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املقدمـة
يَ ْح َفــل مجـ ُ
ـال صعوبــات التعلُّــم بالكثــر مــن املصطلحــات والكلــات والتعبـرات واالختصــارات
املتخصصــة واملســتخ َدمة بشــكل متكــرر يف الكتابــات باللغــة اإلنجليزيــة ،وقــد يُعــزى ذلــك
ِّ
لحداثــة املجــال النســبية وكــرة القضايــا املعــارصة واالتجاهــات الحديثــة ،حيــث الزال املجــال
يتَّ ِســم بعــدم االســتقرار يف بعــض جوانبــه مــا جعلــه عرضـ ًة للتطــور والتغـ ُّـر واســتحداث بعــض
املصطلحــات الحديثــة مــن فــرة ألخــرى.
وألهميــة تعلُّــم املصطلحــات واملفاهيــم يف دراســة هــذا املجــال والتــي ِمــن شــأنها أن تســا ِعد
عــى فَ ْهــم أكــر قَــ ْدر ممكــن مــن معلوماتــه ،وكذلــك ل ُخلُــ ّو املكتبــة العربيــة مــن معجــم
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 ُجـ ّـل الدراســات واألبحــاث واملؤلفــات العلميــة املؤثــرة يف هــذا املجــال
باللغــة اإلنجليزيــة.
ويهــدف هــذا املعجــم إىل ترجمــة املصطلحــات واملفاهيــم يف مجــال صعوبــات التعلُّــم مــن
اللغــة اإلنجليزيــة إىل اللغــة العربيــة وتبســيط معانيهــا مــع تقديــم تعريــف ورشح طبيعــة
كل مصطلــح ،ويحتــوي هــذا املعجـ ُم عــى معظــم املصطلحــات والتعبـرات والكلـ ِ
ـات شــائع ِة
ـتخدام يف مجــال صعوبــات التعلــم ،حيــث بلــغ عد ُدهــا حــوايل ( )1000مصطلــح .وميكــن
االسـ ِ
تصنيــف املصطلحــات الــواردة يف هــذا املعجــم إىل ثــاث مجموعــات؛ وذلــك عــى النحــو اآليت:
مجموعــة مصطلحــات صعوبــات التعلــم ،ومجموعــة مصطلحــات الرتبيــة الخاصــة ذات االرتباط
الوثيــق مبجــال صعوبــات التعلــم ،ومجموعــة املصطلحــات الرتبويــة ذات العالقــة باملجــال ،وقــد
ُرتبــت جميعهــا َوفــق الرتتيــب األبجــدي للحــروف يف اللغــة اإلنجليزيــة (.).A, B, C, etc
وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذا املعجــم يف تقدميــه لهــذه الرتجــات قــد اســت َن َد عــى العديــد مــن
الكتابــات املرجعيــة الحديثــة التــي صــدرت يف مجــال صعوبــات التعلــم ،باإلضافــة إىل اســتخدام
التقنيــة الحاســوبية مــن خــال إجـراء مســح شــامل للــادة العلميــة املكتوبــة يف املجــال.
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ويرشفنــي أن أتوجــه بالشــكر ملركــز امللــك ســلامن ألبحــاث اإلعاقــة والقامئــن عليــه عــى
جهودهــم يف تســهيل املهمــة ودعــم العمــل .كــا يســعدين أيضــا أن اشــكر الزميــل العزيــز
ســعادة الدكتــور إبراهيــم بــن ســعد أبــو نيــان عــى مراجعــة بعــض اجـزاء هــذا املعجــم ،فَلَـ ُه
منــي جزيــل الشــكر وصــادق الدعــاء بالصحــة والعافيــة.
وأخـ ًرا يُســعدين ،وبعــد أن أصبــح هــذا املعجــم بفضل اللــه حقيقــة ،أن أقدمه لجميع املنتســبني
ملجــال صعوبــات التعلــم ،متمن ًيــا مــن املــوىل عــز وجــل أن يحقــق الغــرض مــن إعــداده ،وأن
يحــوز عــى رضــا الجميــع واستحســانهم،،،

أ.د .زيد بن محمد البتال
الرياض يف 1438/4/22ه
املوافق 2017/1/20م
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A
معايري اإلنجاز األكادميي Academic Achievement Standards -

تشــر معايــر اإلنجــاز األكادميــي إىل األداء املتوقــع مــن الطــاب عــى مقاييــس التحصيــل األكادميــي .عــى
ســبيل املثــال ،جميــع الطــاب ســوف يحصلــون عــى االقــل  ٪76بشــكل صحيــح يف التقييــم املعــد لذلــك.
وتعــرف معايــر اإلنجــاز األكادميــي أيضــا باســم معايــر األداء.
معايري املحتوى األكادميي Academic Content Standards -

يتــم تطويــر معايــر املحتــوى األكادميــي مــن قبــل الجهــات التعليميــة إلثبــات مــا نتوقــع مــن جميــع
الطــاب أن يعرفــوا ويكونــون قادريــن عــى القيــام بــه يف مجــاالت املحتــوى األساســية.
صعوبات (إعاقات) التعلم األكادميية Academic Learning Disabilites -

هــي أوجــه القصــور يف األداء األكادميــي التــي يواجههــا الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم ،ومتثــل أوجــه
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 كالقـراءة،
أو الكتابــة ،أو الرياضيــات.

الحبسة الحسابية Acalculia -

هــي اضطـراب 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
يف فهــم املســائل الحســابية وتحويــل املســائل املكتوبــة يف شــكل قصــة أو عبــارات رياضيــة إىل أرقــام
والصعوبــة يف معرفــة وفهــم الرمــوز الحســابية و/أو ترتيــب األرقــام وعمليــات الجمــع والطــرح والــرب
والقســمة وضعــف اإلنتبــاه للعالمــات املكتوبــة .وقــد ورد وصــف ألربعــة أنــواع لهــذه الحبســة يف مجمــل
مــا كتــب يف هــذا املوضــوع ،واألنــواع هــي :
1.الحبسة الحسابية األولية (الرئيسية)؛
2.الحبسة الحسابية الثانوية؛
3.الحبسة الحسابية البرصية – املكانية (املتعلقة بتحديد العالقات املكانية)؛
4.حبسة قريستامن (.)Gerstman
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الحبسة الحسابية مع العمى القرايئ (و/أو فقدان القدرة عىل كتابة األرقام)

)Acalculia with Alexia (and/or Agraphia for Numbers

وتســمى أيض ـاً الحبســة الحســابية الثانويــة أو الضعــف الثانــوي يف العمليــات الحســابية ،وهــي ضعــف
العمليــات الحســابية املرتبــط بعــدم القــدرة عــى الــكالم و/أو كتابــة األرقــام.
التسهيالت Accommodations -

يشــر مصطلــح التســهيالت لالفـراد ذوي االحتياجــات الخاصــة يف املجــال الرتبــوي اىل التعديــات والتغيـرات
التــي يتــم إجراؤهــا يف بيئــات التدريــس والتعلــم بقصــد املســاعدة عــى إتاحــة الفــرص املتكافئــة وتوفريهــا
عــى قــدم املســاواة شــأنهم يف ذلــك كشــأن الطــاب اآلخريــن .وميكــن أن تكــون هــذه التســهيالت متاحــة
يف بيئــة الفصــل الــدرايس واملحــارضات واللغــة واسـراتيجيات التعلــم والتقييــم ،ويجــب أن ال يكــون ذلــك
بالــرورة خصــا عــى املعايــر األكادمييــة .وفيــا يتعلــق بالتقييــم ،ميكــن أن تنطــوي التســهيالت عــى
وصــف التغي ـرات يف الشــكل والصياغــة أو االســتجابة أو األوضــاع أو التوقيــت أو الجــداول الزمنيــة التــي
ال تــؤدي بــأي طريقــة إىل تغيــر ملحــوظ يف كيفيــة قيــاس االختبــار ملــا وضــع لقياســه .ويجــري تصميــم
التســهيالت لضــان أن التقييــم يكفــل قيــاس املحتــوى املســتهدف أو محتــوى الســمة موضــوع القيــاس
وليــس قيــاس إعاقــة الطالــب أو تقييمهــا .وتؤثــر التســهيالت عــى ثالثــة مجــاالت تتعلــق باالختبــارات
وهــي كــا يــي )1( :إدارة االختبــارات و( )2كيفيــة الســاح للطــاب باالســتجابة لبنــود االختبــار و()3
عــرض االختبــارات (كيفيــة عــرض بنــود االختبــار عــى الطــاب يف االختبــار أو أداتــه) .ان هــدف التســهيالت
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
املــدة الالزمــة إلنجــاز مهم ـ ٍة مــا ،فعــى ســبيل املثــال ،إذا اســتغرق الطالــب وقتــا أطــول مــا ينبغــي يف
اإلجابــة عــى األســئلة ،ميكــن أن يتــاح لــه وقــت إضــايف ألداء االختبــار ،علـاً بأنــه حتــى بوجــود التســهيالت
يتوقــع أن يتعلــم الطــاب ذات املحتــوى الــذي يتعلمــه أقرانهــم ،وال يتضمــن هــذا التغيــر تعديــل طريقــة
التصحيــح ورصــد الدرجــات أو الغــرض مــن املهمــة .وميكــن أن تســتخدم العديــد مــن الرتتيبــات آنفــة
الذكــر يف كل يــوم بصفــة منتظمــة داخــل الفصــل أو يف مــكان العمــل .ويراهــا العديــد مــن املعلمــن
مــن اسرتاتيجـــيات التدريــس الجـــيدة .وتســمى أيضـــا املواءمـــة والتعـــديل أو اسـرتاتيجــــيات التكييــف
(.)adaptation strategies

التسهيالت (التعريف القانوين) -

)Accommodations (legal definition

يشــر التعريــف القانــوين ملصطلــح التســهيالت 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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الدقة (صحة نطق الكلامت) Accuracy -

فيــا يتعلــق برتميــز الكلــات وفــك رموزهــا ،تعنــي الدقــة القــدرة عــى معرفــة الكلــات ومتييزهــا
وتهجئتهــا بطريقــة صحيحــة.
مستوى التحصيل Achievement Level -

يقصــد بــه املهــارات االكادمييــة املكتســبة يف القــراءة والرياضيــات والتعبــر اإلنشــايئ الكتــايب .ويحــدد
املســتوى التحصيــي مــن خــال اختبــارات التحصيــل الرســمية املقننــة أو االختبــارات غــر الرســمية محكيــة
املرجــع وذلــك للتعــرف عــى مــدى إتقــان املهــارات والتمكــن منهــا بصفــة محــددة.

اختبارات التحصيل Achievement Tests -

هــي اختبــارات لقيــاس القــدرات واملعــارف املكتســبة .وتهــدف هــذه االختبــارات أساسـاً إىل قيــاس التحصيل
الــدرايس يف مجــاالت القـراءة والعلــوم والكتابــة واإلمــاء والتهجئــة ومــا يف حكمها.

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

البيــان املختــر هــو عبــارة عــن توزيــع لدرجــات االختبــارات الفرعيــة الختبــار معقــد مثــل اختبــارات
«وكســلر» للــذكاء واملشــتمله عــى اختبــار وكســلر املنقــح لقيــاس الــذكاء لــدى الكبــار ( ،)WAISواختبــار
وكســلر لقيــاس الــذكاء لــدى األطفــال ( ،)WISCواختبــار وكســلر لقيــاس الــذكاء لــدى األطفــال قبــل
بلوغهــم ســن التعليــم املــدريس وأطفــال املرحلــة االبتدائيــة ( .)WPPSIويســود اعتقــاد بــأن الذكــور ذوي
االداء املتــدين يف القـراءة يحصلــون يف أربعــة اختبــارات فرعيــة معينــة عــى درجــات أقــل مــن تلــك التــي
يحصلــون عليهــا يف أي مــن االختبــارات الفرعيــة الســتة األخــرى ،واالختبــارات األربعــة هــي :اختبــار
الحســاب ( ،)Arithmeticواختبــار املفــردات اللغويــة ( )Vocabularyواختبــار املعلومــات (،)Information
واملــدى الرقمــي ( ،)Digit Spanأي القــدرة عــى تذكــر أكــر عــدد مــن املنــازل الرقميــة التــي تشــكل عــددا ً
بعــد رؤيتهــا أو ســاعها ،ويرمــز لهــذه االختبــارات األربعــة باالختصــار اإلنجليــزي املكــون مــن الحــروف
األوائــل ألســاء االختبــارات (.)AVID

النظام الشامل لتنمية األفراد

)A comprehensive System of Personnel Development (CSPD

هــو نظــام خــاص بالطــاب ذوي االحتياجــات الخاصــة يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة وذلــك عم ـاً بأحــكام
قانــون تربيــة وتعليــم األف ـراد ذوي االعاقــات (.)IDEA
املكتسب Acquired -

يشــر إىل العالقــات الســببية يف االضط ـراب أو اإلعاقــة ،وتحديــدا ً تلــك التــي تنجــم عــن إصابــة دماغيــة
تــؤدي إىل فقــدان إحــدى القــدرات ونقيضهــا النــايئ (.)Developmental
معجم صعوبات التعلم
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التعلم النشط Active Learning -

التعلــم النشــط هــو عبــارة عــن مصطلــح عــام يشــر إىل العديــد مــن منــاذج التدريــس التــي تقــع فيهــا
مســئولية التعلــم عــى عاتــق املتعلــم عــى وجــه التحديــد .وقــد اكتســب هــذا األســلوب مــن أســاليب
التدريــس ســمعة وصيتــا واســعا عــى يــد كل مــن بونويــل وإيــزون (  ،) Bonwell and Eison, 1991إال
أنــه حســب مــا ورد عــن مايــر ( )Mayer, 2004فــإن االس ـراتيجيات مــن قبيــل «التعلــم النشــط والتعلــم
الفعــال» كانــت نتاجــا لجهــود مجموعــة مــن املنظريــن الســابقني ،الذيــن درجــوا عــى الرتويــج للتعلــم عــن
طريــق االكتشــاف .ويف حــن أنــه ال مجــال للشــك يف أن املتعلمــن ينبغــي لهــم املشــاركة يف عمليــة التعلــم
وأن يكونــوا نشــطني معرفيــا ،الحــظ العديــد مــن الباحثــن أن االنخ ـراط الســلويك النشــط أثنــاء عمليــة
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
تأليفــه يف هــذا املجــال .وبــدالً عــن االنخـراط الســلويك النشــط أثنــاء التعلــم يقــرح مايــر ()Mayer, 2004
أن يكــون املتعلمــون نشــطني معرفيــا .أمــا أصحــاب النظريــات مــن أمثــال ســويلر ( )Swellerوبياجيــه
( ،)Piagetفإنهــم 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 عالقــة
بالــرورة بالتعلــم النشــط مبعنــى التعلــم مــن خــال االكتشــاف ونحــو ذلــك.

التقدم السنوي املالئم -

)Adequate Yearly Progress (AYP

يشــر التقــدم الســنوي املالئــم 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.
املدافع عن الحقوق Advocate -

يعــرف املدافــع عــن الحقــوق بأنــه شــخص ميثــل مصالــح االشــخاص االخريــن كتمثيلــه مصالحــه الخاصــة
مدافعــا عــن االس ـراتيجيات التــي تنطــوي عــى االنابــة عــن الغــر متثيــا لهــم وترافعــا عنهــم أو تعاونــا
معهــم.
مؤثر  /مثري للعاطفة Affective -

املؤثــر أو املثــر للعاطفــة هــو نعــت أو صفــة تشــر اىل أي تشــكيلة متنوعــة مــن املشــاعر والتداعيــات
الوجدانيــة واالنفعــاالت العاطفيــة املتالزمــة.
الحاجز الوجداين Affective Filter -

يشــر مصطلــح الحاجــز الوجــداين يف مجــال علــم النفــس الرتبــوي إىل وجــود حاجــز انفعــايل يحــول دون
اكتســاب تعلــم جديــد كتعلــم لغــة ثانيــة مثـاً .وعليــه إذا كان املتعلــم يعــاين مــن عــدم االرتيــاح مــن جـراء
10
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املضايقــات أو الحــرج أو الخــوف مــن العقــاب بســبب التعلــم ،فــإن هــذا يكــون مبثابــة حاجــز وجــداين
يحــول دون حــدوث التعلــم لديــه .وملــا كانــت مظاهــر الحاجــز الوجــداين منتــرة 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.
املكافئ العمري Age Equivalent -

تتمثــل درجــات املكافــئ العمــري يف االختبــارات املقننــة يف الدرجــات التــي تعــر عــن العمــر العــادي
( )typical ageللمجموعــة املعياريــة ( )norm groupالتــي أحــرزت درجــات مامثلــة ،مثــل الوســيط
( )medianالدرجــة الوســطى يف التوزيــع ،أو مــدى مئينــي محــدد (.)specific percentile range
درجة املكافئ العمري Age Equivalent Score -

يتــم إي ـراد الدرجــات التــي يحصــل عليهــا الطالــب عــى املســتوى الفــردي يف التقييــم معيــاري املرجــع
( ،)norm-referenced assessmentباملقارنــة بالدرجــات التــي يحرزهــا أفــراد العينــة املعياريــة مــن
مجتمــع الدراســة .وميكــن أن يتــم ذلــك بعــدة طــرق ،تتمثــل إحداهــا يف إيـراد 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 ثالثــة عــر عامـاً مــا يشــر إىل
أن الطالــب املذكــور متقــدم متام ـاً).
املعايري القامئة عىل العمر Age-Based Norms -

تســتخدم يف كثــر مــن األحيــان املعايــر التــي تكــون املقارنــات الخاصــة بهــا قامئــة عــى أســاس العمــر يف
املقاييــس النامئيــة.
عدم القدرة عىل التعرف عىل األشياء املألوفة Agnosia -

وهــو نــوع مــن أنــواع الحبســة الكالميــة ،وينطــوي عــى عــدم القــدرة عــى االســتجابة الصحيحــة ملثـرات
حســية معينــة ،وعــى نحــو ينــم عــن فهــم أو معرفــة لتلــك املثـرات.
صعوبة استخدام القواعد النحوية Agrammatism -

هــي صعوبــة يف اســتخدام الصيــغ والقواعــد النحويــة والرتاكيــب اللغويــة الصحيحــة الخاليــة مــن األخطــاء
النحويــة ،وهــي ظاهــرة تتكــرر كثـرا ً لــدى األفـراد املصابــن بفقــدان القــدرة عــى الــكالم أو حبســة بــروكا
( ،)Brocaحيــث ينحــو هــؤالء األف ـراد إىل حــذف أدوات التعريــف والتنكــر والتأنيــث والتذكــر واألفعــال
املســاعدة.
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صعوبة الكتابة Agraphia -

هــو عجــز يف القــدرة عــى الكتابــة نتيجــة لصعوبــات يف التهجــي واإلمــاء ،وهــذا العجــز مكتســب ويكــون
نتيجــة لتلــف جــزء مــن قــرة املــخ.

بيانات أى جي أس

للفرز املبكر AGS Early Screening -

هــي عبــارة عــن مجموعــة أدوات تقييــم بيئيــة تســتخدم يف مجــاالت وأوضــاع متعــددة لتحديــد األطفــال
العرضــة لخطــر مواجهــة مشــاكل التعلــم الحقـاً .ويتــم إجـراء االختبــار بشــكل فــردي ،وهــو يحتــوي عــى
ثالثــة جوانــب ،هــي( :أ) أإلدراك/اللغــة ،مهــارات التفكــر واالســتدالل والتنظيــم والتمييــز البــري (تنظيــم
املــدركات البرصيــة ومتييزهــا) ،واملفــردات اللغويــة (القــدرة عــى التعبــر بهــا واســتيعابها) ،واملهــارات
املدرســية األساســية( .ب) املهــارات الحركيــة الكبــرة والدقيقــة مثــل املــي عــى خــط مســتقيم ،وتقليــد
حــركات الــذراع والســاق (كوســيلة لتعليــم الطفــل) ،ورســم األشــكال( .ج) املهــارات الذاتيــة ،الجوانــب
االجتامعيــة ووجهــات النظــر حــول مســتوى منــو الطفــل وتطــور املهــارات الحركيــة وفــق ورودهــا يف
اســتبيان الســتطالع آراء أوليــاء األمــور ،أو املعلمــن .باإلضافــة إىل ذلــك ،يتــم جمــع املعلومــات مــن خــال
أربعــة اســتطالعات لــآراء حــول القــدرة اللفظيــة لــدى الطفــل وســلوكه وتاريخــه الطبــي (الســابق والحايل)
والبيئــة املنزليــة .وميكــن إجـراء املجموعــة كلهــا أو جــزء منهــا بواســطة أشــخاص غــر متخصصــن كــا ميكــن
إجراؤهــا خــال فــرة ت ـراوح بــن  40 - 15دقيقــة ،للمســتوى العمــري 2 :ســنة –  6ســنوات و 11شــهر.
وهــي مــن أعــداد هارتســون وآخــرون .Harrison et al.,1990
العجز القرايئ (عدم القدرة عىل القراءة) Alexia -

يشــر العجــز الق ـرايئ اىل العجــز التــام عــن الق ـراءة برغــم التمتــع بإبصــار يفــي بامل ـراد ،حيــث يســتطيع
الفــرد نســخ أحــرف الكلــات ولكنــه ال يســتطيع قراءتهــا أو فــك رموزهــا ومعرفــة مدلوالتهــا كرمــوز لهــا
معــان .والعمــى الق ـرايئ هــو عبــارة عــن مشــكلة قرائيــة مكتســبة نتيجــة لحــادث أو إصابــة شــديدة يف
الدمــاغ ،وأساســها أن الفــرد يفقــد القــدرة عــى الق ـراءة رغــم أنهــا كانــت موجــودة لديــه أص ـاً.
العجز القرايئ بدون صعوبة الكتابة Alexia without Agraphia Alexia -

يحــدث العجــز الق ـرايئ بــدون صعوبــة الكتابــة عندمــا تلغــى القــدرة عــى ق ـراءة الكلمــة متامــا ،ولكــن
القــدرة عــى كتابــة الكلــات ال ي ـزال قامئــا ،فعــى ســبيل املثــال لــن يواجــة الشــخص مشــكلة يف كتابــة
رســالة إىل صديــق طاملــا أنــه ال يق ـراء مــا يكتــب.
الخوارزمية Algorithm -

الخوارزميــة هــي عبــارة عــن طريقــة قوامهــا مجموعــة مــن الخطــوات التــي تُتَّ َب ـ ُع خطــوة بخطــوة لحــل
املســائل أو االســتعانة باملعــادالت أو اســتخدام الطــرق املختــرة يف حــل مســائل الرياضيــات.
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املبدأ األبجدي Alphabetic Principle -

يعــد هــذا املبــدأ مــن خصائــص اللغــة العربيــة واإلنجليزيــة واللغــات األلفبائيــة األخــرى مقابــل لغــات
مثــل اللغــة الصينيــة التــي تســتخدم الرمــوز؛ وهــو يشــر إىل العالقــة املنهجيــة املضطــردة ،والتــي ميكــن
التنبــؤ بهــا ،بــن الحــروف ومــا يقابلهــا مــن أصــوات الــكالم .ويعــد هــذا املبــدأ مبثابــة الفكــرة االساســية
التــي مفادهــا أن اللغــة املكتوبــة عبــارة عــن نظــام ترميــز تكــون فيــه الحــروف املكتوبــة (التمثيــل الكتــايب
للوحــدة الصوتيــة) ممثلــة لألصــوات اللغويــة (أصغــر وحــدة صوتيــة ذات معنــى ومدلــول ميكــن عــن
طريقهــا التفريــق بــن املعــاين) يف الكلــات املنطوقــة .ويســتخدم يف النظــام األلفبــايئ للغــة اإلنجليزيــة
الســتة وعــرون حرف ـاً الخاصــة باأللفبائيــة الالتينيــة لتمثيــل األربعــة وأربعــن صوت ـاً األساســية الخاصــة
باللغــة اإلنجليزيــة املنطوقــة .ويف يعــض األحيــان يتــم الجمــع بــن عــدد مــن الوحــدات الكتابيــة املمثلــة
للوحــدات الصوتيــة يف هيئــة حــروف مزدوجــة ( ,)digraphsواملــزدوج يف اللســانيات  -وتحديــدا يف ســياق
النطــق  -هــو زوج مــن الحــروف املعــرة عــن صــوت كالمــي مميــز (فونيــم) واحــد أو سلســلة مــن األصــوات
الكالميــة املميــزة التــي ال تتناســب قيمتهــا وقيمــة الرمــوز الفرديــة املكونــة للمــزدوج ،وحــروف ثالثيــة
( )trigraphsورباعيــة ( )tetragraphsولكنهــا مــع ذلــك متثــل صوتـاً واحــدا ً .ويشــار إىل أن الحــرف ( )’qيف
اللغــة اإلنجليزيــة ممثــل يف الحــرف املــزدوج ( .)’quويشــار أيضـاً إىل أن الحــروف الثالثيــة والرباعيــة التــي
متثــل صوت ـاً أساســياً واحــدا ً قليلــة نســبياً يف اللغــة اإلنجليزيــة.
املتغريات القابلة للتعديل Alterable Variables -

تعــرف املتغـرات القابلــة للتعديــل باملتغـرات التــي ميكــن تعديلهــا يف امليــدان الرتبــوي ،وهــي تلــك االشــياء
التــي ميكــن تغيريهــا أثنــاء عمليــة التدريــس .ويعــد األداء يف املهــام الــواردة يف املنهــج ،عــى ســبيل املثــال،
مــن املتغ ـرات القابلــة للتعديــل ألنهــا تقــع تحــت اإلرشاف والتحكــم املبــارش للمعلمــن ،أي أنــه ميكــن
تعديلهــا أثنــاء التدريــس.
النامذج البديلة Alternate Forms -

يشــر مصطلــح النــاذج البديلــة اىل نســختني أو أكــر مــن نســختني مــن النســخ املقننــة الختبــا ٍر مــا ،وهــي
إذا ً نســخ تعــد قابلــة للتبــادل بحيــث ميكــن اســتخدام إحداهــا محــل األخــرى ،حيــث انهــا تقيــس نفــس
املحتويــات بنفــس الطــرق وهــي مصممــة لنفــس األغـراض ويتــم إجراؤهــا باتبــاع نفــس اإلرشــادات.

التقييم البديل Alternative assessment -

يشــر هــذا املصطلــح عــاد ًة إىل اختبــار بديل تســتخدم فيــه الورقــة وقلم الرصاص ،حيث يســتخدم األســاليب
غــر التقليديــة لتقييــم التحصيــل ،مثل القيــاس املبني عىل املنهــج وعينات األعــال (. )portfolios
املدارس البديلة Alternative Schools -

املــدارس البديلــة هــي عبــارة عــن مــدارس مصممــة وفقــا لفلســفة تربويــة مختلفــة عــن فلســفة التعليــم
العــام النظامــي.
معجم صعوبات التعلم
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قادر عىل امليش Ambulatory -

يصف هذا املصطلح الشخص القادر عىل امليش بشكل مستقل ودومنا اعتامد عىل الغري.

التعديل Amendment -

يعني تغيريا ً أو تنقيحاً أو إضافة لقانون أو نظام.

الجمعية االمريكية لعلم النفس American Psychological Association (APA)A -

الجمعيــة االمريكيــة لعلــم النفــس هــي منظمــة علميــة ومهنيــة رائــدة يف مجــال علــم النفــس يف الواليــات
املتحــدة االمريكيــة ،وتتمثــل مهمتهــا يف تطويــر االبتــكار واالتصــال وتطبيــق املعرفــة النفســية لفائــدة
املجتمــع وتحســن حيــاة النــاس.
قانون األمريكيني ذوي اإلعاقات Americans with Disabilities Act (ADA)A -

أجــاز املجلــس الترشيعــي للواليــات املتحــدة األمريكيــة (الكونغــرس) يف عــام 1990م قانــون األمريكيــن
الذيــن لديهــم إعاقــات ،والــذي مبوجبــه يتمتــع األشــخاص ذوو اإلعاقــة بــذات الحقــوق املدنيــة التــي
يتمتــع بهــا األمريكيــون الذيــن ليــس لديهــم إعاقــات .ويضمــن هــذا القانــون الفــرص املتســاوية لالف ـراد
ذوي االعاقــات يف التســهيالت العامــة والوظيفــة واإلســكان وخدمــات النقــل واالتصــاالت والخدمــات عــى
مســتوى الواليــة واملســتوى املحــي ،كــا يتطــرق هــذا القانــون إىل إمكانيــة الدخــول إىل املبــاين العامــة
والخاصــة ،وااللتحــاق بالربامــج 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).
التقييم التناظري Analogue Assessment -

التقييــم التناظــري عبــارة عــن طريقــة تنطــوي عــى منظومــة مســتنبطة مــن الــروط التــي تســتخدم
للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة املطروحــة .ويتمكــن العاملــون باملدرســة مــن خــال التقييــم التناظــري مــن
إثبــات وجــود عالقــة بــن أحــداث محــددة تقــع يف الفصــل الــدرايس وســلوك الطالــب.

الصوتيات القياسية Analogy Phonics -

يشــر املصطلــح إىل نــوع مــن الصوتيــات التحليليــة التــي يتــم فيهــا تعلــم الكتابــة الصوتيــة (كتابــة الكلامت
حســب لفظهــا) ،أو تعلــم وحــدات الرســم الــدال عــى صــوت منطــوق (حــرف أو مجموعــة أحــرف متثــل
صوتــا كالميــا) ،وعوائــل الكلــات (أمنــاط الكلــات ذات إيقــاع التمثيــل الكتــايب للوحــدات الصوتيــة مثــل
الكلــات « »catو» »hatو» »fatيف اللغــة االنجليزيــة ومــا يف حكمهــا ،ومــن ثــم يتــم االسرتشــاد بهــا يف
تحليــل الكلــات غــر املعروفــة بتحويلهــا إىل أصــوات ومعــان.
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الطرق الصوتية التحليلية (التفكيكية) Analytic Phonics Approaches -

هــي طريقــة مبوجبهــا يتــم أوالً تعريــف الطــاب بعــدد مــن الكلــات التــي يســهل تعلمهــا ،وبعــد ذلــك
يبــدأ تدريــس الصوتيــات (أصــوات الحــروف ومخارجهــا وانتقالهــا وإدراكهــا) .وال يتــم تعليــم أصــوات
الحــروف مبعــزل عــن غريهــا ،كــا أن قواعــد الطريقــة الصوتيــة وأساســيات أحــكام النطــق الكليــة يتــم
اكتشــافها والتعــرف عليهــا مــن خــال التفكــر اإلســتقرايئ .ويتمثــل أفضــل اســتخدام لهــذه الطــرق يف
تدريــس املبتدئــن يف مجــال القــراءة ممــن ال تبــدو لديهــم مشــاكل يف القــراءة أو التعلــم عــن طريــق
إدراكهــم للقيمــة الصوتيــة للحــروف (انظــر أيض ـاً الطريقــة الرتكيبيــة Synthetic Phonics Approaches
لتعليــم ق ـراءة الحــروف أوالً ومــن ثــم ق ـراءة الحــروف بعــد تركيبهــا يف كلــات).
األسلوب أو النمط التحلييل Analytical Mode or Style -

يشــر املصطلــح إىل نــوع مــن األســاليب املتعلقــة باملفاهيــم ،والتــي تســتند بقــدر كبــر عــى تفصيــل
وتحليــل للمكونــات الصغــرى أو الوحــدات األصغــر ألي مشــكلة أو فكــرة.
الصوتيات التحليلية Analytical Phonics -

يشري املصطلح إىل تعل ٍّم االستعانة بالعالقات املعروفة بني الحروف وأصواتها من واقع الوقوف عىل كلامت
معروفة مسبقا لتحليل الكلامت غري املعروفة دومنا نطق لألصوات كل عىل حدة ومبعزل عن اآلخر أو مزج
لألصوات عىل نطاق الكلمة بأكملها .ويتم تدريس مجموعات الحروف الساكنة وبعض مجموعات الحروف
األخرى (مثل « »oughو» )»ingيف هيئة وحدات.
التقرير الروايئ Anecdotal Report -

هذا التقرير هو عبارة عن طريقة موضوعية وصفية(رسدية) لتدوين وتحليل املالحظات املتعلقة بسلوك
الطفل.
األهداف السنوية Annual Goals -

يشــر املصطلــح إىل عبــارة خطيــة لوصــف النمــو املتوقــع ملعــارف ومهــارات الطالــب خــال عــام درايس.
د َرجــة ضمــن الربنامــج الرتبــوي الفــردي ()Individualized Education Program -IEP
وتكــون هــذه االهــداف ُم ْ
الســنوي للطالــب .وتتضمــن وثيقــة الربنامــج الرتبــوي الفــردي عــى قامئــة باملهــارات الدراســية والوظيفيــة
(اليوميــة) التــي يــرى الفريــق القائــم عــى الربنامــج أن الطالــب مبقــدوره اكتســابها وتحقيقهــا يف نهايــة
العــام .وتتبلــور األهــداف املذكــورة بحيــث تفــي إىل مســاعدة الطالــب عــى االنخــراط واملشــاركة يف
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

يتضمــن البــاب الثالــث مــن قانــون عــدم تــرك أي طفــل بــدون تعليــم ،)No Child Left Behind-NCLB
الطلــب مــن كل واليــة تحديــد أهــداف ســنوية للتحصيــل قابلــة للقيــاس ( .)AMAOsوتشــر اهــداف
التحصيــل الســنوية القابلــة للقيــاس اىل مــدى إجــادة اللغــة اإلنجليزيــة (القــراءة والكتابــة والتحــدث
واالســتامع والفهــم) .وتشــمل متطلبــات اهــداف التحصيــل الســنوية القابلــة للقيــاس ،اإلبــاغ عــن هــذه
األمــور الثالثــة:
1.الزيادة السنوية يف عدد أو نسبة األطفال الذين يحرزون تقدما يف تعلم اللغة اإلنجليزية.
2.الزيادة السنوية يف عدد أو نسبة األطفال الذين يحققون الكفاءة يف اللغة االنكليزية.
 .3األطفال الذين لديهم برامج سنوية لتعلم اللغة اإلنكليزية.
االنحراف أو الشذوذ Anomaly -

يشــر املصطلــح اىل نــوع مــن عــدم الســواء أو عــدم االنتظــام يف النمــو أو االنحــراف واالختــاف عــن
املألــوف أو العــادي.

صعوبة الوصول للكلمة Anomia -

صعوبــات يف إيجــاد الكلــات والتعــرف عليهــا ،وتظهــر كث ـرا ً لــدى األف ـراد الذيــن يعانــون مــن حبســة
بــروكا (.)Broca
نقص االكسجني Anoxia -

يشــر مصطلــح نقــص االكســجني اىل نقــص إمــداد أنســجة الجســم باألكســجني الــازم للعمليــات الحيويــة،
أي انخفــاض امــداد خاليــا الجســم وأنســجته املختلفــة باألكســجني عــن املســتويات الفيســيولوجية الطبيعية
بالرغــم مــن كفايــة النضــح الدمــوي لألنســجة ،وهــي حالــة تفــي يف الغالــب إىل التلــف املســتديم للخليــة
أو النســيج.
السابقة Antecedent -

هي عبارة عن حالة أو حادثة قَ ْبل ّية أو حدث يأيت سابقا لسلوك ما.
مخطط سوابق السلوك ولواحقه Antecedent-Behavior-Consequence (ABC) Chart -

هــو مخطــط بيــاين يســتخدم لتســجيل املعلومــات يف أثنــاء املالحظــة الراميــة إىل رصــد الظــروف ال َق ْبلِ َّيــة
للســلوك ،فضــا عــن رصــد الســلوك نفســه مــع تداعياتــه الالحقــة .ويــؤدي هــذا املخطــط إىل التمكــن مــن
تنظيــم املعلومــات بســهولة ويــر بشــأن ســوابق الســلوك والتداعيــات املرتتبــة عــى الســلوك.
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رد فعل القلق Anxiety Reaction -

هــو عبــارة عــن حالــة غــر عاديــة وطاغيــة مــن الشــعور بالخــوف والفــزع الشــديد ،تحــدث كــرد فعــل
لرتقــب خطــر غــر قائــم ولكنــه متوقــع الحــدوث .وتــأيت هــذه الحالــة يف كثــر مــن االحيــان مصحوبــة
بأعـراض عضويــة (فســيولوجية) تعــري صاحبهــا ،مثــل إفـراز العــرق وخفقــان القلــب وصعوبــة التنفــس.

الحبسة الكالمية (عدم القدرة عىل الكالم) Aphasia -

هــي مجموعــة اضطرابــات تنطــوي عــى عجــز أو فقــدان القــدرة عــى التعبــر بالــكالم أو الكتابــة أو اإلشــارة
أو عــى عجــز أو فقــدان القــدرة عــى فهــم اللغــة املنطوقــة أو املكتوبــة .ولهــا جــذور يف أم ـراض املــخ أو
نتيجــة إلصابــة دماغيــة.
الحبسة الحسابية الكالمية Aphasic Acalculia -

هــي ضعــف العمليــات الحســابية املرتبــط بعــدم القــدرة عــى الــكالم ،وتســمى أيضـاً الحبســة الحســابية
املرتبطــة بالعمــى الق ـرايئ و/أو كتابــة األرقــام وكذلــك الحبســة الحســابية الثانويــة.

تحليل السلوك التطبيقي -

)Applied Behavior analysis (APA

يشــار إىل تحليــل الســلوك التطبيقــي يف معظــم األحيــان بتعديــل الســلوك (،)behavior modification
وقــد حقــق تحليــل الســلوك التطبيقــي ( )applied behavior analysisيف الســنوات القليلــة املاضيــة
نجاحـاً كبـرا ً يف ميــدان الرتبيــة الخاصــة ،حيــث قدمــت إسـراتيجيات ناجعــة للتدخــل االجتامعــي والرتبــوي
ميكــن توظيفهــا بفعاليــة وســهولة داخــل الفصــل الــدرايس مــع الطــاب ذوي االحتياجــات الرتبويــة الخاصــة.
وتهتــم إسـراتيجيات تعديــل الســلوك بتوســيع دائــرة العــادات الســلوكية الحميــدة وإضعــاف الســلوكيات
غــر الحميــدة ومــن ثــم املحافظــة عــى تلــك التعديــات الســلوكية يف ظــل الظــروف البيئيــة الراهنــة.
وقــد جــرت العــاده عــى تطبيــق إسـراتيجيات 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 اإلجـراءات مبزيــد مــن الســهولة واليــر ،مــن خــال املالحظــة املبــارشة ،والنظــرة
الفاحصــة ،والحصــول عــى البيانــات املالمئــة ،ومتثيــل هــذه البيانــات بيانيـاً ،وتدريــس مبــادئ االسـراتيجية،
ومراقبــة تنفيذهــا ،األمــر الــذي ســينعكس إيجابيـاً عــى زيــادة فــرص النجــاح يف تغيــر الســلوك املســتهدف.

االضطراب الحريك

Apraxia -

االضطـراب الحــريك هــو عــدم القــدرة عــى القيــام باملهــارات الحركيــة املنســقة املكتســبة واملعقــدة متمثـاً
يف فقــد القــدرة عــى تنفيــذ الحــركات اإلراديــة الســهلة؛ وبصفــة خاصــة فقــدان القــدرة عــى الفعــل
الحــريك وإنجــاز الجزئيــات األساســية للحــركات املطلوبــة يف التعبــر اللغــوي وإنتــاج الــكالم ،وال يعــود ذلــك
الضطرابــات حســية أو حركيــة.
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االستعداد -

Aptitude

يشــر مصطلــح االســتعداد إىل القــدرة الكامنــة لــدى الفــرد واســتعداده للتعلــم أو اكتســاب اإلتقــان يف مجال
معــن إذا تلقــى مــا يالمئــه مــن التعليــم أو التدريــب .وتنطــوي اختبــارات االســتعداد عــى قيــاس القــدرة
ااألكادمييــة العامــة ،باإلضافــة إىل اختبــارات قيــاس القــدرات الخاصــة (مثــل القــدرات اللفظيــة والعدديــة
وامليكانيكيــة وحــل املســائل) ،فض ـاً عــن االختبــارات التــي تنهــض بأعبــاء تقييــم «االســتعداد» للتعلــم
واالختبــارات التــي تقيــس القــدرة والتعلــم الســابق والتــي تســتخدم للتنبــؤ بــاألداء املســتقبيل.

اختبارات االستعداد -

Aptitude Tests

هــي اختبــارات تحــاول معرفــة القابليــة والســلوك املســتقبيل لــدى الفــرد مــن خــال قيــاس القــدرة الكامنــة
الكتســاب املهــارات و/أو املعلومــات ،مــع الرتكيــز عــى مــا يبــدأ بــه الفــرد قبــل الــروع يف اكتســاب أو
تعلــم املهــارات و/أو املعلومــات والحقائــق .وتتضمــن هــذه االختبــارات عــى مجموعــة مــن املهــام املقننــة
بغــرض الحصــول عــى تقديــر كمــي لقــدرة الفــرد .ويفــرض يف اختبــارات الــذكاء قيــاس القــدرة العامــة
لــدى الفــرد يف حــن أن اختبــارات االســتعداد التــي تتســم مبزيــد مــن التحديــد يتــم الرتكيــز فيهــا عــى
مجــاالت مثــل اإلبــداع والرياضيــات ومــا يف حكــم ذلــك.

العالج بالفن -

Art Therapy

يشري العالج بالفن إىل استخدام الفن أياً كان نوعه وسيل ًة للعالج.

متالزمة أسربقر -

Asperger Syndrome

هــذه املتالزمــة عبــارة عــن اضط ـراب عصبــي حيــوي مــن شــأنه التأثــر عــى الســلوك واألجهــزة الحســية
(أعضــاء الجســم املتعلقــة بالحــواس) ،وكذلــك األداء البــري والســمعي للمصــاب بتلــك املتالزمــة .وتنــدرج
هــذه املتالزمــة تحــت اضطرابــات طيــف التوحــد وتشــرك مــع االضطرابــات النامئيــة الشــاملة ( )PDDيف
العديــد مــن االخصائــص ،كــا تشــرك كذلــك مــع التوحــد عــايل القــدرات (،)high-functioning autism
واضط ـراب التعلــم غــر اللفظــي (.)nonverbal learning disorder

التقييم -

Assessment

يتمثــل التقييــم يف عمليــة جمــع املعلومــات عــن احتياجــات الطالــب يف مجــال التعلــم مــن خــال إجـراء
سلســلة مــن االختبــارات الفرديــة واملالحظــات وإجـراء املقابــات مــع الطالــب وأفـراد عائلتــه وغريهــم؛ كــا
أنــه يتمثــل يف عمليــة الحصــول عــى معلومــات تفصيليــة عــن املســتويات النامئيــة لــدى األطفــال الصغــار
يف مرحلــة املهــد (الرضاعــة) أو األطفــال الدارجــن أي الذيــن يف طــور تعلــم املــي ،والخدمــات التــي
يحتاجــون إليهــا .ويشــار إليــه أيض ـاً مبســمى التقويــم ( .)evaluationوإن كان البعــض يــرى أن التقويــم
عمليــة تشــخيصية عالجيــة تكوينيــة تركــز عــى اإلجـراءات يف حــن أن التقييــم ينطــوي عــى إصــدار حكــم
محــدد يف ضــوء معايــر محــددة كمقيــاس ملســتوى الجــودة ويركــز عــى الحصيلــة أو املنتــج أو مــا تــم
تعلمــه.
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التعلم باملساعدة -

Assisted Learning

هــي طريقــة للتدريــس يضطلــع فيهــا املعلــم بتوجيــه الطــاب وإرشــادهم يف أثنــاء عمليــة التعلــم.
وبفضــل هــذه الطريقــة ،يتمكــن الطــاب مــن اكتســاب املعلومــات واسـراتيجيات التعلــم دومنــا حاجــة ألن
يكتشــفوها بأنفســهم.

التقنيات املساعدة -

)Assistive Technologies(AT

تتمثــل التقنيــات املســاعدة يف الربامــج 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
املســاعدة إىل مســاعدة الطالــب عــى التعلــم والتواصــل واألداء عــى نحــو أفضــل يف املدرســة .وت ـراوح
املســاعدة التقنيــة بــن األدوات البســيطة (مثــل األقــام املعلّمــة) والربامــج اآلليــة ذات التقنيــة العاليــة،
مثــل التطبيقــات التــي تســتخدم للق ـراءة الجهريــة للنصــوص .ويســتخدم الطــاب مــن ذوي االحتياجــات
الخاصــة التقنيــات املســاعدة لرفــع املســتوى أو تطويــر األداء الــدرايس واالجتامعــي والســلويك أو اإلنفعــايل.
وتوفــر التقنيــات املســاعدة الحلــول للطــاب الذيــن يواجهــون صعوبــات تعلــم كصعوبــات القــراءة
مــن خــال االطــاع عــى النــص إمــا إلكرتوني ـاً (صــادرة مــن الحاســب اآليل) أو عــى هيئــة نســخ ورقيــة
(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 مؤخـرا ً مثــل
موديــات األجهــزة اللوحيــة «آيبــود توتــش» و»آيبــاد» والكتــب االلكرتونيــة ( ،)eBookوحتــى الهواتــف
الذكيــة والهواتــف النقالــة ،تكــون الفرصــة متاحــة ويظــل البــاب مفتوح ـاً عــى مرصاعيــه للحصــول عــى
املعلومــات عــن طريــق التصويــر الضــويئ وتحويلهــا إىل صيــغ ملفــات صوتيــة وكالميــة وأيضـاً إىل نصــوص.
وهنالــك بعــض املصــادر املجانيــة التــي توفــر منظومــة متكاملــة مــن أدوات املعرفــة األساســية للق ـراءة
والكتابــة والحســاب والتــي ميكــن تحميلهــا عــى هيئــة رشيــط أدوات متحــرك ،بحيــث تكــون األدوات
متاحــة للمســتخدم مــن خــال أي برنامــج تطبيقــي ،حيــث يتســنى تشــغيلها مــن وحــدة تشــغيل أجهــزة
التخزيــن القابلــة لإلزالــة يف أي جهــاز حاســب آيل.

عدم التامثل -

Asymmetry

هــو أي اختــاف يف الحجــم (معـرا ً 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 طالبـاً منــه أن « يتــرف 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 عــرة مــن عمــره العقــي والســنة الخامســة مــن عمــره االنفعــايل.
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ضعف التوازن الحريك -

Ataxia

هو ضعف اإلحساس بالتوازن وعدم القدرة عىل تنسيق الحركات العضلية اإلرادية.

الشلل املخي املصحوب بعرس الحركة -

Athetoid Cerebral Palsy

يُعـ ِّـر املصطلــح عــن حالــة تتصــف بصعوبــة أداء الحــركات اإلراديــة ،وبصفــة خاصــة التحكــم يف تلــك
الحــركات ،بحيــث تكــون يف االتجــاه املطلــوب (يتضــح ذلــك جل ّيــا مــن الحــركات الزائــدة أو الحــركات التــي
ال هــدف لهــا).

األطفال العرضة للخطــر -

At Risk Children

يطلــق مســمى األطفــال العرضــة للخطــر أو األكــر عرضــة للخطــر ( )High riskعــى األطفــال الذيــن تظهــر
لديهــم أمنــاط منــو غــر عاديــة يف املجــاالت املعرفيــة  cognitionأو مهــارات اللغــة  languageأو املهــارات
االجتامعيــة  social akillsأو الســلوكيات الشــخصية  personal behaviorأو القــدرات الحركيــة motor
 abilitiesيف مرحلــة مــا قبــل املدرســة أو يف املرحلــة االبتدائيــة الدنيــا .ويوصــف هــؤالء األطفــال بأنهــم
أكــر عرضــة للخطــر واملشــاكل يف املراحــل الدراســية الالحقــة ،حيــث يحــال العديــد منهــم إىل برامــج الرتبيــة
الخاصــة ،ويدرجــون يف نهايــة املطــاف تحــت فئــة صعوبــات التعلــم .وقــد أصبحــت الحاجــة للتعــرف املبكر
عــى األطفــال العرضــة للخطــر ،والتعــرف عليهــم والتدخــل املبكــر بشــأنهم ،أكــر إلحاحـاً وأهميــة بســبب
الزيــادة املتناميــة يف أعدادهــم.

مبا يناسبهم -

At Their Own Pace

يشــر املصطلــح إىل فكــرة أن األطفــال ال ينبغــي تدريســهم بوتــرة تتحكــم فيهــا املؤثـرات الخارجيــة ،ذلــك
أن مــن املعتقــد أن التعلــم ســيحدث عندمــا يكــون الطفــل جاهـزا ً ومبجــرد أن يكــون جاهـزا ً.

االنتباه -

Attention

االنتبــاه هــو قــدرة املــرء عــى النظــر إىل يشء أو االشــتغال بــه أو اللعــب بــه أو املثابــرة عــى العمــل عليــه
برتكيــز لفــرة ممتــدة.

اضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد -

)Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD

يشــر املصطلــح إىل اضط ـراب عصبــي حيــوي يتــم تشــخيصه مــن قبــل مهنيــون مؤهلــون (مــن ناحيــة
منوذجيــة يشــخصه املرخــص لهــم مــن اختصاصيــي علــم النفــس واألطبــاء) .ويتجــى االضطـراب عــى هيئــة
خصائــص ســلوكية محــددة ميكــن أن تشــتمل عــى عــدم االنتبــاه ( ،)inattentionأي قابليــة التشــتت
الذهنــي ( )distractibilityو/أو االندفــاع والتهــور ( )impulsivityو/أو النشــاط الزائــد ()hyperactivity
يف أوضــاع متنوعــة ،حيــث يظهــر هــذا االضطـراب يف عــدم القــدرة عــى االنتبــاه والرتكيــز عــى نفــس املؤثــر
أو عــدم القــدرة عــى مواصلــة أداء إحــدى املهــام لفـرات زمنيــة طويلــة ،ويكــون ذلــك مصحوبـاً بنشــاط
زائــد خــال فـرات زمنيــة متفاوتــة .وقــد يــأيت هــذا االضطـراب مصحوبـاً أيضـاً بامللــل والضجــر والترصفــات
املتهــورة .ويف الســابق ،كانــت اضطرابــات نقــص االنتبــاه تصنــف مــع النشــاط الزائــد ( )ADD-Hأو بــدون
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نشــاط زائــد ظاهــر ( .)ADD-w/oويشــار إىل أن هــذا االضط ـراب ال يوجــد لــدى جميــع األطفــال ذوي
صعوبــات التعلــم ،وهنالــك ثالثــة أنــواع منــه وفق ـاً للنســخة الرابعــة مــن الدليــل التشــخييص واإلحصــايئ
لالضطرابــات العقليــة ( .)DSM-IVوهــذه األنــواع ،هــي :النــوع األول هــو اضطـراب النشــاط الزائــد وقصور
االنتبــاه مــن النــوع الــذي يســود فيــه قصــور االنتبــاه ،والنــوع الثــاين هــو اضطـراب النشــاط الزائــد وقصــور
االنتبــاه مــن النــوع الــذي يســود فيــه االندفــاع والتهــور ،أمــا النــوع الثالــث فهــو الــذي يجمــع بــن أعـراض
مــن النوعــن األول والثــاين .ويبلــغ معــدل انتشــار هــذا االضط ـراب بــن الذكــور أربعــة أضعــاف معــدل
انتشــاره بــن اإلنــاث .ومــن الناحيــة النموذجيــة ،يتصــف ســلوك األطفــال الذيــن لديهــم هــذا االضط ـراب
بأنــه ال يتناســب مــع منوهــم (أي أنــه ســلوك غــر مناســب مــن الناحيــة النامئيــة) 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 أيض ـاً مــن صعوبــات يف
مجــاالت مثــل املهــارات االجتامعيــة واحـرام الــذات واالعتــداد بالنفــس.

مدى االنتباه -

Attention Span

يقصــد بهــذا املصطلــح طــول املــدة الزمنيــة التــي يســتطيع خاللهــا املــرء أن يكــون مركـزا ً عــى مهمــة مــا
مــن غــر أن ينــرف انتباهــه عنهــا أو يفقــد اهتاممــه بهــا.

مربعات الخصائص -

Attribute Blocks

هــي مجموعــة مــن املربعــات أو األشــكال (كرســومات الحيوانــات) املســتخدمة ألغ ـراض رشح العمليــات
الرياضيــة التــي تتصــف بخصائــص مختلفــة (مــن حيــث اللــون والحجــم والقــوام والشــكل والســمك).

التمييز بني األصوات -

Auditory Discrimination

يشــر التمييــز بــن األصــوات إىل القــدرة عــى اكتشــاف ومــن ثــم التعــرف عــى أوجــه الشــبه واالختالفــات
يف األصــوات؛ وقــد تكــون قــدرة كليــة كتلــك التــي تتمثــل يف اكتشــاف االختالفــات والفــروق بــن صــوت
القــط وصــوت الكلــب أو ميكــن أن تكــون مهــارة محــددة جــدا ً كمهــارة اكتشــاف الفــروق واالختالفــات بــن
صــويت «امليــم» و»النــون» « »mو» .»nوإلجـراء 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.

الشكل والخلفية يف اإلدراك السمعي -

Auditory Figure-Ground

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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التعلم السامعي -

Auditory Learning

ميثــل أســلوب التعلــم الســاعي أســلوباً ميكــن مــن خاللــه أن يتعلــم املــرء مبزيــد مــن الســهولة والفعاليــة
عــن طريــق االســتامع ،أنظــر أيضاً أســاليب التعلــم الســمعي ( )auditoryوالحــريك والريــايض ()kinesthetic
والبــري (( visualواللفظــي ( )verbalواللمــي ( )tactileوالتعلــم بالوســائل التعليميــة التــي تســتدعي
اســتخدام أكــر مــن حاســة يف وقــت واحــد أو التعلــم املتعلــق مبحــاكاة النــاذج (.)modality

نوع صعوبة القراءة السمعية اللغوية -

Auditory-Linguistic Dyslexia Type

هــو نــوع صعوبــة ق ـراءة فرعيــة افرتاضيــة يتصــف بــأداء كامــل غــر منقــوص لحاســة البــر واختــال يف
أداء املهــارات اللغويــة يف املجالــن الكالمــي والكتــايب عــى حــد ســواء.

الذاكرة السمعية -

Auditory Memory

القــدرة عــى االحتفــاظ باملعلومــات التــي تــم عرضهــا شــفهياً وحفظهــا يف الذاكــرة قصــرة املــدى (short
 )term memoryأو الذاكــرة العاملــة ( )working memoryومــن أمثلــة ذلــك اســرجاع املعلومــات التــي
تــم عرضهــا قبــل ثــوان معــدودة أو التــي مل يتــم تعلمهــا بعــد بدرجــة اإلتقــان وربطهــا بالذاكــرة طويلــة
املــدى ،مثــل االســرجاع التلقــايئ للمعلومــات التــي يتــم تعلمهــا يف أي وقــت أو الذاكــرة التسلســلية أو
التذكــر التتابعــي مثــل اســرجاع منظومــة متسلســلة مــن املعلومــات وفــق ترتيــب متقــن أو حســب ترتيــب
تعريفــي (.)defining order

مدى الذاكرة السمعية -

Auditory Memory Span

يقصــد بــه عــدد البنــود املرتابطــة وغــر املرتابطــة التــي ميكــن تذكرهــا مبــارشة بعــد االســتامع إليهــا  ،مثــل
عــدد الكلــات أو املقاطــع أو األرقــام التــي يســتطيع املــرء أن يتذكرهــا بعــد أن تعــرض عليــه ســمعياً ملــرة
واحــدة فقــط.

قصور اإلدراك السمعي -

)Auditory Perception Deficit (APD

يتســبب قصــور اإلدراك عــن طريــق الســمع يف عــدم القــدرة الدقيقــة عــى معالجــة وتفســر املعلومــات
الســاعية كالصــوت مث ـاً ،ولكــن ســببه ال يعــود إىل وجــود مشــاكل يف الســمع .وال مييــز الطــاب ذوي
قصــور اإلدراك الســمعي بــن االختالفــات الصوتيــة يف الكلمــة.

اضطراب املعالجة السمعية -

)Auditory Processing Disorder (APD

يشــر اضط ـراب املعالجــة الســمعية إىل عــدم القــدرة عــى معالجــة وتفســر املعلومــات بدقــة .والطــاب
ذوي اضط ـراب املعالجــة الســمعية يف كثــر مــن األحيــان ال مييــزون بــن الفــروق الدقيقــة بــن األصــوات
يف الكلــات.

اإلدراك السمعي -

Auditory Perception

هو القدرة عىل فهم املدخالت الصوتية أو املدركات السامعية.
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قصور اإلدراك السامعي -

Auditory Perception Deficit

ميكــن أن يتســبب قصــور اإلدراك عــن طريــق الســمع يف صعوبــة تفســر املعلومــات الســاعية كالصــوت
مث ـاً ،ولكــن ســببه ال يعــود إىل وجــود مشــاكل يف الســمع.

التقييم الواقعي -

Authentic Assessment

هــو شــكل مــن أشــكال التقييــم التــي يطلــب فيهــا مــن الطــاب أداء مهــام حقيقيــة وتنفيذهــا عــى
أرض الواقــع .ويرتبــط النشــاط التقييمــي يف التقييــم الواقعــي مــع نشــاط مامثــل لــه يف البيئــة الخارجيــة
املحيطــة ،مثــل (عينــات األعــال واملعــارض وأرشطــة الفيديــو) ،حيــث يطلــب مــن الطــاب إظهــار معارفهم
مــن خــال قيــاس الحصيلــة املعرفيــة .ويتــم التشــجيع عــى قياســات املــردودات واملخرجــات املتعــددة
(كاالختبــارات التقليديــة واملقــاالت والتقاريــر املختربيــة واملشــاريع األدبيــة ...الــخ) .ويعــد تقييــم مجموعــة
األعــال املنجــزة خــال فــرة زمنيــة معينــة ( )Portfolio Assessmentأشــهر أنــواع التقييــم الواقعــي.
وتتضمــن ضوابــط التقييــم الصحيــح املوثــق عــى بنــاء املعرفــة وتصميــم الفنــاء املعــريف واالســتقصاء
املنضبــط وقيمــة التحصيــل ملــا بعــد املدرســة.

النص الواقعي -

Authentic text

يتجــى النــص الواقعــي يف مــواد النصــوص الصحيحــة لتــي تعكــس أبعــا ُد 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 شــكالً أو موضوعـاً عــى غـرار مــا يظهــر
يف مطبوعــات أدب األطفــال.

التوحــد -

Autism

حالــة يحيــط فيهــا الفــرد عــى نفســه ســياجاً منيعـاً مــن العزلــة الشــديدة واإلنطوائيــة .ويف هــذا االضطـراب
النــايئ الحــاد ال يســتطيع الطفــل التفاعــل والتجــاوب الفاعــل باســتجابات انفعاليــة وعاطفيــة مناســبة مــع
مواقــف اآلخريــن أقــواالً وأفعــاالً .والطفــل التوحــدي تكــون قدراتــه اللغويــة محــدودة للغايــة .ونتيجــة
لهذيــن املظهريــن مــن مظاهــر هــذه األعــراض التوحديــة واالنســحابية ،ميثــل طيــف أعــراض التوحــد
مشــكلة وعقبــة كبــرة أمــام املختصــن يف مجــال الرتبيــة الخاصــة.

التلقائية -

Automaticity

مصطلــح عــام يشــر إىل مســتوى األداء ألي مهمــة عندمــا يتســنى أداؤهــا بطريقــة ســهلة نوعـاً 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 بالق ـراءة ،فتعــرف التلقائيــة بأنهــا معرفــة الكلــات والتعــرف عليهــا بســهولة ورسعــة ودقــة
ودومنــا عنــاء؛ وذلــك عــى مســتوى املفــردة الواحــدة .وتعــد التلقائيــة مــؤرشا ً صحيحـاً للفهــم واالســتيعاب.
وتصبــح املهــارات آنفــة الذكــر تلقائيــة إثــر التدريــب عــى فـرات متفاوتــة ولكنهــا غالبـاً مــا تكــون ممتــدة.
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ومــن خــال املامرســة والتدريــس املناســب ،يكتســب الطــاب القــدر الــازم مــن التلقائيــة يف التعــرف عــى
الكلــات؛ مبعنــى اســتدعاء الكلــات واســرجاعها مــن الذاكــرة طويلــة املــدى؛ وبالتــايل يصبحــون أكــر
قــدرة عــى تركيــز االنتبــاه عــى اســتخالص املعنــى مــن النــص بــدالً عــن فــك رمــوز الكلــات.

السلوك التج ُّنبي -

Avoidance Behavior

يُق َْصد به االستجابات الصادرة عن املرء بقصد تفادي مؤثر مكروه أو اجتناب مثري منفِّر.
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B
تدريس القراءة املتوازن (األساليب املختلطة)

)Balanced Reading Instruction (Mixed Methods

تــم اقـراح التدريــس املتــوازن لتعليــم القـراءة والكتابــة كمقاربــة بديلــة لتعلــم القـراءة والكتابــة .ويصورها
املؤيــدون لهــا بأنهــا تشــتمل عــى أفضــل مــا يف الطريقــة الكليّــة لتعليــم اللغــة ،والطريقــة الصوتيــة التــي
تقــوم عــى الرتكيــز عــى الرمــوز أو توافقيــة الحــروف مــع أصواتهــا الكالميــة املناســبة؛ حيــث تجمــع تلــك
املقاربــة بــن أفضــل عنــارص هاتــن الطريقتــن عــى حــد مــا درج عليــه أدمــز ( )Adamsمــن دفــاع يف عــام
1990م .أمــا منتقــدو طريقــة اللغــة الكليــة ،فقــد أشــاروا إىل أن «معرفــة القـراءة والكتابــة املتوازنــة» هــي
مجــرد إعــادة طــرح لــذات الطريقــة الكل ّيــة وإعــادة تقدميهــا بطريقــة ومصطلــح جديــد غامــض ومضلّــل؛
ويشــار إليهــا يف بعــض األحيــان مبســمى األســلوب املختلــط (.)mixed method

برنامج القراءة املتوازن -

Balanced Reading Program

هــو عبــارة عــن برنامــج قـراءة يضــم بــن دفتيــه جميــع مكونــات القـراءة ومقوماتهــا مــن وعــي باألصــوات
اللغويــة املجــردة ومتييــز للوحــدات الصوتيــة وفهــم واســتيعاب مــن خــال القــراءة ومفــردات لغويــة
وطالقــة .وجــرت العــادة عــى أن يــأيت هــذا املصطلــح مرتبط ـاً مبقاربــة تغلــب عليهــا ســات الطريقــة
الكل ّيــة لتعليــم اللغــة مــع إدراج بعــض معــامل الطريقــة الصوتيــة ومالمحهــا التــي تكــون يف العــادة مــن
النــوع التحليــي.

النظرية املرصفية للتعليم يف املدارس -

Banking Theory of Schooling

اقــرح باولــو فريــر ( )Paulo Freireمصطلــح «التعليم املرتبــط بالعملية املرصفيــة (»)banking education
لإلشــارة إىل علــم أصــول الرتبيــة وفــن التدريــس يف املجــال الرتبــوي واملتعلــق مببــارشة العمليــات املرصفيــة،
ذلــك أن الطالــب الســلبي (الــذي ال يشــارك يف التعلــم بصــورة فعالــة وإمنــا يقتــر دوره عــى املالحظــة
أو االســتامع) يصبــح مبثابــة مســتودع لتخزيــن شــذرات املعرفــة التــي ميكــن ســحبها الســتخدامها يف الحيــاة
الحقاً.

القراءة الجهرية للكلمة املكتوبة بدون فهم معناها -

Barking at Print

يســتخدم هــذا املصطلــح لوصــف القـراءة (نطــق الكلــات) بــدون فهــم؛ وقــد شــاع اســتخدامه يف أوســاط
املعارضــن لتدريــس القـراءة بالطريقــة الصوتيــة.

النواة القاعدية -

Basal Eanglia

هــي مجموعــة مــن الكتــل تقــع يف عمــق الدمــاغ وتتكــون مــن عــدة أج ـزاء مــن بينهــا الكتلــة املذنبــة
«كوديــت ( )Caudateوالكتلــة الكرويــة الســنجابية «قولبــس باليــدس» ( )Globus Pallidusوالبوتامــن
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()Putamen؛ وتكــون الكتلتــان األوىل والثانيــة غــر طبيعيتــن (موقعــان للنمــو بصــورة غــر طبيعيــة) لــدى
األشــخاص ذوي إضط ـراب نقــص االنتبــاه والنشــاط الزائــد؛ والنــواة القاعديــة مســؤولة بصفــة عامــة عــن
االت ـزان والتناســق وضبــط الحركــة.

طريقة القارئ األسايس -

Basal Reader Approach

هــي طريقــة لتدريــس مــادة القــراءة باالســتعانة بسلســلة مــن الكتــب التــي يتــوىل مؤلفوهــا تحديــد
ترتيبهــا التسلســي للمهــارات واملحتــوى واملفــردات اللغويــة واألنشــطة .وتــأيت كتيبــات دليــل املعلــم وكتــب
النشــاط للطــاب مصاحبـ ًة لسلســلة كتــب القـراءة التــي تحتــوي عــى نصــوص لتعليــم أساســيات القـراءة.

النصوص األساسية -

Basals

هــي النصــوص التــي يحتــوي عليهــا كتــاب القـراءة األســايس ،والتــي مــن شــأنها تعزيــز املهــارات األساســية
للطــاب يف الصفــوف االوليــة مــن املرحلــة االبتدائيــة.

الخط القاعدي -

Baseline

يشــر املصطلــح إىل ســجل لعــدد امل ـرات واملــدة ومعــدل الشــدة لحــدوث ســلوك مــا خــال فــرة زمنيــة
قبــل التدخــل الرتبــوي والعالجــي .والخــط القاعــدي هــو أول يشء يضمــن يف الرســم البيــاين ملعرفــة نقطــة
البدايــة للتدخــل .ويتــم الحصــول عــى بيانــات الخــط القاعــدي مــن خــال تقديــم ثالثــة اختبــارات ،حيــث
متثــل الدرجــة الواقعــة يف املنتصــف (الوســيط) هــي درجــة الخــط القاعــدي.

األشكال ذات القاعدة العرشية -

Base Ten Blocks

أشــكال مرتيــة ذات أحجــام مختلفــة الســتعراض املهــارات يف مجــال الرياضيــات ،يتألــف أكربهــا مــن عــرة
أشــكال مســتوية ويتألــف الشــكل املســتوي مــن عشـــرة أشــكال طوليــة ويتألــف الشــكل الطــويل مــن عــر
وحدات.

املهارات األساسية للتواصل بني األشخاص

)Basic Interpersonal Communication Skills (BICS

يشــار إىل هــذه املهــارات يف الغالــب مبســمى إنجليزيــة أرض امللعــب ( )Playground Englishأو «الحــد
األدىن الــازم مــن اللغــة املطلوبــة ملامرســة األدوار الحياتيــة للبقــاء عــى قيــد الحيــاة االجتامعيــة (survival
 .»)Englishوتقــوم املهــارات املذكــورة مقــام القــدرة اللغويــة األساســية املطلوبــة للتواصــل املبــارش وجهـاً
لوجــه؛ حيــث يكــون التفاعــل اللغــوي مســتنبطاً يف مواقــف ســياقية ( .)situational contextوتســمى
اللغــة ذات النســق الســياقي (التواصــل يف ســياق مــن الفهــم املشــرك) ،حيــث توجــد مــؤرشات مــن شــأنها
املســاعدة عــى فهــم املعنــى وإدراك املقصــود ( .)context-embedded languageوتعد املهارات األساســية
جــزءا ً مــن نظريــة طورهــا جيــم كومينــس ( )Jim Cumminsإلتقــان اللغــة والرباعــة اللغويــة؛ وهــي نظرية
تنطــوي عــى متييــز هــذه اللغــة ذات الطابــع الحــواري ( )conversational form of languageمــن الرباعــة
اللغويــة األكادمييــة املعرفيــة (.)Cognitive Academic Language Proficiency-CALP
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الكلامت القاعدية -

Base Words

هــي الكلــات التــي يتــم منهــا تشــكيل كلــات أخــرى عديــدة .عــى ســبيل املثــال ،ميكــن تشــكيل العديــد
مــن الكلــات مــن الكلمــة القاعديــة اإلنجليــزي (migrate migrant, immigration , immigrant,( :
.migrating, migratory

مهارات القراءة األساسية -

Basic Reading Skills

لــي تصبــح قارئ ـاً بارع ـاً ومتمكن ـاً ،يلزمــك أن تتقــن عــدة مهــارات يجــب تطبيقهــا يف آنٍ واحــد .ومــن
الواضــح أن مــا تقــدم ال يحــدث بــن عشــية أو ضحاهــا ،فهــذه املهــارات األساســية ينبغــي تعلمهــا أوالً
بصفــة منفــردة؛ بحيــث يتعلــم القــارئ كل مهــارة منهــا عــى حــدة؛ وبعــد أن يصبــح القــارئ أكــر خــرة
ومهــارة يف كل منهــا ،ميكنــه أن ميــي قدمــاً إىل أن يتمكــن مــن القــراءة مبفــرده مــع االســتيعاب التــام
ملــا يقــرأ .وتشــتمل مهــارات الق ـراءة األساســية عــى جملــة مــن املهــارات التــي تبــدأ باملهــارات الصوتيــة
وتنتهــي بالفهــم واالســتيعاب.

اختبارات املهارات األساسية -

Basic Skills Tests

هــي اختبــارات تهــدف إىل ضــان عــدم تخــرج الطــاب مــن املدرســة الثانويــة مــن مــدارس التعليــم إال
بعــد أن يتعلمــوا القــدرات األساســية يف الق ـراءة والرياضيــات والكتابــة.

بطارية (مجموعة اختبارات) -

Battery

هــي مجموعــة أو سلســلة مــن االختبــارات أو االختبــارات الفرعيــة التــي تجــرى لقيــاس التحصيــل العــام
واملهــارات والقــدرات الوظيفيــة أو الكامنــة.

خطة التدخل السلويك -

)Behavior Intervention Plan (BIP

هــي خطــة يجــرى تصميمهــا لتعليــم الطفــل الســلوك املناســب وإكســابه املهــارات االجتامعيــة املالمئــة
والســلوك اإليجــايب والتشــجيع عليــه مــن خــال املكافــأة .وينبغــي أن تكــون تلــك الخطــة إيجابيــة يف
طبيعتهــا وليســت عقابيــة .ومــن الناحيــة النموذجيــة ،يُســتخدم يف الخطــة اسـراتيجيات تهــدف إىل إيقــاف
الســلوكيات املفضيــة إىل املشــاكل ،وإىل الحيلولــة دون وقــوع تلــك الســلوكيات ابتــدا ًء .وقــد تنطــوي أيضـاً
عــى معينــات دعــم ومســاعدة للطفــل .وغالبـاً مــا تنــدرج خطــة التدخــل الســلويك ضمــن الربنامــج الرتبــوي
الفــردي كجــزء ال يتجــزأ مــن الربنامــج .وللحصــول عــى الخطــة املذكــورة البــد مــن أن يخضــع الطفــل
لتقييــم ســلويك وظيفــي (.)functional behavioral assessment

العالج السلويك -

Behavior Therapy

هــو أســلوب لتعديــل الســلوك باســتخدام آليــات مــن قبيــل التعزيــز والتشــكيل أو اإلرشاط وصــوالً إىل
تعديــل الســلوك.
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التقييم السلويك -

)Behavioral Assessment (BA

يشــر التقييــم الســلويك إىل عمليــة تنطــوي عــى جمــع املعلومــات (مــن خــال املالحظــة املبــارشة وعــن
طريــق التقاريــر التــي يقدمهــا الوالديــن) وتحليــل تلــك املعلومــات املتعلقــة بســلوك الطفــل .وميكــن
االســتئناس باملعلومــات آنفــة الذكــر لتخطيــط الطــرق الكفيلــة مبســاعدة الطفــل عــى تغيــر ســلوكياته غــر
املرغوبــة .وتشــتمل املالحظــة عــى رصــد الزمــن الــذي يحــدث فيــه الســلوك وعــدد مـرات حدوثــه واملــدة
التــي يظــل فيهــا الســلوك قامئـاً.

ضبط االستجابات السلوكية -

Behavioral Inhibition

يشــر ضبــط االســتجابات الســلوكية إىل القــدرة عــى إيقــاف اســتجابة مقصــودة وأيقــاف اســتجابة موجــودة
(جــاري تنفيذهــا) وحاميــة 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 إضطـراب نقــص االنتبــاه والنشــاط الزائــد.

النموذج السلويك -

Behavioral Model

هــو منــوذج يقــوم عــى أســاس املفاهيــم املســتقاة مــن نظريــة التعزيــز (تعزيــز يتبــع االســتجابة املالمئــة
بغــرض التشــجيع عــى التعلــم) ،والتدريــس املبــارش (( .Direct instructionوت ُــرز هــذه الطريقــة
التعزيــز ،وتعلــم اإلتقــان ،واألهــداف القابلــة للقيــاس والســلوكيات التــي ميكــن مالحظتهــا ،والتدريــس
املبــارش والتدريــس القائــم عــى املعلومــات .ويقــوم املعلــم بتهيئــة بيئــات التدريــس وترتيــب عنــارصه
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
الرتبويــة الخاصــة.

معايري (درجات) املقارنة -

Benchmarks

يشــر املصطلــح إىل درجــات جــرى تحديدهــا مســبقاً للتنبــؤ بالنجــاح فيــا بعــد يف مهــام االنجــاز األكادميــي
واملهــام ذات العالقــة .ويــدل هــذا املصطلــح عــى درجــة ويســتخدم كاســم ،كــا ان درجــة املقارنــة
املســتهدفة ال متثــل أعــى درجــة وال حتــى الدرجــة املتوســطة وإمنــا هــي أقــل درجــة ميكــن أن تــدل
عــى أن الطالــب ليــس عرضــة لإلخفــاق يف الدراســة مســتقبالً ،فهــي متثــل الحــد األدىن لــاداء املقبــول.
وتســتخدم درجــة املقارنــة مبثابــة عالمــات ملراقبــة مــدى التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف األداء و/أو اســتيفاء
املعايــر األكادمييــة املحــددة يف البدايــة وذلــك عــن طريــق اختبــارات مقننــة يف مجــاالت القـراءة والكتابــة
والحســاب.

(املكب) -
الكتاب الكبري
َّ

Big Books

الكتــب الكبــرة عبــارة عــن نســخ مكــرة مــن كتــب الق ـراءة أو كتــب القصــص وتكــون يف العــادة مزيّنــة
بالصــور واألشــكال التصويريــة ومكتوبــة بلغــة مبســطة ومطبوعــة بحــروف طباعيــة كبــرة ،وتســتخدم
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بصفــة عامــة مــن قبــل مجموعــة مــن الطــاب تحــت إرشاف املعلــم للق ـراءة الجامعيــة والتعلــم حــول
مفاهيــم الطباعــة واألمنــاط الصوتيــة مثــل الكلــات اإليقاعيــة واسـراتيجيات القـراءة املختلفــة .وميكــن أن
يكــون الكتــاب الكبــر النموذجــي أكــر مــن  36بوصــة يف  36بوصــة.

