً ويشــارك فيــه 10٪ إىل 

20٪ مــن األطفــال األقــل مســتوى يف الصــف الــدرايس األول ممــن يتــم تحديدهــم مبوجــب قياســات التقييــم 

ــد إظهارهــم  ــال عن ــؤالء األطف ــررة له ــف سلســلة الحصــص املق ــون.  وتتوق ــه املعلم ــذي يجري ــردي ال الف

ملهــارات قــراءة وكتابــة مبســتوى يضاهــي مســتويات املهــارة التــي لــدى أقرانهــم. ويتــم تدريــس األطفــال 

وتعليمهــم بــأن الهــدف النهــايئ للقــراءة هــو الفهــم واالســتيعاب. ويضطلــع املعلمــون يف الرنامــج بتقديــم 

الدعــم واملســاندة ألجــل االســتخدام الفاعــل لتلــك القــدرات مــن قبــل األطفــال مــع العمــل يف نفــس الوقت 

عــى تحقيــق االســتيعاب القــرايئ. إال أن العديــد مــن اســراتيجيات الرنامــج املذكــور، كتلــك التــي تتعلــق 

مثــاً باللغــة ككل )Whole Language(، تنطــوي عــى تدريــس األطفــال وتعليمهــم أن املزيــد مــن التعلــم 

ــك املصــادر املتعــددة عــى  ــات املتعــددة. وتتضمــن تل ــأىتَّ مــن خــال االســتعانة مبصــادر املعلوم ــا يت إمن

ســبيل املثــال الصــور التــي تــأيت مصاحبــًة للكلــات التــي يحــاول األطفــال قراءتهــا. وعندمــا يطلــع األطفــال 

ــات  ــروف األوىل للكل ــر إىل الح ــى النظ ــجيعهم ع ــم تش ــم يت ــة لديه ــر مألوف ــات غ ــى كل ــص ع يف الن

ــول يف  ــى ومدل ــي ميكــن أن تكــون ذات معن ــات الت ــاء نظــرة رسيعــة عــى الصــور و”تخمــن” الكل وإلق

الســياق النــيص. ويتــم إغفــال التســمية غــر الدقيقــة للكلــات إذا كان لهــا ”معنــى” يف الســياق. وتــدرس 
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ــة املجــردة )Phonemic patterns( حســب  ــة اللغوي ــز الوحــدات الصوتي ــة ومتيي ــاط األصــوات اللغوي أمن

 )incidental phonics( ًظهورهــا يف النــص ومــن هنــا يــأيت مصطلــح تدريــس الصوتيــات التــي تــأيت َعرَضــا

)explicitly taught systemic pho-  يف مقابــل الصوتيــات املنهجيــة التــي يتــم تدريســها تدريســاً رصيحــاً

.)nics ويشــارك املعلمــون العاملــون يف برنامــج اســرجاع القــدرة عــى القــراءة يف برنامــج تدريبــي عــى غرار 

الرامــج املهنيــة، حيــث يتلقــون الدعــم واملســاندة مــن املرشــدين املتخصصيــن برنامــج اســتعادة القــدرة 

ــد  ــي متقــدم عــى أســاس التفــرغ الكامــل عــى ي ــن التحقــوا بدورهــم برنامــج تدريب عــى القــراءة الذي

معلمــي الرنامــج وهــم الــرواد املهنيــن املتمرســن يف مجــال تعليــم القــراءة والكتابــة؛ حيــث يقــدم هــؤالء 

ــاء  ــن بأعب ــن اضطــاع هــؤالء املدرب ــن فضــاً ع ــايث املســتوى للمرشــدين املتخصصي ــاً ث ــون تدريب املدرب

التوجيــه لعمليــة التقديــم الفاعــل لرنامــج اســتعادة القــدرة عــى القــراءة عــى مســتوى النظــام املــدريس. 

Receptive Dyslexia  -  صعوبة القراءة االستقبالية
وهو عبارة عن إضطرابات يف فهم اللغة التي يتم تلقيها كتابة أو فهم الرموز اللفظية.

Receptive Language  -  اللغة االستقبالية
ــم واألســئلة  ــات واملفاهي ــة والتوجيه ــردات اللغوي ــم واســتيعاب املف ــدرة عــى فه ــح إىل الق يشــر املصطل

واملســائل. ويتضمــن فهــم اللغــة واســتيعابها كذلــك عــى االنتبــاه والتذكــر والركيــز املســتمر. كــا أن اللغــة 

االســتقبالية أيضــاً هــي اللغــة املنطوقــة أو املكتوبــة مــن قبــل اآلخريــن والتــي يســتقبلها الفــرد. وتتمثــل 

مهــارات اللغــة االســتقبالية يف االســتاع والقــراءة؛ أي ســاع اللغــة وفهمهــا واســتخدامها. 

Receptor Hypothesis  -  فرضية النهاية العصبية املستقبلة
ــبكية  ــر إىل أن ش ــي تش ــبافورد )Grosser and Spafford( والت ــرورس وس ــن غ ــة م ــة املقدم ــي الفرضي ه

العــن لــدى األفــراد ذوي صعوبــات القــراءة تشــتمل عــى مخاريــط أكــر نســبياً وأقضــاب أقــل مــن تلــك 

التــي تشــتمل عليهــا شــبكيات عيــون القــراء العاديــن، وينطبــق هــذا بصفــة خاصــة عــى األطــراف الجانبيــة 

للشــبكية.

Reciprocal Teaching  -  التدريس املتبادل
يشــر املصطلــح إىل طريقــة تدريــس متعــددة االســراتيجيات تتخــذ شــكل الحــوار بــن املعلمــن والطــاب 

ــع  ــاب أرب ــون والط ــف املعلم ــتيعاب. ويكتش ــم واالس ــارات الفه ــس مه ــص لتدري ــع الن ــوص مقاط بخص

إســراتيجيات تتمثــل يف طــرح األســئلة حــول النــص موضــوع القــراءة، وتلخيــص أجــزاء مــن النــص، 

ــادل  ــص. ويتب ــد يف الن ــا بع ــدث في ــد يح ــا ق ــؤ مب ــا، والتنب ــل ورشح معانيه ــات والجم ــتيضاح الكل واس

ــا. ــراد قراءته ــزاء امل ــض أو كل األج ــاء بع ــاب األدوار أثن ــون والط املعلم
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Recoding  -  إعادة الرتميز
.)Decoding( هو عنرص هام من عنارص عملية التعرف عى الكلات ومتييزها، أنظر حل الرموز

Red Flag  -  الراية الحمراء
ــة  ــر الرصيح ــه والتحذي ــارات التنبي ــن إش ــد م ــى العدي ــة ع ــتخدم للدالل ــر يس ــي تعب ــراء ه ــة الحم الراي

ــم للفحــص  ــال ينبغــي إخضاعه ــدة إىل أن األطف ــاً مبســمى املــؤرشات األكي ــا أحيان ــة. ويشــار إليه والضمني

ــو. ــح للنم ــم عــى املســار الصحي ــن أنه ــد م ــف للتأك ــرز والتصني ــايئ بغــرض الف الوق

Referral  -  اإلحالــة
تعــد اإلحالــة الســبب االفــرايض املبــديئ للتحويــل إىل خدمــات الربيــة الخاصــة وذلــك للفحــص و/أو تحديــد 

الرنامــج أو املــكان املناســب. وميكــن أن تكــون أســئلة اإلحالــة عبــارة عــن أســئلة عامــة )مثــاً، أحيــل خالــد 

ــدرايس الشــامل واملشــاكل الســلوكية داخــل الفصــل( أو أســئلة محــددة جــداً )أحيــل  بســبب الضعــف ال

خالــد للفحــص بســبب مشــاكل يف املنهــج املقــرر ملــاديت القــراءة والكتابــة ويف الترصفــات املتعلقــة بجــذب 

االنتبــاه أثنــاء أداء املهــام املدرســية داخــل الفصــل عندمــا تكــون تلــك املهــام كثــرة ومكثفــة(. 

Reflex  -  )االنعكاس )استجابة حركية غري ارادية
حركــة تتــم بصــورة غــر إراديــة اســتجابًة الســتثارة عصــب حــي فرســل نبضــًة تنطلــق عــر عصــب ربطــي 

إىل مركــز عصبــي ومــن ثــم إىل عصــب حــريك؛ يطلــق عــى هــذه الوحــدة الوظيفيــة يف الجهــاز العصبــي 

.)reflex arc( مســمى قــوس االنعــكاس

Regression  -  النكوص أو اإلرتداد
يشــر املصطلــح إىل تراجــع الشــخص وانتكاســه أو رجوعــه إىل مرحلــة ســابقة مــن مراحــل النمــو كوســيلة 

للتكيــف، جزئيــا أو رمزيــاً، بطــرق تتصــف مبزيــد مــن املارســات الطفوليــة إلشــباع الحاجــات األساســية. 

Regression Analysis  -  تحليل االنحدار نحو املتوسط
ميثــل اإلنحــدار نحــو املتوســط وصفــاً لظاهــرة إحصائيــة، مؤداهــا أنــه إذا وقعــت حصيلــة درجــات التفــاوت 

ــة  ــا عاق ــن توجــد بينه ــة إجــراء أي اختباري ــايل، يف حال ــع االحت ــة التوزي األوىل عــى أحــد طــريف معادل

ــط.   ــون إىل املتوس ــرب ماتك ــح أق ــف، وتصب ــدر للخل ــوف تنح ــة س ــة الثاني ــإن الحصيل ــة، ف ــاط( قوي )إرتب

ــن  ــاوت ب ــاب التف ــم لحس ــات التعل ــال صعوب ــا يف مج ــوص به ــاليب امل ــن األس ــلوب م ــذا األس ــد ه ويع

القــدرات العقليــة والتحصيــل األكادميــي. وهــو عبــارة عــن معادلــة توقعــات تنطــوي عــى ارتبــاط احصــايئ 

ــة أو الدرجــات املنخفظــة  ــك أن الدرجــات العالي ــل األكادميــي. ذل ــذكاء والتحصي ــن درجــات ال ــادل ب متب

تنحــو عــى حــد ســواء إىل االنحــدار نحــو املتوســط متســببة يف حــدوث أخطــاء القيــاس، ومــن هنــا يــأيت 

ــل إىل اإلنحــدار. ــط املي دور هــذا األســلوب يف ضب
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Reinforcement  -  التعزيز
التعزيز هو طريقة الستخدام املعززات، أي كان نوعها، لتدعيم السلوك وتقويته.

Reinforcer  -  املعزز
يقصد به أي حادث مثر أو مؤثر ميكن استخدامه بعد سلوك ما بقصد تقويته.   

Regular Education Initiative (REI) مبادرة التعليم العام  -  
ــة التقليديــة والتــي تركــز  ــة إلصــاح املارســات التعليمي هــو مصطلــح يســتخدم لوصــف الجهــود املبذول

عــى منــاذج املســاعدة واألخــذ بالطــاب ذوي صعوبــات التعلــم واالحتياجــات الخاصــة األخــرى وذلــك مــن 

خــال التشــجيع عــى تعليــم هــؤالء الطــاب داخــل الفصــول العاديــة.

Rehabilitation Act of 1973  -  	97	 قانون إعادة التأهيل لعام
يكفــل هــذا القانــون حــق األفــراد ذوي اإلعاقــات يف الدخــول إىل املبــاين وااللتحــاق بالرامــج التــي تتلقــى 

ــاً.  ــاً ؛ كــا أنــه يحمــي حقــوق األفــراد ضــد التمييــز يف الوظائــف أينــا كان متويلهــا إتحادي متويــاً اتحادي

وقــد كان لهــذا الترشيــع دورا كبــراً يف زيــادة حقــوق األفــراد ذوي اإلعاقــات مــن حيــث معــدالت التحــرك 

ــة  ــع األثري ــة واملواق ــب التذكاري ــف والنص ــات واملتاح ــة واملنتزه ــق العام ــول إىل الحدائ ــل والدخ والتنق

ــون إىل  ــة األخــرى. ويتطــرق الجــزء )504( مــن هــذا القان ــق العام ــاين واملراف واملــدارس والجامعــات واملب

الربيــة والتعليــم تحديــداً، وينــص عــى توفــر ســبل الراحــة والتجهيــزات والخدمــات ذات العاقــة  للطــاب 

ذوي اإلعاقــات يف مــدارس التعليــم العــام. 

Related Services  الخدمات ذات العالقة
تشــر الخدمــات ذات العاقــة إىل أي خدمــات مســاندة يحتــاج إليهــا الطفــل لــي يحصــل عــى الفائــدة 

ــات  ــال، خدم ــبيل املث ــى س ــة، ع ــات ذات العاق ــتمل الخدم ــة. وتش ــة الخاص ــج الربي ــن برام ــوة م املرج

النقــل والتطويــر، والخدمــات التصحيحيــة، والخدمــات املتعلقــة بالســمع، والخدمــات النفســية، والعــاج 

الطبيعــي واملهنــي، والرويــح، والخدمــات االستشــارية، ومرجمــي لغــة اإلشــارة للصــم أو ضعيفــي الســمع، 

والخدمــات الطبيــة املقدمــة ألغــراض التشــخيص والتقويــم. والخدمــات املســاندة األخــرى التــي يتطلبهــا 

الطفــل ذو اإلعاقــة. 

Reliability  -  الثبـــات
االختبــار الــذي يتســم بالثبــات هــو االختبــار الــذي ينهــض بقيــاس نفــس املــادة أو الظاهــرة املــراد قياســها 

عــى نحــو يتســم باإلضطــراد والثبــات حتــى وإن تــم القيــاس يف ظــروف مختلفــة ومتفاوتــة.
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Reliability Measurements  -  قياسات الثبات
ــن  ــار أو م ــأ يف االختب ــادر الخط ــي مص ــا ه ــة م ــه الدق ــى وج ــرف ع ــار ال يع ــاء االختب ــوم ببن ــن يق إن م

ــار  ــاس كفــاءة االختب ــار. وينبغــي أن يتــم قي ــن يســمح لألخطــاء بالوقــوع يف االختب ــه ســوف ل الواضــح أن

وثباتــه بطريقــة غــر مبــارشة مــن خــال إحــدى اإلســراتيجيات املختلفــة الثــاث التاليــة : أ ( معامــل إعــادة 

ــكايف للنســيان  ــت ال ــن الوق ــرة م ــه، واالنتظــار لف ــن الخاضعــن ل ــة م ــار ملجموع ــار: إعطــاء االختب االختب

ــن املجموعــة  ــاط ب ــار لنفــس األشــخاص واحتســاب معامــل االرتب ــة وإعطــاء نفــس االختب بصــورة طبيعي

األوىل واملجموعــة الثانيــة مــن الدرجــات املتحصلــة يف االختباريــن؛ ب( النــاذج املتكافئــة: بنــاء اختبــار ثــاٍن 

يشــتمل عــى ذات األســئلة التــي يشــتمل عليهــا االختبــار األصــي ويســتند عــى ذات النظريــة التــي يســتند 

عليهــا االختبــار األصــي. وإعطــاء النموذجــن كليهــا لنفــس املجموعــة مــن األشــخاص الخاضعــن لاختبــار. 

واحتســاب معامــل االرتبــاط الخــاص بالصيغتــن مــن االختبــار؛ ج( التجزئــة النصفيــة: إذا كان مــن املمكــن 

شــطر االختبــار إىل نصفــن، فإنــه ميكــن إيجــاد معامــل االرتبــاط بــن الدرجــة اإلجاليــة لألســئلة يف أحــد 

نصفــي االختبــار والدرجــة اإلجاليــة لألســئلة يف النصــف اآلخــر.

Repeated and Monitored Oral Reading  -  القراءة الجهرية املكررة واملراقبة
يشــر هــذا املصطلــح إىل النشــاط التدريــي الــذي يقــرأ الطــاب فيــه نصــاً ثــم يعــاودون قراءتــه بشــكل 

متكــرر لعــدد معــن مــن املــرات أو حتــى بلــوغ مســتوى معــن مــن الطاقــة يف القــراءة. وقــد ثبــت أن هــذا 

األســلوب يــؤدي إىل تحســن الطاقــة يف القــراءة وتحســن التحصيــل القــرايئ يف مجملــه. وقــد جــرت العــادة 

إىل أن تكــون إعــادة القــراءة ألربــع مــرات كافيــة ملعظــم الطــاب. وميكــن أيضــاً أن ميــارس الطــاب القــراءة 

ــاع إرشــادات  ــة أو باالســتعانة باملعلمــن املتخصصــن أو باتب ــط التســجيات الصوتي جهــراً باســتخدام رشائ

االقــران أو بطــرق األخــرى.

Research  -  البحث
يتمثــل االســتخدام الشــائع لهــذا املصطلــح يف أي جمــع للبيانــات واملعلومــات والحقائــق لتحقيــق التقــدم 

املعــريف. والنوعــان الرئيســيان للبحــوث الربويــة هــا البحــث النوعــي وهــو وصفــي يف طبيعتــه والبحــث 

الكمــي الــذي ينطــوي عــى تحليــل البيانــات العدديــة.

Residential School  -  املدرسة الداخلية
هــي املــدارس الداخليــة التــي يقيــم فيهــا األطفــال ذوي اإلعاقــات الذيــن هــم يف ســن التعليــم، ويتمتــع 

األطفــال يف هــذا النــوع مــن املــدارس ببيئــة شــبيهة بالبيئــة املنزليــة والجــو األرسي للطفــل؛ ويســتخدم هــذه 

النــوع مــن املــدارس يف املقــام األول لألطفــال ذوي اإلعاقــات املتعــددة أو الشــديدة أو األطفــال الذيــن ال 

يحصلــون عــى مــا يحتاجــون إليــه مــن عنايــة خاصــة يف املــدارس يف منطقتهــم. 
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Resource Program  -  برنامج املصادر
هــو منــوذج لرنامــج يســتخدم فيــه الطالــب الــذي تنطبــق عليــه رشوط األهليــة لخدمــات الربيــة الخاصــة 

الفصــل الــدرايس العــادي معظــم اليــوم الــدرايس ولكنــه مــع ذلــك يتلقــى خدمــات تقــدم وفــق جــدول 

منتظــم يف غرفــة مصــادر مصممــة بحيــث تفــي باحتياجاتــه الخاصــة. وهــو برنامــج معمــول بــه مــع معظــم 

الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم.

Resource Rooms  -  غرف املصادر
ــم واالحتياجــات الخاصــة واألخــذ  ــات التعل ــة للطــاب ذوي صعوب ــم الخدم ــاط تقدي ــن أمن هــي منــط م

بأيديهــم. وغرفــة املصــادر كــا يشــر إليهــا اســمها متامــاً هــي مركــز للمصــادر الربويــة والتعليميــة. يقــوم 

معلــم الربيــة الخاصــة أو معلــم الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم بتقديــم املســاعدة العاجيــة للطفــل ذي 

الصعوبــة وكذلــك للعديــد مــن األطفــال اآلخريــن ذوي االحتياجــات املختلفــة )كاألطفــال املوهوبــن مثــاً 

واألطفــال ذوي عيــوب النطــق ومشــاكل الــكام واألطفــال ذوي اإلعاقــات الجســمية ومــا يف حكــم ذلــك(. 

ومــن ناحيــة منوذجيــة، تتــم مســاندة معلــم غرفــة املصــادر مــن قبــل مجموعــة مــن األخصائيــن كأخصــايئ 

عــاج عيــوب النطــق والــكام، واإلستشــارين، وأخصــايئ علــم النفــس ومســاعدي التدريــس الذيــن يعملــون 

عــى هيئــة فريــق لتنفيــذ الخطــة الربويــة الفرديــة للطفــل. 

Resource Teacher  -  معلم غرفة املصادر
تتمثــل مهمــة معلــم غرفــة املصــادر/ املــوارد يف توفــر املــوارد التــي تســاعد يف التعليــم؛ وهــو معلــم تربيــة 

خاصــة مجــاز/ مرخــص لــه بالعمــل مــع الطــاب ذوي اإلعاقــات، كــا ميكنــه أيضــاً أن يعمــل كمستشــار 

للمعلمــن اآلخريــن ويعمــل عــى توفــر املــواد واملــوارد واألســاليب التــي مــن شــأنها مســاعدة األطفــال 

ــن أن  ــام.  وميك ــم الع ــدارس التعلي ــادي مب ــدرايس الع ــات ومصاعــب يف الفصــل ال ــون تحدي ــن يواجه الذي

ــة  ــواد واالدوات املامئ ــزة بامل ــة مجه ــادر مركزي ــة مص ــال غرف ــن خ ــس م ــادر بالتدري ــم املص ــل معل يعم

داخــل املدرســة.

Response  -  االستجابة
االستجابة هي فعل يحدث نتيجة ملثر ما، وميكن رصده وماحظته. 

Response cost  -  تكلفة االستجابة
ــن  ــة. وم ــر املرغوب ــتجابة غ ــف االس ــن أن تضع ــي ميك ــي الت ــلوك الصف ــل الس ــراتيجيات تعدي ــد أس أح

األســباب التــي تدعــو إىل اختيــار هــذه اإلســراتيجية: خفــض الســلوك غــر املرغــوب بشــكل رسيــع، شــائعة 

االســتخدام يف املجتمــع، ومفهــوم مــن قبــل الطالــب، وتزيــد مــن ظهــور الســلوكيات املرغوبــة إلســتعادة 

املعــزز.
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Response Journals  -  دوريات التجاوب
هــي كتابــة يوميــات تتضمــن قيــام الطــاب بالتعبــر عــن كيفيــة شــعورهم إزاء املحتــوى أو األفــكار التــي 

ينطــوي عليهــا النــص الــذي قامــوا بقراءتــه. ويتمثــل دور املعلــم يف اإلجابــة عــى أســئلة الطــاب بــدون 

تركيــز عــى التهجئــة اإلمائيــة أو التفاصيــل املتعلقــة بالجوانــب البنائيــة.

Response to intervention (RTI) االستجابة للتدخل  -  
للمصطلــح ”االســتجابة للتدخــل” معــاٍن تختلــف باختــاف األشــخاص املعنيــن بــه. كــا ان هنــاك أســاليب 

ــرارات حــول  ــات التخــاذ الق ــا تشــتمل عــى اســتخدام البيان ــا جميع ــة لاســتجابة للتدخــل، ولكنه مختلف

فاعليــة التدريــس مــع الطــاب. ويشــر املصطلــح إىل طريقــة قوامهــا ثــاث طبقــات أو مســتويات لتقديــم 

الدعــم اإلضــايف يف مجــال التعلــم  للطــاب الذيــن لديهــم صعوبــات تعلــم. وتوفــر هــذه الطريقــة، التدريس 

والتدخــات املكثفــة واملركــزة واملتزايــدة القامئــة عــى نتائــج البحــث العلمــي واملبنيــة عــى التعــرف املبكــر 

عــى مــدى التقــدم لــدى الطالــب الفــرد. وتبــدأ عمليــة االســتجابة للتدخــل بتدريــس عــى درجــة عاليــة من 

جــودة املســتوى وإخضــاع جميــع األطفــال يف الفصــل للفحــص بغــرض الفــرز والتصنيــف، كــا يخضــع مــدى 

التقــدم إىل املراقبــة عــن كثــب لتقييــم مســتوى األداء ومعــدل التعلــم. وتتخــذ القــرارات الربويــة بشــأن 

كثافــة التدخــات ومــدة التدخــل بنــاًء عــى اســتجابات الطــاب كأفــراد لعمليــة التدريــس. وقــد صممــت 

االســتجابة للتدخــل ألجــل تطبيقهــا عنــد إتخــاذ القــرارات يف مجــال التعليــم العــام والربيــة الخاصــة عــى 

حــد ســواء مــا يــؤدي إىل نظــام عــى درجــة عاليــة مــن التكامــل للتدريــس والتدخــل اسرشــاداً مبخرجــات 

ــس  ــو التدري ــتوى )1( ه ــي: املس ــس، فه ــتويات للتدري ــات أو املس ــا الطبق ــل. أم ــة بالطف ــم الخاص التعل

العــام، الــذي يقــدم لكافــة الطــاب. أمــا املســتوى )2( فيضيــف تدريســاً الحقــاً ألولئــك الطــاب الذيــن مل 

يحــرزوا تقدمــاً كافيــاً مــع التدريــس يف املســتوى )1(. ويضــم املســتوى )3( أكــر التدريــس تكثيفــاً بالنســبة  

للطــاب الذيــن يعانــون مــن الصعوبــات الشــديدة. وميكــن إتخــاذ نوعــن مــن القــرارات الربويــة ضمــن 

ــول  ــرارات ح ــي، والق ــج التدري ــة الرنام ــول فاعلي ــو ح ــرارات ه ــا: الق ــل، ه ــتجابة للتدخ ــلوب االس أس

األهليــة لرامــج الربيــة الخاصــة. 