الثنائية -

Bilaterality

هــي كلمــة مشــتقة مــن كلمــة ثنــايئ ،وتعنــي اســتخدام شــقي الجســد يف أن معــا بصــورة متزامنــة ومتوازية.
وهــي تتعلــق بصفــة خاصــة بــاالداء الوظيفــي لالعضــاء يف أحــد شــقي الجســد أو يف الشــقني كليهــا (االميــن
وااليــر) من الجســد.

ثنايئ اللغة -

Bilingual

يطلق عىل من لديه القدرة عىل التحدث بلغتني بطالقة.

تعليم القراءة والكتابة -

Biliteracy

تعليــم الق ـراءة والكتابــة هــو القــدرة عــى التواصــل بشــكل فعــال أو فهــم األفــكار واآلراء املكتوبــة مــن
خــال األنظمــة النحويــة واملفــردات والرمــوز الخطيــة للغتــن مختلفتــن.

العض -

Biting

ميكــن أن يكــون العــض ظاهــر ًة مناســبة مــن حيــث مرحلــة النمــو لألطفــال الصغــار جــدا ً الذيــن قــد
يجربــون املدخــات الحســية عــن طريــق الفــم ،فيســتخدمون الفــم وســيل ًة لالستكشــاف والتعــرف عــى
األشــياء املحيطــة بهــم متام ـاً كــا يســتخدمون أيديهــم .وقــد يلجــأ هــؤالء األطفــال أيض ـاً إىل العــض كــرد
فعــل للتعبــر عــن الغضــب أو اإلحبــاط عندمــا ال تســمح لهــم ســنهم الصغــرة بالتعبــر عــن غضبهــم أو
إحباطهــم بالــكالم ،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 ســيام 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 إجـراء فرزهــم إلدراجهــم ضمــن فئــة
مــن لديهــم مشــاكل منائيــة.

االندماج (الرتكيب) -

(Blending (synthesising

يتعلــم الطفــل مــن خــال الصوتيــات الرتكيبيــة ( ،)Synthetic phonicsدمــج األصــوات الكالميــة 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 الرتميــز ،أي تفســر الكلــات املكتوبــة
بتحويلهــا إىل أصــوات كالميــة ومعــان للكلــات املنطوقــة.
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تصنيف بلوم

Bloom’s Taxonomy -

يشــر املصطلــح إىل مــا يــود الرتبويــون مــن الطــاب معرفتــه مرت ّب ـاً وفــق تسلســل هرمــي مــن األقــل إىل
األكــر تعقيــدا ً .ومــن املتعــارف عليــه أن املســتويات تعاقبيــة ومتدرجــة تصاعديـاً بحيــث أنــه يتعــن إتقــان
املســتوى متامـاً قبــل االنتقــال إىل املســتوى الــذي يليــه .ولقــد جــرى ترتيــب املســتويات األساســية مــن قبــل
بلــوم وآخــرون ( )1956 ,.Bloom et alترتيبـاً تسلســلياً عــى النحــو التــايل :املعرفــة ،االســتيعاب ،التطبيــق،
التحليــل ،الرتكيــب ،التقويــم.

صورة الجسد -

Body Image

تتمثــل يف مفهــوم املــرء عــن جســدة وإدراكــه لــه ووعيــه بــه مــن حيــث عالقتــه بتوجهاتــه وحركاتــه
وســلوكياته األخــرى.

لغة الجسد -

Body language

هو اتصال غري لفظي يتم من خالله نقل املشاعر عرب إشارات ووضعيات جسمية.

تدريس القراءة من أدىن ألعىل -

Bottom Up Reading Instruction

يحتــج املنــادون إىل تطبيــق الطريقــة الصوتيــة بأنــه إذا كان الشــخص قــادرا ً عــى فــك ترميــز النــص املكتوب،
مبعنــى تفســر كلامتــه بتحويلهــا إىل أصــوات كالميــة ومعــان للكلــات املنطوقــة مــن خــال الربــط بــن
حــروف الكلمــة وأصــوات حروفهــا ،ســيأيت املعنــى والفهــم واالســتيعاب بعــد ذلــك ال محالــة؛ إذ يحتــوي
النــص عــى الرســالة ومــن خــال ربــط حــروف النــص بأصواتهــا الكالميــة ســيتمكن القــارئ مــن اكتشــاف
فحــوى الرســالة وإدراك معناهــا.

مناذج القراءة املتدرجة من أدىن إىل أعىل -

Bottom-Up Reading Models

تعــد معالجــة الــكالم والكتابــة  -مبوجــب هــذه النــاذج  -مبثابــة سلســلة مــن الخطــوات التــي تبــدأ
باكتشــاف املؤثــرات الصوتيــة والضوئيــة (الســمعية والبرصيــة).

التعلم املبني عىل العقل -

Brain Based Learning

يعتقــد أن تجليــات التقــدم العلمــي يف مجــال العلــوم العصبيــة أفضــت إىل التمكــن مــن توســيع دائــرة
الوعــي وزيــادة الفهــم فيــا يتعلــق بكيفيــة عمــل الدمــاغ مــا ميكــن الرتبويــن مــن الوقــوف عــى أنــواع
نشــاطات التعلــم األكــر فعاليـ ًة .إال أنــه ال يوجــد دليــل علمــي عــى أنــه ميكــن الربــط بــن عمليــات الخاليــا
العصبيــة ومخرجــات التعلــم داخــل الفصــل.
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تقنيات تصوير الدماغ -

Brain Imaging Techniques

تشــتمل تقنيــات التصويــر الطبــي للدمــاغ التــي تــم تطويرهــا مؤخـرا ً عــى التصويــر التخطيطــي للنشــاط
الكهربــايئ باملــخ  ،))Brain Electrical Activity Mapping -BEAMوالتصويــر الطبقــي املحــوري
املحوســب باســتخدام األشــعة املقطعيــة ( ،)Computerized Axial Tomography –CATوالتصويــر
بالرنــن املغناطيــي ( .)Magnetic Resonance Imaging -MRIوميكــن اســتخدام التقنيــات آنفــة الذكــر
إلج ـراء الدراســات والبحــوث حــول الوظائــف ذات العالقــة بالتعلــم ،مثــل نشــاط الدمــاغ أثنــاء الق ـراءة
لــدى األفـراد الذيــن لديهــم صعوبــة قـراءة ( ،)dyslexiaولــدى مــن ليــس لديهــم صعوبــة قـراءة عــى حــد
ســواء .وبهــذا فــإن نتائــج مثــل هــذه الدراســات والبحــوث تتعلــق باالهتاممــات العلميــة أكــر مــن تعلقهــا
باالهتاممــات الرتبويــة والتعليميــة.

إصابة الدماغ -

Brain Injury

يقصــد بهــذا املصطلــح التلــف الفعــي ألنســجة املــخ أو تركيبتــه وهــو التلــف الــذي يحــدث قبــل الــوالدة أو
يف أثنائهــا أو بعدهــا ،ويتــم التحقــق منــه عــن طريــق الفحــص مــن خــال تخطيــط أمــواج الدمــاغ ()EEG
أو بالتصويــر بالرنــن املغناطيــي ( )MRIأو بالتصويــر الطبقــي املقطعــي املحوســب ( )CATأو بــأي فحــص
مامثــل بــدالً عــن مالحظــة األداء أو الســلوك .وعندمــا يكــون التلــف ناجــاً عــن حــادث يطلــق عليــه
مســمى اإلصابــة الرضِّ َّيــة للدمــاغ ( .)Traumatic Brain Injury- TBIورغــم انــه مــن الواضــح متام ـاً أن
اإلصابــة الرضِّ يّــة الدماغيــة ميكــن أن تتســبب يف صعوبــات يف التعلــم إال أنهــا ليســت مــن األســباب الشــائعة
لصعوبــات التعلــم.

اختالف الرتكيب الدماغي -

Brain Structure Abnormalities

إن القــرة املخيــة لدمــاغ اإلنســان مــن شــأنها االختــاف والتفــاوت مــن شــخص آلخــر مــن حيــث البنيــة
والرتكيــب .ويف بعــض األحيــان يكــون االختــاف شــديدا ً لدرجــة أنــه قــد يتســبب يف أن يكــون أداء الوظائــف
العقليــة غــر عــادي ويــكاد يــؤدي إىل صعوبــات يف التعلــم بصفــة مســتدمية.

منطقة بروكا -

Broca’s Area

هــي جــزء بالفــص األمامــي مــن القــرة املخيــة (يكــون عــادة يف النصــف األيــر للمــخ) .وعندمــا يصــاب
هــذا الجــزء بالتلــف يجــد الفــرد املصــاب أن إصــدار أصــوات كالميــة إراديــة يعــد يف حكــم املســتحيل
تقريبـاً .فضـاً عــن هــذا فــإن أدوات التعريــف والتنكــر والتأنيــث والتذكــر وحــروف الجــر يتــم إســقاطها
جميع ـاً .ومــع هــذا يكــون الــكالم ذا مغــزى ومدلــول ويعــد متامســكاً يف حــدود القيــود املتقــدم ذكرهــا.
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حبسة بروكا -

Broca’s Aphasia

تشــر حبســة بــروكا إىل فقــدان مكتســب للمهــارات اللغويــة لســبب يعــود للجــزء الخلفــي مــن الفــص
املخــي األيــر املســؤول عــن إنتــاج الــكالم (النطــق) .والفــرد الــذي لديــه حبســة «بــروكا» تظهــر عليــه
مشــاكل يف النطــق والــكالم.

كتاب «بورس» السنوي للقياسات العقلية -

Buros Mental Measurements Yearbook

هــو عبــارة عــن مراجعــة تقييميــة عاليــة القيمــة لالختبــارات ،تتســم بالعمــق والشــمول واالهتــام
بالتفاصيــل والرؤيــة النقديــة الفاحصــة ،وتعــد الطبعتــان العــارشة ،للعــام ( )1989والحاديــة عــرة ،للعــام
( )1992مبثابــة ملحقــن تكميليــن للطبعــة التاســعة للعــام ( .)1985وميكــن اســتخالص املعلومــات الخاصــة
بأوصــاف االختبــارات ،وإج ـراءات تطبيقهــا ،واملالءمــة مــع متطلبــات الجالســن لإلختبــارات ،ومعامــات
الصــدق والثبــات ،ووفــاء االختبــارات بالــروط املطلوبــة.
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C
كشف الحالة Casefinding -

هــو التنبيــه إىل األطفــال الذيــن قــد يكونــون مــن ذوي االحتياجــات الرتبويــة الخاصــة وذلــك للحصــول
عــى الدعــم واملســاعدة يف الفــرز (هــل تظهــر لــدى الطفــل أي ســلوكيات غــر عاديــة أو أمنــاط تســتوجب
اإلحالــة إىل الفــرز؟).
طريقة دراسة الحالة Case Study Approach -

هــي طريقــة تقييــم تراعــى فيهــا الخصوصيــة الفرديــة للفــرد الخاضــع لهــا يف وقـ ٍ
ـت مــا ،مبعنــى أنــه يتــم
اختيــار االختبــارات وأدوات القيــاس األخــرى بنــا ًء عــى عمــر الفــرد وتعليمــه املــدريس ومشــاكل التعلــم
واملشــاكل االجتامعيــة املفرتضــة لديــه وحجــم املشــكلة حســب تقييــم املعلــم واألداء الــدرايس للفــرد
باملدرســة وهكــذا .ومــن املحتمــل أن تفــي هــذه الطريقــة إىل إيجــاد أفـراد قليلــن جــدا ً مــن الخاضعــن
لنفــس بطاريــة التقييــم وأســلوب التقاريــر والتوصيــات .وقــد تختلــف التقاريــر نوعـاً مــا حســب الفــروق
الفرديــة التــي تظهــر أثنــاء عمليــة التقييــم.
سقف االختبار Ceiling -

متثــل الدرجــة العليــا يف االختبــارات املقننــة أعــى مســتوى مــن األداء ميكــن أن يقيســه االختبــار بثبــات أو
أعــى درجــة ميكــن منحهــا مبوجــب ذلــك االختبــار.
أثر سقف االختبار Ceiling Effect -

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.

مركز التعليم املبكر والنمو -

)Center for Early Education and Development (CEED

ينهــض هــذا املركــز بأعبــاء تقديــم املعلومــات املتعلقــة باألطفــال الصغــار (مــن مرحلــة الــوالدة حتــى ســن
الثامنــة) ،مبــن فيهــم األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة ،وذلــك يف مجــاالت الرتبيــة والتعليــم ورعايــة
الطفــل وتنميــة مهاراتــه والعنايــة بــه وتثقيــف األرسة.

مركز الرعاية الشاملة للطفل -

)Center for Inclusive Child Care (CICC

هــو عبــارة عــن شــبكة مصــادر ومــوارد شــاملة لدعــم مقدمــي الخدمــات والربامــج الشــاملة املتعلقــة
بنمــو األطفــال وتطورهــم ورعايتهــم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة ويف ســن دخــول املدرســة .وتقــدم تلــك
الشــبكة خدمــات القيــادة والدعــم اإلداري والتدريــب والخدمــات االستشــارية ملقدمــي الخدمــات الرتبويــة
والتعليميــة وخدمــات الرعايــة املبكــرة لألطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة وألرس هــؤالء األطفــال.
معجم صعوبات التعلم
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املعالجة السمعية املركزية -

)Central auditory processing (CAP

هي الطريقة التي يعمل بها الدماغ ملعالجة البيانات السمعية وتفسريها واالستفادة منها.

النظام العصبي املركزي -

)Central Nervous System (CNS

هــو نظــام يف جســم اإلنســان ،يتألــف مــن الدمــاغ والحبــل الشــويك ،وهــو أول األجهــزة العصبيــة منــوا ً يف
جســم الجنــن.
السيطرة الدماغية Cerebral Dominance -

يشــر املصطلــح إىل امليــل الطبيعــي لجهــة مــن الدمــاغ ،أي غلبــة ســيطرة إحــدى ش ـقّي الدمــاغ عــى
ســلوكيات معينــة ،مثــل اســتعامل اليــد اليمنــى بشــكل رئيــي.
االختالل الوظيفي للمخيخ واألوعية العصبية Cerebellar-Vestibular Dysmetria -

هــو اضطـراب وظيفــي مفــرض للمســار العصبــي املمتــد مــن األعضــاء الحســية عــر املخيــخ نحــو القــرة
املخيــة تجــاه منطقــة املــخ األوســط التــي تتحكــم يف حركــة العضــات الخارجيــة للعــن .ونتيجــة لهــذا
االضط ـراب تصــل الرســائل العصبيــة الحســية إىل قــرة املــخ بــأرسع مــا ينبغــي مــا يــؤدي إىل إحــداث
شــعور بالــدوار أو الدوخــة.

املخيخ -

Cerebellum

هــو عضــو يف قــاع املــخ وهــو مســئول أيض ـاً عــن التناســق واالت ـزان والتحكــم يف الســلوك الحــريك .وعــى
الرغــم مــن أن املخيــخ صغــر نســبياً ،حيــث ميثــل حــوايل  %10فقــط مــن كتلــة املــخ ،فــإن حقيقــة احتوائــه
عــى أكــر مــن نصــف األعصــاب باملــخ يــدل عــى درجــة تعقيــده.

الطباشري والكالم -

Chalk and Talk

هــو أســلوب تقليــدي للرتبيــة والتعليــم ،يخاطــب فيــه املعلــم تالميــذه مســتعيناً بالســبورة لــرب األمثلــة
أو تقديــم الــرح 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
مصمـاً بحيــث يناســب احتياجــات األطفــال وميولهــم واهتامماتهــم الفرديــة يف مقابــل احتياجــات البالغــن
واهتامماتهــم .وقــد تأثــر التعليــم املــدريس آنــف الذكر بأعــال كل من جــون ديــوي ( ،)John Deweyوجني
بياجيــه ( ،)Jean Piagetوليــف فيجوتســي ( ،)Lev Vygotskyونعــوم تشومســي (،)Noam Chomsky
وكــن جودمــان ( ،)Ken Goodmanوفرانــك ســميث ( .)Frank Smithويرفــض الرتبويــون العاملــون
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يف حقــل التعليــم املــدريس املتمركــز عــى الطفــل ،املنهــج الــدرايس التقليــدي مفضلــن عليــه النشــاطات
العمليــة واألعــال التطبيقيــة والعمــل الجامعــي 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
املعلــم واملبنــي عــى توجيهــات املحتــوى ومح ِّدداتــه .ويســود اعتقــاد بــأن هــذا مــن شــأنه تعليــم الطفــل
بشــكل كامــل مــع مراعــاة النواحــي والســات الفرديــة لألطفــال.

اإلساءة للطفل

Child Abuse -

يشــر مصطلــح اإلســاءة للطفــل أو ســوء معاملــة الطفــل إىل القســوة أو اإلهــال أو األذى الجســدي أو
النفــي أو الجنــي للطفــل .ويعــرف مكتــب األطفــال واألرس يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة القســوة بــأي
فعــل أو سلســلة مــن األفعــال أو التقصــر أو الحرمــان مــن قبــل الوالديــن أو أحدهــا أو مــن مقدمــي
الخدمــة التــي تلحــق األذى أو احتامليــة األذى أو التهديــد بــاألذى للطفــل .وميكــن أن ت ُســاء معاملــة الطفــل
يف املنــزل أو املدرســة أو الحــي .وهنــاك أربــع فئــات رئيســية إلســاءة معاملــة األطفــال ،هــي :اإلهــال،
واألذى الجســدي ،واألذى النفــي ،واألذى الجنــي .وتعطــى حاميــة الطفــل يف العــامل الغــريب مثــل الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،عــى ســبيل املثــال ،أهميــة كبــرة وأولويــة متقدمــة جــدا ً ،حيــث يوجــد العديــد مــن
القوانــن والترشيعــات ملعالجــة وضبــط هــذه القضيــة .لــذا مــن األهميــة القصــوى ســن القوانــن التــي
تحمــي األطفــال مــن إســاءة املعاملــة أي ـاً كان نوعهــا أو مصدرهــا والعمــل عــى تفعيــل هــذه القوانــن
وتطبيقهــا برصامــة.

اكتشاف الطفل -

Child Find

هــو برنامــج عــى مســتوى الواليــة واملســتوى املحــي يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وقــد تــم أقـراره مــن
مــن خــال قانــون تعليــم األفـراد ذوي اإلعاقــات (the Individuals with Disabilities Education Act-
 )IDEAللتعــرف عــى األفـراد ذوي اإلعاقــات الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن صفــر (تاريــخ الــوالدة) وســن
الحاديــة والعرشيــن ،وتوجيــه هــؤالء األفـراد ملــا يناســبهم مــن برامــج التدخــل املبكــر أو الربامــج الرتبويــة
والتعليميــة املالمئــة لهــم .ويجــب عــى جميــع مــدارس التعليــم العــام أن تعلــن بتوفــر خدمــات الرتبيــة
الخاصــة للطــاب امللتحقــن بتلــك املــدارس .وتعــد النـرات والكتيبــات بعضـاً مــن األســاليب املســتخدمة
لإلعــان .أمــا املعلومــات العامــة وطلــب الســجالت املدرســية الســابقة وإجـراءات 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

هــي منظمــة وطنيــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة تقــدم املعلومــات والتدريــب والدعــم واملســاندة
لألفــراد املهتمــن و/أو املتأثريــن مــن األفــراد ذوي نقــص االنتبــاه والنشــاط الزائــد (.)ADHD
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التدخل العالجي اليدوي -

Chiropratic Intervention

هــو عبــارة عــن نشــاط عالجــي – ويعــد نوعـاً مــن أنــواع الطــب الريــايض لعــاج العمــود الفقــري – يقــوم
بــه مختصــون يف هــذا النــوع مــن العــاج.

القراءة الجامعية والقراءة الجامعية املكررة -

Choral and Choral Repeated Reading

هــي أنشــطة قرائيــة جامعيــة يقــوم بهــا جميــع تالميــذ الفصــل بصــوت عــال معـاً يف آن واحــد ،وتســتلزم
املشــاركة الفعالــة واالســتيعاب الســليم .ويقــوم املعلــم بتقديــم أمثلــة منوذجيــة ألمنــاط القـراءة الجهريــة
الصحيحــة وذلــك مــن خــال االســتخدام الســليم لطريقــة الجملــة (يف تعليــم الق ـراءة) وتغيــر درجــات
الرسعــة يف الق ـراءة وتنويــع طــرق األداء (برفــع وخفــض طبقــة الصــوت يف الق ـراءة الجهريــة) والحــركات
التعبرييــة .والقـراءة الجامعيــة أو الكوراليــة ( )Choral Readingعبــارة عــن اسـراتيجية لتطويــر الطالقــة
يف الق ـراءة (نطق ـاً ودق ـ ًة وسالس ـ ًة وإيقاع ـاً) ،بحيــث يتــوىل املعلــم تقديــم ق ـراءة منوذجيــة للطالقــة يف
القـراءة مــن نــص مقــروء ويــردد الطــاب القـراءة يف انســجام إيقاعــي وبطبقــة صوتيــة واحــدة بتوافــق يف
األصــوات وبــدون نشــاز.

الحالة املزمنة -

Chronic

هي حالة تظل مستمرة لفرتة زمنية طويلة.

دراسة كالكامنانشاير (كالكس) -

Clackmannanshire (Clacks) Study

هــي دراســة مفصليــة مهمــة للتأثـرات التــي تحــدث يف مجــال تدريــس مــادة القـراءة بنــا ًء عــى الصوتيــات
ـوص بهــا)
الرتكيبيــة مــا أدى إىل اعتــاد الطريقــة املذكــورة رســمياً بوصفهــا الطريقــة املستحســنة (املـ َّ
لتدريــس الق ـراءة للمبتدئــن يف اململكــة املتحــدة .وهــي عبــارة عــن دراســة طوليــة (تتبعــت مجموعــة
مــن األطفــال عــر مراحــل النمــو املختلفــة) ،واســتغرقت ســبع ســنوات ،وأجراهــا كل مــن رونــا جونســون
( )Rhona Johnstonوجويــس واتســون (.)Joyce Watson

تقييم غرفة الصف -

Classroom Assessment

يشــر املصطلــح إىل تقييــم يضطلــع املعلــم بتصميمــه وإجرائــه ورصــد درجاتــه لتقييــم أداء الطــاب عــى
املســتوى الفــردي وعــى مســتوى طــاب الفصــل.

املالحظات الصفية -

Classroom Observations

هــي عبــارة عــن أداة للتقييــم غــر الرســمي مبوجبهــا يصبــح الفصــل الــدرايس نفســه ســاحة ينتهزهــا املعلــم
للحصــول عــى معلومــات عــن مشــاكل التعلــم ومكامــن القــوة وأســاليب التكيــف االجتامعــي للطفــل.
وميكــن أيضـاً تأثــر أوضــاع الفصــل الــدرايس عــى املشــهد التقييمــي.
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اإلقفال أو اإلغالق -

Closure

اإلقفــال أو اإلغــاق هــو ســلوك يعنــي اكتــال االمنــاط االليــة املســئولة عــن االكتــال التلقــايئ لألحــداث
االعتياديــة املألوفــة ،حيــث متيــل االحــداث العاديــة إىل االكتــال تلقائي ـاً واتخــاذ شــكل مغلــق متكامــل.

طريقة اإلكامل /اإلغالق -

Cloze Procedure

هــي طريقــة لتقييــم قــدرة الطالــب عــى القـراءة والفهــم أو الفهــم القـرايئ ،حيــث يطلــب مــن الطالــب
إكــال جملــة مبــلء الفراغــات مبفــردات ذات معنــى ومدلــول يخمنهــا الطالــب أو يخمــن مرادفــات لهــا
بــدالً عــن املفــردات املحذوفــة.

التجميع العنقودي -

Cluster Grouping

يشــر مصطلــح التجميــع العنقــودي (توزيــع الطــاب عــى عــدة صفــوف مختلفــة ينظــر إليهــا كمجموعــة
واحــدة يف إطــار تعليمــي ألغــراض التعليــم) إىل أســلوب لتجميــع الطــاب وتوزيعهــم وفق ـاً ملســتويات
تحصيليــة ،ويحــدث ذلــك غالبـاً لتحديــد الطــاب الخمســة أو الثامنيــة األوائــل (املحتملــن) ،الذيــن احتلــوا
الصــدارة يف مســتوى صفــي معــن كطــاب موهوبــن عقليـاً أو متفوقــن دراســياً ،ومــن ثــم توزيعهــم عــى
ذات املســتوى الصفــي وتســكينهم يف فصــل ذلــك املســتوى الصفــي؛ عــى أن يخصــص لهــم معلــم يكــون
األنســب واألفضــل كفــاء ًة وتأهي ـاً للتعامــل مــع الطــاب املوهوبــن.

إسرتاتيجية التجميع -

Clustering Strategy

هــي إسـراتيجية 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 إجـراء العمليــة الحســابية املطلوبــة.

التدريب املتخصص -

Coaching

يتمثــل التدريــب املتخصــص يف العالقــة املهنيــة التــي يتســنى مــن خاللهــا التدريــس والتدريــب باالســتعانة
باالسـراتيجيات الجديــدة والتغذيــة الراجعــة الفنيــة وتحليــل التطبيقــات مــع مــرور الوقــت للطالــب الــذي
يكــون يف حاجــة للتدريــب والتدريــس املتخصــص.

الرتميز -

Coding

يشــر الرتميــز إىل تكويــن أو تشــكيل أمنــاط مــن الطاقــة و/أو األمنــاط املاديــة (يف الزمــان أو املــكان)
وتجســيدها يف أدوات لحمــل املدلــوالت املعنيــة (مثــل ضبــط تشــكيل كلــات الجمــل الشــفهية).
الرباعة اللغوية األكادميية/املعرفية )Cognitive/Academic Language Proficiency (CALP
تشــر الرباعــة اللغويــة األكادمييــة /املعرفيــة ( )CALPإىل القــدرة اللغويــة املطلوبــة للتحصيــل األكادميــي يف
بيئــة محــددة الســياق ( .)context-specific environmentوتشــتمل أمثلــة البيئــات التــي تنخفــض فيهــا
املواقــف واملؤثـرات الســياقية ( )context-reduced environmentsعــى املحــارضات التــي يتــم تقدميهــا
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يف الفصــول الدراســية واملهــام املدرســية الخاصــة بالقــراءة مــن الكتــب املقــررة ،حيــث تقــل املؤثــرات
والقرائــن البيئيــة ،مثــل تعابــر الوجــه واإلميــاءات والحــركات التــي ترافــق الــكالم وتتزامــن معــه ،والتــي مــن
شــأنها مســاعدة الطــاب عــى فهــم املحتــوى .وتعــد الرباعــة اللغويــة األكادمييــة /املعرفيــة ( )CALPجــزءا ً
مــن نظريــة لغويــة طورهــا جيــم كومينــس ()Jim Cummins؛ وهــي نظريــة تنطــوي عــى متييــز هــذه
الرباعــة اللغويــة األكادمييــة /املعرفيــة ( )CALPمــن املهــارات األساســية للتواصــل بــن األشــخاص (Basic
Interpersonal Communication Skills – BICS) .

املعرفة -

Cognition

املعرفــة مصطلــح عــام يتضمــن العديــد مــن الجوانــب املختلفــة للنشــاط العقــي املنطــوي عــى التفكــر،
واتخــاذ القـرارات ،وحــل املشــكالت ،والتفكــر اإلســتقصايئ .ويصــف هــذا املصطلــح العملية التي يســتخدمها
االشــخاص للتذكــر واالســتدالل العقــي والفهــم والتوصــل إىل أحــكام .ويعــاين الطــاب ذوو صعوبــات التعلــم
مــن املشــاكل املرتبطــة باملعرفــة ،حيــث يوصفــون بعــدم التفكــر بطريقــة منظمــة ،مــا يســبب لهــم
مشــكالت يف تنظيــم أنشــطتهم الحياتيــة ومهامهــم الدراســية وواجباتهــم املنزليــة.

النمو املعريف -

Cognitive Development

يشري النمو املعريف إىل تطور قدرة الشخص عىل التفكري يف البيئة تدبرا ً وإدراكاً.

أسلوب التعلم املعريف -

Cognitive Learning Style

يشــر هــذا األســلوب إىل الطــرق التــي يتبعهــا املتعلمــون للتعامــل اإلدرايك الداخــي مــع املعلومــات ،إذ
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 رسيعـاً عــى
نحــو يحــول دون التوصــل للحــل الصحيــح للمســألة بنفــس عــدد م ـرات التوصــل للحــل باتبــاع أســلوب
التعلــم املعــريف التأمــي.

العبء املعريف -

Cognitive Load

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
اإلدراك والذاكــرة واللغــة ومــا يف حكمهــا) .وقــد يتفــق الكثــر منــا عــى أن النــاس إمنــا يتعلمــون عــى
نحــو أفضــل عندمــا يكــون مبقدورهــم بنــاء مــا يتعلمونــه عــى مــا فهمــوه مســبقاً واســتوعبوه مــن قبــل،
ويعــرف ذلــك مبســمى مخطــط الرتكيبــة املعرفيــة باملــخ ( ،)schemeبيــد أنــه كلــا كان الشــخص مطالب ـاً
بالتعلــم خــال فــرة زمنيــة أقــر 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 موضوعـاً 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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التوسيط املعريف -

Cognitive Mediation

هــو أســلوب يقتــي قيــام املعلــم بتقديــم أمثلــة منوذجيــة للحــوار الداخــي (الــذي يوجــه عمليــة القـراءة)،
بحيــث تتســم بالقــدر الــازم مــن املهــارة .ومــن خــال التفكــر بصــوت مســموع ،اســتجابة لدواعــي قـراءة
قطعــة معينــة .ويقــوم املعلــم بإظهــار العمليــة اإلدراكيــة الداخليــة للقـراءة وتدريجيـاً يتــم تشــجيع الطالب
عــى إظهــار الحــوار الداخــي لديــه وصياغتــه يف قالــب لفظــي.

النموذج املعريف -

Cognitive Model

تســتند معظــم النــاذج املعرفيــة القامئــة عىل أســاس معــريف عىل أعــال بياجيــه ( . )Piagetومــن املرتكزات
الرئيســية لهــذه النــاذج مــا يتعلــق بالنمــو املعــريف أو منــو القــدرات الفكريــة (القــدرة عــى التفكــر).
وتســتخدم مراحــل النمــو املعــريف لتخطيــط أنشــطة التدريــس املالمئــة لتســهيل ودعــم مهــارات التفكــر
مثــل التذكــر (( ،Memoryوالتمييــز ( ،)discriminationوحــل املســائل ( ،)Problem solvingوتكويــن
املفاهيــم ( )concept formulationواللغــة ( )Languageوالفهــم واالســتيعاب (( .Camprehensionويف
الفــرة األخــرة ،ركــز املنظــرون املعرفيــون عــى رضورة مســاعدة األطفــال عــى تطويــر مهــارات الوعــي
املعريف/مــاوراء املعرفــة ( )Metacognitionومهــارات حــل املســائل باالعتــاد عــى النفــس.

املعالجات املعرفية -

Cognitive Processes

هــي طرائــق التفكــر وأســاليب املعرفــة والتمثيــل الرمــزي املتضمــن عــى الفهــم واالســتيعاب وإصــدار
األحــكام والتذكــر والتصويــر الذهنــي واالســتدالل العقــي.

األسلوب املعريف -

Cognitive Style

يشــر مصطلــح األســلوب املعــريف إىل الطريقــة االعتياديــة التــي ينتهجهــا الشــخص يف ســياق نشــاطات
التعلــم وحــل املســائل.

العمل الجامعي -

Collaboration

يشــر مصطلــح العمــل الجامعــي إىل طريقــة للتدريــس مبوجبهــا يعمــل املعلمــون يــدا ً بيــد (معلــم الفصــل
و/أو معلــم الرتبيــة الخاصــة و/أو األخصــايئ النفــي) لتخطيــط برامــج التعلــم وتقدميهــا ،وميكــن أن تهــدف
هــذه الطريقــة إىل إنجــاح عمليــة دمــج األطفــال ذوي االحتياجــات الرتبويــة الخاصــة يف ســياق الرتتيبــات
التعليميــة العامــة.

الكتابة الجامعية -

Collaborative Writing

الكتابــة الجامعيــة هــي طريقــة تدريســية ،حيــث يعمــل الطــاب معــاً لتخطيــط والــروع يف الكتابــة
األوليــة ،والتنقيــح واملراجعــة ،وتصحيــح الرتاكيــب.
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االستشارة الجامعية -

Collaborative Consultation

يشــر التشــاور الجامعــي إىل مفهــوم قيــام املعلمــن واألخصائيــن بتكــون فــرق ومجموعــات للمشــاركة
الفعالــة وتبــادل الخــرات واألفــكار وحــل املشــاكل بصــورة جامعيــة يف إطــار املســاعي لتعليــم جميــع
الطــاب مبــن فيهــم الطــاب ذوي االحتياجــات الرتبويــة الخاصــة.

الربامج الجامعية

Collaborative Programs

هــي عبــارة عــن برامــج منفصلــة عــن بعضهــا البعــض ويكــون كل منهــا قائــم بذاتــه وميثــل وحــدة مســتقلة.
وكثـرا ً مــا يضــم الربنامــج الواحــد تالميــذا ً منحدريــن مــن بيئــات وخلفيــات اجتامعيــة متعــددة .ومــن ناحية
اعتياديــة ،فــإن الطــاب املنضويــن تحــت لــواء الربامــج الجامعيــة يتطلبــون خدمــات خاصــة اســتثنائية ال
يتــأىت يف العــادة تقدميهــا يف فصــول التعليــم العــام أو يف برامــج غــرف املصــادر .وكثـرا ً مــا يكــون الطــاب
امللتحقــون بالربامــج الجامعيــة مــن ذوي اإلضطرابــات الحــادة واإلعاقــات الشــديدة التــي تســتلزم تصميــم
برامــج خاصــة.

دمج خطوات التدريس

Compacting

تهــدف هــذه العمليــة املتمثلــة يف حــذف املتكــرر واملعــروف وتقليــل التامريــن والتدريبــات وترسيــع
خطــوات تدريــس املهــارات األساســية إىل مســاعدة الطــاب املوهوبــن عــى االنتقــال إىل مــادة أكــر تحديـاً
واســتثارة لكوامــن الرغبــة يف التعلــم (.)more challenging material

النموذج املشرتك

Combination Model

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 الربامــج الرئيســية مهــارات مــا قبــل املدرســة أو املهــارات
الدراســية التمهيديــة واملهــارات الحركيــة ،والتنشــئة والتأقلــم مــع البيئــة االجتامعيــة ،إىل جانــب درجــة
عاليــة مــن التنظيــم .كذلــك ،وجــد أن األطفــال قــد يســتفيدون أكــر عنــد تبنــي طريقــة قامئــة عــى أســاس
معــريف يف حــن أنهــم قــد يســتفيدون أكــر عنــد إتبــاع طريقــة التدريــس املبــارش أثنــاء تقدمهــم نحــو
مســتويات عليــا مــن األداء .وعــى هــذا فــإن منــوذج تدريــس واحــد معــن قــد ال يكــون النمــوذج األنســب
لجميــع الطــاب .وباإلضافــة إىل ذلــك ،لوحــظ ان النــاذج الثالثــة املتمثلــة يف النمــوذج النــايئ والنمــوذج
الســلويك والنمــوذج املعــريف قــد توســعت وازداد نطاقهــا لتتضمــن وتعكــس رؤى أكــر ميــاً للمذهــب
الطبيعــي (الــذي يقــي بوجــوب تطابــق الرتبيــة 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.
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األرقام املتقاربة Compatible Numbers

متثــل األرقــام املتقاربــة نوع ـاً متقدم ـاً مــن اســراتيجيات التقديــر التقريبــي ويتــم التعــرف عــى هــذه
األرقــام والتعامــل معهــا عــن طريــق التقريــب .ففــي املثــال=19+18+86+89( :؟) ميكــن تقريــب ( 18و)19
للعــدد ( )20وتقريــب ( 86و )89إىل العــدد ( )90ومــن ثــم الحصــول عــى إجابــة تقريبيــة مــن خــال جمــع
(.220 = )90+90+20+20

اختبار الكفاية

Competency Testing

هــو اختبــار تحصيــي يقتــي تقييــم الفــرد لتحديــد مــدى مالءمتــه ألداء مهمــة معينــة أو اإللتحــاق بعمــل
أو مواصلــة الدراســة األكادمييــة .وكمثــال لذلــك يطلــب مــن املعلمــن يف كثــر مــن األحيــان الجلــوس
الختبــارات الكفــاءة يف مجــاالت القــراءة والكتابــة والرياضيــات قبــل أن يصبحــوا مؤهلــن للتدريــس يف
الفصــول الدراســية.

الدرجة املركبة

Composite Score

يشــر املصطلــح إىل أســلوب للدمــج بــن درجتــن الختباريــن فرعيــن أو أكــر إليجــاد املتوســط أو الدرجــة
املركبــة .عــى ســبيل املثــال ،ميكــن حســاب الدرجــة املتحصلــة يف القــراءة كمتوســط للدرجــة الفرعيــة
الخاصــة باملفــردات اللغويــة وتلــك التــي تتعلــق باالســتيعاب والفهــم الق ـرايئ.

الفهم

Comprehension

الفهــم هــو الحصيلــة املعرفيــة املكتســبة مــن خــال الق ـراءة ،ويقــرأ الطــاب ألجــل الفهــم واالســتيعاب.
ويتضمــن تدريــس الفهــم عــى تدريــب الطــاب الســتخدام اسـراتيجيات محــددة لتحديــد مــا يلزمهــم فعله
أو عــدم فعلــه لــي يتســنى لهــم فهــم نــص ق ـرايئ واســتيعابه .ويعــد الفهــم واالســتيعاب مهــارة قرائيــة
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 ومالبســاته والحبكــة الروائيــة .ومــع التقــدم يف إتقــان مهــارات الق ـراءة ســتتطور
لــدى األطفــال مهــارات الفهــم واالســتيعاب املتقدمــة مثــل االســتنتاج ( )inferringوالتقويــم ()evaluating
وإعــادة روايــة املقــروء ( .)retellingكــا يشــر املصطلــح أيضـاً إىل دمــج األصــوات اللغويــة مــع مــا ميثلهــا
كتابي ـاً وصــوغ املعــاين والرتاكيــب 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 (بنــا ًء عــى الوعــي مبــا وراء املعرفــة) -3 ،القـراءة النقديــة (إصــدار أحــكام
تقييميــة) -4 ،القـراءة اإلبداعيــة (تطبيــق معلومــات النــص ومدلوالتــه خــارج إطــار النــص نفســه) .وتنطــوي
القـراءة اإلبداعيــة عــى القــدرة عــى حــل املســائل ومعالجــة املشــاكل وتوقــع نتائــج القصــص ومــا يســتفاد
منهــا.
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مراقبة الفهم

Comprehension Monitoring

يشــر املصطلــح إىل قــدرة القـراء الجيديــن عــى التقييــم املســتقل للفهــم الــذايت للنــص املطبــوع وذلــك مــن
خــال قيــام املــرء بطــرح األســئلة عــى نفســه ،والتحليــل النقــدي ،ومحــاوالت إعــادة رسد املوضــوع .ويعــاين
الطــاب ذوو عــر الق ـراءة مــن اختــال اس ـراتيجيات مراقبــة الفهــم وبالتــايل فهــم يتطلبــون تدريس ـاً
مبــارشا ً يف هــذا املجــال.

التقويم الرتبوي الشامل

Comprehensive Educational Evaluation

يتمثــل التقويــم الرتبــوي الشــامل يف االختبــارات واملالحظــات التــي يجريهــا العاملــون باملدرســة للكشــف
عــا إذا كان الطالــب يعــاين مــن إعاقــة ويحتــاج إىل الرتبيــة الخاصــة ومــا يتعلــق بهــا مــن خدمــات
مســاندة .ويلــزم أن ينهــض الفريــق متعــدد التخصصــات  ))multidisciplinary teamيف املدرســة بأعبــاء
إجــراء التقويــم وعقــد االجتــاع مــع ويل أمــر الطالــب ملناقشــة النتائــج .وقــد يختــار ويل األمــر ارشاك
أشــخاص مؤهلــن باملعلومــات التــي يســفر عنهــا التقييــم.

إسرتاتيجيات الفهم

Comprehension Strategies

هــي أســاليب لتعليــم الق ـراءة والفهــم ،ويتــم تدريــس اإلس ـراتيجيات يف البدايــة يف ســياق ق ـراءة أج ـزاء
قصــرة مــن النصــوص ،ومــن املتوقــع أنــه مــع املامرســة ،تصبــح اإلسـراتيجيات جــزءا ً مــن مهــارة الطالــب
الســتخدامها عنــد القــراءة بشــكل منفــرد ،وتشــمل هــذه اإلســراتيجيات :التنبــؤ ،والتحقــق ،والتصــور،
واملعلومــات الســابقة ذات العالقــة ،والتلخيــص ،والســؤال ،والتوضيــح ،واملراقبــة ،والنظــر إىل ماســبق،
ووضــع هــدف للق ـراءة واســتنتاج معــاين الكلــات مــن الســياق.

تدريس اسرتاتيجية الفهم

Comprehension Strategy Instruction

هــي التدريــس الرصيــح لألســاليب الفعالــة بشــكل خــاص لفهــم النص .وتشــمل خطــوات التدريــس الرصيح:
الــرح املبــارش ،ومنذجــة املعلــم (التفكــر بصــوت مرتفــع) ،واملامرســة املوجهــة ،والتطبيــق .وتشــمل بعــض
إس ـراتيجيات تدريــس الفهــم الــرح املبــارش (املعلــم يــرح للطــاب ملــاذا تســاعد إس ـراتيجية الفهــم
ومتــى تطبــق) ،والنمذجــة (منــاذج املعلــم ،وكيفيــة تطبيــق اإلسـراتيجية ،وعــادة مــن خــال التفكــر بصوت
مرتفــع أثنــاء ق ـراءة النــص الــذي يســتخدمه الطــاب) ،واملامرســة املوجهــة (توجيهــات املعلــم ومســاعدة
الطــاب عــى معرفــة كيــف ومتــى تطبــق اإلسـراتيجية) والتطبيــق (املعلــم يســاعد الطــاب عــى مامرســة
االسـراتيجية حتــى يتمكنــوا مــن تطبيقهــا بشــكل مســتقل).

اضطراب يف السلوك -

Conduct disorder

يشــر املصطلــح إىل تصنيــف يف طــب األم ـراض العقليــة والنفســية يتصــف بنمــط مــن الســلوك املتكــرر
الــذي ينطــوي عــى انتهــاك حقــوق اآلخريــن أو خــرق املعايــر املتعــارف عليهــا واألع ـراف االجتامعيــة.
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فقدان السمع التوصييل -

Conductive Hearing Loss

هــو فقــدان الســمع الناجــم عــن عــدم متكــن املوجــات الصوتيــة مــن الوصــول إىل األذن الداخليــة عــر
قنــوات توصيــل الهــواء االعتياديــة بــاألذن الخارجيــة واألذن الوســطى.

اللواحق -

Consequence

هي عبارة عن ترصفات أو أفعال أو حوادث تنجم مبارشة عن سلوك معني وترتتب عليه.

الصدق التكويني (البناء) -

Construct Validity

يجــب أن ميثــل الســلوك املقــاس أو القــدرة املقاســة توجهـاً 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
املســتبطنة ،وأنــه ينطــوي عــى معامــل ارتبــاط أو عالقــات واضحــة – بعضهــا إيجــايب وبعضهــا ســلبي – مــع
االختبــارات املالمئــة األخــرى.

املحتوى  /مجال املحتوى -

Content/Content area

يشــر املصطلــح إىل املــواد األكادمييــة (الدراســية) ،مثــل الرياضيــات أو الق ـراءة أو اللغــة اإلنجليزيــة التــي
تتــم دراســتها يف برنامــج تربــوي وتعليمــي أو داخــل فصــل صفــي.

اللغة املض ّمنة يف السياق -

Context-embedded Language

يشــر املصطلــح إىل التواصــل مــن خــال األداء اللغــوي يف ســياق مــن الفهــم املشــرك؛ حيــث توجــد
مــؤرشات أو قرائــن أو مؤثــرات يف الحــدث الكالمــي مــن شــأنها املســاعدة عــى فهــم املعنــى وإدراك
املرامــي املقصــودة ،مثــل املؤثــرات البرصيــة واإلميــاءات والتعابــر واملوقــع املــكاين املحــدد.

الخلل الوظيفي للجهاز العصبي املركزي -

CNS Dysfunction

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 ( )injuryأو تلــف (( damageيف الدمــاغ .وقــد ارتبــط مفهومــي اإلصابــة والتلــف مبجــال
صعوبــات التعلــم يف بداياتــه عندمــا لوحــظ أن العديــد مــن الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم تظهــر عليهــم
أعـراض ســلوكية مشــابهة لتلــك األعـراض 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 مصابـاً بتلــف يف الدمــاغ مــامل
تســفر نتائــج الكشــف الطبــي عــى الجهــاز العصبــي عــن دليــل عــى وجــود التلــف بالفعــل .ومــن هنــا
جــاءت عبــارة الخلــل الوظيفــي (( dysfunctionلتحــل محــل كلمــة اإلصابــة أو التلــف .ونحســب أن هــذا
معجم صعوبات التعلم
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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.

املفهوم -

Concept

املفهــوم هــو عبــارة عــن فكــرة مجــردة جــرى تعميمهــا كمبــدأ كيل عــام بعــد اســتنباطها مــن مواقــف
وحــاالت معينــة .وهــي تنطــوي عــى فكــرة وجــود األشــياء والعمليــات أو العالقــة بــن األشــياء كالنافــذة
مث ـاً أو الخليــة أو املطــر أو الســحاب أو الرجــل وهكــذا.

خرائط املفاهيم -

Concept Maps

هــي رســوم بيانيــة لكلــات تصــف مفاهيــم عامــة ومحــددة تــرح العالقــات بــن الكلــات املصنفــة
بحيــث توضــح ماهيــة االرتباطــات التــي متــت .وميكــن اإلسرتشــاد بهــذه الخرائــط البرصيــة لتســليط الضــوء
عــى املــادة الهامــة يف نــص علمــي أو عــى موضــوع معــارص يف مجــال الدراســات االجتامعيــة أو عــى
املصطلحــات الرياضيــة وهكــذا .ويقــوم الطــاب بقــراءة املــادة واســتخراج املفاهيــم واألفــكار الهامــة
وثيقــة الصلــة باملوضــوع .ويتــم إدراج األفــكار الرئيســية والتفاصيــل املرتبطــة بهــا ضمــن قامئــة مرتبــة وفــق
تسلســل هرمــي لتكويــن العالقــات .وميكــن للطــاب ذوي عســـر القـراءة االســتهداء بخرائــط املفاهيــم هذه
كدليــل يف الدراســة ،كــا ميكنهــم تنقيحهــا عنــد الحاجــة.

األسلوب املفاهيمي -

Conceptual Style

يعــرف بالكيفيــة التــي يعــر بهــا املــرء عــن أفــكاره .وهــو عبــارة عــن طريقــة يتميــز بهــا األف ـراد؛ وقــد
تتفــاوت بــن مــا هــو اندفاعــي وتأمــي أو بــن العقــاين وغــر العقــاين أو بــن املنهجــي املنتظــم والفوضــوي
غــر املنتظــم.

جامعة كونكورديا -

Concordia University

جامعــة كونكورديــا هــي جامعــة لوثريــة ( )Lutheran universityشــمولية لديهــا هيئــة تدريــس وهيئــة
موظفــن عــى درجــة عاليــة مــن املوهبــة والقــدرة عــى االبتــكار .ويتمحــور الرتكيــز يف جامعــة كونكورديــا
عــى إقامــة عالقــات حقيقيــة وثيقــة مــع الطــاب عطفـاً عــى التـزام الجامعــة مبــد يــد العــون لــكل طالــب
وطالبــة فيهــا وتقديــم املســاعدة لهــا لتحقيــق النجــاح يف املدرســة ويف الحيــاة العامــة بعــد التخــرج.

األسلوب الحيس -

Concrete Model

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 أيضـاً إىل
االســتعانة باألشــياء امللموســة واســتخدامها يف التدريــس يف مقابــل التدريــس اللفظــي البحــت ،الــذي يقــوم
عــى التلقــن اللفظــي املحــض.
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مرحلة العمليات املحسوسة -

Concrete Operational Stage

إن مرحلــة العمليــات املحسوســة هــي إحــدى مراحــل تكــون املفهــوم لــدى بياجيــه وذلــك يف إطــار
نظريــة بياجيــه للنمــو املعــريف ( .)Piaget’s theory of cognitive developmentوتعــد مرحلــة العمليــات
املحسوســة هــي املرحلــة التــي يكتســب األطفــال خاللهــا مهــارات االســتدالل الحــي فضـاً عــن املحافظــة
عــى الفهــم.

الحبسة التعبريية -

Conduction Aphasia

هــي قصــور لغــوي ناجــم عــن تلــف امللزمــة املقوســة التــي هــي عبــارة عــن باقــة مــن األليــاف العصبيــة
املحوريــة املمتــدة مــن منطقــة ويرنــك ( )Wernicke›s areaإىل منطقــة بــروكا ( .)Broca›s areaوعــى
النقيــض للفــرد املصــاب بتلــف يف منطقــة «بــروكا» ،فــإن الفــرد املصــاب بهــذه الحبســة ينطــق الكلــات
وأصــوات الــكالم 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
يســتطيع الشــخص املصــاب بهــا إعــادة نطــق الفق ـرات بطريقــة صحيحــة .وتنقســم إىل نوعــن حركيــة
وحســية ،فالحركيــة تبــدو يف قصــور حــركات النطــق ،والحســية تظهــر يف عــدم القــدرة عــى فهــم الكلــات
املنطوقــة أو املكتوبــة.

التدريس املتصل -

Connected Instruction

هــو طريقــة تدريــس منهجــي يظهــر فيهــا املعلــم باســتمرار ،ويناقــش مــع الطــاب العالقــة بــن مــا تــم
تعلمــه ،ومــا يتــم تعلمــه ،ومــا ســيتم تعلمــه.

مخروطات العني -

Cones

أحــد نوعــن مــن الخاليــا املســتقبلة شــديدة الحساســية للضــوء يف شــبكية العــن ،ويوجــد العديــد منهــا
يف العــن وتنهــض بأعبــاء حــدة اإلبصــار ومتييــز األلــوان .واملخاريــط مســؤولة عــن الرؤيــة التــي تتكيــف
حســب الضــوء.

والدي -

Congenital

أي حالة موجودة منذ الوالدة.

الوعي -

Conscious

يقصــد بــه اكتســاب الوعــي أو الحيــاة العقليــة أو امتــاك األحاســيس واملشــاعر .ويقصــد بــه كذلــك الحالــة
التــي يســتقبل فيهــا الكائــن الحــي االنطباعــات أو يكتســب الخـرات.
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صوت الحرف الساكن -

Consonant

صــوت الحــرف الســاكن هــو كل مــا ليــس بحــرف علــة أو حــرف متحــرك مــن حــروف التهجئــة .وهــو
صــوت كالمــي اصطالحــي يصــدر بتذبذبــات لألوتــار الصوتيــة يف الحنجــرة والحلــق ()laryngeal vibration
أو بدونهــا ،عــن طريــق انقباضــات وتقلصــات متتاليــة معينــة يف عضــات النطــق؛ مــا يــؤدي إمــا إىل تغيــر
مجــرى هــواء الزفــر أو اعرتاضــه أو تضييقــه أو قطــع طريقــه وغلقــه بالقــدر الــذي يزيــد مــن ضغطــه.

الصدق التكويني ( البناء ) -

Construct Validity

يجــب أن ميثــل الســلوك املقــاس أو القــدرة املقاســة توجهـاً ســلوكياً راســخاً أو خاصيــة أصيلــة .أمــا مقومــات
اتخــاذ القـرار الســديد حيــال الصــدق اإلنشــايئ لإلختبــار ،فهــي تشــمل إبـراز 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 عالقــات واضحــة – بعضهــا إيجــايب وبعضهــا ســلبي – مــع االختبــارات
املالمئــة األخرى.

البنائية -

Constructivism

يشــيد املتعلــم بنــاءه املعــريف مــن واقــع الخــرة (Knowledge is constructed by the learner from
 .)experienceوميثــل املصطلــح منظــورا ً فلســفياً مســتعارا ً مــن أعــال إميانويــل كانــت (Immanuel
 )Kantالــذي ينظــر إىل الواقــع الحقيقــي عــى أنــه موجــود يف املقــام األول يف العقــل ويتــم تفســره أو
تأويلــه حســب التصــور املعــريف الخــاص بالشــخص املختــص .ويالحــظ يف هــذا املنظــور أن خ ـرات الفــرد
الســابقة وتجاربــه وتركيبتــه العقليــة ومعتقداتــه ترتكــز بر ّمتهــا عــى كيفيــة تأويــل الخ ـرات والتجــارب
وتفســر مآالتهــا .وتتمحــور البنائيــة إذا ً عــى كيفيــة بنــاء املعرفــة أكــر مــن تركيزهــا عــى حاصــل املعرفــة
أو موضوعهــا املســتهدف .ولقــد كانــت رؤيــة بياجيــه ( )Piagetتتمثــل يف أن الطفــل يتعــن عليــه تكويــن
وإعــادة تكويــن املفاهيــم األساســية وصيــغ التفكــر املنطقــي التــي تشــكل جوهــر وقــوام ذكائــه .أمــا
املنــادون إىل تبنــي البنائيــة واملدافعــون عنهــا واملؤيــدون الســتخدامها فإنهــم يشــرون إىل أن الحصيلــة
املعرفيــة الوحيــدة التــي تســتحق االكتســاب هــي تلــك التــي يكتشــفها الطالــب بنفســه ،ألن مــن األرجــح
أنهــا ســتكون أكــر مدعــاة للتذكــر واالســتخدام يف حــن يفيــد إي دي هــرش ( )E.D. Hirschبــأن هــذا
النــوع مــن املعرفــة هــو املفيــد إال أنــه يزعــم أيضــاً أن «التعلــم باالكتشــاف ()discovery learning
والتعلــم املوجــه ( »)guided learningيندرجــان عــى حــد ســواء تحــت البنائيــة يف حقيقــة األمــر ،وعليــه
فــإن املصطلــح مل يقــدم أيــة إضافــة للنقــاش.

الطريقة البنائية -

Constructivist Approach

يشــر هــذا املصطلــح إىل طريقــة تنطــوي عــى الرتكيــز عــى أداء الطالــب واســتيعابه بــدالً عــن قيــاس
مهاراتــه ومعارفــه .ويســتفاد يف هــذه الطريقــة مــا يعرفــه الطالــب مــن قبــل ومــا طــوره بالخــرة
والتجــارب ،حيــث يتــاح للطالــب أن يتخــذ تلــك املعرفــة الســابقة أساسـاً يبنــي عليــه ويضيــف إليــه إلنشــاء
البنــاء املعــريف أو تكويــن تجربــة التعلــم أو املوقــف التعليمــي الخــاص بــه.
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تدريس الرياضيات بالطريقة البنائية -
إتبــاع أســلوب اســتقصايئ لتدريــس الرياضيــات تبعـاً لتوجيهــات املعلــم الــذي يقوم بعــرض مــواد الرياضيات
ومفاهيمهــا بصــورة تدفــع الطــاب وتقودهــم عــر عمليــة تقتــي تكــون املبــادئ والعموميــات والقواعــد
الكليــة التــي تحكــم العمليــات الرياضيــة.
Constructivist Math Teaching

االستشارة -

Consultation

االستشــارة هــي عبــارة عــن عمليــة مبوجبهــا يقــوم أحــد املهنيــن أو املختصــن مبســاعدة مهنــي أو مختــص
آخــر ،بغــرض التصــدي ملشــكلة تخــص طرف ـاً ثالث ـاً؛ فهــي إذا ً مبثابــة منــوذج ثــايث األبعــاد يضطلــع فيــه
املستشــار ( )consultantبخدمــة مســتفيد بطريقــة غــر مبــارشة عــن طريــق مستشــر ( )consulteeأو
وســيط ( ،)mediatorمبعنــى أن املستشــار يتــوىل توجيــه املستشــر (الوســيط) بينــا يتعامــل املستشــر
مبــارش ًة مــع املســتفيد أو طالــب الخدمــة (.)client

اإلرساع يف مجال املحتوى -

Content Area Acceleration

هــو أســلوب تدريــس خــاص بالطــاب املوهوبــن ويقتــي مفهــوم اإلرساع بنقــل الطالــب إىل مســتوى أعــى
ســواء كان النقــل إىل مــواد منهجيــة أكــر تقدمـاً أو االلتحــاق بفصــل أعــى مســتوى.

صدق املحتوى -

Content Validity

هــو نســخة مطــورة مــن الصــدق الظاهــري ،وهــو اعتقــاد حــديس بــأن االختبــار يقيــس فع ـاً مــا ي ـراد
منــه وذلــك لجهــة أن املهــام املطلوبــة مــن الشــخص الجالــس لالختبــار ينبغــي أن متثــل عينــة وافيــة مــن
املهــارات والســلوكيات امل ـراد قياســها بواســطة االختبــار .أمــا الق ـرار 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.

دالالت السياق -

Context Clues

تتمثــل دالالت الســياق يف مصــادر املعلومــات فيــا وراء الكلــات والتــي ميكــن أن يســتأنس بهــا الق ـراء
للتنبــؤ مبعــاين الكلــات غــر املعروفــة والتــي ميكــن اســتخالصها 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.

املؤثرات السياقية -

Contextual Influences

هــي جملــة العوامــل واملتغ ـرات املوجــودة يف بيئــة الطالــب والتــي مــن شــأنها التحكــم أو التأثــر عــى
ســلوكه.

االرشاط -

Contingency

هــي جملــة الــروط التــي يتعــن اســتيفاؤها ليصبــح املعــزز وشــيكاً أو يف املتنــاول .ويجــب الوفــاء بتلــك
الــروط بالكامــل قبــل عــرض املكافــأة مــن خــال العامــل الضابــط (.)controlling agent
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التقييم املستمر -

Continuous Assessment

يعــد التقييــم املســتمر عنـرا ً مــن عنــارص التدريــس االســتجايب ( ،)responsive instructionالقائــم عــى
االســتجابة  ،حيــث يضطلــع املعلــم مبراقبــة أداء الطــاب بصفــة منتظمــة لتحديــد مــدى اق ـراب مســتوى
الطــاب مــن الهــدف التدريــي املـراد تحقيقــه.

عملية املراقبة املركزة والتطور املستمر

)Continuous Improvement and Focused Monitoring Process (CIFMP

هــي عمليــة املراقبــة املتبعــة مــن قبــل وزارة الرتبيــة والتعليــم بالواليــات املتحــدة األمريكيــة للتأكــد مــن
االمتثــال للمتطلبــات والتحقــق مــن النتائــج املتوخــاة مــن برامــج الرتبيــة الخاصــة عــى مســتوى الواليــات.

التعزيز املستمر -

Continuous Reinforcement

يشــر التعزيــز املســتمر إىل تقديــم املعــزز بعــد كل اســتجابة صحيحــة ،وهــو عبــارة عــن جدول يتــم مبوجبه
تقديــم املعــزز بعــد كل اســتجابة صحيحــة أي أنــه عالقــة قوامهــا واحــد بواحــد بــن االســتجابة واملعزز.

تدرج الخدمات -

Continuum of Services

يشــر املصطلــح إىل التــدرج يف مــكان خدمــات الرتبيــة الخاصــة مــن خــال سلســلة الخيــارات الرتبويــة
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 تقييــدا ً إىل البيئــة األكــر تقييــدا ً.

التفكري التقاريب -

Convergent Thinking

التفكــر التقــاريب هــو التفكــر الــذي يســفر عــن حلــول وإجابــات تقليديــة أو متوقعــة (عــى العكــس مــن
التفكــر التباعــدي (.)divergent thinking

جداول التحويل -

Conversion Tables

جــدول التحويــل عبــارة عــن مخطــط يســتخدم لتحويــل درجــات االختبــار إىل قياســات مختلفــة ملســتويات
األداء أو املكافئــات العمريــة ،مثــل املكافئــات الصفيــة ( )grade equivalentsوالرتــب املئينيــة (percentile
.)ranks

تقييم كوالباه الدينامييك -

Coolabah Dynamic Assessment

يشــر املصطلــح إىل أداة تقييــم طورهــا الدكتــور جراهــام تشــايف ( )Dr. Graham Chaffeyلتحديــد
القــدرات الكامنــة لــدى الطــاب يف ســن الثامنــة أو التاســعة أو العــارشة أو الحاديــة عــرة .وهــو مصمــم
خصيصـاً بحيــث يكــون فعــاالً ويحقــق املـراد منــه يف أوســاط الســكان األصليــن واألطفــال املنحدريــن مــن
طبقــات اجتامعيــة واقتصاديــة دنيــا.
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التعلم التعاوين -

Cooperative Learning

يشــر املصطلــح إىل اســراتيجية يف التعلــم التقدمــي  /البنــايئ ( ،)Progressive/Constructivistحيــث
يعــد التعلــم مبثابــة نشــاط اجتامعــي يتــم فيــه توزيــع الطــاب إىل مجموعــات للعمــل بصــورة جامعيــة
يف مهمــة مدرســية مشــركة لتحقيــق األهــداف املشــركة .ومــن خــال أنشــطة التعــاون ،يســعى الطــاب
إىل تحقيــق النتائــج التــي تعــود بالفائــدة عليهــم وعــى أعضــاء مجموعتهــم يف آنٍ واحــد .وهــو أســلوب
تدريــس ناجــح وفاعــل يتــم فيــه تقســيم الطــاب إىل مجموعــات صغــرة ،قـــوام كل منهــا عــدد مــن األفـراد
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
أيضـاً عــن مســـاعدة أقرانــه عــى التعلــم؛ ممـــا يفــي يف نهايــة املطــاف إىل تهيئــة الجــو لإلنجــاز .ويذهــب
منتقــدو هــذه االسـراتيجية 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
عــى كســب ضئيــل مــن النشــاط( .أنظــر أيضـاً التعلــم النشــط ( )activeوالتعلــم البنــايئ ()constructivist
والتعلــم باالكتشــاف ( )discoveryوالتعلــم بالتطبيــق العمــي املبــارش ( )hands-onوالتعلــم االســتقصايئ
( )inquiryوالتعلــم الشــمويل ( )holisticوالتعلــم بالعمــل ( )learning by doingوالتعلــم باملشــاريع
( )projectوالتعلــم بطريقــة املواضيــع (.)thematic

أنشطة الرياضيات التعاونية -

Cooperative Math Activities

هــي أنشــطة بتــم إنجازهــا مــن قبــل الطــاب بصفــة ثنائيــة أو جامعيــة لدراســة الرياضيــات .وتتيــح متاريــن
الرياضيــات التعاونيــة فــرص تعلــم الرياضيــات يف حالــة محدوديــة جهــود املعلــم بســبب القيــود الزمنيــة
أو ارتفــاع أعــدد الطــاب.

التناسق -

Coordination

يشــر التناســق إىل االنســجام واالتســاق والتــآزر بــن مختلــف العضــات إلصــدار حركــة معينــة (التــآزر
الحــريك).

املنهج املحوري -

Core Curriculum

هــو املنهــج الــذي يتضمــن املنظومــة األساســية للمعرفــة عــى نطــاق املقــرر املعــريف الكامــل الــذي يكــون
مطلوبـاً مــن جميــع الطــاب تعلمــه يف املدرســة.

ارتباطات صعوبة القراءة -

Correlates of Dyslexia

تشــر ارتباطــات صعوبــة (عــر) الق ـراءة إىل األع ـراض أو الســلوكيات االجتامعيــة كاملفاهيــم االجتامعيــة
الخاطئــة ،والنفســية ،مثــل انخفــاض درجــة احـرام الــذات ،والدراســية كمشــاكل التهجــي واإلمــاء والكتابــة،
واإلدراكيــة (البيــان املختــر للقــدرات يف مجــال الرياضيــات واملفــردات اللغويــة واملعلومــات واملــدى
الرقمــي) ،والفســيولوجية كاختــال وظائــف املــخ ،والتــي تحــدث بالتزامــن مــع املشــكلة الرئيســية للفــرد
ذي العــر الق ـرايئ (الصعوبــة الشــديدة يف الق ـراءة).
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متعلق بالقرشة املخية -

Cortical

يشــر هــذا املصطلــح إىل القــرة املخيــة ،أعــى مســتوى وظيفــي للدمــاغ أو الجوانــب املعرفيــة واإلدراكيــة
لعمليــة التعلــم.

مجلس األطفال غري العاديني -

)Council of Exceptional Children (CEC

يعــد مجلــس األطفــال غــر العاديــن أكــر منظمــة مهنيــة دوليــة مكرســة خصيص ـاً لتحســن املخرجــات
الرتبويــة والتعليميــة والحصيلــة املعرفيــة لألفـراد غــر العاديــن (األفـراد ذوي اإلعاقــات واملوهوبــن) الذيــن
يختلفــون عــن األفـراد العاديــن مــن الناحيــة الجســمية أو العقليــة أو االجتامعيــة بدرجــة تســتلزم عنايــة
ومعاملــة خاصــة.

إدارة الحالة باملنطقة -

County Case Management

يشــر إدارة الحالــة باملنطقــة إىل تنســيق الخدمــات والربامــج التــي تقدمهــا املنطقــة مــن خــال املرشــد
االجتامعــي لألف ـراد الذيــن يســتحقونها وتنطبــق عليهــم رشوطهــا.

اإلبداع -

Creativity

يشــر مصطلــح اإلبــداع ،مــن الناحيــة النموذجيــة ،إىل روح االبتــكار يف املجــاالت األدبيــة والفنيــة و/أو
الفكريــة و/أو الوظيفيــة.

النظرية النقدية -

Critical theory

النظريــة النقديــة عبــارة عــن فحــص متحيــي مســتمر ألفــكار كارل ماركــس وتأثريهــا عــى ضــوء معطيــات
علــم االجتــاع وال ســيام يف ســياق جدليــة تطبيقهــا عــى القيــم واملؤسســات باملجتمعــات الرأســالية
وكذلــك عــى دور األيدولوجيــة املصممــة لدعــم التحــول االقتصــادي والســيايس واالجتامعــي.

املحك -
ّ

Criteria

ّ
املحــك هــو الضابــط أو املعيــار املســتخدمة للحكــم عــى األداء ،وميثــل املحــك جملــة مــن الدرجــات
والتقديـرات  ..الــخ  ،التــي تــم تصميــم االختبــار ألجــل التنبــؤ بهــا أو إيجــاد العالقــات معهــا .وهــو يف العادة
يغطــي وحــدات صفــرة نســبياً مــن املحتــوى ،كــا أنهــه وثيــق الصلــة بالتدريــس بيــد أنــه يســتخدم أيضـاً
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 عالقتهــا بالدرجــات التــي تحرزهــا مجموعــة معياريــة .ويف كثــر مــن األحيــان تكتســب تلــك الدرجــة
املعنــى مــن حيــث أنهــا درجــة فاصلــة ( ،)cut-off scoreبحيــث 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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االختبارات محكّية املرجع -

)Criterion-Referenced Tests (CRTs

هــي اختبــارات يقــارن فيهــا القيــاس مبحــك (معيــار مقبــول) .ويقــارن أداء الفــرد بهــدف أو محــك لــأداء
ـت ،وال
وليــس بــأداء الطــاب اآلخريــن .ويتحــدد مــن واقــع االختبــارات مــا إذا كانــت املهــارة قــد أُت ْ ِق َنـ ْ
يُقــا َرن أداء الطالــب بــأداء الطــاب اآلخريــن (معيــار أداء مجموعــة مشــابهة) .وهــي اختبــارات تهــدف
إىل قيــاس درجــة الوفــاء بأهــداف برنامــج درايس معــن .وتنحــو هــذه االختبــارات منحــى قيــاس مهــارات
محــددة وهــي بذلــك تختلــف عــن االختبــارات معياريــة املرجــع التــي تنطــوي يف العــادة عــى تحديــد
درجــات املجــاالت العامــة للمهــارة .وتســتخدم االختبــارات محكيــة املرجــع خصيص ـاً مــع محــك مطلــق
للنجــاح التحصيــي.

تعلم القراءة النقدية -

Critical Literacy

يشــر مصطلــح تعلــم القــراءة النقديــة إىل طريقــة تدريــس تؤيــد تبنــي منظــور نقــدي تجــاه النــص.
وتشــجع الق ـراء النقديــة عــى التحليــل الفاعــل للنصــوص التــي تعــر عــن املفاهيــم االجتامعيــة (عــدم
املســاواة يف العالقــات اإلنســانية) .كــا أنهــا توفــر اإلس ـراتيجيات الخاصــة بالكشــف عــن كنــه مضمــون
الرســائل التــي تســتبطنها النصــوص واســتجالئها .وقــد انبثقــت أســاليب القـراءة النقديــة – األســاليب ذات
املنحــى النقــدي ملعرفــة القـراءة والكتابــة -عــن الدراســات التــي أجراهــا الخبــر الرتبــوي واملنظّــر الربازيــي
باولــو فريــر ( )Paulo Freireحــول أصــول وفنــون التدريــس يف مجــال العدالــة االجتامعيــة (social justice
 pedagogy).ويُ ْنظَـ ُر إىل املعرفــة النقديــة الفريريــة (مــن اســم فرير) للقـراءة والكتابــة (Freirean critical
) literacyعــى أنهــا وســيلة ملســاعدة غــر املتمكنــن واملســتضعفني 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 وأسـراليا ونيوزيلنــدا فضـاً عــن اململكــة
املتحــدة .ويف القلــب مــن هــذه الطريقــة الخاصــة بالتدريــس يــأيت االعتقــاد بأنــه ملــا كان مــن شــأن معرفــة
القـراءة والكتابــة متكــن الطــاب مــن اســتخالص املعــاين مــن النصــوص كان البــد للقـراءة النقديــة للنصــوص
التــي تعــر عــن املفاهيــم االجتامعيــة مــن أن متكنهــم مــن فهــم كيفيــة ســعي تلــك النصــوص للتأثــر
عليهــم وتغيريهــم ليصبحــوا أعضــاء فاعلــن يف مجتمعهــم .وتوجــد يف الوقــت الراهــن رؤيتــان لنظريتــان
أساســيتان يف مجــال املعرفــة النقديــة للق ـراءة والكتابــة ،هــا النظريــة املاركســية الجديــدة  /الفريريــة
( )New-Marxist/ Freireanوالنظريــة األســرالية .وتتداخــل هاتــان الرؤيتــان يف عــدة أوجــه؛ وهــا ال
ميثــان بالــرورة رؤى متنافســة ،وإمنــا تتخــذان مقاربــات مختلفــة لتنــاول املوضــوع ذاتــه .وضــم الرتبويــون
االسـراليون الذيــن كان لهــم التأثــر البالــغ يف تطويــر نظريــة املعرفــة النقديــة للقـراءة والكتابــة يف اسـراليا،
كل مــن ألــن لــوك ( )Alan Lukeوبيــر فريبــودي ( .)Peter Freebodyوقــد اعتمــدت أسـراليا يف الوقــت
الحــارض عــددا ً مــن الــرؤى واألســاليب املتعلقــة بالنظريــة املذكــورة وأدرجتهــا ضمــن مقــررات منهجهــا
الــدرايس الوطنــي .وقــد أصبحــت الفائــدة املرجــوة مــن املعرفــة النقديــة للقــراءة والكتابــة ومالءمتهــا
مثــار نقــاش وجــدال؛ حيــث يــرى البعــض أنهــا ال تصلــح أساسـاً لتدريــس مهــارات القـراءة والكتابــة عــى
مســتوى املــدارس لجهــة تركيزهــا املفــرط عــى تفكيــك النــص وتحليــل املضامــن االجتامعيــة والسياســية
التــي تســتبطنها املعــاين الخفيــة بالنــص.
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التفكري الناقد -

Critical Thinking

التفكــر الناقــد أو النقــدي هــو حــل املســائل مــن خــال الفحــص املنهجــي واملنظَّــم للمســألة والربهــان
اإلثبــايت وربــط ذلــك باملعــارف الســابقة.

مهارات التفكري الناقد -

Critical-Thinking Skills

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
تجــاه مرجعيــة الق ـرار القــايض بإعــال املــرء فكــره يف متحيــص األشــياء بنفســه؛ إذ متثــل تلــك املهــارات
هدف ـاً تربوي ـاً وتعليمي ـاً مستحســناً لــدى املواطنــن الذيــن يعيشــون تحــت كنــف النظــام الدميقراطــي،
كــا أنهــا ظلــت تحظــى بالتأييــد عــى الــدوام وتجــد مــن يؤيدهــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــى
مــر الزمــن منــذ عهــد جفرســون ( ،)Jeffersonوتجــد القبــول لــدى جميــع املنظريــن الرتبويــن األمريــكان.
وتعــد القــدرة عــى التفكــر بطريقــة نقديــة هدف ـاً ميكــن بــكل ســهولة تبســيطه تبســيطاً مخ ـاً باعتبــاره
شــعارا ً ال غــر .ويف ســياق التقليــد التقدمــي الــذي مــا فتــئ يســود يف املــدارس يف الوقــت الراهــن ،اتضــح
أن التفكــر النقــدي يســتبطن معــادالً موازنـاً لتدريــس «الحقائــق البحتــة» الــذي يكــون فيــه الطــاب كــا
األنعــام ،كــا يصورهــم رســامو الكاريكاتــر املهيمنــون عــى املشــهد حاليــاً ،حيــث يقتــر دور هــؤالء
الطــاب عــى مجــرد االســتيعاب الســلبي للحقائــق مــن كتــب املقــررات الدراســية أو مــن الفصــول الــذي
يكــون التدريــس فيهــا عــى غـرار طريقــة املحــارضات ،حيــث يكتفــي الطــاب باملالحظــة أو االســتامع دومنــا
مشــاركة فعالــة منهــم .وباملقابــل ،يرتبــط التفكــر النقــدي بالتعلــم النشــط الفاعــل والتعلــم باالكتشــاف
فض ـاً 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 أيضـاً بإدراجــه يف نطــاق مفهــوم
الرتبيــة والتعليــم كأداة ذات طابــع وســييل ،ذلــك أن التفكــر النقــدي ينتمــي إىل املفهــوم التصــوري املذكــور
الــذي يقــوم عــى افـراض مفــاده أن املكــون الجوهــري ملهــارات التفكــر النقــدي إمنــا يتمثــل يف اكتســاب
عــادات التفكــر النقــدي باالق ـران مــع القــدرة عــى الق ـراءة الخاصــة بالفكــرة املحوريــة والقــدرة عــى
إمعــان النظــر والفكــر يف األشــياء؛ إال أن هــذا املفهــوم الوســييل يعــد منوذجـاً غــر صحيــح للتفكــر النقــدي
الحقيقــي عــى أرض الواقــع .ويظــل االســتقالل الفكــري عــى الــدوام مســتندا ً عــى املعرفــة املالمئــة ،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 تجريبيـاً فادحـاً .ويتضافــر إذا ً مــا تقتضيــه الفطــرة الســليمة مــع
معطيــات علــم النفــس املعــريف لتأييــد وجهــة نظــر جفرســون التــي مؤداهــا أن التفكــر يعتمــد دامئـاً عــى
املعرفــة الواقعيــة القامئــة عــى الحقيقيــة.