Rhetorical Structure  -  البنية الخطابية
ــاب  ــون الخط ــال يك ــبيل املث ــى س ــكام، فع ــة أو ال ــن اللغ ــق م ــوع أو نس ــة إىل ن ــة الخطابي ــر البني تش

ــبة زواج. ــق مبناس ــاب يتعل ــن خط ــة - ع ــة الخطابي ــث البني ــن حي ــاف - م ــا كل االخت ــيايس مختلف الس

Rime  -  املقطع املتضمن الحرف املتحرك وما يليه
يشــر املصطلــح إىل الحــرف املتحــرك )vowel( وجميــع مــا يــأيت بعــده يف كلمــة مكونــة مــن مقطــع واحــد؛ 

 )swim( ــة ــة اإلنجليزي ــل يف )ag( ويف الكلم ــال يتمث ــبيل املث ــى س ــة )bag( ع ــة اإلنجليزي ــو يف الكلم فه

.)im( ــل يف يتمث
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Ritalin  -  الريتالني
هــو املنشــط النفــي األوســع انتشــاراً واألكــر اســتخداماً يف عــاج إضطــراب نقــص االنتبــاه والنشــاط الزائــد، 

 )Methylphenidate( واســمه العام هــو ميثايلفيرنيــت

Rite of Passage Experience (ROPE)  -  خطوات تجربة حق املرور
هــي طريقــة يتــم مبوجبهــا حــرص مثانيــة رشوط ومتطلبــات لتخريــج طــاب املــدارس الثانويــة، لتتضمــن 

األفــكار حــول التعليــم املــدريس، والتقــدم والتطــور، وتجــارب الحيــاة.

Rods  -  )القضبان )األعضاء املستقبلية للضوء الخافت بشبكية العني
ــان  ــكل القضب ــذ ش ــي تتخ ــة الت ــتقبلية الطويل ــة املس ــات العصبي ــا النهاي ــن خاي ــيوعاً م ــواع ش ــر األن أك

ــاً  ــن الشــبكية خالي ــزي م ــون الجــزء املرك ــن. ويك ــبكية الع ــه يف ش ــر ب ــة للضــوء وشــديدة التأث والحساس

متامــاً مــن تلــك القضبــان بينــا تكــون يف األجــزاء الطرفيــة القصــوى متوفــرة بقــدر كاٍف بحيــث تتناســب 

ــة املحيطــة. ــة الجانبي ــة وخــواص الرؤي ــع طبيع ــا م خصائصه

Role Playing  -  لعب األدوار
لعب الدور هو عبارة عن أسلوب ينهض فيه الفرد بأعباء دور اجتاعي غر دوره الفردي الخاص.

Role of Cognitive Ability  -  دور القدرة املعرفية
هــو عامــل يف تحديــد مــدى تقديــر الــذات لــدى األفــراد ذوي صعوبــات التعلــم، ويتــم تقييمــه يف كثــر 

مــن الحــاالت املتكــررة مــن خــال إحــدى درجــات حاصــل الــذكاء IQ. وبصفــة عامــة فــإن األطفــال ذوي 

ــذكاء  ــل ال ــات حاص ــع درج ــذكاء، تق ــل ال ــادي” لحاص ــاق ”الع ــون ككل يف النط ــم يندرج ــات التعل صعوب

بصفــة عامــة يف املتوســط.

Romantic Modernism  -  الحداثة الرومانسية
ــة  ــة )post-modernist education philosophy(  والتقدمي ــد الحداثي ــا بع ــة مل ــفة الربوي ــد الفلس تع

)Progressive( والبنائيــة )constructivist( مــن مشــتقات الحداثــة الرومانســية التــي  تدعــو إىل العــودة 

إىل الــراءة والحريــة واملســاواة والحيــاة الطبيعيــة واملجتمعــات القدميــة، وفيــا يــي املكونــات األساســية 

ــة الرومانســية:  للحداث

الفرد طيب وخرِّ بطبيعته. 	 

الفرد بطبيعة كائن أخاقي يعتصم بكل ما هو حق وصحيح. 	 

الفــرد قــادر مــن الناحيــة الطبيعيــة عــى بنــاء املعرفــة وتصــور املفاهيــم واقــراح األفــكار واملبــادئ 	 

ــة األخــرى .  ــف التعميمي ــة واملواق األخاقي

الفــرد بطبيعتــه تلقــايئ وعفــوي ومبــدع؛ فالعفويــة منــاط العافيــة؛ والصحــة تعتمــد عــى التلقائيــة 	 
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ــع. ــان واملنطلقــة عــى ســجيتها التــي ال يعريهــا تكلــف أو تصن مطلقــة العن

املجتمــع هرمــي يف تراتباتــه؛ ورتيــب يف ترتيباتــه ومنطــي يف أســلوبيته وصــارم يف أدوات ضبطــه 	 

)يتصــف بالهرميــة والنمطيــة والرصامــة(؛ وأنظمتــه املعرفيــة تنطــوي عــى مفاهيــم ومقرحــات 

وقيــم وعموميــات أخــرى مســبقة الصياغــة. ونســقه املتعلقــة بــاألدوار واملواقــف واألوضــاع واملعايــر 

الســلوكية وااللتزامــات )يف املؤسســات املدرســية والعائليــة والدينيــة(، تشــكل هويــات وقواعــد أخاقيــة 

ــن. ــة مســبقة التكوي ومســارات حياتي

Rote Drill and Practice  -  التكرار واملامرسة
هــو مارســة حفــظ املواضيــع الخاصــة مبــادة الرياضيــات مــن خــال التكــرار واإلعــادة واملارســة. وال يتــم 

إعطــاء اهتــام كبــر للعمليــة اإلدراكيــة ذلــك أن أفضــل طريقــة لتعلــم حقائــق الرياضيــات هــي طريقــة 

الحفــظ االســتظهاري املحــض واملارســة التطبيقيــة.

Rote learning  -  التعلم الصمي
يشــر مصطلــح التعلــم الصمــي إىل تذكــر الحقائــق واســتظهارها عــن طريــق تكرارهــا مبــا يفــي إىل رسعــة 

حفظهــا، بفهــم أو بدونــه. وميكــن أن يكــون التعلــم الصمــي مفيــداً يف إتقــان املعرفــة التأسيســية، كمعرفــة 

 )phonics( الصوتيــات، مثــل معرفــة أمنــاط األصــوات اللغويــة ومتييــز الوحــدات الصوتيــة اللغويــة املجــردة

)the period- ــدوري multiplication tables( والجــدول ال ــات  ــرب يف الرياضي ــراءة وجــداول ال )يف الق

ــاً يف  ــاً وال يعــد مطلب ــاء واملعــادالت األساســية يف العلــوم. ومبــا أن الفهــم ليــس مطلوب )ic table يف الكيمي

التعلــم الصمــي فإنــه ال يعــد أداة فاعلــًة عنــد اســتخدامه طريقــة حرصيــة يف إتقــان أي مــادة معقــدة يف 

مســتوى متقــدم.

Rote Memorization  -  ي الحفظ الصمِّ
ــاً  ــتظهارها غيب ــد اس ــعرية بقص ــة أو الش ــل النري ــل الجم ــص، مث ــرار الن ــى تك ــم ع ــي قائ مِّ ــظ الصَّ الحف

ــى. ــم أو باملعن ــراث بالفه ــاً دون االك ــتذكارها الحق الس

Round Robin Reading (RRR) القراءة بطريقة املائدة املستديرة  -  
ــا  ــة بين ــب دوره يف القــراءة الجهري ــث  يأخــذ كل طال ــاوب، حي ــراءة الطــاب بالتن ــح إىل ق يشــر املصطل

يتابعــه بقيــة الطــاب يف املجموعــة بالقــراءة الصامتــة مــن ذات النــص. وتشــتمل تصنيفــات تلــك الطريقــة 

رَة املحّمصــة( يف القــراءة )Popcorn Reading(، حيــث يبــدأ املعلــم يف القــراءة  عــى ”فرقعــة الفشــار )الــذُّ

وبعــد أن يقــرأ القليــل مــن الجمــل ينــادي: فشــار لطالــب يقــع االختيــار عليــه دومنا ســابق تخطيــط. ويجب 

عــى هــذا الطالــب قــراءة جــزء مــن النــص، رمبــا يصــل إىل جملتــن أو ثــاث جمــل قبــل اختيــار طالــب 

آخــر بالطريقــة ذاتهــا. وهنالــك تصنيــف آخــر هــو قــراءة املتابعــة الرصديــة بغيــة اإليقــاع بالقــارئ مخطئــاً 

)Combat Reading(، وفيــه يســعى الطــاب بهمــة ونشــاط إىل ضبــط الطــاب اآلخريــن يف الكلمــة الخطــأ 

ــأي شــكل. وتكمــن الفكــرة يف أن يظــل الطــاب منهمكــن يف  ــة املجموعــة يف القــراءة ب أو يف عــدم مواكب

القــراءة بصــورة صحيحــة بحيــث ال يضبــط أحدهــم وهــو يف الكلمــة أو الصفحــة أو الفقــرة غــر الصحيحــة.  
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Rubrics  -  قوائم فحص التقييم
هــي عبــارة عــن قوائــم فحــص خاصــة بالتقييــم تكــون فيهــا األرقــام مخصصــة حســب الراعــة واإلتقــان يف 

مجــال معــن.

Running record  -  سجل املتابعة املستمرة
يشــر املصطلــح إىل بيــان مكتــوب لرصــد تصاعــدي تحصيــل الطالــب يف القــراءة حســب ماحظــة املعلــم 

لــه مــع مــرور الوقــت. وهــو أســلوب لتقييــم مســتوى الطالــب يف القــراءة مــن خــال مراقبــة مــدى الدقــة 

ــاً يف  ــتخدم غالب ــة. ويس ــاء التهجئ ــاس أخط ــدا لقي ــلوباً مفي ــد أس ــه يع ــا أن ــة، ك ــاء املرتكب ــواع األخط وأن

الســنوات الثــاث األوىل باملــدارس االبتدائيــة كــا يســتخدم كجــزء مــن دورة اســرجاع القــدرة عــى القــراءة 

  .)Reading Recovery session(

   



معجم صعوبات التعلم 170

Satiation  -  اإلشباع
ــل الســلوك الصفــي التــي ميكــن أن تضعــف قــوة االســتجابة نتيجــة لاســتخدام  أحــد أســراتيجيات تعدي

ــة  ــج رسيعــة مقارن ــار هــذه االســراتيجية: أن النتائ ــي تدعــو إىل اختي املفــرط للمعــزز. ومــن األســباب الت

ــة بالعقــاب، ويســمح للطالــب بتجريــب الســلوك  بإســراتيجيات اإلنطفــاء األخــرى، وأكــر إنســانية مقارن

غــر املرغــوب فيــه وإصــدار حكــم حــول مامئتــه، وكذلــك التغيــر الحــادث يف الســلوك يبقــى فــرة أطــول.

Skill-based  Measures (SBM) املقاييس املبنية عىل املهارات  -  
ــارة بشــكل منفصــل والتشــتمل عــى  ــاس كل مه ــارات )SBM( عــى قي ــة عــى امله ــس املبني ــز املقايي ترك

مهــام نهائيــة، كــا هــو الحــال يف قياســات املخرجــات العامــة. ولعــل أفضــل مثــال عــى القياســات املبنيــة 

ــج  ــف منه ــن يتأل ــي مع ــتوى صف ــي أي مس ــات، فف ــابية يف الرياضي ــائل الحس ــو املس ــارات ه ــى امله ع

ــج  ــتمل منه ــد يش ــددة؛ إذ ق ــارات املح ــن امله ــة م ــن قامئ ــابية، م ــات الحس ــاص بالعملي ــات، الخ الرياضي

الرياضيــات للصــف الثــاين االبتــدايئ، عــى ســبيل املثــال، عــى حقائــق جمــع األعــداد املكونــة مــن منزلتــن 

ــن  ــن منزلت ــة م ــداد املكون ــع األع ــل )double-digit addition without regrouping(، وجم ــدون َحْم ب

بحمــل )double-digit addition with regrouping(، وحقائــق الطــرح subtraction facts((. وليــس 

هنالــك مهمــة واحــدة محــددة إلثبــات إتقــان جميــع تلــك املهــارات، وإمنــا يلــزم قيــاس كل مهــارة عــى 

ــاس املبنــي عــى املهــارة.  حــدة قياســاً مبــارشاً باســتخدام القي

Scaffolding  -  تدرج اإلسرتاتيجيات املساندة
ــتطيعه  ــا يس ــن م ــوة ب ــد الفج ــام األول تحدي ــتهدف يف املق ــس تس ــراتيجية تدري ــح إىل اس ــر املصطل يش

الطالــب مــن أداء أو تحصيــل مبفــرده معتمــداً عــى نفســه ومــا يســتطيعه مــن أداء أو تحصيــل مبســاعدة 

وتوجيــه مــن معلــم متمــرس أو شــخص كبــر ذي درايــة أو مــا يســتطيعه بالتعــاون والعمــل املشــرك مــع 

أقرانــه األكــر منــه كفــاءة واقتــداراً. وتحــدد مســتويات االســتقال يف األداء ومــن ثــم يتــم تحــدي الطفــل 

عــن طريــق املنهــج والتدريــس باملرحلــة التــي ســيكون فيهــا وذلــك يف مقابــل تحديــد التدريــس بحيــث 

يقتــرص عــى مجــرد مقابلــة احتياجــات الطفــل حيــث يوجــد حاليــاً. ويقــدم املعلــم دعــا ومســاندة مثــل 

تحديــد النــاذج وتقديــم اإلرشــادات وتوجيــه اإليضاحــات واألســئلة املســتهدفة يف مقاربــة يقدمهــا املعلــم 

ــان املســتويات املســتهدفة ينخفــض  ــدء الطــاب يف إتق ــع ب ــام األول. وم ــه وإرشــاده يف املق تحــت توجيه

ــدرج  ــاب ت ــذ الط ــب. ويتخ ــه الطال ــت توجي ــداً تح ــداً روي ــم روي ــح التعل ــارش ويصب ــم املب ــدل الدع مع

اإلســراتيجيات املســاندة دليــاً يسرشــدون بــه ليقودهــم عــر عمليــة تعلميــة مــا. فهــو ينطــوي عــى ســبيل 

املثــال عــى جملــة مــن األســئلة التــي ميكــن تعميمهــا عــى األنشــطة التــي تحتــوي عــى عمليــات ماثلــة. 

ويتــم تقديــم اســراتيجيات التدريــس املســاندة عــى خطــوات بحيــث يتســنى للمتعلمــن إتقــان كل خطــوة 

ــك مســاعدة الطالــب عــى إرتقــاء الســلم  ــل االنتقــال إىل الخطــوة التــي تليهــا(؛ ويشــبه ذل يف وقتهــا )قب

S
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درجــة تلــو األخــرى. ومــن املأمــول يف هــذه الحالــة أن يعتمــد الطــاب عــى أنفســهم بصــورة تدريجيــة يف 

األنشــطة والحصــص بينــا يقلــل املعلــم تدريجيــاً مــن املســاعدة وبالتــايل يتــم إفســاح املجــال للطالــب يف 

نهايــة املطــاف يك يضطلــع مبســؤولية التعلــم بشــكل مســتقل معتمــداً عــى نفســه.

Scaffolding Question  -  أسئلة تدرج االسرتاتيجيات املساندة
ــال  ــاً حي ــراً نقدي ــر تفك ــم يفك ــل املتعل ــي تجع ــئلة الت ــي األس ــاندة ه ــراتيجيات املس ــدرج اإلس ــئلة ت أس

ــري.  ــتقصاء والتح ــى االس ــم ع ــس قائ ــة تدري ــك طريق ــتخدما يف ذل ــألة مس ــل مس ــة لح ــائل الازم الوس

Schema  -  املخطط
هو إطار ذهني أو بيان توضيحي لكيفية إدراك املعلومات وتنظيمها من قبل الفرد.

Seizures  -  النوبات
ــا  ــض الخاي ــادرة يف بع ــة ص ــة مفرط ــحنات كهربائي ــغ لش ــك تفري ــون هنال ــا يك ــات عندم ــدث النوب تح

ــكار. ــواس واألف ــي والح ــات والوع ــى العض ــيطرة ع ــاغ الس ــد الدم ــث يفق ــاغ، حي ــة بالدم العصبي

Scotopic Sensitivity Syndrome (SSS) متالزمة حساسية عتمة الرؤية  -  
 )Meares-Irlen Syndrome( ومتازمــة مــرس- أيرلــن )Irlen Syndrome( وتســمى أيضــاً متازمــة أيرلــن

ومتازمــة الضغــط البــرصي )Visual Stress Syndrome(. وتقــوم هــذه املتازمــة، واملتمثلــة يف الحساســية 

املؤملــة تجــاه الضــوء والصعوبــة عنــد اســتقبال وإدراك أطــوال موجيــة معينــة )الطــول املوجــي هــو املســافة 

التــي تقطعهــا املوجــة بــن قمتــن متجاورتــن(، عــى أســاس النظريــة التــي مفادهــا أن بعــض األفــراد لديهــم 

حساســية مفرطــة يف املســتقبات الضوئيــة )hypersensitive photoreceptors( و/أو املســارات البرصيــة 

)visual pathways( و/أو أجهــزة املــخ األخــرى التــي تتفاعــل بطريقــة غــر مامئــة مــع الطاقــة الفيزيائيــة 

)physical energy( ألطــوال املوجــات )wavelengths(. وتحــدث الرؤيــة عندمــا يتــم اســتقبال الطاقــة عــن 

طريــق املســتقبات الضوئيــة بشــبكية العــن فتصــدر عنهــا عمليــة كيميائيــة حيويــة تؤثــر عــى املمــرات 

الضوئيــة والبنــى العميقــة يف املــخ. ويومــا بعــد يــوم يــزداد عــدد الباحثــن الذيــن يولــون اهتامــاً بالرؤيــة 

التــي مفادهــا أن مــن املحتمــل أن تكــون املعالجــة الكيميائيــة الحيويــة غــر املامئــة هــي ســبب املشــاكل 

ــك املشــاكل  ــن تل ــدد م ــدرج ع ــف األعضــاء. وين ــة بوظائ ــة و/أو الفســيولوجية /املتعلق ــة البرصي اإلدراكي

ــات  تحــت مســمى ”متازمــة حساســية عتمــة الرؤيــة”. ويف حــن أن املتازمــة املذكــورة ارتبطــت بصعوب

القــراءة والحــاالت األخــرى فــإن االرتبــاط بــن هــذه املتازمــة والعــر القــرايئ كان موضــوع اعــراض مــن 

قبــل العديــد مــن الباحثــن يف مجــايل البرصيــات وطــب العيــون عــى حــد ســواء. ويعتقــد أن العدســات 

امللونــة التــي يصفهــا طبيــب مختــص هــي العــاج لهــذه املشــكلة.    
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Scotopic Vision  -  الرؤية املتكيفة مع العتمة
تشــر إىل الرؤيــة يف اإلضــاءة الخافتــة. أمــا وحــدات اســتقبال الرؤيــة، فهــي القضبــان شــديدة التأثــر بالضــوء 

ــا اكتشــاف  ــة حساســة جــداً ومبقدوره ــي رؤي ــة، فه ــع العتم ــة م ــة املتكيف ــا الرؤي ــن. وأم ــبكية الع يف ش

األضــواء الخافتــة جــداً كــا أنهــا تكتشــف أيضــاً الحركــة والعمــق )املســافة ثاثيــة األبعــاد(. ويف العــادة، 

يكــون هــذا النــوع مــن الرؤيــة جانبيــاً وليــس مركزيــاً.

Screening  -  الفرز
ــون منوهــم يف  ــن ال يك ــال الذي ــد األطف ــم تحدي ــا يت ــن خاله ــي م ــة الت ــرز إىل العملي ــح الف يشــر مصطل

حــدود املســتويات الطبيعيــة، وممــن يتطلبــون مزيــداً مــن التقييــم أو تحديــد املســتوى إلدراجهــم يف برامــج 

الربيــة الخاصــة )هــل يظهــر لــدى الطفــل مــا يــدل عــى وجــود مشــاكل محتملــة أو حــاالت غــر عاديــة 

تشــر إىل رضورة إجــراء مزيــداً مــن التقييــات التشــخيصية أو التدخــل؟(. 

Secondary Acalculia  -  الحبسة الحسابية الثانوية
وتســمى أيضــاً الحبســة الحســابية املرتبطــة بالحبســة الكاميــة )aphasia acalculia( و/أو الحبســة 

الحســابية املرتبطــة بعــدم القــدرة عــى قــراءة األرقــام )acalculia with alexia(و/أو عــدم القــدرة عــى 

ــف يف  ــى الضع ــوي ع ــي تنط ــبة والت ــابية املكتس ــة الحس ــن الحبس ــوع م ــي ن ــا )agraphia(. وه كتابته

ــع هــذا يظــل الشــخص ذو  ــاً. وم ــة وتحدث ــا كتاب ــل معه ــام والتعام ــن األرق ــل يف تكوي ــات واملتمث الرياضي

ــاب. ــد والحس ــاً يف الع ــابية بارع ــة الحس الحبس

Secondary Prevention Level  -  مستوى الوقاية الثانوي
ــل  ــة )tier 2( أو التدخ ــل الثاني ــة التدخ ــاً بطبق ــه أيض ــار ل ــذي يش ــوي، ال ــة الثان ــتوى الوقاي ــل مس ميث

ــات  ــتويات )multi-level( . والتدخ ــدد املس ــة متع ــام الوقاي ــاين يف نظ ــز الث ــتوى الركي ــتهدف، مس املس

ــم  ــج مشــاكل التعل ــوي قامئــة عــى الرهــان العلمــي )evidence based(، وتعال ــة الثان يف مســتوى الوقاي

والتحديــات الســلوكية لــدى الطــاب الذيــن تــم تحديدهــم كمعرضــن لخطــر مخرجــات التعلــم أو الســلوك 

ــة. الضعيف

Segregation  -  العزل
يشــار مبســمى العــزل يف حقــل الربيــة إىل التوزيــع يف فصــول الربيــة الخاصــة طــوال اليــوم الــدرايس. ويف 

ــا مــن وقتهــم يف فصــول التعليــم  هــذا النمــوذج ال يقــي الطــاب ذوو االحتياجــات الربويــة الخاصــة أي

العــام. وميكــن أن يلتحــق الطــاب املعزولــون بنفــس املدرســة العاديــة ولكنهــم ميضــون وقتهــم بالكامــل يف 

فصــول معزولــة.
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Self - Assessment  -  التقييم الذايت
هــو نــوع مــن التقييــم يســتوجب أن يتأمــل املــرء يف تعلمــه ومشــاكل تعلمــه ومنــوه وتطــوره ونجاحاتــه 

أو إخفاقاتــه يف األوضــاع املختلفــة ومكامــن القــوة ومواطــن الضعــف االجتاعيــة والدراســية ومــا يف حكــم 

ذلــك. ويجــب أن يكــون مبقــدور املــرء مراجعــة وتحليــل النمــو والتقــدم يف التعلــم.

Self-Concept  -  مفهوم الذات
يشر املصطلح إىل إدراك الطالب لذاته ومعرفته لنفسه.

Self-Efficacy  -  التأثري الذايت
ــردودات  ــق م ــل لتحقي ــن أداء عم ــه م ــه ومتكن ــرد يف قدرات ــخصية للف ــات الش ــح إىل القناع ــر املصطل يش

ــة. معين

Self-Monitoring  -  املراقبة الذاتية
تشــر املراقبــة الذاتيــة إىل القــدرة عــى ماحظــة نفســك، أي أن تراقــب وتاحــظ نفســك بنفســك وأن تعــرف 

ــال، معرفتــك أنــك  ــار مــا. ويشــمل ذلــك عــى ســبيل املث ــات معي متــى يكــون تحصيلــك مســتوف ملتطلب

تفهــم مــا تقــرأ أو ال تفهمــه أو مــا إذا كانــت نــرة صوتــك مامئــة للظــروف املحيطــة أم أنهــا أعــى أو أقــل 

مــا ينبغــي. وتعــد املراقبــة الذاتيــة قــدرة مــا وراء املعرفــة لــدى املــرء عــى التخطيــط واملراقبــة والتقييــم 

ألدائــه وقدراتــه الذاتيــة وفــق رؤيــة شــمولية وعميقــة.