النموذج املتقاطع -

Cross-Modal

يتضمن النموذج املتقاطع عىل أكرث من منط حيس أومنوذج محكاة أو نسق تعليمي حيس.
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النظام التلقيني -

Cueing System

ينطــوي النظــام التلقينــي عــى مختلــف مصــادر املعلومــات التــي مــن شــأنها أن تســاعد عــى التعــرف
عــى كلمــة مل يتســن التعــرف عليهــا مــن النظــرة األوىل؛ مثــل الصوتيــات  /الطريقــة الصوتيــة ()phonics
والتحليــل الرتكيبــي الهيــكيل ( )structural analysisواملعلومــات املتعلقــة بعلــم املعــاين ()semantic
وتلــك التــي تتعلــق ببنــاء الجمــل وترتيــب كلامتهــا وفــق عالقاتهــا الصحيحــة (.)syntactical

القضبان امللونة -

Cuisenaire Rods

هــي مجموعــة قوامهــا عشـــرة قضبــان ملونــة إلجـراء العمليــات الحســابية واســتعراض املهــارات الرياضيــة؛
وت ـراوح أطوالهــا مــن ســنتيمرت واحــد إىل عــرة ســنتيمرتات بينــا يبلــغ عرضهــا ســنتيمرتا ً واحــدا ً .وتبلــغ
نقطــة التقاطــع بــن القضبــان ســنتيمرتا ً مكعبــاً واحــدا ً وهــي كاآليت  :أبيــض (ســنتيمرت واحــد) ،أحمــر
(ســنتيمرتان) ،اخضـــر فاتــح (ثالثــة ســنتيمرتات) ،أرجــواين (أربعة ســنتيمرتات) ،أصفر (خمســة ســنتيمرتات)،
أخــر غامــق (ســتة ســنتيمرتات) ،أســود (ســبعة ســنتيمرتات) ،بُنــي (مثانيــة ســنتيمرتات) ،أزرق (تســعة
ســنتيمرتات) ،برتقــايل (عشـــرة ســنتيمرتات) .وميكــن اســتخدام هــذه القضبــان ملســاعدة األطفال عــى إتقان
مفاهيــم الفــرز والتصنيــف وتحديــد األمنــاط وتكويــن مفاهيــم العــد وفهــم األعــداد ومفاهيــم الكســور
(إيجــاد املضاعــف املشــرك األصغــر) وتحديــد القيمــة الحســابية.

التحيز الثقايف -

Cultural Bias

يشــر التحيــز الثقــايف إىل حقيقــة أن اختبــارات الــذكاء ومقاييــس التقييــم األخــرى تعكــس نظــام قيــم معــن،
حيــث تنحــاز انحيــازا ً حضاريـاً قويـاً لثقافــة وقيــم الطبقــة الوســطى األنجلوساكســونية (يف الواليــات املتحدة
األمريكيــة) .ويســود اعتقــاد بــأن أبنــاء األقليــات عنــد جلوســهم لالختبــار يحصلــون عــى درجــات تكــون
متأثــرة ســلباً بقــدر مــا مــن جـراء التحيــز الثقــايف.

تحميل الخلفيات الثقافية -

Cultural Loading

يشري تحميل الخلفيات الثقافية إىل درجة انعكاس إحدى الخلفيات الثقافية عىل أحد االختبارات.

االختبارات العادلة ثقافياً

Culture-Fair Tests -

هــي اختبــارات يفــرض فيهــا تخفيــف آثــار التحيــز الثقــايف والحــد منــه؛ وقــد جــرت العــادة عــى أن يتــم
التحيــز لنظــام قيــم الطبقــة الوســطى األنجلوساكســونية .وال يوجــد يف األبحــاث والدراســات مــا يؤيــد
اســتخدام هــذا النــوع مــن االختبــارات وال يــكاد يوجــد أي منهــا.

املنهج -

Curriculum

يشــر املصطلــح إىل الخطــة التدريســية إلكســاب املهــارات وتقديــم الحصــص وتحقيــق األهــداف الرتبويــة
يف مــادة معينــة .ويطلــق املنهــج يف امليــدان الرتبــوي عــى مايتــم تدريســه ،ويتمثــل ذلــك يف األهــداف
والغايــات التــي يتعــن بلوغهــا لتحقيــق الكفــاءة األكادمييــة والوفــاء باملتطلبــات االجتامعيــة .ولعــل هــذا
معجم صعوبات التعلم

53

التعريــف مالمئــاً ،ذلــك أن كلمــة منهــج ( (curriculumمصدرهــا الكلمــة الالتينيــة ( )currerالخاصــة
الســباق .فاملنهــج إذا ً هــو املضــار ( )courseالــذي ينبغــي انتهاجــه وإتباعــه للوصــول إىل خــط
بعربــات ِّ
النهايــة .وميكــن أن تنهــض املدرســة أو إدارة التعليــم باملنطقــة أو وزارة الرتبيــة بأعبــاء تأليــف املنهــج بينــا
يضطلــع املعلــم مــن ناحيــة منوذجيــة بتنفيــذه.

التقييم املبني عىل املنهج -

)Curriculum-based Assessment (CBA

يشــر التقييــم املبنــي عــى املنهــج ( )CBAإىل أي إج ـراء للتقييــم املبــارش ملســتوى أداء الطالــب يف إطــار
محتــوى املقــرر الــدرايس بغــرض تحديــد االحتياجــات الرتبويــة والتعليميــة ،حيــث يتــم تقييــم مســتوى
التحصيــل الــدرايس والرتاكــم 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 مبــارش ًة يف مقــررات املنهــج التــي يتــم تدريســها .والتقييــم املبنــي عــى املنهج
مصطلــح عــام ميثــل القيــاس املبنــي عــى املنهــج أحــد أشــكاله .

القياس املبني عىل املنهج -

)Curriculum-based Measurement (CBM

يعــد القيــاس املبنــي عــى املنهــج ( )CBMإحــدى صيــغ التقييــم املبنــي عــى املنهــج ،وشــكل مــن أشــكاله،
كــا أنــه النمــوذج املقنــن ) )standardized formللتقييــم املبنــي عــى املنهــج .وقــد تــم التوصــل اليــه مــن
خــال البحــث والتجريــب بواســطة ســتان دينــو ( )Stan Denoوزمالئــه مبعهــد أبحــاث صعوبــات التعلــم
( )IRLDبجامعــة مينيســوتا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة .ويتألَّــف القيــاس املبنــي عــى املنهــج مــن
مجموعــة مــن التعليــات والتوجيهــات املوحــدة ،وأداة لتحديــد الوقــت ،وجملــة مــن املــواد (مثــل القطــع
النصيــة واألوراق والقوائــم والجــداول) ،ونظــام للتصحيــح ورصــد الدرجــات ،واملعايــر الضابطــة للحكــم
عــى األداء ،ومنــاذج املراقبــة أو مخططــات التدويــن .ويتضمــن القيــاس املبنــي عــى املنهــج مجموعـ ًة مــن
االختبــارات املقننــة والقصــرة يف مدتهــا (تـراوح مــن دقيقــة إىل خمــس دقائــق) .ويُطلــق عليهــا االختبــارات
القصــرة ) )probesلســهولة ورسعــة تقدميهــا وتصحيحهــا ،وتُعطــى مــرة واحــدة أو مرتــن كل أســبوع ،وكل
اختبــار مختلــف ولكنــه مكا ِفــئ يف الصعوبة.وميكــن تك ـرار اختباراتــه ،ومتثيــل درجاتهــا بيان ًّيــا .والنتيجــة
تقديــم طريقــة تفســر ســهلة ،ميكــن اســتخدامها ِمـ ْن ِق َبــل املعلمــن لتقييــم فاعليــة تدخالتهــم التدريســية.

االزرقاق -

Cyanosis

يشــر إىل دكــون أو او ازرقــاق يف لــون البــرة نتيجــة ضعــف الــدورة الدمويــة أو انخفــاض تركيز األوكســجني
يف مجــرى الدم .
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D
نقطة البيانات Data Point -
نقطــة البيانــات هــي درجــة واحــدة ألداء الطالــب عــى الرســم البيــاين .وبتك ـرار متثيــل درجــات الطالــب
عــى هيئــة نقــاط بيانــات ورســم خــط يصــل بينهــا ميكــن رؤيــة تق ـ ُّدم الطالــب عــر الوقــت.

مزج البيانات -

Data Triangulation

يشــر املصطلــح إىل أســلوب تحليــل البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن خــال تقييــم الســلوك الوظيفــي
للتوصــل إىل آراء ووجهــات نظــر متعــددة ومختلفــة مــن شــأنها إلقــاء املزيــد مــن الضــوء عــى املوضــوع
امل ـراد تحليلــة.

الفصول النهارية -

Day Classes

يقصــد بهــذا املصطلــح تقديــم الخدمــات خــال ســاعات النهــار فقــط بــدون تقديــم ســكن أو إعاشــة
للطــاب .

حل رموز الكلمة -

Deciphering

يطلــق مســمى حــل رمــوز الكلمــة عــى تطبيــق املعرفــة يف مجــال العالقــات بــن القيمــة الدالليــة
للوحــدات الصوتيــة اللغويــة والتمثيــل الكتــايب لتلــك الوحــدات ،أي العالقــات 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 relationshipsوذلــك لنطــق الكلــات القياســية املكتوبــة
نطق ـاً صحيح ـاً .ويحتــج البعــض بــأن مــا تقــدم يتحقــق إنجــازه مــن خــال عمليــة تســمى الق ـراءة عــن
طريــق القيــاس (.)reading by analogy

النصوص التي ميكن حل رموزها -

Decodable texts

النصــوص التــي ميكــن حــل رموزهــا ( أي ميكــن الربــط بــن مــا فيهــا مــن حــروف وأصــوات ذات قيمــة
تعبرييــة لتلــك الحــروف) .وهــي النصــوص التــي ال تحتــوي عــى كلــات غــر مالوفــة .وقــد جــرت العــادة
عــى صياغــة هــذه النصــوص لرتســيخ «قواعــد» معينــة ســبق تدريســها يف الحصــص الدراســية بالطريقــة
الصوتيــة.
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فـك الرموز -

Decoding

يشــر املصطلــح إىل فــك الرتميــز 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
أوجــه التوافــق والتقابــل بــن الصــوت والرمــز ( .)sound-symbol correspondencesويقــوم املصطلــح
أيضـاً مقــام عمليــة حــل رمــوز الكلمــة الجديــدة ( )decipheringمــن خــال نطقهــا .ويقتــي تفكيــك رموز
اللغــة أو اســتخراج املعــاين واســتنباطها مــن الصفحــات املكتوبــة ،مبايــي )1 :مطابقــة الكلــات املكتوبــة
مــع األصــوات الكالميــة التــي متثلهــا والتــي بدورهــا تقــوم باســتثارة املعــاين وتنشــيط املضامــن الدالليــة يف
الذاكــرة طويلــة املــدى؛  )2تســجيل 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 القـراءة يف حــل رمــوز النطــق املتمثــل يف معرفــة العالقــات بــن حــروف الكلــات واألصــوات
اللغويــة التــي ترمــز إليهــا تلــك الحــروف ،وإخـراج 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 لق ـراءة الكلمــة ككل .ويتمثــل الهــدف مــن تدريــس
األصــوات املفــردة وطريقــة النطــق يف متكــن القــارئ مــن أن يصبــح بارعـاً يف الربــط بــن الصــوت والحــرف
الــذي ميثلــه أو يرمــز إليــه ،ومــن ثــم يصبــح القــارئ قــادرا ً عــى ق ـراءة الكلــات مبفــرده وبالقليــل مــن
الجهــد.

صعوبة القراءة العميقة -

Deep Dyslexia

يشــر مصطلــح صعوبــة القـراءة العميقــة أو الشــديدة إىل عــدم القــدرة عــى فــك رمــوز الكلــات (معرفــة
األصــوات الكالميــة لتلــك الرمــوز) وفقـاً للمبــادئ القامئــة عــى أســاس األصــوات ،حيــث يعتمــد ذوو صعوبــة
القـراءة بــدالً مــن ذلــك عــى طريقــة الكلمــة الكاملــة بحيــث يــردد كثـرا ً ذكــر املعــاين البديلــة يف أخطــاء
القــراءة ،فالكلمــة اإلنجليزيــة ( )humorتنطــق ( )happyمثــاً .وكــا هــو الشــأن يف صعوبــة القــراءة
الســطحية ( ،)surface dyslexiaيعتقــد أن صعوبــة القـراءة الشــديدة ناجــم عــن تلــف يف الجهــاز العصبــي.

قواعد اإلمالء العميقة -

Deep Orthography

يشــر املصطلــح إىل نظــام كتابــة ال يوجــد فيــه توافــق بــن الوحــدات الصوتيــة للــكالم والتمثيــل الكتــايب
لتلــك الوحــدات الكالميــة؛ 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؛
وإمنــا يوجــد حــرف واحــد فقــط (هــو الحــرف  )Vيقابــل وحــدة صوتيــة واحــدة بصفــة مضطــردة.
وتشــتمل أمثلــة اإلمــاء أو الكتابــة القياســية (الضحلــة) ( )shallow orthographiesعــى اللغتــن اإلســبانية
والفنلنديــة ،حيــث يوجــد فيهــا توافــق تــام بــن الصــوت والرمــز الــذي ميثلــه كتاب ـ ًة.

العجز أو القصور -

Deficit

يشري املصطلح إىل أداء الفرد مبستوى دون املتوقع.
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نظام «ديالكاتو» -

Delacato System

هــو نظــام صممــه كل مــن «ديالكاتــو» و»دومــان» ملعالجــة صعوبــات التعلــم ،ومــن النقــاط الرئيســية فيــه
إعــادة التعليــم مــن منطلــق مســتويات القــدرات الحركيــة األساســية لــدى الفــرد.

اختبار دنفر للفرز الناميئ -

)Denver Develmental Screening Test (DDST

هــو اختبــار معيــاري املرجــع ( )NRTيتــم إجـراؤه بطريقــة فرديــة .وقــد جــرى تصميمــه الكتشــاف النمــو
املتأخــر لــدى األطفــال الصغــار .ويتألــف اختبــار دنفــر للفــرز النــايئ مــن  105مهــارة تــم ترتيبهــا وفــق
تسلســل منــايئ أو تطــوري يف أربعــة مجــاالت ،هــي ( :أ) املجــال الشــخيص االجتامعــي ،القــدرة عــى التوصــل
مــع اآلخريــن وإقامــة عالقــات معهــم إىل جانــب القــدرة عــى االعتنــاء بالنفــس( .ب) مجــال املهــارات
الحركــة الدقيقــة  -املجــال التكيفــي ،القــدرة عــى رســم األشــكال واملهــارة اليدويــة يف التعامــل مــع األشــياء.
(ج) مجــال اللغــة ،القــدرة عــى التعامــل مــع اللغــة اســتيعاباً وتعبـرا ً( .د) مجــال املهــارات الحركيــة الكبــرة،
القــدرة عــى الجلــوس واملــي والقفــز .وكل ســؤال مــن أســئلة االختبــار مــدرج عــى منــوذج االختبــار
مــع إشــارة إىل أعــار األطفــال الذيــن أجابــوا عــى الســؤال بطريقــة صحيحــة ممــن تبلــغ نســبتهم %25
و %50و %75و %90مــن عينــة التقنيــن .ويتــم اعتبــار الطفــل متأخــر يف النمــو عندمــا يخفــق يف اإلجابــة
عــى ســؤال أجيــب عليــه بطريقــة صحيحــة مــن قبــل  %90مــن األطفــال األصغــر منــه ســناً .ويتــم أيض ـاً
تفســر نتائــج أداء الطفــل بأنــه غــر عــادي أو مشــتبه بتعرضــه للخطــر ،أو ال ميكــن إخضاعــه لالختبــار ،أو
عــادي .ويســتغرق إجـراء االختبــار ( )15إىل ( )20دقيقــة  .وهــو مــن أعــداد فرانكنــرج وآخــرون (1975م)،
للمســتوى العمــري :أســبوع –  6ســنوات و 4شــهر.

الدرجه املشتقة -

Derived Score

يشــر املصطلــح إىل الدرجــة املســتخلصة مــن الدرجــة الخــام ،حيــث غالبــاً مــا يتــم تحويــل الدرجــات
الخــام إىل درجــات مشــتقة اســتنادا ً عــى توزيــع مقنــن للدرجــات الخــام وفــق متوســط وانحـراف معيــاري
محدديــن .وتتطلــب هــذه الطريقــة جمــع البيانــات عــن عينــة ممثلــة للرشيحــة اإلحصائيــة ذات العالقــة،
والتــي يتــم تعريفهــا يف العــادة مــن حيــث العمــر أو املســتوى الصفــي .ومــن أمثلــة الدرجــات املشــتقة مــا
يــي :الدرجــة املوزونــه (( )z-scoreاملتوســط= صفــر ،واالنح ـراف املعيــاري = )1ودرجــة انح ـراف معامــل
الــذكاء (( )deviation IQ scoreاملتوســط= ،100االنحــراف املعيــاري= )15والدرجــة التائيــة ()T-score
(املتوســط = 50واالنحـراف املعيــاري=  )10والدرجــة التســاعية (( )stanine scoreاملتوســط= 5واالنحـراف
املعيــاري = .)2وعليــه فــإن الدرجــة املوزونــة ( )1تســاوي درجــة ذكاء مقدارهــا ( )115ودرجــة تائيــة
مقدارهــا ( )60ودرجــة تســاعية قدرهــا ( .)7وتتمثــل إحــدى الطــرق الشــائعة يف العديــد مــن االختبــارات
التحصيليــة يف تحويــل الدرجــات الخــام إىل درجــات مقننــة مبتوســط قــدره ( )100وانحـراف معيــاري مبقدار
( ،)15حتــى يتســنى عقــد مقارنــة ألداء الطالــب يف مختلــف االختبــارات ومقارنــة أدائــه قياس ـاً عــى أداء
املجموعــة املعياريــة التــي عــى أساســها جــرى تقنــن االختبــار .وعــى هــذا فالدرجــات املشــتقة ليســت
درجــات أخضعــت للمعايــرة مبقيــاس تتســاوى فيــه املســافات بــن الدرجــات ()equal-interval scale
بنفــس طريقــة درجــات املقيــاس املــد ّرج ،وبالتــايل فهــي تشــوبها بعــض أوجــه القصــور مــن حيــث الطــرق
اإلحصائيــة التــي ميكــن اســتخدامها.
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منايئ/تطوري -

Developmental

يعني منو الطفل وفق مراحل أو خطوات يف تطوره ومنوه.

مامرسة مالمئة منائيا املالمئة -

)Developmentally Appropriate Practice (DAP

املامرســة املالمئــة منائيـاً هــي عبــارة عــن إطــار للمبــادئ واإلرشــادات ألفضــل املامرســات والتطبيقــات املثــى
لرعايــة األطفــال الصغــار وتربيتهــم يف املرحلــة مــن تاريــخ الــوالدة إىل ســن الثامنــة.

الحبسة الكالمية النامئية -

Developmental Aphasia

الحبســة الكالميــة النامئيــة عبــارة عــن اضطـراب لغــوي حــاد يعتقــد أنــه ناجــم عــن إصابــة يف الدمــاغ أكــر
مــن كونــه تأخـرا منائيـاً اعتياديـاً يف اكتســاب اللغــة.

الطريقة النامئية -

Developmental Approach

هــي طريقــة مبوجبهــا يــرى األخصــايئ أن مظاهــر النمــو الخاصــة بنطاقــات عمريــة معينــة تعــد هامــة يف
قضايــا التقييــم والعــاج .ولعــل بياجيــه ( )piagetهــو أفضــل أخصــايئ معــروف يف مجــال علــم نفــس النمــو
يصــف التطــور املعــريف حســب مراحــل النمــو.

التقييامت النامئية -

Developmental Assessments

يشــر املصطلــح إىل املقاييــس املقننــة للوقــوف عــى منــو الطفــل باملقارنــة مــع منــو األطفــال اآلخريــن يف
نفــس عمــره.

التأخر الناميئ -

Developmental Delays

يشــر مصطلــح التأخــر النــايئ إىل عــدم أكتســاب الطفــل مهــارات النمــو بنفــس الرسعــة 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 مبكـرا ً 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 متأخـرا ً يف النمــو أم ال ،ذلــك أن التأخــر النــايئ ينبغــي أن يحــدث يف أكــر مــن مجــال لــي
يعتــر مشــكلة ينبغــي أخذهــا يف االعتبــار .ويتــم تحديــد التأخــر يف النمــو والتعــرف عليــه مــن خــال
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 scaleوإذا 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 عندئـ ٍـذ 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
اإلبصــار أو ثقــل يف الســمع أو تلــف يف األطــراف أو اضطرابــات وراثيــة مرتبطــة باإلعاقــة الفكريــة  -ال
يكتســبون املهــارات النامئيــة برسعــة اكتســاب األطفــال العاديــن لهــا ،مــا مل يتــم تقديــم مســاعدة إضافيــة
يف شــكل عالجــات أو محفــزات تربويــة .ومبــا أن بعــض أوجــه القصــور ال ميكــن تالفيهــا فــإن األطفــال
املعاقــن ال ميكنهــم جميع ـاً تحقيــق مــا يحققــه الطفــل العــادي بســهولة ويــر.
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الفروق النامئيـة -

Developmental Differences

إن احتامليــة تأخــر النضــج (( )Maturational lagالنضــج هــو عبــارة عــن تغـرات نفســية وجســمية ذات
طبيعــة بيولوجيــة نوعيــة ،ويختلــف عــن النمــو يف أن النضــج نوعــي والنمــو كمــي) ،أو حــاالت عــدم
التــوازن (( Imbalancesيف النمــو تفــرض مشــكلة أخــرى يف التعــرف املبكــر .ففــي الســنوات املبكــرة التــي
تشــهد منــوا ً متســارعاً ،قــد تظهــر لــدى األطفــال أمنــاط منائيــة مميــزة ،فالجهــاز العصبــي املركــزي ()CNS
مثـاً ينمــو ببــطء .وقــد تظهــر لــدى هــؤالء األطفــال مشــاكل يف االنتبــاه ويف الجوانــب اإلدراكيــة والحركيــة.
أيضـاً قــد ينمــو الجهــاز العصبــي املركــزي بطريقــة متاميــزة مــن حيــث الوظيفــة أو الشــكل مــا يــؤدي إىل
ظهــور قــدرة عاليــة لــدى الطفــل يف أحــد املجــاالت (كاللغــة مثـاً) ولكــن مــع محدوديــة املهــارات يف مجــال
آخــر (الحركــة الدقيقــة مثـاً) ,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 ( .)NJCLDأن مــؤرشات التعــرض للخطــر ال تــؤدي دامئـاً إىل التوقــع بــأن الطفــل عرضــة
لخطــر املشــاكل النامئيــة مســتقبالً ،ويكــون عرضــة لصعوبــات التعلــم ،وبالتــايل تــويص اللجنــة بإخضــاع
هــؤالء األطفــال الصغــار للمالحظــة ملــدة مــن الزمــن وذلــك لتحديــد مــا إذا كان النمــو والتطــور يتــم تبعـاً
لألمنــاط واملســتويات املتوقعــة .وملــا كان تقييــم النمــو يف الجهــاز العصبــي املركــزي يعــد أمـرا ً صعبـاً وعسـرا ً
للغايــة ،فــإن أفضــل أســلوب ميكــن إتباعــه يف هــذا الصــدد هــو العمــل عــى مســاعدة الطفــل الــذي
يشــتبه أخصــايئ التشــخيص بأنــه أكــر عرضــة للخطــر ،فــإذا كان التشــخيص ســليامً فــإن الطفــل ســيحصل
عــى التدخــل الرتبــوي الــازم .أمــا إذا مل يكــن التشــخيص صحيحـاً ،فــإن الطفــل سيســتفيد مــن التدريــس
والتوجيــه اإلضافيــن.

اإلعاقة النامئية -

)Developmental Disability (DD

تشــر اإلعاقــة النامئيــة إىل أي حالــة جســمية أو عقليــة تبــدأ قبــل ســن الثامنــة عــرة ،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.

صعوبة القراءة النامئية -

Developmental Dyslexia

طريقــة للنظــر يف الصعوبــة القرائيــة وفــق منظــور منــايئ ،حيــث تكــون صعوبــة الق ـراءة غــر متوقعــة.
ويعــد هــذا التعريــف تعريف ـاً حرصي ـاً يســتبعد املســببات مثــل الحرمــان الثقــايف ،أو إصابــات املــخ ،أو
انخفــاض مســتوى الــذكاء .ويعتقــد أن صعوبــة الق ـراءة النامئيــة يتطــور مــع مــرور الوقــت عــى نقيــض
األســباب البنيويــة والرتكيبيــة.

التاريخ الناميئ

Developmental History -

يشــر املصطلــح إىل مــدى التقــدم يف النمــو املبكــر لــدى الطفــل يف مهــارات مــن قبيــل مهــارات الجلــوس
واملــي والــكالم.
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Developmental Indicators for the Assessment of Learning

هــو اختبــار فــرز يتــم تطبيقــه بطريقــة فرديــة لتقييــم مهــارات الحركــة واإلدراك واللغــة وتحديــد النمــو
االجتامعــي واالنفعــايل .وألغ ـراض التســهيل يف حالــة فــرز أعــداد كبــرة مــن األطفــال ،يظهــر االختبــار يف
هيئــة مجــاالت مبوجبهــا يقــوم األشــخاص الذيــن يجــرون االختبــار (إج ـراء أج ـزاء منــه) لألطفــال الذيــن
ينتقلــون مــن مجــال اختبــار إىل مجــال آخــر .ويف كل املجــاالت الثالثــة يكمــل األطفــال ثالثــة أســئلة يجيبــون
عليهــا وتنطــوي عــى مهــام تتناســب مــع عمــر الطفــل وتســتخدم فيهــا املربعــات واألشــكال وحقيبــة
حبيبــات وســتة أرقــام مميــزة تكشــف عــن محفــز واحــد يف الوقــت الواحــد  .ويتــم تقديــم الدرجــات
املئينيــة والدرجــات املعياريــة .وميكــن إجــراء االختبــار يف  20إىل  30دقيقــة وهــو يتطلــب القليــل مــن
التدريــب  .وهــو مــن اعــداد مارديــل وآخــرون (1990م)  ،للمســتوى العمــري 2 :ســنة –  5ســنوات.

النموذج الناميئ -

Developmental Model

هــو منهــج تقويـــة وإثـراء علـــى أســاس نظريــة الطفــل كوحــدة واحــدة ( )Whole Childيف مجــال الرتبيــة
املبكــرة (( Early educationيف مرحلــة الطفولــة .ويركــز هــذا النمــوذج عــى جميــع جوانــب منــو الطفــل،
النمــو الجســمي واالنفعــايل واللغــوي واالجتامعــي واإلدرايك .ويقــوم هــذا املنهــج عــى أســاس فرضيــة أن
حاجــة الطفــل الداخليــة للتعلــم ســوف تنبثــق وتتطــور يف الظــروف املالمئــة .ويــرز املنهــج التعليمــي
الخ ـرات والتجــارب وفــرص التعلــم املتعــددة ،حيــث يشــتمل الفصــل الــدرايس عــى مجــاالت األنشــطة
الخاصــة والعديــد مــن املــواد التحفيزيــة والتشــجيعية التــي مــن شــأنها الحــث عــى مجــاالت اللعــب
والتعبــر اإلبداعــي .ويُســتخدم النمــوذج النــايئ عــى نطــاق واســع يف برامــج مــدارس الحضانــة .وقــد
حصــل هــذا النمــوذج عــى دعــم وتأييــد محــدود فيــا يتعلــق باســتخدامه لألطفــال العرضــة للخطــر أو
األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة.

الفرز الناميئ -

Developmental Screening

إن الفــرز النــايئ (فحــص مشــاكل النمــو) هــو عبــارة عــن تقييــم مختــر ملــدى التقــدم يف منــو الطفــل
مــن خــال أخــذ عينــات مــن الســلوك وإخضاعهــا للفحــص بغــرض تحديــد مــا إذا كان الطفــل عرضــه لخطــر
التأخــر يف النمــو ،أو لديــه إعاقــة واضحــة ميكــن تحديدهــا والتعــرف عليهــا ،أو أن منــوه متأخــر (دون
املســتوى الطبيعــي -املتوســط -ملــن هــم يف مثــل عمــره) أو أنــه يتقــدم وفق ـاً ملعــدل النمــو الطبيعــي أو
املتوقــع ممــن هــم يف عمــره.

النامئية -

Developmentalism

يشــر مصطلــح النامئية إىل املامرســات املالمئــة منائيـاً ()developmentally appropriate practice - DAP
أو املالئــم منائي ـاً ( ،)developmentally appropriateأي توفــر بيئــة وتقديــم محتــوى ومــواد ونشــاطات
ومنهجيــات بطريقــة منســقة تالئــم مســتوى منــو الطفــل ويكــون الطفــل جاه ـزا ً لهــا ومســتعدا ً للتعامــل
معهــا ،فاألســلوب املالئــم منائيـاً (األســلوب املتناســب مــع مرحلــة النمــو) عبــارة عــن إطــار عمــي للمبــادئ
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والتوجيهــات العامــة ألفضــل املامرســات املثــى يف رعايــة وتربيــة وتعليــم األطفال الصغــار من تاريــخ الوالدة
حتــى ســن الثامنــة .وهنالــك ثالثــة أبعــاد يلــزم مراعاتهــا فيــا يتعلــق باملالءمــة ( ،)appropriatenessوهــي
املالءمــة مــن حيــث العمــر واملالءمــة الفرديــة واملالءمــة مــن حيــث الســياق الثقــايف واالجتامعــي للطفــل.
الدليل التشخييص واإلحصايئ الرابع )Diagnostic and Statistical Manual (DSM-IV
الدليــل التشــخييص واإلحصــايئ الرابــع املعــدل لالضطرابــات النفســية والعقليــة ،هــو الدليــل الصــادر
عــن جمعيــة الطــب النفــي األمريكيــة لتصنيــف االضطرابــات الســلوكية واالنفعاليــة وتوصيفهــا .وهــو
نظــام تقييــم متعــدد املحــاور يرتكــز عــى خمســة محــاور تشــخيصية ،هــي مجموعــة األع ـراض العياديــة
(اإلكلينيكيــة) ،واضطرابــات الشــخصية ،والحــاالت الطبيــة العامــة ،واملشــاكل النفســية والبيئيــة ،والتقييــم
الشــامل لــأداء ،ويســتخدم هــذا النظــام لتشــخيص االضطرابــات العقليــة والســلوكية مبــا يف ذلــك اضطرابات
نقــص االنتبــاه النشــاط الزائــد وصعوبــات التعلــم واضطرابــات الق ـراءة.

االختبار التشخييص -

Diagnostic Test

االختبــار التشــخييص هــو عبــارة عــن اختبــار يســتخدم للتشــخيص أو التحليــل أو التعــرف عــى جوانــب
محــددة مــن مواطــن الضعــف أو مكامــن القــوة يف القــدرات واملهــارات وذلــك لتحديــد طبيعــة أوجــه
القصــور وقيــاس املهــارات .ويهــدف هــذا االختبــار إىل قيــاس عنــارص أو أجـزاء فرعيــة مــن مجموعــة كبــرة
مــن املعلومــات أواملعــارف أو املهــارات .وتســتخدم االختبــارات التحصيليــة التشــخيصية يف الغالــب األعــم
يف مجــاالت الق ـراءة والحســاب والكتابــة.

التدريس التشخييص – الوصفي -

Diagnostic-Prescriptive Teaching

يشــر املصطلــح إىل طريقــة لتدريــس الطــاب عــى أســاس فــردي ،لــكل طالــب عــى حــدة ،مــع مراعــاة
نواحــي القــوة أو الضعــف ،تعقبــه وصفــات تدريســية عالجيــة لتــدارك مواطــن الضعــف وتطويــر نواحــي
القــوة.

التشخيص املتاميز -

Differential Diagnosis

يشــر التشــخيص التميــزي إىل عمليــة تشــخيص األم ـراض أو االضطرابــات املختلفــة مــن خــال التعريــف
التمييــزي لألع ـراض املرتبطــة مبجــال املشــكلة تحديــدا ً .وكمثــال لذلــك ولتشــخيص حالــة فــرد مــن ذوي
صعوبــات التعلــم تشــخيصاً متييزيـاً ينبغــي النظــر يف الســلوكيات ذات العالقــة ومســتويات األداء يف االختبــار
(الربــط بــن تلــك الســلوكيات واملســتويات).

التعزيز املتاميز -

Differential Reinforcement

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 املالمئــة.
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فرضية العالج املتاميز -

Differential Treatment Hypothesis

هــي فرضيــة عــن جنــوح األحــداث ( )Juvenile Delinquencyويتــم فيهــا الرتكيــز عــى الســؤال التــايل :
هــل الشــباب ذوو صعوبــات التعلــم أكــر تعرضـاً لالعتقــال واملحاكمــة ممــن ليــس لديهــم صعوبــات تعلــم؟

التدريس املتنوع (املتاميز) -

Differentiated Instruction

يشــر املصطلــح إىل االسـراتيجيات املســتخدمة مــن املعلــم لتكييــف املنهــج و املامرســات 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 واالهتاممــات وقــدرات التعلــم و/أو مهــارات التعلــم .ويقدم
التدريــس املتنــوع مســتويات مختلفــة مــن التعليــم مصممــة عــى نحــو يلبــي حاجــات الطــاب الفرديــة
بوصفهــم متعلمــن مختلفــن.

الحرف املزدوج -

Digraph

هــو زوج قوامــه حرفــان مكتوبــان يســتخدمان لتمثيــل وحــدة صوتيــة واحــدة مميــزة ()distinct sound
أو سلســلة مــن الفونيامت/الوحــدات الصوتيــة املميــزة ( )sequence of phonemesالتــي ال تتوافــق مــع
القيــم التعبرييــة العاديــة للحرفــن املركبــن .ويف الغالــب ،ولكــن ليــس بالــرورة ،يكــون الصــوت واحــدا ً
وال ميكــن التعبــر عنــه باســتخدام حــرف واحــد يف النظــام اإلمــايئ املســتخدم يف اللغــة املعنيــة أو قواعــد
الكتابــة املتبعــة يف تلــك اللغــة .وقــد جــرت العــادة عــى اقتصــار اســتخدام مصطلــح «حــرف مــزدوج
( »)digraphعــى الحــروف املســتخدمة للتمثيــل الكتــايب والتــي لهــا نفــس النطــق بصفــة مســتدمية أو شــبه
مســتدمية .عــى ســبيل املثــال ،يكــون الحرفــان االنجليزيــان ( )quيف العــادة ممثلـ ْـن مــن حيــث الصــوت
للحرفــن ()kw؛ وقــد جــرى العــرف واالصطــاح عــى أن يــأيت الحــرف ( )qمتبوعــا بالحــرف ( )uيف كلــات
اللغــة اإلنجليزيــة األم (.)native words

التقييم املبارش -

Direct Assessment

ينطوي التقييم املبارش عىل املالحظة املبارشة للسلوك ووصف الظروف املحيطة به.

تدريس الصوتيات املبارش ،الرصيح ،املركز ،والنظامي

Direct, explicit, intensive and systematic phonics instruction

قــررت هيئــة القــراءة الوطنيــة بالواليــات املتحــدة (( 2000 ,US National Reading Panelأن طريقــة
التدريــس هــذه هــي الطريقــة املثــى واألكــر فاعليــة لتدريــس مــادة القـراءة لجميــع األطفــال املبتدئــن.

التدريس املبارش -

Direct Teaching

يشــر التدريــس املبــارش إىل طريقــة تدريــس تســتهدف إتقــان الطالــب للمهــارات .ويتطلــب التدريــس
املبــارش أن يكــون املعلــم عــى درجــة عاليــة مــن الفهــم والتمكــن مــن املــادة املـراد تدريســها وأن تكــون
لديــه القــدرة لعــرض تلــك املــادة بطريقةواضحــة ومنطقيــة وبرتتيــب متسلســل.
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اإلعاقة -

Disability

اإلعاقــة عبــارة عــن قصــور وظيفــي يتداخــل مــع قــدرة الشــخص عــى املــي أو الســمع أو الــكالم أو
التعلــم أو نحــو ذلــك .ويــدل املصطلــح عــى حالــة مقــررة قانونـاً ،ليكــون الطفــل مؤهـاً لربنامــج تربــوي
فــردي ،ويجــب أن يكــون لــدى الطفــل إعاقــة تنــدرج تحــت واحــدة مــن الفئــات الثالثــة عــرة الــواردة
يف التصنيــف املنصــوص عليــه يف قانــون الرتبيــة والتعليــم لألف ـراد ذوي اإلعاقــة .وقــد جــرت العــادة عــى
تصنيــف القضايــا املتعلقــة بالتعلــم واالنتبــاه لــدى األطفــال ضمــن إحــدى الفئــات الثــاث التاليــة)1( :
صعوبــة (إعاقــة) تعلــم محــددة؛ و( )2إعاقــة صحيــة أخــرى مثــل نقــص االنتباه والنشــاط الزائــد ()ADHD
و( )3إعاقــة اللغــة والــكالم.

التعلم باالكتشاف -

Discovery Learning

يشــر التعلــم باالكتشــاف إىل أعطــاء الطــاب مشــاريع ليعملــوا عليهــا ويتوقــع منهــم التعلــم وتذكــر املعرفة
مــن واقــع تلــك التجربــة .أمــا عيــوب االســتخدام الحــري لهــذه االسـراتيجية فيعتقــد إنهــا تتمثــل يف أن
االسـراتيجية املذكــورة ليســت كافيــة ،حيــث يكــون اكتســاب الطــاب للمعرفــة بطيئـاً ألبعــد الحــدود كــا
يفقدهــم اكتســاب بعــض املعرفــة أو تعلــم معلومــات مغلوطــة (أنظــر أيضـاً التعلــم عــن طريــق االكتشــاف
( )discovery learningوالتعلــم بالتطبيــق اليــدوي املبــارش ( )holisticوالتعلــم الشــمويل ()holistic
والتعلــم بالعمــل ( )learning by doingوالتعلــم عــن طريــق املواضيــع (.)thematic learning

مفهوم التفاوت -

Discrepancy Concept

يُشــر التفــاوت إىل عــدم متكــن الفــرد مــن التحصيــل يف أحــد املجــاالت األكادمييــة مبــا يتناســب مــع
ســنه وقدراتــه .عــاوة عــى مــا تقــدم يجــب أن يكــون حجــم التفــاوت (الفــرق) بــن مســتوى التحصيــل
األكادميــي والقــدرات العقليــة كبـرا ً بالقــدر الــذي يفــي إىل وجــود تفــاوت واضــح بينهــا .وميثــل مفهــوم
التفــاوت عنـرا ً أساســياً للتعــرف عــى صعوبــات التعلــم ،حيــث يشــر قانــون تعليــم األفـراد ذوي اإلعاقــات
( )Individuals with Disabilities Education Act – IDEAإىل أن املفتــاح لوجــود صعوبــات التعلــم
هــو التفــاوت الشــديد بــن قــدرات الطالــب العقليــة ومســتوى تحصيلــه الــدرايس .وتأسيسـاً 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 اضطـراب يف العمليــات النفســية األساســية.

اختالفات التفاوت -

Discrepancy Differences

تتمثــل اختالفــات التفــاوت يف مايــي )1 :فــروق تتــم مالحظتهــا عندمــا يختلــف األداء الفعــي للفــرد عــن
أدائــه الســابق أو عــن مســتويات قدراتــه الكامنــة املتوقعــة ،وبالتــايل يكــون هنالــك تفــاوت يف القــدرات
العقليــة الداخليــة للفــرد ومســتوى أدائــه الفعــي يف االختبــارات؛  )2التفــاوت الواضــح بــن درجــات
اختبــارات الــذكاء اللفظــي والعمــي (درجــات الــذكاء اللفظــي = 90؛ والعمــي =  .)115ويــرى البعــض أنهــا
مــن أع ـراض صعوبــات التعلــم أو مشــاكل التعلــم املحتملــة.
معجم صعوبات التعلم

63

فقدان التوازن يف التفكري -

Disequilibrium

هــي حالــة االضطـراب املوجــودة يف نظريــة النمــو املعــريف لــدى بياجيــه عندمــا يســتيقن الشــخص مــن أن
أســاليب تفكــره الحاليــة ال ميكــن بــأي حــال اســتخدامها لحــل املســألة موضــوع الســؤال.

تشتت االنتباه -

Distractibility

يشــر املصطلــح إىل التشــتت غــر اإلرادي النتبــاه الطالــب وانرصافــه مــن املهمــة التــي يعكــف عليهــا إىل
األصــوات واملناظــر واملث ـرات األخــرى التــي جــرت العــادة عــى وجودهــا يف البيئــة املحيطــة بالطالــب.

التفكري املتباعد -

Divergent Thinking

يفيض التفكري املتباعد إىل حلول أو إجابات مبتكرة ومبدعة (أي تتصف بالتميز واإلبداع).

قامئة «دولش» -

Dolch List

قامئة كلامت برصية مشهورة.

دوبامني -

Dopamine

وهــو ناقــل عصبــي يكــون يف غــر مســتوياته الطبيعيــة لــدى األشــخاص ذوي إضط ـراب نقــص االنتبــاه
والنشــاط الزائــد.

فرضية العجز املزدوج -

Double Deficit Hypothesis

يعتقــد أن القــدرة عــى الق ـراءة تعتمــد عــى كل مــن رسعــة التســمية والوعــي الصــويت .وتؤكــد فرضيــة
العجــز املــزدوج أن العجــز يف رسعــة التســمية والعجــز يف الوعــي الصــويت هــا ســببان منفصــان ملشــاكل
القــراءة .ومــن أمثلــة ذلــك عندمــا يجتمعــان ،فهــا ينتجــان إعاقــات شــديده .ويف اولئــك ذوي العجــز
الق ـرايئ ترتبــط رسعــة التســمية بشــكل أويل بعجــز الكلــات البرصيــة .ومــن املحتمــل ان يقــود ذلــك إىل
بــطء يف معالجــة اســرجاع الكلــات .وينتــج عــن البــطء يف رسعــة التســمية ويف الوعــي الصــويت عجــز
مــزدوج.

التامرين القاتلة لالهتامم -

Drill and kill

يشــر املصطلــح إىل أن املامرســة العمليــة مــن شــأنها أن تفقــد الطالــب االهتــام والدافعيــة باملــادة
بينــا يــؤدي التعلــم باالكتشــاف أو التعلــم بالتطبيــق املبــارش أو التعلــم باالســتعانة مبشــاريع مبنيــة عــى
االهتاممــات الفرديــة للطــاب إىل اســتنهاض همــم الطــاب وزيــادة دافعيتهــم واالعتنــاء باهتامماتهــم
وتحســن مخرجــات التعلــم.

التامرين واملهارات -

Drill and Skill

يشــر املصطلــح إىل املامرســة العمليــة املتكــررة التــي تفــي إىل تطويــر املهــارات األساســية بحيــث تصــل
إىل مســتوى األداء التلقــايئ الــذي ال يتطلــب بــذل الجهــد.
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نشاط القراءة والتفكري املوجه

D-R-T-A or the Directed Reading-Thinking Activity

هــو أســلوب قـراءة يدعــم عمليــة القـراءة بتقديــم منذجــة إلسـراتيجيات تفكــر حيــة .ويتــم تنــاول مقاطــع
صغــرة مــن النــص مــن خــال مطالبــة القـراء (الطــاب) بتقديــم توقعاتهــم عــن األفــكار واملفاهيــم الــواردة
بنــا ًء عــى العناويــن أو الجمــل الرئيســية .وعــى ضــوء ذلــك ،يقــوم الطــاب بقــراءة املقاطــع لتأكيــد
توقعاتهــم أو تعديلهــا وتبديلهــا .وبنــا ًء عــى هــذا املنــوال تتواصــل عمليــة التوقــع وإثبــات التوقــع مــع
تواصــل عمليــة الق ـراءة.

اإلجراءات الالزمة -

Due Process

تشــر اإلجــراءات الالزمــة إىل جملــة مــن املتطلبــات القانونيــة املتبعــة للحصــول عــى الحــق بالقضــاء،
والتــي يتــم اتباعهــا وفقـاً ملبــادئ وقواعــد مقــررة جــرى تصميمهــا لحاميــة الحقــوق الدســتورية والقانونيــة
املكفولــة للفــرد.

أستامع اإلجراءات الالزمة -

Due Process Hearing

هــي عبــارة عــن إج ـراء قانــوين شــبيه مبــا يجــري يف الجلســات التــي تعقدهــا املحكمــة لســاع الشــهود
ومرافعــات املحامــن ،حيــث تتقــدم االطـراف املتنازعــة بدفوعهــا ومــا يؤيــد موقفهــا للمســؤل القائــم عــى
جلســة االســتامع .ويجــري ضبــط اإلجـراءات يف محــر يتــم تحريــره لهــذا الغــرض ،فيــا يضطلــع مســئول
الجلســة بصياغــة قـرار ،يجــوز اســتئنافه أمــام ادارة الرتبيــة والتعليــم بالواليــة واملحكمــة املدنيــة إذا وجــدت
الرغبــة يف ذلــك.

مسار اإلجراءات الالزمة -

Due Process Procedure

هــو مســار إجـرايئ يهــدف إىل حاميــة حقــوق الفــرد ،وينطبق هــذا يف مجــال الرتبيــة الخاصة عــى اإلجراءات
املتخــذة لحاميــة حقــوق الطــاب ذوي اإلعاقــة فيــا يتعلــق بالحصول عــى التعليم املناســب.

التقييم الدينامييك -

Dynamic assessment

يشــر املصطلــح يف املجــال الرتبــوي إىل نــوع مــن التقييــم التفاعــي الــذي يهــدف إىل تحديــد املهــارات التــي
تــم إتقانهــا ِم ـ ْن ِق َبــل الطالــب وقدرتــه عــى التعلــم تحــت ظــروف جيــدة .ويركِّــز التقييــم الديناميــي
عــى قــدرة الطالــب لالســتجابة للتدخــل؛ حيــث يتمثــل يف القيــام بعمليــة التدريــس ثــم مراقبــة اســتجابة
ِ
املتواصــل .ويعــد
الطــاب وتفاعلهــم مــع تلــك العمليــة .ويتميــز هــذا التقييــم بالفاعليــة املســتمرة والتغـ ُّـر
ـي عــى املنهــج أحــد أشــكال هــذا التقييــم.
القيــاس املبنـ ّ

صعوبة الحساب -

Dyscalculia

يشــر مصطلــح صعوبــة الحســاب إىل صعوبــة يف إجـراء املهــام والعمليــات الحســابية ،حيــث يكــون مســتوى
أداء الفــرد دون املتوقــع منــه متامـاً 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
املهــارات الحســابية اللفظيــة واختــال املهــارات الحســابية التطبيقيــة واملفــردات والعبــارات الرياضيــة
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واملهــارات التشــخيصية الفكريــة والعمليــة .وتنــدرج هــذه الصعوبــة تحــت صعوبــات التعلــم ،وتتعلــق
باســتيعاب املفاهيــم األساســية للرياضيــات بســبب مشــاكل يف الجوانــب اللغويــة مبــادة الرياضيــات،
مثــل فهــم املصطلحــات والعمليــات الحســابية والرمــوز املكتوبــة واإلج ـراءات املنهجيــة وتذكــر الحقائــق
الرياضيــة أو اســتظهارها يف كثــر مــن األحيــان؛ وصعوبــة شــديدة يف فهــم واســتخدام الرمــوز أو االداء
الوظيفــي الــروري للنجــاح يف الرياضيــات.

صعوبة القراءة البرصية -

Dyseidetic Dyslexia

يقصــد بهــا عــدم القــدرة عــى القــراءة الصحيحــة أو الصعوبــة يف معالجــة الكلــات كاملــ ًة ســواء كان
ذلــك يف مجــال القـراءة ،ويطلــق عــى هــذا حاليـاً مســمى صعوبــة القـراءة الســطحية ()surface dyslexia
أو يف التهجئــة ،ويســمى هــذا حالي ـاً صعوبــة الكتابــة الســطحية ( .)surface dysgraphiaوتعــزى هــذه
الصعوبــات إىل االضطرابــات أو اإلختــاالت البرصيــة واإلدراكيــة.

صعوبة الكتابة -

Dysgraphia

يشــر املصطلــح إىل عــدم القــدرة النســبية عــى الكتابــة نتيجــة للصعوبــة الشــديدة يف اإلمــاء والتهجــي
ليــس بســبب تلــف دماغــي ميكــن مالحظتــه 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 حالي ـاً أيض ـاً لوصــف اضط ـراب معالجــة ينطــوي عــى
صعوبــة يف التهجئــة ،وهــي صعوبــة رمبــا تكــون ناجمــة عــن ضعــف يف مهــارات الربــط بــن الحــروف
وأصواتهــا ذات القيمــة الدالليــة (نطــق الكلــات) ،باإلضافــة إىل وجــود مشــاكل يف تنظيــم املعلومــات و/
أو التعبــر عنهــا كتابـ ًة .هــذا فضـاً عــن الصعوبــة الشــديدة يف الكتابــة باليــد وإنتــاج خــط ميكــن قراءتــه
ومكتــوب برسعــة تناســب عمــر كاتبــه .ويعــرف هــذا املصطلــح أيضـاً مبســمى «اضطـراب التعبــر الكتــايب»
(.)Written Expression Disorder

صعوبة القراءة -

Dyslexia

يشــر مصطلــح صعوبة(عــر) القـراءة إىل صعوبــات القـراءة الشــديدة .وصعوبــة القـراءة «الديسلكســيا»
( )Dyslexiaكلمــة مركبــة مــن أصلــن لغويــن مختلفــن أحدهــا ( )Dysوهــي مــن أصــل التينــي وتعنــى
صعــب أو عســر ،واألخــرى ( )Lexiaوهــي مــن أصــل يونــاين وتعنــي كلمــة أو مــا يتعلــق بالقـراءة .ويشــر
هــذا املصطلــح أيضـاً إىل عــدم القــدرة عــى القـراءة عــى نحــو يتناســب مــع مســتوى الــذكاء العــام للفــرد.
وهنــاك ارتباطــات اجتامعيــة ونفســية ودراســية وفســيولوجية (تتعلــق بوظائــف أعضــاء الجســم) لصعوبــة
الق ـراءة وتظهــر مــع صعوبــة الق ـراءة يف آنٍ مع ـاً .ويبــدو الطــاب ذوي صعوبــات الق ـراءة مجموعــة غــر
متجانســة وذات ســات متنافــرة جــدا ً ولديهــا صعوبــة يف القــراءة بأشــكال مختلفــة ،تشــر إىل أنــواع
مختلفــة مــن الصعوبــات اللغويــة والقـراءة واملعالجــة اإلدراكيــة .وليــس هنــاك إجــاع يف هــذا املجــال عــى
نظــام تصنيــف معــن ،وإمنــا أشــار الباجثــون الحاليــون بنظــام منــاذج قوامــه ثالثــة أج ـزاء وذلــك اســتنادا ً
عــى نتائــج أبحاثهــم وعــى أعــال بــودر ( ،)Boderوهــي )1 :الصعوبــة القرائيــة البرصيــة الصوتيــة؛ )2
الصعوبــة الســمعية اللغويــة؛  )3والصعوبــة التــي تجمــع بــن النوعــن املتقــدم ذكرهــا (أي بــن املشــاكل
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البرصيــة والســمعية) .ويســود اعتقــاد بــأن صعوبــات الق ـراءة تعــود لســبب تكوينــي ذي منشــأ عصبــي.
وتعــد صعوبــة القــراءة (الديسلكســيا) أحــد أنــواع صعوبــات التعلــم .ويعــاين الطــاب الذيــن لديهــم
ديسلكســيا مــن صعوبــات يف اكتســاب اللغــة املنطوقــة (الــكالم) مــا يؤثــر مســتقبالً عــى مهــارة اإلمــاء،
وغالبـاً مــا تكــون لــدى الطــاب الذيــن لديهــم صعوبــات يف القـراءة صعوبــات يف الكتابــة أيضً ــا؛ ألن األســاس
للمجالــن واحــد وهــو اللغــة .وال تعــزى الديسلكســيا إىل عوامــل أخــرى ،مثــل الضعــف يف مهــارات اللغــة
الشــفهية (الــكالم) أو عــدم كفايــة التدريــس أو انخفــاض مســتوى القــدرات .ومــن هنــا جــاء افــراض
أنهــا ميكــن أن تكــون ناجمــة عــن عوامــل ذات منشــأ عصبــي أو ورايث أدت يف املقــام األول إىل التأثــر
عــى مهــارات املعالجــة الصوتيــة املطلوبــة لق ـراءة الكلــات .ويشــر تعريــف مصطلــح صعوبــة الق ـراءة
القائــم عــى معطيــات البحــث العلمــي ،وهــو التعريــف الــذي تعتمــده املعاهــد الوطنيــة للصحــة (NIH-
 )National Institutes of Healthيف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،إىل أن صعوبــة القــراءة عبــارة عــن
صعوبــة تعلــم محــددة ذات منشــأ عصبــي؛ وتتصــف بأنهــا تظهــر عــى هيئــة صعوبــات يف التمييــز أو
التحديــد الدقيــق والرسيــع للكلــات فضـاً 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 عطفـاً عــى القــدرات
املعرفيــة األخــرى والتدريــس غــر الفعــال داخــل الفصــل .أمــا التداعيــات واآلثــار الثانويــة االخــرى فيمكــن
أن تشــتمل عــى مشــاكل يف الفهــم القـرايئ ونقــص التجربــة القرائيــة األمــر الــذي يعرقــل النمــو يف تكويــن
حصيلــة املفــردات اللغويــة والخلفيــة املعرفيــة.

صعوبة األسامء -

Dysnomia

هــي عبــارة عــن صعوبــة ملحوظــة يف تذكــر األســاء أو اســتدعاء الكلــات املطلوبــة يف اللغــة املنطوقــة أو
املكتوبة.

عرس الحركة -

Dysnemkinesia

النــوع الثالــث مــن األنــواع الفرعيــة لصعوبــة القــراءة حســب تصنيــف كريستنســون ()Christenson
وآخــرون ،وينطــوي عــى الجمــع بــن املدخــات البرصيــة والحســية الحركيــة.

صعوبة تعلم الصوت -

Dysphonesia

عدم القدرة عىل تعلم العنارص الصوتية التي متثلها الرموز البرصية.

صعوبة القراءة الصوتية -

Dysphonetic Dyslexia

يشــر مصطلــح صعوبــة القـراءة الصوتيــة إىل عــدم القــدرة عــى قـراءة الكلــات بتطبيــق العالقــة الصحيحة
بــن الوحــدات الكتابيــة ومــا يقابلهــا مــن وحــدات صوتيــة كالمية.

صعوبة القراءة نتيجة خلل املعالجة الصوتية -

Dysphonetic Dyslexia

يشــر املصطلــح إىل الصعوبــة يف تطبيــق القواعــد التــي تضبــط العالقــة بــن الحــروف وأصواتهــا ذات القيمــة
الدالليــة ســواء كان ذلــك يف مجــال الق ـراءة (ويشــار إليــه يف الوقــت الراهــن مبســمى صعوبــة الق ـراءة
الصوتيــة ( ،)phonological dyslexiaأو يف مجــال التهجئــة (ويشــار إليــه حاليـاً مبســمى صعوبــة الكتابــة
املصحوبــة بالضعــف يف الكتابــة أو التهجئــة ( .)phonological dysgraphiaوهنالــك عــدد مــن األنــواع
معجم صعوبات التعلم

67

الفرعيــة لصعوبــة الق ـراءة التــي أشــار اليهــا الباحثــون .وفيــا يــي بعــض هــذه األنــواع األكــر شــيوعاً:
1.القـراءة الزائــدة ( :)Hyperlexiaيســتطيع األطفــال ذوو القـراءة الزائــدة مــن قـراءة الكلــات بدقــة
فائقــة تكــون يف الغالــب أعــى مــن املتوقــع منهــم عطف ـاً عــى العمــر واملســتوى املعــريف إال أنهــم ال
يفهمــون الكثــر مــا يقومــون بقراءتــه.
2.صعوبــة القـراءة الصوتيــة ( :)Phonological dyslexiaيظهــر األطفــال ذوو صعوبــة القـراءة الصوتية
صعوبــة يف فــك الرمــوز بتحويــل الحــروف املكتوبــة إىل أصــوات مــن خــال الربــط بــن الحــروف
وأصواتهــا يف الكلــات غــر املألوفــة لديهــم.
3.ضعيفــو الفهــم ( :)Poor comprehendersيواجــه ضعيفــو الفهــم صعوبــة يف فهم معنى مــا يقرؤونه
وميكــن تحديدهــم والتعــرف عليهــم بإجـراء تقييــم للفهــم القرايئ.
4.صعوبــة الق ـراءة الســطحية ( :)Surface dyslexiaيظهــر األطفــال صعوبــة يف ق ـراءة الكلــات غــر
القياســية جه ـرا ً ،وهــم األطفــال الذيــن ال يطبقــون قواعــد الربــط بــن الحــروف وأصواتهــا.
5.صعوبــة التعامــل مــع األســاء ( )Dysnomiaهــي عبــارة عــن صعوبــة ملحوظــة يف تذكــر األســاء أو
اســتدعاء الكلــات املطلوبــة يف اللغــة املنطوقــة أو املكتوبــة.

صعوبة القراءة البرصية الصوتية -

Dysphonetic-Dyseidetic Dyslexia

يشــر إىل الجمــع بــن نوعــن مــن أنــواع صعوبــات الق ـراءة لــدى الشــخص الواحــد ،والنوعــان هــا عــدم
القــدرة عــى النطــق بتطبيــق العالقــة الصحيحــة بــن الوحــدات الكتابيــة والوحــدات القرائيــة ،وعــدم
القــدرة عــى القـراءة بطريقــة صحيحــة نتيجــة للحــاالت غــر الطبيعيــة يف مجــال اإلدراك البــري .وتســمى
هــذه الحالــة أيض ـاً بالصيغــة املركبــة – أو املختلطــة – مــن صعوبــات الق ـراءة.

صعوبة التناسق الحريك -

Dyspraxia

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 ترتيبـاً 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 ارتباطـاً
بالبعــد اإلدرايك أو املعــريف يف املهمــة املعنيــة .وتعــد صعوبــة التناســق الحــريك املتعلــق بالنطــق واأللفــاظ
حالـ ًة يواجــه فيهــا الطفــل صعوبــة يف القيــام بالحــركات املختــرة 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 طالبـاً منــه أن « يتــرف 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 عــرة 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 الرتكيــز عــى دعــم العائــات وتعزيــز قــدرة الوالديــن عــى مســاعدة طفلهــا عــى
التعلــم والتطــور والنمــو.

التدخل املبكر يف مرحلة الطفولة -

Early childhood intervention

يشــر التدخــل املبكــر يف مرحلــة الطفولــة إىل بــذل جهــود مســتمرة ومنظمــة بغــرض مســاعدة األطفــال
الصغــار ذوي االحتياجــات الخاصــة واألطفــال العرضــة ملشــكالت 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 عالجيــة تشــمل عــى ســبيل املثــال معالجــة عيــوب النطــق والــكالم،
وباإلضافــة إىل ذلــك ،تعزيــز مصــادر القــوة وبنــاء القــدرات وغــرس الثقــة بالنفــس مــن خــال التدريــس
وخـرات التعلــم.

التعرف املبكر -

Early Identification

ينطــوي التعــرف املبكــر عــى التنبــؤ بالنمــو املســتقبيل للطفــل وإلحاقــه بأحــد برامــج الرتبيــة الخاصــة.
ومــع أن إج ـراءات التشــخيص وأســاليبه تشــهد تحســناً مســتمرا ً 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 عائقـاً 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 أمـرا ً
طبيعيـاً بــن األطفــال العاديــن الذيــن مل يبلغــوا ســن التعليــم املــدريس ،وبالتــايل فــإن تحديــد أوجــه التبايــن
واالختالفــات التــي تشــر إىل أن الطفــل عرضــة للخطــر فيــا يتعلــق مبشــاكل التعلــم يصبــح أم ـرا ً صعب ـاً.
ومبــا أن العالمــات املبكــرة لصعوبــات التعلــم تكــون يف كثــر مــن األحيــان غــر واضحــة  ،فــإن مشــكلة
التحديــد املبكــر لهــؤالء األطفــال والتعــرف عليهــم تصبــح أكــر صعوبــة وتعقيــدا ً.

التدخل املبكر -

)Early Intervention (EI

يشــر مصطلــح التدخــل املبكــر إىل اإلج ـراءات واملامرســات التــي تهــدف إىل معالجــة مشــاكل األطفــال
املختلفــة ،مثــل تأخــر النمــو (( developmental delayواإلعاقــة  ))handicapبأنواعهــا املختلفــة،
واالحتياجــات الخاصــة (( .special needsوتوجــه خدمــات التدخــل املبكــر املتخصصــة نحــو األطفــال
الصغــار يف مرحلــة املهــد واألطفــال الدارجــون (تعلــم املــي) يف املرحلــة العمريــة مــن تاريــخ الــوالدة حتــى
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ســن الثالثــة مــن املعرضــن للخطــر  ،))at riskباإلضافــة إىل الوفــاء بحاجــات أرس هــؤالء األطفــال مــن خــال
تقديــم الربامــج التدريبيــة واإلرشــادية .وينطــوي التدخــل املبكــر عــى مجموعــة مــن املعالجــات الطبيــة
والرتبويــة والنفســية واإلجتامعيــة ،مثــل العــاج بالحميــة (( )diet therapyعــن طريــق وصــف نظــام غذايئ
معــن) لألطفــال ذوي النشــاط الزائــد ( )hyperactivityوالعــاج اللغــوي ( )language therapyلألطفــال
ذوي اإلعاقــات الســمعية ( .)hearing impairedهــذا وتتفــاوت كثافــة وتركيــز برامــج التدخــل املبكــر
حســب نــوع املشــكلة  ،وقــد تـراوح مدتهــا الزمنيــة بــن فــرة وجيــزة (دقائــق معــدودات خــال يــوم واحــد
يف األســبوع) وفــرة أطــول (تصــل إىل  40ســاعة 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.

برامج أو خدمات التدخل املبكر -

Early Intervertion Services or programs

هــي برامــج أو خدمــات مصممــة للتعــرف عــى متطلبــات النمــو واالحتياجــات النامئيــة وتدبرهــا مبــا
يلزمهــا يف وقــت مبكــر .وتهــدف برامــج التدخــل املبكــر إىل مســاعدة األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة
عــى تحقيــق أقــى درجــة ممكنــة مــن النمــو والتطــور ،ومــن األمثلــة البــارزة لربامــج التدخــل ،هنــاك
األبحــاث التــي أجريــت مؤخـرا ً حــول متالزمــة داون (اضطـراب ذو ارتبــاط باإلعاقــة الفكريــة) ،حيــث تبــن
أن األطفــال الذيــن مل يتلقــوا عالج ـاً مــن هــذه املتالزمــة وألحقــوا مبؤسســات ومراكــز خاصــة ،نــادرا ً مــا
يتعلمــون أكــر مــن ( 15أو  )20كلمــة ،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 عالجهــا كلي ـاً بحيــث يتــم الشــفاء منهــا متام ـاً .ومــع هــذا ،فإنــه ميكــن تحقيــق تحســن يف
معظــم اإلعاقــات مــن خــال برامــج التدخــل املبكــر التــي يتــم التخطيــط لهــا وتطبيقهــا بحــرص واهتــام.

الرتديد بدون فهم -

Echolalia

يشــر الرتديــد بــدون فهــم إىل احــدى مراحــل منــو الــكالم لــدى الطفــل ،حيــث ينحــو الطفــل إىل تقليــد
كلــات االخريــن بــدون فهــم معناهــا.

القراءة التكرارية

Echo Reading -

تعــرف القـراءة التكراريــة أيضـاً مبســمى أســلوب االنطباعــات العصبيــة ( ،)Neurological Impressحيــث
يقــرأ املعلــم مــع الطالــب ســوياً وجنبـاً إىل جنــب وال يقــوم املعلــم بتصحيــح األخطــاء يف القـراءة الجهريــة.
ويف املــرة األوىل ،يقــرأ املعلــم بصــوت أعــى ووتــرة أرسع بحيــث تكــون ق ـراءة الطالــب يف حقيقــة األمــر
مبثابــة «رجــع صــدى» لقـراءة املعلــم .وأخـرا ً ،يقــرأ االثنــان معـاً بانســجام وتناغــم.
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الرتكيز عىل األنا -

Egocentrism

يشــر الرتكيــز عــى األنــا إىل اعتنــاء الفــرد بنفســه فقــط و/أو تركيــز ارائــه حــول احتياجاتــه الشــخصية أو
رغباتــه الخاصــة.

الطريقة االنتقائية للقراءة

Eclectic approach to reading -

تتمثــل هــذه الطريقــة يف الجمــع بــن عدة طــرق ،تشــمل الطريقــة الكليــة ( )globalوالتحليليــة ()analytic
والرتكيبيــة ( )syntheticواملســتخدمة لتالئــم األســلوب املفضل لــدى املعلم.

االنتقائيــة -

Eclectism

تشــر إىل فلســفة تربويــة تنطــوي عــى الرتكيــز عــى دمــج أنشــطة وأســاليب ومــواد تعلــم متعــددة
ومتنوعــة ومنتقــاة مــن املنهــج الــدرايس.

التقييم البيئي -

Ecological Assessment

يشــر التقييــم البيئــي يف مجــال صعوبــات التعلــم إىل طريقــة ملالحظــة الطالــب ذو صعوبــات التعلــم
يف عــدة أوضــاع مــع الرتكيــز عــى التفاعــل بــن الطالــب وزمالئــه وأف ـراد أرستــه ومعلميــه وغريهــم مــن
املختصــن واللصيقــن بــه ومــن لهــم عالقــة معــه .وتعــد مراعــاة العوامــل البيئيــة املحيطــة أم ـرا ً هام ـاً يف
تحقيــق مصلحــة الطالــب عنــد إج ـراء املالحظــة وذلــك فيــا يتصــل برتتيبــات الجلــوس واملوقــع الفعــي
للطالــب يف الفصــل واإلضــاءة والتهويــة والحــد مــن عوامــل الضوضــاء .ويشــار إىل أن أســباب االضطرابــات
أو مشــاكل التعلــم ال تعــزى للفــرد وإمنــا يعتقــد أنهــا كامنــة يف مــكان مــا يف التفاعــات بــن الفــرد ذي
االحتياجــات الخاصــة واألف ـراد اآلخريــن ذوي العالقــة بــه.

الربنامج الرتبوي املعدل -

)Education Adjustment Program (EAP

هــذا املصطلــح مســتعار مــن إدارة التعليــم يف كوينزالنــد (،)Queensland Department of Education
وهــو عبــارة عــن سلســلة عمليــات تهــدف إىل تلمــس االحتياجــات الرتبويــة والتعليميــة للطــاب ذوي
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.

املساعد الرتبوي -

)Educational Assistant (EA

شخص يقدم املساعدة للطالب تحت إرشاف معلّمهم.

التدخالت الرتبوية

Educational intervention -

يشــر املصطلــح إىل أي نــوع مــن املســاعدة املق َّدمــة للتلميــذ ملقابلــة احتياجاتــه الســلوكية أو األكادمييــة.
وتركِّــز التدخــات التدريســية ،التــي يشــار لهــا بالتدخــات األكادمييــة عــى التحصيــل الــدرايس لــدى الطالب.
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الصمت االختياري

Elective mutism/selective mutism -

الصمــت االختيــاري هــو عبــارة عــن أحــد اضطرابــات القلــق لــدى األطفــال .ويعــرف بأنــه امتنــاع عــن
الــكالم يــكاد يكــون يف جميــع األوضــاع االجتامعيــة (عــى الرغــم مــن وجــود القــدرة الطبيعيــة عىل الــكالم)،
ويف حــن أن الصمــت االختيــاري يعــد عج ـزا يف التكلــم يف أوضــاع بعينهــا وهــو يرتبــط بشــدة باضط ـراب
القلــق االجتامعــي .ويف مقابــل الصمــت االختيــاري فــإن مــن لديــه صمــت اختيــاري قــد ال يتحــدث يف أي
وضــع عــى نحــو مــا يتضــح عــاد ًة يف الكتــب واألفــام الســينامئية .ويعــزى الصمــت االختيــاري يف كثــر مــن
األحيــان إىل التحــدي أو تأثــر اإلصابــة نتيجــة لحــادث.

التقييم اإللكرتوين -

Electronic Assessment

يشــر التقييــم اإللكــروين إىل اســتخدام وســائل و وســائط إلكرتونيــة ،مثــل أرشطــة الفيديــو وأقـراص الليــزر
مــع تقنيــة الحاســب اآليل يف عمليــات التقييــم.

األهلية -

Eligibility

يعنــي مصطلــح األهليــة يف مجــال صعوبــات التعلــم إىل إنطبــاق التعريــف عــى الطالــب ليتســنى لــه
االســتفادة مــن برامــج الرتبيــة الخاصــة والخدمــات املســاندة املتعلقــة بذلــك ،حيــث يخضــع الطالــب لتقييم
شــامل بواســطة الفريــق متعــدد التخصصــات لتحديــد إمكانيــة أهليتــه لالســتفادة مــن تلــك الخدمــات
والربامــج .ويشــتمل هــذا التقييــم ،عــى ســبيل املثــال ال الحــر ،عــى إج ـراء تقييــم يف املجــاالت اآلتيــة:
مســتوى الــذكاء العــام مــن خــال قيــاس مســتوى القــدرة املعرفيــة ،قيــاس مســتوى التحصيــل األكادميــي
يف املجــاالت األكادمييــة ،قيــاس قــدرات البــر والســمع والحركــة ،تقييــم الحالــة االجتامعيــة واالنفعاليــة.
كــا يشــر املصطلــح يف مجــال الرتبيــة الخاصــة إىل األطفــال الذيــن يحــق لهــم االســتفادة مــن خدمــات
الرتبيــة الخاصــة بســبب وجــود احتياجــات التعلــم ألحقيتهــم لذلــك وانطبــاق رشوط األهليــة عليهــم وفقـاً
لألنظمــة واللوائــح املعمــول بهــا.

الحمية اإلخراجية -

Elimination Diet

نظــام حميــة يرمــي إىل اخ ـراج وطــرد الكيميائيــات الســامة مــن جســم الفــرد الــذي يتبــع ذلــك النظــام
الغــذايئ .وتهــدف حميــة فينقولــد ( )Feingoldألن تكــون مبثابــة مثــال ،ورمبــا كانــت املثــال النموذجــي،
لهــذا املفهــوم.

تضمني التعلّم (التعلم املدمج) -

Embedded Learning

يشــر مصطلــح تضمــن التعلّــم إىل األســاليب واملامرســات املصممــة خصيصـاً واملســتخدمة لتطويــر فــرص
املشــاركة والتعلــم وتوفريهــا أمــام الطالــب وتشــجيعه عــى االســتقالل واالعتــاد عــى النفــس يف مزاولــة
النشــاطات اليوميــة واملامرســات االعتياديــة املتكــررة واملراحــل االنتقاليــة عــى مســتوى الفصــل املــدريس
واملنــزل واملجتمــع.
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الصوتيات املدمجة -

Embedded phonics

يتعلــم الطــاب العالقــات بــن الحــروف وأصواتهــا الكالميــة أثنــاء قـراءة النــص املطلــوب قراءتــه ،ويحــدث
ذلــك يف العــادة عندمــا يالحــظ املعلــم أن الطالــب يواجــه صعوبــة بالغــة يف قـراءة كلمــة معينــة .وتــد ّرس
العالقــات بــن الحــروف وأصواتهــا كجــزء مــن الق ـراءة بالنظــر إىل الكلــات (الق ـراءة البرصيــة) ،فــإذا مل
يكــن هنالــك توصيــف وترتيــب مســبق لتسلســل الحــروف وأصواتهــا إمنــا يتقــرر التسلســل مــن خــال أي
كلــات يواجههــا القــارئ يف النــص ،يكــون الربنامــج عندئــذ مفتقـرا ً إىل املنهجيــة أو إىل التضمــن املطلــوب
للقواعــد الصوتيــة .وتســمى هــذه الطريقــة أحيانــاً بالصوتيــات الع َرضيــة ،أي التدريــس اعتــادا ً عــى
أصــوات الحــروف بــدالً عــن أســائها والبــد ًء بالحــروف ال بالكلــات ( )Incidental phonicsباإلشــارة إىل
تدريــس الق ـراءة بالطريقــة اللغويــة الشــاملة (.)Whole language teaching

محو األمية الناشئة -

Emergent Literacy

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.
ويشــتمل محــو األميــة الناشــئة عــى اللغــة الكالميــة (التحــدث) ومعرفــة األصــوات الكالميــة ومعرفــة
الكتابــة املطبوعــة.

االضطراب االنفعايل -

)Emotional Disturbance (ED

يشــر مصطلــح االضط ـراب االنفعــايل إىل حالــة تظهــر فيهــا واحــدة عــى األقــل أو أكــر مــن واحــدة مــن
الخصائــص املذكــورة أدنــاه خــال فــرة زمنيــة طويلــة وبدرجــة ملحوظــة مــن شــأنها التأثــر ســلباً عــى
األداء الــدرايس:
1.عــدم القــدرة عــى التعلــم ،وهــو عــدم قــدرة ال ميكــن تفســره بالعوامــل العقليــة أو الحســية أو
الصحيــة An inability to learn that cannot be explained by intellectual, sensory, or
.health factors
2.عدم القدرة عىل إقامة عالقات اجتامعية مرضية أو املحافظة عليها مع االقران واملعلمني
An inability to build or maintain satisfactory interpersonal relationships with peers
and teachers.
 3.أمنــاط مــن الســلوكيات أو املشــاعر غــر املناســبة تحــت الظــروف العاديــةInappropriate types of
.behavior or feelings under normal circumstances
4.امليل إىل أن تطوير شعور عام باالكتئاب وعدم السعادة
.A tendency to develop general pervasive moods of unhappiness or depression
5.امليــل إىل إظهــار بعــض األع ـراض الجســمية واملخــاوف املتعلقــة باملشــاكل الشــخصية واملدرســية.
A tendency to develop physical symptoms or fears associated with personal or school
problems.
معجم صعوبات التعلم
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الذكاء االنفعايل -

)Emotional Intelligence (EI

يعــد بعــض الرتبويــن الــذكاء االنفعــايل أحــد أوجــه الــذكاءات املتعــددة ،ويعــد الــذكاء االنفعــايل بصفــة
عامــة مبثابــة االســتعداد الفطــري الكامــن للشــعور باالنفعــاالت إحساس ـاً بهــا واســتخداماً لهــا والتعامــل
معهــا تواص ـاً ومتيي ـزا ً وتذك ـرا ً وإدارةً .ويوجــد قــدر معتــر مــن االختــاف وعــدم التوافــق فيــا بتعلــق
بتعريــف الــذكاء االنفعــايل.

التعاطف -

Empathy

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).

التشجيع عىل النمو -

Encouragement to develop

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
ينجــزه الطفــل العــادي .فقــد أشــار البحــث العلمــي يف هــذا الجانــب ،أن األطفــال املولوديــن مبوجــات
دماغيــة غــر عاديــة ميكنهــم تحقيــق درجــات عاديــة يف اختبــارات قيــاس الــذكاء يف حالــة تنشــئتهم يف
بيئــات أرسيــة تســتجيب ملتطلباتهــم وتعنــى بحاجاتهــم وتدعــم صحتهــم النفســية .وباملقابــل فــإن األطفــال
الذيــن يواجهــون ذات املشــاكل عنــد الــوالدة ويرتبــون يف منــازل غــر متجاوبــة مــع متطلباتهــم وغــر داعمة
لهــم تــزداد لديهــم احتــاالت مواجهــة املشــاكل يف التحصيــل الــدرايس والتكيــف مــع الجــو املــدريس.