Self-advocacy  -  املطالبة بالحقوق الشخصية
يشــر املصطلــح إىل تطــور مهــارات وأوجــه فهــم معينــة مــن شــأنها متكــن األطفــال أو الكبــار مثــاً مــن رشح 

صعوبــات التعلــم املحــددة التــي يعانــون منهــا وتوضيــح تلــك الصعوبــات لآخريــن فضــاً عــن متكينهــم 

مــن التكيــف اإليجــايب مــع مواقــف األقــران وأوليــاء األمــور واملعلمــن وأصحــاب العمــل.

Self-Care Skill  -  مهارات الرعاية الذاتية
يشــر املصطلــح إىل قــدرة الفــرد عــى االهتــام بنفســه ورعايتهــا وعــى أن يتدبــر أمــر نفســه بنفســه. وقــد 

جــرت العــادة عــى أن يشــار بهــذا املصطلــح إىل عــادات اللبــس واألكل والنظافــة ونحــو ذلــك.

Self-Esteem  -  إدراك القدرات الذاتية
يشــر املصطلــح إىل تقييــم الشــخص لجدارتــه واســتحقاقه وإدراكــه لذاتــه ومعرفته لنفســه. ويقــوم االفراض 

عــى أن ارتفــاع مســتوى معرفــة وإدراك الطالــب لذاتــه واعتــداده بنفســه ســوف يــؤدي إىل العديــد مــن 

ــة  ــي إىل درج ــأنها أن تف ــن ش ــة )healthy ego( م ــا” الصحي ــة، وأن ”األن ــات اإليجابي ــد واملخرج الفوائ

ــم  ــل املعل ــاء واإلطــراء مــن قب ــز حــول الثن ــي تتمرك ــدرايس. إال أن السياســات الت ــل ال ــة مــن التحصي عالي

بغــض النظــر عــن مســتوى تحصيــل الطالــب، قــد اتضــح أنهــا تتســبب يف عــدم الربــط بــن اعتــداد الطالــب 
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بنفســه كــا يــرى نفســه واملهــارة التــي ميكــن إثباتهــا. وهنــاك دليــل قــوي يف أدبيــات الدمــج الربــوي عــى 

أن احــرام الــذات ينشــاء ويرتفــع بالثنــاء واإلطــراء بصــورة صحيحــة عــى عمــل الطالــب وكذلــك التشــجيع 

الواقعــي نحــو االجتهــاد والتحصيــل الفعــي. 

  

Self-Stimulation  -  التنشيط الذايت
كثــرا مــا يشــار إىل هــذا املفهــوم مبســمى ســلوك التنشــيط الــذايت )stemming( وهــو ســلوك غــر عــادي 

)مثــل رضب الــرأس ومشــاهدة األصابــع وهــي تهتــز أو التأرجــح مــن جنــب إىل جنــب( يتداخــل مــع، بــل 

ــك  ــا أو االنخــراط يف ذل ــاه عــى نشــاط م ــز االنتب ــاً” وتركي ــوس ثابت ــر عــى، قــدرة الطفــل عــى ”الجل يؤث

النشــاط.

Semantics  -  علم دالالت األلفاظ
املعنــى أو املعــاين املرتبطــة بالكلــات وعنارصهــا وبصفــة خاصــة عندمــا تتصــل ببعضهــا البعــض لتكويــن 

جمــل وفقــرات متاســكة وقطــع قرائيــة ذات وحــدة دالليــة.

Semantic Mapping - Webbing  -  )شبكة خارطة املعاين )الربط بني األلفاظ ودالالتها
هــي إعــداد مخطــط بيــاين لتوضيــح العاقــة والصلــة التنظيميــة بــن األفــكار املقدمــة. ومبــؤدي ذلــك يكــون 

الهيــكل املعــريف واضحــاً عندمــا يعمــل املعلمــون والطــاب معــاً عــى تجميــع األفــكار بحيــث يتــم عرضهــا 

  )List- Group عرضــاً تصويريــاً )مرئيــاً(. ويعــرف هــذا أيضــاً مبســمى طريقــة الحــرص والتجميــع والتصنيــف

)Label -LGL، حيــث يتعــن عــى الطــاب مــن خــال العصــف الذهنــي وشــحذ األفــكار أن يســتخرجوا 

ــا  ــم تصنيفه ــات ث ــع الكل ــوا بتجمي ــم يقوم ــن ث ــة وم ــة ذات العاق ــات الداللي ــم بالكل ــص قوائ ــن الن م

بإدراجهــا تحــت العناويــن أو املواضيــع الرئيســية.

Semantic Organizers  -  املنظِّامت الداللية
ميكــن أن تتخــذ املنظــات الدالليــة )أو منظــات املخططــات البيانيــة للمعــاين( عــدة أشــكال وأن تحتــوي 

عــى عــدة مخططــات توضيحيــة برصيــة مــن شــأنها املســاعدة عــى عــرض املعلومــات. وميكــن أن تســتخدم 

تلــك املنظِّــات يف املســاعدة عــى الفهــم القــرايئ أو تنظيــم األفــكار توطئــًة لكتابتهــا ويف الحالتــن ميكــن أن 

تعــود بالفائــدة عــى الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم. وتشــتمل وحــدات تنظيــم املخططــات البيانيــة عــى 

 )Venn ومخططــات فــن )mind maps( والخرائــط الذهنيــة )semantic webs( الخايــا الشــبكية للمعــاين

 )story boards( ــة ــات القصصي ــة )story maps( واللوح ــط القصصي ــاين والخرائ ــم البي )diagrams للرس

  .)flow charts( ومخططــات ســر خطــوات العمــل )retrieval charts( ومخططــات االســرجاع



175معجم صعوبات التعلم

 Sensory-Motor  -  حيس – حريك
مصطلــح يســتخدم لوصــف عمليــة الجمــع بــن مدخــات األحاســيس ومخرجــات النشــاط الحــريك، ذلــك أن 

النشــاط الحــريك تتجــى فيــه انعكاســات مــا يحــدث للحــواس ومــا يعريهــا مــن أحاســيس برصيــة وســمعية، 

ــية وحركية.   ملس

Sensory Integration  -  التكامل الحيس
يشــر مصطلــح التكامــل الحــي إىل طريقــه عاجيــة متعــددة الحــواس تتعلــق بالتدريــس وتتمركــز حــول 

ــمعية  ــة والس ــية والبرصي ــف اللمس ــذايت والوظائ ــتقبال ال ــة باالس ــرات املتعلق ــي للخ ــتخدام املنهج االس

ــع الســقف اإلدرايك.  ــارات األساســية ورف ــز امله ــة لتعزي والحركي

Sensory Integration Disorder (SID) اضطراب التكامل الحيس  -  
يعــرف أيضــاً مبســمى الخلــل الوظيفــي للتكامــل الحــي ويشــر إىل عــدم القــدرة عــى معالجــة املعلومــات 

التــي يتــم اســتقبالها عــن طريــق الحــواس مــا يــؤدي إىل حــدوث مشــاكل يف التعلــم والنمــو والســلوك.

Sensory Integration Treatment (SIT) معالجة اضطراب التكامل الحيس  -  
يشــر املصطلــح إىل أحــد أســاليب العــاج املهنــي الــذي تتخللــه أنشــطة تتضمــن األلعــاب الرفيهيــة املمتعــة 

واملفعمــة باملــرح واملفيــدة التــي مــن شــأنها تعزيــز املدخــات الحســية لــدى الفــرد وتحقيــق املزيــد مــن 

األداء التكيفــي مــع متطلبــات الحيــاة اليوميــة.  

Sensory Perception  -  اإلدراك الحيس
اإلدراك الحي هو الوعي املبارش أو االطاع املبارش عن طريق الحواس. 

Sensory Processing Disorder  -  اضطراب املعالجة الحسية
يتســبب إضطــراب املعالجــة الحســية يف صعوبــة إدراك أو تفســر البيانــات الحســية املكتســبة عــن طريــق 

البــرص أو الســمع أو اللمــس أو الحركــة أو التــذوق. وميكــن أن يــؤدي هــذا االضطــراب إىل نتائــج شــديدة 

يف جوانــب متعــددة مــن التعلــم والســلوك والضبــط الــذايت والوظائــف الحياتيــة اليوميــة. وكان يشــار إليــه 

.)sensory integration disorder( يف املــايض مبســمى اضطــراب التكامــل الحــي

 

Sensory-Motor Stage  -  املرحلة الحسية الحركية
 .)Piaget’s theory of cognitive development( ــه للنمــو املعــريف ــة بياجي ــة األوىل يف نظري هــي املرحل

ويف هــذه املرحلــة يعتمــد الطفــل عــى اســتخدام حواســه الجســمية وقدراتــه الحركيــة للتفاعــل مــع البيئــة 

املحيطــة بــه واستكشــاف تلــك البيئــة. 
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Serotonin  -  سريوتونني
هــو ناقــل عصبــي رئيــي مرتبــط بإضطــراب نقــص االنتبــاه والنشــاط الزائــد وتكــون مســتوياته غــر طبيعية 

يف هــؤالء األشــخاص، فيــا أشــار آخــرون إىل الدوبامــن ووجهــوا لــه أصابــع االتهــام. وتشــر الدراســات إىل 

أن مســتويات الدوبامــن يف القــرشة األماميــة تكــون أقــل بكثــر مــن املعــدل الطبيعــي، مــا يــؤدي بالتــايل 

إىل التأثــر يف أداء الوظائــف التنفيذيــة بينــا تكــون أعــى بكثــر مــن املعــدل الطبيعــي يف النــواة القاعديــة 

مــا يــؤدي إىل النشــاط الزائــد والتهــور.

Service Coordinator  -  منسق الخدمات
هــو شــخص يعمــل منســقاً لرنامــج الخدمــات األرسيــة الفرديــة )IFSP( لألطفــال مــن مرحلــة الــوالدة حتــى 

الســنة الثانيــة مــن العمــر. ويعمــل منســق الخدمــات بالرشاكــة مــع األرسة ومقدمــي الخدمــات.

Service Delivery Options  -  خيارات تقديم الخدمة
ــة  ــك ثاث ــال، هنال ــبيل املث ــى س ــة، فع ــة املقدم ــوذج( الخدم ــط )من ــارات من ــوم إىل خي ــذا املفه ــر ه يش

منــاذج لخدمــات الربيــة الخاصــة املقدمــة يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة، وهــي : منــوذج الخدمــات املنزليــة 

 )Center- based ومنــوذج الخدمــات التــي تقــدم يف مراكــز الربيــة الخاصــة ، )Home-based – model(

.) )Combination – modelــن ــن النموذج ــع ب ــات تجم )model – ، وخدم

Setting Events  -  األحداث املحيطة
هــي أحــداث البيئــة املحيطــة التــي تتهيــأ مــن خالهــا املناســبة الســانحة ألداء فعــل أو تنفيــذ عمــل مــا. 

ــة  ــا التفاعــات االجتاعي ــن أمثلته ــدرايس. وأيضــاً م ــب املقاعــد يف الفصــل ال ــدم ترتي ــا تق ــة م ــن أمثل وم

ــا  ــب وم ــة للطال ــة البدني ــة، والحال ــا إىل املدرس ــي يف طريقه ــة وه ــل الحافل ــجار داخ ــل الش ــابقة، مث الس

ــيات.  ــاد أو حساس ــرض أو إجه ــن م ــا م يعريه

Shaken Baby Syndrome (SBS) متالزمة الطفل املرتج  -  
هــي عبــارة عــن إصابــة يف املــخ نتيجــة لحــادث أو الهــز بعنــف. وتتمثــل هــذه املتازمــة يف مجموعــة مــن 

العامــات واألعــراض الناجمــة عــن إصابــة يتعــرض لهــا الطفــل الرضيــع أو الطفــل يف أول مشــيه مــا يــؤدي 

إىل تحــرك الدمــاغ إىل األمــام والخلــف داخــل الجمجمــة. 

Shaping  -  التشكيل
ــة  ــات املتتابع ــم املقارب ــال تدعي ــن خ ــداً م ــر تعقي ــد أو أك ــلوك جدي ــر س ــة لتطوي ــو طريق ــكيل ه التش

الناجحــة للســلوك املســتهدف أو االقــراب التدريجــي مــن ذلــك الســلوك. وتنطــوي هــذه الطريقــة عــى 

اســتخدام املعــززات اإليجابيــة املنظمــة واملحــو عــى حــد ســواء لتطويــر املقاربــات آنفــة الذكــر. ويســمى 

ــة االســتجابة. ــع، أو مفاضل ــات املتتابعــة للســلوك النهــايئ، أو التقريــب املتتاب ــم التقريب ــة تدعي بعملي
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Shared reading  -  القراءة املشرتكة
يشــر مصطلــح القــراءة املشــركة إىل إســراتيجية للتدريــس يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة، وفيهــا يتيــح املعلــم 

الفرصــة ملجموعــة مــن األطفــال الصغــار لانخــراط يف القــراءة مــن كتــاب كبــر معــن ملســاعدتهم عــى 

ــراءة  ــة والق ــل االصطاحــات الخاصــة بالكتاب ــن، مث ــة للمبتدئ ــراءة والكتاب ــة بالق ــب املتعلق ــم الجوان تعل

ــك  ــي تســتخدم يف ف ــك الت ــراءة كتل ــر إســراتيجيات الق ــك مســاعدتهم عــى تطوي ــوم الكلمــة وكذل ومفه

. )prediction( ــؤ ــتخدام التنب ــة )decoding( أو اس ــوز الكامي الرم

Short – Term Memory  -  الذاكرة قصرية املدى
ــدون  ــن يجي ــراء الذي ــن الق ــأ م ــون أبط ــرايئ يكون ــر الق ــض ذوي الع ــى أن بع ــة ع ــض األدل ــك بع هنال

القــراءة وذلــك مــن حيــث اســرجاع املعلومــات مــن الذاكــرة قصــرة املــدى وأن هــذا البــطء يعيــق عمليــة 

اســتيعاب وفهــم املــادة املقــروءة.

Short Term Objective (STO) هدف قصري ااملدى  -  
هــو جــزء مــن الخطــة الربويــة الفــرد )IEP ( للطفــل حيــث تتــم تجزئــة الهــدف الســنوي إىل خطــوات 

صغــرة ميكــن قياســها.

Sight Words  -  الكلامت البرية
هــي الكلــات التــي يتعــرف عليهــا القــارئ دومنــا حاجــة لنطقــه. وتكــون بعــض الكلــات البرصيــة شــاذة 

ــن  ــتخدام. وم ــار واالس ــائعة االنتش ــر ش ــا غ ــع أصواته ــا م ــروف عاقاته ــى ح ــن ع )irregular(، أو تتضم

 .)you(، ))have، )said( :ــة، مــا يــي ــة يف اللغــة اإلنجليزي ــة الكلــات البرصي أمثل

Sight Word Approach  -  طريقة الكلامت البرية
هــي طريقــة للتعــرف عــى الكلــات ومتيزهــا، وتقتــي قيــام الطــاب بتذكــر كلــات معينــة مــن خــال 

الرؤيــة وبــدون اســتخدام مهــارات صوتيــة. وتعــد قوائــم دولــش وفــراي ))Dolch and Fry مــن القوائــم 

املمتــازة التــي تحتــوي عــى مجموعــة مــن الكلــات البرصيــة التــي يكــر اســتعالها.

Significant Learning Difficulties  -  صعوبات التعلم الواضحة
أجــاز النظــام الترشيعــي يف ”نيــو ســاوث ويلــز” )NSW( الدعــم الربــوي لتعديــل نظــام تعليــم لألطفــال 

 )Education Amendment Educational Support for Children ذوي صعوبــات التعلــم الواضحــة

ــم الواضحــة يف  ــات التعل ــال ذوي صعوب )with Significant Learning Difficulties لضــان دمــج األطف

مــرشوع حكومــة نيــو ســاوث ويلــز للربيــة الخاصــة  للطــاب  ذوي االحتياجــات الخاصــة. ويحــدد القانــون 

أســس التعــرف عــى أولئــك األطفــال بالنــص التــايل: يكــون الطفــل مــن ذوي صعوبــات التعلــم الواضحــة إذا 

كان مــن رأي املعلــم املؤهــل أو االختصاصيــن الربويــن املؤهلــن اآلخريــن أن الطفــل ال يــؤدي يف املجــاالت 

ــة  ــم والفئ ــة التعل ــاً ملرحل ــات وفق ــة والرياضي ــة والتهجئ ــراءة والكتاب ــة يف الق ــية املتمثل ــية األساس الدراس
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العمريــة ألقرانــه بغــض النظــر عــن الســبب. وهــذا التعريــف ليــس جامعــاً وال يلقــي بــاالً للقــدرات الكامنة. 

لــذا فــإن الطــاب النبيهــن جــداً الذيــن قــد يعانــون أيضــاً مــن صعوبــات تعلــم واضحــة والذيــن قــد يكــون 

أداؤهــم التحصيــي متدنيــا بصــورة ملحوظــة ينبغــي لهــم أن يتلقــوا دعــاً إضافيــا ألجــل التعلــم وبالتــايل 

يســعون لتحقيــق الدرجــة القصــوى مــن قدراتهــم الكامنــة وتقديــم أقــى مــا لديهــم. ويف نهايــة املطــاف 

ســيتوقف تطبيــق هــذا القانــون عــى ضوابــط ومحــكات مــن قبيــل نتائــج تقييــم التحصيــل للتعــرف عــى 

صعوبــات التعلــم الواضحــة. 

Simple View of Reading  -  املنظور البسيط نحو القراءة
يتمثــل املنظــور البســيط نحــو القــراءة، حســب اقــراح جــوف وترنــر )Gough & Tunmer(، يف أن 

القــراءة نتــاج فــك رمــوز النطــق والفهــم. ويَُعــرَّ عــا تقــدم باملعادلــة التاليــة: القــراءة = النطــق × الفهــم 

ــتنتاج أن  ــن اس ــف ميك ــذا التعري ــع ه ــن واق ــد. وم ــر وواح ــن صف ــر ب ــع كل متغ ــث يق )R=DxC(، حي

القــراءة ليســت بصفــة عامــة خاصيــة تتعلــق  بــكل يشء أو ال يشء )all-or-nothing(، فــإذا مل يتمكــن املــرء 

مــن النطــق إطاقــا أو مل يتمكــن مــن فهــم اللغــة املنطوقــة، ميكنــه القــراءة لحــد مــا. وهــذا التعريــف يقــود 

ــْن للقــراءة ينبغــي لهــا عــاج مهــارات النطــق والفهــم  ــم الفاعل أيضــاً إىل اســتنتاج أن التدريــس والتقيي

عــى حــد ســواء. 

Situated Learning  -  ربط التعلم بسياقات الحياة اليومية
أســلوب للتعليــم مــن خــال الركيــز عــى إدراج التعلــم يف ســياق مواقــف الحيــاة اليوميــة )بحســبان التعلــم 

دالّــة للســياق الــذي يحــدث فيه(.

Skill Deficit  -  قصور مهاري
ــار  ــا يش ــاح. وعندم ــا بنج ــل م ــة ألداء عم ــارات الروري ــاب امله ــاري إىل غي ــور امله ــح القص ــر مصطل يش

إىل قصــور مهــارة اجتاعيــة فإمنــا يشــار إىل انعــدام املهــارات املطلوبــة بالــرورة للتفاعــل مــع اآلخريــن 

ــة.  ــة االجتاعي ــة مــن الناحي بطريقــة مقبول

Skills-based  -  قائم عىل املهارة
طريقة للتدريس تركز بشكل رئيي عى تطوير مهارات معينة لدى الطالب يف مجال درايس ما. 

Small Learning Communities  -  التعلم يف مجموعات صغرية
يتزايــد نطــاق التعلــم يف مجموعــات صغــرة ويتنــرش كطريقــة شــائعة لتدريــس الطــاب يف فــرة املراهقــة. 

)personalized classroom environ-  ويســتخدم يف هــذه الطريقــة بيئــات فصــول التعليــم الفــردي

ــث يكــون املعلمــون  ــزة عمــن ســواه، حي ــة متمي ــه كحال ــب تعليم ــا كل طال ــى فيه ــي يتلق )ments، والت

عــى معرفــة شــخصية بــكل طالــب عــى حــدة، وتصميــم تدريــس خــاص بــكل طالــب للوفــاء باحتياجاتــه 

ــيخ  ــك، ترس ــن وراء ذل ــدف م ــل اله ــة. ويتمث ــة واالنفعالي ــه االجتاعي ــاء باحتياجات ــاً كالوف ــية متام الدراس

ــز مفهــوم املشــاركة.  ــدى الطــاب باملدرســة وتعزي اإلحســاس باالنتــاء ل
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Socialization  -  التنشئة االجتامعية
ــرات واملعــززات  ــة للشــخص مــن خــال املث ــص الفردي ــح إىل تشــكيل الســلوكيات والخصائ يشــر املصطل

ــة. ــة االجتاعي ــي توفرهــا البيئ الت

Social justice  -  العدالة االجتامعية
ــوع  ــاواة يف رب ــدل واملس ــط الع ــول دون بس ــي تح ــز الت ــات والحواج ــة باملعوق ــة االجتاعي ــى العدال تعن

ــة  ــوي العدال ــرى. وتنط ــز األخ ــكال التميي ــة وأش ــة والعرقي ــادي والعنرصي ــر االقتص ــة للقه ــع نتيج املجتم

االجتاعيــة داخــل الفصــل الــدرايس عــى التعلــم حــول االلتــزام باالعــراف بالتنــوع وقبــول اآلخــر بغــض 

النظــر عــن الخلفيــة العرقيــة أو الجنــس أو الديانــة أو االختافــات األخــرى مــع االلتــزام بإدخــال مــا تقــدم 

ــق.  ــذ والتطبي ــز التنفي إىل حي

Social – Perceptual Problems  -  املشاكل اإلدراكية االجتامعية
ــي  ــة الت ــارات االجتاعي ــرون إىل امله ــم يفتق ــات التعل ــراد ذوي صعوب ــدون أن األف ــون عدي أكتشــف باحث

تتوقــف إىل حــد بعيــد عــى قــدرة الفــرد عــى إدراك األوضــاع والظــروف واملابســات االجتاعيــة وتفســرها 

تفســراً صحيحــاً يف ســياقها املائــم. فقــد لوحــظ بشــكل متكــرر، عــى ســبيل املثــال، أن بعــض األفــراد ذوي 

صعوبــات التعلــم يخطئــون يف فهــم وتفســر حــركات لغــة الجســد مثــل تعابــر حــركات الوجــه واإلميــاءات 

ونحوهــا وبالتــايل تكــون أفعالهــم وردود الفعــل الصــادرة عنهــم غــر مامئــة. 

املشاكل السلوكية واالجتامعية لألفراد ذوي صعوبات القراءة
Social and Behavioral Problems of Individuals With Dyslexia

مــن املعــروف أن األفــراد ذوي صعوبــات القــراءة تبــدر عنهــم مشــاكل ســلوكية اجتاعيــة من قبيــل التفاعل 

مــع األقــران مبزيــد مــن الســلبية، وتــدين الوضــع االجتاعــي يف نظــر الكبــار، وإنخفــاض مســتوى مفاهيــم 

الــذات، وإلقــاء الامئــة عــى الظــروف الخارجيــة يف حالــة اإلخفــاق، والضعــف الواضــح، وإنخفــاض مســتوى 

القــدرات املعرفيــة، وعــدم الوعــي باألعــراف والتقاليــد االجتاعيــة.

Social English  -  اللغة اإلنجليزية االجتامعية
ــة أرض امللعــب  ــان مبســمى إنجليزي ــر مــن األحي ــة يف كث ــة االجتاعي ــح اللغــة اإلنجليزي يشــار إىل مصطل

 )survival أو الحــد األدىن مــن اللغــة اإلنجليزيــة املطلوبــة للتعايــش والتواصــل )playground English(

.)English ومتثــل اللغــة اإلنجليزيــة االجتاعيــة القــدرة اللغويــة األساســية املطلوبــة للتواصــل وجهــاً لوجــه، 

ويكــون ذلــك يف الغالــب مصحوبــاً باإلميــاءات واالعتــاد عــى املواقــف الســياقية للمســاعدة عــى الفهــم. 