اإلثراء -

Enrichment

يشــر املصطلــح إىل تغطيــة أكــر عمقــاً وشــموالً للمحتــوى وهــي تغطيــة تقــدم يف الغالــب للطــاب
املوهوبــن ،وينبغــي عــدم الخلــط بينــه وبــن التاميــز ( )differentiationأو الترسيــع ( ،)accelerationأي
تخطــي الصفــوف أو التعليــم الفــردي أو االلتحــاق املبكــر باملدرســة أو أخــذ مقــررات أعــى يف صفــوف
أدىن أو نقــل الطفــل مــن مرحلــة معرفيــة إىل أخــرى أعــى مــن ســنه أو تخريــج الطالــب قبــل زمالئــه نظـرا ً
لتفوقــه.
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الظروف البيئيـة -

Environmental conditions

تشــر الظــروف البيئيـــة إىل املخاطــر البيئيــة املتمثلــة يف العوامــل التــي تتداخــل مــع منــو الطفــل أو الرضيــع
وتؤثــر فيــه وهــي الســبب الرئيــي يف حــدوث اإلعاقــات لــدى الطــاب بعــد ســن السادســة .ومــن بــن
بعــض العوامــل البيئيــة املعروفــة التــي تؤثــر يف منــو الطفــل ،هنالــك ســوء معاملــة األطفــال مــن قبــل
والديهــم والفقــر  ،ذلــك أن عــدم إملــام األب أو األم بأســاليب تنشــئة الطفــل والتــي مــن شــأنها تســهيل
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 ســيام 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.

العوامل البيئية -

Environmental Factors

العوامــل البيئيــة هــي املتغ ـرات التــي مــن شــأنها التأثــر عــى كيفيــة التعلــم لــدى الطــاب يف املــدارس؛
ومنهــا عــى ســبيل املثــال ،ال الحــر ،الفقــر والتمييــز العنــري وغيــاب الرعايــة الصحيــة والضغــوط
النفســية األرسيــة.

حركات العينني غري الطبيعية -

Erratic Eye Movements

الحــظ بعــض الباحثــن حــركات غــر طبيعيــة للعينــن أثنــاء الق ـراءة ،وتشــمل حــاالت التتبــع والحــركات
الخفيفــة الرسيعــة للتنقــل مــن موضــع للموضــع الــذي يليــه يف الق ـراءة ومــا يف حكــم ذلــك .ويف حالــة
الطــاب ذوي صعوبــات الق ـراءة فــإن للعديديــن منهــم أنــواع مختلفــة مــن الحــركات الشــاذة والغريبــة
للعينــن أثنــاء القـراءة ،ويشــمل ذلــك حــاالت الرتاجــع وعكــس الحــروف .وقــد تــم اســتخدام هــذه الحــاالت
غــر الطبيعيــة للعينــن كأســاس لتصنيــف العــر الق ـرايئ لفئــات فرعيــة مــن قبــل بعــض الباحثــن.

تحليل األخطاء -

Error Analysis

يشــار إىل تحليــل األخطــاء أحيانـاً مبســمى تحليــل اإلجابــات الخاطئــة ((Mistake Analysis؛ وهــو عبــارة
عــن طريقــة لتحديــد املجــاالت التــي تنطــوي عــى صعوبــة يواجههــا الطالــب ،كقيامــه مثـاً بإبــدال حــرف
متحــرك (حــرف علَّــة) بآخــر ،أو حــذف أصــوات كالميــة معينــة أثنــاء القـراءة الجهريــة  ،كأخطــاء متكــررة
يقــع فيهــا.

أخالقيات االختبارات -

Ethics In Testing

يقصــد بأخالقيــات االختبــارات العنايــة باملبــادئ األساســية لالختبــار واملنطويــة عــى تحــري العدالــة
واألمانــة وتوخــي الحــرص عــى املســاواة وإتاحــة الفــرص املتكافئــة لجميــع الجالســن لالختبــار مــن حيــث
أســاليبه وأدواتــه وظــروف إجرائــه وتصحيحــه والقـرارات املرتتبــة عــى نتائجــه ،واتخــاذ القـرارات بنــا ًء عــى
معلومــات وافيــة صحيحــة .وهنالــك لجــان وجمعيــات عديــدة تقــدم منــاذج بأخالقيــات االختبــارات أو مــا
معجم صعوبات التعلم

75

يســمى «الدســتور األخالقــي لالختبــارات» ،وكمثــال لذلــك الدليــل النموذجــي ألســاليب االختبــارات املتفقــة
مــع األســس العلميــة املتبعــة يف مجــال الرتبيــة والتعليــم ،وهــو مــن إعــداد اللجنــة املشــركة ألســاليب
االختبــارات.

علم أسباب املرض -

Etiology

يشــر املصطلــح إىل أســباب املــرض أو الضعــف أو اإلعاقــة ،وقــد يشــمل ذلــك العوامــل الوراثيــة أو األســباب
الناجمــة عــن خلــل يف وظائــف أعضــاء الجســم (األســباب العضويــة) أو العوامــل البيئيــة أو العوامــل
النفســية.

التقويم -

Evaluation

التقويــم هــو عمليــة االســتعانة باإلجـراءات الرســمية وغــر الرســمية لتحديد مجــاالت معينة تتعلــق مبواطن
القــوة لــدى الشــخص باإلضافــة إىل احتياجاتــه وأهليتــه لخدمــات الرتبيــة الخاصــة .وميكــن االســتئناس
مبعطيــات التقييــم لتقويــم أو تحديــد مــا إذا كان الطفــل يعــاين مــن صعوبــات التعلــم ( ،)LDأم أن
لديــه اضط ـراب نقــص االنتبــاه ونشــاط زائــد ( .)ADHDوميكــن أن يطلــق عــى هــذا مســمى التقويــم
( )evaluationومــن املحتمــل أن يأخــذ بعــن االعتبــار كال مــن التاريــخ النــايئ ()developmental history
واملهــارات املعرفيــة /التفكــر ( )cognitive / thinking) skillsومهــارات التعلــم ومســتوى التحصيــل
األكادميــي واألداء الوظيفــي االجتامعــي واالنفعــايل.

األحداث املصاحبة للحمل والوالدة -

Events occurring During Pregnancy and Birth

يقصــد بهــا األحــداث التــي تقــع داخــل الرحــم أثنــاء الحمــل أو أثنــاء عمليــة الــوالدة ،ومتثــل هــذه االحداث
الفئــة الثانيــة ،عــى اعتبــار أن اإلضطرابــات الوراثيــة ( ( Genetic disordersمتثــل الفئــة األوىل مــن الفئــات
التــي تنــدرج تحتهــا الحــاالت التــي تجعــل الطــاب عرضــة للخطــر ،فاملــرأة التــي تصــاب بالحصبــة األملانيــة
يف األشــهر الثالثــة األوىل مــن الحمــل ترتفــع لديهــا احتــاالت إنجــاب طفــل لديــه ضعــف يف البــر أو ثقــل
يف الســمع أو إعاقــه فكريــة أو طفــل يجمــع بــن اثنتــن أو ثــاث مــن تلــك اإلعاقــات ،كــا أن األم التــي
يزيــد عمرهــا عــى  35عام ـاً ترتفــع لديهــا أيض ـاً احتــاالت إنجــاب طفــل لديــه إعاقــات .كــا أن نقــص
كميــة األكســجني  ))Sufficient Oxygenعنــد الــوالدة ،ونقــص األوكســجني ( )anoxiaيحــدث عــادة عندمــا
يكــون الحبــل الــري ملتفـاً حــول رقبــة الجنــن أو خــروج املولــود بقدميــه أوالً بــدالً عــن رأســه (Breech
 ،)birthيرتبــط مبعــدالت عاليــة مــن الشــلل املخــي.

التدخل القائم عىل الربهان العلمي -

Evidence-Based Intervention

يشــر التدخــل القائــم عــى الربهــان العلمــي إىل طُ ـ ُرق تدخــل مســتخل ََصة نتائجهــا مــن البحــث العلمــي
التجريبــي أو شــبه التجريبــي القــوي أو دراســات الحالــة الواحــدة .وتحســن التدخــات القامئــة عــى الربهان
العلمــي تعلــم الطالــب بدرجــة واضحــة.
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معايري االستبعاد -

Exclusionary Criteria

يســتبعد الطالــب مــن برامــج صعوبــات التعلــم إذا ثبــت أن ســبب الصعوبــة ناجــم عــن إعاقــات أخــرى
أو ظــروف غــر مالمئــة ،حيــث ميثــل فحــص عنــر االســتبعاد مكونـاً أساســياً للضوابــط املتبعــة يف التعــرف
عــى صعوبــات التعلــم وتحديدهــا .ويف ضــوء القواعــد العامــة الــواردة يف تعريــف مصطلــح صعوبــات
التعلــم ،يبــدو مالمئـاً اســتبعاد العوامــل التاليــة :اإلعاقــة الفكريــة ،واإلعاقــة البرصيــة ،واإلعاقــة الســمعية،
واإلعاقــة الحركيــة ،واإلضطرابــات الســلوكية واإلنفعاليــة  ،والخـرات التعليميــة والعوامــل البيئيــة والثقافيــة
غــر املناســبة.

التعرف اإلقصايئ -

Exclusionary Identification

يشــر التعــرف اإلقصــايئ إىل التعــرف عــى مفهــوم أو حالــة بإيـراد النقيــض لذلــك املفهــوم أو الضــد لتلــك
الحالــة ،فمصطلــح صعوبــات الق ـراءة عــى ســبيل املثــال كث ـرا ً مــا يعرفــه الباحثــون مبــا ليــس فيــه؛ إذ
يتــم تعريفــة أحيان ـاً باســتبعاد وإقصــاء األف ـراد الذيــن يقــل حاصــل ذكائهــم عــن املتوســط العــام وذوي
االضطرابــات االنفعاليــة األوليــة وذوي االضطرابــات الحســية األوليــة والذين لديهم مشــاكل تتعلــق بالخلفية
الثقافيــة وهكــذا .أي أنــه يتــم تعريــف املصطلــح بإخـراج جميــع األفـراد املتقــدم ذكرهــم وإقصائهــم مــن
فئــة األف ـراد ذوي صعوبــات الق ـراءة.

الوظائف التنفيذية -

Executive Functions

يشــر مصطلــح الوظائــف التنفيذيــة إىل القــدرة عــى ضبــط الســلوك والتحكــم فيــه عــن طريــق الذاكــرة
العاملــة ( ،)Working Memoryوالحــوار الداخــي ( )Inner Speechوالســيطرة عــى االنفعــاالت
ومســتويات اإلثــارة ومتالــك النفــس يف كل مــا تقــدم ،وتحليــل املشــاكل وتوصيــل الحلــول إىل اآلخريــن.
وهــو مصطلــح شــامل يتضمــن جملــة مــن الوظائــف املعرفيــة واإلدراكيــة املرتبطــة بالســلوك املوجــه
نحــو هــدف معــن .ويســود اعتقــاد بــأن املصطلــح يشــر إىل وظائــف الجــزء أمــام الجبهــي مــن الدمــاغ
( )prefrontal brain functionsمبــا يف ذلــك أشــياء مــن قبيــل املحافظــة عــى وظائــف املعالجــة املعرفيــة
( )maintenanceواالنتبــاه االنتقــايئ ( )selective attentionوالذاكــرة العاملــة ()working memory
والــوازع الــذايت الضبطــي والرتكيــز عــى االســتجابة املطلوبــة ( .)inhibitory controlوتتداخــل مشــاكل
الوظائــف التنفيذيــة مــع عــدد مــن الحــاالت التشــخيصية املتعلقــة بالطفولــة مبــا يف ذلــك صعوبــات التعلــم
( ،)LDواضطـراب نقــص االنتبــاه والنشــاط الزائــد ( ،)ADHDباإلضافــة إىل التوحــد عــايل القــدرات (high
 ،)functioning autismحيــث تكــون هــذه القــدرة متأخــرة أو متعطلــة.

اضطراب الوظائف التنفيذية -

Executive Function Disorder

يقصــد باضطـراب الوظائــف التنفيذيــة ،الصعوبــات يف مهــارات الوظائــف التنفيذيــة ،أي العمليــات املعرفيــة
واإلدراكيــة الالزمــة لتخطيــط النشــاطات وإدارتهــا وتوجيههــا مبــا يف ذلــك الــروع يف تلــك الوظائــف
والعمليــات ومشــاهدتها وهــي تســر قدم ـاً وضبــط الســلوك (كبــح الدوافــع واتخــاذ الق ـرارات الصائبــة
واملرونــة املطلوبــة وإدارة االنفعــاالت).
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معايري الخروج -

Exit Criteria

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 بطالقــة .ويكــون
ذلــك يف العــادة قامئـاً 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 الربامــج الخاصــة.

النمو املتوقع -

Expected Growth

هــو متوســط التغيــر يف درجــات االختبــارات التــي قصــد منهــا أن تكــون خــال مــدة محــددة لألف ـراد يف
عمــر معــن أو يف مســتويات صفيــة محــددة.

الكتابة التجريبية -

Experimental Writing

الكتابــة التجريبيــة غالبـاً مــا توصــف بهــا الجهــود التــي يبذلهــا الطــاب الصغــار للتــدرب عــى الكتابــة مــن
خــال إيجــاد حــروف متخيلــة وأخــرى حقيقيــة وتنظيــم الخربشــة والعالمــات عــى الــورق.

اللغة التعبريية -

Expressive Language

قصد بها القدرة عىل استخدام اللغة للتواصل مع الغري والتعبري عن الذات.
يُ َ

درجات القياس املمتدة -

)Extended Scale Scores (ESS

تســمح هــذه الدرجــات مبتابعــة تطــور مجموعــة مــن الطــاب ورصد مــدى تقدمهــا يف احــد املواد الدراســية
كالقـراءة مثـاً لعــدة ســنوات وذلــك عــى نظــام واحــد للقيــاس املتــدرج املتواصــل .وقــد تــم ترتيــب درجات
القيــاس املمتــد وفقـاً لخطــوات متدرجــة متعادلــة مــن حيــث الحجــم بحيــث يتســنى جمعهــا واســتخراج
متوســطها وذلــك عــى غـرار مــا يتــم يف أنظمــة القيــاس مبعــادل املنحنــى االعتــدايل (.)NCE

متديد السنة الدراسية -

)Extended School Year (ESY

يشــر متديــد الســنة الدراســية إىل تقديــم برامــج الرتبيــة الخاصــة والخدمــات ااملســاندة خــال اإلجــازة
الصيفيــة أو فـرات 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 الرتبويــة الفرديــة أن ينظــر يف مــدى الحاجــة لتمديــد
الســنة الدراســية يف كل اجتــاع مــع وجــوب وصــف الخدمــات املطلوبــة يف تلك الفــرة تحديــدا ً باإلضافة إىل
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األهــداف املتوخــاة منهــا .وال يكــون متديــد الســنة الدراســية مطلوبـاً بالــرورة لجميــع الطــاب امللتحقــن
بربامــج الرتبيــة الخاصــة .لــذا يجــب تصميــم الخدمــات املـراد تقدميهــا يف فــرة التمديــد عــى أســاس فــردي،
ووفقـاً الحتياجــات كل طالــب عــى حــدة.

متديد وقت االختبار -

Extended Testing Time

قــد يتطلــب الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم وقــت إضــايف ألخــذ االختبــارات أو القيــام مبهمــة مــا يف
الفصــل الــدرايس .ويضمــن الوقــت اإلضــايف أن أداء الطالــب يعكــس أتقــان محتــوى املنهــج أكــر مــن
الرسعــة ،إال إذا كانــت الرسعــة متطلبـاً 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 الرضوريــة األخــرى.

املصدر الخارجي للتحكم -

External Locus Of Control

مييــل بعــض األف ـراد مــن ذوي صعوبــات التعلــم إىل إيجــاد ســبب خارجــي للضبــط والتحكــم أو ذرائــع
خارجيــة ،مبعنــى أنــه عندمــا ال تســر األمــور عــى مــا يـرام ال يحــاول الفــرد إطالقـاً أن يلــوم نفســه وإمنــا
يلقــي تبعــة ذلــك عــى األشــخاص اآلخريــن أو عــى بعــض العوامــل الخارجيــة .ويف حالــة اإلخفــاق يف أداء
مهمــة مــا ،كث ـرا ً مــا يحــاول أن ينحــى بالالمئــة عــى الزمــان أو الظــروف أو األعــوان ...الــخ.

االنطفاء أو املحو -

Extinction

يشــر املصطلــح إىل وصــف إجـراء 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 تدريجيـاً وســيضعف االســتعداد للقيــام بــه ويقــل معــدل تكـراره إىل أن يتوقــف متامـاً أو يصبــح
نــادر الحــدوث.

الدافعية الخارجية -

Extrinsic Motivation

يشــر املصطلــح إىل املعــززات ( )Reinforcersأو املكافآت ( )rewardsأو الحوافز التشــجيعية ()incentives
املســتخدمة مــن قبــل املعلــم إلكســاب الطالــب ســلوكاً مــا (باملقارنــة مــع الدافعيــة الذاتيــة (self-
 ،)motivationأو الداخليــة (.)intrinsic

التآزر بني العني واليد -

Eye-Hand Coordination

يشــر املصطلــح إىل االســتخدام املنســق لحــركات اليــد املنتظمــة بعــد تفســر املعلومــات البرصيــة واللمســية
(املتعلقــة بحاســة اللمس).
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العالج بالصق العني -

Eye-Patch Treatment

يشــر العــاج بالصــق العــن إىل أحــد الحلــول لصعوبــة القـراءة بنــا ًء عــى اقـراح ســتني ( )Steinوزمالئــه،
حيــث يــرى مــا يــي :مبــا أن األفـراد ذوي صعوبــات القـراءة يواجهــون مشــاكل رئيســية وكبــرة يف تناســق
محــاور اإلبصــار بالعينــن فــا عليهــم إال أن يســتخدموا عينـاً واحــدة يقــرؤون بهــا.
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F
الصدق الظاهري -

Face Validity

يشــر الصــدق الظاهــري إىل مــدى مالءمــة أســئلة االختبــار لقيــاس الســلوك املــراد قياســه ،أو لتقييــم
القــدرة امل ـراد تقييمهــا ،حســب تقديــر الشــخص الــذي يعــرف ذلــك الســلوك أو تلــك القــدرة .وال يعــد
الصــدق الظاهــري أساس ـاً ســليامً لتقييــم مالءمــة االختبــار وإمكانيــة االســتفادة منــه يف تحقيــق الغــرض
املســتخدم مــن أجلــه .ومــع هــذا ،فهــو يحظــى بقبــول واســع ورواج شــديد يف أوســاط الذيــن مل يتلقــوا
تدريب ـاً كافيــا عــى نظريــة االختبــارات.

العوامل املؤثره عىل الفهم القرايئ -

Factors affecting Reading Comprehension

تشــر العوامــل املؤثــره عــى فهــم القـراءة 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.

الحقائـــق -

Facts

كشــأن الحقائــق املحضــة رسعــان مــا تصبــح الحقائــق خــارج ســياق الواقــع وعليــه يصبــح الفهــم والتفكــر
النقــدي أهــم مــن الحقائــق وهكــذا .ويــأيت ذلــك مــن بــاب الســخرية مــن التعليــم التقليــدي يف بعــض
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 نصـاً .وملــا كانــت هنــاك عالقــات متداخلــة
ومتبادلــة بــن الحقائــق والفهــم فــإن اســتبعاد الحقائــق واملعرفــة القامئــة عــى الحقائــق والرتكيــز فقــط
عــى التفكــر النقــدي والفهــم ألمــر ال يعــود بالفائــدة عــى األداء الــدرايس للطــاب .

التعليم املبني عىل املزاعم -

Fad-based Education

يشــر املصطلــح إىل التعليــم القائــم عــى األفــكار التــي تتغــر برسعــة والراميــة إىل تحســن مخرجــات
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 والربهــان مبــا
ال يرقــى إليــه الشــك ،عــى ســبيل املثــال ،بشــأن تدريــس مــادة القـراءة للمبتدئــن .يتــم تجاهــل املعلومــات
إذا مل تكــن مناســبة لخيــار أيديولوجــي مفضــل.

التضاؤل (السيطرة عىل املثري الرشطي) -

)Fading (Stimulus Control

يقصــد بــه إزالــة املثــر تدريجيــا لفــك االرتبــاط بــن املثــر واالســتجابة ،وهــو أســلوب يســتخدم للتعلــم
بــدون أخطــاء ،بحيــث يعمــد املعلــم إىل تزويــد الطفــل مبثـرات متعــددة الســتلهام االســتجابة .ويتضــاءل أو
يتناقــص عــدد املثـرات تدريجيــا إىل أن يصبــح مثــر واحــد هــو املتحكــم يف االســتجابة.
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اإليجابيات الزائفة -

false positives

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.

السلبيات الزائفة -

false positives

يشــر مصطلــح الســلبيات الزائفــة يف مجــال صعوبــات (إعاقــات) التعلــم اىل الطــاب الذيــن ال يتــم
تشــخيصهم ضمــن فئــة صعوبــات التعلــم وهــم كذلــك ،وهــو عكــس معنــى اإليجابيــات الزائفــة.

عائيل -

Familial

يشري املصطلح إىل يشء ينحرص حدوثه بني أفراد العائلة الواحدة.

تقييم العائلة -

Family Assessment

يشــر املصطلــح إىل التعــرف عــى احتياجــات العائلــة فيــا يتعلــق بنمــو الطفــل وذلــك بتوجيــه مــن
العائلــة نفســها.

الخدمات املتمركزة حول االرسة -

Family Centered Service

يقصــد مبصطلــح الخدمــات املتمركــزة حــول االرسة أو املتمحــورة حــول العائلــة إىل توفــر املــوارد وتقديــم
الخدمــات املســاندة لدعــم وتعزيــز قــدرات األرس وأوليــاء األمــور وأطفالهــم معـاً.

قانون خصوصية الحقوق العائلية الرتبوية

)Family Education Rights Privacy Act (FERPA

يشــر قانــون خصوصيــة الحقــوق العائليــة الرتبويــة إىل قانــون اتحادي صــدر يف الواليــات املتحــدة األمريكية
لحاميــة خصوصيــة ســجالت الطــاب الرتبويــة والتعليميــة .وينطبــق القانــون عــى جميــع املــدارس التــي
تتلقــى متويــا مبوجــب الربامــج املعمــول بهــا يف وزارة الرتبيــة األمريكيــة .ويكفــل هــذا القانــون حقــوق
اآلبــاء واألمهــات وأوليــاء األمــور فيــا يتعلــق بالســجالت التعليميــة ألطفالهــم .وتنتقــل تلــك الحقــوق إىل
الطالــب أو الطالــب الســابق الــذي بلــغ ســن الثامنــة عــرة مــن عمــره أو الــذي التحــق بــأي مؤسســة
تعليميــة فــوق مســتوى املــدارس الثانويــة .ويطلــق عــى الطــاب والطــاب الســابقني الذيــن أنتقلــت إليهــم
الحقــوق املتقــدم ذكرهــا مســمى الطــاب املؤهلــن أو الذيــن تنطبــق عليهــم الــروط.

الربنامج العائيل للطفل يف أول مشيه -

)Family Infant Toddler Program (FITP

يعنــي برنامجـاً 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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العالج األرسي -

Family Therapy

يشــر العــاج األرسي إىل عــاج األرسة كوحــدة واحــدة بــدالً عــن عــاج أعضائهــا كل عــى حــدة ،وهــو عبــارة
عــن نــوع مــن العــاج الجامعــي التخصــي الــذي يخضــع فيــه أف ـراد األرسة املعنيــة للعــاج كمجموعــة
واحــدة.

اضطراب التغذية -

Feeding Disorder

اضطـراب التغذيــة حالــة يكــون فيهــا الطفــل يف ســن الرضاعــة أو الطفولــة املبكــرة غــر قــادر عــى تنــاول
الطعــام أو رافضــا لــه أو يواجــه صعوب ـ ًة يف تناولــه ،مــا يفــي إىل اإلصابــة املتكــررة باألم ـراض وعــدم
النمــو بصــورة طبيعيــة ،بــل وإىل الوفــاة.

طريقة «فرينالد» الحركية -

Fernald-Kinesthetic Approach

وضــع «فرينالــد» األســاس واللبنــات األوىل لهــذه الطريقــة يف عــام 1921م ،وقــد عرفــت فيــا بعــد بالطريقــة
الحركيــة الحســية (طريقــة اســتخدام حــواس الســمع والبــر واللمــس والحركــة) واملجموعــة يف الكلمــة
اإلنجليزيــة االختصاريــة ()VAKT؛ وتســتند هــذه الطريقــة عــى اســتخدام أربعــة أمنــاط حســية مركبــة
تواكبهــا حــركات تتبعيــة أو ملســية (البــري والســمعي والحــريك واللمــي) يف عمليــة تعليــم طريقــة
التعــرف عــى الكلــات ومهــارات الق ـراءة.

املهارات الحركية الدقيقة -

Fine Motor Skills

يقصــد بهــا التحكــم يف العضــات الصغــرة أو الدقيقــة يف اليديــن واألصابــع ،والالزمــة لنشــاطات ،مثــل
الكتابــة والقــص والقطــع.

التجميع املرن -

Flexible Grouping

ميكــن أن يكــون الطــاب جــزء مــن عــدة مجموعــات مختلفــة ،كــا ميكــن أن يعمــل كل منهــم مبفــرده
حســب مالءمــة املهمــة مــع اســتعداد الطالــب أو اهتامماتــه أو أســلوب تعلمــه.

الدرجات الدنيا -

Floor

يطلــق مســمى الدرجــات الدنيــا ،يف االختبــارات املقننــة ،عــى أقــل درجــة ميكــن أن يقيســها االختبــار
بصــدق وثبــات (قــدرة االختبــار عــى قيــاس مــا وضــع ألجلــه بدقــة ومــدى تطابــق فق ـرات املقيــاس مــع
محتــوى أو هــدف االختبــار امل ـراد قياســه).

وقت الجلوس عىل األرض -

Floor Time

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 ســتانيل غرينســبان ( ،)Dr. Stanley Greenspanحيــث أصبحــت أكــر شــيوعا
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بــن العاملــن يف مجــال التدخــل املبكــر ولــدى املختصــن يف التعامــل مــع األطفــال الذيــن تـراوح أعامرهــم
بــن ســنتني وثــاث ســنوات ممــن يواجهــون صعوبــات يف االنضبــاط واالنتظــام الــذايت .ويتمحــور تركيــز
هــذه الطريقــة حــول العالقــة التفاعليــة بــن مقــدم خدمــة الرعايــة والطفــل املتلقــي للخدمــة يف محاولــة
لرتســيخ مبــدأ التنــاوب يف أخــذ األدوار والتجــاوب والتفاعــل اإليجــايب واالســتجابة التفاعليــة املوجبــة مــن
خــال نشــاطات األلعــاب مفتوحــة النهايــة.

الطالقة -

Fluency

يشــر مصطلــح الطالقــة إىل القــدرة عــى قـراءة النــص قـراءة صحيحــة ورسيعــة وبدقــة وسالســة بســكنات
وحــركات وحالــة انفعاليــة مالمئــة وبالقــدر الــازم مــن القــدرة التعبرييــة والفهــم واالســتيعاب .ويكــون
بوســع القــارئ الــذي يقــرأ بطالقــة أن يقــرأ بانســيابية وسالســة دومنــا حاجــة الســتغراق وقــت طويــل
يف نطــق الكلــات؛ كــا يكــون مبقــدوره أيضــاً االســتئناس باملواقــف الســياقية لتوضيــح الكلــات غــر
املعروفــة .وتكــون الطالقــة أوضــح مــا تكــون عندمــا يقــرأ املــرء جهـرا ً ،وميكــن أن تتجــى يف قــدرة القــارئ
عــى اســتيعاب مــا يقــرأ .ويســتطيع مــن يقــرأ بطالقــة أن ينتبــه إىل التفاصيــل الدقيقــة يف الكتابــة ألنــه ال
يحتــاج إىل أن ميــي كث ـرا مــن الوقــت يف نطــق الكلــات .وملــا كان مــن يســتطيعون الق ـراءة بطالقــة ال
يلزمهــم الرتكيــز 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.

املراقبة املركَّزة -

)Focused Monitoring (FM

املراقبــة املركــزة هــي طريقــة للمراقبــة التــي تســتهدف املتطلبــات األوثــق صلـ ًة بتحســن النتائــج وتجويــد
املخرجــات لألطفــال ذوي اإلعاقــات ،كــا تســتهدف املــدارس التــي تكــون يف أمــس الحاجــة للدعــم
واملســاندة لتحســن مســتوى األداء ودرجــة االمتثــال لألنظمــة واملتطلبــات.

التقييم الرسمي -

Formal Assessment

يشــر مصطلــح التقييــم الرســمي إىل عمليــة جمــع املعلومــات باســتخدام االختبــارات املقننــة املنشــورة
يــدا ً بيــد مــع إجـراءات محــددة لتنفيــذ التقييــم وتفســر نتائجــة وهــو يســتخدم التخــاذ القـرارات العامــة
املتعلقــة بالتدريــس .ويجــرى التقييــم الرســمي بواســطة املهنيــون ذوو الدرايــة يف منهجيــة التقييــم يف النمــو
الطبيعــي أو غــر الطبيعــي.

مرحلة العمل ّيات املنهجية -

Formal Operational Stage

يشــر املصطلــح إىل املرحلــة الرابعــة واألخــرة مــن مراحــل نظريــة النمــو املعــريف (theory of cognitive
 )developmentلــدى بياجيــه ( ،)Piagetوفيهــا يكتســب األطفــال مهــارات التفكــر املجــرد (abstract
 )thinkingواالســتدالل القائــم عــى االفرتاضــات (.)hypothetical reasoning

االختبارات الرسمية -

Formal Tests

جــرت العــادة عــى أن تكــون هــذه االختبــارات مقننــة ،وأن تنطــوي عــى أدوات وظــروف تطبيــق يتعــن
التقيــد بهــا وإتباعهــا مبنتهــى الدقــة ،بحيــث تصبــح النتائــج قابلــة للمقارنــة مــع نتائــج امل ـرات األخــرى
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التــي يجــري فيهــا االختبــار .أمــا تفســر نتائــج االختبــار فهــو يســتهدف درجــات مســتويات األداء الصفــي
( ،)grade levels of functioningودرجــات النظــام املئينــي ( ،)Percentile standingsودرجــات التســيع
املعيــاري ( ،)stanine scoresوالدرجــات املعياريــة (...)Standard Scoresالــخ.

التقييم التكويني -

Formative Assessment

يشــر التقييــم التكوينــي إىل إج ـراءات قيــاس تســتخدم ملراقبــة مــدى تقــدم الطالــب يف أدائــه الفــردي،
وتســتخدم هــذه اإلجـراءات لقيــاس مســتوى أداء الفــرد عطفـاً عــى قدراتــه الخاصــة ،يف مقابــل االختبــارات
ويص ِّم ـ َم التقييــم
املقننــة التــي ت ُســتخدم يف املقــام األول ملقارنــة أداء الفــرد مــع أداء الطــاب اآلخريــنُ .
التكوينــي لتقييــم الطــاب بصــورة دوريــة منتظمــة حتــى يتســنى تعديــل طريقــة التدريــس ملســاعدة
الطــاب عــى بلــوغ املســتويات التحصيليــة املســتهدفة .ويعــد التقييــم املبنــي عــى املنهــج أحــد مناذجــه.

منوذج املصادر األربعة -

)Resources 4( Four Resources Model

هــو منــوذج يضــم متطلبــات التعلــم متعــدد األبعــاد والخاصــة بالقـراءة بكفــاءة وفاعليــة يف عــامل متعــدد
النــاذج ،يكــون فيــه املتعلــم املثقــف هــو مــن يســتطيع فــك الرمــوز بتحويــل الحــروف املكتوبــة إىل
أصــوات مــن خــال نطــق النصــوص املكتوبــة نطق ـاً صحيح ـاً بربــط حــروف كلامتهــا بأصــوات حروفهــا،
كــا يســتطيع فهــم معــاين النصــوص املكتوبــة وإنشــاء النصــوص ذات املعــاين ،ويســتطيع كذلــك اســتخدام
النصــوص اســتخداماً صحيح ـاً بتوظيفهــا ألغراضهــا املتوخــاة ،فض ـاً عــن تحليــل النصــوص بعــن الناقــد
الثاقبــة .واملصــادر األربعــة جميعهــا عــى نفــس الدرجــة مــن األهميــة عندمــا ينخــرط الق ـراء يف عــدة
مواقــف مشــركة.

التعليم العام املالئم املجاين -

)Free Appropriate Public Education (FAPE

التعليــم العــام املالئــم واملجــاين مصطلــح مســتخدم يف القانــون تعليــم األف ـراد ذوي اإلعاقــات (،)IDEA
ويقصــد بــه الرتبيــة الخاصــة والخدمــات املســاندة والتــي يتــم تقدميهــا مــن خــال خطــة تربويــة فرديــة
دومنــا تكلفــة عــى أوليــاء األمــور.

التوزيع التكراري -

Frequency distribution

التوزيــع التكـراري هــو أســلوب لعــرض البيانــات بيانيـاً ،كعــرض درجــات االختبــار يف رســم بيــاين أو مخطــط
توضيحي.

الفصوص األمامية (الجبهية) -

Frontal Lobes

هــا الفصــان الواقعــان يف مقدمــة املــخ ،وهــا مســؤوالن عــا يشــار إليــه مبســمى الوظائــف التنفيذيــة
( )Executive Functionsويتــوىل هــذه املســئولية بصفــة خاصــة الجــزء األمامــي مــن الفــص الجبهــي
(الفصــوص الجداريــة) عل ـاً بــأن هــذه الوظائــف التنفيذيــة ،ضمــن أشــياء أخــرى ،ترتبــط بالقــدرة عــى
ضبــط ســلوك الفــرد .وهــا أيضـاً موقعــان للنمــو غــر الطبيعــي يف األشــخاص ذوي إضطـراب نقــص االنتبــاه
والنشــاط الزائــد.
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طريقة النهاية األمامية -

Front-End Approach

يقصــد بهــا اس ـراتيجية للتقديــر ،يتــم فيهــا الرتكيــز عــى النهايــة األماميــة أو الخانــات الواقعــة يف أقــى
اليمــن بحســبانها األهــم أو األوضــح بالنســبة للمســألة ،ومــن ثــم يتــم إجـراء التســويات للخانــات املتبقيــة،
حيــث يتوقــف مقــدار قيمــة التســوية عــى مســتوى مهــارة الطالــب.

مستوى القراءة اإلحباطي -

Frustration Reading Level

يشــر مســتوى القـراءة اإلحباطــي إىل ذلــك املســتوى الــذي تصبــح عنــده القـراءة ســبباً لإلحبــاط بالنســبة
للقــارئ ،حيــث يهبــط مســتوى الدقــة يف التعــرف عــى الكلــات وفهمهــا إىل أقــل مــن .%75

تحمل اإلحباط -

Frustration Tolerance

القــدرة عــى االســتمرار يف العمــل عــى حــل مســألة أو مشــكلة حتــى عندمــا تحــدث انتكاســات أو ال
يحــدث ســوى القليــل جــدا ً مــن التقــدم.

قامئة «فراي» -

Fry List

قامئة مشهورة تتضمن الكلامت البرصية.

التقييم الوظيفي -

Functional Assesment

هــو تقييــم يشــمل الحصــول عــى النتائــج والســوابق التــي تحفــز الســلوك وتشــحذ الهمــة لــه ،واألحــداث
واملالبســات املصاحبــة للحــدث الســلويك مــن عوامــل زمانيــة ومكانيــة وغريهــا ،والتــي تفــي جميع ـاً إىل
الســلوك غــر املرغــوب فيــه .وهــذه املعلومــات مــن شــأنها مســاعدة املعلمني عــى إعــداد الخطــط الرتبوية.

السلوكيات الوظيفية -

Functional Behaviors

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
مــن االســتقاللية واالعتــاد عــى النفــس يف حياتــه األكادمييــة واالجتامعيــة.

التقييم السلويك الوظيفي -

)Functional Behavioural Assessment (FBA

يشــر املصطلــح إىل طريقــة لحــل املشــاكل وهــي طريقــة ملعالجــة الســلوكيات املنطويــة عــى املشــاكل
لــدى الطــاب وذلــك باســتخدام أســاليب للتعــرف عــى مــا يتســبب يف حــدوث ســلوك معــن أو ســلوكيات
معينــة واختيــار التدخــات التــي متثــل عالجــا مبــارشا ً لذلــك الســلوك أو تلــك الســلوكيات .وميثــل التقييــم
الســلويك الوظيفــي مجــال اهتــام رئيــي يف حقــل علــم النفــس الرتبــوي.
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G
الفروق بني الجنسني -

Gender Differences

ورد يف حــاالت كثــرة أن عــدد الذكــور يفــوق عــدد اإلنــاث مــن حيــث نســبة انتشــار صعوبــات التعلــم
وتفشــيها يف أوســاط البنــن مقارنــة مــع البنــات وذلــك مبعــدل يــراوح بــن ( )1 : 3و( ، )1 : 5أي مــن
ثالثــة إىل خمســة أوالد مقابــل كل بنــت .وقــد تعــزى أســباب مــا تقــدم إىل مــا يــي )1 :ارتفــاع معــدل
هرمــون التستوســتريون يف األجنــة الذكـــور؛  )2انخفــاض معــدل أداء الوظائــف اللغويــة بالنصــف األيــر
مــن الكــرة املخيــة للذكــور؛  )3ارتفــاع معــدل املهــارات الكالميــة ومهــارات اللفــظ ومهــارات معالجــة
وتحديــد العالقــات املكانيــة لــدى اإلنــاث .وبــكل حــال فــإن الرباهــن املثبتــة مؤخ ـرا ً تثــر الشــكوك حــول
صحــة النســب املتقــدم ذكرهــا وتشــر إىل أن معــدالت انتشــار صعوبــات التعلــم متســاوية نســبياً لــدى
الذكــور واإلنــاث ســوا ًء بســواء ،حيــث يــرى بعــض الباحثــن أن ارتفــاع معــدل انتشــار صعوبــات التعلــم لدى
الذكــور مقارنــة باإلنــاث قــد يكــون بســبب التحيــز يف اإلحــاالت والتصنيــف .ومــن الواضــح أن األبحــاث
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 أيضـاً ،فعــى ســبيل املثــال،
تشــر أرقــام الحكومــة االتحاديــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل أن جميــع اإلعاقــات أكــر انتشــارا ً 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  %53مــن إجــايل املصابــن) ،واإلعاقــة
البرصيــة ( %56مــن املصابــن ذكــور) وتشــوه األعضــاء ( %54مــن املصابــن بهــا ذكــور).

مشاكل االتزان العام -

General coordination Problems

يشــر املصطلــح إىل الصعوبــة يف مامرســة األنشــطة البدنيــة التــي تتطلــب مهــارات حركيــة ،حيــث يوصــف
األفـراد الذيــن يعانــون مــن هــذه املشــاكل بعــدم الرباعــة يف النشــاط الحــريك .وقــد تشــمل هــذه املشــاكل
املهــارات الحركيــة الدقيقــة (( Fine motorواملهــارات الحركيــة الكبــرة (( Gross motorعــى حــد ســواء؛
حيــث تتطلــب املهــارات الحركيــة الدقيقــة يف أغلــب األحــوال تناغــم حركــة العينــن مــع حركــة األعضــاء
األخــرى (التناســق بــن الجهازيــن البــري والحــريك) .وهــي مشــاكل يعــاين منهــا بعــض مــن لديهــم
صعوبــات تعلــم.

التعميم -

Generalization

يقصــد بالتعميــم اســتخدام املعرفــة التــي تــم تعلمهــا ســابقاً أو املهــارات التــي تــم اكتســابها ســابقاً يف
ظــروف مختلفــة عــن الظــروف التــي تــم التعلــم فيهــا ابتــدا ًء.
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اإلضطرابات الجينية -

Genetic disorders

هــي اإلضطرابــات التــي تعــود إىل العوامــل الجينيــة .وهنــاك تقريبــاً أكــر مــن مئــة إضطرابــاً ترتبــط
بالعوامــل الجينيــة وتتعلــق بانخفــاض معــدالت النمــو ،ومــن هــذه االضطرابــات اإلعاقــة الفكريــة ومـــرض
(( )Tay-Sachsوهــو مــرض ويــؤدي إىل املــوت املبكــر) ،ومتالزمــة ترينــر .ورغــم أن األطفــال الذيــن يعانــون
مــن هــذه االضطرابــات يتطلبــون العنايــة الفوريــة والرعايــة املبــارشة فإنهــم ميثلــون أقــل مــن  %1مــن
األطفــال املعاقــن الذيــن بلغــوا ســن التعليــم املــدريس .ومــن كل ســتة عــر مولــودا ً جديــدا ً ميكــن إرجــاع
اإلعاقــة إىل أســباب جينيــة لــدى مولــود واحــد .ولعــل أحــد أســباب قلــة والدة األطفــال بعيــوب خلقيــة
يتمثــل يف أن الجنــن الــذي توجــد بــه عيــوب خلقيــة يــؤدي يف العــادة إىل حــاالت اإلجهــاض واإلســقاط
التلقــايئ للحمــل .وعليــه فــإن معظــم اإلعاقــات تنجــم عــن أحــداث تقــع أثنــاء فــرة الحمــل وبعــد الــوالدة.

النوع الفرعي الجيني -

Genetic Subtype

نــوع مــن صعوبــات القـراءة املرتبــط بعامــل جينــي قــوي ،حيــث متيــل مشــاكل القـراءة ألن تكــون متوارثــة
يف األرس جيـاً إثــر جيــل .ويــرى باناتــن ( )Banatyneأن هــذه املجموعــة يظهــر لديهــا أحــد أمنــاط البيــان
املختــر الخــاص بأحــد االختبــارات الفرعيــة التــي تتألــف منهــا منظومــة اختبــارات «وكســلر» لقيــاس
الــذكاء ،وهــو منــط مــكاين وإدرايك ،متتابــع (مــكاين يتعلــق بتحديــد العالقــات املكانيــة ،مثــل :إكــال عنــارص
الصــورة ،تصميــم األشــكال ،تجميــع أجـزاء الــيء ليصبــح متكامـاً؛ وإدرايك ،مثــل :أوجــه الشــبه والتامثــل،
املفــردات اللغويــة ،الفهــم واالســتيعاب؛ تتابعــي ،مثــل الحســاب والرياضيــات ،الرتميــز ،املــدى الرقمــي).
ويشــر «ديفريــس ( )DeFriesوديكــر ( »)Deckerإىل نــوع فرعــي ورايث يتصــف بالقصــور يف االســتدالل
واالســتنتاج العقــي ومتثيــل العالقــات واألبعــاد املكانيــة؛ وهــو قصور تقــف وراءه مشــاكل برصيــة  -إدراكية.

مقاييس املخرجات العامة -

)General Outcome Measures (GOM

تعــد مقاييــس املخرجــات العامــة أحــد أنــواع القيــاس املبنــي عــى املنهــج ،وتســتخدم هــذه املقاييــس
املهــام األخــرة والنهائيــة يف املنهــج (( ،capstone tasksحيــث يــؤدي النجــاح أو التحســن يف قيــاس
املخرجــات العامــة إىل عكــس الطبيعــة الرتكيبيــة الســتخدام وتطبيــق املهــارات املســاهمة (contributing
 . )skillsوتعــد الطالقــة يف القـراءة الجهريــة (( oral reading fluencyمــن أفضــل األمثلــة عــى مقاييــس
املخرجــات العامــة .ولــي يقــرأ الطالــب جهـرا ً بطالقــة (أي قـراءة صحيحــة ورسيعــة) ،فمــن الــروري أن
يكــون مبقــدوره اســتخدام تشــكيلة متنوعــة مــن املهــارات املســاهمة وتطبيقهــا جميعـاً يف آنٍ واحــد ،مبــا يف
ذلــك مهــارات اســتخدام الحــروف ،ومعرفــة الكلــات التــي ميكــن تأليفهــا مــن عــدد معــن مــن الحــروف أو
تركيبــات الحــروف ( )letter combinationsوالرتكيــب ،) )blendingأي وضــع الحــروف يف كلــات واإلملــام
بحصيلــة مــن املفــردات اللغويــة ،وثـراء الحصيلــة املعرفيــة ،وإجــادة النحــو أو علــم املعــاين وبنــاء الجمــل
برتكيــب كلامتهــا يف أشــكالها وعالقاتهــا الصحيحــة ( )syntaxومعرفــة املحتــوى .وبهــذا املعنــى فــإن مقاييــس
املخرجــات العامــة عبــارة عــن مقاييــس كليــة holistic
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عبقري -

Genius

يطلــق هــذا املصطلــح الشــائع االســتخدام يف اللغــة اإلنجليزيــة عــى الــذكاء املرتفــع وغــر العــادي ،ولكــن
ليــس لــه معنــى ثابــت يف مجــال الرتبيــة والتعليــم.

األنواع الفنية -

Genres

يشــر املصطلــح إىل تصنيــف لإلنشــاء والتأليــف األديب؛ وهــو تصنيــف مرتبــط مبس ـلَّامت نســق معــن أو
أســلوب محــدد كتلــك التــي ترتبــط بجامليــات الــرد ،والحجــج ،والشــعر ،واملقــاالت التــي تهــدف إىل
اإلقنــاع.

اللوحات الهندسية -

Geoboards

هــي عبــارة عــن مربعــات خشــبية أو بالســتيكية مغطــاة مبســامري أو حوامــل معدنيــة تفصــل بينها مســافات
متســاوية .وتســتخدم هــذه املربعــات إلظهــار املهــارات الحســابية والرياضيــة وتطويرهــا ،ويتــم نــر أرشطة
وأطــواق مصنوعــة مــن املطــاط أو القــاش ،ويتــم بســطها لتكويــن أشــكال هندســية (مربعــات لألطفــال
الصغــار ،وأشــكال هندســية متطابقــة وغــر محدبــة ذات عــرة أضــاع وعــر زوايــا للطــاب األكــر ســناً).

متالزمة غريستامن -

Gerstmann Syndrome

هــي مجموعــة قوامهــا أربعــة أعـراض مثــرة للجــدل ،يعتربهــا البعــض نوعـاً مــن صعوبــات الحســاب بينــا
يــرى البعــض اآلخــر أنهــا نــوع فرعــي مــن صعوبــات الق ـراءة ،وتتمثــل األع ـراض األربعــة املكونــة لهــذه
املجموعــة يف ضعــف مهــارات الرياضيــات ،ومشــاكل معرفــة اليمــن واليســار والخلــط بينهــا ،وفقــدان
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.

املوهوبون -

Gifted

يشــر املصطلــح إىل الطــاب الذيــن يفــوق أداؤهــم وقدراتهــم العقليــة مســتوى العمــر الزمنــي الــذي
ينتمــون لــه .ويظهــر هــؤالء الطــاب قــدرات أدائيــة عاليــة يف عــدة مجــاالت ،تشــمل عــى ســبيل املثــال
ال الحــر ،األداء العقــي العــام (حاصــل ذكاء يبلــغ أكــر مــن  ،)130اإلبــداع ،الفنــون البرصيــة والفنــون
الجميلــة ،املهــارات القياديــة ،مجــاالت دراســية محــددة ،املوســيقى ،الرياضــة .والبــد مــن يشء مــن التفريــق
لهــؤالء الطــاب يف التخطيــط للربامــج التــي ال يتــم يف العــادة تقدميهــا يف إطــار الفصــول العاديــة ،مثــل:
تركيــز املناهــج أو دمجهــا واإلرساع يف مجــال املحتــوى املقــرر عــى الطالــب بحيــث يتــم تقديــم محتــوى
منهجــي أعــى يف مســتوى صفــي أدىن .ويصنــف بعــض الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم كموهوبــن.
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خصائص املوهوبني -

Gifted Characteristics

يتمتــع الطــاب املوهوبــن مبجموعــة مــن الخصائــص .ويف حــن أن هنــاك قوائــم بالخصائــص والصفــات
الشــخصية التــي يوصــف بهــا هــؤالء الطــاب ،فــإن الطفــل املوهــوب ،كشــأن جميــع الطــاب ،هــو إنســان
متفــرد ومتميــز .وتشــتمل القوائــم املذكــورة عــى خصائــص (إيجابيــة وســلبية عــى حــد ســواء)؛ وهــي
خصائــص مشــركة وليســت شــاملة.
1.حب االستطالع واالستكشاف بدرجة عالية ألبعد الحدود ()Extremely curious
2.االهتاممات املكثفة والدافعية واملثابرة املركزة ()Extremely curious
3.الحساسية للمشكالت ،والقدرة عىل إعطاء حلول متعددة لها ))Intense interests
4.الذاكرة املتميزة ))Excellent memory
5.طول مدى االنتباه ))Long attention span
6.مهارات االستدالل العقيل املتميزة ()Excellent reasoning skills
7.قدرات متطورة جدا ً يف التجريد واملفاهيم والتأليف
()Well-developed powers of abstraction, conceptualization, and synthesis
8.رؤية العالقات املتداخلة يف األفكار أو األشياء أو الحقائق برسعة وسهولة
()Quickly and easily sees relationships in ideas, objects, or facts
9.التفكري الذي يتصف باألصالة واالستطراد () Elaborate and original thinking
	10.مهارات ممتازة يف حل املسائل ((Excellent problem solving skills
	11.التعلــم برسعــة وبالقليــل مــن املامرســة التكـرار (Learns quickly and with less practice and
)repetition
	12.الخيال غري العادي و/أو املفعم بالحيوية ()Unusual and/or vivid imagination
	13.الطالقة واملرونة يف التفكري ()Fluent and flexible thinking

املوهوبون ذوي صعوبة القراءة -

Gifted Dyslexic Individuals

هــم أف ـراد موهوبــون بطريقــة مــا ولكــن تظهــر عليهــم صفــات األف ـراد ذوي صعوبــة الق ـراءة .ويــوىص
باإلث ـراء ( ،)Enrichmentاملتمثــل يف التكثيــف والتطويــر يف مناهــج تعليــم ورعايــة املوهوبــن ،ملجــاالت
املوهبــة املنطويــة عــى مكامــن القــوة لــدى الطالــب.

مستويات املوهبة -

Giftedness Levels

تصنف املوهبة إىل مستويات ،وفيام ييل التصنيفات املقبولة بشكل عام وفقاً ملقاييس حاصل الذكاء:
1.نبيه  115-فام فوق and above 115 – Bright :
2.موهوب  130-فام فوق and above 130 – Gifted :
3.عايل املوهبة  145-فام فوق and above 145 – Highly Gifted :
4.غري عادي املوهبة 160 -فام فوقand above 160 – Exceptionally Gifted :
5.حاد املوهبة 175 -فام فوقand above 175 – Profoundly Gifted :
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طريقة «غيلينغهام  -ستلامن» -

Gillingham-Stillman Approach

هــي طريقــة صممهــا غيلينغهــام ( )Gillianghamوســتلامن ( )Stillmanيف عــام 1935م ،وتشــتمل عــى
مالمــح مــن الطريقــة الصوتيــة الرتكيبيــة (طريقــة تعليــم ق ـراءة الحــروف أوالً ومــن ثــم ق ـراءة الحــروف
بعــد تركيبهــا يف كلــات) ،والتــي مبوجبهــا يتــم تدريــس أســاء الحــروف واألصــوات التــي متثلهــا عــى حــد
ســواء ،األســاء لإلمــاء والكتابــة ،والحــروف للنطــق والق ـراءة.

نوع فرعي لصعوبة القراءة الشاملة -

Global Dyslexia Subtype

ت َعــرف كل مــن ويلــر ( )Wellerوس ـراوزر ( )Strawserعــى نــوع فرعــي شــامل أو مركــب مــن صعوبــة
القـراءة؛ ويعرفانــه بأنــه اختــال وظيفــي يف جميــع املجــاالت مبــا فيهــا مجــال اللغــة واملــدركات البرصيــة،
أمــا دنــكال ( )Denklaفهــو يصــف اضطرابـاً لغويـاً شــامالً يتســم بالعديــد مــن املشــاكل الواضحــة يف مجــال
اللغــة نتيجــة لخلــل مــا يف النصــف األميــن مــن الكــرة املخيــة.

خط الهدف -

Goal Line

ميثــل خــط الهــدف املعــدل املتوقَّــع لتقــدم الطالــب عــر الوقــت .ويتــم رســم خــط الهــدف مــن خــال
ربــط درجــة الخــط القاعــدي مــع هــدف اإلنجــاز املســته َدف يف نهايــة العــام الــدرايس للتلميــذ .ويقــارن
خــط الهــدف مــع خــط التوجــه ملعرفــة أثــر الربنامــج التدريــي عــى تقــدم الطالــب.

درجات املكافئ الصفي -

Grade Equivalent Scores

يف التقييــم املعيــاري املرجــع ترصــد درجــات الطــاب األفـراد قياسـاً عــى الدرجــات التــي يحرزهــا املجتمــع
املعيــاري ( .)norming populationوميكــن تحقيــق ذلــك بعــدة طــرق مختلفــة ولكــن تتمثــل إحــدى
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 (مثـاً طالــب يف الصــف الثــاين قــد يحــرز ذات الدرجــة التــي
يحصــل عليهــا طالــب متوســط املســتوى يف الصــف الرابــع مــا يشــر إىل أن هــذا الطالــب متقــدم متامـاً).

الصف املكافئ -

)Grade Equivalents (GEs

نــوع مــن الدرجــات التــي تحــدد أداء الطالــب يف االختبــار وتضعــه يف املجموعــة الصفيــة األنســب لــه؛ إذ
أن درجــة الصــف املكافــئ التــي تبلــغ ( )4,7تعنــي مســتوى األداء املتوقــع مــن طالــب عــادي (متوســط
املســتوى) يف الصــف الرابــع بعــد مــي ســبعة أشــهر مــن الســنة الدراســية .ومبــا أن فــروق الصفــوف
املكافئــة ال تتــم وفــق خطــوات متكافئــة فإنــه ال ينبغــي احتســاب متوســط لهــا.

الحرف املكتوب (الغرافيم) -

Grapheme

التمثيل الكتايب للوحدة الصوتية وهو أصغر وحدة كتابية يف اللغة ،ومن أمثلتها األحرف الهجائية.
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املنظامت البيانية -

Graphic Organizers

املنظــم البيــاين هــو رســم توضيحــي ،شــكل بيــاين ،مخطــط يصــف الهيــكل األســايس أو البنيــة الهيكليــة
للــادة املـراد قراءتهــا وتســتخدم املفاهيــم واملصطلحــات الرئيســية لتكويــن «هيــكل» ترتيــب مــادة النــص
وكيفيــة تنظيمهــا وطريقــة عرضهــا.

املهارات الحركية الكربى -

Gross Motor Skills

هــي املهــارات الحركيــة العامــة التــي تشــمل الجســم أو األطــراف كلهــا؛ ويشــر املصطلــح تحديــدا ً إىل
التحكــم يف العضــات الكبــرة يف الذراعــن والســاقني والجــذع ( ،)torsoوالالزمــة للقيــام بنشــاطات حركيــة
مــن قبيــل الجــري واملــي.

االكتشاف امل ُ َو َّجه -

Guided Discovery

االكتشــاف املو َّجــه عبــارة عــن اسـراتيجية تدريــس تنطــوي عــى تزويــد املتعلــم بــاألدوات لحــل املشــكلة
واالضطــاع مبســئولية التوصــل إىل حــل بأقــل قــدر ممكــن مــن التدخــل مــن قبــل األخصــايئ الرتبــوي أو
املعلــم.

الكتابة املوجهة -

Guided Writing

هــي عبــارة عــن أنشــطة كتابــة مســتقلة تتــم تحــت توجيــه املعلــم ووفقـاً إلرشــاداته ،حيــث يقــدم املعلــم
توجيهــات محــددة يف مجــال آليــات الكتابــة وفنونهــا وأســاليبها (كاســتخدام عالمــات الرتقيــم مــن نقــاط
وفواصــل وعالمــات تعجــب واســتفهام ومــا يف حكمهــا لتوضيــح املعنــى) ،والتخطيــط االسـراتيجي ،واســتثارة
الخيــال واألفــكار لدعــم الكتابــة املســتقلة واالرتقــاء مبهاراتهــا وبصفــة خاصــة أثنــاء أنشــطة التقويــة يف
مجــال الكتابــة الصامتــة .أيضـاً يقــوم املعلــم بتوضيــح العــادات الجيــدة يف مجــال الكتابــة.

دليل «أو  -راماس» للقراءة -

Guide-O-Ramas

إرشادات من إعداد املعلمني لتوجيه القارئ ملالحظة معلومات معينة واالنتباه لها أثناء القراءة.
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H
التأهيل -

Habilitation

التأهيــل هــو عمليــة ملســاعدة الفــرد عــى اكتســاب مهــارات وقــدرات معينــة (مثــل ارتــداء املالبــس أو
تنــاول الطعــام أو اســتخدام الكــريس املتحــرك) ،بحيــث يصبــح عــى أكــر قــدر ممكــن مــن االســتقاللية
واالعتــاد عــى النفــس واإلنتاجيــة.

لون الشعر -

Hair Color

ربــط عــدد قليــل مــن الباحثــن بــن القتامــن أو الصبــغ الســافع ( )Melanineاملرتبــط بتحديــد لــون شــعر
الفــرد وتطــور غلبــة نشــاط حــريك معــن لــدى الفــرد .وبصــورة أكــر تحديــدا ً فــإن هنالــك زعــم بــأن مــن
يغلــب عليــه اســتعامل اليــد اليــرى مــع الشــقرة يف لــون شــعره يكــون أكــر تعرض ـاً لصعوبــات الق ـراءة
واضطرابــات نقــص املناعــة.

تحليل العنارص املعدنية يف الشعر -

Hair Mineral Analysis

أســلوب يســتخدم الكتشــاف آثــار الزيــادة يف املعــادن ،مثــل الرصــاص والكادميــوم واألملنيــوم والزرنيــخ
والزئبــق والتــي يربــط بعــض الباحثــن بينهــا وبــن صعوبــات التعلــم.

اليدائية (غلبة استخدام إحدى اليدين) -

Handedness

يشــر املصطلــح إىل غلبــة اســتعامل يــد عــى األخــرى أو اســتعامل 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.

التعلم باملامرسة اليدوية -

Hands-on learning

يشــر املصطلــح إىل االنخـراط املبــارش يف البحــث املتعمــق يف األشــياء واملــواد والظواهــر واألفكار واســتخالص
املعــاين واســتيعاب املضامــن مــن واقــع تلــك التجــارب العمليــة .ويــرى الرتبويــون املنــادون بالتــدرج
( )Progressiveوالبنائيــة ( )constructivistأن هــذه الطريقــة تتفــوق عــى التدريــس الشــامل للفصــل
بأكملــه تحــت إدارة وتوجيــه املعلــم.

تأثري هاوثورن -

Hawthorne Effect

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.

الوراثة -

Heredity

اســتمداد األبنــاء للصفــات مــن والديهــم عــن طريــق املورثــات والصفــات املســتمدة مــن الوالديــن بفعــل
مــو ِّرث واحــد أو مجموعــة مــن املورثــات.
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عدم التجانس

Heterogeneity

ميثــل عــدم التجانــس ســمة مميــزة لجميــع الطــاب املســتفيدين مــن خدمــات الرتبيــة الخاصــة مبختلــف
فئاتهــا .ومــع ذلــك ،فــإن القــول بأنــه ال يوجــد اثنــان متامثــان متامــاً ()No two are exactly alike
ينطبــق متام ـاً عــى الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم بشــكل دقيــق ،حيــث تتفــاوت الصعوبــات واملشــاكل
بــن الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم ،فبينــا يواجــه بعضهــم صعوبــات يف الق ـراءة ،يعــاين بعضهــم مــن
صعوبــات يف الرياضيــات ،وتكــون لــدى البعــض اآلخــر صعوبــات يف اإلمــاء ومشــاكل عــدم االنتبــاه داخــل
الفصــل .وعــاوة عــى التفــاوت بــن قــدرات الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم ،يظهــر التفــاوت أيض ـاً يف
قــدرات كل طالــب عــى حــدة؛ فمســتوى الطالــب مث ـاً قــد يكــون أعــى مــن املســتوى الصفــي مبقــدار
ســنتني أو ثــاث ســنوات يف مــادة القـراءة ،ولكنــه دون املســتوى الصفــي بســنتني أو ثــاث ســنوات يف مــادة
الرياضيــات .ولعــل يف هــذا التفــاوت يف القــدرات مــا يفــر حــاالت اإلشــارة لصعوبــات تعلــم محــددة يف
أدبيــات مجــال صعوبــات التعلــم.

عدم تجانس األعراض

Heterogeneity of Symptomatologies

يشــار بعــدم تجانــس األعـراض إىل فكــرة مفادهــا أن الخصائــص أو االرتباطــات التــي كثـرا ً مــا تكــون ذات
عالقــة باألفـراد ذوي صعوبــات القـراءة تتصــف بالتنــوع بقــدر يحــول دون تعريــف هــذه الرشيحــة وفقـاً
ملجموعــة واحــدة مــن الضوابــط .ومــع ذلــك يبــدو أنــه توجــد داخــل إطــار هــذا التنــوع مجموعــات فرعيــة
تحمــل األعـراض ذاتهــا عــى مســتوى املجموعــة الواحــدة وتختلــف فيــا بينهــا عــى مســتوى املجموعــات
إختالف ـاً يجعلهــا متميــزة عــن بعضهــا البعــض بقــدر يكفــل التصنيــف وفق ـاً لفئــات مختلفــة ،وال يوجــد
إجــاع حتــى الوقــت الراهــن عــى نظــام تصنيــف فرعــي حســب األنــواع.

اإلعاقة الخفية (املسترتة)

Hidden Handicap

هــي اإلعاقــة غــر الظاهــرة (الخفيــة) مثــل صعوبــات (إعاقــات) التعلــم ،فالطالــب الــذي لديــه صعوبــة يف
التعلــم يبــدو طبيعيـاً ،ســوى أن صعوبــة التعلــم لديــه تحــد كثـرا ً مــن تقدمــه يف املجــال الــدرايس.

التعليم العايل

Higher Education

ينظــر اىل التعليــم العــايل ،الــذي يطلــق عليــه أيضــاً مابعــد التعليــم الثانــوي Postsecondary)،
 )Educationبأنــه أكــر مــن كونــه مــكان تدريــب للعمــل فقــط .فهــو يفتــح البــاب لخ ـرات وعالقــات
جديــدة .باالضافــة إىل زيــادة القــدرات االجتامعيــة واألكادمييــة و االســتقاللية وخيــارات العمــل .ويختلــف
التعليــم العــايل كثــرا عــن التعليــم الثانــوي .فهنــاك حريــة ومســئولية أكــر .ويتوقــع مــن الطالــب ذو
صعوبــات التعلــم أن يقــوم بجميــع الرتتيبــات 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 التســهيالت املالمئــة
التــي تهــدف إىل الوصــول املتســاوي لبيئــة التعلــم .وال تصمــم التســهيالت الفرديــة إلعطــاء الطالــب ذو
اإلعاقــة أمتيــاز أفضــل مــن الطــاب االخريــن ،أو تبديــل مكونــات املقــرر األساســية ،وال أضعــاف املتطلبــات
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أو الجديــة األكادمييــة .ونظـرا ً لكــون الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم أكــر فئــات اإلعاقــة التحاقـاً مبؤسســات
التعليــم العــايل ،فــإن التســهيالت التــي ميكــن تقدميهــا تتمثــل يف تســهيالت املحــارضة واملهــام األكادمييــة
وتســهيالت االختبــارات.

مهارات التفكري العليا -

)Higher-Order Thinking Skills (HOTS

نطــوي مهــارات التفكــر العليــا عــى عــدم الرتكيــز عــى اكتســاب املعــارف العامــة والحقائــق مــن
خــال التامريــن والتدريبــات والتك ـرار وترتيــب أولويــات مهــارات الق ـراءة ،وإمنــا التفكــر النقــدي عــن
طريــق الرتكيــب والتحليــل واالســتدالل واالســتيعاب والتطبيــق واســتخدام املعلومــات وتقوميهــا وتطويــر
إسـراتيجيات مــا وراء املعرفــة وحــل املســائل ألجــل االســتعداد عــى نحــو أفضــل للتعامــل مــع املتطلبــات
رسيعــة التغــر يف القــرن الحــادي والعرشيــن.

فرضية حد اللمعان املحيطة العليا -

Higher Peripheral Brightness Threshold Hypothesis

هــي فرضيــة ســبافورد  -غــرورس ( )Spafford-Grosserالتــي متثــل أحــد العنــارص املكونة لنظرية ســبافورد-
غــرورس ،املســاة نظريــة مخــروط االنتبــاه لألشــياء املحيطــة ( .)Peripheral cone theoryوهــي تنطــوي
عــى التنبــؤ بــأن األفـراد ذوي صعوبــات القـراءة يفــرض أن يتطلبــوا يف العــادة مثـرا ً مركـزا ً ومكثفـاً بشــدة
الكتشــاف أضــواء الفحــص الصغــرة عــى شــبكة العــن املحيطــة وذلــك باملقارنــة مــع القـراء العاديــن.

االختبارات عالية املخاطر -

High Stakes Tests

االختبــارات عاليــة املخاطــر هــي تلــك االختبــارات التــي ســوف لــن يســمح للطالــب بالتخــرج يف حالــة عــدم
اجتيازهــا ،ولــن يتخــرج إال بأجتيازهــا بنجــاح.

الرضب -

Hitting

عندمــا يعمــد طفــل إىل رضب طفــل آخــر ،يكــون األمــر مثـرا ً 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
مالمئــة للتعبــر عــن احتياجاتهــم .وتتمثــل إحــدى الطــرق املناســبة ملعالجــة الــرب يف مالحظــة األحــداث
التــي تقــع قبــل إقــدام الطفــل عــى الــرب وبعــده مبــارشةً ،وتدويــن تلــك األحــداث ومــن ثــم تقييــم مــا
«يحصــل» عليــه الطفــل مــن الــرب أو الســبب الكامــن وراء رد الفعــل.

طريقة /التعلم الشمويل -

Holistic learning/approach

يشــر هــذا املصطلــح إىل التدريــس الــذي تظــل فيــه املــادة الدراســية عــى متامهــا كوحــدة كاملــة بــدالً
مــن تجزئتهــا ألغ ـراض التدريــس؛ مثــل دمــج التحــدث واالســتامع والكتابــة والق ـراءة يف طريقــة موحــدة
لتدريــس معرفــة الق ـراءة والكتابــة .ويتمحــور تنظيــم التعلــم داخــل الفصــل الــدرايس حــول املشــاريع
واملســائل املتكاملــة الشــبيهة مبــا يجــري يف مــرح الحيــاة الحقيقيــة بــدالً عــن التمحــور حــول التخصصــات
الفرعيــة للمــواد الدراســية.
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التعليم يف املنزل -

Home Schooling

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 ســيام وأن
هــذا مــن شــأنه التأثــر ليــس عــى تعليمــه فحســب ،وإمنــا أيضـاً عــى مجمــل حياتــه املســتقبلية.

تجانس األنواع الفرعية -

Homogeneity of Subtypes

مفهــوم مفــاده أنــه ينبغــي تبنــي منــوذج صعوبــات القـراءة متعــدد األبعــاد تكــون فيــه خصائــص صعوبــات
القـراءة متناثــرة إىل حــد بعيــد ولكنهــا ليســت مندرجــة تحــت مجموعــات أو أنــواع فرعيــة.

الجناس اللفظي -

Homophone

الجنــاس اللفظــي هــو تشــابه لفظــن يف النطــق مــع إختالفهــا يف املعنــى ،ويشــمل الكلــات التــي تكــون
تهجئتهــا مختلفــة ولهــا معنــى مختلــف ولكــن نطقهــا مشــرك ،مثــل ( thereو )theirأو ( twoو )tooيف
اللغــة اإلنجليزيــة.

القراءة الزائدة -

Hyperlexia

هــي قــدرة عاليــة عــى قـراءة (الكلــات) مــن غــر أن يصاحبهــا فهــم ملــا يقــرأ .ويعــد اضطرابـاً نــادرا ً ليــس
لــه ســبب معــروف .ويعــرف أيضـاً مبســمى متالزمــة ويليــام ( .)William›s Syndromeويعتقــد أن القـراءة
الزائــدة الشــديدة بــدون فهــم ،ناجــم عــن تلــف يف الجهــاز العصبــي.

نظام كمبيوتري متقدم (هايرب ميديا) -

Hypermedia

نظــام حاســب آيل يربــط بــن الربامــج التطبيقيــة اآلليــة التــي تنطــوي عــى خصائــص وقــدرات معالجــة
النــص والصــورة والصــوت والرســوم البيانيــة والقــدرات الكتابيــة.

الفرضية -

Hypothesis

الفرضيــة عبــارة عــن تخمــن قائــم عــى معلومــات وافيــة تهــدف إىل حــل مســألة أو اإلجابــة عــى ســؤال.
أمــا بيــان الفرضيــة ،فهــو موجــز مختــر 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 الرتبويــة الفرديــة مــن توضيــح عمليــة ذات ثالثــة
جوانــب تتمثــل يف أنــه عندمــا يحــدث «س» يقــدم الطالــب عــى فعــل «ص» لتحقيــق «ع» ،مــع ترجمــة
تلــك املعرفــة عــى هيئــة خطــة فرديــة للتدخــل الســلويك (individualized behavior intervention
plan).
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I
التعرف -

Identification

هــو تحديــد طبيعــة املشــكلة ودرجــة شــدتها مــن خــال تقييــم شــامل ومتعمــق ووصــف خدمــات التدخــل
أو العــاج املالمئــة (مــا مــدى حــدة املشــكلة ومــا نوعيــة التدخــل املطلــوب؟).

اإلندفاع -

Impulsivity

االندفاع أو التهور هو رد الفعل عىل وضع أو حالة دومنا تفكري يف العواقب.

التعلم الع َريض للمفردات اللغوية -

Incidental Vocabulary Learning

يتعلــم الطــاب مفــردات لغويــة جديــدة مــن الق ـراءة املســتقلة يف الكتــب واملجــات والصحــف وأجهــزة
الحاســب اآليل ونحــو ذلــك .وميكــن أيضـاً أن يحــدث التعلــم ال َعـ َريض أو املصاحــب مــن خــال االســتامع إىل
اللغــة اللفظيــة (الــكالم) عــن طريــق الحــوار أو األفــام الســينامئية أو التلفزيــون أو خالفــه.

الدمج الشامل -

Inclusion

يشــر هــذا املصطلــح إىل دمــج الطــاب ذوي اإلعاقــات مــع أقرانهــم العاديــن يف فصــول التعليــم العــام،
وذلــك اســتنادا ً عــى اعتقــاد مــؤداه أن الطــاب ذوي اإلعاقــات لهم الحــق يف الحصــول عىل الفــرص املتكافئة
مــع أقرانهــم العاديــن يف الدراســة وفق ـاً للمنهــج الــدرايس العــام ،مــع حقهــم يف املشــاركة االجتامعيــة يف
بيئــة مدرســية عاديــة مــع أقرانهــم ممــن هــم يف نفــس أعامرهــم .ويعنــي الشــمول أن األطفــال ذوي جميــع
قــدرات التعلــم يلعبــون ســوياً ويعملــون متعاونــن معـاً ،ويتصــف الشــمول بالشــعور باالنتــاء ،ال مبجــرد
القــرب املــكاين .ووفق ـاً لهــذه الطريقــة ميــي الطــاب ذوو االحتياجــات الخاصــة ُجـ َّـل َوقْ ِت ِهــم أو َوقْتَ ُهــم
كُلَّــه مــع الطــاب الذيــن ليــس لديهــم احتياجــات تربويــة وتعليميــة خاصــة؛ ولكــن تتفــاوت هــذه الطريقــة
مــن حيــث التطبيــق.

مساعد الدمج الشامل -

Inclusion Aide

هــو الفــرد الــذي يتــم توظيفــه ،حيــث تتلخــص مهمتــه يف مرافقــة الطالــب طــوال اليــوم املــدريس أو يف جــزء
منــه لضــان أن الطــاب يشــاركون بصــورة مالمئــة يف فصــول التعليــم العــام دومنــا تشــويش عــى اآلخريــن
ويســتفيدون مــن فــرص التعلــم املتاحــة لهــم.
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إستشاريو الدمج الشامل -

Inclusion Consultants

وهــم إستشــاريون يركــزون عــى منــوذج الدمــج ويتعهدونــه بالرعايــة مــن خــال توجيــه أفــراد األرسة
واملختصــن يف التعليــم املــدريس والطــاب أنفســهم ،ومــن خــال تدريبهــم جميعــاً عــى التعــرف عــى
مهاراتهــم وتطويرهــا ليصبحــوا عــى وعــي وإدراك مبفهــوم الدمــج ومناذجــه وقضايــاه.

برامج أو مناذج الدمج الشامل -

Inclusion Programs or Models

ويشــار إليهــا كث ـرا ً مبســمى منــاذج الدمــج الكامــل أو الربامــج الرتبويــة والتعليميــة الشــاملة ،وأســاليب
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؛
 )2تقديــم الدعــم والخدمــات املســاندة يف أجــواء الفصــل العــادي بحيــث يعمــل أخصــايئ الرتبيــة الخاصــة
مــع الطالــب عــى مقعــده أو يف أحــد أركان الفصــل؛  )3تخطيــط املنهــج مــن خــال العمــل الجامعــي
والجهــد املشــرك والتعــاون بــن منســويب التعليــم العــام وأخصائيــي الرتبيــة الخاصــة.

االستجابة غري املطابقة -

Incompatible Response

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 behaviorال
يتوافــق مــع ســلوك مــن لديهــم مشــكلة عــدم الجلــوس عــى املقعــد والتحــرك منــه بشــكل متكــرر ،بينــا
يكــون مــن املفــرض عليهــم الجلــوس عــى املقعــد وعــدم التحــرك منهــا (.)out-of-seat behavior

السوابق اآلنية -

Immediate Antecedents

تشري السوابق اآلنية إىل مايسبق وقوع الحدث مبارشة.

مستوى القراءة االستقاليل -

Independent Reading Level

يشــر مســتوى القـراءة االســتقاليل بصفــة عامــة لــدى الفــرد إىل املســتوى الــذي ميكــن للفــرد عنــده قـراءة
مــا نســبته  %99-90مــن كلــات النــص أو كلــات قطعــة مــا مــع الفهــم واالســتيعاب بنســبة %99-90
مبعــدل قـراءة مريــح أو عــى األقــل عــادي .ومســتوى القـراءة االســتقاليل هــو املســتوى الــذي ميكــن للفــرد
عندمــا يصلــه أن يقــرأ بــدون مســاعدة مــن أحــد ،أي بطريقــة مســتقلة وباالعتــاد عــى النفــس.

التقييم غري املبارش -

Indirect Assessment

ينطــوي التقييــم غــر املبــارش عــى جمــع املعلومــات عــن أحــد الطــاب مــن املصــادر األخــرى باإلضافــة إىل
املالحظــة املبــارشة لذلــك الطالــب.
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قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات -

)Individuals with Disabilities Education Act (IDEA

هــو قانــون فــدرايل (إتحــادي) صــدر بدايــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام  ،1975وخضــع للتعديــل
والتطويــر أكــر مــن مــرة ،حيــث عــدل يف عــام  1990و 1997و2004م .وقــد أحــدث صــدور القانــون،
تأث ـرات بــارزة عــى التطبيقــات يف مجــال الرتبيــة 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 ترشيعـاً ينــص
عــى تعليــم الطــاب ذوي االحتياجــات الرتبويــة الخاصــة يف أقــل البيئــات تقييــدا ً (Least Restrictive
 ،)Environment- LREوألقــى مــدى ممكــن .ويعنــى بالبيئــات األقــل تقييـ ًدا للطــاب ذوي صعوبــات
التعلــم ،فصــول التعليــم العــام (الفصــول العاديــة) .ويشــتمل أيض ـاً هــذا القانــون عــى ترشيــع يقــي
بوجــوب تقديــم برامــج التدخــل العالجــي املبكــر للطــاب الذيــن يواجهــون مخاطــر صعوبــات التعلــم
وغريهــا مــن االحتياجــات األخــرى .ويســمى الجــزء مــن هــذا القانــون الــذي يغطــي األطفــال مــن مرحلــة
الــوالدة إىل الســنة الثانيــة مــن العمــر بالجــزء (ح) مــن القانــون( .)Part H of IDEAومبوجــب هــذا
القانــون يجــب تأمــن نظــام شــامل لتنميــة األف ـراد واالرتقــاء مبهاراتهــم .وكان مســمى هــذا القانــون يف
بدايــة صــدوره عــام 1975م «قانــون تعليــم جميــع األطفــال املعاقــن (Education Of All Handicapped
Children Act)».

الفروق الفردية -

Individual differences

يهــدف اإلع ـراف باإلختالفــات الفرديــة يف بيئــات التعلــم مــن خــال اح ـرام عوامــل مــن قبيــل الفــوارق
االجتامعيــة واالقتصاديــة واإلختــاف الثقــايف والتنــوع الــورايث عــى جميــع املســتويات الرتبويــة والتعليميــة
إىل تعزيــز مــردودات التعلــم ومخرجاتــه ،وذلــك مثـاً مــن خــال عــدم تأييــد تبنــي طريقــة التدريــس ذات
النمــط الواحــد للجميــع ( )one-size-fits- allدمنــا مراعــاة لخصوصيــات املتعلمني .وتشــتمل اإلسـراتيجيات
املســتخدمة عــى تعريــض جميــع الطــاب إىل مجموعــة إثرائيــة مــن النشــاطات مــا ميكنهــم مــن تحقيــق
أقــى مــا يســتطيعون وتعلــم مــا يســعهم تعلمــه مــن املواقــف والخ ـرات التعليميــة ،وذلــك يف الغالــب
إعتــادا ً عــى التعلــم باالكتشــاف عــن طريــق املشــاريع ( )discovery/project learningوالتدريــس
متعــدد املســتويات ( )multi-level instructionوالتقييــم الواقعــي (.)authentic assessment

خطة الخدمات األرسية الفردية -

)Individualized Family Services Plan (IFSP

توصــف خطــة الخدمــات األرسيــة الفرديــة بأنهــا وثيقــة مكتوبــة يقــوم بإعدادهــا فريــق مكــون مــن أعضــاء
مــن تخصصــات مختلفــة (فريــق متعــدد التخصصــات  )Multidisplinary teamيضــم والــدي الطفــل
أو إحداهــا .ومتثــل خطــة الخدمــات األرسيــة الفرديــة أساس ـاً يقــوم عليــه الربنامــج التخطيطــي لعمليــة
التدخــل ،حيــث يتــم تكييــف الخدمــات وفقـاً لحاجــات األرسة الواحــدة وظروفهــا الخاصــة .وينــص القانــون
العــام رقــم  457-99وقانــون تربيــة وتعليــم األفـراد املعاقــن ( )IDEAعــى وجــوب إعــداد خطــة خدمــات
أرسيــة فرديــة ( )IFSPلــكل طفــل يتــم تشــخيص حالتــه عــى أنــه معــاق أو لديــه تأخــر يف النمــو أو
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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 ،والنمــو النفــي اســتنادا ً عــى محــكات موضوعيــة -2 .بيــان عــن األرسة مــن حيــث مصــادر القــوة
وجوانــب االحتيــاج -3 .بيــان بالنتائــج الرئيســية املتوقــع إنجازهــا وكذلــك املحــكات واإلجـراءات واملواعيــد
الزمنيــة املتبعــة لتحديــد درجــة التقــدم -4 .بيــان بخدمــات التدخــل املبكــر وبرامجــه الرضوريــة للوفــاء
باالحتياجــات الفرديــة للطفــل وأرستــه -5 .اســم منســق الخدمــة (مــن مجــال االختصــاص األكــر ارتباط ـاً
باحتياجــات الطفــل وأرستــه) والــذي ســيكون مســؤوالً عــن تنفيــذ الخطــة والتنســيق مــع الجهــات األخــرى
واألفـراد 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

هــي عبــارة عــن خطــة مكتوبــة لألطفــال بــن ســن الثالثــة والخامســة .وهــي شــبيهة بالخطــة الفرديــة
للخدمــات األرسيــة ( .)IFSPوينــص القانــون يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــى وجــوب التطبيــق املرحيل
املتــدرج لهــذه الخطــة عــى جميــع األطفــال الذيــن يتلقــون خدمــات الرتبيــة الخاصــة والخدمــات املســاندة
مبوجــب برنامــج أخــر مــن برامــج التعليــم العــام .وال يجــب تســمية منســق خدمــة واحــد وامنــا يتعــن
تحديــد أســلوب لتنســيق الخدمــات.

املرجعية الفردية -

Individual Referenced

يشــر املصطلــح إىل الدرجــة التــي تــؤول مرجعيتهــا إىل الفــرد ،أي التــي يحزرهــا الفــرد مقارن ـ ًة بالدرجــة
التــي أحرزهــا مــن قبــل يف اختبــار يغطــي ذات املــادة الدراســية ألجــل إثبــات حــدوث التعلــم.

الخطط الرتبوية الفردية -

)Individualized Educational Plans (IEP

هــي عبــارة عــن وثائــق مكتوبــة خاصــة بالطــاب ذوي االحتياجــات الخاصــة يف ســن التعليــم املــدريس
مــن مرحلــة الروضــة حتــى الصــف الثــاين عــر ( .)12-Kولهــذه الخطــط وظيفــة مزدوجــة فهــي أداة
تقييــم وخطــة تدريــس يف آنٍ معــاً وهــي مقــررة عمــاً بأحــكام قانــون تعليــم األفــراد ذوي اإلعاقــات
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة .ويعكــف عــى إعــداد هــذه الخطــة فريــق مــن املتخصصــن (مــن معلمــن
ومعالجــن وغريهــم) باإلضافــة إىل ويل أمــر الطفــل .وتخضــع الخطــة للمراجعــة والتنقيــح ســنوياً؛ وتشــتمل
الخطــة الرتبويــة الفرديــة عــى مــا يــي :بيــان مبســتويات األداء الحاليــة؛ واألهــداف املرحليــة (قصــرة
املــدى) واألهــداف الســنوية (طويلــة املــدى) ،والتواريــخ املقــررة للبــدء يف تقديــم الخدمــات الخاصــة وفــرة
التقديــم؛ وإجـراءات ومحــكات التقييــم املتبعــة لتحديــد مــدى الوفــاء باألهــداف املقــررة؛ وأســاء األفـراد
املســئولني عــن تقديــم الخدمــات الخاصــة وعــن التقييــم؛ واألوصــاف الــواردة يف الربنامــج عــن الخدمــات
الخاصــة التــي ســيتم تقدميهــا؛ واملــدى املتوقــع ملشــاركة الطالــب يف برامــج التعليم العــام بالفصــول العادية.
وتتمثــل املحــاور املركزيــة للخطــة الرتبويــة الفرديــة يف األهــداف األساســية لتحقيــق أقــى منــو ممكــن لــكل
طالــب عــى حــدة .كــا ترتكــز هــذه الخطــة عــى التقييــم لتحديــد ومــن ثــم توضيــح الخصائــص املتفــردة
التــي يتميــز بهــا الطالــب دون ســواه واحتياجاتــه التــي تخصــه .ويشــار إىل الخطــة الرتبويــة الفرديــة
مبســمى «الخطــة الرتبويــة املتفــاوض عليهــا (( )Negotiated Education Plan - NEPيف بعــض الواليــات
األمريكيــة.
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التدريس الفردي -

Individualized instruction

يشــر املصطلــح إىل تحديــد املحتــوى واملــواد ووتــرة التعلــم اســتنادا ً عــى الفــروق الفرديــة املعروفــة
والقــدرات واالهتاممــات الخاصــة بــكل متعلــم عــى حــدة .وخالف ـاً للتدريــس داخــل الفصــل الــدرايس،
حيــث يكــون الوقــت املخصــص ألحــد مواضيــع املــادة الدراســية محــددا ً ويكــون تحصيــل الطالــب متفاوتـاً،
فــإن التدريــس الفــردي الــذي يتــم تطبيقــه بطريقــة ســليمة يعنــي أن الوقــت املخصــص ألحــد مواضيــع
املــادة الدراســية يكــون متفاوت ـاً وتحصيــل الطالــب أكــر ثبات ـاً واســتقرارا ً .والتدريــس الفــردي ليــس هــو
تدريــس الطــاب فــردا ً فــردا ً ،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.

التقييم غري الرسمي -

Informal Assessment

إكــاالً لالختبــارات الرســمية املقننــة التــي ميكــن إجراؤهــا ملجموعــة مــن الطــاب ،هنالــك أدوات تقييــم
أخــرى مثــل :املالحظــات واملقابــات واالختبــارات الصفيــة التــي يضعهــا املعلمــون بأنفســهم والحــاالت التــي
متثــل منــاذج ســلوكية وســجالت األحــداث الهامــة يف حيــاة الطالــب وقوائــم الفحــص ومــا يف حكــم ذلــك .أن
التقييــم غــر الرســمي ال يســتند عــى بيانــات ذات معايــر مرجعيــة.

مقياس القراءة غري رسمي -

Informal Reading Inventory

هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن قوائــم الكلــات أو قطــع القــراءة النصيــة ،واملرتبــة تسلســلياً حســب
صعوبتهــا؛ حيــث يطلــب املعلــم مــن الطالــب أن يقــرأ مــن املجموعــة ،مبتدئ ـاً بأســهل قامئــة ،أو قطعــة
بالنســبة لــه ،ثــم يواصــل الق ـراءة متدرج ـاً مــن الســهل إىل الصعــب ،بينــا يقــوم املعلــم مبالحظــة أدائــه
أثنــاء القـراءة .وعــى ضــوء نتائــج القيــاس بعــد تجميعهــا ،ميكــن أن يقــوم املعلــم بتقديــر مســتوى الصعوبة
يف مــادة القـراءة بالنســبة للطالــب .وهــي ذات طابــع تجــاري تتعلــق مبــادة القـراءة وميكــن أيضـاً إعدادهــا
بواســطة املعلمــن .وقــد جــرت العــادة عــى أن تتألــف مــن مفــردات لغويــة وقطــع قـراءة بفــرض الفهــم
واالســتيعاب مدرجــة حســب الصفــوف .وتســتخدم قوائــم املفــردات اللغويــة لتحديــد املســتويات الصفيــة
ملــادة القـراءة والقــدرة عــى التهجــي والتعامــل املنطقــي واملعــريف الصحيــح مــع الكلــات والدقــة والرسعــة
يف فــك رموزهــا .أمــا أســئلة الفهــم واالســتيعاب فهــي تغــرس لــدى الطــاب مهــارات التفكــر املســتقل
والقــدرة عــى التفكــر التجريــدي واألداء حســب املســتوى الصفــي.

تعبئة الفراغات باملعلومات الناقصة -

Information Gap

إن تعبئــة الفراغــات الشــاغرة باملعلومــات الناقصــة هــي عبــارة عــن إسـراتيجية للعمــل يف مجموعــات أو
بصــورة زوجيــة لتبــادل املعلومــات ،مثــل تعلــم مفــردات لغويــة جديــدة أو عالقــات حســابية يف الرياضيات.
ويف أثنــاء حصــص التعلــم التعــاوين .متثــل اإلسـراتيجية املذكــورة نشــاطاً لغويـاً شــفهياً يقــاس فيــه مســتوى
الطالــب وفق ـاً 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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معالجة املعلومات -

Information Processing

يشــر مصطلــح معالجــة املعلومــات إىل الطريقــة التــي يتبعهــا املــخ يف اســتقبال املعلومــات وتخزينهــا
وتذكرهــا واســرجاعها .ويســتوعب املــخ املعلومــات ويديرهــا عــر مســارات مختلفــة ،تتمثــل يف املســار
اللمــي (( )tactileحاســة اللمــس  )touch -ومســار األداء الحــريك (( )kinestheticالحركــة – )movement
واملســار الســمعي (( )auditoryالســمع  )hearing-واملســار البــري (( )visualالنظــر .)sight -

مستوى معالجة املعلومات -

Information Processing Level

التمثيــل النظــري (النمذجــة) لعمليــات اإلدراك والتعلــم و/أو القراءة املكافئــة للمعالجة اآلليــة (اإللكرتونية)
للمعلومــات بحيــث تكــون وظائــف معالجــة املدخــات والعمليــات واملخرجــات مبثابــة منــاذج لألنشــطة
والعمليــات العقليــة.

الحوار الداخيل -

Inner Speech

الحــوار الداخــي (الحــوار مــع النفــس) هــي وظيفــة تنفيذيــة تســتخدم لضبــط الســلوك والتحكــم فيــه،
وتكــون ضعيفــة أومتعطلــة لــدى األشــخاص ذوي إضط ـراب نقــص االنتبــاه والنشــاط الزائــد.

التدريس املبني عىل االستقصاء -

Inquiry-Based Instruction

يقصــد بــه التدريــس مــن خــال طــرح األســئلة امللغــزة التــي تســتلزم إعــال الفكــر والتــي تقــود املتعلــم
إىل حــل املســألة املعينــة.

التعلم االستقصايئ -

Inquiry Learning

هــو أســلوب للتعلــم يحصــل فيــه الطــاب بأنفســهم عــى إجابــات ألســئلتهم أو حلــول ملســائلهم تحــت
توجيــه املعلــم.

التدريس املتمركز حول املعلم -

Instruction Teacher-centered

التدريــس املتمحــور حــول املعلــم هــو أســلوب تدريــس تقليــدي يتــوىل فيه املعلــم تقريــر وتحديــد املحتوى
املـراد تدريســه ويخطــط عمليــة التدريــس ويضطلــع بتنفيــذ خطــة التدريــس وينهــض بأعبــاء تقويــم مــدى
التقــدم يف مســتوى الطــاب .ويف هــذا األســلوب تكــون مســئولية التعلــم ملقــا ًة عــى كاهــل املعلــم مبــارشةً.

اإلصابة التدريسية -

Instructional Casualty

صيــغ هــذا املصطلــح مؤخ ـرا ً لوصــف الطالــب الــذي يعــاين يف تعلــم الق ـراءة بســبب التدريــس الضعيــف
أو غــر املناســب أو غــر األمثــل أكــر مــن معاناتــه بســبب أي اضطـراب فكــري أو عصبــي لــدى الطالــب.
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التغذية الراجعة التدريسية -

Instructional Feedback

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.

الهدف التدرييس -

Instructional Objective

هو الهدف الرتبوي والتعليمي من الحصة أو ما يهدف املعلم مام يتعلمه الطالب أثناء الدرس.

مستوى القراءة التدرييس -

Instructional Reading Level

وهــو مســتوى عندمــا يصــل إليــه الفــرد يف مجــال القـراءة يكــون مبقــدور املعلــم البــدء يف عمليــة التدريــس
ألن الطالــب يســتطيع قــراءة الكلــات بصــورة صحيحــة وإتقــان ال يقــل عــن  %85 - 80كــا يســتطيع
الفهــم واالســتيعاب بدقــة تـراوح بــن  %80و %90وبعبــارة أخــرى ســيكون هــذا املســتوى يف القـراءة مناســباً
للبــدء يف التدريــس.

املوارد التدريسية -

Instructional Resources

هي املوارد واملصادر التي ميكن استخدامها يف أثناء التدريس.

تقنية التدريس -

Instructional Technology

هــي التقنيــة التــي تســتخدم لتعزيــز املنهــج املطلــوب تدريســه .مبعنــى أن التقنيــة تغــر بالفعــل مــن
طريقــة املعلــم يف التخطيــط أو تقديــم املعلومــات للطــاب .

املنهج التكاميل -

Integrated Curriculum

يشــر مصطلــح املنهــج التكامــي إىل الجمــع بــن محتــوى مادتــن أو أكــر لتعزيــز املعنــى وترســيخه مــن
خــال الرتابــط املعــريف املتداخــل (.)interconnectedness of knowledge

الذكاء (العام) -

)Intelligence (general

الــذكاء هــو املصطلــح الــذي يســتخدم يف الخطــاب االعتيــادي لإلشــارة إىل القــدرة املعرفيــة التــي يتــم
قياســها مــن خــال أحــد اختبــارات الــذكاء

الذكاء (املحدد) -

)Intelligence (specific

الــذكاء هــو بنــاء نفــي يشــر إىل العمليــات الضمنيــة املســتبطنة التــي تحــدد القــدرات املتصلــة بالفكــر
التجريــدي واالســتدالل العقــي والتخطيــط واالســتيعاب وحــل املســائل معـرا ً عنهــا بصيغــة قابلــة للقيــاس
كحاصــل ذكاء (.)IQ
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حاصل الذكاء -

)Intelligence Quotient (IQ

حاصــل الــذكاء عبــارة عــن متثيــل كمــي للقــدرة املعرفيــة اســتنادا ً عــى معطيــات اختبــار ذكاء مقنــن يجــرى
لعينــة مــن املهــارات املعرفيــة .أمــا أول مقاييــس الــذكاء فقــد ابتكرهــا عــامل النفــس الفرنــي ألفــرد بينيــه
( )Alfred Binetيف عــام 1904م لغــرض التعــرف عــى األطفــال الذيــن يحتاجــون إىل مســاعدة خاصــة
ملواكبــة متطلبــات املنهــج املــدريس .وجــرى اســتخدام االختبــارات يف بــادئ األمــر للتعــرف عــى األطفــال
املتخلفــن عقليـاً ( )retarded childrenلتســكينهم يف مــدارس الرتبيــة الخاصــة عــى نحــو يالئــم قدراتهــم.
وقــد عمــل بينيــه باالش ـراك مــع معاونــه ثيــودور ســاميون ( )Theodore Simonعــى تنقيــح نســخ مــا
أصبــح يعــرف مبســمى «مقيــاس بينيــه -ســاميون ( ،»)Binet-Simon scaleحيــث نــرت تلــك النســخ
املنقحــة يف عامــي 1908م و1911م .أمــا الدرجــات املتحصلــة عــى اختبــارات بينيــه -ســاميون ،فيعــر عنهــا
بصيغــة العمــر العقــي ( )mental ageبنــاء عــى متوســط الدرجــات وفقـاً للعمــر الزمنــي (chronological
 age).وقــدم مصطلــح حاصــل الــذكاء (نســبة الــذكاء) ( )IQعــى يــد عــامل النفــس األملــاين ويليــام ســترين
( )William Sternيف عــام 1912م كأســلوب مقــرح لرصــد الدرجــات يف اختبــارات الــذكاء كتلــك التــي
طورهــا بينيــه وســاميون .وتحســب نســبة الــذكاء عــى أســاس (نســبة الــذكاء = العمــر العقــي مرضوبـاً يف
مئــة مقســوماً عــى العمــر الزمنــي) .وكان اســتخدام نســبة الــذكاء يف اختبــار للــذكاء ألول مــرة يف حالــة
مقيــاس ســتانفورد -بينيــه للــذكاء ( )Stanford-Binet Intelligence Scaleيف عــام 1916م ،وهــو املقيــاس
الــذي طــوره لويــس تريمــان ( )Lewis M. Termanمــن جامعــة ســتانفورد (.)Stanford University
وقــد أســفر االختبــار املذكــور عــن النمــوذج املســتخدم يف معظــم اختبــارات الــذكاء التــي مــا زالــت قيــد
االســتخدام يف الوقــت الراهــن والتــي يشــار إليهــا بصفــة عامــة مبســمى اختبــارات الــذكاء (.)IQ tests

اختبارات الذكاء -

Intelligence tests

هــي اختبــارات لتقييــم القــدرات العقليــة اســتنادا ً عــى عينــة مــن البنــود التــي تتطــرق ملختلــف مجــاالت
األداء والوظائــف املعرفيــة .ومــن الناحيــة النموذجيــة تتألــف اختبــارات الــذكاء مــن عــدد مــن االختبــارات
الفرعيــة وتعطــي درجــة كليــة ودرجــات االختبــارات الفرعيــة الفرديــة مــن مختلــف املجــاالت ،مثــل
االســتدالل اللفظــي واالســتدالل العقــي املجــرد والذاكــرة قصــرة املــدى ورسعــة عمليــات املعالجــة .وقــد
جــرت العــادة عــى التعبــر عــن الدرجــات التــي يتــم الحصــول عليهــا يف اختبــارات الــذكاء عــى هيئــة
حاصــل ذكاء ( ،)IQوهــو عبــارة عــن درجــة معياريــة مقننــة بنــا ًء عــى توزيــع عــادي للدرجات مع متوســط
قــدره ( )100وانحـراف معيــاري يبلــغ ( .)15أمــا أمنــاط الدرجــات عــى نطــاق االختبــارات الفرعيــة املختلفة،
فهــي تقــدم ملمح ـاً عــن مكامــن القــوة ومواطــن الضعــف لــدى الفــرد؛ كــا أن التوزيــع غــر املتســاوي
للدرجــات يكــون يف الغالــب مرتبطــا بأمنــاط التعلــم غــر الســوية ( .)atypical patterns of learningوتعــد
اختبــارات الــذكاء صادقــه يف املجتمعــات التــي ألجلهــا صممــت تلــك االختبــارات وجــرى تقنينهــا ،كــا أن
الدرجــات املحــرزة يف النطاقــات القصــوى يلــزم تفســرها بحــرص وحــذر .أمــا اختبــارات الــذكاء الفرديــة
األوســع انتشــارا ً واألكــر اســتخداماً ،فهــي اختبــارات وكســلر ( ، )Wechsler testsوالتــي تشــمل كالً مــن
مقيــاس وكســلر لقيــاس ذكاء البالغــن ( )Wechsler Adult Intelligence Scale- WAISومقيــاس وكســلر
لقيــاس ذكاء األطفــال ( )Wechsler Intelligence Scale for Children- WISCباإلضافــة إىل اختبــار
ســتانفورد -بينيــه ( .)Stanford Binetوتوجــد أيضـاً اختبــارات جامعيــة لقيــاس الــذكاء وتســتخدم أساسـاً
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ألغـراض الفــرز واســع النطــاق .وأمــا األســلوب الــذي يهــدف إىل تحديــد صعوبــة التعلــم املحــددة (specific
) learning difficultyأو إعاقــة التعلــم ( )learning disabilityمــن خــال أســتخدام التبايــن بــن حاصــل
الــذكاء والتحصيــل ،فلــم يعــد أســلوباً مــوىص بــه.

مناذج القراءة التفاعلية -

Interactive Reading Models

تركــز هــذه النــاذج عــى املعالجــة اآلنيــة املتزامنــة للمعلومــات عــى املســتويني العــايل واملتوســط
باســتخدام قنــوات انســياب املعلومــات مــن أســفل إىل أعــى ومــن أعــى إىل أســفل عــى حــد ســواء.

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.

الفروق يف قدرات الطالب الواحد -

Intraindividual Variation

يشــر مفهــوم الفــروق يف قــدرات الطالــب الواحــد إىل التبايــن يف قــدرات كل طالــب عــى حــدة؛ حيــث
يكــون مســتوى الطالــب مثــاً أعــى مــن املســتوى الصفــي مبقــدار ســنتني أو ثــاث ســنوات يف مــادة
الرياضيــات ،ولكنــه دون املســتوى الصفــي بســنتني أو ثــاث ســنوات يف مــادة القــراءة  .ولعــل يف هــذا
التبايــن يف القــدرات لــدى الطالــب الواحــد مــا يفــر حــاالت اإلشــارة لصعوبــات تعلــم محــددة (specific
 )learning disabilitiesيف أدبيــات صعوبــات التعلــم .وكان صاموئيــل كــرك  -الذي صــاغ مصطلح صعوبات
(إعاقــات) التعلــم -واحــدا ً مــن أنشــط املنارصيــن لفكــرة التبايــن يف القــدرات لــدى الطــاب.

الفروق بني الطالب -

Interindividual Variation

يشــر املصطلــح إىل تبايــن الصعوبــات بــن الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم ،حيــث يواجــه بعضهــم مشــاكل
يف اإلمــاء ،ويعــاين بعضهــم األخــر مــن مشــاكل يف الرياضيــات ،وتكــون لــدى البعــض اآلخــر مشــاكل يف
الق ـراءة وعــدم االنتبــاه داخــل الفصــل ،وهكــذا ينــدرج هــذا التفــاوت تحــت مصطلــح عــدم التجانــس
( ،)Heterogeneityوالــذي ميثــل ســمة مميــزة لجميــع الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم.

آلية االنبعاث الداخيل -

)Internal Releasing Mechanism (IRM

اإلســتثارة املتزامنــة لسلســلة مــن االســتجابات أو العمليــات االنعكاســية بواســطة املثـرات البيئيــة املناســبة.
وتكــون املث ـرات مبثابــة أدوات االســتثارة املفرتضــة بينــا متثــل اآلليــة نفســها تنظي ـاً لجــزء مــن الدمــاغ.
ويــرى ليفينســون ( )Levinsonأن برمجــة املــخ ملــرض دوار البحــر بعــد التدفــق الرسيــع للرســائل البرصيــة
يف الطبقــة الخارجيــة أو القــرة الخارجيــة للمــخ تعــد مثــاالً آلليــة االنبعــاث الداخــي.
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بني الوكاالت املتعددة -

Interagency

يشــر هــذا املصطلــح إىل االســتعانة بــوكاالت متعــددة للعمــل معـاً يف تزويــد األطفــال وأرسهــم مبــدى واســع
من املــوارد.

أتفاق بني الوكاالت املتعددة -

Interagency Agreement

هــو وثيقــة موقعــة مــن قبــل املمثلــون املعتمــدون لوكالتــن عــى االقــل لتوضيــح املســئوليات املتفــق عليهــا
بــن األطـراف إلنجــاز مهــام محــددة تحــت ظــروف معينــة.

الجداول الزمنية للتعزيز -

Interval Schedules of Reinforcement

هــي الجــداول الزمنيــة لتقديــم املعــززات التــي تتوقــف فيهــا حالــة التوافــق أو االحتــاالت عــى مــي
الوقــت منــذ أخــر معــزز تــم تقدميــه .وبشــكل عــام ،تكــون النســبة العامــة لالســتجابة يف الجــداول الزمنيــة
متدنيــة مقارنــة بالجــداول النســبية (. )ratio schedules

املتغري املتدخل -

Intervening Variable

املتغــر املتدخــل هــو متغــر افـرايض يتدخــل بــن املثــر واالســتجابة ،فيؤثــر يف االســتجابة أكــر مــن تأثــر
متغــر آخــر عــى مثــر معــن .واملتغــر املتدخــل هــو عامــل يُ ْس ـتَ ْنتَ ُج وجــو ُده أو يسـ ّ
ـتدل عــى وجــوده
متوســطا بــن املثــر واالســتجابة ،ويفــر ارتبــاط اســتجابة دون غريهــا مبثــر معــن .وميكــن اســتنتاج املتغــر
املتدخــل دومنــا مزيــد مــن التحديــد؛ أو ميكــن إضفــاء صفــات ملموســة عليــه وقــد يصبــح هدفـاً للبحــث
واالســتقصاء.

التدخل -

Intervention

التدخــل عبــارة عــن نشــاط متكامــل جــرى التخطيــط لــه لإلرتقــاء مبهــارات الطــاب .وقــد يكــون التدخــل
وقائيــاً (للحــد مــن تفاقــم املشــكالت ومــن اســتفحالها حتــى ال تتحــول إىل إعاقــة خطــرة) أو عالجيــاً
(إكســاب املزيــد مــن املهــارات أو االرتقــاء بهــا وتطويرهــا) أو تعويضي ـاً (تزويــد الفــرد بطــرق جديــدة
للتعامــل مــع اإلعاقــة).

ذايت -

Intrinsic

يشــر املصطلــح إىل دافعيــة لــدى املتعلــم تتعلــق مبــارشة باالهتــام والرغبــة يف مهمــة التعلــم وهــي
دافعيــة ال ترتبــط بــأي حافــز خارجــي أو مكافــأة خارجيــة.

اإلمالء املبتكر -

Invented spelling

يشــر املصطلــح إىل أســلوب تشــجيع القــراء املبتدئــن عنــد الكتابــة عــى تهجئــة الكلــات مــن واقــع
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) .ووفقـاً 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 تدريس ـاً بطريقــة منهجيــة ومبــارشة.

الحصانة ضد الخطر -

Invulnerability

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 ( )Invulnerabilityلوصــف األفـراد الذيــن
يكونــون عرضــة للخطــر ولكنهــم ال يصابــون بإعاقــات.

التفاوت بني حاصل الذكاء ومستوى التحصيل -

IQ-Achievement Discrepancy

هــو الفــرق الواضــح بــن حاصــل الــذكاء ( )IQومســتوى التحصيــل ( ،)achievementأي ال يكــون التحصيل
الــدرايس لــدى الطالــب يف مســتوى قدراتــه العقليــة الكامنــة .وألجــل هــذا تــم أعــداد صيــغ ومعــادالت
روعيــت فيهــا الفــروق النســبية بــن أعــار الطــاب .وبرغــم ذلــك يــويص املختصــون بعــدم اســتخدام تلــك
املعــادالت منفــردة يف تحديــد أهليــة الطالــب لربامــج 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 فض ـاً عــن أنهــا مرتفعــة
التكلفــة.

ردة فعل بالقلق -

Inxiety Reaction

هــي حالــة غــر عاديــة وطاغيــة مــن الشــعور بالخــوف والفــزع الشــديد ،وتحــدث كــرد فعــل لرتقــب خطــر
إحتــايل غــر قائــم ولكنــه متوقــع الحــدوث .وتــأيت هــذه الحالــة يف كثــر مــن األحيــان مصحوبــة بأعـراض
عضويــة تعــري صاحبهــا ،مثــل إفـراز العــرق وخفقــان القلــب وصعوبــة التنفــس.

نظرية إجابات البنود -

)Item response theory (IRT

إن نظريــة إجابــات البنــود هــي دراســة درجــات بنــود االختبــار اســتنادا ً عــى االفرتاضــات املتصلــة بالعالقــة
الرياضيــة بــن القــدرات أو الخصائــص األخــرى املســتخدمة يف الفرضيــة ( )hypothesized traitsوإجابــات
بنــود االختبــار .ويعــزى مســمى النظريــة إىل متحورهــا حــول البنــود الفرديــة لالختبــار ( كل عــى حــدة )
مقابــل نظريــة الرتكيــز عــى مســتوى االختبــار ككل يف االختبــارات التقليديــة ،وذلــك مــن خــال منذجــة
إجابــة مــن خضــع لالختبــار يف قــدرة معينــة لــكل بنــد يف االختبــار .أمــا املصطلــح «بنــد» فيســتخدم ألن
العديــد مــن أســئلة االختبــار ليســت أســئلة يف حقيقــة األمــر؛ فقــد تكــون أســئلة تقــوم إجابتهــا عــى
االختيــار مــن متعــدد ( )multiple choice questionsولديهــا إجابــات صحيحــة وغــر صحيحــة ،ولكنهــا
أيض ـاً عبــارة عــن إفــادات بصفــة عامــة يف اســتبيانات تتيــح للمســتجيبني أن يشــروا إىل مســتوى املوافقــة
(تقديــر متــدرج أو مقيــاس ليكــرت  )Likert scale -أو أعـراض تعــري مريضــا صنفــت درجاتهــا حضــورا ً أو
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غيابـاً ( .)present/absentوتقــوم 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
للشــخص مســمى الخاصيــة أو القــدرة الكامنــة ( ،)latent trait or abilityوميكــن أن تكــون عــى ســبيل
املثــال ممثلــة لــذكاء الشــخص أو قــوة إتجــاه مــا .أمــا املعــدالت املتغــرة للبنــد فتشــمل الصعوبــة (املوقــع)
والتاميــز (اإلنحــدار أو اإلرتبــاط) والتخمــن الزائــف.

108

معجم صعوبات التعلم

J
الكالم غري املفهوم -

Jargon

أحــد مراحــل النمــو الكالمــي التــي يتصــف فيهــا الــكالم بوجــود مجموعــة مــن املقاطــع الكالميــة غــر
املنظمــة واملختلطــة.

مدرب العمل -

Job Coach

مــدرب العمــل هــو الشــخص الــذي يضطلــح مبســئولية اإلرشاف والتدريــب لألفـراد ذوي اإلعاقــة يف مواقــع
عمــل محــددة وذات تحهيـزات متكاملــة.
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K
وجبة قيرص املستدمية -

)Kaiser Permanent (K-P

وجبــة يــويص بهــا عــدد مــن األطبــاء تقــوم بتخفيــض األلــوان الصناعيــة واملــواد املضافــة لألغنيــة وبعــض
العنــارص الطبيعيــة األخــرى ألجــل معالجــة صعوبــات التعلــم واملشــاكل الســلوكية.

اختبار الرياضيات األسايس -

Key Math Test

هــو اختبــار الرياضيــات التشــخييص الــذي يشــتمل عــى اختبــارات منفصلــة للمهــارات يف الرتقيــم ،والجــر،
والهندســة ،والقيــاس ،وتحليــل البيانــات ،واالحتــاالت .وتقــدم هــذه االختبــارات مقيــاس عــام للمفاهيــم
األساســية ( .)basic conceptsويتضمــن اختبــار العمليــات عــى الحســاب الذهنــي ،والتقديــر ،والجمــع
والطــرح ،والــرب والقســمة .ويشــتمل اختبــار التطبيقــات عــى حــل املســائل املحتويــة عــى النقــود،
وتفســر الرســوم البيانيــة ...الــخ.

مجاالت التعلم األساسية -

)Key Learning Areas (KLA

ذكــرت رابطــة املجلــس الــوزاري للتعليــم باســراليا  ،أن تنميــة الطفولــة املبكــرة وشــؤون الشــباب
( ،)MCEECDYAأكــدت عــى ان مجــاالت التعلــم األساســية يف إعــان ملبــورن عــام  2008بشــأن األهــداف
التعليميــة لألطفــال الصغــار يف اس ـراليا ،هــي:
•الفنون
•اللغة اإلنجليزية
•الرتبية الصحية البدنية
•لغات أخرى غري اإلنجليزية )Languages Other Than English (LOTE
•الرياضيات
•العلوم
•دراسات املجتمع والبيئة
•التقنية

إسرتاتيجية التذكر بالكلمة املفتاحية -

Keyword Mnemonic Method

هــي عبــارة عــن إجــراء منظــم ) (systematic procedureلتحويــل املتلقَّيــات واملؤثــرات الخارجيــة
( )Stimuliالتــي يصعــب تذكرهــا إىل أخــرى ميكــن تذكرهــا بشــكل أرسع وأســهل .وميكــن تعريفهــا أيض ـاً
بأنهــا «سلســلة مــن حلقتــن» ( )a chain of two linksلربــط الكلمــة الجديــدة مبــا يقابلهــا .أي ربــط
الكلمــة املطلــوب تعلمهــا (الحلقــة األوىل) كالكلمــة اإلنجليزيــة مبــا يقابلهــا (الحلقــة الثانيــة) يف اللغــة
العربيــة (ترجمــة الكلمــة اإلنجليزيــة) عــن طريــق كلمــة مفتاحيــة ( )Keywordمتثــل حلقــة الوصــل
بينهــا .وقــد تســتخدم إس ـراتيجية الكلمــة املفتاحيــة مــن خــال املرحلتــن التاليتــن:
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1.مرحلــة الربــط ( )An association stageوالتــي تقتــي أن يربــط الطالــب الكلمــة غــر املألوفــة
لديــه كالكلمــة اإلنجليزيــة مث ـاً بالكلمــة املألوفــة لديــه (املعنــى العــريب للكلمــة اإلنجليزيــة) عــن
طريــق كلمــة ســهلة ومألوفــة هــي «الكلمــة املفتاحيــة» ،وهــي كلمــة ذات داللــة محسوســة وتــكاد
تبــدو يف نطقهــا مثــل الكلمــة غــر املألوفــة ،أو مثــل جــزء منهــا.
2.مرحلــة التصــور الفكــري ( )Mental image stageوالتــي تقتــي أن يتخيــل الطالــب صــوره فكريــة
معينــه يربــط مــن خاللهــا بــن الكلمــة املفتاحيــه ومعنــى الكلمــة غــر املألوفــة.

علم الحركة -

Kinesiology

يشري املصطلج إىل دراسة حركة الجسم .خاصة عندما تتعلق باالتصال والتأثري فيه.

املتعلم الحريك -

Kinesthetic learner

هــو تعلــم الطالــب مــن خــال تنفيــذ النشــاط البــدين أو االتصــال عــن طريــق اللمــس ،أكــر مــن التعلــم
مــن خــال االســتامع إىل محــارضة أو مجــرد املشــاهدة.

األسلوب الحريك -

Kinesthetic Method

هو أسلوب لتدريس الكلامت باستخدام العضالت والفعل الحريك.
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L
اللغـــة -

Language

اللغــة نظــام تســتخدمه مجموعــة مــن النــاس إلضفــاء املعــاين واألبعــاد الدالليــة عــى األصــوات والكلــات
واإلميــاءات والرمــوز األخــرى للتمكــن مــن التواصــل فيــا بينهــم .وميكــن أن تُســتخدم يف اللغــات رمــوز
صوتيــة أو غــر صوتيــة أو تســتخدم حــركات ورمــوز ماديــة بــدالً عــن األصــوات .واللغــة هــي نظــام التواصل
بالطريقتــن الشــفاهية والكتابيــة لتمكــن الفــرد مــن نقــل األفــكار واملفاهيــم واملضامــن االجتامعيــة
واملشــاعر والحقائــق والقصــص ومــا يف حكمهــا بحيــث يتــم توصيلهــا لآلخريــن بصــورة متامســكة .وتعتمــد
الرباعــة اللغويــة عــى مــدى اإلجــادة يف إخـراج الحــروف مــن مخارجهــا الصحيحــة (علــم األصــوات) ومعرفة
الرتاكيــب اللغويــة الســليمة (النحــو) وأهــداف االســتخدامات اللغويــة ودالالت األلفــاظ وتطورهــا (علــم
املعــاين) .وقــد تبــن أن األفـراد ذوي صعوبــة القـراءة يعانــون ضعفـاً يف مجــال أو أكــر.

فهم اللغة -

Language comprehension

يشــر هــذا املصطلــح إىل فهــم اللغــة واســتيعابها بــأي شــكل جــاءت ولكــن يف اللغــة الدارجــة أو الشــائعة
بــن عامــة النــاس ( ،)vernacularأصبــح املصطلــح مرادفــاً للفهــم واالســتيعاب الســاعي (listening
 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.

طريقة الخربة اللغوية -

)Language experience approach (LEA

إحــدى الطــرق لتعليــم الق ـراءة للمبتدئــن بجعــل الطفــل يقــرأ مــادة كان قــد ألفهــا شــفوياً يف حياتــه
اليوميــة.

اضطراب تعلم اللغة -

)Language-Learning Disorder (LLD

صعوبــة تعلــم لغويــة تتمثــل يف إضط ـراب مــن شــأنه التأثــر عــى اســتيعاب واســتعامل اللغــة املنطوقــة
أو املكتوبــة وكذلــك اللغــة غــر اللفظيــة مثــل التواصــل البــري ( )eye contactونــرة الصــوت (tone of
) voiceلــدى الكبــار والصغــار عــى حــد ســواء.

علم عيوب اللغة -

Language Pathology

يشري علم عيوب اللغة إىل دراسة أسباب وعالج اضطرابات السلوك الرمزي.
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الوكالة القيادية -

Lead Agency

الوكالــة القياديــة هــي الوكالــة يف الواليــة أو املنطقــة املعنيــة بــاإلرشاف عــى الخدمــات والربامــج الخاصــة
بالطفولــة املبكــرة وتنســيق تلــك الخدمــات والربامــج .ويف واليــة مينيســوتا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة،
عــى ســبيل املثــال ،تتمثــل الوكالــة الرائــدة يف وزارة خدمــات األطفــال واألرس والتعلــم (Department of
Children, Families and Learning).

اختصار مصطلح صعوبات (إعاقات) التعلم -

LD or ld

يســتخدم هــذا االختصــار لإلشــارة إىل الفــرد ذي صعوبــات التعلــم أو لصعوبــة التعلــم أو لصعوبــات التعلــم
ككل .انظــر أيضـاً الفــرد ذي صعوبــات التعلــم أو الفــرد ذي صعوبــات التعلــم املحــددة.

إستشاري مشاكل صعوبات التعلم -

LD Problem Consultant

هــو مــا دأب عليــه ســبافورد وقــرورس ( )Spafford & Grosserمــن إصطــاح يطلــق عــى شــخص مســؤول
ومعــروف ســلفاً ،ويستشــره الفــرد ذو صعوبــات التعلــم ويســتعني بــه للتغلــب عــى املشــاكل الحياتيــة
التــي تواجهــه .وميكــن لهــذا اإلستشــاري القيــام مبــا يــي  )1 :شــحذ األفــكار وتبادلهــا مــع الفــرد ذي
صعوبــات التعلــم حــول مختلــف البدائــل واإلس ـراتيجيات املتاحــة لحــل املشــاكل؛  )2االضطــاع بعــدة
أدوار مختلفــة كنــاذج للتعامــل مــع املشــكلة؛  )3إحالــة الفــرد (صاحــب املشــكلة) عــى شــخص آخــر أكــر
اقتــدارا ً وجاهزيــة للمســاعدة؛  )4املتابعــة للوقــوف عــى كيفيــة معالجــة املشــكلة وتــداول اآلراء حــول
تقييــم املــردودات والســبل الالزمــة للتعامــل مــع املواقــف املامثلــة مســتقبالً .ومــن املهــم أن تتــم متابعــة
عمليــة تقييــم املشــكلة حتــى التوصــل إىل الحلــول والنتائــج وانتهــا ًء بالتقييــم التأمــي ملجمــل العمليــة.

اليأس املكتسب -

Learned Helplessness

يشــر هــذا املصطلــح إىل املتعلمــن الذيــن ينزعــون إىل أن يكونــوا ســلبيني ويعتمــدون عــى غريهــم يف اتخــاذ
القــرارات والتوجيــه ،مــا يجعــل قلــة الحيلــة والســلبية صفــة لهــم .وبالنســبة لألفــراد ذوي صعوبــات
التعلــم ( )LDفــإن انعــدام الثقــة بالنفــس عــى النحــو املذكــور آنفـاً ميكــن أن يتفاقــم ويســتفحل نتيجــة
املعانــاة املســتمرة واملحــاوالت املتواصلــة مــن الفشــل؛ ويعــزى ذلــك يف كثــر مــن األحيــان إىل الحــاس
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
«مخــرج ســهل ورسيــع» .ورمبــا كانــت متالزمــة جهــة التحكــم الخارجيــة هــي األســاس لصفــة اليــأس
املكتســب والتــي تــؤدي بدورهــا إىل ضعــف يف العالقــات االجتامعيــة مــع الزمــاء واملعلمــن.

صعوبات (إعاقات) التعلم -

Learning Disabilities

يشــر مصطلــح صعوبــات التعلــم إىل اضطــراب أو خلــل يف واحــدة أو أكــر مــن العمليــات النفســية
األساســية املتعلقــة باســتخدام اللغــة أو فهمهــا ،ســواء كان ذلــك شــفاهة أم كتابــة ،بحيــث يتجســد هــذا
اإلضطـراب يف نقــص القــدرة عــى اإلصغــاء أو التفكــر أو التحــدث أو القـراءة أو اإلمــاء أو إجـراء العمليــات
معجم صعوبات التعلم
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الرياضيــة وتنطــوي أوجــه االضط ـراب املذكــورة أعــاه عــى حــاالت مثــل قصــور اإلدراك الحــي وإصابــة
الدمــاغ والخلــل البســيط يف وظائــف املــخ وصعوبــة القــراءة ( )Dyslexiaوعــدم القــدرة عــى تطويــر
مهــارات التعبــر بالــكالم والحبســة النامئيــة ( .)Aphyasiaواليشــتمل هــذا املصطلــح عــى مشــكالت 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
املالمئــة ( .)environmental, cultural or economic disadvantageأو إىل قلــة الــذكاء.

صعوبات التعلم مقابل االختالفات -

Learning Disabilities vs. Differences

يفضــل العديــد مــن املختصني اســتخدام املصطلــح «اختالفــات التعلــم ( )learning differencesأو تحديات
التعلــم ( )learning challengesبــدالً عــن صعوبــات (إعاقــات) التعلــم ( .)learning disabilitiesويســاور
البعــض القلــق مــن أن مصطلــح صعوبــات (إعاقــات) التعلــم يركــز عــى الضعــف املعــريف لــدى الفــرد،
ويعزلــه مــن املتعلمــن اآلخريــن ،يف حــن أن مصطلــح اختالفــات التعلــم (االختالفــات املرتبطــة بالتعلــم)
يســلط الضــوء عــى حقيقــة أن هــؤالء األفـراد ببســاطة يتعلمــون بطريقــة مختلفــة عــن اآلخريــن ،أي أنهــم
يختلفــون عــن غريهــم فيــا يتعلــق بالتعلــم .وعليــه فــا هــو االختــاف عــى وجــه الدقــة والتحديــد وملــاذا
يؤثــر فيــا يســتخدم املصطلــح فيــه؟ وتتفــق جمعيــة صعوبــات التعلــم ( )LDAعــى أن األف ـراد ذوي
صعوبــات التعلــم بالفعــل يتعلمــون بطريقــة مختلفــة ولديهــم مــا يقدمونــه بــذات القــدر الــذي يقدمــه
ويســهم بــه األف ـراد الذيــن ليســوا مــن ذوي صعوبــات التعلــم .ومــع هــذا هنــاك عــدة قوانــن س ـ ّنتها
الجهــات الترشيعيــة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة يف الوقــت الراهــن للمحافظــة عــى حقــوق األفـراد ذوي
صعوبــات (إعاقــات) التعلــم والتــي تكفــل لهــم املســاواة يف املعاملــة .وفيــا يتعلــق باألطفــال يف ســن
املدرســة يشــدد قانــون التعليــم لألف ـراد ذوي اإلعاقــات ( )IDEAيف الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــى أن
الطــاب يف املرحلــة العمريــة بــن ثــاث ســنوات وواحــد وعرشيــن ســنة ســيتلقون تعلي ـاً عام ـاً مجاني ـاً
مالمئـاً يف البيئــة األقــل تقييــدا ً ( .)LREويؤكــد 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 حاليـاً ثالثــة عــر تصنيفـاً لإلعاقــات املختلفــة .ولــي يعــد
الطالــب مســتحقاً لتلقــي الدعــم والخدمــات املقدمــة مبوجــب هــذا القانــون يلــزم أن تنطبــق عليــه الرشوط
إلدراجــه تحــت أحــد التصنيفــات الثالثــة عــر آنفــة الذكــر .وأحــد هــذه التصنيفــات هــو «إعاقــة التعلــم
املحــددة ( .»)SLDإال أنــه ومــع األســف ال يوجــد يف قانــون التعليــم لألف ـراد ذوي اإلعاقــات أي تصنيــف
ينــدرج تحتــه «اختــاف التعلــم ( »)Learning Differenceأو « تحــدي التعلــم (.»)Learning Challenge
واملبــدأ ذاتــه ينطبــق متام ـاً عــى البالغــن مــن ذوي صعوبــات التعلــم والذيــن ميكــن أن تكــون حقوقهــم
مكفولــة مبوجــب «قانــون األمريكيــن ذوي اإلعاقــة ( .)ADAوتقــر جمعيــة صعوبــات التعلــم باســتخدام
مصطلــح «صعوبــات التعلــم» مقابــل مصطلــح «اختالفــات التعلــم» لضــان التعــرف عــى األفـراد بصــورة
مالمئــة 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 املامثلــة.
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الفرد ذو صعوبات التعلم أو صعوبات التعلم املحددة

Learning Disabled Or Specific Learning Disabled

بنــا ًء عــى تعريــف اللجنــة الوطنيــة املشــركة لصعوبــات التعلــم ،يشــر هــذا املصطلــح إىل مجموعــة
مــن اإلضطرابــات غــر املتجانســة وهــي اضطرابــات تتســم بالصعوبــات يف اكتســاب واســتخدام مهــارات
االســتامع أو الــكالم أو القــراءة أو الكتابــة أو االســتدالل أو الرياضيــات .ويفــرض أن هــذه األنــواع مــن
املشــاكل ناجمــة عــن إختــال يف وظائــف الجهــاز العصبــي املركــزي (عــى هيئــة إختــاالت وراثيــة أو
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 املامرســات
الراهنــة إىل الخصائــص املميــزة التاليــة :
1.حاصل ذكاء عادي.
2.نوع أو أنواع فرعية مختلفة.
3.أمناط عائلية.
4.استمرارية حتى مرحلة الرشد.
5.سوأ إدراك للعالقات والجوانب ذات األبعاد االجتامعية.
6.وجود عرس قراين أو صعوبات قراءة لدى  %50عىل األقل من أفراد هذه الفئة.
7.وجود ضعف لغوي لدى الغالبية من أفراد هذه الفئة.
8.تأثر اإلناث كام الذكور سواء بسواء وبنسب متساوية.
9.إنخفاض معدالت احرتام وتقدير الذات.
	10.يتطلب التقييم والعالج من جهة متخصصة.
	11.أهميــة تعزيــز فــرص النجــاح يف الحيــاة واملدرســة وكذلــك التفاعــل االجتامعــي مــن خــال التوقعات
اإليجابيــة والنظــرة املتفائلــة واكتســاب اإلسـراتيجيات التعويضيــة املالمئــة.

قنوات التعلم -

Learning Modalities

يشــر هــذا املصطلــح إىل املســارات البرصيــة والســمعية والحركيــة واللمســية التــي مــن خاللهــا نســتقبل
املعلومــات ونخضعهــا للمعالجــة ونخزنهــا .ومييــل الطــاب إىل أن تكــون لديهــم مكامــن قــوة ومواطــن
ضعــف يف واحــد أو أكــر مــن هــذه املســارات مــا يعنــي أنهــم قــد يتعلمــون بطريقــة أرسع و/أو أكــر
فاعليــة مــن خــال التدريــس الــذي يركــز عــى نســق التعلــم املفضــل لــدى الطالــب وفقــاً ملــا ميكــن
الوقــوف عليــه عــن طريــق التقييــم.

إسرتاتيجيات التعلم -

Learning Strategies

إس ـراتيجيات التعلــم عبــارة عــن طريقــة للتدريــس تســتند عــى تدريــس اس ـراتيجيات مــا وراء املعرفــة
لتعلــم املهــارات الدراســية والســلوكية و اكتســابها.
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طرق اسرتاتيجيات التعلم -

Learning Strategy Approaches

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.

أساليب التعلم -

Learning Styles

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
وتفاعـاً واســتجاب ًة معهــا ،أي مختلــف الطــرق أو الســبل املفضيــة إىل التعلــم بالرتكيــز عــى أوجــه التفــاوت
يف الحالــة املزاجيــة واملواقــف مــن التعلــم والكيفيــة املفضلــة لتلقــي املعلومــات ومعالجتهــا والعكــوف
عــى املهمــة .وميكــن أن تعــد أســاليب التقييــم والتدريــس عــى نطــاق األبعــاد النشــطة /الســالبة أو
اللفظيــة أو املكانيــة (املتعلقــة بالبعــد املــكاين) .ويقــوم مــا تقــدم عــى اف ـراض أن كل شــخص مختلــف
عــن غــره وكل فــرد يتعلــم بطريقــة مختلفــة عــن اآلخريــن ،وبالتــايل فــإن مخرجــات تعلــم الطــاب كأفـراد
ميكــن أن تتحســن يف حالــة توفــر التعلــم وفق ـاً ألســلوب التعلــم املفضــل لــدى الطالــب املعنــي بالتعلــم.
ويشـ َّجع املعلمــون عــى اســتخدام تشــكيلة متنوعــة مــن الخـرات واملواقــف التعليميــة واملعينــات اللفظيــة
املحسوســة عنــد تقديــم املحتــوى .وتفيدنــا العلــوم املعرفيــة بأنــه يف حــن أن األف ـراد ال يختلفــون مــن
حيــث قدراتهــم يف مختلــف منــاذج التعلــم فــإن التدريــس وفــق النمــوذج املفضــل لــدى الفــرد ال يؤثــر
عــى التحصيــل األكادميــي ،ذلــك أن التحصيــل الــدرايس لألفـراد إمنــا يتحســن عندمــا يتلقــى هــؤالء األفـراد
تعليمهــم يف أفضــل منــوذج للمحتــوى امل ـراد تدريســه .ويحــدد هــذا املصطلــح كيــف أن النــاس يفضلــون
اســتقبال املعلومــات وفق ـاً لحواســهم (ســمعياً ،برصي ـاً ،حركي ـاً ،عــن طريــق اللمــس).
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أيضاً الوعي املعريف ( ما وراء املعرفة) -

also Metacognition Learning to learn

يشــر املصطلــح إىل الوعــي املعــريف ،أي املعرفــة الواعية للزمــان واملكان اللذين تســتخدم فيهام اسـراتيجيات
معينــة للتعلــم أو حــل املشــكالت .ويســوق بعــض الرتبويــن 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 املعلومــات
والحقائــق؛ وإمنــا ينبغــي منهــم الرتكيــز عــى مهــارات التعلــم .ومهــا يكــن مــن أمــر ،فإنــه ال غنــى عــن
الحقائــق واملعلومــات ذات املجــال املحــدد بحســبانها مــن متطلبــات إس ـراتيجيات الوعــي املعــريف.

البيئة األقل تقييدا -

)Least Restrictive Environment (LRE

البيئــة األقــل تقييــدا هــي الوضــع أو الربنامــج التعليمــي الــذي يتيــح للطالــب أكــر قــدر ممكــن مــن
التواصــل مــع الطــاب غــر املعاقــن ،مــع الوفــاء بجميــع احتياجــات الطالــب التعليميــة والبدنيــة بصــورة
مالمئــة.
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التدريس املبني عىل املحارضة -

Lecture-Based Instruction

يشــر املصطلــح إىل أســلوب للتدريــس الــذي يقــوم فيــه املعلــم بإلقــاء املعلومــات مبــارش ًة عــى مســامع
الطــاب يف الصــف الــدرايس.

األقل هو األكرث -

Less is more

يشــر املصطلــح إىل تفضيــل العمــق ( )depthعــى االتســاع ( )breadthأو 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.

خطة الدرس -

Lesson Plan

هي طريقة التدريس واملعلومات املخطط لها مسبقاً لكل حصة دراسية.

التعرف عىل الحروف -

Letter recognition

يشــر املصطلــح إىل القــدرة عــى معرفــة اســم الحــرف عنــد عــرض الرمــز أو إيجــاد الرمــز الــذي يوافــق
اســم الحــرف.

التوافق بني الحرف وصوته -

Letter-sound correspondence

يشــر املصطلــح إىل ارتبــاط الحــرف بصوتــه الكالمــي .فالطفــل الــذي يســتطيع أن ينطــق الحــروف الخاصــة
باألصــوات الكالميــة أو يكتــب تلــك الحــروف بطريقــة صحيحــة يقــال عنــه إنــه يفهــم التوافــق بــن الحروف
وأصواتهــا الكالمية.

الحبسة الحسابية اللغوية -

Lexical Dyscalculia

هي نوع من صعوبات الرياضيات املنطوية عىل الضعف يف قراءة مفردات الرياضيات ورموزها.

التعلم مدى الحياة -

Lifelong learning

يشــر املصطلــح إىل التعلــم الــذي ال يقتــر عــى التعليــم املــدريس داخــل الفصــول الدراســية وال ينحــر
فيــه ،وإمنــا يتواصــل مــع الفــرد طــوال حياتــه ويســتمر باقي ـاً معــه مــا بقــي عــى قيــد الحيــاة؛ حيــث
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 اسـراتيجيات مــا وراء املعرفــة املتمثلة يف
التعــرف عــى اسـراتيجيات التعلــم وإخضاعهــا للمراقبــة والتقويــم .ويف املــدارس ،يــرى الرتبويــون املنــادون
بالتــدرج يف التعلــم أن القــدرات القابلــة لالنتقــال والتــي تبقــى لــدى املــرء مــدى الحيــاة إمنــا تنشــأ بطبيعــة
الحــال عــن النشــاطات الكل ّيــة الشــمولية املتكاملــة بينــا يــرى الرتبويــون التقليديــون أن تلــك القــدرات
تعتمــد عــى تراكــم الحقائــق واملعــارف العامــة واملفــردات اللغويــة.
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الصوتيات اللغوية -

Linguistic phonics

يســتخدم مصطلــح الصوتيــات اللغويــة لوصــف الربامــج التــي تتبنــى طريقــة تدريــس مــادة القــراءة
للمبتدئــن بالرتكيــز أوالً عــى تحويــل األصــوات اللغويــة إىل كلــات مكتوبــة (ربــط الوحــدات الصوتيــة
بالحــروف التــي متثلهــا كــا هــو الشــأن يف التهجئــة) ،بــدالً عــن الرتكيــز عــى تحويــل الحــروف املكتوبــة
إىل أصــوات كالميــة (ربــط الحــروف بأصواتهــا الكالميــة كــا هــو الشــأن يف القـراءة) .ومــن أمثلــة الربامــج
القامئــة عــى الصوتيــات اللغويــة حســب التعريــف ،هنــاك برنامــج الكتابــة الصوتيــة ()Phono-Graphix
وبرنامــج كتابــة األصــوات ( )Sounds-Writeوبرنامــج الصوتيــات اللغويــة ( )linguistic phonicsالــذي
طــوره مجلــس بلفاســت للتعليــم واملكتبــات ( .)the Belfast Education and Library Boardوتــأيت هــذه
الربامــج مقابلــة لربامــج الصوتيــات التقليديــة أو الربامــج الرتكيبيــة التقليديــة ،حيــث يكــون الرتكيــز عــى
تدريــس الحــروف واألصــوات املرتبطــة بالحــروف أو مبجموعــات الحــروف ومــن ثــم نطــق الحــروف إلنتــاج
الكلــات .وحســب ماكغينــز ( )McGuinessيســتخدم املصطلــح أيض ـاً بالتبــادل مــع مصطلــح الصوتيــات
الرتكيبيــة لوصــف الربامــج التــي تركــز عــى التدريــس املنهجــي لألصــوات الكالميــة التــي تربــو عــى أربعــن
صوت ـاً يف اللغــة اإلنجليزيــة مــع أمنــاط تهجئتهــا األوســع اســتخداماً وكــذا أمنــاط التهجئــة البديلــة.

فهم املسموع -

Listening comprehension

يشــر فهــم املســموع إىل فهــم فحــوى املعنــى املقصــود مــن اللغــة املنطوقــة .وكشــأن الفهــم واالســتيعاب
القـرايئ ميكــن وصفــه عــى «مســتويات» ،وقــد تنحــر مســتويات الفهــم الســاعي الدنيــا يف فهــم الحقائــق
املوضحــة برصيــح العبــارة يف مقــال شــفهي ذي بنيــة بســيطة جــدا ً مــن حيــث بنــاء الجمــل وترتيــب
كلامتهــا يف أشــكالها وعالقاتهــا الصحيحــة فض ـاً عــن خلوهــا مــن املفــردات اللغويــة الصعبــة واملعقــدة.
أمــا املســتويات املتقدمــة للفهــم الســاعي فقــد تتضمــن الفهــم الضمنــي واســتخالص االســتنتاجات مــن
املقــال الشــفهي الــذي تظهــر فيــه صياغــات نحويــة وتركيبيــة أكــر تعقيــدا ومفــردات لغويــة أكــر تقدمـاً.
ويعــد الفهــم الســاعي الصحيــح ملــا يقــال مــؤرشا ً صحيحـاً عــى الفهــم اللغــوي عمومـاً .وينبغــي تقييمــه يف
ســياقات مختلفــة وبصفــة خاصــة عندمــا تكــون مهــارات الفهــم القـرايئ ضعيفــة ،مــا يشــر أن مــن األرجــح
أن يكــون الضعــف يف مهــارات فــك الرمــوز (ربــط الحــروف بأصواتهــا الكالميــة ذات القيمــة الدالليــة)
هــو الســبب يف ضعــف الفهــم الق ـرايئ وليــس القــدرة العقليــة العامــة أو غيــاب املعرفــة ال َقبْليّــة (prior
knowledge).

معرفة القراءة والكتابة -

Literacy

وفق ـاً ملعجــم أوكســفورد ،يعــرف مصطلــح معرفــة الق ـراءة والكتابــة بأنــه القــدرة عــى الق ـراءة والكتابــة.
ويشــر التعريــف املســتفيض ( )expanded definitionللمصطلــح إىل القــدرة عــى القــراءة والكتابــة
واســتخدام اللغــة املكتوبــة اســتخداماً مالمئــاً يف جملــة مــن الســياقات ملختلــف األغــراض وللمخاطبــة
والتواصــل مــع مجموعــة متنوعــة مــن األف ـراد .وعندمــا تتكامــل الق ـراءة والكتابــة مــع الــكالم واالســتامع
واملطالعــة والتفكــر النقــدي ،تتشــكل مالمــح قيمــة ملعرفــة القـراءة والكتابــة يف الحيــاة العرصيــة الحديثــة.
ويف برنامــج التقييــم الــدويل للطــاب (،)Program for International Student Assessment- PISA
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ويتــم تعريــف معرفــة الق ـراءة بأنهــا القــدرة عــى فهــم النصــوص املكتوبــة واســتخدامها والتفكــر فيهــا
وتأملهــا بصــورة متأنيــة ألجــل تحقيــق األهــداف التــي يتوخاهــا القــارئ وتوســيع نطــاق معرفتــه وتطويــر
قدراتــه الكامنــة إلخ ـراج األفضــل واملشــاركة الفاعلــة يف املجتمــع.

املؤمترات األدبية -

Literature Conferences

جمعيــات الق ـراءة واللغــة التــي ترعــى املؤمت ـرات والنــدوات التــي تتيــح الفرصــة للمختصــن واملهتمــن
الحضــور والتواصــل مــع الباحثــن واملؤلفــن مــن خــال الكتــب والوســائل البرصيــة وورش العمــل .وقــد
درج كل مــن جمعيــة اآلداب واملؤلفــات املتعلقــة باملراهقــن واإلتحــاد الــدويل للقـراءة ( )IRAعــى إقامــة
ورعايــة مثــل هــذه املؤمت ـرات.

أنظر وقل -

Look/Say

الطريقــة الكليــة يف تعليــم القــراءة للمبتدئــن بالرتكيــز عــى إدراك الكلمــة أو الجملــة ككل .وبطريقــة
«أنظــر وقــل» لتعليــم القـراءة للمبتدئــن يتعلــم األطفــال إدراك الكلمــة أو الجملــة ككل بــدالً عــن إدراك
األصــوات الكالميــة الفرديــة .ويف ثالثينــات القــرن التاســع عــر ( )1839-1830وصفــت طريقــة لتعليــم
الق ـراءة للصــم مــن خــال وضــع الصــورة مــع الكلمــة بشــكل متقابــل بقصــد إب ـراز التشــابهات  ،واصف ـاً
تعليــم األطفــال ق ـراءة خمســن كلمــة مكتوبــة عــى بطاقــات بالطريقــة البرصيــة (أنظــر وقــل) .وتب ّنــت
لجنــة املــدارس االبتدائيــة يف بوســطن ( )Boston Primary School Committeeهــذه الطريقــة التــي
رسعــان مــا أصبحــت هــي الطريقــة الســائدة عــى مســتوى الواليــة ،وبحلــول عــام 1844م أصبحــت أوجــه
القصــور يف هــذه الطريقــة ضاهــرة واتضحــت أمــام قيــادات املــدارس يف بوســطن والذيــن شــنوا حملــة
قويــة ضــد الطريقــة مطالبــن بــاإلرساع للرجــوع إىل طريقــة صوتيــة منهجيــة مكثفــة .ويف عــام 1929م
بحــث الدكتــور صامويــل أورتــون ( )Dr. Samuel T. Ortonاختصــايص عــاج األمـراض العصبيــة يف واليــة
إيــوا ،بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،عــن الســبب الكامــن وراء مشــاكل القـراءة لــدى األطفــال فخلــص إىل
أن مشــاكلهم ناجمــة عــن الطريقــة البرصيــة الجديــدة لتعليــم الق ـراءة.

طريقة لوفاس للتدريب باملحاوالت املنفصلة -

Lovaas’ Discrete Trial Approach

هــذا األســلوب الســلويك التقليــدي هــو أســلوب عــى درجــة عاليــة مــن التنظيــم واالنضباطيــة؛ ويســتخدم
يف أغلــب األحيــان معــززات ملموســة (الحلــوى أو الجوائــز الرمزيــة مث ـاً) لتدعيــم الســلوك املعــن (مثــل
التواصــل بالنظــر أو ذكــر أســاء األشــياء) .ومــن ناحيــة منوذجيــة ،يتطلــب هــذا األســلوب تقريب ـاً ثالثــن
إىل أربعــن ســاعة ( 30إىل  40ســاعة) يف األســبوع للتدريــب املكثــف عــى االســتجابة املحــددة مــن خــال
املحــاوالت املنفصلــة ،الواحــدة تلــو األخــرى.

املقاييس ذات االستدالل املتدين -

Low-inference measures

وهــي املقاييــس التــي تكــون عمليــات تفســر معــاين درجاتهــا املرصــودة ودالالتهــا يف حدودهــا الدنيــا
وتبقــى يف أقــل مســتوياتها ،حيــث يتســنى مــن خاللهــا حــر ســلوكيات الطــاب الصحيحــة وغــر الصحيحــة
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يف مهــام جــرى تحديدهــا وتعريفهــا بوضــوح .ويتــم إحصــاء تلــك الســلوكيات خــال فــرة زمنيــة محــددة
ـب يف العــادة بالدقائــق) .فعــى ســبيل املثــال ،قــد ميكنــك القيــاس املبنــي عــى املنهــج يف مجــال
( ت ُ ْح َسـ ُ
القـراءة ،مــن الوقــوف عــى أن الطالــب يقــرأ نصـاً يف مســتوى صفــه الــدرايس مبعــدل ســبع وأربعــن ()47
كلمــة صحيحــة يف الدقيقــة الواحــدة بــدون أخطــاء.

القارئ بطئ التقدم -

Low-progress reader

يُ َعـ َّرف القـراء ذوو التقــدم البطــيء بأنهــم الطــاب الذيــن يتذيلــون قامئــة الرشيحــة الدنيــا التــي يقبــع فيهــا
مــا نســبته ( )٪25مــن الطــاب الذيــن يجــدون مشــقة بالغــة يف القـراءة .وتشــتمل هــذه املجموعــة عــى
الطــاب الذيــن لديهــم قصــور يف مهــارات املعالجــة الصوتيــة مــا أدى إىل االعتــاد عــى االس ـراتيجيات
الســياقية والبرصيــة التعويضيــة .وكذلــك الطــاب الذيــن تكــون صعوبــات التعلــم لديهــم يف مجــال القـراءة
مرتبطــة بالتدريــس غــر الفاعــل للق ـراءة يف مراحلهــا األوىل ،أي املعانــاة بســبب التدريــس الضعيــف أو
غــر املناســب وليــس بســبب أي اضطـراب ذهنــي أو عصبــي لــدى الطالــب ،وأيضـاً الطــاب ذوي املســتوى
املتــدين بشــكل عــام يف األداء الفكــري والذيــن تكــون الصعوبــات التــي تواجههــم يف الق ـراءة جــز ًء مــن
النمــط العــام لتــدين مســتوى التحصيــل يف جميــع مجــاالت التعلــم.

صعوبة القراءة من النوع «»L
L-Type Dyslexia

هي حالة تكون فيها مشاكل الفرد ذي صعوبة القراءة مشاكل لغوية يف املقام األول حسبام يرى كل من
بيكر ( )Bakkerوليشت ( ،)Lichtإذ يستخدم الفرد املصاب بهذا النوع النصف األيرس من الكرة املخية
بطريقة ال تنم عن نضج ،كام أنه مل يتعلم إطالقاً كيفية التعرف عىل أشكال الحروف ومجموعاتها وعالقاتها
بالقدر الذي يكفي للقيام بعملية القراءة بالقدر الالزم من الكفاءة ،فهو يقرأ برسعة ولكنه يقع يف أخطاء
عديدة يف التعرف عىل الكلامت وتحديدها.
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M
الدمــج -

Mainstreaming

يشــر الدمــج إىل تقديــم أي خدمــات ،مبــا يف ذلــك خدمــات الرتبيــة والتعليــم للطــاب ذوي اإلعاقــات يف
بيئــة تربويــة واحــدة مــع الطــاب اآلخريــن غــر املعاقــن؛ مــا يعــود بالفائــدة والنفــع لجميــع الطــاب.
وميكــن اتخــاذ الرتتيبــات والتســهيالت(املؤامات) املالمئــة للتىالميــذ ذوي صعوبــات التعلــم يف إطــار الربنامــج
التعليمــي العــام .ويشــر الدمــج أيضـاً إىل إلحــاق الطــاب ذوي االحتياجــات الخاصــة بصــورة إنتقائيــة يف
إحــدى الحصــص أو يف أكــر مــن حصــة بفصــول التعليــم العــام (مثــل العلــوم أو الرتبيــة الفنيــة أو الرتبيــة
البدنيــة وهكــذا) .ويتوقــع مــن هــؤالء الطــاب مواكبــة زمالئهــم يف الفصــل العــادي مــع إدخــال التســهيالت
الالزمــة عــى املنهــج الــدرايس عنــد اللــزوم .ويرتبــط الدمــج يف فصــول التعليــم العــام بالربامــج والنــاذج
التقليديــة لتقديــم الخدمــات الرتبويــة والتعليميــة.

الرعاية املُدارة -

Managed Care

يشــر املصطلــح إىل نظــام تأمــن طبــي مبوجبــه يقتــر 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 الربنامــج العالجــي.

وسائل املهارة اليدوية -

Manipulatives

هــي عبــارة عــن أشــياء أو قطــع أو أصنــاف ملموســة ،كاملربعــات مثـاً ،والتــي مــن شــأنها متكــن الطــاب
مــن معالجــة أفكارهــم مــن خــال التحريــك امللمــوس لألشــياء والتعامــل معهــا يدويـاً.

الحوايش الهامشية -

Marginal Glosses

هــي مالحظــات يقــوم املؤلفــون أو املعلمــون بتدوينهــا عــى هوامــش الدفاتــر والكتــب وتشــمل املذكـرات
الشــخصية والتفسـرات التوضيحيــة املوجــزة وتســليط الضــوء عــى مفــردات معينــة والتفسـرات والــروح
واملالحظــات ومــا يف حكمهــا.

مستوى اإلتقان (التمكن) -

Mastery Level

يشــر املصطلــح إىل الدرجــة الفاصلــة ( )cut-off scoreيف االختبــارات مح ّك ّيــة املرجــع أو اختبــارات قيــاس
اإلتقــان والتمكــن ()criterion-referenced or mastery test؛ أي الدرجــة التــي يوصــف مــن يحــرزون
درجــات أعــى منهــا بأنهــم أتقنــوا املــادة ،إال أن اإلتقــان قــد يكــون حكـاً جزافيـاً.
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مقاييس اإلتقان -

)Mastery Measures (MM

تعــد مقاييــس درجــة اإلتقــان ( )MMمــن أنــواع القيــاس املبنــي عــى املنهــج .وتســتخدم قياســات اإلتقــان
لقيــاس أجـزاء املنهــج التــي تحتــوي عــى مجــاالت منفصلــة عــن بعضهــا بعضـاً .ويســهل تحديــد مجموعــة
مــن األســئلة املرتبطــة ارتباط ـاً وثيق ـاً ببعــض املهــارات العامــة أو الفكــرة الرئيســية أو املفهــوم العــام أو
إسـراتيجية الحــل .وقــد تنطــوي أمثلــة هــذا النــوع مــن املجــاالت عــى اســتعامل النقــط والفواصــل ومــا يف
حكمهــا مــن عالمــات الرتقيــم لتوضيــح املعنــى (يف الكتابــة) ،أو رضب الكســور (يف الرياضيــات) أو أصــوات
الحــروف ( يف القـراءة املبكــرة).

النظرة التمهيدية للامدة -

Material Previews

هــي عبــارة عــن ملحــات أو وقفــات موجــزة ألبعــد الحــدود عــن املــادة املـراد قراءتهــا ومبوجبهــا يســتطيع
الطــاب قـراءة عناويــن الكتــب والعناويــن الفرعيــة واألســئلة التمهيديــة (أســئلة مــا قبــل القـراءة) واألســئلة
النهائيــة (أســئلة مــا بعــد القـراءة) ومقدمــات الفصــول وخواتيمهــا والرســوم البيانيــة والجــداول التوضيحيــة
والصــور وغريهــا مــا مــن شــأنه متكــن الطالــب مــن التنبــؤ مبحتــوى القصــة ومضمونهــا األمــر الــذي ميكــن
تأييــده أو نفيــه بعــد القـراءة.

الرياضيـات -

)Mathematics (Math

يعــاين الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم مــن نوعــن يف الرياضيــات ،هــا :العمليــات الحســابية واالســتدالل
الريــايض .وتبــدو مشــكالت الرياضيــات يف صعوبــات التمييــز بــن األرقــام ،ونســخ األشــكال ،وتذكــر الحقائــق
الرياضيــة ،وربــط املصطلحــات الرياضيــة مبعناهــا ،كذلــك يواجــه هــؤالء الطــاب صعوبــات يف حــل املســائل
الحســابية املكتوبــة بعبــارات رياضيــة وكذلــك املســائل املكتوبــة بكلــات عاديــة؛ واألخــرة قــد تعــود
أســبابها يف الغالــب إىل الضعــف اللغــوي وكذلــك الضعــف يف تطبيــق إس ـراتيجيات حــل املشــاكل.