ورغــم أن إكتســاب اللغــة اإلنجليزيــة املطلوبــة لألغــراض االجتاعيــة أســهل وأرسع مــن إكتســاب اللغــة 

ــة  ــة واللغوي ــات املعرفي ــاء باملتطلب ــة للوف ــت كافي ــا ليس ــة، اال انه ــراض األكادميي ــة لألغ ــة الازم اإلنجليزي

للفصــل الــدرايس. ويشــار إىل اللغــة اإلنجليزيــة االجتاعيــة، أيضــاً مبســمى املهــارات األساســية للتواصــل بــن 

.)Basic Interpersonal Communication Skills -BICS( األشــخاص
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Social Environment  -  البيئة االجتامعية
يشــر إىل الجــو االجتاعــي الســائد يف الفصــل والــذي يســهم يف الــدور اإليجــايب واملشــاركة الفاعلــة للطالــب 

كطالــب أو متعلــم. وبالتأكيــد فــإن التفاعــل أو النشــاط االجتاعــي الفاعــل مــن شــأنه اإلســهام يف تهيئــة 

الجــو االجتاعــي العــام بالفصــل. وميكــن أن يضفــي املعلــم طابعــاً ســلبياً أو إيجابيــاً فيــا يتعلــق باملواقــف 

ووجهــات النظــر واملعتقــدات وكيفيــة تعامــل الطــاب مــع بعضهــم البعــض ومــا يف حكــم ذلــك.

Social Misperception  -  اإلدراك االجتامعي الخاطئ
هــو قلــة معرفــة أو عــدم إملــام بالجوانــب االجتاعيــة وأصــول التعايــش مــع اآلخريــن ويعــزى ذلــك لضعف 

مهــارات االتصــال أو ضعــف املهــارات اإلدراكية.

Social Perception  -  اإلدراك االجتامعي
يشــر مصطلــح اإلدراك االجتاعــي إىل القــدرة عــى تفســر املثــرات يف البيئــة االجتاعيــة والربــط املائــم 

لتلــك التفســرات باملواقــف االجتاعيــة.

Social-emotional stage  -  املرحلة االجتامعية - االنفعالية
يشــر املصطلــح إىل تطــور العاقــات االجتاعيــة ومنــو املهــارات االجتاعيــة وســمو إحســاس املــرء بنفســه 

ككائــن بــرشي يتمتــع باملهــارات االجتاعيــة واالنفعاليــة املامئــة.

 Social skils Problems  -  مشاكل املهارات االجتامعية
ــة، إال  ــر شــيئًا عــن املشــكات االجتاعي ــم مل تذك ــات التعل ــات صعوب ــن أن معظــم تعريف عــى الرغــم م

أن بعــض تعريفــات صعوبــات التعلــم أشــارت لعنــرص االضطرابــات االجتاعيــة كأحــد مكونــات مصطلــح 

صعوبــات التعلــم. ويفتقــد الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم القــدرة عــى فهــم املواقــف االجتاعيــة، وكذلك 

ــي  ــع  االجتاع ــراءة الواق ــه أخطــاء يف ق ــب علي ــد يرت ــذي ق ــر ال ــن األم ــية نحــو مشــاعر اآلخري الحساس

وفهمــه، ومــن ثــم عــدم مراعــاة مشــاعر اآلخريــن وانفعاالتهــم. 

Special Education  -  الرتبية الخاصة
يشــر املصطلــح إىل الخدمــات املقدمــة لطالــب مصنــف بأنــه مــن ذوي االحتياجــات الربويــة الخاصــة، مبــا 

يف ذلــك صعوبــات التعلــم؛ وهــي خدمــات مصممــة بحيــث تفــي باالحتياجــات التعليميــة الفرديــة الخاصــة 

بالطالــب عــى وجــه التحديــد. وتوصــف الربيــة الخاصــة باعتبارهــا ليســت مكانــاً وإمنــا بحســبأنها خدمــات 

ــس  ــه تدري ــة الخاص ــن الربي ــادر. وتتضم ــرف املص ــك يف غ ــام وكذل ــم الع ــل التعلي ــا يف فص ــن تقدميه ميك

ــاب ذوي  ــا الط ــص به ــي يخت ــدة الت ــات الفري ــوة واالحتياج ــن الق ــع مكام ــاءم م ــم ليت ــص مصم متخص

اإلعاقــات دون ســواهم يف مجــال التعلــم، بحيــث يتــاح للطالــب فرصــة االطــاع عــى املنهــج الــدرايس املقرر 

ملــدارس التعليــم العــام، ويتــم تقديــم التدريــس مجانــاً دومنــا أدىن تكلفــة عــى ويل أمــر الطالــب. ويتمثــل 

ــاج إليــه مــن املهــارات واملعــارف  أحــد األهــداف األساســية للربيــة الخاصــة يف إكســاب الطالــب مــا يحت
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ليصبــح معتمــداً عــى نفســه مســتقاً إىل أقــى حــد ممكــن. ولــن كانــت برامــج الربيــة الخاصــة تتمحــور 

حــول الجوانــب األكادمييــة فإنهــا تنطــوي أيضــاً عــى خدمــات العــاج والخدمــات املســاندة األخــرى ذات 

العاقــة ملســاعدة الطــاب عــى التغلــب عــى الصعوبــات التــي تواجههــم يف جميــع مجــاالت النمــو. وميكــن 

تقديــم خدمــات الربيــة الخاصــة مــن خــال جملــة مــن األوضــاع الربويــة إال أن قانــون تعليــم األفــراد ذوي 

اإلعاقــات )IDEA( يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، عــى ســبيل املثــال، يقــي بتقديــم تلــك الخدمــات يف 

البيئــة األقــل تقييــداً )LRE(. ويعــد الفصــل العــادي أقــل البيئــات تقييــداً. 

Special Educator  -  معلم الرتبية الخاصة
هو شخص مرخص له بتدريس األطفال ذوي اإلعاقات.

معامل التجزئة النصفية لثبات االختبار لسبريمان
10- Spearmn’s split-Half Reliability Coefficient

يشــر معامــل التجزئــة النصفيــة لثبــات االختبــار لســبرمان إىل أخــذ جميــع أســئلة االختبــار ذات األرقــام 

الفرديــة والتعامــل معهــا بحســبانها إحــدى صيــغ االختبــار والقيــام بنفــس الخطــوة تجــاه جميــع األســئلة 

ذات األرقــام الزوجيــة. ثــم احتســاب اإلرتبــاط بــن هذيــن النصفــن. وملــا كان اختصــار طــول االختبــار مــن 

شــأنه تقليــل درجــة ثباتــه، فإنــه يتــم تطبيــق عامــل ارتبــاط لذلــك االختبــار، بحيــث يــزداد معامــل الثبــات 

بصــورة مناســبة.

 Special Education Needs (SEN) -  احتياجات الرتبية الخاصة
ملصطلــح ”احتياجــات الربيــة الخاصــة” معــاىن قانونيــة يف كثــر مــن الــدول، ففــي اململكــة املتحــدة، عــى 

ــم،  ــط بالتعل ــات ترتب ــم أو إعاق ــات تعل ــم صعوب ــن لديه ــال الذي ــح إىل األطف ــال، يشــر املصطل ســبيل املث

كصعوبــة القــراءة )dyslexia( مثــاً، مــا يجعــل أمــر اكتســابهم للتعلــم أو حصولهــم عــى التعليــم أصعــب 

باملقارنــة مــع معظــم األطفــال الذيــن هــم يف نفــس العمــر. وينــص قانــون التعليــم لعــام 1995م يف اململكــة 

املتحــدة عــى أن الطفــل يعــد مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة يف مجــال التعليــم إذا كانــت لديــه صعوبــة 

ــه، كــا  ــم أعدادهــا بشــكل خــاص ل ــة خاصــة يت ــات تعليمي ــم خدم ــم تســتدعي أو تســتوجب تقدي تعل

ينــص القانــون أيضــاً عــى أن الصعوبــة التــي متنــع هــؤالء األطفــال مــن االســتفادة مــن التســهيات)املؤامات 

ــة  ــة أو تعرقــل اســتفادتهم منهــا ترقــى إىل أن تكــون صعوب والتكييفــات( والتجهيــزات الربويــة والتعليمي

ــة الخاصــة يف  ــم الربي ــل تقدي ــم تصميمهــا ألجلهــم. ويتمث ــة خاصــة يت ــم تربي ــم إذا اســتوجبت تقدي تعل

خدمــات مســاندة إضافيــة أو مختلفــة بــأي طريقــة أخــرى عــن التعليــم الــذي جــرت العــادة عــى إتاحتــه 

ــوق  ــال يف ــن األطف ــدداً م ــف ع ــمل التعري ــر. ويش ــس العم ــال يف نف ــة لألطف ــة يف املنطق ــورة طبيعي بص

عــدد مــن لديهــم صعوبــات تعلــم باملعنــى العــام املتعــارف عليــه، ويعــزى هــذا إىل أن تعريــف صعوبــات 

ــيء  ــون ل ــة )disability( ويحتاج ــم إعاق ــن لديه ــال الذي ــن األطف ــوين يتضم ــب القان ــن الجان ــم م التعل

ــال ضعــف  ــه عــى ســبيل املث ــذي يكــون لدي ــإن الطفــل ال ــذا ف ــزم تقدميــه لهــم. ل ــف يل إضــايف أو مختل

يف النظــر، والــذي يحتــاج إىل مــواد دراســية تقــدم إليــه بأحــرف مكــرة، يعــرّف وفقــاً للقانــون بأنــه طفــل 

لديــه صعوبــة تعلــم وحتــى وإن مل يكــن مســتواه متدنيــاً يف التعلــم، وهــذا مختلــف عــن تعريــف صعوبــات 

التعلــم يف دول أخــرى، مثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة العربيــة الســعودية.
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Specific Learning Disability  -  صعوبة )إعاقات( التعلم املحددة
هــي حالــة تعــري الفــرد مــن شــأنها أن تؤثــر عــى تعلمــه قياســاً عــى طاقتــه الحقيقيــة أو قدراتــه الكامنــة. 

ويثبــت وجــود صعوبــة التعلــم املحــددة مــن خــال مــا يظهــره الطالــب مــن تبايــن واضــح وشــديد بــن 

القــدرة العقليــة العامــة لذلــك الطالــب )األداء املتوقــع منــه( وتحصيلــه الــدرايس، أو عــدم اســتجابته بشــكل 

مائــم عنــد تقديــم التدريــس الجيــد والفاعــل يف واحــد أو أكــر مــن واحــد مــن املجــاالت التاليــة: التعبــر 

الكامــي )الشــفوي( والفهــم املبنــي عــى االســتاع والعمليــات الحســابية أو االســتدالل الريــايض ومهــارات 

القــراءة األساســية والفهــم القــرايئ والتعبــر الكتــايب )اإلنشــاء(. ولــن كان التبايــن املذكــور أعــاه يظهــر يف 

املقــام األول يف األداء الــدرايس، فإنــه ميكــن أيضــاً أن يؤثــر عــى احــرام الــذات واالعتــداد بالنفــس والتطــور 

الوظيفــي ومهــارات التكيــف مــع متطلبــات الحيــاة. 

Specific Language Learning Difficulties (SLLD)  -  صعوبات التعلم اللغوية املحددة
ــراءة أو  ــدث أو الق ــتاع أو التح ــة باالس ــي املتعلق ــض النواح ــديدة يف بع ــة ش ــح إىل صعوب ــر املصطل يش

ــة.   ــون عادي ــرى تك ــاالت األخ ــارات يف املج ــن أن امله ــة يف ح ــة أو التهجئ الكتاب

Speech concerns  -  املخاوف املتعلقة بالنطق
يســود تأخــر الــكام لحــدِّ مــا بــن األطفــال قبــل ســن دخــول املدرســة. وبحلــول موعــد الدخــول يف أوضــاع 

مدرســية رســمية، يســتخدم معظــم األطفــال الصغــار كلــات ميكــن فهمهــا بســهولة ويــر مــن قبــل معظــم 

مــن يســمعونها. بيــد أن بعــض األطفــال يســتغرقون وقتــاً أطــول مــا يســتغرقه غرهــم الكتســاب أصــوات 

ــاء األمــور والربويــن العاملــن يف مجــال  كاميــة بعينهــا أو اكتســاب مهــارة النطــق. ومــن املهــم إذاً ألولي

الطفولــة املبكــرة أن يكونــوا عــى علــم ووعــي باألســباب الشــائعة لتأخــر الــكام وتأخــر اكتســاب أصــوات 

الــكام؛ وأن يكونــوا كذلــك مدركــن للعامــات أو املــؤرشات التــي تــدل عــى أن تأخــر الــكام لــدى الطفــل 

يتســبب يف التأخــر يف مجــال واحــد أو أكــر مــن مجــال مــن املجــاالت النائيــة.   

Speed Test  -  اختبار الرسعة
يشــر املصطلــح إىل اختبــار مبوجبــه يقــاس األداء بعــدد املهــام التــي يتــم أداؤهــا بدقــة خــال وقــت محــدد؛ 

ومــن أمثلتــه اختبــارات الرعــة، رسعــة الطباعــة ورسعة القــراءة. 

Spoken Language Problems  -  )مشاكل اللغة املنطوقة )الكالم
ــاكل  ــاً مش ــة )Mechanical(، وأيض ــة أو تلقائي ــورة عفوي ــة بص ــتخدام اللغ ــة باس ــاكل املرتبط ــي املش ه

اســتخدام اللغــة يف املجــاالت أو األغــراض االجتاعيــة، فالطــاب ذوي صعوبــات التعلــم يواجهــون مصاعــب 

يف النحــو )Grammar( أي بنــاء الجمــل وترتيــب كلاتهــا يف أشــكالها وعاقتهــا الصحيحــة )Syntax(، ويف 

ــل  ــى تحلي ــدرة ع ــة )Phonology(، أي الق ــوات الكامي ــاظ ))Semantics، ويف األص ــاين األلف دالالت ومع

الكلــات وتفكيكهــا إىل عنارصهــا الصوتيــة األساســية. وفيــا يتعلــق باســتخدام اللغــة لألغــراض االجتاعيــة، 

ــم  ــات التعل ــإن الطــاب ذوي صعوب ــة للغــة )Pragmatics(، ف ــه باإلســتخدامات العملي ــا يشــر ل وهــو م

ــن يف التحــدث  ــم غــر جيدي ــم. فُه ــم حديثه ــن أو فْه ــث مــع اآلخري ــا تعوزهــم الراعــة يف الحدي ــراً م كث
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وكذلــك يف االســتاع ســواء بســواء.كا أنهــم ينزعــون أيضــاً إىل إبــداء ماحظــات يف غــر محلهــا وال صلــة لهــا 

مبوضــوع النقــاش مســببن ملــن يتحدثــون معهــم قــدراً مــن الضيــق وعــدم االرتيــاح .

SQRQCQ  -  الخطوات الست لحل املسائل الرياضية
هــي ســت خطــوات تشــمل مــا يــي : 1( املســح والدراســة؛ 2( طــرح األســئلة؛ 3( القــراءة؛ 4( طــرح األســئلة؛ 

5( إجــراء العمليــات الحســابية؛ 6( طــرح األســئلة، أو املســح، الســؤال، القــراءة، الســؤال، الحســاب، الســؤال. 

ويجــب عــى الطــاب مســح املســائل ومتعنهــا بعنايــة وذلــك لفهــم اللغــة ومعرفــة املطلــوب يف املســألة. 

وإن طــرح األســئلة يف كل خطــوة مــن شــأنه إتاحــة الفرصــة للتفكــر والتأمــل والتقييــم ومعــاودة التفكــر 

يف إســراتيجيات جديــدة أو ســر أغــوار البدائــل املتاحــة. أمــا الســؤال األخــر، فينبغــي أن يتمحــور حــول 

الحــل الــذي يتــم الوصــول إليــه للمســألة، وهــل هــو مقبــول وذو مدلــول؟

 SQ3R Reading  -  إسرتاتيجية القراءة
 )Survey( إىل كلمــة )S( هــي إســراتيجية قــراءة معروفــة ومعــرف بهــا، حيــث يرمــز الحــرف اإلنجليــزي

 )3R(والتــي تعنــى االســتفهام أو الســؤال و )Question( إىل كلمــة )Q( والتــي تعنــي املســح ويرمــز الحــرف

ترمــز إىل 3 حــروف، األول يرمــز إىل كلمــة )Read( والتــي تعنــي القــراءة بينــا يرمــز الحــرف )R( الثــاين إىل 

كلمــة )Recite( التــي تعنــي التســميع )أن يعيــد املتعلــم مــا تعلــم بصــوت مرتفــع أو يجيــب عــى أســئلة 

املعلــم شــفهياً( يف حــن الحــرف )R( الثالــث يرمــز إىل كلمــة )Review( التــي تعنــي املراجعــة؛ فهــي إذا 

اســراتيجية قــراءة تقــوم عــى املســح واالســتقصاء وطــرح األســئلة ثــم القــراءة فالتســميع فاملراجعــة؛ وذلــك 

ملســاعدة الطــاب عــى اســتخدام إطــار مــن شــأنه متكينهــم مــن فهــم املعلومــات واســتخاصها مــن املهــام 

املدرســية ملــادة القــراءة عــى نحــو أفضــل. وعــى ســبيل املثــال، يلــزم إجــراء مســح للفصــل قبــل القــراءة 

إليجــاد مــا يــي:

 	)the title, headings, and subheadings (  العنوان  ورؤوس املواضيع  والعناوين الفرعية

 	 )captions التعليــق أو الــرشح تحــت الصــورة أو الرســم البيــاين أو املخطــط التوضيحــي أو الخريطــة

under pictures, charts, graphs or maps(

 	 )review questions or teacher-made أســئلة املراجعــة أو توجيهــات الــدرس التــي يحددهــا املعلــم

study guides(

 	)introductory and concluding paragraphs( الفقرات االستهالية والختامية

 	 )summary ( امللخص

Standard Error of Measurement  -  الخطأ املعياري للقياس
هــو اإلنحــراف املعيــاري )الجــذر الربيعــي للتفــاوت( لألخطــاء يف التوقعــات الناجمــة عــن االختبــار، فــإذا 

ــفر  ــد تس ــات ق ــإن الدرج ــرات، ف ــدة م ــار ع ــس االختب ــد لنف ــخص واح ــس ش ــوب أن يجل ــن املطل كان م

ــادل هــذا الخطــأ حاصــل  ــاس. ويع ــاري للقي ــاوت إحصــايئ جــذره الربيعــي يســمى الخطــأ املعي ــن تف ع

الجــذر الربيعــي للتفــاوت ناقصــاً معامــل ثبــات االختبــار. والخطــأ املعيــاري للقيــاس هــو هامــش الخطــأ 

ــاس. يف القي
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Standard Scores  -  الدرجات املعيارية
ــا  ــي يحصــل عليه ــن الدرجــات الخــام، والدرجــات الخــام هــي الت ــة م ــم احتســاب الدرجــات املعياري يت

ــم االحتســاب  ــث يت ــة، حي ــار كــا هــي مــن غــر أن تخضــع ألي معالجــة إحصائي ــس لاختب ــرد الجال الف

وفقــاً للطريقــة التاليــة: إبــدأ بالدرجــة )س( وهــي الدرجــة الخــام التــي أحرزهــا الفــرد. إفــرض أن )م( هــي 

ــب  ــع الدرجــات الخــام. إطــرح املتوســط مــن الدرجــة الخــام؛ وهــذا هــو الرتي املتوســط الحســايب لجمي

التسلســي الصحيــح، ألنــه إذا كانــت الدرجــة الخــام أكــر مــن املتوســط فــإن الفــرق ســيكون موجبــاً وإذا 

كانــت أصغــر فــإن الفــرق ســيكون ســالباً، ثــم أقســم هــذا الفــرق ســواء كان موجبــاً أم ســالباً عــى االنحــراف 

املعيــاري للدرجــات الخــام. وســيكون الناتــج هــو عبــارة عــن تحــول مــن الدرجــات الخــام عــى هيئــة نقــاط 

اختبــار إىل الدرجــة املعياريــة عــى هيئــة وحــدات انحــراف معيــاري. فعــى ســبيل املثــال، تكــون الدرجــة 

ــة  ــة لعملي ــة إذن ماثل ــط. فالطريق ــاري واحــد بالضب ــة )+1( أعــى مــن املتوســط بانحــراف معي املعياري

الحصــول عــى عــدد الســنتيمرات التــي تســاوي 720 ســم، حيــث يتــم قســمة هــذا العــدد عــى 100 أي 

عــدد الســنتيمرات يف املــر الواحــد. ومثــة مثــال آخــر هــو تحويــل 107 قرشــا إىل مــا يعادلهــا مــن الريــاالت 

ــة  ــون اإلجاب ــداً، فتك ــى 20 تحدي ــمته ع ــروش، وقس ــال إىل ق ــيم الري ــل يف تقس ــية تتمث ــوة األساس فالخط

هــي 5,7  ريــال. وتتمثــل إحــدى مزايــا اســتخدام الدرجــات املعياريــة يف أن النتائــج ميكــن املقارنــة بينهــا 

حتــى وإن تــم إحرازهــا مــن اختبــارات مختلفــة عــن بعضهــا البعــض اختافــاً جذريــاً وذلــك مبجــرد أن يتــم 

تحويــل درجــات كل اختبــار إىل درجــات معياريــة. 

Standardization Group or Norm Group  -  مجموعة التقنني أو املجموعة املعيارية
ــة  ــة ممثل ــار )عين ــم وضــع االختب ــن ألجلهــم ت ــراد الذي ــة وعريضــة مــن األف ــة ممثل ــارة عــن عين هــي عب

ــار(. ــتهدفة باالختب ــة املس للرشيح

Standardized  -  مقّنن
للمصطلــح مقنــن  معنيــان، هــا: -1 أن االختبــار يجــرى بطريقــة محــددة، مــا يعنــي أن هنالــك إجــراءات 

وخطــوات مقــررة وموحــدة يتعــن اتباعهــا مــن قبــل الجميــع عنــد تطبيــق االختبــار وتصحيحــه. أمــا املعنــى 

ــث يتســنى  ــده وتأسيســه بحي ــد جــرى تحدي ــر أو محــكات األداء( ق ــل يف معاي ــاراً )يتمث ــو أن معي 2، فه

تفســر الدرجــات بنــاًء عــى أســاس مرجعــي معتمــد )validated referent(. ويطلــق عــى عمليــة إعــداد 

وتطويــر املعيــار الــذي ســيتم اســتخدامه لعقــد املقارنــات آنفــة الذكــر اســم ”التقنــن”.

Standardized Tests  -  االختبارات املقننة
هــي االختبــارات التــي يتــم إجراؤهــا ملجموعــة كبــرة مــن األفــراد، هــي مجموعــة التقنــن أو املجموعــة 

املعياريــة، مــن رشيحــة املســتهدفن أصــاً باالختبــار. وأن املعلومــات اإلحصائيــة التــي تصــف أداء املجموعــة 

املعياريــة أو مجموعــة التقنــن تعــرف باســم املعايــر. وتســتخدم فيهــا توجيهــات وضوابــط محــددة وثابتــة 

 .)Standardized (  لتطبيقهــا وتصحيحهــا ورصــد درجاتهــا وتفســرها، انظــر املصطلــح مقنــن
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Standards-Based IEP  -  الربنامج الرتبوي الفردي املبني عىل املعايري
ــدرايس  ــاس األداء ال ــاء قي ــض بأعب ــث ينه ــدي، حي ــردي التقلي ــوي الف ــج الرب ــل للرنام ــج بدي ــذا الرنام ه

ــدرايس.   ــن بنفــس الصــف ال ــن الطــاب اآلخري ــه م ــم توقع ــا يت ــب عــى ضــوء م للطال

Stanines  -  التســيع
املصطلــح اإلنجليــزي مشــتق مــا يقابــل بالعربيــة املقيــاس املتــدرج ذو الدرجــات التســع. وهــو مقيــاس 

ــاس  ــدالً عــن )الصفــر( كــا هــو الحــال يف املقي ــة ومبتوســط يعــادل )5( ب معــدل مــن الدرجــات املعياري

الصفــري، وبإنحــراف معيــاري يبلــغ )2( تقريبــاً، بينــا يبلــغ اإلنحــراف املعيــاري )1( عــى املقيــاس الصفري. 

ــن 1 و9 عريضــان جــداً.  ــن الطرفي ــى 8 فهــي متســاوية يف حــن النطاق ــات النظــام مــن 2 وحت ــا نطاق أم

ومتثــل قيــم هــذا املقيــاس نطاقــات أكــر مــن كونهــا نقاطــاً محــددة.

Stereotyping  -  التنميط / القولبة
يشــر املصطلــح إىل تعميــم تســطيحي تخلــع فيــه عــى األفــراد صفــات ليســت فيهــم اســتناداً عــى األصــل 

العنــرصي أو العرقــي أو الديانــة أو اإلعاقــة أو نــوع الجنــس. 

Story Grammar  -  قواعد القصص
نظــام منهجــي بنيــوي مــن اإلجــراءات والقواعــد التــي تصــف معــامل النــص ومامحــه العامــة. ويف املرحلــة 

ــاهد  ــكان املش ــان وم ــية وزم ــات األساس ــى الخلفي ــيص ع ــرد القص ــد ال ــز قواع ــن أن ترك ــة ميك االبتدائي

القصصيــة والحبكــة وخاصــة القصــة وموطــن انحــال العقــدة وهــي نقطــة يف القصــة تنحــل فيهــا عقدتهــا 

الرئيســية.