املجسامت الرياضية -

Math manipulatives

وهــي عبــارة عــن أشــياء أو أشــكال ميكــن حملهــا باليــد ،وقــد اتضــح أنهــا فاعلــة للغايــة للتعامــل مــع
الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم واملشــاكل األخــرى طاملــا أنهــا ذات مدلــول بالنســبة للطــاب وطاملــا أنهــا
مرتبطــة مبفاهيــم الرياضيــات الهامــة املـراد تعلمهــا .وكأمثلــة لهــذه األشــكال هنالــك مربعــات الخصائــص
( )attribute blocksوالقضبــان امللونــة ( )Cuisenaire Rodsواألشــكال ذات القاعــدة العرشيــة (base ten
) blocksواللوحــات الهندســية ( )geoboardsوخــط األرقــام (.)number line

صعوبات الرياضيات -

Mathematics Disabilities

هــي مشــاكل منائيــة أو مكتســبة يف مجــال -أو أكــر -مــن املجــاالت العامــة ملعرفــة األرقــام وقـراءة األعــداد
والقــدرة عــى إجـراء العمليــات الحســابية وحــل املســائل وتفســر الرمــوز الرياضيــة وتطبيــق اللوغريثــات
وإكــال املهــام الحركيــة والبرصيــة ،التــي تقتــي التناســق البــري الحــريك .والنوعــان الرئيســيان لصعوبــات
الرياضيــات التــي ورد ذكرهــا يف مجمــل مــا كتــب يف هــذا املوضــوع هــا :الحبســة الحســابية ()acalculia
 /و صعوبــات (العــر) الحســايب ( )dyscalculiaأو إختــال وظائــف املهــارات الحســابية.
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النضج أو الرشد -

Maturation

يقصد باملصطلح عملية بلوغ مرحلة الرشد والنضج أو النمو عقلياً أو بدنياً أو انفعالياً.

تأخر النضوج -

Maturational Lag

يقصد به بطء يف جوانب معينة من النمو يف الجهاز العصبي.

طريقة الرتكيز عىل املعنى -

Meaning-emphasis approach

هــي طريقــة تدريــس لتعليــم القـراءة للمبتدئــن بالرتكيــز عــى الفهــم واالســتيعاب ( )comprehendingال
عــى الربــط بــن الحــروف ودالالتهــا الصوتيــة (.)decoding

قائم عىل املعنى أو املدلول -

Meaning-based

طريقــة تدريــس يتــم الرتكيــز فيهــا عــى إنخـراط الطالــب يف معرفــة املعــاين واملدلــوالت الكامنــة فيــا يقــوم
بدراســته أو تعلمه.

القياس -

Measurement

يشــر القيــاس إىل عمليــة متثيــل الصفــة املــراد قياســها كم ًّيــا .وميثــل القيــاس أحــد مكونــات التقييــم
األساســية.

شبكة القياس -

Measurement Net

يشــر مصطلــح شــبكة القيــاس إىل حجــم وطبيعــة العينــة التــي يتضمنهــا املقيــاس لتمثيــل موضــوع معــن.
وكمثــال عــى ذلــك ،فــإن االختبــار الــذي يغطــي خمسـاً وعرشيــن ( )25مهــارة حســابية مــن شــأنه أن ينــر
شــبكة قيــاس أوســع مــن تلــك التــي ينرشهــا اختبــار يغطــي خمــس ( )5مهــارات.

مفتاح اإلجابة املثقب -

Measurement Overlay

هــو مفتــاح اجابــة يتــم اســتخدامه يف عمليــات التصحيــح ،حيــث يصمــم بثقــب ورقــة إجابــة عــى شــكل
دوائــر مقابلــة للرمــوز التــي متثــل اإلجابــات الصحيحــة ثــم يوضــع مفتــاح اإلجابــة املث َّقــب فــوق إجابــة
الطالــب والثقــب الــذي ال يظهــر مــن خاللــه الرمــز الــدال عــى اإلجابــة الصحيحــة يعنــي أن إجابــة الطالــب
عــى تلــك الفقــرة غــر صحيحــة.

النموذج الطبي -

Medical Model

يتنــاول النمــوذج الطبــي ســبب الســلوك القائــم عــى أســاس بــدين ،ويؤيــد التدخــل الطبــي للحــد مــن
الســلوك الســلبي .ومبوجــب هــذا النمــوذج يتــم تقييــم الســلوك كعــرض الضطـراب عضــوي (عــدم تــوازن
كيميــايئ ،قصــور عصبــي ...الــخ) ومــن ثــم يتــم تقديــم الوصفــة العالجيــة للحالــة الطبيــة.

الذاكرة

Memory

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 الطالب
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يعانــون مــن مشــاكل مــن شــأنها التأثــر عــى الذاكــرة العاملــة ( )working Memoryوالذاكــرة طويلــة
املــدى ( ، )long-term memoryففــي الحالــة األوىل ،تتمثــل املشــاكل يف صعوبــة معالجــة املعلومــات
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 الالحقــة.

الذاكرة والتعلم -

Memory and learning

إن الذاكــرة العاملــة ( ،)working memoryســاحة العمــل والنشــاط العقــي لــدى االنســان ،هــي املــكان
الــذي نبــارش فيــه عمليــات معالجــة ( )processاملعلومــات والتحكــم فيهــا مــن خــال التفاعــل معهــا
( )manipulateوتخزينهــا ( )storeملــدة وجيــزة أو مــدى قصــر .ولــن كان مــن شــأن الذاكــرة العاملــة
دعــم التعلــم ،وال ســيام يف ســنوات الطفولــة املبكــرة مــن الســنة الرابعــة حتــى الرابعــة عــرة مــن العمــر،
فــإن الذاكــرة العاملــة تقــع يف القلــب مــن منظومــة التعلــم الناجــح .وهنــاك ســعة كبــرة ونطــاق واســع
يف قــدرات األطفــال املتعلقــة بالذاكــرة العاملــة .وهنــاك أنظمــة معرفيــة وعصبيــة متعــددة ومتفاعلــة،
منهــا الحــي ( )sensoryوالحــريك ( )motorوالبــري املــكاين ( )visuo-spatialواللفظي/اللغــوي (verbal
) ،/ languageوهــي أنظمــة ترفــد الذاكــرة العاملــة وتغذيهــا ،وذات ارتباطــات قويــة بــن اإلدراك الحــي
والذاكــرة .وتتضمــن األنــواع املختلفــة للذاكــرة مــا يــي:
1.الذاكــرة اإلجرائيــة  /األدائيــة ( :)Procedural memoryوهــي أول ذاكــرة تتطــور عند تعلــم املهارات،
ويف الغالــب األعــم مهــارات الحركــة ،والتــي تصبــح تلقائيــة وحــال تعلمهــا تســتمر مــدى الحيــاة مثــل
الكتابــة وركــوب الدراجــة ونحــو ذلــك.
2.ذاكرة السرية الذاتية ( :)Autobiographic memoryالحقائق واألحداث الحياتية املخزنة.
3.ذاكــرة األحــداث الشــخصية ( :)Episodic memoryتفاصيــل الخـرات والتجــارب املعينــة يف املــايض
القريــب ويف الحــارض ،وتســمح باالســرجاع الواعــي .وهــي ذاكــرة مبــارشه ورصيحــة (Explicit
memory).
4.ذاكرة الحقائق ( :)factual knowledgeتنطوي عىل ترميز املعرفة املتعلقة بالوقائع والحقائق.

إضطرابات الذاكرة -

Memory Disorders

اضط ـراب وظائــف الذاكــرة وهــو اختــال ميكــن أن يتداخــل مــع منــو اللغــة واســتخداماتها ،وقــد ينطــوي
ذلــك عــى أخطــاء الذاكــرة قصــرة املــدى (ومتــى أيض ـاً الذاكــرة العاملــة أو النشــطة) ،والذاكــرة طويلــة
املــدى ،وإس ـراتيجيات التذكــر واملراقبــة واإلســتدعاء.

العمر العقيل -

)Mental Age (MA

العمــر العقــي تعبــر عــن مســتوى األداء املتحصــل يف اختبــار مقنــن ،مثــل اختبــار ســتانفورد –بينيــه،
باملقارنــة مــع أداء الشــخص العــادي يف عمــر زمنــي معــن .وعــى ســبيل املثــال ،طفــل يبلــغ عمــره الزمنــي
( ، )Chronological Ageســت ســنوات ( ،)0-6اجتــاز جميــع االختبــارات يف مســتوى ســت ســنوات
بنجــاح ســيكون عمــره العقــي ( )0-6وهكــذا.
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الوعي املعريف -

Metacognition

يشــر مفهــوم الوعــي املعــريف أو فــوق املعــريف إىل وعــي املــرء بعمليــات التفكــر ويشــتمل ذلــك القــدرة
عــى الرقابــة الذاتيــة والتقييــم الــذايت لــأداء ،أي املعرفــة الواعيــة للزمــان واملــكان اللذيــن تســتخدم فيهــا
إس ـراتيجيات معينــة للتعلــم أو حــل املشــكالت .ويفتقــر الطــاب ذوو صعوبــات التعلــم للوعــي املتطــور
لعمليــات الوعــي املعــريف عــى غـرار تطــور الوعــي لــدى زمالئهــم الذيــن ليــس لديهــم صعوبــات التعلــم.
ويتكــون مفهــوم الوعــي املعــريف مــا ال يقــل عــن ثالثــة مكونــات ،تتمثــل يف القــدرة عــى اإلملــام مبتطلبات
املهمــة املطلوبــة ،واختيــار وتطبيــق اإلسـراتيجيات املناســبة ،ومراقبــة األداء وضبطــه وتعديلــه عنــد اللــزوم.
وتتجــى هــذه املشــكالت لــدى الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم يف الحكــم عــى صعوبــة املهمــة ،وعــدم
اســتخدام اسـراتيجيات مالمئــة .ويســوق بعــض الرتبويــن 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 الرتكيــز عــى مهــارة التعلــم .ومهــا يكــن مــن أمــر ،فإنــه ال غنــى عــن الحقائــق واملعلومــات ذات
املجــال املحــدد بحســبانها مــن متطلبــات اسـراتيجيات الوعــي املعــريف.

الوعي بالوعي املعريف -

Metacognitive Awareness

هــو وعــي املــرء ومعرفتــه بعملياتــه اإلدراكيــة واملعرفيــة (أي قدرتــه عــى املراقبــة الذاتيــة والتقييــم الــذايت
 -مراقبــة املــرء لنفســه  -وتوجيــه األســئلة نحــو ذاتــه).

التعلم بالوعي املعريف -

Metacognitive Learning

يشــر املصطلــح إىل طــرق التدريــس التــي تركــز عــى الوعــي بالعمليــات املعرفيــة التــي مــن شــأنها متكــن
الفــرد مــن التعلــم بســهولة ويــر وتطبيــق مــا تــم تعلمــه عــى املهــام الدراســية والعمليــة .وتتضمــن
األســاليب النموذجيــة ملــا وراء املعرفــة عــى التكـرار والتجريــب األدايئ والتدريــب املنهجــي عــى الخطــوات
أو االختيــار الواعــي لالس ـراتيجيات الخاصــة بإكــال مهمــة مــا.

الوعي اللغوي -

Metalinguistic

يشــر هــذا املصطلــح إىل اللغــة واملصطلحــات املســتخدمة لوصــف اللغــة ومكوناتهــا أو بصــورة أوســع
الدراســة املتأنيــة للعالقــات املتبادلــة بــن اللغــة والســلوكيات الثقافيــة األخــرى.

زيادة تناول الفيتامينات -

Migavitamins

هــو مفهــوم تنــاول الفيتامينــات بجرعــات كبــرة جــدا ً تعــادل أضعــاف مقــدار الجرعة املــويص بها يوميـاً ،أي
الجرعــة املقــررة حســب األصــول الطبيــة ( ،)RDAوذلــك اســتنادا ً عــى نظريــة مفادهــا أن معظــم األمـراض
تعــود إىل االضطرابــات يف كيميــاء العقــل أو الجســم وفقـاً ملدرســة الجزئيــات القوميــة (orthomolecular
school).

الخرائط الفكرية -

Mind Mapping

تتضمــن الخرائــط الفكريــة أو خرائــط املفاهيــم ( )concept mappingعــى تدويــن فكــرة محوريــة
والتفكــر يف أفــكار جديــدة ترتبــط بهــا وتتفــرع مــن األصــل املتمثــل يف املحــور أو املركــز .ومن خــال الرتكيز
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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
الجديــدة وتذكرهــا واســرجاعها .ويعــرف هــذا املصطلــح أيضـاً بخرائــط الكلــات (.)word map

اختبارات الحد األدىن للكفاية -

)Minimum Competency Tests (MCTs

هــي اختبــارات تضــع حــدا ً أدىن لــأداء املقبــول يف مختلــف املــواد الدراســية .وبصفــة عامــة ،تســتخدم هــذه
االختبــارات لتحديــد األهليــة للرتقيــة أو التخــرج ،وهــي معروفــة لــدى الســلطات الترشيعيــة يف الواليــة
أو املنطقــة التعليميــة التــي تــرى أنــه مــن خــال االســتخدام اإلجبــاري لتلــك االختبــارات ميكــن مســاءلة
املــدارس .ومتيــل لجــان االختبــارات إىل اإلتفــاق عــى أن املعايــر املســتخدمة يف هــذه االختبــارات يتــم
اختيارهــا بطريقــة موضوعيــة كــا أنــه ال ينبغــي اســتخدام معيــار مفــرد بحيــث يكــون لوحــده حاسـاً يف
تحديــد الرتقيــة أو تخــرج الطالــب.

النوع الفرعي لصعوبة القراءة املختلطة -

Mixed Dyslexia Subtype

هــو نــوع مــن العــر القـرايئ الــذي تظهــر فيــه لــدى الفــرد أعـراض يف عــدد مــن املجــاالت .ومــن ناحيــة
منوذجيــة تكــون لــدى الفــرد مشــاكل لغويــة وإدراكيــة (مثــل املشــاكل البرصيــة) تتداخــل مــع عمليــة
الق ـراءة.

النوع الفرعي املختلط -

Mixed Subtype

هــو أحــد األنــواع الفرعية للعســـر القـرايئ حســب تصنيــف «ســبافورد وقــرورس ( )Spaffordو(.»)Grosser
ويف هــذا النــوع تكــون الصعوبــات يف القــراءة واللغــة ذات جــذور ومنشــأ يف الجزأيــن املســؤولني عــن
اإلبصــار واللغــة بالقــرة املخيــة مــا يــؤدي إىل نــوع مــن االختــاط الوظيفــي يف املجالــن املتقــدم ذكرهــا.

إسرتاتيجيات مساعدة الذاكرة -

Mnemonic Strategies

تعنــي الكلمــة اإلنجليزيــة نيمونــك ( )Mnemonicمســاعدة أو تقويــة الذاكــرة (.)Aiding the memory
وهــي عبــارة عــن جملــة أو صــورة أو أســلوب لتحســن أو تقويــة الذاكــرة .وتعــرف إسـراتيجيات مســاعدة
وتقويــة الذاكــرة بأنهــا تلــك اإلســراتيجيات التــي تســتطيع تحســن عمليــة التعلــم والتذكــر واســرجاع
املعلومــات فيــا بعــد .

النمذجة -

Modality

تشــر النمذجــة إىل طريقــة تعلــم يقــوم الفــرد مــن خاللهــا مبشــاهدة أداء منوذجــي ملهمــة مــا ومــن ثــم
يقــوم مبحــاكاة ذلــك النمــوذج األدايئ .ويصلــح هــذا الشــكل مــن أشــكال التعلــم كث ـرا ً لتعلــم مهــارات
النطــق والحركــة لــدى األطفــال الصغــار .وميكــن أن تتضمــن النمذجــة حســب اســتخدامها يف املــدارس عــى
الرتكيــز عــى تحديــد املثـرات ذات العالقــة والتــي مــن شــأنها التأثــر عــى التعلــم وضبــط البيئــة املدرســية
أو تنويــع إسـراتيجيات 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 األفـراد فيــا بينهــم يف إطــار بيئــة التعلــم .وفيــا يــي أمنــاط أو قنــوات التعلــم بالنمذجــة
األوســع انتشــارا ً:
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•النمط البرصي ( :)Visualالتعلم القائم عىل املالحظة واملشاهدة ملا يتم تعلمه.
•النمط السمعي ( :)Auditoryالتعلم القائم عىل االستامع للتعليامت واملعلومات.
•النمــط الحــريك ( :)Kinestheticالتعلــم القائــم عــى العمــل األدايئ املبــارش يف مختلــف أوجــه
النشــاط.
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
الثالثــة (البــري والســمعي والحــريك) بحيــث تتــاح ملختلــف الطــاب الفــرص املتكافئــة عــى قــدم املســاواة
للتعلــم بالطريقــة التــي تكــون فاعلــة بالنســبة لهــم.

التعديالت -

Modifications

يتضمــن مصطلــح التعديــات يف املجــال الرتبــوي ،عــى كل مــن  )1التغيــرات يف عــرض املحتــوى و/أو
الشــكل و/أو إجـراء االختبــارات الســتيعاب الجالســن لالختبــار (ذوي االحتياجــات الخاصــة) ،الذيــن ال يكون
مبقدورهــم الجلــوس لالختبــار يف الظــروف االعتياديــة إلجـراء االختبــارات .وال يقصــد بالتعديــات تغيــر مــا
وضــع االختبــار ألجــل قياســه أو تغيــر قابليــة الدرجــات للمقارنــة ،و )2االسـراتيجيات الراميــة إىل املســاعدة
عــى تحقيــق املســاواة والفــرص املتكافئــة يف املنهــج والتقييــم ،مثــل تغيــر طريقــة عــرض املــادة كق ـراءة
املــادة للطفــل بــدالً عــن أن يقرأهــا بنفســه أو التغيــر يف النواحــي البيئيــة ،مثــل االنتقــال إىل غرفــة أخــرى
أو اســتخدام مقصــورة للقـراءة أو التغيــر يف متطلبــات الوقــت ،مثــل زيــادة الوقــت املســموح بــه أو تجزئــة
االختبــار أو الواجــب املــدريس بتوزيعــه عــى فـرات زمنيــة للطــاب ذوي احتياجــات التعلــم الخاصــة.

املراقبة -

Monitoring

تنهــض الســلطات االتحاديــة وكذلــك عــى مســتوى الواليــة بأعبــاء مراقبــة جميــع الــوكاالت التــي تقــدم
أي نــوع مــن خدمــات الرتبيــة 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.

مراقبة األداء -

Performance Monitoring

هــو متابعــة مــدى إتقــان الطفــل للمهــارات الجديــدة املكتســبة نتيجــة لألنشــطة املوجــودة يف برنامــج
التدخــل (هــل يحــرز الطفــل تقدمـاً مضطــردا ً وهــل تؤدي أســاليب التدريــس إىل تحقيــق التعلم املنشــود؟).

طريقة مونـرو -

Monroe Approach

هــي طريقــة صوتيــة تركيبيــة تــم تطويرهــا يف عــام 1932م كأســلوب لتقليــل أخطــاء القـراءة الشــفهية مــن
خــال الحــد مــن أخطــاء نطــق الحــروف املتحركــة والســاكنة وأخطــاء القـراءة املتمثلــة يف حــاالت الحــذف
وتبديــل الحــروف والعكــس واإلعــادة .ويســتخدم تدريــس الطريقــة الصوتيــة الرتكيبيــة مــع التدريــب عــى
االســتجابة الحركيــة الصحيحــة.
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الوحدة اللغوية الصغرى (املورفيم) -

Morpheme

يشــر املصطلــح إىل مجموعــة مــن الحــروف التــي تعــر عــن معنــى أو يكــون لهــا مدلــول ،وهــي أصغــر
وحــدة مفيــدة يف اللغــة اإلنجليزيــة ،ومــن أمثلتهــا ( ..)pre-)، (-ingالــخ» .وال ميكــن تقســيمها إىل أج ـزاء
أصغــر ذات معنــى أو مدلــول؛ ومــن ذلــك عــى ســبيل املثــال ،كلمــة مثــل «رجــل ( »)manأو جــزء مــن
كلمــة ،مثــل «الالحقــة املكونــة مــن حرفــن التــي تــدل عــى الصيغــة القياســية للفعــل املــايض يف اللغــة
اإلنجليزيــة» مثــل الحرفــن ( )edيف كلمــة (.)stopped

الدافعية (الحافز) -

Motivation

تعــرف الدافعيــة بأنهــا حالــة داخليــة (حاجــة أو رغبــة) تســتثري 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 مشــكالته.
فقــد يبــدو هــؤالء األشــخاص مقتنعــن بحــدوث األشــياء دومنــا أدىن محاولــة منهــم للتحكــم يف مجرياتهــا
أو التأثــر عليهــا .وهــذه الحالــة يشــار إليهــا بجهــة الضبــط الخارجــي (،)External Locus of Control
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
الخارجيــة ،مثــل الحــظ أو املعلــم واملدرســة أكــر مــن قدراتــه الذاتيــة الداخليــة كالتصميــم واالرادة أو
القــدرات الذاتيــة.

الحركة -

Motor

هــي حركــة تتعلــق بأصــل النشــاط العضــي أو مامرســة الفعــل العضــي( .مثــل القــدرة عــى تحريــك
األطــراف أو األصابــع أو الجســم).

الفصول ذات األعامر املختلفة -

Multi-aged classrooms

هــي عبــارة عــن فصــول دراســية تضــم مجموعــات مصنفــة حســب القــدرة ال العمــر (.)ability not age
وينــادي بهــا الرتبويــون الذيــن يــرون أنهــا تتيــح للطــاب أن يتعلمــوا حســب الطريقــة التــي تناســبهم .ويف
املــدارس التــي توجــد بهــا معايــر مقــررة حســب املحتــوى ااألســايس الــذي يتطــور تراكميـاً تصبــح الفصــول
التــي تضــم طــاب مــن مراحــل عمريــة مختلفــة ترف ـاً 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 اجتامعيــة واقتصاديــة دنيــا وطــاب األقليــات فــإن الفصــول
التــي تضــم طــاب مــن فئــات عمريــة مختلفــة تــدل عــى تقبــل املدرســة لبــطء التقــدم لــدى هــؤالء
الطــاب مــا يــؤدي إىل املزيــد مــن االســتمرار يف غيــاب العدالــة االجتامعيــة.

تعدد املؤرشات والتلميحات -

Multicueing

تســتخدم يف التطويــر اللغــوي أربعــة أنظمــة للتلميــح ،هــي تحديــدا ً النظــام الرمــزي والصــويت (Grapho-
) phonemicوالنظــام الرتكيبــي ( )Syntacticوالنظــام الــداليل ( )Semanticوالنظام الوســييل ()Pragmatic
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وهــي أنظمــة مهمــة للتواصــل .ونســتخدم األنظمــة األربعــة بصــورة متزامنــة يف آنٍ مع ـاً عندمــا نتحــدث
ونســتمع ونقــرأ ونكتــب.

نظام الوقاية متعدد املستويات -

Multi-Level Prevention System

يشــر نظــام الوقايــة متعــدد املســتويات ،والــذي يطلــق عليــه أحيانــاً نظــام الدعــم متعــدد الطبقــات
( )multi-tiered system of support-MTSSإىل نظــام تدخــل وتدريــس مصمــم للوفــاء بأحتياجــات
جميــع الطــاب .ويســمح نظــام الوقايــة متعــدد املســتويات بالتعــرف والتحديــد املبكــر عــى مشــاكل
التعلــم والتحديــات الســلوكية والتدخــل املوجــه للتالميــذ العرضــة لخطــر مخرجــات التعلــم الضعيفــة.
وميثــل تزايــد تركيــز مســتويات التدخــل (االســايس ،الثانــوي ،املركــز) الدعــم املســتمر .

محو األمية متعددة األوجه -

Multiliteracies

يصــف كــوب وكاالنســتزيس ( )2000, Cope and Kalanstzisأوجــه محــو األميــة املتعــددة (Multi-
) literaciesبأنهــا عبــارة مــن اختيــار مجموعــة لنــدن الجديــدة ( )New London Groupالتــي أقــرت
بــأن أصــول التدريــس يف مجــال معرفــة القـراءة والكتابــة والحســاب (محــو األميــة) قــد شــهدت تغيـرات
وصـ َّـك مصطلح محــو األميــة املتعــددة األوجــه ()Multi-literacies
متالحقــة بخطــوات متســارعة يف عاملنــاُ .
لوصــف مقومــات محــو األميــة يف عاملنــا املعــارص ،ذلــك أن محــو األميــة كان يتمحــور يف املــايض حــول
اللغــة؛ إال أنــه مــع ظهــور التقنيــات الحديثــة ودخولهــا إىل حيــز االســتخدام مــع النصــوص البرصيــة (visual
) textsيف مجــال تعليــم القـراءة والكتابــة والحســاب يف املــدارس ومحــو األميــة مبختلــف أوجههــا يف املنــازل،
أصبحنــا نواجــه أوجــه مختلفــة مــن محــو األميــة املتعــددة التــي تكــون مضمنــة يف النصــوص متعــددة
الوســائط ( )multimodal textsونتعامــل معهــا اســتخداماً وتفسـرا ً (محــو األميــة الرقميــة) .ولقــد طــورت
مجموعــة لنــدن الجديــدة نظريــة مؤلفــة من ســتة عنــارص يف عمليــة تكويــن املعنــى (meaning-making
) .processوتنطــوي هــذه العنــارص الســتة عــى اإلق ـرار 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 اجتامعيــة
متباينــة .أمــا العنــارص الســتة آنفــة الذكــر ،فهــي كــا يــأيت:
• املعنى اللغوي -اللغة يف السياقات الثقافية
()Linguistic Meaning language in - cultural contexts
• املعنى البرصي -الرؤية واالطالع واملشاهدة
()Visual Meaning seeing and - viewing
• املعنى الصويت -السمع والصوت( )Audio Meaning hearing and souned
• املعنى اإلميايئ -الحركة ()Gestural Meaning Movement
• املعنى املكاين -الحيز واملكان ()Spacial Meaning space and place
• من خالل املعاين متعددة النسق والتي تتعلق باملعاين الخمسة أعاله
()within multimodal- patterns of meaning that relate to the above five
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التعدد الثقايف يف تعليم القراءة والكتابة -

Multicultural Literacy

هــي إسـراتيجيات تدريــس املواضيــع الدراســية ذات املحتــوى الــذي يعكــس التعــدد الثقــايف وذلــك يف إطــار
املســاعي الراميــة إىل إتاحــة الفــرص للطــاب لــي يتفاعلــوا فيــا بينهــم ويتبادلــوا سلســلة واســعة مــن
خـرات التعلــم املفيــدة ذات املدلــوالت الرتبويــة.

الوسائل املتعددة -

Multimedia

اســتخدام بيانــات الحاســب اآليل عــى هيئــة صــوت وصــورة ورســوم بيانية توضيحيــة وجــداول ومخطوطات
آليــة إلنتــاج عــروض متطــورة وجذابــة واالســتفادة منهــا يف عمليــة التدريس.

الطريقة متعددة الحواس -

Multisensory approach

يشــر املصطلــح إىل طريقــة متعــددة الحــواس يســتخدم فيهــا أكــر مــن منــوذج حــي بالتزامــن يف آنٍ معـاً.
(وســيلة تعليميــة تســتدعي اســتخدام أكــر مــن حاســة يف وقــت واحــد) .وتنطــوي عــى تأييد إسـراتيجيات
التدريــس التــي يتكامــل فيهــا اســتخدام حــواس الطــاب مبــا يف ذلــك اللمــس والحركــة .ويعتقــد أن املامرســة
بغــرض اإلتقــان ميكــن تســهيلها باســتخدام تشــكيلة متنوعــة مــن املــواد التــي تتطلــب اســتخدام حــواس
متعــددة ،والنشــاطات التــي تتطلــب اســتخدام ذات املهــارات واملفاهيــم ألجــل تنويع املامرســات والتشــجيع
عــى األداء املســتقل الــذي ميكــن يف الغالــب تعميمــه بعدئـ ٍـذ عــر الســياقات املختلفــة.

التعلم متعدد الحواس -

Multisensory Learning

التعلــم متعــدد الحــواس عبــارة عــن طريقــة تجمــع العنــارص الســمعية والبرصيــة واللمســية يف مهمــة
التعلــم .إذ ميكــن أن يكــون تدريــس األرقــام عــى ورقــة مــع نطــق الحقيقــة العدديــة جهـرا ً مبثابــة نشــاط
تعلــم متعــدد الحــواس ،فهــي إذا ً طريقــة تدريــس تســتخدم املــؤرشات والقرائــن البرصيــة والســمعية
والحركيــة -اللمســية يف آنٍ واحــد لتنشــيط الذاكــرة وتعزيــز التعلــم .وتنشــأ الروابــط بصــورة مضطــردة بــن
نحســه
املســارات البرصيــة (مــا نــرى) واملســارات الصوتيــة (مــا نســمع) واملســارات الحركيــة -اللمســية (مــا ّ
أو نشــعر بــه) يف عمليــة التعلــم.

التعليم اللغوي املنهجي متعدد الحواس -

Multisensory Structured Language Education

إن عبــارة متعــدد الحــواس يف برامــج التعليــم اللغــوي املنهجــي ليســت إشــارة عابــرة إىل تضمــن أشــياء
ميكــن رؤيتهــا وســاعها وملســها وإمنــا تعنــي أن مســارات التعلــم البرصيــة والســمعية والحركيــة تتكامــل
مع ـاً يف كل درس طــوال الربنامــج .وينهــض املجلــس العاملــي للتعليــم اللغــوي املنهحــي متعــدد الحــواس
( )International Multisensory Structured Language Education Council-IMSLECبأعبــاء
تقويــم الربامــج لتحديــد مــا إذا كانــت مســتوفية للضوابــط الصارمــة املقــررة مــن قبــل املجلــس .وظهــرت
جملــة مــن االختالفــات عــن أســلوب «أورتون-جيلينجهــام ( )Orton-Gillinghamاألصــي ،حيــث تتمثــل
بعــض أســاليب ( )modified Orton-Gillinghamاملعدلــة التــي كتبهــا طــاب أورتــون يف كل مــن أســلوب
ســلينجرالند ( )Slingerland Methodوأســلوب ســبالدينج ( )Spalding Methodومــروع برنامــج القراءة
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( )Project Readوالصوتيــات األلفبائيــة ( )Alphabetic Phonicsوأســلوب هريمــان ()Herman Method
وأســلوب ويلســون ( .)Wilson Methodأمــا األعــال األخــرى املضمنــة التــي اســتأنس فيهــا مؤلفــو الربامــج
باملبــادئ الــواردة يف عمــل أورتــون ،ولكنهــا مل تكــن نتــاج التدريــب املبــارش عــى يــدي منســويب أورتــون
–جيلينجهــام ( ،)Orton-Gillingham personnelفهــي تشــمل الطريقــة األلفبائيــة الصوتيــة البنيويــة
اللغويــة لتعليــم القــراءة والكتابــة (Alphabetic- Phonetic- Structural -Linguistic approach to
) Literacyوالتعليــم التسلســي للغــة اإلنجليزيــة ( )Sequential English Educationوالبدايــة (Starting
) .Overوأمــا أســلوب الرتابــط ( )Association Methodوأســلوب ليندامود-بيــل (Lindamood-Bell
 )Methodفقــد اســتمدت مقوماتهــا األساســية مــن البحــوث والدراســات التــي أجريــت عــى األفـراد الذيــن
يعانــون مــن ضعــف الســمع ( )hearing impairedوالضعــف اللغــوي (.)language impaired

التدريس متعدد الطبقات -

Multitiered instruction

يشــر التدريــس متعــدد الطبقــات إىل مســتويات مختلفــة مــن التدخــات األكادمييــة التــي تتغــر يف كل
طبقــة؛ حيــث تصبــح أكــر تركي ـ ًزا عندمــا يتحــرك الطالــب عــر طبقــات (مســتويات) االســتجابة للتدخــل.
ويتمثــل هــذا التعــدد عــاد ًة يف ثــاث طبقــات ،هــي :التدريــس العــام ،والتدريــس اإلضــايف ،والتدريــس
األكــر تركي ـزا ً.

العالج باملوسيقى -

Music Therapy

يشــر املصطلــح إىل خدمــة عالجيــة تهــدف إىل تحقيــق األهــداف الرتويحيــة أو الرتبويــة والتعليميــة.
ويشــتمل العــاج باملوســيقى عــى االســتامع للموســيقى ،والعــزف عــى اآلالت املوســيقية ،والرتنــم بالغنــاء،
وتحريــك الجســم اســتمتاعاً  ،ويدخــل العــاج باملوســيقى يف جملــة مــن االســتخدامات املتنوعــة يف املــدارس
واملستشــفيات واألوضــاع والرتتيبــات الخاصــة باتبــاع الطريقتــن الفرديــة والجامعيــة عــى حــد ســواء؛،
ويكــون ذلــك غالبـاً باالقـران مــع أنــواع العــاج األخــرى .ويســهم العــاج والتعليــم باملوســيقى كالهــا يف
مجــال الرتبيــة الخاصــة باالرتقــاء بعمليــة التعلــم والنمــو الــذايت مــن خــال مامرســة النشــاطات املمتعــة.
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N
رسعة التسمية -

Naming Speed

تعــد رسعــة التســمية ( )Naming Speedأو التســمية التلقائيــة الرسيعــة (Rapid Automatized
) Naming - RANإحــدى مــؤرشات التنبــوء بالقــراءة مســتقبالً .ويشــتمل اختبــار التســمية التلقائيــة
الرسيعــة ( )RANعــى تســمية مصفوفــة مــن األشــياء أو األلــوان أو الحــروف أو الرمــوز يف أرسع وقــت
ممكــن .ويطلــق عــى التســمية الرسيعــة للحــروف واألرقــام أو املعرفــة الرسيعــة ألســاء الحــروف واألرقــام
فقــط مســمى التســمية االلفبائيــة الرسيعــة ( .)Rapid Alphanumeric Namingويف دراســة طوليــة
( )longitudinal studyتــم خاللهــا تتبــع املفحوصــن عــر مراحــل النمــو املختلفــة ،ضمــن بحــث أج ـراه
هوملــي ولريفــاج ) ،(Hulme & Lervag, 2009إتضــح أن الرسعــة يف تســمية صــور األشــياء واأللــوان تنبــئ
أيض ـاً مبهــارات الق ـراءة املســتقبلية.

اللجنة الوطنية املشرتكة لصعوبات التعلم

)National Joint Committee on Learning Disabilities (NJCLD

تأسســت يف عــام  ،1975واللجنــة الوطنيــة املشــركة لصعوبــات التعلــم ( )NJCLDهــي لجنــة وطنيــة
مــن ممثــي املنظــات امللتزمــة بتعليــم ورفــاه األف ـراد ذوي صعوبــات التعلــم .وتقــدم اللجنــه الوطنيــه
لصعوبــات التعلــم خدماتهــا إلكرتونيــاً مــن خــال موقعهــا الرســمي .وتتمثــل مهمــة اللجنــة الوطنيــة
املشــركة لصعوبــات التعلــم يف توفــر القيــادة التنظيميــة املتعــددة واملــوارد لتحســن النتائــج بالنســبة
لألفـراد ذوي صعوبــات التعلــم .وتحقــق اللجنــة الوطنيــة املشــركة لصعوبــات التعلــم مهمتهــا ،مــن خــال:
•تسهيل التواصل والتعاون والتوافق بني املنظامت األعضاء.
•تحديــد وتلبيــة االحتياجــات يف مجــال البحــوث ،والسياســات ،والتعليــم املهنــي والتطويــر يف مجــال
صعوبــات التعلــم.
•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 األفـراد
ذوي صعوبــات التعلــم.
•تطويــر ونــر البيانــات والتقاريــر وغريهــا مــن املــوارد يف مجــال صعوبــات التعلــم لتوضيــح القضايــا
والتأثــر عــى التوجهــات ،وتحســن املامرســات ،وزيــادة املعرفــة.

البيئة الطبيعية -

Natural Environment

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
ينبغــي أن يوجــد بهــا جميــع األطفــال (عــى ســبيل املثــال ،املنــزل ،ومراكــز رعايــة األطفــال ،والحدائــق
العامــة ،ونحــو ذلــك).
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املالحظة يف السياقات الطبيعية -

Naturalistic Observation

هــي نــوع مــن املالحظــة التــي يــرع فيهــا مــن يضطلــع بهــا دومنــا أدىن أفــكار مســبقة (مكونــة ســلفاً قبــل
اســتيفاء البيانــات املوضوعيــة) عمــن ســيخضع للمالحظــة ،ومــن ثــم يعكــف عــى وصــف الســلوك الــذي
يبــدو مهـاً.

التعزيز السلبي -

Negative Reinforcement

يشــر املصطلــح إىل طريقــة لتقويــة الســلوك وتعزيــزه عندمــا تتمثــل نتائــج ذلــك الســلوك يف إزالــة مثــر
من ِّفــر أو تفاديــه ابتــدا ًء ،مبعنــى أن االســتجابة يعقبهــا اجتنــاب حــدث غــر ســار للفــرد ،أي إجتنــاب ذلــك
الحــدث املــؤذي أو الضــار أو إيقافــه.

علم األعصاب -

Neurology

يشــر هــذا املصطلــح إىل التخصــص الطبــي املختــص بتشــخيص وعــاج اضطرابــات الجهــاز العصبــي (املــخ
والحبــل الشــويك واألعصــاب).

الفحص العصبي النفيس -

Neuropsychological Examination

يشــر املصطلــح إىل سلســلة مــن املهــام التــي مــن شــأنها التمكــن مــن مالحظــة األداء الــذي يفــرض أن
يتعلــق بســامة وظائــف املــخ .وقــد جــرت العــادة عــى أن تشــتمل تلــك املهــام عــى اختبــارات الوظائــف
الفكريــة والنشــاط الذهنــي فض ـاً عــن معالجــة املعلومــات.

علم النفس العصبي -

Neuropsychology

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 ( )neuroscienceوالفلســفة ودراســة الجهــاز العصبــي
( )neurologyوالطــب النفــي ( )psychiatryوعلــوم الحاســب اآليل ،وبصفــة خاصــة مــن خــال االســتفادة
مــن الشــبكات العصبيــة االصطناعيــة (.)artificial neural networks

التسمم العصبي -

Neurotoxin

يشــر املصطلــح إىل العامــل الســام أو املــادة الســامة التــي تفــي إىل إعاقــة أنســجة الجهــاز العصبــي أو
إتالفهــا وتدمريهــا.

املقاييس النفسعصبية -

Neuropsychological Measures

هــي مقاييــس األعــراض الســلوكية لتلــف الجهــاز العصبــي املركــزي .وبعــض هــذه املقاييــس (كغيــاب
االســتجابات الطبيعيــة) تعــد عالمــات ثابتــة تشــر بصــورة قطعيــة للتلــف الفعــي يف حــن أن البعــض اآلخــر
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مــن املقاييــس قــد تكــون عالمــات ضعيفــة (كالــردد يف تحديــد اليمــن مــن اليســار) وهــي عالمــات ميكــن
إتخاذهــا كقرائــن مســاعدة ولكــن ليســت دليــل قطعــي ال يرقــى إليــه الشــك.

الناقالت العصبية -

Neurotransmitters

هي عبارة عن كيميائيات ترتبط بنقل وتبادل الرسائل بني الخاليا العصبية يف املخ.

عدم ترك أي طفل بدون تعليم -

)No Child Left Behind (NCLB

يعــد قانــون التعليــم االبتــدايئ والثانــوي الذي أعيــد إقـراره يف عــام 2001م (Elementary and Secondary
) ،Education Act- ESEAمبثابــة القانــون االتحــادي الرئيــي الــذي يؤثــر عــى العمليــة الرتبويــة
والتعليميــة مــن مرحلــة الروضــة حتــى املرحلــة الثانويــة للطــاب «املعرضــن للخطــر  .»at riskوينطــوي
قانــون التعليــم االبتــدايئ والثانــوي عــى توفــر الرتبيــة والتعليــم لجميــع األطفــال للتعلــم والتقــدم يف النمــو.

الطريقة غري الفئوية (لصعوبة القراءة)

)Non-categorical approach (to reading difficulty

تركــز الطريقــة غــر الفئويــة لصعوبــة القـراءة عــى مســتوى األداء الحــايل للطالــب وإسـراتيجيات التدريــس
الالزمــة ملســاعدته عــى تحســن مهاراتــه يف القـراءة بــدالً عــن اســتغراق الوقت يف تشــخيص ســبب الصعوبة
وربطهــا مبســمى تصنيفــي ،مثــل العــر القـرايئ ( ،)dyslexiaقبــل أن يتســنى تقديــم أي مســاعدة .وتقــوم
هــذه الطريقــة عــى افـراض أن جميــع األطفــال مبقدورهــم أن يتعلمــوا إذا كان التدريــس فاعـاً وأن الفصل
بــن الطــاب أو تصنيفهــم بتوزيعهــم عــى مجموعــات فرعيــة ،مثــل العــر الق ـرايئ أو اضط ـراب نقــص
االنتبــاه والنشــاط الزائــد ( ،)ADHDال يقــدم للرتبويــن أي معلومــات مفيــدة فيــا يتعلــق بالتدريــس.

صعوبة التعلم غري اللفظية -

)Non-Verbal Learning Disability (NVLD

يشــر مصطلــح صعوبــة (اعاقــة) التعلــم غــر اللفظيــة إىل اضط ـراب عصبــي ناشــئ يف الشــق األميــن مــن
الدمــاغ ،حيــث أن اســتقبال املعلومــات غــر اللفظيــة أو املعلومــات القامئــة عــى األداء (non-verbal or
) performance-based informationوالــذي 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
اللفظيــة مبشــاكل تتعلــق باملهــام البرصيــة -املكانيــة والحدســية والتنظيميــة التــي تتســبب يف صعوبــة
تفســر املــورشات والتلميحــات االجتامعيــة ،مثــل لغــة الجســد وتعب ـرات الوجــه واملــرح العفــوي وفهــم
عالقــات الســببية ،وتكــون ضمــن مســائل أخــرى .ويعــد اضطـراب التعلــم غــر اللفظــي إعاقــة منائيــة ّذات
أســاس عصبــي .وبوصفــه اضط ـراب تعلــم ،فهــو يف العــادة يتضمــن مهــارات لفظيــة قويــة ال ترتجــم إىل
اســتدالل تجريــدي.
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مكافئات املنحنى الطبيعي -

)Normal Curve Equivalents (NCEs

هــي مقاييــس لــأداء بنــا ًء 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
مــن التحصيــل .فالفــرق الــذي يبلــغ ســت نقــاط مث ـاً يســاوي نفــس املقــدار مــن الفــرق ســواء كانــت
القياســات بالقــرب مــن منتصــف املقيــاس أم يف اتجــاه الطــرف العلــوي أو الســفيل مــن املقيــاس .وهــذه
الخاصيــة تجعــل مكافئــات املنحنــى اإلعتــدايل مناســبة يف إيجــاد املتوســط.

منحنى التوزيع الطبيعي -

Normal distribution curve

يســتخدم منحنــى التوزيــع الطبيعــي لرصــد توزيــع درحــات االختبــار .والتوزيــع الطبيعــي أو منحنــى
الجــرس ( )Bell Curveهــو عبــارة عــن منحنــى يأخــذ شــكل الجــرس وفيــه تكــون معظــم الدرجــات
يف املنتصــف مــع عــدد قليــل مــن الدرجــات يف الطرفــن املنخفــض واملرتفــع منــه .وميكــن أن يوصــف
التوزيــع الطبيعــي بالكامــل عــن طريــق املتوســط الحســايب (( )meanوهــو الصفــر) واإلنح ـراف املعيــاري
( ،)standard deviationوهــو مقــدار إنحـراف الدرجــات عــن املوســط الحســايب .وذلــك مبعرفــة املتوســط
الحســايب واإلنح ـراف املعيــاري ملجموعــة مــن البيانــات ،ثــم ميكــن معرفــة موقــع كل درجــة يف مجموعــة
البيانــات .وبشــكل عــام تنــص قاعــدة التوزيــع الطبيعــي عــى أن  ٪68مــن البيانــات ســتقع يف نطــاق
إنحــراف معيــاري واحــد مــن املتوســط و ٪95مــن البيانــات ســتقع يف نطــاق إنحرافــن معياريــن مــن
املتوســط و ٪99,7مــن البيانــات ســتقع بــن ثالثــة إنحرافــات معياريــة مــن املتوســط.

البيانات ذات التوزيع الطبيعي -

Normally Distributed

يشــر مصطلــح البيانــات ذات التوزيــع الطبيعــي إىل مجموعــة بيانــات موزعــة توزيع ـاً إحصائي ـاً متامث ـاً
حــول املتوســط الحســايب املمثــل بيانيـاً مبنحنــى جــريس الشــكل .ويف التوزيــع الطبيعــي املحكــم يتســاوى
املتوســط الحســايب ( )meanوالوســيط ( )medianواملنــوال (.)mode

االختبارات معيارية املرجع -

)Norm-Referenced Tests (NRTs

هــي عبــارة عــن اختيــارات رســمية مقننــة تســتوجب اإللت ـزام 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 الربامــج 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
ميكــن تحويــل الدرجــة الخــام (  )raw scoreالتــي أحرزهــا الطفــل إىل درجــة معياريــة (،)standard score
كأن تكــون مث ـاً رتبــة مئينيــة ( )percentile rankأو تســيع ( )stanineبغــرض املقارنــة؛ ولعــل هــذا مــا
جــرت عليــه العــادة يف التقييــم ذي املعايــر املرجعيــة.
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املعايري -

Norms

هــي املعايــر اإلحصائيــة املقننــة التــي تصــف أداء مجموعــات معينــة يف االختبــارات؛ مثل مجموعــة الطالب
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 مثـاً عــى مســتوى الدولــة.
وتصــف املعايــر كالً مــن األداء املتوســط أو النموذجي/االعتيــادي؛ فهــي ال ينبغــي أن تعــد مبثابــة املعايــر
أو املســتويات املنشــودة مــن التحصيــل .ولعــل أكــر تلــك املعايــر شــيوعاً وانتشــارا ً هــي الصــف والعمــر
واملئــن ( )percentileوهــي عبــارة عــن رتبــه يف التوزيــع تقــع دونهــا نســبة مئويــة معينــة مــن رتــب
العينــة .ومــن األمثلــة أيض ـاً عــى ذلــك متوســط الدرجــات التــي يتــم إحرازهــا يف االختبــارات التحصيليــة
لألطفــال يف ســن التاســعة أو متوســط الــوزن عنــد الــوالدة للذكــور.

تذبذب مقلتي العني غري اإلرادي -

Nystagmus

يشــر املصطلــح إىل حركــة رسيعــة غــر إراديــة لكــرة العــن ،وقــد تكــون هــذه الحركــة دائريــة كث ـرا ً أو
قليــا كــا أنهــا قــد تكــون يف أي اتجــاه (افقيــا أو عمودي ـاً أو يف أي اتجــاه آخــر) .
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O
املالحظة املوضوعية -

Objective Observation

يقصــد بهــا مالحظــة الســلوكيات وتســجيلها عــى رشيــط صــويت أو رشيــط فيديــو أو عــن طريــق املالحظــات
املكتوبــة .وميكــن أن ينــدرج تحتهــا تدويــن النقــاط ،أي تســجيل مـرات التكـرار لتســهيل إحصائهــا أو املــدة
أو معــدل الرسعــة؛ كــا أنهــا ميكــن أن تكــون عبــارة عــن محــ َّرر رسدي يــروي األفعــال واألقــوال التــي
شــملتها املالحظــة.

انسداد حركة العني -

Ocular Lock

قصور إفرتايض يف نطاق حركة العينني ويعزى إىل القصور يف األداء الوظيفي للقرنية بالعني.

حجم واحد يسع للجميع -

One size fits all

استخدام التدريس الجامعي لتحقيق أهداف التعلم العامة أو املشرتكة.

تدريس القواعد الصوتية للمقطع االستهاليل يف الكلمة الذي يسبق حرف متحرك ومايليه

Onset-rime Phonics Instruction

يتعلــم الطــاب يف هــذه الطريقــة كيفيــة تجزئــة الكلــات ذات املقطــع الواحــد إىل مقاطعهــا الصوتيــة
الفرعيــة االســتهاللية (الحــروف الســاكنة التــي تســبق الحــرف املتحــرك) واألجـزاء التــي تحتــوي عــى الحرف
املتحــرك ومــا يــأيت بعــده (الحــرف املتحــرك والحــروف الســاكنة التــي تليــه) .ويقــرأ الطــاب كل جــزء مبعــزل
عــن اآلخــر ثــم يدمجــون األج ـزاء مع ـاً لنطــق الكلمــة كامل ـ ًة .املقطــع الصــويت االســتهاليل املذكــور أعــاه
( )Onsetهــو صــوت أول حــرف ســاكن ذي قيمــة تعبرييــة يف املقطــع الصــويت األول بالكلمــة.

الجزء االستهاليل يف الكلمة الذي يسبق حرف متحرك ومايليه -

Onset And Rime

يقصــد بهــذه العبــارة أجـزاء الكلــات ذات املقطــع الصــويت الواحــد ( )monosyllabicيف اللغــة املنطوقــة
الــكالم) .وهــذه الوحــدات أصغــر مــن املقاطــع ولكنهــا قــد تكــون أكــر مــن أصغــر وحــدة صوتيــة لغويــة
مجــردة ذات معنــى ومدلــول ،ذلــك أن املقطــع الصــويت االســتهاليل املذكــور أعــاه ( )Onsetهــو صــوت
أول حــرف ســاكن ذي قيمــة تعبرييــة يف املقطــع الصــويت األول بالكلمــة ،فهــو يف كلمــة ( )bagاإلنجليزيــة
يتمثــل يف صــوت الحــرف ( )bويف كلمــة ( )swimيتمثــل يف صــوت الحرفــن ( .)swأمــا الجــزء املحتــوي عــى
الحــرف املتحــرك ومــا يليــه ( ،) Rimeفهــو ذلــك الجــزء الــذي يحتــوي عــى الحــرف املتحــرك وجميــع مــا
يليــه يف املقطــع الصــويت ،فهــو يف كلمــة ( )bagيتمثــل يف الحرفــن ( )agويف كلمــة ( )swimيتمثــل يف (.)im

تجزئة املقاطع الصوتية االستهاللية التي تسبق الحرف املتحرك ومايليه

Onset-rime Segmentation

يقصــد بذلــك تجزئــة الكلمــة إىل املقطــع االســتهاليل الجــزيئ ،أي الحرف/الحــروف الصامتــه يف بدايــة املقطــع
والجــزء املحتــوي عــى الحــرف املتحــرك ومــا يليــه ،أي بقيــة املقطــع الصــويت .عــى ســبيل املثــال ،يف الكلمــة
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اإلنجليزيــة ( ،)swiftيتمثــل املقطــع الجــزيئ االســتهاليل يف ( )swبينــا يتمثــل الجــزء املشــتمل عــى الحــرف
املتحــرك ومــا بعــده يف (.)ift

تطور الكائن الفرد -

Ontogeny

منو وتطور الفرد الحي من مرحلة الجنني حتى سن الكرب.

الفصل املفتوح -

Open Classroom

يشــر مصطلــح الفصــل املفتــوح إىل عمليــة التدريــس التــي تكــون فيهــا األنشــطة منظمــة بصــورة غــر
رســمية ،وتقــوم هــذه الفصــول عــى املرونــة كــا أنهــا تكــون مصممــة حســب االحتياجــات الفرديــة
للمتعلمــن وتُ ــا َرس يف مســاحات تعلــم أو قاعــات وفق ـا ً ملفهــوم مناطــق التعلــم مفتوحــة الخطــة (open-
) ،plan learning areasحيــث 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
أخــرى .وللمزيــد مــن املعلومــات ،ميكــن الرجــوع إىل الفصــل املفتــوح ( ،)The Open Classroomتأليــف
الري كوبــان ( )Larry Cubanأســتاذ الرتبيــة الفخــري بجامعــة ســتانفورد ،التعليــم فيــا بعــد (Education
)Nextربيــع 2004م؛ املجلــد ( ،)4الرقــم ( .)2وتوزيــع املقاعــد يف شــكل مجموعــات باملــدارس االبتدائيــة:
هــل هــي اســراتيجية ال ميكــن الدفــاع عنهــا؟ (Group Seating in Primary Schools: an indefensible
)? strategyلنيجــل هاســتنغس وكاريــن تشــانرتي ( ،)Nigel Hastings & Karen Chantreyورقــة جامعــة
وود نوتنغهــام ترنــت ( )WoodNottingham Trent University Paperاملقدمــة يف املؤمتــر الســنوي لإلتحــاد
الربيطــاين للبحــوث الرتبويــة ()Annual Conference of the British Educational Research Association
جامعــة إكســر ( )University of Exeterبإنجل ـرا خــال الفــرة مــن  12إىل  14ســبتمرب 2002م.

السؤال املفتوح -

Open-ended Question

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 الــرح وال ميكــن إطالقـاً اإلجابــة
عليــه بنعــم أو ال.

النهاية املفتوحة -

Open-endedness

يطلــق مصطلــح النهايــة املفتوحــة عــى النشــاط أو الســؤال الــذي ليــس لــه حــل واحــد محــدد أو إجابــة
واحــدة معينــة مــا يفتــح البــاب عــى مرصاعيــه أمــام التفكــر املتباعــد (.)divergent thinking

إجرايئ -

Operational

أي قائم عىل الظواهر التجريبية والقابلة للقياس.

الحبسة الحسابية اإلجرائية -

Operational Dyscalculia

هــي صعوبــة يف تعلــم الرياضيــات ،وتنطــوي هــذه الصعوبــة عــى عــدم القــدرة عــى إج ـراء العمليــات
الحســابية األساســية.
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اضطراب التحدي املعارض -

)Oppositional Defiant Disorder (ODD

يشــر مصطلــح اضطـراب التحــدي املعــارض إىل منــوذج مــن الســلوك املعانــد والعــدواين املســتمر واملتحــدي
تجــاه رمــوز الســلطة الــذي يــر مرتكبــه عــى تجــاوز حــدود الســلوك االعتيــادي ملرحلــة الطفولــة .ويظهــر
اضط ـراب التحــدي املعــارض بصــورة أعتياديــة لــدى األطفــال الذيــن لديهــم ســلوكيات معاديــة للمجتمــع
ويتصــف ســلوكهم بالعنــاد والتحــدي .ويســتمر هــذا الســلوم ملــدة طويلــة ويف مختلــف البيئــات.

أخصايئ البرصيات -

Optometrist

يشــر املصطلــح إىل مقــدم خدمــات رعايــة صحيــة متخصــص يف تصحيــح أخطــاء االنكســار (خطــأ اإلنكســار
هــو عــدم قــدرة العــن عــى تركيــز الضــوء عــى الشــبكية) ،ووصــف النظــارات أو العدســات الالصقــة،
وتشــخيص حــاالت العــن ،وميكــن أيض ـاً أن يجــري فحــص النظــر للكشــف عــن ضعــف البــر.

صعوبات اللغة الشفهية -

Oral Language Difficulties

قــد يظهــر الشــخص ذو صعوبــات اللغــة الشــفهية ضعف ـاً يف املهــارات و/أو القــدرات الخاصــة بالنطــق أو
املفــردات اللغويــة أو الفهــم الســاعي أو قواعــد اللغــة.

صعوبة التعبري الشفهي -

Oral expression disability

يقصــد بالتعبــر الشــفهي قــدرة املــرء عــى التعبــر عــن أفــكاره وحاجاتــه مسرتشــدا ً بالصحيــح واملالئــم مــن
ال ُبنــى اللغويــة والرتاكيــب النحويــة ومراعــاة مطابقــة املقــال ملقتــى املقــام .ويجــب التنويــه بــأن التعبــر
الشــفهي ال يعنــي القـراءة الجهريــة أو القـراءة بطالقــة .ولتحديــد صعوبــات التعلــم يف هــذا املجــال ،يجــب
أن تؤثــر الصعوبــة ســلباً عــى األداء األكادميــي ،فــإذا مل يكــن القصــور يف التعبــر الشــفهي مؤثـرا ً عــى األداء
األكادميــي ،فمــن األحــرى أن يتصــدى أخصــايئ عــاج عيــوب النطــق والــكالم الحتياجــات الطالــب.

الطريقة الشفوية -

Oral Method

هي طريقة لتدريس عملية التواصل اللغوي من خالل الكلامت املنطوقة للصم أو ضعيفي السمع.

معرفة نظام الكتابة -

Orthographic knowledge

تتمثــل معرفــة نظــام الكتابــة أو النظــام اإلمــايئ أو قواعــد الكتابــة يف فهــم أن األصــوات الكالميــة يف اللغــة
متثلهــا رمــوز مكتوبــة أو مطبوعــة مرتبطــة بالتهجئــة .ويضــاف إىل ذلــك أيض ـاً معرفــة كيفيــة اســتعامل
عالمــات الرتقيــم كالنقــط والفواصــل ( )punctuationونحــو ذلــك لتوضيــح املعنــى ،والكتابــة بحــروف
اســتهاللية كبــرة كــا يف اللغــة اإلنجليزيــة مثـاً ( ،)capitalizationوالرشطــة الخطيــة القصــرة للوصــل بــن
كلمتــن أو بــن مقطعــي كلمــة واحــدة (.)hyphenation

أورتون وجيلينجهام -

Orton-Gillingham

يشــر مصطلــح أورتــون وجيلينجهــام إىل طريقــة مبنيــة عــى مبــادئ علــم دراســة األصــوات ومخارجهــا
وعــى الجمــع بــن حــواس متعــددة لعــاج عــر /صعوبــة القـراءة .وهــذه االطريقــة مــن أبتــكار الدكتــور
صامويــل أورتــون ( ،)Dr. Samuel Ortonوهــو طبيــب أمـر ٍ
اض نفســية وعصبيــة وأخصــايئ علــم األمـراض،
وآنــا جيلينجهــام ( ،)Anna Gillinghamوهــي مربيــة واختصاصيــة علــم نفــس ،وهــي طريقــة قامئــة عــى
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أســاس العالقــات النموذجيــة املضطــردة بــن األصــوات ذات القيمــة التعبرييــة والرمــوز التــي متثــل تلــك
األصــوات يف اللغــة اإلنجليزيــة.

التعليم القائم عىل املخرجات -

)Outcomes Based Education (OBE

يشــر املصطلــح إىل منــوذج تعليمــي يتمحــور تركيــزه حــول تعلــم الطالــب (املخرجــات) ،حيــث يكــون
مطلوب ـاً مــن الطــاب إثبــات أنهــم «يعرفــون ويســتطيعون أن ينجــزو» أي ـاً كانــت املــردودات املطلوبــة
واملخرجــات املتوخــاة .وقــد كان لألكادميــي األمريــي ويليــام ســبادي ( )William Spadyتأثــره البالــغ عــى
هــذا النمــوذج .وحظــي منــوذج التعليــم القائــم عــى املخرجــات باهتــام بالــغ يف أس ـراليا التــي شــهدت
تطبيقــه عــى نطــاق واســع .ويف حــن أن التعليــم القائــم عــى املخرجــات ال يتطلــب بصفــة محــددة أي
أســلوب تدريــس معــن فــإن هــذا النمــوذج عــاد ًة مــا يفــي عــى صعيــد املامرســة والتطبيــق إىل التشــجيع
عــى تبنــي أصــول التدريــس وفقــاً للمفهــوم البنــايئ ( .)constructivist pedagogyويحتــج املؤيــدون
للتعليــم القائــم عــى املخرجــات بأنــه ينطــوي عــى مــؤرشات تنبــئ بــأن جميــع الطــاب ســيكون أداؤهــم
عــى أقــل تقديــر يف مســتوى املعايــر املقــررة بغــض النظــر عــن القــدرة والعــرق والوضــع االجتامعــي
واالقتصــادي ونــوع الجنــس .أمــا منتقــدو التعليــم القائــم عــى املخرجــات فإنهــم يجادلــون بــأن املعايــر
املقــررة متثــل الحــد األدىن الــذي ميكــن أن يحققــه أضعــف الطــاب وأن مــن غــر املمكــن قيــاس أداء
الطــاب عــى وجــه الدقــة ألغ ـراض االلتحــاق بالدراســة الجامعيــة عــن طريــق التنافــس فض ـاً عــن أنــه
يتطلــب زيــادة كبــرة يف العمــل الورقــي مــن قبــل املعلــم.

االختبارات خارج املستوى -

Out-of-Level Testing

يشــر االختبــار خــارج املســتوى إىل مامرســة تقييــم الطــاب يف مســتوى صفــي باســتخدام نســخ اختبــارات
مصممــة للطــاب يف مســتويات صفيــة أخــرى (تكــون يف العــادة أقــل مــن املســتوى الصفــي للطــاب
الخاضعــن لالختبــار).

توازن كيمياء الجسم -

Orthomolecular

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.

اإلعاقة الصحية األخرى -

Other Health Impaired

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
الــدرايس للطفل.
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P
رسعة العرض -

Pacing

يقصــد بهــا الرسعــة التــي يُعـ َرض بهــا املحتــوى ويُ َقـ َّدم بهــا التدريــس .والرسعــة املثــى هــي الرسعــة التــي
تتواكــب مــع وتــرة تعلــم الطالــب.

علم النفس العصبي لألطفال -

Paediatric Neuropsychology

يتمحــور الرتكيــز يف علــم النفــس العصبــي لطــب األطفــال حــول دراســة وفهــم العالقــات الســلوكية للمــخ،
اي العالقــات بــن املــخ والســلوك ( )brain-behaviour relationshipsوتحديــدا ً لــدى األطفــال الذيــن
لديهــم إصابــة مــخ معروفــة أو مشــتبه فيهــا ( )known or suspected brain injuryأو إضطرابــات يف
منــو الجهــاز العصبــي ( )neurodevelopment disordersأو إضطرابــات تعلــم ( )learning disordersأو
إضطرابــات موجــودة منــذ الــوالدة (.)congenital disorders

القراءة الزوجية -

Paired Reading

هــي جلــوس الطــاب معـاً بحيــث يجلــس كل إثنــن معـاً ويقومــا بالقـراءة جنبـاً إىل جنــب ،ســواء كانــت
القـراءة جهريــة أم صامتــة  ،ثــم يناقشــان مــا قــرآه ســوياً.

املوارد القامئة عىل الورق -

Paper-Based Resources

يقصد بها موارد من قبيل الكتب واملواد الورقية املطبوعة األخرى.

املساعد املهني -

Paraprofessional

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
للربنامــج ،مبــا يف ذلــك مختلــف مجاالتــه تصميـاً وتنفيــذا ً وتقييــا لربامــج التدريــس ومراقبــة التقــدم لــدى
الطالــب.

تقرير ويل األمر -

Parent report

يشــر تقريــر ويل األمــر إىل خطــاب مكتــوب ،ويعــد مبثابــة أســلوب جيــد لتوثيــق مكامــن القــوة ومواطــن
الضعــف واالحتيــاج لــدى الطفــل ،فضــاً عــن التحديــات التــي تواجهــه والنجاحــات التــي يحرزهــا يف
املدرســة واملنــزل وعــى نطــاق املجتمــع .ومــن خــال إطــاع الفريــق القائــم عــى الخطــة الرتبويــة الفرديــة
عــى محتــوى التقريــر ســتكون لــدى الفريــق رؤيــة أكــر تكام ـاً وصــورة أكــر اكتــاالً حيــال الطفــل.
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نقل املعرفة -

Pedagogy

يصــف هــذا املصطلــح النشــاطات التــي تنطــوي عــى نقــل املعرفــة؛ إال أنــه يســتخدم أحيانـاً لوصــف مهنــة
التدريس.

روح الزمالة -

Peer Power

عبــارة تســتخدم لوصــف الســبل التــي يتخذهــا الطــاب ملســاعدة بعضهــم بعض ـاً يف جــو مــن التعــاون.
ومــن أمثلــة ذلــك تكويــن فــرق التدريــس وهيئــات الدفــاع عــن الزمــاء وال ـراكات بــن الزمــاء.

املئينيات/أو الرتب املئينية -

Percentiles or percentile ranks

هــي نقطــة يف التوزيــع التكـراري تقــع دونهــا نســبة معينــة مــن التســجيالت اإلحصائيــة؛ فاملئــن الخامــس
والثالثــون ،عــى ســبيل املثــال ،هــو نقطــة تقــع دونهــا  35%مــن التســجيالت .والرتبــة املئينيــة هــي رتبــة
لدرجــة خــام معينــة (درجــة كــا حصــل عليهــا الطالــب ومل تخضــع للمعالجــة اإلحصائيــة) توضــح النســبة
املئويــة للجالســن لالختبــار 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 والثامنــن» .وباملقابــل ،إذا حصــل
 86%مــن الجالســن معــك لالختبــار عــى درجــات أفضــل مــن درجتــك ،فــإن رتبــك املئويــة ســتكون هــي
«الرابعــة عــرة».

اإلدراك -

Perception

اإلدراك هو استلهام املعنى واستيعابه إثر استشفافه من املعلومات املستقبلة عن طريق الحواس.

اإلعاقة اإلدراكية -

Perceptual Handicap

تشــر اإلعاقــة اإلدراكيــة إىل وجود صعوبــة يف إدراك املعلومات البرصية أو الســمعية أو اللمســية (املعلومات
املدركــة عــن طريــق حــواس النظــر أو الســمع أو اللمــس) أو متييــز تلــك املعلومــات أو معالجتهــا أو
تنظيمهــا .ويتوقــف معــدل النمــو والتعلــم عــى التكامــل واالعتــاد املتبــادل الــروري ملعالجــة املعلومــات
املدركــة عــن طريــق الحــواس .فقــد يقــول الشــخص ذو اإلعاقــة اإلدراكيــة إن الكلمتــن اإلنجليزيتــن (cap/
 )cupتنطقــان بنفــس الطريقــة أو إن الحرفــن االنجليزيــن ( )bو( )dيظه ـران بنفــس الشــكل .وال تــدل
الحاجــة الســتخدام النظــارات أو املعينــات الســمعية بالــرورة عــى وجــود إعاقــة إدراكيــة.

مشاكل اإلدراك -

Problems Perceptual

هــي املشــاكل املرتبطــة بــاإلدراك البــري و/أو اإلدراك الســمعي أو باإلعاقــات الســمعية و/أو البرصيــة،
فالطالــب الــذي تكــون لديــه مشــاكل يف اإلدراك البــري قــد يعــاين مثـاً 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.

النمو اإلدرايك الحريك -

Perceptual Motor Development

هــو منــو قــدرة األطفــال عــى تحريــك األجـزاء املختلفــة بأجســامهم يف ســياق تعاملهــم مــع األشــياء والنــاس
يف نطــاق مداركهــم ،األمــر الــذي يتطلــب الجمــع بــن املهــارات الحركيــة واملهــارات املعرفيــة.

حريك  -إدرايك -

Perceptual-Motor

مصطلــح يصــف تفاعــل مختلــف قنــوات اإلدراك مــع النشــاط الحــريك .وتشــتمل قنــوات اإلدراك عــى
القنــوات البرصيــة والســمعية واللمســية والحركيــة.

حاصل الذكاء يف مجال األداء العميل -

Performance 1Q

أحــد عنــارص حاصــل الــذكاء عــى سلســلة اختبــارات «وكســلر ( « )Wechslerللــذكاء وهــو يغطــي املواضيع
التاليــة :تجميــع األشــياء لتكويــن أشــكال كاملــة ،وترتيــب أج ـزاء الصــورة ،وإكــال األج ـزاء الناقصــة يف
الصــورة ،وتصميــم األشــكال واملربعــات ،والرتميــز واملتاهــات.

قصور األداء -

Performance Deficit

يشــر هــذا املصطلــح إىل قــدرة يف االنخـراط يف نشــاط مســتحب مــع عــدم التمكــن مــن ذلــك عندمــا تكــون
هنــاك أحــوال وظــروف محددة.

مساعد الرعاية الشخصية -

)Personal Care Attendant (PCA

هــو شــخص جــرت العــادة عــى توظيفــه مــن قبــل وكالــة للرعايــة املنزليــة ملعاونــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ومســاعدتهم يف مبــارشة نشــاطات الحيــاة اليوميــة (.)Activities of Daily Living - ADL’s

لغة الشخص يف األول -

Person First Language

يشــر املصطلــح إىل طريقــة كالم يراعــى فيهــا أوالً وقبــل كل يشء احـرام الفــرد أو الشــخص ثــم اإلتيــان عــى
ذكــر اإلعاقــة،كأن نقــول عــى ســبيل املثــال عــن الطفــل إنــه طفــل لديــه صعوبــات تعلــم (child with
) learnig disabilitiesبــدالً أن نقــول عنــه إنــه طفــل صعوبــات تعلــم ( .)learnig disabiled childوقــد
كان ذلـ�ك أحـ�د أسـ�باب تغيـير مسـ�مى القانـ�ون العـ�ام مـ�ن قانـ�ون تعليـ�م جميـ�ع األطفـ�ال املعاقـي ن �(Edu
) cation Of All Handicapped Children Actإىل قانــون التعليــم لألفـراد ذوي اإلعاقــات (Individuals
) .with Disabilities Education Act- IDEAوقــد يبــدو ذلــك أكــر وضوحـاً يف اللغــة اإلنجليزيــة عــى
إعتبــار الصفــة تســبق املوصــوف.
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القصور اللغوي الشامل -

Pervasive Language Deficit

يشــر القصــور اللغــوي الشــامل إىل وجــود مشــاكل لغويــة عديــدة مجتمعــة لــدى الفــرد مثــل الضعــف
يف التهجئــة والق ـراءة وصعوبــة النطــق وعــدم القــدرة عــى التعبــر وعــدم الطالقــة يف التحــدث ومــا يف
حكــم ذلــك .وهنــاك جــدل حــول مــا إذا كان بعــض األفـراد يعانــون مــن عــر قـرايئ شــديد للغايــة (مــا
يرتتــب عليــه وجــود هــذه التشــكيلة الواســعة مــن أوجــه القصــور اللغــوي) وال يتــم تصنيفهــم ضمــن فئــة
«الضعــاف يف الق ـراءة» (أو ضعيفــي التعلــم يف كل مجــال).

الوحدة الصوتية الكالمية الصغرى (الفونيم) -

Phoneme

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
عــن أخــرى ،فعــى ســبيل املثــال إذا أجريــت تغيــرا ً عــى الوحــدة الصوتيــة الصغــرى األوىل يف الكلمــة
اإلنجليزيــة ( )batوهــي ( )bإىل ( )pســتتغري الكلمــة ( )batإىل (( )patوبالتــايل ســيتغري املعنــى) .وتضــم
اللغــة اإلنجليزيــة نحــوا ً مــن واحــد وأربعــن إىل أربــع وأربعــن ( )41-44وحــدة صوتيــة صغــرى .وهنالــك
قلــة مــن الكلــات ،مثــل ( )aو( )ohلديهــا وحــدة صوتيــة صغــرى واحــدة فقــط؛ وإال فــإن معظــم الكلــات
لديهــا أكــر مــن وحــدة صوتيــة صغــرى .فالكلمــة ( )ifمؤلفــة مــن وحدتــن صوتيتــن هــا ( )iو(.)f

الكتابة الصوتية -

Phonograms

تشــر الكتابــة الصوتيــة إىل كتابــة الكلــات حســب لفظهــا وهــي سلســلة مرتابطــة مــن الحــروف ذات
الوحــدة الصوتيــة يف كلــات مختلفــة مثــل سلســلة ( )IGHTيف كلمــة ( )FLIGHTوكلمــة ()MIGHT
وكلمــة ( .)TIGHTوللكتابــة الصوتيــة تناغــم وإيقــاع.

الطريقة الصوتية -

Phonetic Method

هــو عبــارة عــن طريثقــة ملعالجــة صعوبــات النطــق وهــي مقاربــة مبوجبهــا يلفــت اخصــايئ العــاج االنتبــاه
ويوجــه الرتكيــز إىل الحــركات واملواضــع املحــددة لألبنيــة واألعضــاء املعنيــة بالنطــق وإنتــاج األصــوات
الكالميــة وإخ ـراج الحــروف.

الصوتيات -

Phonics

هــو أســلوب تدريــس محــدد ومخصــص يف مجــال قواعــد األصــوات ورموزهــا أو العالقــة بــن الصــوت
ورمــزه ،حيــث يتــم نطــق الكلــات وتهجيهــا وفقـاً لقواعــد محــددة لتعليــم وتدريــب املبتدئــن يف القـراءة
والتهجئــة مــن خــال الربــط بــن الحــرف وقيمتــه الصوتيــة ،طريقــة صــوت الكلمــة عنــد نطقهــا أو لفظهــا.
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الوعي الصويت -

Phonemic Awareness

يشــر مصطلــح الوعــي الصــويت أو املعرفــة اللغويــة باألصــوات الكالميــة إىل فهــم ومعرفــة باألصــوات
اللغويــة .أي الربــط بــن الصــوت والحــرف الــذي ميثلــه .ويعــد الوعــي الصــويت نــوع مــن أنــواع القــدرة
عــى معالجــة عمليــات النطــق التــي تقتــي املعرفــة بعمليــات مــا وراء اللغــة واملقابلــة بــن الــكالم
ونظائــره مــن األصــوات الكالميــة ،فالحــرف اإلنجليــزي ( )cيف كلمــة ( )catينطــق مثــل الحــرف ( )kومعرفــة
العالقــات مث ـاً ،الحــرف املتحــرك  -حــرف العلــة  -الــذي يتبعــه حــرف ســاكن وحــرف ( )eغــر منطــوق
يكــون يف العــادة ممــدودا ً .وتعــد معرفــة األصــوات الكالميــة مــؤرشا ً هام ـاً للتنبــؤ مبشــاكل الق ـراءة التــي
ســتحدث مســتقبالً لــدى األف ـراد الذيــن يواجهــون صعوبــات يف هــذا املجــال ويتطلبــون تدريب ـاً محــددا ً
عــى مهــارات التعامــل مــع األصــوات الكالميــة ومعرفتهــا .وكث ـرا ً مــا يعــاين الطــاب ذوو العــر الق ـرايئ
مــن صعوبــات يف معرفــة أصــوات الــكالم والقــدرة عــى التعامــل معهــا .ومــن الواضــح أنــه ميكــن إدراك
األســباب التــي جعلــت املشــاكل املتعلقــة مبعرفــة األصــوات الكالميــة هــي لُــب العديــد مــن صعوبــات
القـراءة 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 القـراءة .ورغــم
أن مشــاكل معرفــة األصــوات الكالميــة ميكــن أن تكــون الســبب للعديــد مــن صعوبــات القـراءة ،فــإن مثــة
أدلــة متزايــدة عــى أن نســبة صغــرة مــن صعوبــات الق ـراءة ميكــن أن تكــون ناشــئة عــن الصعوبــة يف
معالجــة املعلومــات اإلمالئيــة ( ،)Orthographicوالبرصيــة ( (Visualاملتعلقــة باألحــرف ،والتعامــل مــع
تلــك املعلومــات بفاعليــة .هــذا وال يـزال الوقــت مبكـرا ً للحديــث عــن خطــورة املشــاكل اإلمالئية/البرصيــة،
بالنســبة لألشــخاص ذوي صعوبــات الق ـراءة.

مهام الوعي الصويت -

Phonological Awareness Tasks

هــي مهــام وواجبــات لقيــاس قــدرة الفــرد عــى معرفــة األصــوات الكالميــة ،حيــث تعــد هــذه القــدرة
مرتك ـزا ً محوري ـاً للنجــاح يف الق ـراءة .وتشــتمل هــذه املهــام عــى ســبيل املثــال ال الحــر عــى الفئــات
الــواردة أدنــاه وميكــن للمعلمــن اســتحداث مقاييــس تقييــم غــر رســمية مامثلــة ،والفئــات هــي:
•مطابقــة صــوت الحــرف مــع صــوت الحــرف املشــابه ( : )Sound-to-Sound Matchingمــا هــي
األصــوات املتشــابهة يف الكلمتــن اإلنجليزيتــن ؟ )Lakeو (break
•مطابقــة صــوت الحــرف مــع صــوت يف الكلمــة ( : )Sound-to-Sound Matchingهــل هنــاك صــوت
للحــرف ٍ()Sيف كلمــة()City؟
•مطابقــة الكلمــة مــع الكلمـــة ( : )Word-to-Word Matchingهـــل تبـــدأ الكلمتــان ( )eatو()egg
بنفــس الصوت/النطــق ؟
•الرتكيب ( :)Blendingوضع أصوات الحروف التالية معاً لتكوين كلمة.)t-a-h( :
•حــذف الفونيــات ( :)Deleting Phonemesمــا هــي الكلمــة التــي ســتحصل عليهــا يف حالــة حــذف
صــوت الحــرف ( )hمــن كلمــة ()hat؟
•تغيــر مواقــع الفونيــات ( :)Moving Phonemesمــا هــي الكلــات األخــرى التــي ميكــن تركيبهــا من
الحــروف ()e-a-t؟ (.)ate) , (tea
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•إضافــة الفونيــات ( :)Adding Phonemesمــا هــي الكلمــة التــي ميكــن الحصــول عليهــا عنــد إضافــة
صــوت الحــرف ( )hقبــل كلمــة ( )at؟
•تجزئــة الفونيــات ( :)Phonemic Segmentationمــا هــي األصــوات املختلفــة التــي تســمعها عنــد
نطــق كلمــة ()happy؟ أو قــم بتجزئــة كلمــة ( )smileإىل أصــوات الحــروف التــي تكــون منهــا تلــك
الكلمــة عنــد نطقهــا.
•عد الفونيامت ( :)Phonemic Countingكم عدد أصوات الحروف يف كلمة ()happy؟
•التصنيــف الفونيمــي (تصنيــف الكلامت عىل أســاس أصــوات حروفهــا) ()Phonemic Classification
مــا هــي الكلمــة املختلفــة يف الكلــات التاليــة وملــاذا؟ (.)cake, make, lake, pie

صعوبة القراءة املتعلقة بالنطق

Phonological Dyslexia -

هــذا النــوع مــن صعوبــات الق ـراءة هــو عبــارة عــن نظــر منــايئ لصعوبــات «بــودر ( »)Boderاملتعلــق
بعــدم القــدرة عــى ق ـراءة الكلــات بتطبيــق العالقــة الصحيحــة بــن الوحــدات الكتابيــة ومــا يقابلهــا
مــن وحــدات صوتيــة كالميــة ،ونــوع «كولتهــارت ( »)Coltheartمــن صعوبــات القـراءة املكتســبة ،ونــوع
«دويرنــج ( »)Doeringو»هوشــكو ( »)Hoshkoاملتعلــق بضعــف مخــارج الحــروف .وصعوبــات الق ـراءة
املتعلقــة بالنطــق وإخ ـراج الحــروف يتصــف بوجــود مشــاكل يف تفســر أو تطبيــق العالقــة بــن أصــوات
الــكالم ومــا يقابلهــا مــن وحــدات الكتابــة.

معالجات أصوات الكالم -

Phonological Processing

هــي القــدرة عــى معرفــة وتطبيــق العالقــات وأوجــه التقابــل الهامــة بــن الحــروف ورموزهــا الكتابيــة
يف الصفحــة املطبوعــة .وتتطلــب هــذه العمليــات أن يكــون الفــرد قــادرا ً عــى القيــام مبــا يــي بكفــاءة
واقتــدار )1 :الرتميــز أو متثيــل املعلومــات الصوتيــة يف الذاكــرة قصــرة املــدى أو الذاكــرة العاملــة؛ )2
اســرجاع املعلومــات الصوتيــة مــن الذاكــرة طويلــة املــدى؛  )3إظهــار معرفــة الوحــدات الصوتيــة الكالميــة
(الفونيــات) أو معرفــة مــا وراء العمليــات اللغويــة أو معرفــة األصــوات الكالميــة والعالقــات واملقابــات
بــن األصــوات ورموزهــا( ،أنظــر معرفــة األصــوات الكالميــة (.)Phonological Awareness

علم األصوات الكالمية (الفونولوجيا) -

Phonology

يشــر علــم األصــوات الكالميــة إىل العنــارص الصوتيــة اللفظيــة للغــة (أي املكونــات الصوتيــة الكالميــة
املرتبطــة بالوحــدات الكتابيــة)؛ وهــي هامــة لعمليــة فــك رمــوز النطــق والربــط بــن الوحــدة الكالميــة
والوحــدة الكتابيــة التــي متثلهــا أو ترمــز لهــا.

الرؤية الضوئية -

Photopic Vision

يشــر إىل الرؤيــة يف الضــوء الســاطع حيــث تكــون وحــدات اســتقبال الضــوء هــي مخروطــات العــن.
وتســمح هــذه الرؤيــة بتمييــز األلــوان بوحــدة اإلبصــار والوقــوف عــى التفاصيــل بوضــوح شــديد .وهــي
رؤيــة مركزيــة وليســت جانبيــة عــدا يف بعــض حــاالت العــر الق ـرايئ.
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علم نشوء األنواع -

Phylogeny

هــو علــم يبحــث يف نشــوء املخلوقــات الحيــة وتطورهــا وازدهارهــا وانقراضهــا عــر ف ـرات طويلــة مــن
الزمــن.

العالج الطبيعي -

Physical Therapy

هــو العــاج الــذي يقدمــه أخصــايئ العــاج الطبيعــي ،والــذي يســاعد عــى تحســن اســتخدام العظــام
والعضــات واملفاصــل و/أو األعصــاب.
القانون العام رقم PL 99-457 - 457-99

هــو تعديــل للقانــون العــام رقــم  ،94-142الصــادر يف عــام  ،1975ويعــرف حالي ـاً باســم قانــون تعليــم
األف ـراد ذوي اإلعاقــات ( .)IDEAويتــم الرتكيــز 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 لألف ـراد ذوي االحتياجــات الخاصــة.
القانون العام L 94-142 - 142-94

يشــر القانــون العــام  142 94-إىل قانــون تعليــم األطفــال املعاقــن الصــادر عــام 1975م (Education of
)( .Handicapped Children Act of 1975 EHAأصبــح قانــون التعليــم لألفـراد ذوي اإلعاقــات (.)IDEA
وبوجــب هــذا القانــون يجــب عــى مــدارس التعليــم العــام تقديــم التعليــم العــام املجــاين واملناســب
لألطفــال الذيــن تنطبــق عليهــم الــروط ممــن تـراوح أعامرهــم بــن ثــاث ســنوات واثنتــن وعرشيــن ســن ًة
بغــض النظــر عــن اإلعاقــة؛ وهــو يعــرف حاليـاً مبســمى قانــون تعليــم األفـراد ذوي اإلعاقــات (.)IDEA

تحديد مكان الخدمة -

Placement

يقصــد بهــذا املصطلــح وضــع الطالــب يف الصــف أو املســتوى املالئــم لقدراتــه؛ أي مــا يتــم اختيــاره للطالــب
ذي اإلعاقــة مــن فصــل مــدريس و /أو برنامــج درايس و /أو عــاج تربــوي وخالفــه.

تخطيط الربنامج -

Planning program

إعــداد وتطويــر برنامــج تربــوي فــردي مــن خــال بيانات/معلومــات األداء واملســتوى الوظيفــي والبيانــات
األخــرى (مــا هــي املجــاالت التــي تتطلــب تدريس ـاً خاص ـاً ،ومــا هــي الخدمــات املســاندة واملناهــج التــي
يلــزم توفريهــا؟).
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تعدد األصوات -

Polyphone

يشــر املصطلــح إىل كلمــة تكــون تهجئتهــا نفــس تهجئــة كلمــة أخــرى ولكــن نطقهــا يكــون مختلفـاً عندمــا
ت ُ ْنطَــق .ومــن أمثلــة ذلــك كلمــة ( )WINDاإلنجليزيــة ،حيــث تعنــي تعبئــة الســاعة أو تدويرهــا حســب
ورودهــا يف الجملــة التاليــة :ميكنــك تعبئــة الســاعة ( )you can WIND a watchأو تــأيت مبعنــى الريــاح
( )WINDكــا هــي يف الجملــة التاليــة( :تهــب الريــاح بشــدة (.)WIND blows hard

ضعيفو الفهم -

Poor comprehenders

يواجــه ضعيفــو الفهــم صعوبــة يف فهــم معنــى مــا يقرؤونــه وميكــن تحديدهــم والتعــرف عليهــم بإج ـراء
تقييــم للفهــم الق ـرايئ.

األعامل املنجزة يف فرتة معينة -

Portfolio

هــو نــوع مــن أنــواع التقييــم الحقيقــي وت ُرتبــط االختبــارات فيــه مبواقــف حياتيــة حقيقيــة أو ذات مغــزى
ومدلــول والتــي متثــل املنجـزات الكليــة واألكادمييــة والشــخصية للفــرد الخاضــع لهــذا النــوع مــن التقييــم.
ويقــدم املعلمــون اإلرشــادات بشــأن نوعيــة محتــوى التقييــم ومســتواه .وهــذا النــوع مــن التقييــم يوثــق
للتقــدم يف املدرســة ويعكــس تطــور الطالــب يف عــدد مــن املجــاالت (مثــل مهــارات الكتابــة ومهــارات
الــكالم ،بالتســجيل عــى أرشطــة صوتيــة وهكــذا) .وتعمــل املشــاريع الخاصــة بهــذا التقييــم عــى متكــن
الطــاب مــن تقييــم أنفســهم بأنفســهم يف مــاد الق ـراءة واللغــة والكتابــة والــكالم واالســتامع ومهــارات
النقــاش.

تقييم األعامل املنجزة يف فرتة معينة

Portfolio Assessment -

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 والرباعــة اللغويــة لــدى
الفــرد وكذلــك الكفــاءات والتطــور يف عــدد مــن املجــاالت .انظــر أيض ـاً التقييــم الحقيقــي (Authentic
Assessment).

التغذية الراجعة اإليجابية -

Positive Feedback

هي إشعار الطالب بأن استجابته صحيحة.

التعزيز اإليجايب -

Positive Reinforcement

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 وفقـاً لهــا .ويعــد املعــزز اإليجــايب
طريقــة فاعلــة جــدا ً للتأثــر عــى ســلوك الطفــل؛ فهــو أحــد أهــم العنــارص واملكونــات األساســية يف جميــع
إس ـراتيجيات التوجيــه واإلرشــاد .وميكــن أن يكــون املعــزز اإليجــايب لفظي ـاً وماديــا واجتامعيــا وملموس ـاً.
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وهــو يشــتمل عــى عبــارة تشــجيعية ،وتربيــت عــى الكتــف وابتســامة ونشــاط مفضــل وملصــق أو أي
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.

ما بعد الحداثة -

Post-modernism

يشــر مصطلــح مــا بعــد الحداثــة إىل نظريــة اجتامعيــة سياســية انبثقــت عــن الفكــر العلمــي الحديــث،
الــذي تطــور يف عــر التنويــر ( )Age of Enlightenmentخــال القــرن الثامــن عــر .وينطــوي مفهــوم
مــا بعــد الحداثــة عــى رفــض الحقيقــة املوضوعيــة والروايــة الثقافيــة العامليــة والرتكيــز عــى دور اللغــة
وعالقــات القــوة والســلطة ودوافعهــا .وقــد أثــر مفهــوم مــا بعــد الحداثــة تأثــر كبـرا ً 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 تغريهــا؛ فهــي يف
حالــة مســتمرة مــن االختبــار والتجريــب ،وأن الحقيقــة ال توجــد بصــورة موضوعيــة ،وإمنــا تصــاغ وتقولــب
وفقـاً الحتياجاتنــا واهتامماتنــا ومواقفنــا املتحيــزة الجامــدة وتقاليدنــا الثقافيــة .أمــا وجهــة نظــر أنصــار مــا
بعــد الحداثــة حيــال املــدارس فهــي تتمثــل يف أن يــد املســاعدة ينبغــي أن متتــد للطــاب منــذ مرحلــة
مبكــرة مــن ســنوات العمــر ليتســنى لهــم الوقــوف عــى كيــف أن األفــكار واملؤسســات جــرى تفصيلهــا عــى
مقــاس قيــم النــاس واهتامماتهــم وأن املعرفــة بدورهــا تعتمــد عــى القيــم والثقافــات وأنــه ميكــن تغيريهــا.
أمــا الفصــل الــدرايس فينبغــي أن يكــون دميقراطي ـاً وحواري ـاً ،بحيــث يســتنهض همــم الطــاب ويســتثري
كوامــن طاقاتهــم و أن تحظــى قيمهــم باالح ـرام الــازم لطــرح مرئياتهــم أمــام زمالئهــم وأمــام معلميهــم
عــى حــد ســواء .وينــادي بعــض املعلمــن والرتبويــن بتبنــي طريقــة مــا بعــد حداثيــة يف املــدارس بحيــث
يُ ْنظَــر إىل املحتــوى التقليــدي والتدريــس املو ّجــه مــن قبــل املعلــم واالختبــارات املوضوعيــة بحســبانها بنــى
وهيــاكل مدرســية مســيطرة وممكنــة للبنــى الســلطوية الحديثــة .ويدافــع املعلمــون والرتبويــون عــن رفــض
الحقيقــة املوضوعيــة التــي يرونهــا موقفـاً أيديولوجيـاً مصطنعـاً .أمــا الــرأي اآلخــر يف مــا يســمى «الحــرب
الثقافيــة ( »)Cultural Warوحــرب التاريــخ ( »)History Warفمــؤداه أن املحتــوى الــدرايس يف املــدارس
ينبغــي النظــر إليــه بحســبانه قامئـاً عــى الحقائــق وليــس منشــأ عــى ســبيل االفـراض ،كــا ينبغــي النظــر
إليــه باعتبــار أنــه ميكــن معرفتــه وتدريســه كــا ميكــن اختبــار مــن يعرفونــه ويدرســونه.

إعادة التأهيل الحريك -

Postural Rehabilitation

الهــدف األســايس لطريقــة دومــان (( Domanوديالكاتــو ( )Delacatoلتصحيــح صعوبــات التعلــم ،حيــث،
يعــاود الفــرد تطويــره ملهــارات املــي البطــيء واملــي العــادي والجــري.

ضعف مهارات الرياضيات املتعلقة باملعرفة من خالل املامرسة -

Practognostic Dyscalculia

نــوع مــن الصعوبــة يف مجــال الرياضيــات تتعلــق بتطبيــق مفاهيــم الرياضيــات عنــد اســتخدام األشــكال
الرياضيــة املوجــودة يف البيئــة والخاصــة بتعليــم مهــارات الرياضيــات (ســواء كانــت برصيــة أو ثالثيــة
األبعــاد).
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استخدام اللغة لألغراض االجتامعية -

Pragmatics

يشــر هــذا املصطلــح هنــا إىل التفســرات واالســتخدامات االجتامعيــة للغــة ،مثــل اإلميــاءات وحــركات
الجســم وتعابــر قســات الوجــه ومــررات ودوافــع التواصــل.

املهارات الدراسية القبلية -

Preacademic Skills

وهــي املهــارات املطلوبــة كــروط مســبقة للنجــاح الــدرايس يف مجــاالت القـراءة والرياضيــات واللغــة .وقــد
جــرت العــادة عــى الرتكيــز عليهــا يف املقاييــس املســتخدمة يف الفــرز وكذلــك املقاييــس املحكيــة .

النمو املبكر -

Precocity

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
ليــس جميــع مــن تتطــور مهاراتهــم مبك ـرا ً مــن املوهوبــن؛ فقــد يصلــون إىل مــا يســمى هضبــة التعلــم
( ، )plateauالتــي يتوقــف عندهــا تقــدم التعلــم أو يقــل ،مــا ميكــن ذوي القــدرات املتوســطة مــن اللحــاق
بهــم.

قبل والدي -

Prenatal

أي موجود أو حادث قبل الوالدة.

مرحلة ما قبل العمليات العقلية -

Pre-Operational Stage

هــي املرحلــة الثانيــة مــن مراحــل نظريــة بياجيــه ( )Piagetللنمــو املعــريف؛ وفيهــا يســيطر مــا يــدرك عــن
طريــق البــر عــى تفكــر الطفــل.

أنشطة ما قبل القراءة -

Prereading Activities

هــي األنشــطة الســابقة للقـراءة ،مثــل :العصــف الذهنــي وتنظيــم املعــاين والتنظيــم البيــاين للــادة املـراد
قراءتهــا .وتســتخدم املفاهيــم واملصطلحــات الرئيســية لتكويــن «هيــكل» ترتيــب مــادة النــص وطريقــة
عرضهــا والتوســيط اإلدرايك وأنشــطة املفــردات اللغويــة .إن أقــوى احتــاالت أنشــطة مــا قبــل القــراءة
يكمــن يف فائدتهــا الفوريــة أثنــاء مهمــة قرائيــة محــددة.

الرتبية الخاصة قبل سن دخول املدرسة -

Preschool Special Education

يشــر املصطلــح إىل برنامــج تربــوي تعليمــي مصمــم خصيصـاً بحيــث يفــي باالحتياجــات النامئيــة الفرديــة
الخاصــة بطفــل ذي إعاقــة يبلــغ مــن العمــر ثــاث أو أربــع أو خمــس ســنوات .وينطــوي الربنامــج املذكــور
عــى مجهــود تربــوي تعليمــي يتمحــور حــول الطفــل ويركــز عليــه .ويشــار إليــه يف بعــض األحيــان مبســمى
الجــزء  819مــن قانــون األفـراد ذوي اإلعاقــة.
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مستوى األداء الحايل -

Present level of performance

هــو عبــارة عــن ملحــة خاطفــة أو ملمــح رسيــع عــن مســتوى أداء الطفــل يف الوقــت الحــايل .وينطــوي ذلــك
عــى وصــف املهــارات الدراســية للطفــل (مثــل مســتوى القـراءة) واملهــارات الوظيفيــة (مثــل إجـراء الحــوار
أو الكتابــة بقلــم الرصــاص) .وتتــوىل املدرســة إعــداد هــذا التقريــر لعرضــه عــى االجتــاع الخــاص بالربنامــج
الرتبــوي الفــردي ،وميثــل نقطــة االنطــاق لتحديــد األهــداف الســنوية للربنامــج.

املستويات الحالية لألداء التعليمي -

)Present Levels of Educational Performance (PLEP

هــي عبــارة عــن إفــادات مكتوبــة ومدرجــة يف الخطــة الرتبويــة الفرديــة لتقديــم وصــف دقيــق ملكامــن
القــوة وأوجــه القصــور وأمنــاط التعلــم لــدى الطالــب.

الحبسة الحسابية األولية -

Primary Acalculia

تســمى أيضــاً عــدم القــدرة عــى إجــراء العمليــات الحســابية ( )Anarithametiaوالحبســة الحســابية
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 إجـراء العمليــات الحســابية ضعيفــة
بشــكل عــام.

مستوى الوقاية األسايس -

Primary Prevention Level

ميثــل مســتوى الوقايــة األســايس ،الــذي يشــار لــه أيضـاً بطبقــة التدخــل األوىل ( ،)tier 1املســتوى األول يف
نظــام الوقايــة متعــدد املســتويات ( . )multi-levelويتضمــن هــذا املســتوى التدريــس اليومــي العــا ّم عــايل
الجــودة والقائــم عــى مامرســات التدخــل ذات األســاس العلمــي التــي تقابــل احتياجــات معظــم الطــاب
ضمــن اإلطــار الفصــي.

اإلشعار الخطي املسبق -

)Prior Written Notice (PWN

يجــب اســتخدام اإلشــعار الخطــي املســبق لتبصــر أوليــاء األمــور بحقوقهــم .وهــو عبــارة عــن منــوذج يتعــن
أن تســتخدمه املدرســة إلحاطــة أوليــاء األمــور علـاً مبســوغات مــا تفعلــه املدرســة وطبيعــة مــا تفعــل أو
مبســوغات مــا ترتكــه املدرســة وطبيعــة مــا ترتكــه .ويجــب عــى املدرســة أن تخطــر أوليــاء األمــور كتابــة مبــا
تقدم.

الوعي الكتايب -

Print Awareness

هــو املعرفــة األساســية بالكتابــة وكيفيــة تنظيمهــا يف الورقــة بشــكل منوذجــي ،فعــى ســبيل املثــال تحــول
الكتابــة إىل معنــى ،والكتابــة يف اللغــة العربيــة مــن اليمــن لليســار ويف اللغــة اإلنجليزيــة مــن اليســار
لليمــن ويتــم الفصــل بــن الكلــات بفراغــات.
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مهارات حل املسائل /املشكالت -

Problem-solving skills

يشــر املصطلــح يف معنــاه الضيــق إىل القــدرة عــى حــل املســائل يف الرياضيــات أو املجــاالت التخصصيــة
األخــرى .أمــا يف معنــاه األوســع ،فهــو يشــر إىل مســتوى عــام مــن ســعة األفــق واملهــارة عــى نحــو ميكــن
الطالــب مــن حــل مختلــف املشــكالت املســتقبلية .وقــد ظــل البحــث يف قــدرات حــل املشــكالت لــدى
االختصاصيــن ،مثــل األطبــاء والعبــي الشــطرنج والفيزيائيــن ،يشــر بصــورة مضطــردة إىل أن القــدرة عــى
حــل املشــكالت تعتمــد بصــورة حاســمة عــى املعرفــة املتعمقــة والدرايــة والتمكــن يف مجــال التخصــص؛
وأن قــدرات حــل املشــكالت املنــوه عنهــا آنفـاً ال تنتقــل بســهولة مــن مجــال إىل آخــر .وقصــارى القــول إنــه
يبــدو أنــه ال توجــد قــدرة تجريديــة تعميميــة ميكــن تدريســها بصــورة عامــة لحــل املشــكالت 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.

تحليل مسار املشكلة -

Problem Pathway Analysis

يشــر تحليــل مســار املشــكلة إىل أســلوب لتحليــل البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن خــال تقييــم الســلوك
الوظيفــي ((Functional Behavior Assessment

عملية الكتابة -

Process Writing

التدريــس الفعــي لعمليــة الكتابــة عــر حصــص متهيديــة للمناقشــة وتبــادل األفــكار واآلراء مــع التأمــل
واستفســارات الزمــاء والتغذيــة الراجعــة مــن املعلــم التــي يتــم إتباعهــا .ويقــوم املعلــم بتقييــم واعتــاد
املنتــج النهــايئ.

املعايري املهنية لتدريس الرياضيات -

Professional Standards for teaching mathematics

هــي املعايــر الســتة التــي يسرتشــد بهــا معلمــو الرياضيــات لــي يتســنى لهــم الوفــاء باحتياجــات جميــع
الطــاب فيــا يتعلــق بدراســة املــادة؛ وهــي عــى النحــو االيت :املعيــار األول /معيــار الواجبــات الجديــرة
باالهتــام يف مــادة الرياضيــات؛ واملعيــار الثــاين /معيــار دور املعلــم يف الحصــة أو املحــارضة؛ واملعيــار
الثالــث /معيــار دور الطــاب يف الحصــة؛ والعيــار الرابــع /أدوات ووســائل إثــراء الحصــة وتعزيزهــا؛
واملعيــار الخامــس /بيئــة التعلــم؛ واملعيــار الســادس  /تحليــل التدريــس والتعلــم.

مراقبة التقدم -

Progress Monitoring

تُ َثِّــل مراقبــة التقــدم مجموعـ ًة مــن إجـراءات التقييــم املســتخ َد َمة لتحديــد مــدى اســتفادة الطــاب مــن
ـي
التدريــس يف الفصــل الــدرايس .وميكــن أيضـاً وصــف مراقَ َبــة التقــدم كمام َر َســة قامئــة عــى الربهــان العلمـ ّ
ــر لتقــ ُّدم
لتقييــم تحصيــل الطالــب وتقييــم فاعليــة التدريــس أو التدخــل مــن خــال القيــاس املختَ َ
الطالــب ،حيــث تهــدف مراقبــة التقــدم لتحديــد إذا مــا كان الطالــب يســتجيب بنجــاح للتدريــس.
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تقارير التقدم -

Progress Reports

يشــر هــذا املصطلــح إىل الكيفيــة التــي تتخذهــا املدرســة يف تقديــم التقاريــر لــويل أمــر الطفــل إلبالغــه
مبــدى التقــدم لــدى طفلــه يف تحقيــق األهــداف الســنوية وفق ـاً ملــا هــو محــدد لــه يف الخطــة الرتبويــة
الفرديــة الخاصــة بــه وللبــت يف مواصلــة الخطــة أو تعديلهــا حســب مقتــى الحــال .وتســتخدم تقاريــر
مــدى التقــدم بواقــع مرتــن يف الســنة.

الرتبية التقدمية -

Progressive Education

يشــر مصطلــح الرتبيــة التقدميــة إىل حركــة تربويــة تعليميــة قامئــة بصــورة فضفاضــة عــى فلســفة جــان
جــاك روســو ( )Jean-Jacques Rousseauالتــي ظلــت مهيمنــة عــى املشــهد الرتبــوي ونظــام التعليــم
املــدريس اإلجبــاري يف العــامل الغــريب فــرة مــن الزمــن منــذ أواخــر القــرن التاســع عــر تحــت مظاهــر
متباينــة ،فــإذا فهــم الطــاب كيفيــة االســتدالل العقــي ســوف لــن يكونــوا يف حاجــة ألن يتعلمــوا .وتبنــى
املــريب األمريــي جــون ديــوي ( ) John Deweyهــذا النهــج الرتبــوي الــذي يؤكــد فيــه عــى الدميقراطيــة
واالبــداع وميــول الطــاب والتعلــم بالعمــل والعالقــة الوطيــدة بــن املعلــم وطالبــه .ودخلــت األيدولوجيــة
التقدميــة إىل الواليــات املتحــدة يف النصــف األول مــن القــرن العرشيــن عــى يــد جــون ديــوي (John
) Deweyواســتصحبت معهــا يف وقــت الحــق بعــض األفــكار مــن نظريــة بياجيــه ( )Piagetللنمــو املعــريف
( )Piaget’s theory of cognitive developmentوأعــال ليــف فيجوتســي ( )Lev Vygotskyاملتعلقــة
بالعالقـ�ات البينيـ�ة التـ�ي تربـ�ط النمـ�و اللغـ�وي بالفكـ�ر �(the inter-relationship of language develop
) ment and thoughtباإلضافــة إىل دراســات باولــو فريــر ( )Paulo Freireحــول أصــول الرتبيــة وفنــون
التدريــس مــن منظــور نقــدي ( .)critical pedagogyولعــل مدرســة ســمرهيل لصاحبهــا إيــه .إس .نيــل
يف ســفوك باململكــة املتحــدة ( )A.S. Neill’s Summerhill School in Suffolk, UKهــي أوضــح مثــال
للمدرســة التقدميــة بالكامــل .أمــا مصطلــح تقدمــي ( ،)Progressiveفقــد دخــل إىل حيــز االســتعامل ألول
مــرة ليتميــز عــن االعــداد التقليــدي للدراســة الجامعيــة بكونــه أقــل اهتاممـاً باملحتــوى الــدرايس باملقارنــة
مــع اهتاممــه بالتفكــر املســتقل والفنــون اإلبداعيــة واليدويــة والشــتامله عــى املســتويات االجتامعيــة
واالقتصاديــة كافــة .ومــع أن املصطلــح «تقدمــي» مل يعــد يســتخدم عــى نطــاق واســع فــإن العديــد مــن
اإلس ـراتيجيات التقدميــة مــا زالــت تبــدو راســخة يف مــدارس التعليــم العــام .وفيــا يــي بعــض منهــا:
•التعلم املبني عىل املواضيع والبحوث واملشاريع (.)Projects and theme-based learning
•العمل يف شكل مجموعات والعمل التعاوين (.)Group and co-operative work
أما املبادئ األساسية للتعليم التقدمي ،فهي كام ييل:
•التمركــز حــول الطفــل ( ،(Child-centredأي الرتكيــز عــى مــا يريــد الطفــل ويحتــاج إليــه مــا يتيــح
التفــرد واإلبــداع واالستكشــاف الــذايت وفــرص التطــور الــذايت.
•الرتكيز عىل تدريس الطفل ،ال املادة الدراسية (.)Teach the child, not the subject
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•االهتــام باالحتياجــات الوجدانيــة واالنفعاليــة للطفــل كــا االحتياجــات الدراســية ســواء بســواء مــع
الرتكيــز عــى أســاليب التدريــس الشــمويل مثــل املشــاريع وفــق االعتقــاد الــذي مــؤداه أن االحتياجــات
الوجدانيــة والدراســية ترتبــط بتعليــم الطفــل .أمــا تقليــل الرتكيــز عــى تدريــس املحتــوى الــدرايس
املحــدد فقــد يفــي إىل تخفيــض مســتوى التحصيــل الــدرايس للطالــب.
•تدريــس الطالــب ككل ( ،(Teach the whole childأي نظــام مــدريس أكــر إنســانية وأكــر اعتنــا ًء
باإلنســان ومثــرات فكــره يعــي مــن شــأن الطفــل كإنســان ومــن شــأنه أن يعــزز النمــو الجســدي
واالنفعــايل لألطفــال وميدهــم بأســباب الرفــاه ويرســخ لديهــم املناقــب الشــخصية الفاضلــة ويغــرس
فيهــم روح املســئولية املدنيــة ومعرفــة حقوقهــم وواجباتهــم الوطنيــة مــن خــال تقليــل الرتكيــز عــى
املحتــوى الــدرايس املحــدد وفــق االعتقــاد الــذي مفــاده أن منــو الطفــل ككل منــوا ً شــامالً ميكــن ينشــأ
تلقائي ـاً مــن التدريــس الجمعــي الشــمويل.

أسلوب املشاريع -

Project method

يشــر املصطلــح إىل فــن تدريــي يؤيــده الرتبويــون التقدميــون منــذ أوائــل 1900م فــا بعــد ،وفيــه
يقــل الرتكيــز عــى التدريــس املبنــي عــى املحتــوى والقائــم عــى توجيــه املعلــم وذلــك لصالــح املشــاريع
الشــمولية يف الفصــل ذو البيئــة الشــبيهة ببيئــة الحيــاة الفعليــة واملبنيــة عــى االهتاممــات 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 للمامرســة والتمريــن يف مهــارات بعينهــا.

الحامية واملناداة بالحقوق -

)Protection and Advocacy (P&A

إن نظــام الحاميــة و الدفــاع واملنــاداة بالحقــوق هــو عبــارة عــن منظمــة خاصــة غــر ربحيــة لحاميــة
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والدفــاع عــن تلــك الحقــوق أو تطويرهــا.

عوامل الحامية -

Protective fators

هــي العوامــل املتمثلــة يف الرعايــة البدنيــة واالنفعاليــة ذات املســتوى الرفيــع والتــي مــن شــأنها تعزيــز
اح ـرام الــذات (تقديــر الطفــل نفســه) والفاعليــة الذاتيــة .وعنــد توفــر هــذه العوامــل ،ســوف يتمكــن
األف ـراد مــن اكتســاب مهــارات تظــل لديهــم طــوال حياتهــم وهــي مهــارات يحتاجونهــا كث ـرا ً يك يتمكنــوا
مــن مواجهــة املصاعــب مبختلــف أشــكالها ومــن التغلــب عليهــا.

املواد املدونة -

Protocol

هي السجالت األصلية لنتائج االختبارات.
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االستقرار الرأيس القدمي -

Proxmial stability

يشــر املصطلــح إىل قــدرة الطفــل عــى الجلــوس بوضــع مســتقيم والتحكــم يف أوضــاع الجــذع ،املكــون مــن
الصــدر والبطــن والظهــر ،قيامـاً وقعــودا ً وحركـ ًة.

الكلمة الزائفة -

Pseudo-word

الكلمــة الزائفــة هــي سلســلة مــن الحــروف التــي ميكــن نطقهــا ولكــن ليــس لهــا معنــى وتســمى أيض ـاً
الكلــات املخرتعــة ( )invented wordsأو الكلــات التــي ال معنــى لهــا ( )nonsenseأو الكلــات املؤلفــة
( .)made-upوعــى ســبيل املثــال ميكــن نطــق كل مــن ( )MIVITو( )HEASEو( )MIVEيف اللغــة
اإلنجليزيــة ولكنهــا ال تعنــي أي يشء .وتعــد درجــة املهــارة يف نطــق الكلــات التــي ال معنــى لهــا مــؤرشا ً
جيــدا ً ملهــارات فــك الرمــوز بتلقائيــة ( ،)automatic decodingأي ربــط الحــروف بأصواتهــا الكالميــة ذات
القيمــة الدالليــة التعبرييــة .كــا أنهــا ميكــن أيض ـاً أن تكــون مــؤرشا ً ألمنــاط األخطــاء لتوفــر املعلومــات
للتدريــس الرصيــح املبــارش (.)explicit teaching

اضطراب املعالجات النفسية -

Psychological Processing Disorder

يشـير هـ�ذا املفهـ�وم إىل أوجـ�ه القصـ�ور يف القـ�درة عـلى إدراك وتفسـير املثـيرات السـ�معية والبرصيـ�ة �(Visu
) . al and auditory Stimuliوقــد قــام مجــال صعوبــات التعلــم عــى أســاس افـراض أن الطــاب الذيــن
يعانــون مــن صعوبــات التعلــم لديهــم مشــاكل عــى هيئــة إضطرابــات يف العمليــات النفســية األساســية
(اضطرابــات االســتامع والتفكــر والــكالم والقــراءة واإلمــاء والحســاب)؛ وهــذه املشــاكل ليســت نفــس
مشــاكل الســمع والبــر الحــادة ،وإمنــا هــي عبــارة عــن مصاعــب يف تنظيــم وتفســر مدلــوالت املث ـرات
الســمعية والبرصيــة التــي يتــم إدراكهــا عــن طريــق األذن والعــن .وقــد اكتشــف الباحثــون أن العديــد
مــن الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم يعانــون بالفعــل مــن هــذه املشــاكل املتعلقــة مبعالجــة املعلومــات،
والتعامــل مــع املعلومــات إدراكاً.

الجناس الزائف -

Pseudohomophone

يشــر املصطلــح إىل تشــابه لفظــن يف النطــق مــع اختالفهــا يف املعنــى ،مثــل كلمــة زائفــة ()pseudo-word
تبــدو عنــد نطقهــا شــبيهة بكلمــة حقيقيــة ومألوفــة ( .)real, familiar wordوعــى ســبيل املثــال الكلمــة
اإلنجليزيــة الزائفــة ( )BRANEتنطــق كــا تنطــق الكلمــة الحقيقيــة ( )BRAINســواء بســواء.

أخصايئ علم النفس -

Psychologist

يقصــد بــه املتخصــص يف مجــال علــم النفــس والــذي يكــون يف العــادة حامــا لدرجــة املاجســتري أو الدكتوراه
يف علــم النفس.
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لعبة التخمني النفسية اللغوية -

Psycholinguistic guessing game

افــرض كينيــث قودمــان ( )Kenneth Goodmanوجــود ثالثــة أنظمــة تلميــح ق ـرايئ ((cueing systems
مــن شــأنها ضبــط التطــور يف مجــال معرفــة القـراءة والكتابــة ،وهــي النظــام الحــريف الصــويت ،نظــام العالقــة
بــن الحــرف والصــوت ( ،)graphophonemicوالنظــام الــداليل املتعلــق باملعــاين ( )semanticوالنظــام
الرتكيبــي ( ،)syntacticاملتعلقــة عــى التــوايل باملجــاالت اللغويــة املتمثلــة يف علــم األصــوات /دراســة مخارج
األصــوات اللغويــة وانتقالهــا وإدراكهــا ( )phoneticsوعلــم املعــاين ( )semanticsوعلــم النحو/نظــام تركيب
الجمــل ( .)syntaxووفقـاً ملــا أورده قودمــان تتداخــل هــذه األنظمــة وتعمــل ترادفيـاً ملســاعدة القـراء عــى
«التخمــن» بطريقــة مالمئــة .ويؤكــد عــى أن نطــق الكلــات الفرديــة يســتلزم اســتخدام جميــع األنظمــة
الثالثــة ،وبالنســبة ملــن يقــرأ بطالقــة ،يعــد املبــدأ األلفبــايئ غــر ذي صلــة باملوضــوع البتــة؛ فهــو يتعــرف
عــى كل كلمــة فيعرفهــا كرمــز يــدل عــى فكــرة كاملــة ال عــى كلمــة واحــدة (. )ideogram

نفيس -حريك -

Psychomotor

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.

النمو النفيس االجتامعي -

Psychosocial Development

يقصد به النمو النفيس للشخص قياساً عىل بيئته االجتامعية.

القياس النفيس -

Psychometrics

يشــر هــذا املصطلــح إىل القيــاس النفــي ،وهــو الحقــل الــدرايس الــذي يعنــى بنظريــة القيــاس الرتبــوي
والنفــي وإجراءاتــه ،كالخصائــص العقليــة التــي توجــد يف حاصــل الــذكاء ( )IQالــذي يتضمــن قيــاس
املعرفــة والقــدرات واالتجاهــات والصفــات الشــخصية .ويعنــى هــذا الحقــل يف املقــام األول بأعــداد أدوات
القيــاس والتحقــق مــن صدقهــا ،ومــن أمثلــة ذلــك االســتبيانات ( )questionnairesواالختبــارات وتقييــم
الشــخصية (.)personality assessments

املنشطات النفسية -

Psychostimulants

هــي العقاقــر الطبيــة التــي تنشــط مســتويات الدوبامــن ( )Dopamineيف األجـزاء الجبهيــة باملــخ ،والتــي
تتحكــم يف كبــح الســلوك غــر املالئــم وضبــط الوظائــف التنفيذيــة ،وتســتخدم هــذه العقاقــر لعــاج
األشــخاص ذوي إضط ـراب ضعــف االنتبــاه والنشــاط الزائــد.

صعوبة القراءة من النوع (- )P

P-type Dyslexia

حالــة مــن صعوبــة القـراءة ترتبــط مشــاكل القـراءة الرئيســية فيهــا بــاإلدراك البــري يف املقــام األول كــا
يــرى كل مــن «بيكــر ( )Bakkerوليشــت ( .»)Lichtوالفــرد الــذي لديــه عــر قــرايئ مــن هــذا النــوع
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 القـرايئ تكــون قراءتــه صحيحــة فهــو يقــرأ بطريقــة بطيئــة جــدا ً.

برنامج السحب (التدريس خارج الفصل) -

Pull-out Program

هــو برنامــج جــزيئ للرتبيــة الخاصــة يجمــع فيــه املتعلمــون ذوو القــدرات املتشــابهة ،حيــث يؤخــذون مــن
الفصــل الــدريس العــام ليتلقــوا تدريس ـاً خاص ـاً 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 .

العقاب -

Punishment

العقــاب هــو عمليــة إلضعــاف الســلوك غــر الحميــد إمــا بتطبيــق مث ـرات منفــرة أو غــر مرغــوب فيهــا
عــى االســتجابة امل ـراد إضعافهــا أو بحــذف مث ـرات ذات معــززات إيجابيــة مــن ســياق االســتجابة امل ـراد
إضعافهــا .بصفــة عامــة يعــد هــذا اإلج ـراء غــر فعــال عنــد تطبيقــه ملــدة زمنيــة طويلــة.
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R
القراءة اإلذاعية -

Radio – Reading

هي قراءة عىل غرار قراءة الربامج أو اإلعالنات اإلذاعية املقدمة للمستمعني.

معدالت التقدم -

Rates of Progress

يشــار يف كثــر مــن األحيــان إىل معــدالت التقــدم ( )rates of progressمبســمى معــدالت النمــو(growth
 rates).وتعنــي مــدى التقــدم الــذي ميكــن أن يحققــه الطالــب إذا تلقــى تدريسـاً معتــادا ً .ومــن األهميــة،
مالحظــة أن معــدالت النمــو يف الق ـراءة مث ـاً ،ال تعنــي ضمن ـاً أن الطــاب يتعلمــون عــددا ً محــددا ً مــن
الكلــات الجديــدة يف كل أســبوع .ذلــك أن معــدالت النمــو الخاصــة بالطالقــة يف القـراءة الجهريــة تقــدم،
عــى ســبيل املثــال ،مــؤرشا ً عــن متوســط العــدد األســبوعي للكلــات الــذي يعكــس التحســن الــذي نتوقــع
أن يحققــه الطــاب إذا اســتمر تطورهــم يف الق ـراءة .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 متامـاً عندمــا تصمــم عمليــة التدريــس وتنفــذ بعنايــة واهتــام.

مقاييس التقدير -

Rating Scales

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) اســتنادا ً عــى اإلفــادات املختلفــة
عــن حيــاة الطالــب املعنــي.

مستوى امكانية القراءة -

Readability Level

يقصــد بــه قابليــة مــادة مــا ألن تقــرأ مــن قبــل مســتوى معــن مــن الطــاب أو القـراء؛ وهــو مــؤرش لصعوبــة
قـراءة املــادة مــن حيــث املســتوى الصفــي الــذي يتوقــع منــه قراءتهــا بنجاح.

اعاقة (صعوبة) القراءة -

Reading disability

إعاقــة /صعوبــة الق ـراءة هــي صعوبــة يف تعلــم الق ـراءة يفــرض أنهــا ناجمــة عــن عوامــل عصبيــة كامنــة
(أنظــر أيض ـاً صعوبــة (عــر) الق ـراءة (.)dyslexia
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اختبار االستعداد -

Readiness Test

اختبــار االســتعداد هــو اختبــار لقيــاس مســتوى اكتســاب الفــرد ملهــارات معينــة رضوريــة لنشــاط جديــد
مــن أنشــطة التعلــم .وعــى هــذا فــإن اختبــار االســتعداد للق ـراءة يشــر إىل املســتوى الــذي وصــل إليــه
الطفــل مــن املرحلــة النامئيــة التــي ميكــن أن يبــدأ فيهــا برنامــج تدريــس رســمي يف القـراءة بصــورة مثمــرة
ومفيــدة.

القــراءة -

Reading

هــي تحويــل الحــروف املكتوبــة إىل أصــوات كالميــة مــن خــال الربــط بــن حــروف الكلمــة وأصواتهــا.
ومتثــل الق ـراءة أكــر مشــكلة أمــام معظــم الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم ،ويقــدر عــدد الطــاب الذيــن
لديهــم صعوبــات يف الق ـراءة بحــوايل ( )50%مــن مجمــوع الطــاب ذوي صعوبــات تعلــم.

الفهم القرايئ -

Reading comprehension

يعــد االســتيعاب أو الفهــم القـرايئ مبثابــة عمليــة لفهــم مــا يُقــرأ .ويعتمــد الفهــم القـرايئ عــى معرفــة معاين
الكلــات املقــروءة (املفــردات اللغويــة) واملعرفــة العامــة حــول ســياق النــص املقــروء واملعرفــة ال َقبْلِيَّــة
( .)prior knowledgeأمــا القــدرة عــى قـراءة الكلــات (كــا هــو الحــال يف حــل الرمــوز وذلــك بتحويــل
حروفهــا املكتوبــة إىل أصــوات كالميــة) فــا يــؤدي بالــرورة إىل ضــان الفهــم إذا كانــت الكلــات والســياق
غــر مألوفــن لــدى القــارئ.

القراءة أوالً -

Reading First

يشــر املصطلــح إىل اســم برنامــج تعليمــي اتحــادي صــدر يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة للفــرة (2002-
)م 2008مبوجــب قانــون عــدم تــرك أي طفــل بــدون تعليــم ( ،)No Child Left Behind- NCLB Act
والــذي يركــز عــى إقـرار إجـراءات قامئــة عــى أســس علميــة ( )scientifically-based” methodsلتدريــس
الق ـراءة مبك ـرا ً يف الفصــول الدرســية باســتخدام أدوات ووســائل معروفــة بالكفــاءة والفاعليــة يف مجــايل
التدريــس والتقييــم عــى نحــو متســق مــع معطيــات البحــث العلمــي مــا يضمــن تعلــم جميــع األطفــال
للق ـراءة بشــكل جيــد يف نهايــة الصــف الثالــث .وتعــد املراكــز الفنيــة الثالثــة األوىل لربنامــج الق ـراءة أوالً
مبثابــة املصــدر الرئيــي لتدريــب املعلمــن وتقييــم الربنامــج يف مجــال التدريــس القائــم عــى األدلــة
والرباهــن العلميــة لتعليــم القـراءة للمبتدئــن .ويف أثنــاء الفــرة التــي شــهدت متويــل برنامــج القـراءة أوالً،
تلقــى حــوايل مئــة ألــف معلــم مــن معلمــي صفــوف الروضــة إىل الثالــث (  )K–3تدريبـاً وتطويـرا ً مهنيـاً
مســتمرا ً يف علــم الق ـراءة.

أخطاء القراءة -

Reading miscue

أُ ْسـتُ ْخ ِد َم هــذا املصطلــح مــن قبــل ك .أس .قودمــان ( )K.S. Goodmanلوصــف األخطــاء يف القـراءة 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
أي منــط أو أمنــاط أخطــاء تقــدم معلومــات ثريــة لتحليــل اللغــة والتطــور يف الق ـراءة .وهــي إذا َ تســتند
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عــى عينــات مــن القـراءات الجهريــة لألطفــال ألجــل تحليــل األخطــاء التــي يتــم تدوينهــا مــن أجــل تقييــم
كيفيــة اســتيعاب الطفــل ملــا يقــرأ .ومــن الناحيــة النموذجيــة هنالــك ســتة أخطــاء أساســية يلــزم مالحظتهــا
يف القـراءة الجهريــة ،وهــي:
1.التصحيح ( :)Correctionيتحقق الطفل من الخطأ ويعاود القراءة دومنا توجيه.
2.اإلدراج ( : )Insertionيدرج الطفل أثناء القراءة كلمة أو كلمتني ال وجود لهام يف النص.
3.الحذف ( : )Omissionيغفل الطفل كلمة أو عدة كلامت.
4.التكرار ( : )Repetitionيكرر الطفل كلمة أو جزء من النص .
5.العكس ( : )Reversalعكس تسلسل الكتابة أو عكس ترتيب الكلمة يف الجملة.
6.اإلبدال ( :)Substitutionإدراج كلمة مختلفة بدالً عن قراءة الكلمة املكتوبة.

االستعداد القرايئ -

Reading Readiness

يشــر هــذا املصطلــح إىل املهــارات واألمنــاط الســلوكية للمبتدئــن يف مجــايل القـراءة والكتابــة مــن الناشــئة
مــن املتعلمــن الذيــن أصبحــوا للتــو عــى مشــارف معرفــة القـراءة والكتابــة.

إنقاذ القراءة -

)Reading Recovery (RR

يشــر املصطلــح ( )RRإىل العالمــة التجاريــة املســجلة لربنامــج تدخــل مبكــر متســارع لتعلــم القــراءة
والكتابــة وهــو برنامــج طورتــه الرتبويــة النيوزيلنديــة الدكتــورة مــاري كليــي ( )Marie Clayيف ســبعينات
القــرن املــايض .وهــذا الربنامــج مخصــص لألطفــال املعرضــن لخطــر عــدم إحـراز التقــدم املطلــوب يف القراءة
والكتابــة( (children at risk in reading and writingبعــد انقضــاء العــام األول يف املدرســة؛ حيــث
يشــتمل الربنامــج عــى تقديــم التدريــس عــى أســاس فــردي لــكل األطفــال املســتهدفني بحيــث يحــرون
الواحــد تلــو اآلخــر يف حصــص يوميــة تســتمر الحصــة الواحــدة منهــا ملــدة ثالثــن دقيقــة يتلقــى الطفــل
خاللهــا تدريسـاً مــن معلمــن متخصصــن يف مجــاالت الربنامــج وحاصلــن عــى التدريــب الــازم .ويســتمر
التدريــس مبوجــب الربنامــج لفــرة ت ـراوح بــن أثنــي عــر إىل ســتة عــر أســبوعاً ويشــارك فيــه  ٪10إىل
 ٪20مــن األطفــال األقــل مســتوى يف الصــف الــدرايس األول ممــن يتــم تحديدهــم مبوجــب قياســات التقييــم
الفــردي الــذي يجريــه املعلمــون .وتتوقــف سلســلة الحصــص املقــررة لهــؤالء األطفــال عنــد إظهارهــم
ملهــارات قـراءة وكتابــة مبســتوى يضاهــي مســتويات املهــارة التــي لــدى أقرانهــم .ويتــم تدريــس األطفــال
وتعليمهــم بــأن الهــدف النهــايئ للقـراءة هــو الفهــم واالســتيعاب .ويضطلــع املعلمــون يف الربنامــج بتقديــم
الدعــم واملســاندة ألجــل االســتخدام الفاعــل لتلــك القــدرات مــن قبــل األطفــال مــع العمــل يف نفــس الوقت
عــى تحقيــق االســتيعاب الق ـرايئ .إال أن العديــد مــن اس ـراتيجيات الربنامــج املذكــور ،كتلــك التــي تتعلــق
مثـاً باللغــة ككل ( ،)Whole Languageتنطــوي عــى تدريــس األطفــال وتعليمهــم أن املزيــد مــن التعلــم
ـأت مــن خــال االســتعانة مبصــادر املعلومــات املتعــددة .وتتضمــن تلــك املصــادر املتعــددة عــى
إمنــا يتـ َّ
ســبيل املثــال الصــور التــي تــأيت مصاحبـ ًة للكلــات التــي يحــاول األطفــال قراءتهــا .وعندمــا يطلــع األطفــال
يف النــص عــى كلــات غــر مألوفــة لديهــم يتــم تشــجيعهم عــى النظــر إىل الحــروف األوىل للكلــات
وإلقــاء نظــرة رسيعــة عــى الصــور و”تخمــن” الكلــات التــي ميكــن أن تكــون ذات معنــى ومدلــول يف
الســياق النــي .ويتــم إغفــال التســمية غــر الدقيقــة للكلــات إذا كان لهــا “معنــى” يف الســياق .وتــدرس
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أمنــاط األصــوات اللغويــة ومتييــز الوحــدات الصوتيــة اللغويــة املجــردة ( )Phonemic patternsحســب
ظهورهــا يف النــص ومــن هنــا يــأيت مصطلــح تدريــس الصوتيــات التــي تــأيت َع َرضـاً ()incidental phonics
يف مقابـ�ل الصوتيـ�ات املنهجيـ�ة التـ�ي يتـ�م تدريسـ�ها تدريسـ�اً رصيحـ�ا ً �(explicitly taught systemic pho
 nics).ويشــارك املعلمــون العاملــون يف برنامــج اســرجاع القــدرة عــى القـراءة يف برنامــج تدريبــي عــى غرار
الربامــج املهنيــة ،حيــث يتلقــون الدعــم واملســاندة مــن املرشــدين املتخصصيــن بربنامــج اســتعادة القــدرة
عــى الق ـراءة الذيــن التحقــوا بدورهــم بربنامــج تدريبــي متقــدم عــى أســاس التفــرغ الكامــل عــى يــد
معلمــي الربنامــج وهــم الــرواد املهنيــن املتمرســن يف مجــال تعليــم القـراءة والكتابــة؛ حيــث يقــدم هــؤالء
املدربــون تدريب ـاً ثــايث املســتوى للمرشــدين املتخصصيــن فض ـاً عــن اضطــاع هــؤالء املدربــن بأعبــاء
التوجيــه لعمليــة التقديــم الفاعــل لربنامــج اســتعادة القــدرة عــى القـراءة عــى مســتوى النظــام املــدريس.

صعوبة القراءة االستقبالية -

Receptive Dyslexia

وهو عبارة عن إضطرابات يف فهم اللغة التي يتم تلقيها كتابة أو فهم الرموز اللفظية.

اللغة االستقبالية -

Receptive Language

يشــر املصطلــح إىل القــدرة عــى فهــم واســتيعاب املفــردات اللغويــة والتوجيهــات واملفاهيــم واألســئلة
واملســائل .ويتضمــن فهــم اللغــة واســتيعابها كذلــك عــى االنتبــاه والتذكــر والرتكيــز املســتمر .كــا أن اللغــة
االســتقبالية أيض ـاً هــي اللغــة املنطوقــة أو املكتوبــة مــن قبــل اآلخريــن والتــي يســتقبلها الفــرد .وتتمثــل
مهــارات اللغــة االســتقبالية يف االســتامع والق ـراءة؛ أي ســاع اللغــة وفهمهــا واســتخدامها.

فرضية النهاية العصبية املستقبلة -

Receptor Hypothesis

هــي الفرضيــة املقدمــة مــن غــرورس وســبافورد ( )Grosser and Spaffordوالتــي تشــر إىل أن شــبكية
العــن لــدى األف ـراد ذوي صعوبــات الق ـراءة تشــتمل عــى مخاريــط أكــر نســبياً وأقضــاب أقــل مــن تلــك
التــي تشــتمل عليهــا شــبكيات عيــون القـراء العاديــن ،وينطبــق هــذا بصفــة خاصــة عــى األطـراف الجانبيــة
للشــبكية.

التدريس املتبادل -

Reciprocal Teaching

يشــر املصطلــح إىل طريقــة تدريــس متعــددة االسـراتيجيات تتخــذ شــكل الحــوار بــن املعلمــن والطــاب
بخصــوص مقاطــع النــص لتدريــس مهــارات الفهــم واالســتيعاب .ويكتشــف املعلمــون والطــاب أربــع
إســراتيجيات تتمثــل يف طــرح األســئلة حــول النــص موضــوع القــراءة ،وتلخيــص أجــزاء مــن النــص،
واســتيضاح الكلــات والجمــل ورشح معانيهــا ،والتنبــؤ مبــا قــد يحــدث فيــا بعــد يف النــص .ويتبــادل
املعلمــون والطــاب األدوار أثنــاء بعــض أو كل األجــزاء املــراد قراءتهــا.
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إعادة الرتميز -

Recoding

هو عنرص هام من عنارص عملية التعرف عىل الكلامت ومتييزها ،أنظر حل الرموز (.)Decoding

الراية الحمراء -

Red Flag

الرايــة الحمــراء هــي تعبــر يســتخدم للداللــة عــى العديــد مــن إشــارات التنبيــه والتحذيــر الرصيحــة
والضمنيــة .ويشــار إليهــا أحيان ـاً مبســمى املــؤرشات األكيــدة إىل أن األطفــال ينبغــي إخضاعهــم للفحــص
الوقــايئ بغــرض الفــرز والتصنيــف للتأكــد مــن أنهــم عــى املســار الصحيــح للنمــو.

اإلحالــة -

Referral

تعــد اإلحالــة الســبب االفـرايض املبــديئ للتحويــل إىل خدمــات الرتبيــة الخاصــة وذلــك للفحــص و/أو تحديــد
الربنامــج أو املــكان املناســب .وميكــن أن تكــون أســئلة اإلحالــة عبــارة عــن أســئلة عامــة (مثـاً ،أحيــل خالــد
بســبب الضعــف الــدرايس الشــامل واملشــاكل الســلوكية داخــل الفصــل) أو أســئلة محــددة جــدا ً (أحيــل
خالــد للفحــص بســبب مشــاكل يف املنهــج املقــرر ملــاديت القـراءة والكتابــة ويف الترصفــات املتعلقــة بجــذب
االنتبــاه أثنــاء أداء املهــام املدرســية داخــل الفصــل عندمــا تكــون تلــك املهــام كثــرة ومكثفــة).

االنعكاس (استجابة حركية غري ارادية) -

Reflex

حركــة تتــم بصــورة غــر إراديــة اســتجاب ًة الســتثارة عصــب حــي فريســل نبضـ ًة تنطلــق عــر عصــب ربطــي
إىل مركــز عصبــي ومــن ثــم إىل عصــب حــريك؛ يطلــق عــى هــذه الوحــدة الوظيفيــة يف الجهــاز العصبــي
مســمى قــوس االنعــكاس (.)reflex arc

النكوص أو اإلرتداد -

Regression

يشــر املصطلــح إىل تراجــع الشــخص وانتكاســه أو رجوعــه إىل مرحلــة ســابقة مــن مراحــل النمــو كوســيلة
للتكيــف ،جزئيــا أو رمزيـاً ،بطــرق تتصــف مبزيــد مــن املامرســات الطفوليــة إلشــباع الحاجــات األساســية.

تحليل االنحدار نحو املتوسط -

Regression Analysis

ميثــل اإلنحــدار نحــو املتوســط وصفـاً لظاهــرة إحصائيــة ،مؤداهــا أنــه إذا وقعــت حصيلــة درجــات التفــاوت
األوىل عــى أحــد طــريف معادلــة التوزيــع االحتــايل ،يف حالــة إج ـراء أي اختباريــن توجــد بينهــا عالقــة
(إرتبــاط) قويــة ،فــإن الحصيلــة الثانيــة ســوف تنحــدر للخلــف ،وتصبــح أقــرب ماتكــون إىل املتوســط.
ويعــد هــذا األســلوب مــن األســاليب املــوىص بهــا يف مجــال صعوبــات التعلــم لحســاب التفــاوت بــن
القــدرات العقليــة والتحصيــل األكادميــي .وهــو عبــارة عــن معادلــة توقعــات تنطــوي عــى ارتبــاط احصــايئ
متبــادل بــن درجــات الــذكاء والتحصيــل األكادميــي .ذلــك أن الدرجــات العاليــة أو الدرجــات املنخفظــة
تنحــو عــى حــد ســواء إىل االنحــدار نحــو املتوســط متســببة يف حــدوث أخطــاء القيــاس ،ومــن هنــا يــأيت
دور هــذا األســلوب يف ضبــط امليــل إىل اإلنحــدار.
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التعزيز -

Reinforcement

التعزيز هو طريقة الستخدام املعززات ،أي كان نوعها ،لتدعيم السلوك وتقويته.

املعزز -

Reinforcer

يقصد به أي حادث مثري أو مؤثر ميكن استخدامه بعد سلوك ما بقصد تقويته.

مبادرة التعليم العام -

)Regular Education Initiative (REI

هــو مصطلــح يســتخدم لوصــف الجهــود املبذولــة إلصــاح املامرســات التعليميــة التقليديــة والتــي تركــز
عــى منــاذج املســاعدة واألخــذ بالطــاب ذوي صعوبــات التعلــم واالحتياجــات الخاصــة األخــرى وذلــك مــن
خــال التشــجيع عــى تعليــم هــؤالء الطــاب داخــل الفصــول العاديــة.

قانون إعادة التأهيل لعام - 1973

Rehabilitation Act of 1973

يكفــل هــذا القانــون حــق األف ـراد ذوي اإلعاقــات يف الدخــول إىل املبــاين وااللتحــاق بالربامــج التــي تتلقــى
متوي ـاً اتحادي ـاً ؛ كــا أنــه يحمــي حقــوق األف ـراد ضــد التمييــز يف الوظائــف أينــا كان متويلهــا إتحادي ـاً.
وقــد كان لهــذا الترشيــع دورا كبـرا ً يف زيــادة حقــوق األفـراد ذوي اإلعاقــات مــن حيــث معــدالت التحــرك
والتنقــل والدخــول إىل الحدائــق العامــة واملنتزهــات واملتاحــف والنصــب التذكاريــة واملواقــع األثريــة
واملــدارس والجامعــات واملبــاين واملرافــق العامــة األخــرى .ويتطــرق الجــزء ( )504مــن هــذا القانــون إىل
الرتبيــة والتعليــم تحديــدا ً ،وينــص عــى توفــر ســبل الراحــة والتجهيـزات والخدمــات ذات العالقــة للطــاب
ذوي اإلعاقــات يف مــدارس التعليــم العــام.

الخدمات ذات العالقة

Related Services

تشــر الخدمــات ذات العالقــة إىل أي خدمــات مســاندة يحتــاج إليهــا الطفــل لــي يحصــل عــى الفائــدة
املرجــوة مــن برامــج الرتبيــة الخاصــة .وتشــتمل الخدمــات ذات العالقــة ،عــى ســبيل املثــال ،خدمــات
النقــل والتطويــر ،والخدمــات التصحيحيــة ،والخدمــات املتعلقــة بالســمع ،والخدمــات النفســية ،والعــاج
الطبيعــي واملهنــي ،والرتويــح ،والخدمــات االستشــارية ،ومرتجمــي لغــة اإلشــارة للصــم أو ضعيفــي الســمع،
والخدمــات الطبيــة املقدمــة ألغ ـراض التشــخيص والتقويــم .والخدمــات املســاندة األخــرى التــي يتطلبهــا
الطفــل ذو اإلعاقــة.

الثبـــات -

Reliability

االختبــار الــذي يتســم بالثبــات هــو االختبــار الــذي ينهــض بقيــاس نفــس املــادة أو الظاهــرة املـراد قياســها
عــى نحــو يتســم باإلضطـراد والثبــات حتــى وإن تــم القيــاس يف ظــروف مختلفــة ومتفاوتــة.
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قياسات الثبات -

Reliability Measurements

إن مــن يقــوم ببنــاء االختبــار ال يعــرف عــى وجــه الدقــة مــا هــي مصــادر الخطــأ يف االختبــار أو مــن
الواضــح أنــه ســوف لــن يســمح لألخطــاء بالوقــوع يف االختبــار .وينبغــي أن يتــم قيــاس كفــاءة االختبــار
وثباتــه بطريقــة غــر مبــارشة مــن خــال إحــدى اإلسـراتيجيات املختلفــة الثــاث التاليــة  :أ ) معامــل إعــادة
االختبــار :إعطــاء االختبــار ملجموعــة مــن الخاضعــن لــه ،واالنتظــار لفــرة مــن الوقــت الــكايف للنســيان
بصــورة طبيعيــة وإعطــاء نفــس االختبــار لنفــس األشــخاص واحتســاب معامــل االرتبــاط بــن املجموعــة
األوىل واملجموعــة الثانيــة مــن الدرجــات املتحصلــة يف االختباريــن؛ ب) النــاذج املتكافئــة :بنــاء اختبــار ثــانٍ
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 لالختبــار.
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 اإلجامليــة لألســئلة يف أحــد
نصفــي االختبــار والدرجــة اإلجامليــة لألســئلة يف النصــف اآلخــر.

القراءة الجهرية املكررة واملراقبة -

Repeated and Monitored Oral Reading

يشــر هــذا املصطلــح إىل النشــاط التدريــي الــذي يقــرأ الطــاب فيــه نص ـاً ثــم يعــاودون قراءتــه بشــكل
متكــرر لعــدد معــن مــن املـرات أو حتــى بلــوغ مســتوى معــن مــن الطالقــة يف القـراءة .وقــد ثبــت أن هــذا
األســلوب يــؤدي إىل تحســن الطالقــة يف القـراءة وتحســن التحصيــل القـرايئ يف مجملــه .وقــد جــرت العــادة
إىل أن تكــون إعــادة القـراءة ألربــع مـرات كافيــة ملعظــم الطــاب .وميكــن أيضـاً أن ميــارس الطــاب القـراءة
جه ـرا ً باســتخدام رشائــط التســجيالت الصوتيــة أو باالســتعانة باملعلمــن املتخصصــن أو باتبــاع إرشــادات
االقـران أو بطــرق األخــرى.

البحث -

Research

يتمثــل االســتخدام الشــائع لهــذا املصطلــح يف أي جمــع للبيانــات واملعلومــات والحقائــق لتحقيــق التقــدم
املعــريف .والنوعــان الرئيســيان للبحــوث الرتبويــة هــا البحــث النوعــي وهــو وصفــي يف طبيعتــه والبحــث
الكمــي الــذي ينطــوي عــى تحليــل البيانــات العدديــة.

املدرسة الداخلية -

Residential School

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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برنامج املصادر -

Resource Program

هــو منــوذج لربنامــج يســتخدم فيــه الطالــب الــذي تنطبــق عليــه رشوط األهليــة لخدمــات الرتبيــة 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.

غرف املصادر -

Resource Rooms

هــي منــط مــن أمنــاط تقديــم الخدمــة للطــاب ذوي صعوبــات التعلــم واالحتياجــات الخاصــة واألخــذ
بأيديهــم .وغرفــة املصــادر كــا يشــر إليهــا اســمها متامـاً هــي مركــز للمصــادر الرتبويــة والتعليميــة .يقــوم
معلــم الرتبيــة الخاصــة أو معلــم الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم بتقديــم املســاعدة العالجيــة للطفــل ذي
الصعوبــة وكذلــك للعديــد مــن األطفــال اآلخريــن ذوي االحتياجــات املختلفــة (كاألطفــال املوهوبــن مث ـاً
واألطفــال ذوي عيــوب النطــق ومشــاكل الــكالم 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 والــكالم ،واإلستشــاريني ،وأخصــايئ علــم النفــس ومســاعدي التدريــس الذيــن يعملــون
عــى هيئــة فريــق لتنفيــذ الخطــة الرتبويــة الفرديــة للطفــل.

معلم غرفة املصادر -

Resource Teacher

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 أيض ـاً أن يعمــل كمستشــار
للمعلمــن اآلخريــن ويعمــل عــى توفــر املــواد واملــوارد واألســاليب التــي مــن شــأنها مســاعدة األطفــال
الذيــن يواجهــون تحديــات ومصاعــب يف الفصــل الــدرايس العــادي مبــدارس التعليــم العــام .وميكــن أن
يعمــل معلــم املصــادر بالتدريــس مــن خــال غرفــة مصــادر مركزيــة مجهــزة باملــواد واالدوات املالمئــة
داخــل املدرســة.

االستجابة -

Response

االستجابة هي فعل يحدث نتيجة ملثري ما ،وميكن رصده ومالحظته.

تكلفة االستجابة -

Response cost

أحــد أســراتيجيات تعديــل الســلوك الصفــي التــي ميكــن أن تضعــف االســتجابة غــر املرغوبــة .ومــن
األســباب التــي تدعــو إىل اختيــار هــذه اإلسـراتيجية :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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دوريات التجاوب -

Response Journals

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 اإلمالئيــة أو التفاصيــل املتعلقــة بالجوانــب البنائيــة.

االستجابة للتدخل -

)Response to intervention (RTI

للمصطلــح “االســتجابة للتدخــل” معــانٍ تختلــف باختــاف األشــخاص املعنيــن بــه .كــا ان هنــاك أســاليب
مختلفــة لالســتجابة للتدخــل ،ولكنهــا جميعــا تشــتمل عــى اســتخدام البيانــات التخــاذ الق ـرارات حــول
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 الق ـرارات الرتبويــة بشــأن
كثافــة التدخــات ومــدة التدخــل بنــا ًء عــى اســتجابات الطــاب كأفـراد لعمليــة التدريــس .وقــد صممــت
االســتجابة للتدخــل ألجــل تطبيقهــا عنــد إتخــاذ القـرارات يف مجــال التعليــم العــام والرتبيــة الخاصــة عــى
حــد ســواء مــا يــؤدي إىل نظــام عــى درجــة عاليــة مــن التكامــل للتدريــس والتدخــل اسرتشــادا ً مبخرجــات
التعلــم الخاصــة بالطفــل .أمــا الطبقــات أو املســتويات للتدريــس ،فهــي :املســتوى ( )1هــو التدريــس
العــام ،الــذي يقــدم لكافــة الطــاب .أمــا املســتوى ( )2فيضيــف تدريسـاً الحقـاً ألولئــك الطــاب الذيــن مل
يحــرزوا تقدمـاً كافيـاً مــع التدريــس يف املســتوى ( .)1ويضــم املســتوى ( )3أكــر التدريــس تكثيفـاً بالنســبة
للطــاب الذيــن يعانــون مــن الصعوبــات الشــديدة .وميكــن إتخــاذ نوعــن مــن الق ـرارات الرتبويــة ضمــن
أســلوب االســتجابة للتدخــل ،هــا :القــرارات هــو حــول فاعليــة الربنامــج التدريــي ،والقــرارات حــول
األهليــة لربامــج الرتبيــة الخاصــة.

البنية الخطابية -

Rhetorical Structure

تشــر البنيــة الخطابيــة إىل نــوع أو نســق مــن اللغــة أو الــكالم ،فعــى ســبيل املثــال يكــون الخطــاب
الســيايس مختلفــا كل االختــاف  -مــن حيــث البنيــة الخطابيــة  -عــن خطــاب يتعلــق مبناســبة زواج.

املقطع املتضمن الحرف املتحرك وما يليه -

Rime

يشــر املصطلــح إىل الحــرف املتحــرك ( )vowelوجميــع مــا يــأيت بعــده يف كلمــة مكونــة مــن مقطــع واحــد؛
فهــو يف الكلمــة اإلنجليزيــة ( )bagعــى ســبيل املثــال يتمثــل يف ( )agويف الكلمــة اإلنجليزيــة ()swim
يتمثــل يف (.)im
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الريتالني -

Ritalin

هــو املنشــط النفــي األوســع انتشــارا ً واألكــر اســتخداماً يف عــاج إضطـراب نقــص االنتبــاه والنشــاط الزائــد،
واســمه العام هــو ميثايلفيرنيــت )(Methylphenidate

خطوات تجربة حق املرور -

)Rite of Passage Experience (ROPE

هــي طريقــة يتــم مبوجبهــا حــر مثانيــة رشوط ومتطلبــات لتخريــج طــاب املــدارس الثانويــة ،لتتضمــن
األفــكار حــول التعليــم املــدريس ،والتقــدم والتطــور ،وتجــارب الحيــاة.

القضبان (األعضاء املستقبلية للضوء الخافت بشبكية العني) -

Rods

أكــر األنــواع شــيوعاً مــن خاليــا النهايــات العصبيــة املســتقبلية الطويلــة التــي تتخــذ شــكل القضبــان
والحساســة للضــوء وشــديدة التأثــر بــه يف شــبكية العــن .ويكــون الجــزء املركــزي مــن الشــبكية خالي ـاً
متامـاً مــن تلــك القضبــان بينــا تكــون يف األجـزاء الطرفيــة القصــوى متوفــرة بقــدر ٍ
كاف بحيــث تتناســب
خصائصهــا مــع طبيعــة وخــواص الرؤيــة الجانبيــة املحيطــة.

لعب األدوار -

Role Playing

لعب الدور هو عبارة عن أسلوب ينهض فيه الفرد بأعباء دور اجتامعي غري دوره الفردي الخاص.

دور القدرة املعرفية -

Role of Cognitive Ability

هــو عامــل يف تحديــد مــدى تقديــر الــذات لــدى األف ـراد ذوي صعوبــات التعلــم ،ويتــم تقييمــه يف كثــر
مــن الحــاالت املتكــررة مــن خــال إحــدى درجــات حاصــل الــذكاء  .IQوبصفــة عامــة فــإن األطفــال ذوي
صعوبــات التعلــم يندرجــون ككل يف النطــاق “العــادي” لحاصــل الــذكاء ،تقــع درجــات حاصــل الــذكاء
بصفــة عامــة يف املتوســط.

الحداثة الرومانسية -

Romantic Modernism

تعــد الفلســفة الرتبويــة ملــا بعــد الحداثيــة ( )post-modernist education philosophyوالتقدميــة
( )Progressiveوالبنائيــة ( )constructivistمــن مشــتقات الحداثــة الرومانســية التــي تدعــو إىل العــودة
إىل ال ـراءة والحريــة واملســاواة والحيــاة الطبيعيــة واملجتمعــات القدميــة ،وفيــا يــي املكونــات األساســية
للحداثــة الرومانســية:
وخي بطبيعته.
•الفرد طيب ِّ
•الفرد بطبيعة كائن أخالقي يعتصم بكل ما هو حق وصحيح.
•الفــرد قــادر مــن الناحيــة الطبيعيــة عــى بنــاء املعرفــة وتصــور املفاهيــم واق ـراح األفــكار واملبــادئ
األخالقيــة واملواقــف التعميميــة األخــرى .
•الفــرد بطبيعتــه تلقــايئ وعفــوي ومبــدع؛ فالعفويــة منــاط العافيــة؛ والصحــة تعتمــد عــى التلقائيــة
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مطلقــة العنــان واملنطلقــة عــى ســجيتها التــي ال يعرتيهــا تكلــف أو تصنــع.
•املجتمــع هرمــي يف تراتباتــه؛ ورتيــب يف ترتيباتــه ومنطــي يف أســلوبيته وصــارم يف أدوات ضبطــه
(يتصــف بالهرميــة والنمطيــة والرصامــة)؛ وأنظمتــه املعرفيــة تنطــوي عــى مفاهيــم ومقرتحــات
وقيــم وعموميــات أخــرى مســبقة الصياغــة .ونســقه املتعلقــة بــاألدوار واملواقــف واألوضــاع واملعايــر
الســلوكية وااللتزامــات (يف املؤسســات املدرســية والعائليــة والدينيــة) ،تشــكل هويــات وقواعــد أخالقيــة
ومســارات حياتيــة مســبقة التكويــن.

التكرار واملامرسة -

Rote Drill and Practice

هــو مامرســة حفــظ املواضيــع الخاصــة مبــادة الرياضيــات مــن خــال التكـرار واإلعــادة واملامرســة .وال يتــم
إعطــاء اهتــام كبــر للعمليــة اإلدراكيــة ذلــك أن أفضــل طريقــة لتعلــم حقائــق الرياضيــات هــي طريقــة
الحفــظ االســتظهاري املحــض واملامرســة التطبيقيــة.

التعلم الصمي -

Rote learning

يشــر مصطلــح التعلــم الصمــي إىل تذكــر الحقائــق واســتظهارها عــن طريــق تكرارهــا مبــا يفــي إىل رسعــة
حفظهــا ،بفهــم أو بدونــه .وميكــن أن يكــون التعلــم الصمــي مفيــدا ً يف إتقــان املعرفــة التأسيســية ،كمعرفــة
الصوتيــات ،مثــل معرفــة أمنــاط األصــوات اللغويــة ومتييــز الوحــدات الصوتيــة اللغويــة املجــردة ()phonics
يف القـ�راءة وجـ�داول الـضرب يف الرياضيـ�ات( ( )multiplication tablesوالجــدول الــدوري �(the period
) ic tableيف الكيميــاء واملعــادالت األساســية يف العلــوم .ومبــا أن الفهــم ليــس مطلوب ـاً وال يعــد مطلب ـاً يف
التعلــم الصمــي فإنــه ال يعــد أداة فاعل ـ ًة عنــد اســتخدامه طريقــة حرصيــة يف إتقــان أي مــادة معقــدة يف
مســتوى متقــدم.

الحفظ الص ِّمي -

Rote Memorization

الص ِّمــي قائــم عــى تكــرار النــص ،مثــل الجمــل النرثيــة أو الشــعرية بقصــد اســتظهارها غيبــاً
الحفــظ َّ
الســتذكارها الحقــاً دون االكــراث بالفهــم أو باملعنــى.