Story Maps  -  خرائط القصة
ــم الرئيســية  ــى إحــدى صفحــات املفاهي ــون مرســومة ع ــرة وتك ــة تشــبه الدائ هــي مخططــات توضيحي

املتعلقــة بتوضيحــات قواعــد القصــة. وتظهــر املفاهيــم أو الشــخصيات أو األفــكار الرئيســية يف دوائــر كبــرة 

مــع خطــوط ربــط تقــود إىل دوائــر أصغــر تحتــوي بدورهــا عــى األفــكار واملفاهيــم والشــخصيات األخــرى 

بالقصــة. وهــذه املخططــات متثــل توجيهــات وإرشــادات مفيــدة للتعلــم كــا أنهــا تعــزز االســتيعاب والفهــم 

لــدى القــارئ.

Story Prompts  -  ملقنات القصة
هــي بطاقــات إشــعارية تحتــوي عــى إرشــادات مــن قبيــل زمــان القصــة ومكانهــا وشــخصياتها واملشــاكل 

وحلهــا وخامتــة القصــة. وهــذه العنــارص القصصيــة تتيــح التعزيــز والتنظيــم يف الكتابــة.
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Strategic Teaching  -  التدريس االسرتاتيجي
يشــر املصطلــح إىل طريقــة التدريــس التــي تركــز عــى تدريــس اســراتيجيات التعلــم مقابــل تدريــس املــواد 

الدراســية املعنيــة. وتنطــوي إســراتيجيات التعلــم عــى وســائل التذكــر أو مهــارات الدراســة أو مهــارات مــا 

وراء اإلدراك، مــن خــال تدريــس يقــوم عــى أســاس املاحظــات املتعلقــة بتعلــم الطــاب ومكامــن القــوة 

ومواطــن الضعــف لديهــم وهــي ماحظــات مــن شــأنها تزويــد الطــاب باملعلومــات األساســية الازمــة لحــل 

املشــاكل، والتفكــر الناقــد، والرقابــة الذاتيــة، والتقييــم لعمليــة تعلمهــم. وقــد يعنــي التدريــس اإلســراتيجي 

ــطة  ــكل األنش ــر ب ــب آخ ــد طال ــواس وتزوي ــدة ح ــب ع ــة تخاط ــواد صوتي ــاب مب ــد الط ــد أح ــاً تزوي أيض

اللغويــة. ويكــون املعلــم عــى علــم وإملــام باالحتياجــات الفرديــة وأســاليب التعلــم املميــزة لــكل متعلــم 

عــى حــدة وبالتــايل يقــوم بالتدريــس عــى ضــوء هــذا الفهــم.

Strephosymbolia  -  انحراف رؤية الرموز
يشــر إىل رمــوز ملتويــة حســب مفهــوم أورتــون )Orton( ملــا يــراه الفــرد ذو صعوبــة القــراءة عــى الصفحة 

املطبوعــة، حيــث تكــون الحــروف واألرقــام والكلــات املطبوعــة إمــا مراقصــة ومضطربــة يف مواقعهــا و/أو 

معكوســة مــن اليمــن إىل اليســار أو العكــس و/أو مقلوبــة مــن أعــى إىل أســفل أو العكــس.

Structural Analysis  -  التحليل البنيوي / الرتكيبي
يشــر هــذا املصطلــح إىل املعرفــة أو الدراســة اللغويــة ألجــزاء الكلــات أو عنارصهــا التــي تكــون ذات معنى 

ومدلــول مبعــزل عــن غرهــا مثــل بدايــات ونهايــات بعــض الكلــات والكلــات املركبــة ومقاطــع الكلات.

Structured Observation  -  املالحظة املنظمة
املاحظــة الهيكليــة املنظمــة هــي نــوع مــن أنــواع املاحظــة التــي يعمــد فيهــا مــن يجريهــا إىل تحديــد أو 

تعريــف األمنــاط الســلوكية التــي يلــزم إخضاعهــا للماحظــة ومــن ثــم إجــراء القيــاس بــأي طريقــة أخــرى 

لتلــك الســلوكيات مــن حيــث معــدل عــدد مــرات الحــدوث، واملــدة و/أو الشــدة. 

Student Assistance Team (SAT) فريق مساعدة الطالب  -  
هــو عبــارة عــن مجموعــة مؤلفــة مــن تشــكيلة متنوعــة مــن الربويــن الذيــن يــزودون املعلــم باألفــكار 

الخاصــة بالتدخــل داخــل الفصــل الــدرايس.

Student with Learning Disabilities  -  الطالب ذو صعوبات التعلم
هــو الطالــب الــذي ال تعــود مشــاكل التعلــم لديــه يف املقــام األول ألي مــن األســباب اآلتيــة : -1 حــاالت 

اإلعاقــة، مثــل: اإلعاقــة الفكريــة أو اإلعاقــة االنفعاليــة أو اإلعاقة البرصيــة أو اإلعاقة الســمعية، -2 محدودية 

فــرص التعلــم، مثــل: طــول مــدة الغيــاب عــن املدرســة وعــدم مراعــاة الفــروق واالختافــات اللغويــة وعــدم 

ــع  ــم يف جمي ــات التعل ــة إمكاني ــة، -3 محدودي ــات الفني ــا باملتطلب كفــاءة أســاليب التدريــس وعــدم وفائه

املجــاالت، مثــل: بــطء التعلــم والــذي يكــون فيــه مســتوى التحصيــل متناســباً مــع القــدرات، -4 الظــروف 

الخاصــة، مثــل: ظــروف األرسة االجتاعيــة، أو البيئيــة، أو الثقافيــة، أو االقتصاديــة غــر املامئــة.
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Student-Centered Instruction  -  التدريس املتمركز حول الطالب
يشــر املصطلــح إىل أســاليب التدريــس التــي تضــع مســئولية التعلــم عــى كاهــل املتعلــم مبــارشًة. ويكــون 

)co- والتعــاوين )active )الركيــز يف هــذا النــوع مــن التعليــم عــى الطالــب. أنظــر أيضــاً التعليــم الفعــال 

 )hands-on( والتعلــم اليــدوي )discovery( والتعلــم باالكتشــاف )constructivist( والبنــايئ operative(

)learning by do- والتعلــم بالتطبيــق )inquiry( والتعلــم باالســتقصاء )holistic )والتعلــم الكي/الشــامل 

 .)thematic( والتعلــم املبنــي عــى املواضيــع )project( والتعلــم القائــم عــى املشــاريع ing(

  Students with Special Needs  -  الطالب ذو االحتياجات الخاصة
وفقــاً للبحــث االســتقصايئ الــذي أجــري يف نيــو ســاوث ويلــز بأســراليا عــام 2010م  حــول تقديــم خدمــات 

ــم  للطــاب  ذوي اإلعاقــات أو ذوي االحتياجــات الخاصــة، يعــرف الطالــب ذو اإلعاقــة أو الطالــب  التعلي

ــاب ذوي  ــح ”الط ــإن مصطل ــتقصايئ، ف ــث االس ــذا البح ــياق ه ــي: يف س ــا ي ــة، ك ــات الخاص ذو االحتياج

 )intellectual ــة ــة الفكري ــاب ذوي اإلعاق ــى الط ــتمل ع ــات” )students with disabilities( يش اإلعاق

)vision im- ــة ــة البرصي ــة )physical disability( أو اإلعاق ــة البدني ــاب ذوي اإلعاق )disability، أو الط

)pairment أو الطــاب ذوي اإلعاقــة الســمعية )hearing impairment( أو الطــاب ذوي االضطــراب 

 )mental health أو الطــاب الذيــن لديهــم حالــة تتعلــق بالصحــة العقليــة )language disorder( اللغــوي

)condition أو الطــاب ذوي التوحــد )autism(. ووفقــاً للضوابــط املقــررة مــن قبــل وزارة الربيــة والتعليــم 

ــح  ــإن مصطل ــة )DET Disability Criteria(، ف ــأن اإلعاق ــراليا بش ــز بأس ــاوث ويل ــو س ــب يف ني والتدري

الطــاب ذوو االحتياجــات الخاصــة يتضمــن الطــاب ذوي االضطــراب الســلويك )behaviour disorder( و/

  .)learning difficulties( ــم ــات التعل أو صعوب

Subtyping  -  التصنيف وفق أنواع فرعية
أثبتــت األبحــاث العلميــة أن األفــراد ذوي صعوبــات القــراءة تظهــر عليهــم أعــراض متنوعــة مــع إمكانيــة 

وجــود مجموعــات مــن األفــراد تظهــر بوضــوح كفئــة متجانســة ذات خصائــص متشــابهة، بحيــث يتســنى 

التصنيــف إىل فئــات فرعيــة. وقــد اقــرح معظــم الباحثــون التصنيــف ضمــن ثــاث مجموعــات فرعيــة هــي: 

ــة مــع عــدم القــدرة عــى قــراءة الكلــات بتطبيــق  ــات القــراءة البرصي 1( مجموعــة األفــراد ذوي صعوب

العاقــة الصحيحــة بــن الوحــدات الكتابيــة ومــا يقابلهــا مــن وحــدات صوتيــة كاميــة؛ 2( مجموعــة األفــراد 

ذوي صعوبــات القــراءة الســمعية اللغويــة؛ 3( مجموعــة األفــراد ذوي صعوبــات القــراءة املختلطــة والتــي 

ــه  ــتناد علي ــم االس ــذي ت ــاس ال ــا األس ــة، أم ــن األوىل والثاني ــدى املجموعت ــر ل ــراض تظه ــى أع ــتمل ع تش

ــف  ــد والتعري ــى التحدي ــوي ع ــو ينط ــراب، فه ــواع االضط ــن أن ــوع م ــي ألي ن ــف الفرع ــوغ للتصني كمس

ألغــراض : 1( إجــراء األبحــاث و2( بــذل جهــود عاجيــة محــددة بعنايــة لحــل مشــاكل معينــة.

فرضية القدرة عىل متيز ألوان األشياء الجانبية املحيطة
Superior Ability to Recognize Peripheral Color Hypothesis

هــي مــن مكونــات نظريــة غــرورس وســبافورد )Grosser-Spafford( ملخروطــات الرؤيــة الجانبيــة املحيطــة 

والتــي هــي عبــارة عــن تنبــؤ بــأن األفــراد ذوي صعوبــات القــراءة ينبغــي عليهــم متييــز ألــوان مــواد االختبــار 

عــى املواقــع الجانبيــة للــادة بشــبكية العــن مقارنــة بالقــراء العاديــن.
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Supplementary Aids and Services  -  الخدمات واملعينات التكميلية
هــي معينــات مســاندة ملســاعدة الطفــل عــى التعلــم يف فصــول مــدارس التعليــم العــام. وميكــن أن تشــتمل 

ــة أو املذكــرات  ــة املســاعدة مثــل كتــب القــراءة الصوتي ــات عــى األجهــزة والتقني تلــك الخدمــات واملعين

التوضيحيــة للحصــص داخــل فصــل الــدرس. وقــد تشــتمل أيضــاً عــى تقديــم التدريــب للعاملــن باملدرســة 

ملســاعدتهم عــى التعامــل مــع الطفــل. 

Subtype Research  -  البحث  الفرعي
يشــر املصطلــح إىل منهــج بحثــي جــرى تطويــره مؤخــراً، يســعى إىل التحديــد والتعــرف عــى الخصائــص 

املشــركة لــدى مجموعــات محــددة داخــل الرشيحــة األكــر التــي متثــل أفــراد مجتمــع الدراســة املصنفــن 

بــأن لديهــم صعوبــات تعلــم.  

Successive Approximation  -   املقاربات املتتالية املتعاقبة
هــي طريقــة لتدريــس ســلوك مــا مــن خــال تدعيــم الســلوك املســتهدف ملقاربــات متتابعــة ألجــل االقــراب 

التدريجــي من الســلوك املنشــود.

Suffix  -  الالحقة
هــي جــزء مــن كلمــة يضــاف إىل جــذر الكلمــة )root word( يف نهايتهــا. وتعــادل اللواحــق األربــع األكــر 

تكــراراً يف اللغــة اإلنجليزيــة مــا نســبته )٪97( مــن إجــايل الكلــات ذوات اللواحــق يف اللغــة اإلنجليزيــة، 

   .)es-(و )ly-(و )ed-(و )ing-( :وتشــتمل عــى مــا يــي

Surface Dyslexia  -  صعوبة القراءة السطحية
إن صعوبــة القــراءة الســطحية والتــي توصــف بأنهــا عــدم القــدرة عــى التعــرف عــى الكلــات الكاملــة 

بطريقــة رسيعــة ودقيقــة برغــم أن الكلــات الواضحــة مــن الناحيــة الصوتيــة ميكــن فــك رموزهــا والربــط 

بــن أصــوات حروفهــا والوحــدات الكتابيــة التــي متثلهــا. وهــذا يــدل عــى وجــود يشء مــن القــدرة عــى 

تركيــب الفونيــات ونظمهــا معــاً. أمــا التمكــن مــن قــراءة الكلــات غــر العاديــة مــن الناحيــة اإلمائيــة، 

 priest ــرأ ــة Precise تق ــة اإلنجليزي ــاً الكلم ــة )مث ــادئ الصوتي ــتخدام املب ــة يف اس ــزى إىل املبالغ ــو يع فه

وهكــذا(. وقــد اعتــر مــن املســلات أن تلــف الجهــاز العصبــي يتســبب يف هــذه املشــكلة. 

Sustained Silent Reading (SSR) القراءة الصامتة املستدمية   -  
ــة مســتقلة تســتخدم فيهــا  ــم وهــي أنشــطة قرائي ــز ودعــم ســلوكيات التعل هــي أنشــطة ترمــي إىل تعزي

املــواد األدبيــة واملــواد القرائيــة مــن النــوع الــذي يتطــرق للجوانــب األدبيــة والجوانــب املتعلقــة بتمضيــة 

 ) Drop Every ”أوقــات الفــراغ. وكمثــال لذلــك فــإن الرامــج التــي تحــث عــى القــراءة ”دع كل يشء وإقــرأ

)Thing and Read - DEAR، قــد أصبحــت مــن برامــج القــراءة الصامتــة املعــززة يف العديــد مــن املــدارس.
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(Sustained Silent Writing (SSW  -  الكتابة الصامتة املستدمية
هــي أنشــطة كتابــة يتــم القيــام بهــا دومنــا توجيــه أو تدخــل مبــارش مــن املعلــم حتــى يتســنى االرتقــاء 

ــة الحــوارات  ــدة. وتنطــوي هــذه األنشــطة عــى كتاب ــم الجدي ــكار واملفاهي ــكار األف ــة وابت ــة الكتاب بعملي

والتحريــر الصحفــي وكتابــة القصــص األصليــة والرســائل لزمــاء املهنــة ومــا يف حكــم ذلــك. وينبغــي عــدم 

ــة  ــام ببعــض أنشــطة الكتاب ــم القي ــا مل يت ــراءة م ــات الق ــذه األنشــطة مــع الطــاب ذوي صعوب ــام به القي

ــة.  ــة الصامت ــات الخاصــة بالكتاب املوجهــة مســبقاً أو االقــران مــع حــل الواجب

 Syllable  -  مقطع الكلمة
يشــر املقطــع إىل ذلــك الجــزء مــن الكلمــة الــذي يحتــوي عــى حــرف متحــرك  )vowel( يف حالــة الكتابــة 

.)news-pa-per(و )e-vent( أو عــى صــوت حــرف متحــرك/ صــوت حــرف علــة يف حالــة التحــدث )مثــل

Systematic and explicit phonics instruction  -  التدريس املنهجي والريح للصوتيات
يشــر املصطلــح إىل أن الرنامــج يعــد منهجيــاً ومنتظــا إذا كانــت خطــة التدريــس مشــتملًة عــى مجموعــة 

ــا وفــق تسلســل  ــة وجــرى تنظيمه ــي اختــرت بعناي ــا، والت ــط الحــروف بأصواته ــي ترب ــات الت مــن العاق

ــة  ــات رصيح ــادات وتوجيه ــن بإرش ــزود املعلم ــج ي ــا أن الرنام ــد به ــح، فيقص ــة رصي ــا كلم ــي. أم منطق

ومحــددة لتدريــس العاقــات املتقــدم ذكرهــا.  

Symptom  -  العرَض
العــرَض خاصيــة ميكــن ماحظتهــا مبــا يف ذلــك الجوانــب املتعلقــة بالناحيتــن الجســمية )العضويــة( 

ــواء. ــد س ــى ح ــية ع والنفس

Syndrome  -  املتالزمة
املتازمة هي مجموعة من األعراض املتزامنة التي تظهر جميعا يف آٍن معاً.

Syntax  -  النحو
هــو بنــاء الجمــل وترتيــب كلــات الجملــة يف أشــكالها وعاقاتهــا الصحيحــة وترتيــب ودرجــة تعقيــد عنــارص 

اللغــة ووحداتهــا )أي الكلات(.

Synthetic Phonics  -  الصوتيات الرتكيبية
ــل  ــة تحوي ــا كيفي ــن خاله ــال م ــم األطف ــس، يتعل ــة تدري ــة إىل طريق ــات الركيبي ــح الصوتي ــر مصطل يش

 ،)sequence of sounds( ــة ــن األصــوات اللغوي ــات الحــروف إىل سلســلة م )نطــق( الحــروف أو مجموع

ثــم يتدرجــون بتعلــم كيفيــة الربــط بــن أصــوات الحــروف )blend the sounds( لتكويــن كلــات ميكــن 

التعــرف عليهــا )recognizable words(. ووفقــاً لدراســة كاكانانشــاير )Clackmannanshire( الطوليــة 

ــارة عــن شــكل مــن  ــة )Synthetic phonics( عب ــات الركيبي ــإن الصوتي ــي اســتغرقت ســبعة أعــوام، ف الت
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ــذ  ــة من ــة برصي ــردات لغوي ــن مف ــدأ بتكوي ــي ال تب ــداً والت ــة ج ــرة الريع ــات ذات الوت ــكال الصوتي أش

ــوا  ــل أن يطلع ــا قب ــة وأصواته ــروف اللغ ــال ح ــم األطف ــة بتعلي ــذه الطريق ــدأ ه ــث تب ــة األوىل، حي الوهل

عــى الكتــب، وبعــد أن يتعلــم األطفــال عــددا قليــا مــن تلــك األصــوات اللغويــة يتعلمــون كيفيــة دمجهــا 

 )/a/(و )/p/(و )/t/( معــاً لتكويــن الكلــات. وعــى ســبيل املثــال عندمــا يتعلــم األطفــال أصــوات الحــروف

و)/s/(، ميكنهــم تكويــن الكلــات )tap( و)pat( و)pats( و)taps( و)sat( ونحــو ذلــك. وال يقــال لألطفــال 

يشء عــن نطــق الكلــات الجديــدة قبــل تكوينهــا بالحــروف املمغنطــة )magnetic lette( بلصــق الحــروف 

معــاً وإمنــا يتعلــم األطفــال باملقابــل نطــق كل حــرف ثــم تركيــب األصــوات معــاً لنطــق الكلمــة. وهكــذا 

يتعلــم األطفــال بأنفســهم كيفيــة النطــق. وميكــن تعليــم معظــم العاقــات بــن الحــروف وأصواتهــا اللغوية، 

ــة حــروف مزدوجــة  ــة يف هيئ ــة للوحــدات الصوتي ــة املمثل ــك املزدوجــات أي الوحــدات الكتابي ــا يف ذل مب

ــنة  ــة الس ــن بداي ــة م ــهر قليل ــاق أش ــة )the consonant and vowel digraphs(، يف نط ــة ومتحرك صامت

األوىل باملدرســة. وهــذا يعنــي أنــه ميكــن أن يقــرأ األطفــال العديــد مــن الكلــات غــر املألوفــة لديهــم والتي 

يقفــون عليهــا يف النــص بأنفســهم بــدون مســاعدة مــن املعلــم.

Synthetic Phonics Approaches  -  األساليب الصوتية الرتكيبية
ــة  ــا )معزول ــروف لوحده ــم الح ــم أوالً تقدي ــا يت ــة مبوجبه ــة إىل طريق ــة الركيبي ــاليب الصوتي ــر األس تش

عــن غرهــا( واألصــوات التــي متثلهــا والتــي يقــوم الطــاب الحقــاً بدمجهــا مــن خــال الربــط بــن الحــرف 

والصــوت الــذي ميثلــه وذلــك لتكويــن الكلــات. وتعــد طــرق وأســاليب كل مــن مونــرو )Monroe( وفرنالد 

)Fernald( الحركيــة وغيلينهــام – ســتلان )Gillingham-Stillman( – جزئيــاً – مــن الطــرق الركيبيــة أو 

التجميعيــة ويتــم اســتخدامها مــع االطفــال الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صعوبــات القــراءة األكــر حــدة.

Syntonics  -  املعززات املتزامنة
نظــام يُســتخدم ملعالجــة صعوبــات التعلــم مــن خــال التوســيع االفــرايض ملجــال الرؤيــة بأضــواء حمــراء 

وزرقــاء.
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Tactile Defensiveness  -  حساسية اللمس املفرطة
هــي حساســيه شــديدة ومفرطــة بشــكل غــر طبيعــي عنــد اللمــس أو تجاهــه، يــدل عليهــا االبتعــاد عــن 

اللمــس واملناولــة أو اســتبعادها ورفضهــا متامــاً. وقــد يلجــأ الطفــل الــذي لديــه حــذر أو توجــس شــديد 

ــة دون أن يلمســه يشء أو أن يلمــس هــو شــيئا ال ســيا إذا كان ذلــك  مــن اللمــس إىل املقاومــة والحيلول

ــك الــيء غــر عــادي مــن  ــوف أو ذا ملمــس غــر عــادي أو إذا كان ذل ــا أو ذا قــوام غــر مأل الــيء رطب

حيــث درجــة الحــرارة أو الضغــط.  

Target Behavior  -  السلوك املستهدف
ــه  ــن ماحظت ــلوك ميك ــو س ــر؛ وه ــة التغي ــد بغي ــؤرة التحدي ــَع يف ب ــلوك ُوِض ــو س الســلوك املســتهدف ه

وقياســه وتعريفــه بحيــث ال يختلــف شــخصان عــى حدوثــه. وهــذا الســلوك تــم تحديــده مــن قبــل املهنين 

املتخصصــن ذوي العاقــة ومــن قبــل األرسة بوصفــه ســلوكاً يف حاجــة للتوجيــه والتصويــب. 

Target Objective  -  الهدف املنشود
هــو الهــدف التعليمــي الــذي حــدده املعلــم  للطــاب لــي يســعوا نحــو تحقيقــه. وهــو مــا يرمــي املعلــم 

إىل تعلمــه مــن قبــل الطــاب يف نهايــة حصــة التدريــس. 

Task Analysis  -  تحليل املهمة
يشــر املصطلــح إىل الطريقــة املتمثلــة يف الفحــص املتــأين ملهمــة معينــة ألجــل الكشــف عــن عنارصهــا التــي 

تتألــف منهــا والعمليــات املطلوبــة إلنجازهــا. وهــي عمليــة تعلــم تجزئــة املهــارة )مثــل معرفــة الســاعة( أو 

املهمــة )كالقــراءة مثــاً( وتجزئتهــا إىل عــدة مهــارات فرعيــة أو وحــدات جزئيــة. 

Teacher Assistance Team (TAT) فريق مساعدة املعلمني  - 
هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن معلمــي التعليــم العــام املدّربــن عــى مســاعدة العاملــن باملــدارس وأوليــاء 

األمــور عــى التصــدي للتحديــات التدريســية والســلوكية الصعبــة. ويســمى أيضــاً فريــق الدعــم القائــم عــى 

املدرســة ملرحلــة مــا قبــل اإلحالــة.

Teacher-centered Instruction  -  التدريس املتمركز حول املعلم
االتدريــس املتمركــز أو املتمحــور حــول املعلــم هــو أســلوب تدريــس تقليــدي يتــوىل فيــه املعلــم تقريــر 

ــدى  ــم م ــاء تقوي ــض بأعب ــس وينه ــذ خطــة التدري ــع بتنفي ــس ويضطل ــة التدري ــط عملي ــد وتخطي وتحدي

التقــدم يف مســتوى الطــاب. ويف هــذا األســلوب تكــون مســئولية التعلــم ملقــاًة عــى كاهــل املعلــم مبــارشًة. 

T
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Teaching for Understanding  -  التدريس بغرض الفهم
هــو التدريــس الــذي يركــز عــى التعلــم العميــق مقابــل تدريــس الحقائــق البحتــة )mere facts( والتعلــم 

.)superficial learning( املصطنــع

Teaching Strategies  -  إسرتاتيجيات التدريس
إسراتيجيات التدريس هي أساليب لتدريس مفهوم ما ملجموعة ما من الطاب بنجاح.

Teaching Reciprocal  -  التدريس الحواري
ــرايئ  ــم الق ــن الفه ــوات لتحس ــع خط ــا أرب ــم قوامه ــراتيجية تعل ــن اس ــارة ع ــو عب ــواري ه ــس الح التدري

واالســتيعاب مــن خــال القــراءة، حيــث ينخــرط املعلــم والطــاب يف نقاشــات وحــوارات متبادلــة عــن النــص 

الــذي يعكــف الطــاب عــى قراءتــه. ويتمثــل القصــد مــن تلــك املناقشــات والحــوارات يف التلخيــص، وطــرح 

األســئلة، واالســتيضاح، والتنبــؤ، فيــا يتعلــق بالجوانــب املختلفــة للنــص موضــوع القــراءة. 

Team-Teaching  -  التدريس كفريق
يشر املصطلح إىل التعاون والعمل املشرك بن معلّمْن اثنن أو أكر لتقديم املعلومات معاً  للطاب.

Technology in the Curriculum  -  استخدام التقنية يف املنهج
اســتخدام أجهــزة الحاســب اآليل والحاســبات اإللكرونيــة ووســائل االتصــال ووســائطه املتعــددة والتقنيــات 

املســاعدة ملســاندة املنهــج وتوســعته واثرائــه ومتديــد نطاقــه.

Technology-Based Resources  -  املوارد املبنية عىل التقنية
هــي املــوارد التــي توجــد يف التقنيــة أو تتوفــر مــن خالهــا مثــل الحاســبات اآلليــة وأجهــزة التصويــر وآالت 

العــرض عــى الوســائط الشــفافة ونحــو ذلــك.

Tennessen Warning  -  تحذير تنيسني
ــَب مــن فــرد يتلقــى خدمــات أن يــديل  يعــرف أيضــاً باإلشــعار بحقــوق الخصوصيــة؛ ويصــدر متــى مــا طُلِ

مبعلومــات رسيــة أو ذات خصوصيــة تتعلــق بــه. فتحذيــر تنيســن يــزود الشــخص مبعلومــات عــن الكيفيــة 

التــي ســيتم بهــا اســتخدام مــا يــديل بــه مــن بيانــات.  

Tenuous Diagnosis  -  التشخيص غري الدقيق
عــدم الدقــة يف تحديــد أوجــه التبايــن واالختافــات التــي تشــر إىل أن الطفــل عرضــة للخطــر فيــا يتعلــق 

ــة، وخاصــة  ــم، حيــث تفتقــر إجــراءات التعــرف عــى األطفــال العرضــة للخطــر إىل الدق ــات التعل بصعوب

تلــك اإلجــراءات التــي تتعلــق باألطفــال ذوي الصعوبــات واإلعاقــات البســيطة )Mild( . أمــا األطفــال ذوو 

اإلعاقــات الشــديدة )severe (والحــادة )Profound(، فتظهــر عليهــم أعــراض وتبــدر منهــم ســلوكيات مــن 
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شــأنها متكــن املختصــن يف التشــخيص مــن التعــرف عــى الطفــل الصغــر العرضــة للخطــر بثقــة واطمئنــان. 

ومــع هــذا فــإن مشــكلة االكتشــاف املبكــر تــزداد صعوبــة وتعقيــداً يف مجــال صعوبــات التعلــم، ذلــك أن 

العامــات التحذيريــة املبكــرة ))Early warning signals، والتــي تظهــر كإشــارات عــى وجــود  صعوبــات 

التعلــم املحــددة، قــد تكــون غــر واضحــة وتتفــاوت مــن حيــث الدرجــة وتحــدث يف إطــار تشــكيلة واســعة 

مــن الســلوكيات. 

Test Bias  -  تحيز االختبار
)demo-  يشــر مصطلــح تحيــز االختبــار إىل االختــاف يف درجــات االختبــار يعــزى إىل املتغــرات الدميغرافيــة

  )languageوالخلفيــة اللغويــة )ethnicity( والعــرق )gender( مثــل نــوع الجنــس ،graphic variables(

)background والوضــع االجتاعــي واالقتصــادي والعمــر أو املتغــرات األخــرى. 

Test of Early Language Development  -  اختبار النمو اللغوي املبكر
ــى  ــة باملعن ــب املتعلق ــارشة بالجوان ــات تتصــل مب ــردي، يقــدم معلوم ــم إجــراؤه بشــكل ف ــار يت هــو اختب

ــار الـــ )38(  ــق أســئلة االختب ــوى( والجوانــب املتعلقــة بالشــكل )الصياغــة( يف اللغــة. وميكــن تطبي )املحت

يف غضــون )15( دقيقــة تقريبــاً لتقييــم املهــارات اللغويــة فهــاً وتعبــراً - قــول مــا يُفهــم وفهــم مــا يقــال 

- باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن املهــام املتعلقــة باملعــاين وتلــك التــي تتعلــق ببنــاء الجمــل وترتيــب 

كلاتهــا وفــق العاقــات الصحيحــة بينهــا. ويعطــى للمســتوى العمــري: )3( ســنوات إىل )7(  ســنوات و)11( 

.)Hresko, et. al., 1981( شــهراً وهــو مــن أعــداد هريســكو وآخــرون

Test of Early Math Ability-2  -  )	( اختبار مهارات الرياضيات املبكرة
ــات ويســتغرق إجــراؤه حــول خمــس إىل عــرش  ــرة يف مجــال الرياضي ــارات املبك ــار خــاص بامله هــو اختب

دقائــق؛ وذلــك لقيــاس املفاهيــم واملهــارات التــي يتــم تعلمهــا يف املدرســة بطريقــة رســمية وغــر رســمية 

عــى حــد ســواء. ويف األســئلة غــر الرســمية والخاصــة بالرياضيــات يتــم الركيــز عــى مفاهيــم قــراءة وكتابــة 

األعــداد، والعمليــات الحســابية ومفاهيــم األعــداد العرشيــة. ويتــم التعبــر عــن النتائــج يف شــكل درجــات 

معياريــة أو درجــات مئينيــة أو مكافــآت عمريــة. ويقــدم للمســتوى العمــري : )3( ســنوات إىل )8( ســنوات 

. )Ginsburg et al.,1999( شــهر. وهــو مــن إعــداد غينزبــورق وآخــرون )و)11

Test of Early Reading Ability-2  -  )	( اختبار قدرات القراءة املبكرة
يقيــس هــذا االختبــار القــدرة الفعليــة عــى القــراءة لــدى األطفــال الصغــار وذلــك مــن خــال أســئلة يتــم 

الركيــز فيهــا عــى معرفــة املعنــى مــن الســياق والحــروف الهجائيــة )معرفــة أســاء الحــروف، والقــراءة 

ــان  ــد منوذج ــرى(. ويوج ــة األخ ــاليب الكتاب ــة )أس ــات الكتاب ــة( واصطاح ــراءة التصحيحي ــة والق الجهري

بديــان وبرنامــج حاســويب لتقديــر الدرجــات. ويقــدم للمســتوى العمــري: )3( ســنوات إىل )9( ســنوات و 

.)Reid et. al., 1989( ــد وآخــرون )11( شــهر. وهــو مــن أعــداد ري
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Test of Early Written Language -2  -  )	( اختبـار قدرات الكتابـة املبكرة
ــر  ــة وآخ ــيات الكتاب ــي يف أساس ــار فرع ــى اختب ــا ع ــتمل كل منه ــن يش ــار منوذج ــذا االختب ــن ه يتضم

ــي  ــاالت التهج ــل يف مج ــدرات الطف ــس ق ــو يقي ــة فه ــيات الكتاب ــار أساس ــا اختب ــياقية، أم ــة الس يف الكتاب

واســتخدام الحــروف الكبــرة يف الكتابــة أو التهجئــة واإلمــاء ومعرفــة عامــات التوقــف والرقيــم والتنويــن 

ــا  ــا وراء اإلدراك املعــريف. وأم ــات م ــة عملي ــاء الجمــل ومعرف ــخ، وبن ــاط... ال واالســتفهام، والتعجــب والنق

االختبــار الفرعــي الســياقي فهــو يقيــس قــدرة الطفــل عــى تأليــف قصــة مــن صــور توجيهيــة، حيــث يركــز 

االختبــار عــى أشــياء مــن قبيــل شــكل القصــة. ومتاســكها وفهــم املوضــوع مــن خــال الطلــب مــن الطفــل 

أن يــروي قصــة تناســب مجموعــة مــن الصــور، ومــدى اســتيفاء عنــارص املوضــوع أو املغــزى مــن القصــة 

وتوليــد األفــكار والبنــاء الدرامــي للقصــة. ويســتغرق إجــراء االختبــار مــا بــن )30( و)45( دقيقــة؛ ويقــدم 

االختبــار درجــات معياريــة، أو درجــات مئينيــة، أو مكافئــات عمريــة. للمســتوى العمـــري: )3( ســنوات إىل 

.)Hresko, 1988( شــهراً. وهــو مــن اعــداد هريســكو )7( ســنوات و )11(

Tetragraph  -  الحرف الرباعي
هــو سلســلة قوامهــا أربعــة أحــرف تقــوم مقــام صــوت لغــوي واحــد يتمثــل يف أصغــر وحــدة صوتيــة لغويــة 

مجــردة )phoneme( ذات معنــى ومدلــول عــن طريقهــا ميكــن التفريــق بــن املعــاين يف الكلــات املنطوقــة، 

أو مجموعــة مــن األصــوات اللغويــة التــي ال متثــل بالــرورة القيــم التعبريــة الفرديــة للحــروف. ويشــار 

إىل أن اللغــة اإلنجليزيــة ليــس لديهــا أحــرف رباعيــة مــن قبيــل مــا تقــدم يف كلاتهــا األم )native words(؛ 

 )chth( إال أن )through( ــة ــل كلم ــات مث ــة )ough( يف كل ــا سلســلة الحــروف الرباعي ــا كان أقربه ورمب

ــات ذات أصــل  ــداًء يف كل ــا توجــد ابت ــة )true tetragraph( عندم ــة حقيقي تعــد سلســلة حــروف رباعي

 .)chthonian( إغريقــي، مثــل كلمــة

Textbook Learning  -  التعلم بالكتاب املدريس
يســتخدم البعــض هــذا املصطلــح للقــدح يف التدريــس التقليــدي الــذي يتــوىل املعلِّــم توجيــه وتســير دفتــه 

واســتمداد رمزيتــه مــن اســتخدام الكتــب املدرســية املقــررة؛ وذلــك للحــط مــن قــدر التدريــس التقليــدي 

يف ســياق تفضيــل التعلــم املتمركــز حــول الطالــب والقائــم عــى املشــاريع. ويقــدم االنتقــاد حــول العديــد 

ــة،   ــس واضح ــى أس ــكاز ع ــر إىل االرت ــة وتفتق ــة ركيك ــا ذات صياغ ــررة لكونه ــية املق ــب املدرس ــن الكت م

فضــاً عــن قصورهــا يف عــرض املعلومــات وتقدميهــا وفــق تسلســل منطقــي مــا يســتلزم االهتــام الــازم 

يف اختيــار الكتــب املدرســية ذات الصياغــة الجيــدة والتــي تتضمــن توفــر الدعــم املصمــم بعنايــة ملســاندة 

عمليــة التدريــس املركــزة. 

منوذج “فريبودي” و”لوك” الرباعي للقراءة والكتابة 
 The Freebody and Luke Four Literacy Resources Model

ــة  ــودي )Peter Freebody( إن ”املعرف ــر فريب ــوك )Allan Luke( وبي ــن ل ــراليان أل ــان االس ــر الباحث يش

الفاعلــة للقــراءة والكتابــة تعتمــد عــى حصيلــة زاخــرة مــن األســاليب واملارســات التــي مــن شــأنها متكــن 

املتعلمــن مــا يــي عندمــا ينخرطــون يف نشــاطات القــراءة والكتابــة:   
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حــل رمــوز النصــوص )break the code of texts(: التعــرف عــى املعــامل واألشــكال البنيويــة األساســية 	 

للنصــوص املكتوبــة مبــا يف ذلــك النظــام األلفبــايئ للنــص واألصــوات املضمنــة يف الكلــات واالصطاحــات 

واألمنــاط املتبعــة يف تراكيــب الجمــل والنــص. 

املشــاركة يف اســتخاص معاين النص )participate in the meanings of text(: فهم وإنشــاء النصوص 	 

ــات  ــات واملجتمع ــات واملؤسس ــدالالت يف الثقاف ــاين وال ــة املع ــع أنظم ــن واق ــة م ــة واملنطوق املكتوب

املعينــة ونحــو ذلــك. 

اســتخدام النــص اســتخداماً وظيفيــاً )use texts functionally(: النفــاذ إىل لـُـب العاقــات االجتاعيــة 	 

التــي تحيــط مابســاتها بالنصــوص وتحصيــل املعرفــة عــن مختلــف الوظائــف الثقافيــة واالجتاعيــة 

التــي تؤديهــا مختلــف النصــوص داخــل املدرســة وخارجهــا والتفاعــل مــع تلــك الوظائــف ومعرفــة مــا 

إذا هــي التــي تشــكل كيفيــة صياغــة تلــك النصــوص وتحــدد نرتهــا ودرجــة شــكليتها ومقــدار رســميتها 

وتسلســل مكوناتهــا. واســتخدام النصــوص لتحقيــق الفائــدة وخدمــة األغــراض املتوخــاة.

 	 :)critically analyse and transform texts( التحليــل النقــدي للنصــوص وتحويلهــا إىل صيــغ أخــرى

الفهــم ومــن ثــم االســتخدام للمعرفــة التــي مؤداهــا أن النصــوص ليســت محايــدة وأنهــا متثــل وجهــات 

ــاس وأن ســهام النقــد ميكــن أن  ــكار الن ــر عــى أف ــة وتتجاهــل وجهــات نظــر أخــرى وتؤث نظــر معين

نــة.  تطالهــا شــكاً ومضمونــاً كــا أنــه ميكــن إعــادة صياغتهــا بطــرق جديــدة ومبتكــرة ومهجَّ

Thematic Learning  -  التعلم بطريقة املواضيع
يشــر املصطلــح إىل التدريــس الشــمويل )Holistic teaching( ملختلــف املــواد الدراســية التــي تُبنــى عــى 

ــم  ــم التعــاوين )cooperative( والتعل ــم النشــط )active( والتعل موضــوع عــام مشــرك. أنظــر أيضــاً التعل

البنــايئ )constructivist( والتعلــم باالكتشــاف )discovery( والتعلــم اليــدوي )hands-on( والتعلــم 

 )learning by doing( والتعلــم بالتطبيــق والعمــل )inquiry( والتعلــم االســتقصايئ )holistic( الشــمويل

.)thematic( ــع ــق املواضي ــم عــن طري ــم مــن خــال املشــاريع )project( والتعل والتعل

Thematic teaching  -  التدريس بطريقة املواضيع
يشــر املصطلــح إىل تدريــس يكــون تنظيمــه قامئــا عــى مواضيــع أو مضامــن بــدالً عــن قيامــه عــى مجــاالت 

املــواد الدراســية مثــل الرياضيــات أو التاريــخ.  

Think-Alouds (private speech)  -  )التفكري بصوت مسموع )الكالم الخاص
يعمــد املعلمــون أو الطــاب إىل التعبــر عــن أفكارهــم باأللفــاظ يف أثنــاء القــراءة الجهريــة وعــى األغلــب 

عنــد الكتابــة. وتســاعد هــذه العمليــة عــى توضيــح أوجــه الــرأي التــي تنطــوي عليهــا القــراءة والكتابــة 

واســتخدام اإلســراتيجيات. ونســتخدم الحديــث الخــاص )private speech( عندمــا نتعامــل مــع كل مــا هــو 

مبهــم أو جديــد أو منطــٍو عــى التحــدي باســتبعاد مــا نعرفــه آنفــاً أو مــا نفهمــه ســالفاً. وينــزع الــكام 

الخــاص إىل التضــاؤل واالنخفــاض التدريجــي كلــا تحســن أداؤنــا وتطــور فهمنــا. 
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املقياس التشخييص لصعوبات التعلم

The Learning Disabilities Diagnostic Inventary (LDDI)
ــم،  ــات التعل ــف صعوب ــم تعاري ــواردة يف معظ ــته ال ــاالت الس ــاب يف املج ــتوى أداء الط ــاس ملس ــو مقي ه

ــايض. ويســتخدم  ــات الحســابية، واالســتدالل الري ــة، والعملي ــراءة، والكتاب ــكام، والق وهــي: االســتاع، وال

هــذا املقيــاس لتحديــد الطــاب الذيــن يواجهــون مشــاكل يف التعلــم وتقديــم مــؤرشات عامــة عــن نقــاط 

ــدرايس. ــوة والضعــف يف األداء ال الق

Three Cueing Systems of the Reading Process  -  األنظمة الثالثة للتلميح القرايئ
ــإن  ــك، ف ــا كذل ــا أنه ــن )Venn diagram(. ومب ــط ف ــن مخط ــارة ع ــي عب ــورة ه ــة املذك ــة الثاث األنظم

تفســرها مبــارش وواضــح. أمــا التقاطــع أو التداخــل يف دوائــر مخطــط ”فــن” )Venn(، فهــو ميثــل حــرف 

ــاً. ففــي املنطــق،  ــر املخطــط تتالي ــا دوائ ــي متثله ــن املجموعــات الت ــط املنطقــي ب العطــف )AND( للرب

عندمــا يتوقــف مــردود مــا عــى أي عــدد مــن العنــارص التــي يربــط بينهــا حــرف العطــف )AND(، فــإن 

هــذا يعنــي أنــه إذا نقــص أي مــن تلــك العنــارص ســوف لــن يحــدث املــردود املرتجــى. وهكــذا فإنــه مــن 

ــه  ــة )cues( أو تلميحات ــه القرائي ــع )intersection ( تلميحات ــه يف تقاط ــص أو توصيف ــر الن ــال تصوي خ

ــة  ــه املكتوب ــات حروف ــص بعاق ــي تخت ــك الت ــة وتل ــة )syntactic( والرصفي ــة )semantic( والنحوي الداللي

بأصواتهــا ذات القيمــة التعبريــة )graphophonic(، فــإن مخطــط ”فــن” ســوف يؤكــد بطريقــة محكمــة 

اإليجــاز أن معنــى النــص إمنــا يعتمــد أو يتوقــف عــى أنــواع املعلومــات الثاثــة جميعهــا؛ فاألنــواع الثاثــة 

رضوريــة بكلّيتهــا ويتوجــب معالجتهــا بأكملهــا بطريقــة متقنــة؛ وال ميكــن البتــة ملــن يتجاهــل أيــا مــن تلــك 

األنــواع الثاثــة أو ال ينزلهــا منزلتهــا املناســبة أن يكــون يف مأمــن مــن تحويــر املعنــى أو تشــويهه.

                        Tiered Tasks  -  املهام املتدرجة
)het-  يســتعن املعلــم بنشــاطات ذات طبقــات أو مســتويات متفاوتــة يف الصــف الــدرايس غــر املتجانــس

ــة،  )erogeneous classroom، الــذي يضــم مســتويات متنوعــة مــن الطــاب مــن حيــث املقــدرة املعرفي

وذلــك عــى النحــو الــذي يكفــل متكــن الطــاب مــن استكشــاف أفكارهــم وســر أغوارهــا مبســتوى يعتمــد 

ــة )prior knowledge( ويحفــز النمــو املســتمر.   عــى معرفتهــم الَقبْليَّ

Time-out  -  اإلبعاد
يشــر املصطلــح إىل إســراتيجية إلدارة األمنــاط الســلوكية تشــر يف واقــع األمــر إىل ”انقضــاء املــدة املقــررة 

للتعزيــز اإليجــايب”. وبانقضــاء املــدة تتوقــف جميــع املعــززات مــع اســتبعاد الطالــب مــن وضــع تعزيــزي 

ينطــوي عــى معــززات.

Token Reinforcement التعزيز الرمزي 
ــات أو  ــه العم ــتخدم في ــلويك تس ــل س ــن تدخ ــارة ع ــو عب ــة ه ــا رمزي ــز بهداي ــزي أو التعزي ــز الرم التعزي

ــا. ــى ســلوك م ــة للتشــجيع ع ــياء امللموس األش
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Tomatis Audiological-Psycho-Phonolgy (APP) -   الطريقة السمعية النفسية الصوتية
هــي طريقــة للتدريــب عــى االســتاع وتنطــوي عــى الحــوار مــع األجنــة قبــل الــوالدة وتشــغيل أصــوات 

ذات تــرددات عاليــة لألطفــال الصغــار عــن طريــق ســاعات تثبــت عــى األذنــن وتشــد عــى الــرأس. ومــن 

ــس  ــب عــى الســمع. ولي ــادة التدري ــم مــن خــال إع ــات التعل ــال ذوو صعوب املفــرض أن يتحســن األطف

هنــاك حتــى االن أبحــاث كافيــة لتأييــد هــذه الفرضيــة.

Top Down Reading  -  القراءة من أعىل إىل أسفل
)top- بــأن القــراءة تبــدأ مــن أعــى إىل أســفل )Whole Language( يــرصح املؤيــدون لتعليــم اللغــة ككل

)down مــن حيــث أن معنــى النــص إمنــا يتوقــف عــى خلفيــة املعرفــة وعــى الفهــم الــذي يحدثــه النــص 

لــدى القــارئ. ويكــوِّن القــارئ فرضيــات ويعمــل تنبــؤات ثــم يلجــأ إىل النــص فقــط ليســتعر منــه عينــات 

مــن حــن آلخــر للمطابقــة مــع مــا لديــه مــن الفرضيــات والتنبــؤات.   

Top-Down Reading Models  -  مناذج القراءة من املستويات العليا إىل الدنيا
هــي منــاذج تؤكــد عــى أهميــة االســتنتاجات ومخططــات املعرفــة التــي مــن شــأنها اإلســهام يف دعــم قــدرة 

املــرء عــى صياغــة الفرضيــات املتعلقــة باملعلومــات التــي يتــم التعامــل معهــا )موضــوع املعالجــة(.

Tourette’s Syndrome  -  متالزمة توريت
متثــل متازمــة توريــت إضطرابـًـا نيورولوجيًــا )عصبيًــا( تبــدأ أعراضــه يف الظهــور عــى الحــاالت املصابــة بــه 

خــال مرحلــة الطفولــة املبكــرة أو فــرة املراهقــة وذلــك بــن الســنة الثانيــة والســنة الخامســة عــرشة مــن 

العمــر )15-2ســنة(. ومــن خصائصهــا التــي تعــرف بهــا هــذه املتازمــة أن الحالــة املصابــة بهــا تُظِْهــُر لزمــات 

حركيــة بدنيــة ولفظيــة متعــددة تســتمر ألكــر مــن ســنه. وتــأيت هــذه اللزمــات عــى هيئــة نوبــات متتابعــة 

يعقبهــا فــرات هــدوء ثــم رسعــان مــا تباغــت الحالــة مــرة أخــرى وهكــذا. وعــادة مــا تــأيت األعــراض األوليــة 

ــة( يف الوجــه أو الذراعــن أو األطــراف أو جــذع الجســم؛  ــة )لزمــات حركي ــة حــركات غــر إرادي عــى هيئ

وهــي لزمــات متكــررة ومتواتــرة ورسيعــة. ويتمثــل أحــد أكــر األعــراض األوليــة شــيوعا وانتشــارا يف طيــف 

ــن  ــح العين ــن وفت ــن طارفت ــن والنظــر بعين ــة ومــض يف العين ــر يف الوجــه )عــى هيئ ــي تظه ــات الت اللزم

وغمضهــا برعــة وعــى نحــو غــر إرادي وارتعــاش األنــف والتكشــر ويل قســات الوجــه امتعاضــاً أو تأملــا 

أو اشــمئزازا( ويحــل محلهــا أو تضــاف إليهــا لزمــات حركيــة أخــرى يف العنــق والجــذع واألطــراف. ويســود 

ــل: اللعــن  ــة مث ــاظ املبتذل ــد لوحــظ اســتخدام األلف ــة وق ــة والحركي ــة التقلصــات الصوتي يف هــذه املتازم

والشــتم لــدى30% مــن إجــايل الحــاالت املتعلقــة بهــذه املتازمــة، كــا أنهــا لوحظــت لــدى 1% ممــن 

لديهــم اضطــراب نقــص االنتبــاه والنشــاط الزائــد )ADHD(. وتنتــرش هــذه املتازمــة بــن الذكــور مبعــدل 

ثاثــة أضعــاف انتشــارها بــن اإلنــاث وفقــاً ملــا ظهــر مــن نتائــج التشــخيص.

 Traumatic Brain Injury (TBI) -  إصابة الدماغ الناجمة عن حادث
يقصــد بهــا إصابــة الدمــاغ نتيجــة لوقــوع حــادث عضــوي يصيــب الدمــاغ وميكــن أن يــؤدي إىل تغيــرات 

عضويــة أو ســلوكية أو عقليــة حســب الجــزء الــذي تعــرض لإلصابــة مــن املــخ وهــي إصابــة مــن شــأنها 

التأثــر عــى تعلــم الطفــل وبالتــايل قــد تكــون هنالــك حاجــة لخدمــات الربيــة الخاصــة.
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Transition  -  االنتقال
ــل  ــر. وينتق ــج إىل آخ ــن برنام ــر أو م ــع إىل آخ ــن موق ــرى أو م ــة إىل أخ ــن خدم ــال م ــه االنتق ــد ب يقص

األطفــال الصغــار ذوو اإلعاقــات يف الســنة الثالثــة مــن العمــر مــن خدمــات التدخــل املبكــر إىل خدمــات 

ــون  ــا املراهق ــرى. أم ــاع االخ ــات واألوض ــة أو إىل الخدم ــول املدرس ــل دخ ــا قب ــة م ــة ملرحل ــة الخاص الربي

فإنهــم ينتقلــون مــن الخدمــات املدرســية إىل خدمــات الكبــار )البالغــن(. وبصفــة عامــة يســتخدم املصطلــح 

لإلشــارة إىل التحــول مــن املرحلــة الثانويــة إىل برامــج مــا بعــد املرحلــة الثانويــة )postsecondary(، والعمل 

والحيــاة املســتقلة التــي تليــق مــن الناحيــة النموذجيــة بالبالغــن يف مقتبــل العمــر. 

Transition Plan  -  الخطة االنتقالية
وهــي جــزء مــن الرنامــج الربــوي الفــردي. وتتضمــن خطــة االنتقــال عــى مــا يجــب أن يتعلمــه املراهــق 

ومــا يجــب أن يفعلــه يف املدرســة الثانويــة لــي يكتــب لــه النجــاح كإنســان ناضــج بلغ ســن الرشــد يف مقتبل 

ــة مبشــاركة مــن  ــوي الفــردي إعــداد الخطــة االنتقالي ــم عــى الرنامــج الرب ــق القائ ــوىل الفري العمــر. ويت

الطالــب قبــل الســنة السادســة عــرشة مــن العمــر. وتشــتمل الخطــة االنتقاليــة عــى األهــداف والنشــاطات 

التــي تغطــي املجالــن الــدرايس والوظيفــي عــى حــد ســواء إال أنهــا متتــد كذلــك إىل مــا بعــد املدرســة وصــوالً 

إىل مهــارات الحيــاة العمليــة والتدريــب الوظيفــي واملهنــي.      

Transmission Theory of Schooling  -  نظرية النقل املدريس
ــك مــن  ــا قامئــاً، ال غــر، وذل ــة النقــل إىل أن النظــام املــدريس التقليــدي ينقــل نظامــا اجتاعي تشــر نظري

ــدالً عــن تشــجيع الطــاب عــى التفكــر النقــدي  ــه وقيمــه وتوطيدهــا ب ــه ومعرفت خــال اســتدامة ثقافت

الحــر املســتقل بحيــث يكــون مبقدورهــم تحســن ذلــك النظــام االجتاعــي القائــم. ومــع هــذا فإنــه حتــى 

جــون ديــوي )John Dewey( املؤيــد البــارز للتعليــم التقدمــي )Progressive education( رصح قائــاً: ال 

يســتمر املجتمــع ويبقــى عــى قيــد الوجــود عــن طريــق النقــل والتواصــل وإمنــا ميكــن القــول بوضــوح إنــه 

يوجــد يف النقــل والتواصــل.  

Transportation  -  النقل
يعــد النقــل مــن الخدمــات املســاندة وذات العاقــة بخدمــات الربيــة الخاصــة، فــإذا تقــرر أن الطفــل يف 

حاجــة لهــذه الخدمــة لــي يســتفيد مــن الخدمــة الربويــة املقدمــة لــه وجــب عــى إدارة التعليــم باملنطقــة 

توفــر وســيلة النقــل أو التعاقــد مــع وكالــة أخــرى أو مــع أوليــاء أمــر الطفــل لتوصيــل طفلهــم إىل املدرســة. 

وميكــن أن يشــر املصطلــح إىل النقــل ذهابــا وإيابــا مــن املدرســة وإليهــا،  أي خدمــة النقــل مــن البيــت إىل 

املدرســة ومــن املدرســة إىل البيــت.

Trend Line  -  خط التوجه
يُطلــق خــط التوجــه عــى مســار البيانــات عــى الرســم البيــاين. وألنــه يتــم تجميــع بيانــات مراقبــة التقــدم 

بشــكل متكــرر، ميكــن عندئــذ مقارنــة أداء الطالــب مــع طــرق التدريــس املختلفــة، حيــث يســمح ذلــك بــأن 

تكــون هنالــك قاعــدة بيانــات لــكل تلميــذ تُســتخدم لتقييــم فاعليــة التدريــس الــذي يتلقــاه.
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Trigraphs  -  الحرف الثاليث
ــة أحــرف تســتخدم لتقــوم مقــام صــوت لغــوي واحــد يتمثــل يف أصغــر وحــدة  هــو سلســلة قوامهــا ثاث

صوتيــة لغويــة مجــردة ذات معنــى ومدلــول عــن طريقهــا ميكــن التفريــق بــن املعــاين يف الكلــات املنطوقة 

ــة للحــروف  ــة الفردي ــم التعبري ــل القي ــة التــي ال متث )single sound(، أو مجموعــة مــن األصــوات اللغوي

ــرف  ــة الح ــق مجموع ــة )beautiful( تنط ــة اإلنجليزي ــال، يف الكلم ــبيل املث ــى س ــًة. ع ــة مجتمع املكتوب

الثــايث )eau( بأنهــا )/juː/(. ويصعــب يف بعــض األحيــان تحديــد مــا إذا كانــت مجموعــة الحــروف يف اللغــة 

اإلنجليزيــة )ثاثيــة(، ويعــزى ذلــك إىل الــدور املعقــد للحــروف الصامتــة. وهنالــك القليــل مــن مجموعــة 

   .)watch( يف كلمــة )tch( الحــرف الثــايث يف اللغــة اإلنجليزيــة، ويتمثــل أحدهــا يف

True Acalculia  -  الحبسة الحسابية الحقيقية
وتسمى أيضاً الحبسة الحسابية الرئيسية وهي عدم القدرة عى إجراء العمليات الحسابية .

Turner Syndrume  -  متالزمة ترينر
هــي مجموعــة أعــراض تحــدث لــدى النســاء، حيــث يــؤدي نقــص الصبــغ الــورايث )الكرومــوزوم(، كروموزوم 

نــوع الجنــس )×( إىل قــرص القامــة والــذكاء العــادي أو اإلعاقــة الفكريــة.
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Unalterable Variables  -  املتغريات غري القابلة للتعديل
تفهــم بعــض املتغــرات مثــل: أســلوب التعلــم والقــدرة املعرفيــة وحتــى مســتوى التحصيــل العــام بأنهــا 

ــزم أن يتعلمهــا الطالــب. ــة باملهــارات التــي يل ــة نســبياً، مقارن مســتقرة وثابت

Unconditional Positive Regard  -  النظرة اإليجابية غري املرشوطة
ــد  ــض. إن أح ــب أو املري ــي للطال ــج النف ــم أو املعال ــن املعل ــرشوط م ــر امل ــق وغ ــرام املطل ــداء االح إب

األهــداف املتوخــاة مــن مطالبــة مــن يقــدم املســاعدة بــأن يتبنــى هــذا املوقــف هــو تشــجيع مــن يتلقــى 

ــذات. ــة غــر مرشوطــة مــن حيــث احــرام ال املســاعدة عــى أن ينظــر إىل نفســه بطريقــة إيجابي

Underachievement  -  التحصيل دون املستوى املتوقع
يشــر التحصيــل دون املســتوى املتوقــع  إىل التحصيــل الــذي يكــون أقــل مــن إمكانيــات واســتعداد صاحبــه. 

ــر مــا  ــن الطــاب أك ــع عــى رشيحــة م ــذي يكــون دون املســتوى املتوق ــدرايس ال ــل ال ويشــمل التحصي

ينطــوي عليــه مصطلــح صعوبــات التعلــم. 

Unique Experience  -  التجربة املتميزة
ــزة اســتناداً عــى  ــم متمي ــة تعل ــد وتجرب ــم فري ــب أســلوب تعل ــكل طال ــي مؤداهــا أن ل هــي الفكــرة الت

ــه الخاصــة. ــه وخرات معارف

U
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Validity  -  الصدق
يشــر املصطلــح إىل مقــدار الثقــة يف االختبــار مــن حيــث كفايتــه لقيــاس املهــارات التــي وضــع لقياســها، 

وبالتــايل درجــة الثقــة يف مــدى دقــة االســتدالالت املســتخلصة مــن درجــات االختبــار واإلجــراءات املتخــذة 

عــى أســاس تلــك الدرجــات ومــدى ماءمتهــا لألغــراض املتوخــاة منهــا. 

Verbal Efficiency Theory  -  نظرية الكفاءة اللفظية
ــص  ــي تن ــقولد )Perfetti & Lesgold, 1979(؛ وه ــي وليس ــة إىل برفيت ــة اللفظي ــة الفاعلي ــُب نظري تُْنَس

ــة.  ــراءة بطاق ــم الق ــه لفه ــد ذات ــي يف ح ــر ال يكف ــات أم ــى الكل ــرف ع ــة يف التع ــرد الدق ــى أن مج ع

وبــدالً مــن ذلــك يجــب رفــع معــدل مهــارات ترميــز الكلــات )معرفــة العاقــات بــن الحــروف وأصواتهــا(، 

بحيــث تبلــغ تلــك املهــارات مســتوى عاليــاً مــن الراعــة والتلقائيــة لــدى القــارئ لــي يتمكــن مــن تكريــس 

ــى واالســتيعاب. اهتامــه يف املعن

Verbal Dyscalculia  -  صعوبة الحساب اللفظية
ــر العامــات  ــة تذك ــه مــن صعوب ــات يعــاين صاحب ــادة الرياضي ــة يف م ــواع الضعــف والصعوب ــوع مــن أن ن

ــات(. ــة الرياضي ــن لغ ــة م ــب اللفظي ــة والحســابية )أي الجوان ــوز الرياضي ــارات والرم واملصطلحــات والعب

Verbal Expression  -  التعبري اللفظي
ــر  ــارة التعب ــة بعب ــة االعتيادي ــه مــن الناحي ــح إىل القــدرة عــى التواصــل شــفهياً؛ ويشــار إلي يشــر املصطل

الشــفهي.

Verbal IQ  -  حاصل الذكاء اللفظي
يقــوم نصــف سلســلة اختبــارات وكســلر للــذكاء عــى أســاس االختبــارات اللفظيــة )التــي تعتمــد عــى اللغــة 

ــذكاء اللفظــي، بينــا يقــوم النصــف اآلخــر عــى  يف الفهــم أو التعبــر أو كليهــا( وينتــج عنهــا حاصــل ال

أســاس اختبــارات األداء أو االختبــارات العمليــة )التــي تتطلــب اســتجابات يدويــة أو حركيــة( وينتــج عنهــا 

حاصــل الــذكاء العمــي. ويتــم احتســاب متوســط حاصــل الــذكاء اللفظــي والــذكاء العمــي للحصــول عــى 

الدرجــة الكاملــة لحاصــل أو معامــل الــذكاء. أمــا االختبــارات الفرعيــة التــي تســهم يف الحصــول عــى حاصــل 

ــد أوجــه الشــبه،  ــات، تحدي ــم، الحســاب والرياضي ــات، االســتيعاب والفه ــي : املعلوم ــذكاء اللفظــي، فه ال

النطــاق الرقمــي )مــدى تذكــر األرقــام(، املفــردات اللغويــة. 

V
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Verbal Learner  -  املتعلم اللفظي
يشــر مصطلــح املتعلــم اللفظــي إىل شــخص يتعلــم عــن طريــق االســتاع والتحــدث عــى نحــو أفضــل مــن 

تعلمــه بوســائل أخــرى مــن قبيــل القــراءة والعمــل، أنظــر أيضــاً أســاليب التعلــم، الســمعي، الحــريك، التعلــم 

مبحــاكاة النــاذج )modality(، والتعلــم عــن طريــق اللمــس والتعلــم اللفظــي والتعلــم البــرصي.

Verbal-Linguistic Subtype  -  النوع الفرعي اللفظي اللغوي
هــو النــوع الفرعــي لصعوبــة القــراءة الــذي حــدده ســبافورد وغــرورس )Spafford and Grosser(، والــذي 

يســتقى جــذور صعوبــات التعلــم يف مجــال القــراءة واللغــة يف أجــزاء القــرشة املخيــة التــي جــرى العــرف 

عــى اعتبارهــا ســبباً يف صعوبــات التعلــم؛ وهــي األجــزاء املســؤولة عــن اللغــة. وقــد ُوجــد أن النظــر يكــون 

ســلياً لــدى مــن يعانــون صعوبــة القــراءة.

التفاوت بني درجات الذكاء اللفظي ودرجات الذكاء العميل
Verbal-Performance Discrepancy

يشــر إىل الفــرق الواضــح إحصائيــاً بــن درجــات حاصــل الــذكاء اللفظــي ودرجــات حاصــل الــذكاء العمــي 

لــدى الفــرد. وقــد دار جــدل واســع حــول مــا إذا كانــت الفــروق والتفاوتــات ميكنهــا أو ال ميكنهــا تعريــف 

ــة القــراءة. واكتشــف ســبافورد Spafford(( أحــد الباحثــن يف  ــن عــن ذوي صعوب ــد القــراء الجيدي وتحدي

املجــال،  أن هــذه الفــروق ميكــن أن تكــون ذات جــدوى وفائــدة تشــخيصية.

Vergence  -  الحركة األحادية
تشــر الحركــة األحاديــة إىل حركــة العــن الواحــدة، أمــا التقــارب فهــو يشــر إىل حركــة العينــن معــاً بحيــث 

تتقــارب خطــوط الرؤيــة مــا يســمح بالتمعــن والوقــوف عــن كثــب عــى األشــياء القريبــة. وعندمــا ينفــرط 

عقــد التحكــم يف حركــة العينــن فــإن التحكــم املفــرد يف حركــة العــن الواحــدة يصبــح موضوعــاً وبالتــايل 

تحــدث حركــة العــن الواحــدة.

Vestibular Senses  -  حواس التوازن الداخيل
حــواس األذن الداخليــة خــاف حاســة الســمع وتقــوم القنــوات شــبه الدائريــة مبراقبــة الحــركات املتســارعة 

إىل الــرأس مــن كل اتجــاه؛ حيــث توجــد ثــاث قنــوات يقــع كل منهــا عــى الزاويــة اليمنــى مــن القناتــن 

األخريــن. ويقــوم العضــوان املختصــان يف األذن بالتبليــغ عــن الحــركات املتســارعة الخطيــة، حيــث يغطــي 

ــة ويف  ــرات األفقي ــع التغ ــر م ــل اآلخ ــا يتعام ــة، بين ــة يف الرع ــية أو العمودي ــرات الرأس ــا التغ أحده

الغالــب يطلــق عليهــا معــاً مســمى حاســة التــوازن.

Vicarious Learning  -  التعلم البديل
يشــر املصطلــح إىل التعلــم البديي/عمليــات التعلــم االبداليــة أي بنــاء فضــاءات تربويــة تفاعليــة تنطــوي 

عــى ماحظــة النواتــج املعــززة، حيــث يتمثــل ذلــك يف اكتســاب القــدرة عــى االســتجابة دومنــا مارســة. 

ويعــد التعلــم عــن طريــق ماحظــة ســلوك اآلخريــن )محــاكاة النمــوذج( مثــاال للتعلــم البديــل.  
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Visible Handicap  -  اإلعاقة الظاهرة
هــي اإلعاقــة الواضجــة والباديــة للعيــان كــا هــو الحــال يف اإلعاقــات الجســمية أو الحســية عــى ســبيل 

املثــال، وهــي عــى عكــس اإلعاقــات غــر الظاهــرة او الخفيــة، مثــل صعوبــات التعلــم.

Visual Dyslexia  -  صعوبة القراءة البرية
قــدم مايكلبســت )Myklebust( رشحــاً مميــزاً لهــذا النــوع مــن أنــواع صعوبــة القــراءة، وبعبــارة موجــزة 

صعوبــة القــراءة البرصيــة هــي عــدم القــدرة عــى معرفــة معنــى املــادة املطبوعــة وذلــك نتيجــة للضعــف 

أو القصــور يف اإلدراك البــرصي.

Visual Learner  -  املتعلم البري
يشــر املصطلــح إىل شــخص يتعلــم عــن طريــق النظــر عــى نحــو أفضــل مــن تعلمــه بوســائل أخــرى مــن 

)modal-  قبيــل الســمع والــكام. انظــر أيضــاً أســاليب التعلــم، الســمعي، الحــريك، التعلــم مبحــاكاة النــاذج

)ity، والتعلــم  عــن طريــق اللمــس والتعلــم اللفظــي.

Visual or Visual-Spatial Processing  -  املعالجة البرية أو البرية - املكانية
يقصــد بهــا الطريقــة التــي يتبعهــا املــخ يف تفســر املعلومــات البرصيــة أو معرفــة املعنــى مــن ورائهــا عــن 

طريــق اإلدراك والتمييــز والتذكــر و/أو الرتيــب التسلســي. 

Visual Perception Deficits  -  قصور اإلدراك البري
مــن الناحيــة النموذجيــة، يــؤدي قصــور اإلدراك البــرصي إىل حــدوث مشــاكل يف إضفــاء املعنــى عــى مــا 

ــات  ــة إدراك العاق ــك صعوب ــا يف ذل ــخ مب ــق امل ــن طري ــة ع ــات البرصي ــة املعلوم ــة معالج ــرى ويف كيفي يُ

ــكل. ــن الجــزء وال ــق النظــر والعاقــة ب ــز عــن طري ــة بــن األشــياء والتميي املكاني

Visual Processing Deficit  -  قصور املعالجة البرية
ينطــوي قصــور املعالجــة البرصيــة عــى مســتوى جــودة رؤيــة الشــخص للمعلومــات البرصيــة )املعلومــات 

املدركــة عــن طريــق النظــر(. هــل ميكــن لهــذا الشــخص أن يتصــور األشــياء أو يرســم لهــا صــورة برصيــة يف 

ذهنــه؟ هــل ميكــن أن يتذكــر مــا رأى؟ هــل ميكــن أن مييــز بــن األشــكال؟ وهــل ميكــن أن مييــز بــن الشــكل 

والصــورة أو الشــكل والخلفيــة؟ 

Visual/Auditory/Kinaesthetic (VAK) البري/السمعي/الحريك  -  
يشــر املصطلــح إىل منــوذج مــن أســاليب التعلــم )learning styles(، وحــدد هــذا النمــوذج ثاثــة أســاليب 

 )hearing – ومــن يتعلمــون بالســمع ،)seeing –V( ــم هــي أســلوب مــن يتعلمــون بالنظــر فقــط للتعل

ــاألداء الحــريك )doing – K(. ومل يتحــدد أي مصــدر واضــح لهــذا النمــوذج، حيــث  )A، ومــن يتعلمــون ب

يعــزى ذلــك إىل أن أصولــه تكمــن يف الرمجــة العصبيــة اللغويــة )NLP( التــي ظهــرت منــذ ســبعينات القــرن 
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املنــرصم؛ وعــى رغــم تاريخهــا الــذي تحيــط بــه املشــاكل مل يكتــب لهــا أن تختفــي رغــم أنــه ال  ينظــر لهــا 

ــح ”الســمعي  ــم النفــس. ويشــر مصطل ــق عل ــح ضمــن حقائ ــا ذات أســاس صحي عــى نطــاق واســع بأنه

البــرصي الحــريك” إىل إحــدى نظريتــن أساســيتن يف مجــال أســاليب التعلــم، النظريــة األخــرى هــي نظريــة 

الــذكاءات املتعــددة )multiple intelligences(، والتــي كثــرا مــا نواجههــا يف املــدارس، وال يوجــد لكليهــا 

أي أســاس علمــي يف مواقــع البحــث املرموقــة والرصينــة.

Visual-Dysphonetic Subtype  -  صعوبة القراءة البرية الصوتية
هــذا التصنيــف مــن اقــراح ســبافورد وغــرورس )Spafford and Grosser(، ويشــر إىل أن هنالــك مجموعــة 

مــن األفــراد ذوي صعوبــة القــراءة الذيــن تظهــر عليهــم أوجــه قصــور يف مجــال اإلدراك البــرصي ويعــود 

ــارات  ــرى يف مس ــة األخ ــا العصبي ــرصي و/أو الخاي ــتقبال الب ــات االس ــذوذ يف طرفي ــك إىل ش ــبب يف ذل الس

العصــب البــرصي أو أعصــاب العــن.

Visual-Spatial Subtype  -  صعوبة القراءة البرية املكانية
تــم التعــرف عــى هــذا النــوع مــن أنــواع صعوبــة القــراءة بواســطة بروزولــو )Pirozzolo( وآخريــن وميكــن 

وصفــه بأنــه ضعــف أو عجــز يف القــدرة عــى التمييــز بالبــرص والتحليــل عــن طريــق النظــر وتذكر املــدركات 

البرصيــة، أي التــي يتــم إدراكهــا عــن طريــق العــن.

 Vocabulary  -  املفردات اللغوية
يشــر املصطلــح إىل الكلــات التــي يعرفهــا القــارئ. وتشــر املفــردات اللغويــة الســاعية إىل الكلــات التــي 

يعرفهــا الشــخص حــال ســاعه لهــا يف الــكام. أمــا املفــردات اللغويــة الكاميــة فهــي تشــر إىل الكلــات 

ــا  ــي يعرفه ــات الت ــر إىل الكل ــة فتش ــة القرائي ــردات اللغوي ــا املف ــم. وأم ــا نتكل ــتخدمها عندم ــي نس الت

الشــخص حــال رؤيتــه لهــا مطبوعــة أو مكتوبــة. وأمــا املفــردات اللغويــة الكتابيــة فهــي تشــر إىل الكلــات 

التــي نســتخدمها يف الكتابــة. 

Vocabulary Activities  -  أنشطة املفردات اللغوية
أنشــطة يتــم الركيــز فيهــا عــى بنــاء إســراتيجيات فاعلــة للتعلــم والتعامــل اإلدرايك مــع الكلــات الصعبــة 

أو املفــردات غــر املعروفــة واملألوفــة.

Vocabulary Self-Collection Strategy (VSS) اسرتاتيجية الجمع الذايت للمفردات اللغوية  -  
وهــي طريقــة طورهــا هاغــارد )Haggard( يف عــام 1986م ملســاعدة الطــاب عــى إعــداد قوائــم باملفــردات 

اللغويــة املطلــوب تعلمهــا وذلــك بنــاًء عــى اهتامــات الطالــب وجــدول ألولياتــه.

Vowel  -  )الحرف املتحرك )حرف العلة
هــو عبــارة عــن صــوت لفظــي لــنِّ يُْنطـَـق مــن مواقــع معينــة مــن مخــارج الحــروف التــي تعــرض مجــرى 

الهــواء إعراضــاً طفيفــا وتكــوِّن سلســلة مــن الــرددات الرنانــة فــوق مســتوى الحنجــرة يف املجــاري الصوتيــة. 

متييــزاً لــه عــن الحــرف الســاكن
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Webbing  -  التخطيط الشبيك
طريقــة لتعلــم اللغــة مــن خــال العصــف الذهنــي وشــحذ األفــكار عــن موضــوع معــن وإيجــاد شــبكة 

تعلــم باملوضــوع الرئيــي الــذي تتفــرع منــه العديــد مــن املواضيــع الفرعيــة والجانبيــة.

مقياس وكسلر لقياس الذكاء لدى األطفال
Wechsler Intelligence Scale for Children  ( WISC-III)

وهــو املقيــاس األوســع انتشــاراً واألكــر قبــوالً لقيــاس الــذكاء لــدى األطفــال الذيــن تــراوح أعارهــم بــن 5 

أعــوام و15 عامــاً. ويقــدم مقيــاس وكســلر لقيــاس ذكاء األطفــال ثــاث درجــات ذكاء، هــي: الــذكاء اللفظــي، 

والــذكاء العمــي، وحاصــل الــذكاء الــكي. وقــد تــم نــرش هــذا االختبــار يف عــام 1949م،  وتــم تنقيحــه عــدة 

مرات.

Wechsler Indivielual Achieuement Test (WIAT) اختبار وكسلر للتحصيل الفردي - 
ــدرايل  ــف الف ــواردة يف التعري ــاالت ال ــع املج ــي يف جمي ــم التحصي ــاس الك ــه قي ــم مبوجب ــار يت ــو اختب ه

)تعريــف الحكومــة االتحاديــة( لصعوبــات التعلــم وهــي: القــراءة األساســية، والفهــم أثنــاء القــراءة، واإلماء، 

والكتابــة، واالســتدالل الريــايض، والعمليــات الحســابية، واالســتيعاب مــن خــال االســتاع، والتعبــر الشــفهي 

)الــكام(. وقــد تــم تصميــم هــذا االختبــار ليتســنى اســتخدامه باالقــران مــع مقيــاس وكســلر للــذكاء لــدى 

ــن مســتوى  ــاس التفــاوت ب األطفــال )Wechsler Intelligence Scale for Childern-WISC( بفــرض قي

التحصيــل والقــدرات للتعــرف عــى صعوبــات التعلــم.

مقياس وكسلر لذكاء البالغني – النسخة املنقحة
Wechsler Adult Intelligence Scale – Revised (WAIS-R)

هــو اختبــار ذكاء لقيــاس القــدرة العقليــة العامــة لــدى الراشــدين؛ ويســتخدم هــذا االختبــار يف املقــام األول 

للتعــرف عــى الوظائــف املعرفيــة الرئيســية.  

مقياس وكسلر لذكاء األطفال – النسخة الرابعة
Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV)

هــو اختبــار ذكاء لقيــاس القــدرة العقليــة العامــة التــي تســتخدم بصفــة عامــة يف املــدارس. يســتخدم هــذا 

االختبــار يف املقــام األول للتعــرف عــى الوظائــف املعرفيــة الرئيســية.

W
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مقياس وكسلر لقياس الذكاء لدى األطفال قبل املدرسة
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence  (WPPSI-R)

ــراوح  ــن ت ــار )الذي ــال الصغ ــدى األطف ــذكاء ل ــاس ال ــاً لقي ــر قوب ــاراً واألك ــع انتش ــاس األوس ــو املقي وه

أعارهــم بــن 4 أعــوام و6,5 عامــاً( ويقــدم ثــاث درجــات ذكاء، هــي: الــذكاء اللفظــي، والــذكاء العمــي، 

ــام 1989م.  ــم تنقيحــه ع ــام 1967م وت ــار يف ع ــرش هــذا االختب ــم ن ــد ت ــكي. وق ــذكاء ال وحاصــل ال

Wernicke’s Area  -  منطقة ويرنك
ــة )ويكــون يف العــادة خاصــاً بالنصــف  جــزء فرعــي باملنطقــة الســاعية يف الفــص األيــر بالقــرشة املخي

األيــر للكــرة املخيــة( والازمــة لفهــم اللغــة الكاميــة )الشــفهية( وكذلــك صياغــة حــوار لــه مغــزى ومدلول 

وينــم عــن الــذكاء.

Wernicke’s Syndrome  -  متالزمـة ويرنك
تشــر متازمـــة ويرنــك إىل فقــدان مكتســب للقــدرة عــى فهــم اللغــة االســتقبالية ويتميــز ذلــك بالفهــم 

الخاطــئ ملــا يقــال كــا يتضــح يف الــكام الشــفهي غــر الحــي لفــرد.

Whole Language  -  اللغة الكلية
ــراءة  ــن مجــاالت الق ــل ب ــا عــى التكام ــز فيه ــم الركي ــراءة ويت ــة والق ــون اللغ ــس فن ــة لتدري هــي طريق

ــس  ــوم، )كالتدري ــوي مفه ــياق لغ ــاً يف س ــا جميع ــة واالســتاع ودمجه ــكام والكتاب ــة وال ــاء والتهجئ واإلم

ــان  ــن جودم ــه ك ــام ب ــذي ق ــل ال ــر عــى العم ــدر كب ــح بق ــد املصطل ــة(. ويعتم ــب األدبي ــن الكت ــاً م مث

)Ken Goodman(. وهــو يعــر عــن حركــة مهنيــة وإطــار نظــري تتجســد فيهــا جملــة مــن املعتقــدات 

التطبيقيــة التــي تضبــط مســار التعلــم والتدريــس والنمــو اللغــوي واملنهــج والقواســم االجتاعيــة املشــركة. 

ويــرى معلمــو اللغــة الكليــة أن األنظمــة اللغويــة متداخلــة ومتشــابكة، وبالتــايل فهــم يتحاشــون تقطيــع 

اللغــة إىل مكونــات جزئيــة ألجــل تدريــس مهــارة معينــة ويكــون الركيــز منصبّــاً عــى انتهــاج االســراتيجيات 

التــي تهــدف إىل التدريــس يف ســياقات ذات معنــى ومدلــول. وتــدرَّس الصوتيــات عــن طريــق الكتابــة ومــن 

خــال الركيــز عــى أمنــاط اللغــة يف القــراءة. ويتمركــز التقييــم حــول اإلثبــات الصحيــح لعمــل الطالــب. 

ــن  ــا م ــدرا ماث ــتصحبت ق ــام واس ــن االهت ــر م ــدر كب ــى ق ــة ع ــة الكلي ــة اللغ ــتحوذت حرك ــد اس ولق

النشــاط فضــاً عــا صاحبهــا مــن ســجال ومــا كان لهــا مــن تأثــر عــى كيفيــة تفكــر املجموعــة التــي أنيــط 

بهــا تعليــم القــراءة وكيفيــة تحــدث تلــك املجموعــة عــن التدريــس.      

Whole Word  -  الكلمة كاملًة
طريقــة تعليــم الكلمــة كاملــًة، هــي عبــارة عــن طريقــة لتدريــس القــراءة بتقديــم الكلــات كاملــًة لألطفال، 

أي كوحــدات كاملــة بــدون تحليلهــا إىل أجزائهــا الفرعيــة. وتشــتمل طريقــة الكلمــة الكاملــة عــى تدريــس 

األطفــال قــراءة الكلــات عــن طريــق النظــر )sight read words(، مبعنــى أن يتمكنــوا مــن نطــق الكلمــة 

ــات  ــات بالكل ــط أســاء الكل ــًة عــى رب ــس الكلمــة كامل ــا. وينطــوي تدري ــًة كوحــدة قامئــة بذاته كامل
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املكتوبــة أو املطبوعــة. ومــن خــال عــرض الكلــات بشــكل متكــرر، وال ســيا إذا كان العــرض يف ســياقات 

ــة  ــدات الفرعي ــام واع بالوح ــا أدىن اهت ــات دومن ــراءة الكل ــال ق ــم األطف ــع أن يتعل ــى، ويُتوق ذات معن

للكلــات. وعــى هــذا يتمثــل الهــدف مــن تدريــس الكلمــة الكاملــة يف التعــرف عــى مفــردات لغويــة عــى 

ــه بوســع األطفــال أن  ــة. أمــا الفكــرة الكامنــة وراء هــذه الطريقــة، فقــد متثلــت يف أن هيئــة كلــات كامل

يتعلمــوا معرفــة الكلــات مــن خــال العــرض املتكــرر للكلــات عليهــم مــن غــر أن يهتمــوا اهتامــاً واعيــاً 

باألجــزاء الفرعيــة لــكل كلمــة وذلــك عــى خــاف الطريقــة الصوتيــة لتعليــم القــراءة. إن مفهــوم الكلمــة 

ــة القــراءة يف  الكاملــة هــو أســلوب يبــدأ مــن الــكل إىل الجــزء )whole to part( لتدريــس األطفــال كيفي

 .)part to whole( حــن أن الطريقــة الصوتيــة هــي أســلوب يتــدرج مــن الجــزء إىل الــكل

Whole-Word Phonics  -  صوتيات الكلمة الكاملة
ــبه  ــه الش ــد أوج ــة لتحدي ــد املقارن ــث تنعق ــراءة بحي ــس الق ــة لتدري ــة تحليلي ــح إىل طريق ــر املصطل يش

وأوجــه االختــاف بــن األصــوات اللغويــة التــي متثلهــا حــروف معينــة أو مجموعــة حــروف معينــة داخــل 

الكلــات الكاملــة مــن جهــة وتلــك التــي يف الكلــات الكاملــة األخــرى مــن جهــة أخــرى، وذلــك بتفــادي 

النطــق املنفــرد ألجــزاء الكلــات عــى أســاس كل جــزء عــى حــدة. 

Word - Analysis Skills  -  مهارات تحليل الكلامت
ــل :  ــا، مث ــات وإدراكه ــى الكل ــرف ع ــراءة للتع ــال الق ــي نســتخدمها يف مج ــارات الت ــة امله هــي مجموع

ــص  ــياق الن ــن س ــي تؤخــذ م ــة الت ــن النصي ــة والقرائ ــات البرصي ــراءة الكل ــل أصــوات الحــروف وق تحلي

ــة. ــة / املصدري ــات الجذري ــر إىل الكل ــل النظ ــوي، مث ــل البني والتحلي

Word - Blindness  -  عمى الكلمة
يف البدايــة، اســتخدم مورغــان )Morgan(، وهــو طبيــب عيــون بريطــاين، مصطلــح عمــى الكلــات الخلقــي 

)Congenital word blindness(، والــذي يشــار إليــه أيضــاً مبصطلــح العــر القــرايئ النــايئ، لوصــف عــدم 

القــدرة عــى القــراءة برغــم التمتــع بــذكاء عــادي.

Word Bank  -  بنك الكلامت
يشــر املصطلــح إىل ملــف بقامئــة الكلــات التــي أتقنهــا الطالــب أو تلــك التــي ال زال يقــوم بدراســتها، أو 

يشــر إىل معجــم شــخيص يحتــوي عــى ســجل الكلــات التــي أعتــاد الطالــب عــى اســتخدامها ملختلــف 

ــه  ــة املرتبطــة مبجــال محــدد أو موضــوع بعين ــال املفــردات اللغوي ــك عــى ســبيل املث األســباب. ومــن ذل

أو الكلــات املســتخدمة يف إنشــاء الرســائل. كــا يســتخدم املصطلــح أيضــاً لإلشــارة إىل جميــع الكلــات 

التــي يعــرف املتعلــم كيفيــة كتابتهــا بقــدر معقــول مــن الدقــة. وليــس بالــرورة أن تكــون تلــك الكلــات 

مكتوبــة يف أي قامئــة.

Word Consciousness  -  الوعي بالكلامت
يشــر املصطلــح إىل ميــل ذي بعــد معــريف ووجــداين نحــو الكلــات، ذلــك أن الطالــب الــذي يكــون عــى 

وعــي معــريف وإحســاس وجــداين بالكلــات يكــون مهتــا بتلــك الكلــات وشــغوفا بهــا ويشــعر باالســتمتاع 

واالرتيــاح عنــد اســتخدامها بطريقــة صحيحــة ومــن رؤيتهــا أو ســاعها وهــي تســتخدم مــن قبــل اآلخريــن. 



معجم صعوبات التعلم 208

ــات  ــم الكل ــة تعل ــون أهمي ــره يدرك ــدم ذك ــو املتق ــى النح ــات ع ــي بالكل ــم وع ــن لديه ــال الذي واألطف

ويعرفــون كيفيــة التــاس الكلــات الجديــدة يف مظانِّهــا.   

Word Calling (also Barking at Print) نطق الكلمة بدون فهمها  -  
يســتخدم هــذا املصطلــح لوصــف القــراءة )نطــق الكلــات( بــدون فهــم؛ وهــو مــؤرش للمهــارات الجيــدة يف 

حــل رمــوز الكلــات )ربــط الحــروف مــع أصواتهــا( ونطقهــا ولكنــه أيضاً مــؤرش لضعــف الفهم واالســتيعاب. 

Word Families  -  عوائل الكلامت
يشــر املصطلــح إىل مجموعــة الكلــات املكونــة مــن أجــزاء ذات صفــات مشــركة مــن حيــث نظــام اإلمــاء 

وقواعــد الكتابــة؛ وذلــك فيــا يتعلــق باألجــزاء التــي تحتــوي عــى الحــرف املتحــرك ومــا يليهــا يف الكلمــة؛ 

مثــل الكلــات اإلنجليزيــة )HIKE( و)BIKE( و)LIKE( ومــا شــابهها.

Word Finding Problems  -  مشاكل العثور عىل كلمة
هــي صعوبــة يف العثــور عــى الكلــات للتعبــر عــن األفــكار. وعندمــا يتأثــر معجــم االنتــاج الصــويت قــد 

ــردد أو  ــة ال ــدالً مــن الكلــات عالي ــردد املنخفــض ب ــاك مشــكلة يف اســرجاع الكلــات ذات ال يكــون هن

ــات لكلــات تســمى الكلــات الجديــدة. ــد تقريب تولي

Word Map  -  خريطة الكلامت
ميثــل إعــداد خرائــط الكلــات اســراتيجية تســتخدم فيهــا الوحــدات التنظيميــة البرصيــة إلضفــاء العمــق 

ــدد أو  ــون مح ــن أو مضم ــوع مع ــق مبوض ــا يتعل ــة في ــة خاص ــة، وبصف ــة الكلم ــن ملعرف ــد الازم والبع

مفهــوم بعينــه.  وميكــن اســتخدام ذلــك للتطــرق إىل املفــردات اللغويــة الجديــدة كننشــاط قبــل القــراءة أو 

بعدهــا. وميكــن اســتخدام خرائــط الكلــات يف مجموعــة كبــرة أو صغــرة وإن كان مــن املفــرض تصميــم 

مناذجهــا عــدة مــرات قبــل أن يســتخدمها الطالــب يف غيــاب التوجيــه مــن املعلــم. 

Word Method  -  أسلوب الكلامت
هــو أســلوب تدريــس لتعليــم القــراءة للمبتدئــن بالبــدء بعــدد كبــر مــن الكلــات التــي يتعلمهــا املتعلــم 

كوحــدات كاملــة قبــل أن تبــدأ عمليــة تحليــل الكلــات. 

Word parts  -  أجزاء الكلمة
 )suffixes( ولواحــق )prefixes( كســوابق )affixes( تشــتمل أجــزاء الكلمــة عــى اإلضافــات امللحقــة بهــا

  .)word roots( وجذرهــا )base words( الكلمــة، فضــاً عــن أصــل الكلمــة

Word-by-Word Reading  -  القراءة كلمة كلمة
القــراءة كلمــًة بعــد كلمــة هــي عبــارة عــن قــراءة بطيئــة جــرت العــادة عــى أن تكــون مرتبطــة بالصعوبــة 

يف نطــق كلــات النــص )فــك رمــوز نطقهــا مبعرفــة العاقــة الصحيحــة بــن حروفهــا واألصــوات اللغويــة 

املرتبطــة بتلــك الحــروف( أو تكــون يف بعــض الحــاالت مرتبطــة بفهــم النــص املعقــد أو غــر املألــوف. وميكن 

أيضــاً أن تتداخــل صعوبــة نطــق كلــات النــص مــع صعوبــة فهمــه. 
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Word Meaning Deafness  -  صمم معنى الكلمة
عندمــا تكــون املدخــات الصوتيــة ســبباً لعــدم الفهــم أو التعــرف عــى الكلــات املنطوقــة عــى الرغــم مــن 

إمكانيــة إعادتهــا وتكرارهــا.

Word roots  -  جذر الكلمة
جــذر الكلمــة هــو أصــل الكلمــة مــن اللغــات األخــرى وهــو املنشــأ األصــي للعديــد مــن كلــات اللغــة 

ــة. ــة أو إغريقي ــة إىل أصــول التيني ــة، حيــث تعــود حــوايل )60%( مــن كلــات اللغــة اإلنجليزي اإلنجليزي

Word Wall  -  جدار الكلامت
يشــر املصطلــح إىل أحــد مكونــات إســراتيجية لتدريــس القــراءة قوامهــا أربعــة أجــزاء. وجــدار الكلــات 

ــرى  ــورة أو أخ ــا بص ــة ببعضه ــة واملربط ــة منهجي ــة بطريق ــات املنظم ــن الكل ــة م ــن مجموع ــارة ع عب

واملعروضــة بأحــرف مكــرة عــى جــدار أو مــكان عــرض كبــر آخــر يف الفصــل. وتعــد أداة أو ســيلة تســتخدم 

ــم جــدران الكلــات للتشــجيع عــى التعلــم  يف تدريــس املفاهيــم اللغويــة وليســت ملجــرد العــرض. وتُصمَّ

الجاعــي ولــي تكــون مشــركة بــن  الطــاب يف الصــف الــدرايس، حيــث متكــن الطــاب مــن أن يعرفــوا أن 

الكلــات مهمــة ومثــرة لاهتــام ومشــوقة َحــِريًّ بهــم استكشــافها.    

Working Memory  -  الذاكرة العاملة
تشر الذاكرة العاملة إىل القدرة عى تخزين وإدارة املعلومات يف الدماغ لفرة قصرة من الزمن. 

وهــي مبثابــة مخــزن مؤقــت لكميــة محــدودة مــن املعلومات مــع إمكانيــة معالجتهــا وتحويلها واســتخدامها 

ــرة  ــات إىل الذاك ــول املعلوم ــل ويح ــط ينق ــزي نش ــون تجهي ــا مك ــا أنه ــدة. ك ــتجابات جدي ــاج اس يف إنت

ــة صغــرة مــن املعلومــات  ــا عــى حمــل كمي ــة مــن خــال قدرته ــة املــدى. وتقــاس الذاكــرة العامل طويل

ريثــا يتــم تجهيــز ومعالجــة معلومــات أخــرى إضافيــة لتتكامــل مــع املعلومــات األوىل مكونــة مــا تقتضيــه 

متطلبــات املوقــف. ويف اختبــار الذاكــرة العاملــه يســتمع الشــخص إىل أرقــام عشــوائية ثــم يكــرر ماســمعه 

ــة. ويطلــق  ــن مــا متوســطه )7( أرقــام يف الذاكــرة العامل مــن أرقــام. ويســتطيع االشــخاص البالغــن تخزي

أحيانــاً عــى الذاكــرة العاملــة مســمى الذاكــرة ثصــرة املــدى. ومــن خــال الذاكــرة العاملــة ميكــن التمييــز 

ــاء  بــن الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم والطــاب العاديــن. وتعــد الذاكــرة العاملــة احــدى مكونــات البن

ــاً عــى اإلدراك واتخــاذ القــرار وابتــكار املعلومــات  املعــريف لتجهيــز املعلومــات وبالتــايل تؤثــر تأثــراً حيوي

الجديــدة. وتعمــل مكونــات البنــاء املعــريف معــاً يف عاقــة تفاعليــة ليحــدث التعلــم، وتتــم عمليــة التعلــم 

يف مســتويات متتابعــة يعتمــد كل منهــا عــى االخــر تبــدأ باالنتبــاه ثــم اإلدراك ثــم الذاكــرة، حيــث يتــم يف 

االنتبــاه إدراك املثــر وتســجيله يف الذاكــرة العاملــة، ثــم تقــوم الذاكــرة العاملــة باســتدعاء الخــرات الســابقة 

املرتبطــة باملوضــوع مــن الذاكــرة طويلــة املــدى، وتتــم عمليــة املعالجــة للمثــر وتعطيــه معنــى بنــاًء عــى 

الخــرات الســابقة.
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مجموعات العمل )وتعرف أيضاً مبجموعات التعلم التعاوين(
Working Groups (also Known as Cooperative Learning Groups)

هــي مجموعــات صغــرة قوامهــا طالبــان إىل ســتة )6-2( تاميــذ يكــون هدفهــم العمــل الجاعــي والتعــاون 

أثنــاء أنشــطة التعلــم. ويفضــل بعــض الباحثــون البنــاء الديناميــي ملجموعــات العمــل، عــى النحــو التــايل: 

1( اتفــاق املعلــم والطــاب عــى أهــداف تعلــم واضحــة. 2( تحديــد مخرجــات عمليــة التعلــم والتوقعــات 

املتوخــاة منهــا واملواعيــد الزمنيــة املحــددة إلكــال املهــام وذلــك منــذ الوهلــة األوىل لتكويــن املجموعــة. 3( 

بنــاء املجموعــات وتحــري الدقــة والحــرص يف تكوينهــا عــى أن يقــرن الطالــب ذو صعوبــة القــراءة بطالــب 

واحــد عــى األقــل مــن الطــاب الجيديــن يف القــراءة إذا أمكــن ذلــك حتــى يتســنى اإلرشاف عــى الطالــب 

ذي صعوبــة القــراءة وتزويــده مبــا يلــزم مــن نصــح وإرشــاد؛ وينبغــي بقــدر اإلمــكان أن تكــون املجموعــات 

متنافــرة الخــواص كــا أن أعضــاء املجموعــة يجــب تغيرهــم مــن مهمــة ألخــرى أو مــن واجــب آلخــر. 4( 

ــراد ومجموعــة. 5(  ــث املســؤولية املنوطــة بهــم كأف ــة مــن حي ــاغ أعضــاء املجموعــات بتوقعــات عالي إب

ــون التقييــم  ــة ذلــك: مــن يتول ــاألدوار؛ ومــن أمثل إســداء النصــح والتوجيهــات واقــراح صيــغ لاضطــاع ب

ومــن ينهضــون بأعبــاء التســجيل والتدويــن والباحثــون والكتــاب واملتحدثــون بأســاء املجموعــات ومجهــزو 

ومنتجــو املنتجــات ومقدمــو التقاريــر ... الــخ. ويجــوز للطالــب االضطــاع بأكــر مــن دور واحــد عــى أن 

يتأكــد املعلــم مــن تحديــد دور مناســب للطالــب الــذي لديــه صعوبــة يف القــراءة. 6( ينبغــي أن يشــارك 

الطــاب يف مســئوليات القيــادة واإلرشاف. 7( إتاحــة الفرصــة للنمــو اإليجــايب والتطــور واالندمــاج يف تيــار 

الحيــاة االجتاعيــة. 8( يقــوم الطــاب واملعلــم جميعــاً بتقييــم مخرجــات التعلــم ومردوداتــه – القياســات 

املحكيــة املرجــع - مثــاً هــل أنجــزت املجموعــة أهــداف التعلــم املحــددة كا يتضح مــن منتجــات محددة؟ 

أمــا العينــات والتجــارب التطبيقيــة وتقاريــر الكتــب وتقديــم العــروض الشــفهية ومنــاذج األعــال الفنيــة 

والتأليــف األديب ومــا يف حكمهــا، فهــي مفضلــة يف تقييــم منجــزات املجموعــة حيــث ميكــن تقييــم األفــراد 

ــر الدرجــات  ــم مهمــة كــا أن تقدي ــات املعل ــة. 9( إن مرئي ــد مــن التقليدي ــل تتســم مبزي مبقاييــس تحصي

مــن شــأنه أن يعكــس أداء املجموعــة أو أداء األفــراد يف حالــة ماحظــة تفــاوت واضــح يف التحصيــل/ الجهــد 

ــي ميكــن  ــا الت ــق الواحــد وعــى املزاي ــروح الفري ــز املســتمر عــى العمــل الجاعــي ب ــذول. 10( الركي املب

تحقيقهــا مــن العمــل الجاعــي.   

Write Alouds  -  الكتابة الجهرية
ــذا  ــب وه ــه الطال ــا ميلي ــن م ــة أو تدوي ــاً بكتاب ــم مث ــر كاملعل ــام شــخص كب ــة قي ــة الجهري ــي الكتاب تعن

ــم الطــاب اكتســاب الحــس اللغــوي  ــة. ويتعل ــة موجه النشــاط التعليمــي املبكــر يؤســس ألنشــطة كتابي

ومدلوليــة أنشــطة الكتابــة. وبالنســبة للطالــب ذي صعوبــة القــراءة ينبغــي إتبــاع الكتابــة الجهريــة بكتابــة 

موجهــة وأنشــطة كتابــة معــززة.

Writing Workshops  -  ورش عمل الكتابة
يقصــد بــورش عمــل الكتابــة تخصيــص فــرات زمنيــة محــددة يوميــا،ً بحيــث يتعــن عــى كل طالــب موجــود 

ــم  ــة كوســيلة لفه ــن ورشــة العمــل يف اســتخدام الكتاب ــل الغــرض م ــة. ويتمث ــوم بالكتاب يف الفصــل أن يق

العــامل.
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