القراءة بطريقة املائدة املستديرة -

)Round Robin Reading (RRR

يشــر املصطلــح إىل ق ـراءة الطــاب بالتنــاوب ،حيــث يأخــذ كل طالــب دوره يف الق ـراءة الجهريــة بينــا
يتابعــه بقيــة الطــاب يف املجموعــة بالقـراءة الصامتــة مــن ذات النــص .وتشــتمل تصنيفــات تلــك الطريقــة
عــى “فرقعــة الفشــار (الـ ُّذ َرة املح ّمصــة) يف القـراءة ( ،)Popcorn Readingحيــث يبــدأ املعلــم يف القـراءة
وبعــد أن يقــرأ القليــل مــن الجمــل ينــادي :فشــار لطالــب يقــع االختيــار عليــه دومنا ســابق تخطيــط .ويجب
عــى هــذا الطالــب ق ـراءة جــزء مــن النــص ،رمبــا يصــل إىل جملتــن أو ثــاث جمــل قبــل اختيــار طالــب
آخــر بالطريقــة ذاتهــا .وهنالــك تصنيــف آخــر هــو قـراءة املتابعــة الرتصديــة بغيــة اإليقــاع بالقــارئ مخطئـاً
( ،)Combat Readingوفيــه يســعى الطــاب بهمــة ونشــاط إىل ضبــط الطــاب اآلخريــن يف الكلمــة الخطــأ
أو يف عــدم مواكبــة املجموعــة يف الق ـراءة بــأي شــكل .وتكمــن الفكــرة يف أن يظــل الطــاب منهمكــن يف
القـراءة بصــورة صحيحــة بحيــث ال يضبــط أحدهــم وهــو يف الكلمــة أو الصفحــة أو الفقــرة غــر الصحيحــة.
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قوائم فحص التقييم -

Rubrics

هــي عبــارة عــن قوائــم فحــص خاصــة بالتقييــم تكــون فيهــا األرقــام مخصصــة حســب الرباعــة واإلتقــان يف
مجــال معــن.

سجل املتابعة املستمرة -

Running record

يشــر املصطلــح إىل بيــان مكتــوب لرصــد تصاعــدي تحصيــل الطالــب يف الق ـراءة حســب مالحظــة املعلــم
لــه مــع مــرور الوقــت .وهــو أســلوب لتقييــم مســتوى الطالــب يف القـراءة مــن خــال مراقبــة مــدى الدقــة
وأنــواع األخطــاء املرتكبــة ،كــا أنــه يعــد أســلوباً مفيــدا لقيــاس أخطــاء التهجئــة .ويســتخدم غالبــاً يف
الســنوات الثــاث األوىل باملــدارس االبتدائيــة كــا يســتخدم كجــزء مــن دورة اســرجاع القــدرة عــى القـراءة
(.)Reading Recovery session
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S
اإلشباع -

Satiation

أحــد أس ـراتيجيات تعديــل الســلوك الصفــي التــي ميكــن أن تضعــف قــوة االســتجابة نتيجــة لالســتخدام
املفــرط للمعــزز .ومــن األســباب التــي تدعــو إىل اختيــار هــذه االس ـراتيجية :أن النتائــج رسيعــة مقارنــة
بإس ـراتيجيات اإلنطفــاء األخــرى ،وأكــر إنســانية مقارنــة بالعقــاب ،ويســمح للطالــب بتجريــب الســلوك
غــر املرغــوب فيــه وإصــدار حكــم حــول مالمئتــه ،وكذلــك التغيــر الحــادث يف الســلوك يبقــى فــرة أطــول.

املقاييس املبنية عىل املهارات -

)Skill-based Measures (SBM

تركــز املقاييــس املبنيــة عــى املهــارات ( )SBMعــى قيــاس كل مهــارة بشــكل منفصــل والتشــتمل عــى
مهــام نهائيــة ،كــا هــو الحــال يف قياســات املخرجــات العامــة .ولعــل أفضــل مثــال عــى القياســات املبنيــة
عــى املهــارات هــو املســائل الحســابية يف الرياضيــات ،ففــي أي مســتوى صفــي معــن يتألــف منهــج
الرياضيــات ،الخــاص بالعمليــات الحســابية ،مــن قامئــة مــن املهــارات املحــددة؛ إذ قــد يشــتمل منهــج
الرياضيــات للصــف الثــاين االبتــدايئ ،عــى ســبيل املثــال ،عــى حقائــق جمــع األعــداد املكونــة مــن منزلتــن
بــدون َح ْمــل ( ،)double-digit addition without regroupingوجمــع األعــداد املكونــة مــن منزلتــن
بحمــل ( ،)double-digit addition with regroupingوحقائــق الطــرح  .))subtraction factsوليــس
هنالــك مهمــة واحــدة محــددة إلثبــات إتقــان جميــع تلــك املهــارات ،وإمنــا يلــزم قيــاس كل مهــارة عــى
حــدة قياس ـاً مبــارشا ً باســتخدام القيــاس املبنــي عــى املهــارة.

تدرج اإلسرتاتيجيات املساندة -

Scaffolding

يشــر املصطلــح إىل اســراتيجية تدريــس تســتهدف يف املقــام األول تحديــد الفجــوة بــن مــا يســتطيعه
الطالــب مــن أداء أو تحصيــل مبفــرده معتمــدا ً 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 واقتــدارا ً .وتحــدد مســتويات االســتقالل يف األداء ومــن ثــم يتــم تحــدي الطفــل
عــن طريــق املنهــج والتدريــس باملرحلــة التــي ســيكون فيهــا وذلــك يف مقابــل تحديــد التدريــس بحيــث
يقتــر عــى مجــرد مقابلــة احتياجــات الطفــل حيــث يوجــد حاليـاً .ويقــدم املعلــم دعــا ومســاندة مثــل
تحديــد النــاذج وتقديــم اإلرشــادات وتوجيــه اإليضاحــات واألســئلة املســتهدفة يف مقاربــة يقدمهــا املعلــم
تحــت توجيهــه وإرشــاده يف املقــام األول .ومــع بــدء الطــاب يف إتقــان املســتويات املســتهدفة ينخفــض
معــدل الدعــم املبــارش ويصبــح التعلــم رويــدا ً رويــدا ً تحــت توجيــه الطالــب .ويتخــذ الطــاب تــدرج
اإلسـراتيجيات املســاندة دليـاً يسرتشــدون بــه ليقودهــم عــر عمليــة تعلميــة مــا .فهــو ينطــوي عــى ســبيل
املثــال عــى جملــة مــن األســئلة التــي ميكــن تعميمهــا عــى األنشــطة التــي تحتــوي عــى عمليــات مامثلــة.
ويتــم تقديــم اسـراتيجيات التدريــس املســاندة عــى خطــوات بحيــث يتســنى للمتعلمــن إتقــان كل خطــوة
يف وقتهــا (قبــل االنتقــال إىل الخطــوة التــي تليهــا)؛ ويشــبه ذلــك مســاعدة الطالــب عــى إرتقــاء الســلم
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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 تدريجيـاً مــن املســاعدة وبالتــايل يتــم إفســاح املجــال للطالــب يف
نهايــة املطــاف يك يضطلــع مبســؤولية التعلــم بشــكل مســتقل معتمــدا ً عــى نفســه.

أسئلة تدرج االسرتاتيجيات املساندة -

Scaffolding Question

أســئلة تــدرج اإلســراتيجيات املســاندة هــي األســئلة التــي تجعــل املتعلــم يفكــر تفكــرا ً نقديــاً حيــال
الوســائل الالزمــة لحــل مســألة مســتخدما يف ذلــك طريقــة تدريــس قائــم عــى االســتقصاء والتحــري.

املخطط -

Schema

هو إطار ذهني أو بيان توضيحي لكيفية إدراك املعلومات وتنظيمها من قبل الفرد.

النوبات -

Seizures

تحــدث النوبــات عندمــا يكــون هنالــك تفريــغ لشــحنات كهربائيــة مفرطــة صــادرة يف بعــض الخاليــا
العصبيــة بالدمــاغ ،حيــث يفقــد الدمــاغ الســيطرة عــى العضــات والوعــي والحــواس واألفــكار.

متالزمة حساسية عتمة الرؤية -

)Scotopic Sensitivity Syndrome (SSS

وتســمى أيضـاً متالزمــة أيرلــن ( )Irlen Syndromeومتالزمــة مــرس -أيرلــن ()Meares-Irlen Syndrome
ومتالزمــة الضغــط البــري ( .)Visual Stress Syndromeوتقــوم هــذه املتالزمــة ،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 األفـراد لديهــم
حساســية مفرطــة يف املســتقبالت الضوئيــة ( )hypersensitive photoreceptorsو/أو املســارات البرصيــة
( )visual pathwaysو/أو أجهــزة املــخ األخــرى التــي تتفاعــل بطريقــة غــر مالمئــة مــع الطاقــة الفيزيائيــة
( )physical energyألطــوال املوجــات ( .)wavelengthsوتحــدث الرؤيــة عندمــا يتــم اســتقبال الطاقــة عــن
طريــق املســتقبالت الضوئيــة بشــبكية العــن فتصــدر عنهــا عمليــة كيميائيــة حيويــة تؤثــر عــى املم ـرات
الضوئيــة والبنــى العميقــة يف املــخ .ويومــا بعــد يــوم يــزداد عــدد الباحثــن الذيــن يولــون اهتاممـاً بالرؤيــة
التــي مفادهــا أن مــن املحتمــل أن تكــون املعالجــة الكيميائيــة الحيويــة غــر املالمئــة هــي ســبب املشــاكل
اإلدراكيــة البرصيــة و/أو الفســيولوجية /املتعلقــة بوظائــف األعضــاء .وينــدرج عــدد مــن تلــك املشــاكل
تحــت مســمى “متالزمــة حساســية عتمــة الرؤيــة” .ويف حــن أن املتالزمــة املذكــورة ارتبطــت بصعوبــات
القـراءة والحــاالت األخــرى فــإن االرتبــاط بــن هــذه املتالزمــة والعــر القـرايئ كان موضــوع اعـراض 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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الرؤية املتكيفة مع العتمة -

Scotopic Vision

تشــر إىل الرؤيــة يف اإلضــاءة الخافتــة .أمــا وحــدات اســتقبال الرؤيــة ،فهــي القضبــان شــديدة التأثــر بالضــوء
يف شــبكية العــن .وأمــا الرؤيــة املتكيفــة مــع العتمــة ،فهــي رؤيــة حساســة جــدا ً ومبقدورهــا اكتشــاف
األضــواء الخافتــة جــدا ً كــا أنهــا تكتشــف أيض ـاً الحركــة والعمــق (املســافة ثالثيــة األبعــاد) .ويف العــادة،
يكــون هــذا النــوع مــن الرؤيــة جانبي ـاً وليــس مركزي ـاً.

الفرز -

Screening

يشــر مصطلــح الفــرز إىل العمليــة التــي مــن خاللهــا يتــم تحديــد األطفــال الذيــن ال يكــون منوهــم يف
حــدود املســتويات الطبيعيــة ،وممــن يتطلبــون مزيــدا ً مــن التقييــم أو تحديــد املســتوى إلدراجهــم يف برامــج
الرتبيــة الخاصــة (هــل يظهــر لــدى الطفــل مــا يــدل عــى وجــود مشــاكل محتملــة أو حــاالت غــر عاديــة
تشــر إىل رضورة إج ـراء مزيــدا ً مــن التقييــات التشــخيصية أو التدخــل؟).

الحبسة الحسابية الثانوية -

Secondary Acalculia

وتســمى أيضــاً الحبســة الحســابية املرتبطــة بالحبســة الكالميــة ( )aphasia acalculiaو/أو الحبســة
الحســابية املرتبطــة بعــدم القــدرة عــى ق ـراءة األرقــام )(acalculia with alexiaو/أو عــدم القــدرة عــى
كتابتهــا ( .)agraphiaوهــي نــوع مــن الحبســة الحســابية املكتســبة والتــي تنطــوي عــى الضعــف يف
الرياضيــات واملتمثــل يف تكويــن األرقــام والتعامــل معهــا كتابــة وتحدث ـاً .ومــع هــذا يظــل الشــخص ذو
الحبســة الحســابية بارعــاً يف العــد والحســاب.

مستوى الوقاية الثانوي -

Secondary Prevention Level

ميثــل مســتوى الوقايــة الثانــوي ،الــذي يشــار لــه أيضــاً بطبقــة التدخــل الثانيــة ( )tier 2أو التدخــل
املســتهدف ،مســتوى الرتكيــز الثــاين يف نظــام الوقايــة متعــدد املســتويات ( . )multi-levelوالتدخــات
يف مســتوى الوقايــة الثانــوي قامئــة عــى الربهــان العلمــي ) ،)evidence basedوتعالــج مشــاكل التعلــم
والتحديــات الســلوكية لــدى الطــاب الذيــن تــم تحديدهــم كمعرضــن لخطــر مخرجــات التعلــم أو الســلوك
الضعيفــة.

العزل -

Segregation

يشــار مبســمى العــزل يف حقــل الرتبيــة إىل التوزيــع يف فصــول الرتبيــة الخاصــة طــوال اليــوم الــدرايس .ويف
هــذا النمــوذج ال يقــي الطــاب ذوو االحتياجــات الرتبويــة الخاصــة أيــا مــن وقتهــم يف فصــول التعليــم
العــام .وميكــن أن يلتحــق الطــاب املعزولــون بنفــس املدرســة العاديــة ولكنهــم ميضــون وقتهــم بالكامــل يف
فصــول معزولــة.
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التقييم الذايت -

Self - Assessment

هــو نــوع مــن التقييــم يســتوجب أن يتأمــل املــرء يف تعلمــه ومشــاكل تعلمــه ومنــوه وتطــوره ونجاحاتــه
أو إخفاقاتــه يف األوضــاع املختلفــة ومكامــن القــوة ومواطــن الضعــف االجتامعيــة والدراســية ومــا يف حكــم
ذلــك .ويجــب أن يكــون مبقــدور املــرء مراجعــة وتحليــل النمــو والتقــدم يف التعلــم.

مفهوم الذات -

Self-Concept

يشري املصطلح إىل إدراك الطالب لذاته ومعرفته لنفسه.

التأثري الذايت -

Self-Efficacy

يشــر املصطلــح إىل القناعــات الشــخصية للفــرد يف قدراتــه ومتكنــه مــن أداء عمــل لتحقيــق مــردودات
معينــة.

املراقبة الذاتية -

Self-Monitoring

تشــر املراقبــة الذاتيــة إىل القــدرة عــى مالحظــة نفســك ،أي أن تراقــب وتالحــظ نفســك بنفســك وأن تعــرف
متــى يكــون تحصيلــك مســتوف ملتطلبــات معيــار مــا .ويشــمل ذلــك عــى ســبيل املثــال ،معرفتــك أنــك
تفهــم مــا تقــرأ أو ال تفهمــه أو مــا إذا كانــت نــرة صوتــك مالمئــة 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.

املطالبة بالحقوق الشخصية -

Self-advocacy

يشــر املصطلــح إىل تطــور مهــارات وأوجــه فهــم معينــة مــن شــأنها متكــن األطفــال أو الكبــار مثـاً مــن رشح
صعوبــات التعلــم املحــددة التــي يعانــون منهــا وتوضيــح تلــك الصعوبــات لآلخريــن فض ـاً عــن متكينهــم
مــن التكيــف اإليجــايب مــع مواقــف األقـران وأوليــاء األمــور واملعلمــن وأصحــاب العمــل.

مهارات الرعاية الذاتية -

Self-Care Skill

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.

إدراك القدرات الذاتية -

Self-Esteem

يشــر املصطلــح إىل تقييــم الشــخص لجدارتــه واســتحقاقه وإدراكــه لذاتــه ومعرفته لنفســه .ويقــوم االفرتاض
عــى أن ارتفــاع مســتوى معرفــة وإدراك الطالــب لذاتــه واعتــداده بنفســه ســوف يــؤدي إىل العديــد مــن
الفوائــد واملخرجــات اإليجابيــة ،وأن “األنــا” الصحيــة ( )healthy egoمــن شــأنها أن تفــي إىل درجــة
عاليــة مــن التحصيــل الــدرايس .إال أن السياســات التــي تتمركــز حــول الثنــاء واإلط ـراء مــن قبــل املعلــم
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 الرتبــوي عــى
أن احـرام الــذات ينشــاء ويرتفــع بالثنــاء واإلطـراء بصــورة صحيحــة عــى عمــل الطالــب وكذلــك التشــجيع
الواقعــي نحــو االجتهــاد والتحصيــل الفعــي.

التنشيط الذايت -

Self-Stimulation

كثـرا مــا يشــار إىل هــذا املفهــوم مبســمى ســلوك التنشــيط الــذايت ( )stemmingوهــو ســلوك غــر عــادي
(مثــل رضب الــرأس ومشــاهدة األصابــع وهــي تهتــز أو التأرجــح مــن جنــب إىل جنــب) يتداخــل مــع ،بــل
يؤثــر عــى ،قــدرة الطفــل عــى “الجلــوس ثابت ـاً” وتركيــز االنتبــاه عــى نشــاط مــا أو االنخ ـراط يف ذلــك
النشــاط.

علم دالالت األلفاظ -

Semantics

املعنــى أو املعــاين املرتبطــة بالكلــات وعنارصهــا وبصفــة خاصــة عندمــا تتصــل ببعضهــا البعــض لتكويــن
جمــل وفقـرات متامســكة وقطــع قرائيــة ذات وحــدة دالليــة.

شبكة خارطة املعاين (الربط بني األلفاظ ودالالتها) -

Semantic Mapping - Webbing

هــي إعــداد مخطــط بيــاين لتوضيــح العالقــة والصلــة التنظيميــة بــن األفــكار املقدمــة .ومبــؤدي ذلــك يكــون
الهيــكل املعــريف واضحـاً عندمــا يعمــل املعلمــون والطــاب معـاً عــى تجميــع األفــكار بحيــث يتــم عرضهــا
عرضـاً تصويريـاً (مرئيـاً) .ويعــرف هــذا أيضـاً مبســمى طريقــة الحــر والتجميــع والتصنيــف (List- Group
) ،Label -LGLحيــث يتعــن عــى الطــاب مــن خــال العصــف الذهنــي وشــحذ األفــكار أن يســتخرجوا
مــن النــص قوائــم بالكلــات الدالليــة ذات العالقــة ومــن ثــم يقومــوا بتجميــع الكلــات ثــم تصنيفهــا
بإدراجهــا تحــت العناويــن أو املواضيــع الرئيســية.

املنظِّامت الداللية -

Semantic Organizers

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 القـرايئ أو تنظيــم األفــكار توطئـ ًة لكتابتهــا ويف الحالتــن ميكــن أن
تعــود بالفائــدة عــى الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم .وتشــتمل وحــدات تنظيــم املخططــات البيانيــة عــى
الخاليــا الشــبكية للمعــاين ( )semantic websوالخرائــط الذهنيــة ( )mind mapsومخططــات فــن (Venn
) diagramsللرســم البيــاين والخرائــط القصصيــة ( )story mapsواللوحــات القصصيــة ()story boards
ومخططــات االســرجاع ( )retrieval chartsومخططــات ســر خطــوات العمــل (.)flow charts
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حيس – حريك -

Sensory-Motor

مصطلــح يســتخدم لوصــف عمليــة الجمــع بــن مدخــات األحاســيس ومخرجــات النشــاط الحــريك ،ذلــك أن
النشــاط الحــريك تتجــى فيــه انعكاســات مــا يحــدث للحــواس ومــا يعرتيهــا مــن أحاســيس برصيــة وســمعية،
ملســية وحركية.

التكامل الحيس -

Sensory Integration

يشــر مصطلــح التكامــل الحــي إىل طريقــه عالجيــة متعــددة الحــواس تتعلــق بالتدريــس وتتمركــز حــول
االســتخدام املنهجــي للخــرات املتعلقــة باالســتقبال الــذايت والوظائــف اللمســية والبرصيــة والســمعية
والحركيــة لتعزيــز املهــارات األساســية ورفــع الســقف اإلدرايك.

اضطراب التكامل الحيس -

)Sensory Integration Disorder (SID

يعــرف أيضـاً 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.

معالجة اضطراب التكامل الحيس -

)Sensory Integration Treatment (SIT

يشــر املصطلــح إىل أحــد أســاليب العــاج املهنــي الــذي تتخللــه أنشــطة تتضمــن األلعــاب الرتفيهيــة املمتعــة
واملفعمــة باملــرح واملفيــدة التــي مــن شــأنها تعزيــز املدخــات الحســية لــدى الفــرد وتحقيــق املزيــد مــن
األداء التكيفــي مــع متطلبــات الحيــاة اليوميــة.

اإلدراك الحيس -

Sensory Perception

اإلدراك الحيس هو الوعي املبارش أو االطالع املبارش عن طريق الحواس.

اضطراب املعالجة الحسية -

Sensory Processing Disorder

يتســبب إضطـراب املعالجــة الحســية يف صعوبــة إدراك أو تفســر البيانــات الحســية املكتســبة عــن طريــق
البــر أو الســمع أو اللمــس أو الحركــة أو التــذوق .وميكــن أن يــؤدي هــذا االضطـراب إىل نتائــج شــديدة
يف جوانــب متعــددة مــن التعلــم والســلوك والضبــط الــذايت والوظائــف الحياتيــة اليوميــة .وكان يشــار إليــه
يف املــايض مبســمى اضطـراب التكامــل الحــي (.)sensory integration disorder

املرحلة الحسية الحركية -

Sensory-Motor Stage

هــي املرحلــة األوىل يف نظريــة بياجيــه للنمــو املعــريف (.)Piaget’s theory of cognitive development
ويف هــذه املرحلــة يعتمــد الطفــل عــى اســتخدام حواســه الجســمية وقدراتــه الحركيــة للتفاعــل مــع البيئــة
املحيطــة بــه واستكشــاف تلــك البيئــة.
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سريوتونني -

Serotonin

هــو ناقــل عصبــي رئيــي مرتبــط بإضطـراب 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 القــرة 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.

منسق الخدمات -

Service Coordinator

هــو شــخص يعمــل منســقاً لربنامــج الخدمــات األرسيــة الفرديــة ( )IFSPلألطفــال مــن مرحلــة الــوالدة حتــى
الســنة الثانيــة مــن العمــر .ويعمــل منســق الخدمــات بالرشاكــة مــع األرسة ومقدمــي الخدمــات.

خيارات تقديم الخدمة -

Service Delivery Options

يشــر هــذا املفهــوم إىل خيــارات منــط (منــوذج) الخدمــة املقدمــة ،فعــى ســبيل املثــال ،هنالــك ثالثــة
منــاذج لخدمــات الرتبيــة الخاصــة املقدمــة يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة ،وهــي  :منــوذج الخدمــات املنزليــة
( ، )Home-based – modelومنــوذج الخدمــات التــي تقــدم يف مراكــز الرتبيــة الخاصــة (Center- based
) ، – modelوخدمــات تجمــع بــن النموذجــن.) )Combination – model

األحداث املحيطة -

Setting Events

هــي أحــداث البيئــة املحيطــة التــي تتهيــأ مــن خاللهــا املناســبة الســانحة ألداء فعــل أو تنفيــذ عمــل مــا.
ومــن أمثلــة مــا تقــدم ترتيــب املقاعــد يف الفصــل الــدرايس .وأيض ـاً مــن أمثلتهــا التفاعــات االجتامعيــة
الســابقة ،مثــل الشــجار داخــل الحافلــة وهــي يف طريقهــا إىل املدرســة ،والحالــة البدنيــة للطالــب ومــا
يعرتيهــا مــن مــرض أو إجهــاد أو حساســيات.

متالزمة الطفل املرتج -

)Shaken Baby Syndrome (SBS

هــي عبــارة عــن إصابــة يف املــخ نتيجــة لحــادث أو الهــز بعنــف .وتتمثــل هــذه املتالزمــة يف مجموعــة مــن
العالمــات واألعـراض الناجمــة عــن إصابــة يتعــرض لهــا الطفــل الرضيــع أو الطفــل يف أول مشــيه مــا يــؤدي
إىل تحــرك الدمــاغ إىل األمــام والخلــف داخــل الجمجمــة.

التشكيل -

Shaping

التشــكيل هــو طريقــة لتطويــر ســلوك جديــد أو أكــر تعقيــدا ً مــن خــال تدعيــم املقاربــات املتتابعــة
الناجحــة للســلوك املســتهدف أو االق ـراب التدريجــي مــن ذلــك الســلوك .وتنطــوي هــذه الطريقــة عــى
اســتخدام املعــززات اإليجابيــة املنظمــة واملحــو عــى حــد ســواء لتطويــر املقاربــات آنفــة الذكــر .ويســمى
بعمليــة تدعيــم التقريبــات املتتابعــة للســلوك النهــايئ ،أو التقريــب املتتابــع ،أو مفاضلــة االســتجابة.
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القراءة املشرتكة -

Shared reading

يشــر مصطلــح القـراءة املشــركة إىل إسـراتيجية للتدريــس يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة ،وفيهــا يتيــح املعلــم
الفرصــة ملجموعــة مــن األطفــال الصغــار لالنخ ـراط يف الق ـراءة مــن كتــاب كبــر معــن ملســاعدتهم عــى
تعلــم الجوانــب املتعلقــة بالق ـراءة والكتابــة للمبتدئــن ،مثــل االصطالحــات الخاصــة بالكتابــة والق ـراءة
ومفهــوم الكلمــة وكذلــك مســاعدتهم عــى تطويــر إس ـراتيجيات الق ـراءة كتلــك التــي تســتخدم يف فــك
الرمــوز الكالميــة ( )decodingأو اســتخدام التنبــؤ (. )prediction

الذاكرة قصرية املدى -

Short – Term Memory

هنالــك بعــض األدلــة عــى أن بعــض ذوي العــر القــرايئ يكونــون أبطــأ مــن القــراء الذيــن يجيــدون
القـراءة وذلــك مــن حيــث اســرجاع املعلومــات مــن الذاكــرة قصــرة املــدى وأن هــذا البــطء يعيــق عمليــة
اســتيعاب وفهــم املــادة املقــروءة.

هدف قصري ااملدى -

)Short Term Objective (STO

هــو جــزء مــن الخطــة الرتبويــة الفــرد ( ) IEPللطفــل حيــث تتــم تجزئــة الهــدف الســنوي إىل خطــوات
صغــرة ميكــن قياســها.

الكلامت البرصية -

Sight Words

هــي الكلــات التــي يتعــرف عليهــا القــارئ دومنــا حاجــة لنطقــه .وتكــون بعــض الكلــات البرصيــة شــاذة
( ،)irregularأو تتضمــن عــى حــروف عالقاتهــا مــع أصواتهــا غــر شــائعة االنتشــار واالســتخدام .ومــن
أمثلــة الكلــات البرصيــة يف اللغــة اإلنجليزيــة ،مــا يــي.)you)، ((have، (said( :

طريقة الكلامت البرصية -

Sight Word Approach

هــي طريقــة للتعــرف عــى الكلــات ومتيزهــا ،وتقتــي قيــام الطــاب بتذكــر كلــات معينــة مــن خــال
الرؤيــة وبــدون اســتخدام مهــارات صوتيــة .وتعــد قوائــم دولــش وفـراي (( Dolch and Fryمــن القوائــم
املمتــازة التــي تحتــوي عــى مجموعــة مــن الكلــات البرصيــة التــي يكــر اســتعاملها.

صعوبات التعلم الواضحة -

Significant Learning Difficulties

أجــاز النظــام الترشيعــي يف “نيــو ســاوث ويلــز” ( )NSWالدعــم الرتبــوي لتعديــل نظــام تعليــم لألطفــال
ذوي صعوبــات التعلــم الواضحــة (Education Amendment Educational Support for Children
) with Significant Learning Difficultiesلضــان دمــج األطفــال ذوي صعوبــات التعلــم الواضحــة يف
مــروع حكومــة نيــو ســاوث ويلــز للرتبيــة 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 الرتبويــن املؤهلــن اآلخريــن أن الطفــل ال يــؤدي يف املجــاالت
الدراســية األساســية املتمثلــة يف القــراءة والكتابــة والتهجئــة والرياضيــات وفقــاً ملرحلــة التعلــم والفئــة
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العمريــة ألقرانــه بغــض النظــر عــن الســبب .وهــذا التعريــف ليــس جامعـاً وال يلقــي بــاالً للقــدرات الكامنة.
لــذا فــإن الطــاب النبيهــن جــدا ً الذيــن قــد يعانــون أيضـاً مــن صعوبــات تعلــم واضحــة والذيــن قــد يكــون
أداؤهــم التحصيــي متدنيــا بصــورة ملحوظــة ينبغــي لهــم أن يتلقــوا دعـاً 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.

املنظور البسيط نحو القراءة -

Simple View of Reading

يتمثــل املنظــور البســيط نحــو القــراءة ،حســب اقــراح جــوف وترينــر ( ،)Gough & Tunmerيف أن
القـراءة نتــاج فــك رمــوز النطــق والفهــم .ويُ َعـ َّـر عــا تقــدم باملعادلــة التاليــة :القـراءة = النطــق × الفهــم
( ،)R=DxCحيــث يقــع كل متغــر بــن صفــر وواحــد .ومــن واقــع هــذا التعريــف ميكــن اســتنتاج أن
القـراءة ليســت بصفــة عامــة خاصيــة تتعلــق بــكل يشء أو ال يشء ( ،)all-or-nothingفــإذا مل يتمكــن املــرء
مــن النطــق إطالقــا أو مل يتمكــن مــن فهــم اللغــة املنطوقــة ،ميكنــه القـراءة لحــد مــا .وهــذا التعريــف يقــود
أيض ـاً إىل اســتنتاج أن التدريــس والتقييــم الفاعلـ ْـن للق ـراءة ينبغــي لهــا عــاج مهــارات النطــق والفهــم
عــى حــد ســواء.

ربط التعلم بسياقات الحياة اليومية -

Situated Learning

أســلوب للتعليــم مــن خــال الرتكيــز عــى إدراج التعلــم يف ســياق مواقــف الحيــاة اليوميــة (بحســبان التعلــم
دالّــة للســياق الــذي يحــدث فيه).

قصور مهاري -

Skill Deficit

يشــر مصطلــح القصــور املهــاري إىل غيــاب املهــارات الرضوريــة ألداء عمــل مــا بنجــاح .وعندمــا يشــار
إىل قصــور مهــارة اجتامعيــة فإمنــا يشــار إىل انعــدام املهــارات املطلوبــة بالــرورة للتفاعــل مــع اآلخريــن
بطريقــة مقبولــة مــن الناحيــة االجتامعيــة.

قائم عىل املهارة -

Skills-based

طريقة للتدريس تركز بشكل رئييس عىل تطوير مهارات معينة لدى الطالب يف مجال درايس ما.

التعلم يف مجموعات صغرية -

Small Learning Communities

يتزايــد نطــاق التعلــم يف مجموعــات صغــرة ويتنــر كطريقــة شــائعة لتدريــس الطــاب يف فــرة املراهقــة.
ويسـ�تخدم يف هـ�ذه الطريقـ�ة بيئـ�ات فصـ�ول التعليـ�م الفـ�رد ي �(personalized classroom environ
) ،mentsوالتــي يتلقــى فيهــا كل طالــب تعليمــه كحالــة متميــزة عمــن ســواه ،حيــث يكــون املعلمــون
عــى معرفــة شــخصية بــكل طالــب عــى حــدة ،وتصميــم تدريــس خــاص بــكل طالــب للوفــاء باحتياجاتــه
الدراســية متامــاً كالوفــاء باحتياجاتــه االجتامعيــة واالنفعاليــة .ويتمثــل الهــدف مــن وراء ذلــك ،ترســيخ
اإلحســاس باالنتــاء لــدى الطــاب باملدرســة وتعزيــز مفهــوم املشــاركة.
178

معجم صعوبات التعلم

التنشئة االجتامعية -

Socialization

يشــر املصطلــح إىل تشــكيل الســلوكيات والخصائــص الفرديــة للشــخص مــن خــال املث ـرات واملعــززات
التــي توفرهــا البيئــة االجتامعيــة.

العدالة االجتامعية -

Social justice

تعنــى العدالــة االجتامعيــة باملعوقــات والحواجــز التــي تحــول دون بســط العــدل واملســاواة يف ربــوع
املجتمــع نتيجــة للقهــر االقتصــادي والعنرصيــة والعرقيــة وأشــكال التمييــز األخــرى .وتنطــوي العدالــة
االجتامعيــة داخــل الفصــل الــدرايس عــى التعلــم حــول االلت ـزام باالع ـراف بالتنــوع وقبــول اآلخــر بغــض
النظــر عــن الخلفيــة العرقيــة أو الجنــس أو الديانــة أو االختالفــات األخــرى مــع االلتـزام بإدخــال مــا تقــدم
إىل حيــز التنفيــذ والتطبيــق.

املشاكل اإلدراكية االجتامعية -

Social – Perceptual Problems

أكتشــف باحثــون عديــدون أن األف ـراد ذوي صعوبــات التعلــم يفتقــرون إىل املهــارات االجتامعيــة التــي
تتوقــف إىل حــد بعيــد عــى قــدرة الفــرد عــى إدراك األوضــاع والظــروف واملالبســات االجتامعيــة وتفســرها
تفسـرا ً صحيحـاً يف ســياقها املالئــم .فقــد لوحــظ بشــكل متكــرر ،عــى ســبيل املثــال ،أن بعــض األفـراد ذوي
صعوبــات التعلــم يخطئــون يف فهــم وتفســر حــركات لغــة الجســد مثــل تعابــر حــركات الوجــه واإلميــاءات
ونحوهــا وبالتــايل تكــون أفعالهــم وردود الفعــل الصــادرة عنهــم غــر مالمئــة.

املشاكل السلوكية واالجتامعية لألفراد ذوي صعوبات القراءة

Social and Behavioral Problems of Individuals With Dyslexia

مــن املعــروف أن األفـراد ذوي صعوبــات القـراءة تبــدر عنهــم مشــاكل ســلوكية اجتامعيــة من قبيــل التفاعل
مــع األقـران مبزيــد مــن الســلبية ،وتــدين الوضــع االجتامعــي يف نظــر الكبــار ،وإنخفــاض مســتوى مفاهيــم
الــذات ،وإلقــاء الالمئــة عــى الظــروف الخارجيــة يف حالــة اإلخفــاق ،والضعــف الواضــح ،وإنخفــاض مســتوى
القــدرات املعرفيــة ،وعــدم الوعــي باألعـراف والتقاليــد االجتامعيــة.

اللغة اإلنجليزية االجتامعية -

Social English

يشــار إىل مصطلــح اللغــة اإلنجليزيــة االجتامعيــة يف كثــر مــن األحيــان مبســمى إنجليزيــة أرض امللعــب
( )playground Englishأو الحــد األدىن مــن اللغــة اإلنجليزيــة املطلوبــة للتعايــش والتواصــل (survival
 English).ومتثــل اللغــة اإلنجليزيــة االجتامعيــة القــدرة اللغويــة األساســية املطلوبــة للتواصــل وجهـاً لوجــه،
ويكــون ذلــك يف الغالــب مصحوبـاً باإلميــاءات واالعتــاد عــى املواقــف الســياقية للمســاعدة عــى الفهــم.
ورغــم أن إكتســاب اللغــة اإلنجليزيــة املطلوبــة لألغ ـراض االجتامعيــة أســهل وأرسع مــن إكتســاب اللغــة
اإلنجليزيــة الالزمــة لألغــراض األكادمييــة ،اال انهــا ليســت كافيــة للوفــاء باملتطلبــات املعرفيــة واللغويــة
للفصــل الــدرايس .ويشــار إىل اللغــة اإلنجليزيــة االجتامعيــة ،أيضـاً مبســمى املهــارات األساســية للتواصــل بــن
األشــخاص (.)Basic Interpersonal Communication Skills -BICS
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البيئة االجتامعية -

Social Environment

يشــر إىل الجــو االجتامعــي الســائد يف الفصــل والــذي يســهم يف الــدور اإليجــايب واملشــاركة الفاعلــة للطالــب
كطالــب أو متعلــم .وبالتأكيــد فــإن التفاعــل أو النشــاط االجتامعــي الفاعــل مــن شــأنه اإلســهام يف تهيئــة
الجــو االجتامعــي العــام بالفصــل .وميكــن أن يضفــي املعلــم طابعـاً ســلبياً أو إيجابيـاً فيــا يتعلــق باملواقــف
ووجهــات النظــر واملعتقــدات وكيفيــة تعامــل الطــاب مــع بعضهــم البعــض ومــا يف حكــم ذلــك.

اإلدراك االجتامعي الخاطئ -

Social Misperception

هــو قلــة معرفــة أو عــدم إملــام بالجوانــب االجتامعيــة وأصــول التعايــش مــع اآلخريــن ويعــزى ذلــك لضعف
مهــارات االتصــال أو ضعــف املهــارات اإلدراكية.

اإلدراك االجتامعي -

Social Perception

يشــر مصطلــح اإلدراك االجتامعــي إىل القــدرة عــى تفســر املثـرات يف البيئــة االجتامعيــة والربــط املالئــم
لتلــك التفسـرات باملواقــف االجتامعيــة.

املرحلة االجتامعية  -االنفعالية -

Social-emotional stage

يشــر املصطلــح إىل تطــور العالقــات االجتامعيــة ومنــو املهــارات االجتامعيــة وســمو إحســاس املــرء بنفســه
ككائــن بــري يتمتــع باملهــارات االجتامعيــة واالنفعاليــة املالمئــة.

مشاكل املهارات االجتامعية -

Social skils Problems

عــى الرغــم مــن أن معظــم تعريفــات صعوبــات التعلــم مل تذكــر شــيئًا عــن املشــكالت االجتامعيــة ،إال
أن بعــض تعريفــات صعوبــات التعلــم أشــارت لعنــر االضطرابــات االجتامعيــة كأحــد مكونــات مصطلــح
صعوبــات التعلــم .ويفتقــد الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم القــدرة عــى فهــم املواقــف االجتامعيــة ،وكذلك
الحساســية نحــو مشــاعر اآلخريــن األمــر الــذي قــد يرتتــب عليــه أخطــاء يف ق ـراءة الواقــع االجتامعــي
وفهمــه ،ومــن ثــم عــدم مراعــاة مشــاعر اآلخريــن وانفعاالتهــم.

الرتبية الخاصة -

Special Education

يشــر املصطلــح إىل الخدمــات املقدمــة لطالــب مصنــف بأنــه مــن ذوي االحتياجــات الرتبويــة الخاصــة ،مبــا
يف ذلــك صعوبــات التعلــم؛ وهــي خدمــات مصممــة بحيــث تفــي باالحتياجــات التعليميــة الفرديــة الخاصــة
بالطالــب عــى وجــه التحديــد .وتوصــف الرتبيــة الخاصــة باعتبارهــا ليســت مكانـاً وإمنــا بحســبأنها خدمــات
ميكــن تقدميهــا يف فصــل التعليــم العــام وكذلــك يف غــرف املصــادر .وتتضمــن الرتبيــة الخاصــه تدريــس
متخصــص مصمــم ليتــاءم مــع مكامــن القــوة واالحتياجــات الفريــدة التــي يختــص بهــا الطــاب ذوي
اإلعاقــات دون ســواهم يف مجــال التعلــم ،بحيــث يتــاح للطالــب فرصــة االطــاع عــى املنهــج الــدرايس املقرر
ملــدارس التعليــم العــام ،ويتــم تقديــم التدريــس مجانـاً دومنــا أدىن تكلفــة عــى ويل أمــر الطالــب .ويتمثــل
أحــد األهــداف األساســية للرتبيــة الخاصــة يف إكســاب الطالــب مــا يحتــاج إليــه مــن املهــارات واملعــارف
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ليصبــح معتمــدا ً عــى نفســه مســتقالً إىل أقــى حــد ممكــن .ولــن كانــت برامــج الرتبيــة الخاصــة تتمحــور
حــول الجوانــب األكادمييــة فإنهــا تنطــوي أيض ـاً عــى خدمــات العــاج والخدمــات املســاندة األخــرى ذات
العالقــة ملســاعدة الطــاب عــى التغلــب عــى الصعوبــات التــي تواجههــم يف جميــع مجــاالت النمــو .وميكــن
تقديــم خدمــات الرتبيــة الخاصــة مــن خــال جملــة مــن األوضــاع الرتبويــة إال أن قانــون تعليــم األفـراد ذوي
اإلعاقــات ( )IDEAيف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،عــى ســبيل املثــال ،يقــي بتقديــم تلــك الخدمــات يف
البيئــة األقــل تقييــدا ً ( .)LREويعــد الفصــل العــادي أقــل البيئــات تقييــدا ً.

معلم الرتبية الخاصة -

Special Educator

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 لســبريمان 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.

احتياجات الرتبية الخاصة

Special Education Needs (SEN) -

ملصطلــح “احتياجــات الرتبيــة الخاصــة” معــاىن قانونيــة يف كثــر مــن الــدول ،ففــي اململكــة املتحــدة ،عــى
ســبيل املثــال ،يشــر املصطلــح إىل األطفــال الذيــن لديهــم صعوبــات تعلــم أو إعاقــات ترتبــط بالتعلــم،
كصعوبــة القـراءة ( )dyslexiaمثـاً ،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
تعلــم تســتدعي أو تســتوجب تقديــم خدمــات تعليميــة خاصــة يتــم أعدادهــا بشــكل خــاص لــه ،كــا
ينــص القانــون أيضـاً عــى أن الصعوبــة التــي متنــع هــؤالء األطفــال مــن االســتفادة مــن التســهيالت(املؤامات
والتكييفــات) والتجهي ـزات الرتبويــة والتعليميــة أو تعرقــل اســتفادتهم منهــا ترقــى إىل أن تكــون صعوبــة
تعلــم إذا اســتوجبت تقديــم تربيــة خاصــة يتــم تصميمهــا ألجلهــم .ويتمثــل تقديــم الرتبيــة الخاصــة يف
خدمــات مســاندة إضافيــة أو مختلفــة بــأي طريقــة أخــرى عــن التعليــم الــذي جــرت العــادة عــى إتاحتــه
بصــورة طبيعيــة يف املنطقــة لألطفــال يف نفــس العمــر .ويشــمل التعريــف عــددا ً مــن األطفــال يفــوق
عــدد مــن لديهــم صعوبــات تعلــم باملعنــى العــام املتعــارف عليــه ،ويعــزى هــذا إىل أن تعريــف صعوبــات
التعلــم مــن الجانــب القانــوين يتضمــن األطفــال الذيــن لديهــم إعاقــة ( )disabilityويحتاجــون لــيء
إضــايف أو مختلــف يلــزم تقدميــه لهــم .لــذا فــإن الطفــل الــذي يكــون لديــه عــى ســبيل املثــال ضعــف
يف النظــر ،والــذي يحتــاج إىل مــواد دراســية تقــدم إليــه بأحــرف مكــرة ،يعـ ّرف وفقـاً للقانــون بأنــه طفــل
لديــه صعوبــة تعلــم وحتــى وإن مل يكــن مســتواه متدنيـاً يف التعلــم ،وهــذا مختلــف عــن تعريــف صعوبــات
التعلــم يف دول أخــرى ،مثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة العربيــة الســعودية.
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صعوبة (إعاقات) التعلم املحددة -

Specific Learning Disability

هــي حالــة تعــري الفــرد مــن شــأنها أن تؤثــر عــى تعلمــه قياسـاً 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
مالئــم عنــد تقديــم التدريــس الجيــد والفاعــل يف واحــد أو أكــر مــن واحــد مــن املجــاالت التاليــة :التعبــر
الكالمــي (الشــفوي) والفهــم املبنــي عــى االســتامع والعمليــات الحســابية أو االســتدالل الريــايض ومهــارات
الق ـراءة األساســية والفهــم الق ـرايئ والتعبــر الكتــايب (اإلنشــاء) .ولــن كان التبايــن املذكــور أعــاه يظهــر يف
املقــام األول يف األداء الــدرايس ،فإنــه ميكــن أيضـاً أن يؤثــر عــى احـرام الــذات واالعتــداد بالنفــس والتطــور
الوظيفــي ومهــارات التكيــف مــع متطلبــات الحيــاة.

صعوبات التعلم اللغوية املحددة -

)Specific Language Learning Difficulties (SLLD

يشــر املصطلــح إىل صعوبــة شــديدة يف بعــض النواحــي املتعلقــة باالســتامع أو التحــدث أو القــراءة أو
الكتابــة أو التهجئــة يف حــن أن املهــارات يف املجــاالت األخــرى تكــون عاديــة.

املخاوف املتعلقة بالنطق -

Speech concerns

يســود تأخــر الــكالم لحـ ِّد 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 وقتـاً أطــول مــا يســتغرقه غريهــم الكتســاب أصــوات
كالميــة بعينهــا أو اكتســاب مهــارة النطــق .ومــن املهــم إذا ً ألوليــاء األمــور والرتبويــن العاملــن يف مجــال
الطفولــة املبكــرة أن يكونــوا عــى علــم ووعــي باألســباب الشــائعة لتأخــر الــكالم وتأخــر اكتســاب أصــوات
الــكالم؛ وأن يكونــوا كذلــك مدركــن للعالمــات أو املــؤرشات التــي تــدل عــى أن تأخــر الــكالم لــدى الطفــل
يتســبب يف التأخــر يف مجــال واحــد أو أكــر مــن مجــال مــن املجــاالت النامئيــة.

اختبار الرسعة -

Speed Test

يشــر املصطلــح إىل اختبــار مبوجبــه يقــاس األداء بعــدد املهــام التــي يتــم أداؤهــا بدقــة خــال وقــت محــدد؛
ومــن أمثلتــه اختبــارات الرسعــة ،رسعــة الطباعــة ورسعة القـراءة.

مشاكل اللغة املنطوقة (الكالم) -

Spoken Language Problems

هــي املشــاكل املرتبطــة باســتخدام اللغــة بصــورة عفويــة أو تلقائيــة ( ،)Mechanicalوأيضــاً مشــاكل
اســتخدام اللغــة يف املجــاالت أو األغـراض االجتامعيــة ،فالطــاب ذوي صعوبــات التعلــم يواجهــون مصاعــب
يف النحــو ( )Grammarأي بنــاء الجمــل وترتيــب كلامتهــا يف أشــكالها وعالقتهــا الصحيحــة ( ،)Syntaxويف
دالالت ومعــاين األلفــاظ (( ،Semanticsويف األصــوات الكالميــة ( ،)Phonologyأي القــدرة عــى تحليــل
الكلــات وتفكيكهــا إىل عنارصهــا الصوتيــة األساســية .وفيــا يتعلــق باســتخدام اللغــة لألغـراض االجتامعيــة،
وهــو مــا يشــر لــه باإلســتخدامات العمليــة للغــة ( ،)Pragmaticsفــإن الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم
كث ـرا ً مــا تعوزهــم الرباعــة يف الحديــث مــع اآلخريــن أو ف ْهــم حديثهــم .ف ُهــم غــر جيديــن يف التحــدث
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وكذلــك يف االســتامع ســواء بســواء.كام أنهــم ينزعــون أيضـاً إىل إبــداء مالحظــات يف غــر محلهــا وال صلــة لهــا
مبوضــوع النقــاش مســببني ملــن يتحدثــون معهــم قــدرا ً مــن الضيــق وعــدم االرتيــاح .

الخطوات الست لحل املسائل الرياضية -

SQRQCQ

هــي ســت خطــوات تشــمل مــا يــي  )1 :املســح والدراســة؛  )2طــرح األســئلة؛  )3القـراءة؛  )4طــرح األســئلة؛
 )5إجـراء العمليــات الحســابية؛  )6طــرح األســئلة ،أو املســح ،الســؤال ،القـراءة ،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 إس ـراتيجيات جديــدة أو ســر أغــوار البدائــل املتاحــة .أمــا الســؤال األخــر ،فينبغــي أن يتمحــور حــول
الحــل الــذي يتــم الوصــول إليــه للمســألة ،وهــل هــو مقبــول وذو مدلــول؟

إسرتاتيجية القراءة -

SQ3R Reading

هــي إس ـراتيجية ق ـراءة معروفــة ومعــرف بهــا ،حيــث يرمــز الحــرف اإلنجليــزي ( )Sإىل كلمــة ()Survey
والتــي تعنــي املســح ويرمــز الحــرف ( )Qإىل كلمــة ( )Questionوالتــي تعنــى االســتفهام أو الســؤال و()3R
ترمــز إىل  3حــروف ،األول يرمــز إىل كلمــة ( )Readوالتــي تعنــي القـراءة بينــا يرمــز الحــرف ( )Rالثــاين إىل
كلمــة ( )Reciteالتــي تعنــي التســميع (أن يعيــد املتعلــم مــا تعلــم بصــوت مرتفــع أو يجيــب عــى أســئلة
املعلــم شــفهياً) يف حــن الحــرف ( )Rالثالــث يرمــز إىل كلمــة ( )Reviewالتــي تعنــي املراجعــة؛ فهــي إذا
اسـراتيجية قـراءة تقــوم عــى املســح واالســتقصاء وطــرح األســئلة ثــم القـراءة فالتســميع فاملراجعــة؛ وذلــك
ملســاعدة الطــاب عــى اســتخدام إطــار مــن شــأنه متكينهــم مــن فهــم املعلومــات واســتخالصها مــن املهــام
املدرســية ملــادة القـراءة عــى نحــو أفضــل .وعــى ســبيل املثــال ،يلــزم إجـراء مســح للفصــل قبــل القـراءة
إليجــاد مــا يــي:
•العنوان ورؤوس املواضيع والعناوين الفرعية ( )the title, headings, and subheadings
•التعليــق أو الــرح تحــت الصــورة أو الرســم البيــاين أو املخطــط التوضيحــي أو الخريطــة (captions
)under pictures, charts, graphs or maps
•أســئلة املراجعــة أو توجيهــات الــدرس التــي يحددهــا املعلــم (review questions or teacher-made
)study guides
•الفقرات االستهاللية والختامية ()introductory and concluding paragraphs
•امللخص ( )summary

الخطأ املعياري للقياس -

Standard Error of Measurement

هــو اإلنحـراف املعيــاري (الجــذر الرتبيعــي للتفــاوت) لألخطــاء يف التوقعــات الناجمــة عــن االختبــار ،فــإذا
كان مــن املطلــوب أن يجلــس شــخص واحــد لنفــس االختبــار عــدة مــرات ،فــإن الدرجــات قــد تســفر
عــن تفــاوت إحصــايئ جــذره الرتبيعــي يســمى الخطــأ املعيــاري للقيــاس .ويعــادل هــذا الخطــأ حاصــل
الجــذر الرتبيعــي للتفــاوت ناقص ـاً معامــل ثبــات االختبــار .والخطــأ املعيــاري للقيــاس هــو هامــش الخطــأ
يف القيــاس.
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الدرجات املعيارية -

Standard Scores

يتــم احتســاب الدرجــات املعياريــة مــن الدرجــات الخــام ،والدرجــات الخــام هــي التــي يحصــل عليهــا
الفــرد الجالــس لالختبــار كــا هــي مــن غــر أن تخضــع ألي معالجــة إحصائيــة ،حيــث يتــم االحتســاب
وفقـاً للطريقــة التاليــة :إبــدأ بالدرجــة (س) وهــي الدرجــة الخــام التــي أحرزهــا الفــرد .إفــرض أن (م) هــي
املتوســط الحســايب لجميــع الدرجــات الخــام .إطــرح املتوســط مــن الدرجــة الخــام؛ وهــذا هــو الرتتيــب
التسلســي الصحيــح ،ألنــه إذا كانــت الدرجــة الخــام أكــر مــن املتوســط فــإن الفــرق ســيكون موجبـاً وإذا
كانــت أصغــر فــإن الفــرق ســيكون ســالباً ،ثــم أقســم هــذا الفــرق ســواء كان موجبـاً أم ســالباً عــى االنحـراف
املعيــاري للدرجــات الخــام .وســيكون الناتــج هــو عبــارة عــن تحــول مــن الدرجــات الخــام عــى هيئــة نقــاط
اختبــار إىل الدرجــة املعياريــة عــى هيئــة وحــدات انحـراف معيــاري .فعــى ســبيل املثــال ،تكــون الدرجــة
املعياريــة ) (1+أعــى مــن املتوســط بانح ـراف معيــاري واحــد بالضبــط .فالطريقــة إذن مامثلــة لعمليــة
الحصــول عــى عــدد الســنتيمرتات التــي تســاوي  720ســم ،حيــث يتــم قســمة هــذا العــدد عــى  100أي
عــدد الســنتيمرتات يف املــر الواحــد .ومثــة مثــال آخــر هــو تحويــل  107قرشــا إىل مــا يعادلهــا مــن الريــاالت
فالخطــوة األساســية تتمثــل يف تقســيم الريــال إىل قــروش ،وقســمته عــى  20تحديــدا ً ،فتكــون اإلجابــة
هــي  5,7ريــال .وتتمثــل إحــدى مزايــا اســتخدام الدرجــات املعياريــة يف أن النتائــج ميكــن املقارنــة بينهــا
حتــى وإن تــم إحرازهــا مــن اختبــارات مختلفــة عــن بعضهــا البعــض اختالفـاً جذريـاً وذلــك مبجــرد أن يتــم
تحويــل درجــات كل اختبــار إىل درجــات معياريــة.

مجموعة التقنني أو املجموعة املعيارية -

Standardization Group or Norm Group

هــي عبــارة عــن عينــة ممثلــة وعريضــة مــن األف ـراد الذيــن ألجلهــم تــم وضــع االختبــار (عينــة ممثلــة
للرشيحــة املســتهدفة باالختبــار).

مق ّنن -

Standardized

للمصطلــح مقنــن معنيــان ،هــا 1- :أن االختبــار يجــرى بطريقــة محــددة ،مــا يعنــي أن هنالــك إجـراءات
وخطــوات مقــررة وموحــدة يتعــن اتباعهــا مــن قبــل الجميــع عنــد تطبيــق االختبــار وتصحيحــه .أمــا املعنــى
 ،2فهــو أن معيــارا ً (يتمثــل يف معايــر أو محــكات األداء) قــد جــرى تحديــده وتأسيســه بحيــث يتســنى
تفســر الدرجــات بنــا ًء عــى أســاس مرجعــي معتمــد ( .)validated referentويطلــق عــى عمليــة إعــداد
وتطويــر املعيــار الــذي ســيتم اســتخدامه لعقــد املقارنــات آنفــة الذكــر اســم “التقنــن”.

االختبارات املقننة -

Standardized Tests

هــي االختبــارات التــي يتــم إجراؤهــا ملجموعــة كبــرة مــن األف ـراد ،هــي مجموعــة التقنــن أو املجموعــة
املعياريــة ،مــن رشيحــة املســتهدفني أصـاً باالختبــار .وأن املعلومــات اإلحصائيــة التــي تصــف أداء املجموعــة
املعياريــة أو مجموعــة التقنــن تعــرف باســم املعايــر .وتســتخدم فيهــا توجيهــات وضوابــط محــددة وثابتــة
لتطبيقهــا وتصحيحهــا ورصــد درجاتهــا وتفســرها ،انظــر املصطلــح مقنــن ( .)Standardized
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الربنامج الرتبوي الفردي املبني عىل املعايري -

Standards-Based IEP

هــذا الربنامــج بديــل للربنامــج الرتبــوي الفــردي التقليــدي ،حيــث ينهــض بأعبــاء قيــاس األداء الــدرايس
للطالــب عــى ضــوء مــا يتــم توقعــه مــن الطــاب اآلخريــن بنفــس الصــف الــدرايس.

التســيع -

Stanines

املصطلــح اإلنجليــزي مشــتق مــا يقابــل بالعربيــة املقيــاس املتــدرج ذو الدرجــات التســع .وهــو مقيــاس
معــدل مــن الدرجــات املعياريــة ومبتوســط يعــادل ( )5بــدالً عــن (الصفــر) كــا هــو الحــال يف املقيــاس
الصفــري ،وبإنحـراف معيــاري يبلــغ ( )2تقريبـاً ،بينــا يبلــغ اإلنحـراف املعيــاري ( )1عــى املقيــاس الصفري.
أمــا نطاقــات النظــام مــن  2وحتــى  8فهــي متســاوية يف حــن النطاقــن الطرفيــن  1و 9عريضــان جــدا ً.
ومتثــل قيــم هــذا املقيــاس نطاقــات أكــر مــن كونهــا نقاط ـاً محــددة.

التنميط  /القولبة -

Stereotyping

يشــر املصطلــح إىل تعميــم تســطيحي تخلــع فيــه عــى األفـراد صفــات ليســت فيهــم اســتنادا ً عــى األصــل
العنــري أو العرقــي أو الديانــة أو اإلعاقــة أو نــوع الجنــس.

قواعد القصص -

Story Grammar

نظــام منهجــي بنيــوي مــن اإلجـراءات والقواعــد التــي تصــف معــامل النــص ومالمحــه العامــة .ويف املرحلــة
االبتدائيــة ميكــن أن تركــز قواعــد الــرد القصــي عــى الخلفيــات األساســية وزمــان ومــكان املشــاهد
القصصيــة والحبكــة وخالصــة القصــة وموطــن انحــال العقــدة وهــي نقطــة يف القصــة تنحــل فيهــا عقدتهــا
الرئيســية.

خرائط القصة -

Story Maps

هــي مخططــات توضيحيــة تشــبه الدائــرة وتكــون مرســومة عــى إحــدى صفحــات املفاهيــم الرئيســية
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.

ملقنات القصة -

Story Prompts

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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التدريس االسرتاتيجي -

Strategic Teaching

يشــر املصطلــح إىل طريقــة التدريــس التــي تركــز عــى تدريــس اسـراتيجيات التعلــم مقابــل تدريــس املــواد
الدراســية املعنيــة .وتنطــوي إسـراتيجيات التعلــم عــى وســائل التذكــر أو مهــارات الدراســة أو مهــارات مــا
وراء اإلدراك ،مــن خــال تدريــس يقــوم عــى أســاس املالحظــات املتعلقــة بتعلــم الطــاب ومكامــن القــوة
ومواطــن الضعــف لديهــم وهــي مالحظــات مــن شــأنها تزويــد الطــاب باملعلومــات األساســية الالزمــة لحــل
املشــاكل ،والتفكــر الناقــد ،والرقابــة الذاتيــة ،والتقييــم لعمليــة تعلمهــم .وقــد يعنــي التدريــس اإلسـراتيجي
أيضــاً تزويــد أحــد الطــاب مبــواد صوتيــة تخاطــب عــدة حــواس وتزويــد طالــب آخــر بــكل األنشــطة
اللغويــة .ويكــون املعلــم عــى علــم وإملــام باالحتياجــات الفرديــة وأســاليب التعلــم املميــزة لــكل متعلــم
عــى حــدة وبالتــايل يقــوم بالتدريــس عــى ضــوء هــذا الفهــم.

انحراف رؤية الرموز -

Strephosymbolia

يشــر إىل رمــوز ملتويــة حســب مفهــوم أورتــون ( )Ortonملــا يـراه الفــرد ذو صعوبــة القـراءة عــى الصفحة
املطبوعــة ،حيــث تكــون الحــروف واألرقــام والكلــات املطبوعــة إمــا مرتاقصــة ومضطربــة يف مواقعهــا و/أو
معكوســة مــن اليمــن إىل اليســار أو العكــس و/أو مقلوبــة مــن أعــى إىل أســفل أو العكــس.

التحليل البنيوي  /الرتكيبي -

Structural Analysis

يشــر هــذا املصطلــح إىل املعرفــة أو الدراســة اللغويــة ألجـزاء الكلــات أو عنارصهــا التــي تكــون ذات معنى
ومدلــول مبعــزل عــن غريهــا مثــل بدايــات ونهايــات بعــض الكلــات والكلــات املركبــة ومقاطــع الكلامت.

املالحظة املنظمة -

Structured Observation

املالحظــة الهيكليــة املنظمــة هــي نــوع مــن أنــواع املالحظــة التــي يعمــد فيهــا مــن يجريهــا إىل تحديــد أو
تعريــف األمنــاط الســلوكية التــي يلــزم إخضاعهــا للمالحظــة ومــن ثــم إجـراء القيــاس بــأي طريقــة أخــرى
لتلــك الســلوكيات مــن حيــث معــدل عــدد مـرات الحــدوث ،واملــدة و/أو الشــدة.

فريق مساعدة الطالب -

)Student Assistance Team (SAT

هــو عبــارة عــن مجموعــة مؤلفــة مــن تشــكيلة متنوعــة مــن الرتبويــن الذيــن يــزودون املعلــم باألفــكار
الخاصــة بالتدخــل داخــل الفصــل الــدرايس.

الطالب ذو صعوبات التعلم -

Student with Learning Disabilities

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 واالختالفــات اللغويــة وعــدم
كفــاءة أســاليب التدريــس وعــدم وفائهــا باملتطلبــات الفنيــة 3- ،محدوديــة إمكانيــات التعلــم يف جميــع
املجــاالت ،مثــل :بــطء التعلــم والــذي يكــون فيــه مســتوى التحصيــل متناســباً مــع القــدرات 4- ،الظــروف
الخاصــة ،مثــل :ظــروف األرسة االجتامعيــة ،أو البيئيــة ،أو الثقافيــة ،أو االقتصاديــة غــر املالمئــة.
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التدريس املتمركز حول الطالب -

Student-Centered Instruction

يشــر املصطلــح إىل أســاليب التدريــس التــي تضــع مســئولية التعلــم عــى كاهــل املتعلــم مبــارشةً .ويكــون
الرتكيـ�ز يف هـ�ذا النـ�وع مـ�ن التعليـ�م عـلى الطالـ�ب .أنظـ�ر أيضـ�اً التعليـ�م الفعـ�ال( ( )activeوالتعــاوين �(co
) operativeوالبنــايئ ( )constructivistوالتعلــم باالكتشــاف ( )discoveryوالتعلــم اليــدوي ()hands-on
والتعلـ�م الكيل/الشـ�امل( ( )holisticوالتعلــم باالســتقصاء ( )inquiryوالتعلــم بالتطبيــق �(learning by do
) ingوالتعلــم القائــم عــى املشــاريع ( )projectوالتعلــم املبنــي عــى املواضيــع (.)thematic

الطالب ذو االحتياجات الخاصة -

Students with Special Needs

وفقـاً للبحــث االســتقصايئ الــذي أجــري يف نيــو ســاوث ويلــز بأسـراليا عــام 2010م حــول تقديــم خدمــات
التعليــم للطــاب ذوي اإلعاقــات أو ذوي االحتياجــات الخاصــة ،يعــرف الطالــب ذو اإلعاقــة أو الطالــب
ذو االحتياجــات الخاصــة ،كــا يــي :يف ســياق هــذا البحــث االســتقصايئ ،فــإن مصطلــح “الطــاب ذوي
اإلعاقــات” ( )students with disabilitiesيشــتمل عــى الطــاب ذوي اإلعاقــة الفكريــة (intellectual
() ،disabilityأو الطــاب ذوي اإلعاقــة البدنيــة ( )physical disabilityأو اإلعاقــة البرصيــة �(vision im
) pairmentأو الطــاب ذوي اإلعاقــة الســمعية ( )hearing impairmentأو الطــاب ذوي االضطــراب
اللغــوي ( )language disorderأو الطــاب الذيــن لديهــم حالــة تتعلــق بالصحــة العقليــة (mental health
) conditionأو الطــاب ذوي التوحــد ( .)autismووفقـاً للضوابــط املقــررة مــن قبــل وزارة الرتبيــة والتعليــم
والتدريــب يف نيــو ســاوث ويلــز بأســراليا بشــأن اإلعاقــة ( ،)DET Disability Criteriaفــإن مصطلــح
الطــاب ذوو االحتياجــات الخاصــة يتضمــن الطــاب ذوي االضطـراب الســلويك ( )behaviour disorderو/
أو صعوبــات التعلــم (.)learning difficulties

التصنيف وفق أنواع فرعية -

Subtyping

أثبتــت األبحــاث العلميــة أن األف ـراد ذوي صعوبــات الق ـراءة تظهــر عليهــم أع ـراض متنوعــة مــع إمكانيــة
وجــود مجموعــات مــن األفـراد تظهــر بوضــوح كفئــة متجانســة ذات خصائــص متشــابهة ،بحيــث يتســنى
التصنيــف إىل فئــات فرعيــة .وقــد اقــرح معظــم الباحثــون التصنيــف ضمــن ثــاث مجموعــات فرعيــة هــي:
 )1مجموعــة األف ـراد ذوي صعوبــات الق ـراءة البرصيــة مــع عــدم القــدرة عــى ق ـراءة الكلــات بتطبيــق
العالقــة الصحيحــة بــن الوحــدات الكتابيــة ومــا يقابلهــا مــن وحــدات صوتيــة كالميــة؛  )2مجموعــة األفـراد
ذوي صعوبــات القـراءة الســمعية اللغويــة؛  )3مجموعــة األفـراد ذوي صعوبــات القـراءة املختلطــة والتــي
تشــتمل عــى أعــراض تظهــر لــدى املجموعتــن األوىل والثانيــة ،أمــا األســاس الــذي تــم االســتناد عليــه
كمســوغ للتصنيــف الفرعــي ألي نــوع مــن أنــواع االضطــراب ،فهــو ينطــوي عــى التحديــد والتعريــف
ألغ ـراض  )1 :إج ـراء األبحــاث و )2بــذل جهــود عالجيــة 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-Spaffordملخروطــات الرؤيــة الجانبيــة املحيطــة
والتــي هــي عبــارة عــن تنبــؤ بــأن األفـراد ذوي صعوبــات القـراءة ينبغــي عليهــم متييــز ألــوان مــواد االختبــار
عــى املواقــع الجانبيــة للــادة بشــبكية العــن مقارنــة بالقـراء العاديــن.
معجم صعوبات التعلم
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الخدمات واملعينات التكميلية -

Supplementary Aids and Services

هــي معينــات مســاندة ملســاعدة الطفــل عــى التعلــم يف فصــول مــدارس التعليــم العــام .وميكــن أن تشــتمل
تلــك الخدمــات واملعينــات عــى األجهــزة والتقنيــة املســاعدة مثــل كتــب الق ـراءة الصوتيــة أو املذك ـرات
التوضيحيــة للحصــص داخــل فصــل الــدرس .وقــد تشــتمل أيضـاً عــى تقديــم التدريــب للعاملــن باملدرســة
ملســاعدتهم عــى التعامــل مــع الطفــل.

البحث الفرعي -

Subtype Research

يشــر املصطلــح إىل منهــج بحثــي جــرى تطويــره مؤخ ـرا ً ،يســعى إىل التحديــد والتعــرف عــى الخصائــص
املشــركة لــدى مجموعــات محــددة داخــل الرشيحــة األكــر التــي متثــل أفـراد مجتمــع الدراســة املصنفــن
بــأن لديهــم صعوبــات تعلــم.

املقاربات املتتالية املتعاقبة -

Successive Approximation

هــي طريقــة لتدريــس ســلوك مــا مــن خــال تدعيــم الســلوك املســتهدف ملقاربــات متتابعــة ألجــل االقـراب
التدريجــي من الســلوك املنشــود.

الالحقة -

Suffix

هــي جــزء مــن كلمــة يضــاف إىل جــذر الكلمــة ( )root wordيف نهايتهــا .وتعــادل اللواحــق األربــع األكــر
تكـرارا ً يف اللغــة اإلنجليزيــة مــا نســبته ( )97٪مــن إجــايل الكلــات ذوات اللواحــق يف اللغــة اإلنجليزيــة،
وتشــتمل عــى مــا يــي )ing-( :و( )ed-و( )ly-و(.)es-

صعوبة القراءة السطحية -

Surface Dyslexia

إن صعوبــة الق ـراءة 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 معـاً .أمــا التمكــن مــن قـراءة الكلــات غــر العاديــة مــن الناحيــة اإلمالئيــة،
فهــو يعــزى إىل املبالغــة يف اســتخدام املبــادئ الصوتيــة (مث ـاً الكلمــة اإلنجليزيــة  Preciseتقــرأ priest
وهكــذا) .وقــد اعتــر مــن املســلامت أن تلــف الجهــاز العصبــي يتســبب يف هــذه املشــكلة.

القراءة الصامتة املستدمية -

)Sustained Silent Reading (SSR

هــي أنشــطة ترمــي إىل تعزيــز ودعــم ســلوكيات التعلــم وهــي أنشــطة قرائيــة مســتقلة تســتخدم فيهــا
املــواد األدبيــة واملــواد القرائيــة مــن النــوع الــذي يتطــرق للجوانــب األدبيــة والجوانــب املتعلقــة بتمضيــة
أوقــات الفـراغ .وكمثــال لذلــك فــإن الربامــج التــي تحــث عــى القـراءة “دع كل يشء وإقــرأ” ( Drop Every
) ،Thing and Read - DEARقــد أصبحــت مــن برامــج القـراءة الصامتــة املعــززة يف العديــد مــن املــدارس.
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الكتابة الصامتة املستدمية -

)Sustained Silent Writing (SSW

هــي أنشــطة كتابــة يتــم القيــام بهــا دومنــا توجيــه أو تدخــل مبــارش مــن املعلــم حتــى يتســنى االرتقــاء
بعمليــة الكتابــة وابتــكار األفــكار واملفاهيــم الجديــدة .وتنطــوي هــذه األنشــطة عــى كتابــة الحــوارات
والتحريــر الصحفــي وكتابــة القصــص األصليــة والرســائل لزمــاء املهنــة ومــا يف حكــم ذلــك .وينبغــي عــدم
القيــام بهــذه األنشــطة مــع الطــاب ذوي صعوبــات الق ـراءة مــا مل يتــم القيــام ببعــض أنشــطة الكتابــة
املوجهــة مســبقاً أو االق ـران مــع حــل الواجبــات الخاصــة بالكتابــة الصامتــة.

مقطع الكلمة -

Syllable

يشــر املقطــع إىل ذلــك الجــزء مــن الكلمــة الــذي يحتــوي عــى حــرف متحــرك ( )vowelيف حالــة الكتابــة
أو عــى صــوت حــرف متحــرك /صــوت حــرف علــة يف حالــة التحــدث (مثــل ( )e-ventو(.)news-pa-per

التدريس املنهجي والرصيح للصوتيات -

Systematic and explicit phonics instruction

يشــر املصطلــح إىل أن الربنامــج يعــد منهجيـاً ومنتظــا إذا كانــت خطــة التدريــس مشــتمل ًة عــى مجموعــة
مــن العالقــات التــي تربــط الحــروف بأصواتهــا ،والتــي اختــرت بعنايــة وجــرى تنظيمهــا وفــق تسلســل
منطقــي .أمــا كلمــة رصيــح ،فيقصــد بهــا أن الربنامــج يــزود املعلمــن بإرشــادات وتوجيهــات رصيحــة
ومحــددة لتدريــس العالقــات املتقــدم ذكرهــا.

الع َرض -

Symptom

العــ َرض خاصيــة ميكــن مالحظتهــا مبــا يف ذلــك الجوانــب املتعلقــة بالناحيتــن الجســمية (العضويــة)
والنفســية عــى حــد ســواء.

املتالزمة -

Syndrome

املتالزمة هي مجموعة من األعراض املتزامنة التي تظهر جميعا يف آنٍ معاً.

النحو -

Syntax

هــو بنــاء الجمــل وترتيــب كلــات الجملــة يف أشــكالها وعالقاتهــا الصحيحــة وترتيــب ودرجــة تعقيــد عنــارص
اللغــة ووحداتهــا (أي الكلامت).

الصوتيات الرتكيبية -

Synthetic Phonics

يشــر مصطلــح الصوتيــات الرتكيبيــة إىل طريقــة تدريــس ،يتعلــم األطفــال مــن خاللهــا كيفيــة تحويــل
(نطــق) الحــروف أو مجموعــات الحــروف إىل سلســلة مــن األصــوات اللغويــة (،)sequence of sounds
ثــم يتدرجــون بتعلــم كيفيــة الربــط بــن أصــوات الحــروف ( )blend the soundsلتكويــن كلــات ميكــن
التعــرف عليهــا ( .)recognizable wordsووفقـاً لدراســة كالكامنانشــاير ( )Clackmannanshireالطوليــة
التــي اســتغرقت ســبعة أعــوام ،فــإن الصوتيــات الرتكيبيــة ( )Synthetic phonicsعبــارة عــن شــكل مــن
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أشــكال الصوتيــات ذات الوتــرة الرسيعــة جــدا ً والتــي ال تبــدأ بتكويــن مفــردات لغويــة برصيــة منــذ
الوهلــة األوىل ،حيــث تبــدأ هــذه الطريقــة بتعليــم األطفــال حــروف اللغــة وأصواتهــا قبــل أن يطلعــوا
عــى الكتــب ،وبعــد أن يتعلــم األطفــال عــددا قليــا مــن تلــك األصــوات اللغويــة يتعلمــون كيفيــة دمجهــا
معـاً لتكويــن الكلــات .وعــى ســبيل املثــال عندمــا يتعلــم األطفــال أصــوات الحــروف ( )/t/و( )/p/و()/a/
و( ،)/s/ميكنهــم تكويــن الكلــات ( )tapو( )patو( )patsو( )tapsو( )satونحــو ذلــك .وال يقــال لألطفــال
يشء عــن نطــق الكلــات الجديــدة قبــل تكوينهــا بالحــروف املمغنطــة ( )magnetic letteبلصــق الحــروف
مع ـاً وإمنــا يتعلــم األطفــال باملقابــل نطــق كل حــرف ثــم تركيــب األصــوات مع ـاً لنطــق الكلمــة .وهكــذا
يتعلــم األطفــال بأنفســهم كيفيــة النطــق .وميكــن تعليــم معظــم العالقــات بــن الحــروف وأصواتهــا اللغوية،
مبــا يف ذلــك املزدوجــات أي الوحــدات الكتابيــة املمثلــة للوحــدات الصوتيــة يف هيئــة حــروف مزدوجــة
صامتــة ومتحركــة ( ،)the consonant and vowel digraphsيف نطــاق أشــهر قليلــة مــن بدايــة الســنة
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.

األساليب الصوتية الرتكيبية -

Synthetic Phonics Approaches

تشــر األســاليب الصوتيــة الرتكيبيــة إىل طريقــة مبوجبهــا يتــم أوالً تقديــم الحــروف لوحدهــا (معزولــة
عــن غريهــا) واألصــوات التــي متثلهــا والتــي يقــوم الطــاب الحقـاً بدمجهــا مــن خــال الربــط بــن الحــرف
والصــوت الــذي ميثلــه وذلــك لتكويــن الكلــات .وتعــد طــرق وأســاليب كل مــن مونــرو ( )Monroeوفرينالد
( )Fernaldالحركيــة وغيلينهــام – ســتلامن ( – )Gillingham-Stillmanجزئيـاً – مــن الطــرق الرتكيبيــة أو
التجميعيــة ويتــم اســتخدامها مــع االطفــال الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صعوبــات القـراءة األكــر حــدة.

املعززات املتزامنة -

Syntonics

نظــام يُســتخدم ملعالجــة صعوبــات التعلــم مــن خــال التوســيع االف ـرايض ملجــال الرؤيــة بأضــواء حم ـراء
وزرقــاء.
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T
حساسية اللمس املفرطة -

Tactile Defensiveness

هــي حساســيه شــديدة ومفرطــة بشــكل غــر طبيعــي عنــد اللمــس أو تجاهــه ،يــدل عليهــا االبتعــاد عــن
اللمــس واملناولــة أو اســتبعادهام ورفضهــا متامـاً .وقــد يلجــأ الطفــل الــذي لديــه حــذر أو توجــس شــديد
مــن اللمــس إىل املقاومــة والحيلولــة دون أن يلمســه يشء أو أن يلمــس هــو شــيئا ال ســيام إذا كان ذلــك
الــيء رطبــا أو ذا قــوام غــر مألــوف أو ذا ملمــس غــر عــادي أو إذا كان ذلــك الــيء غــر عــادي مــن
حيــث درجــة الح ـرارة أو الضغــط.

السلوك املستهدف -

Target Behavior

الســلوك املســتهدف هــو ســلوك ُو ِض ـ َع يف بــؤرة التحديــد بغيــة التغيــر؛ وهــو ســلوك ميكــن مالحظتــه
وقياســه وتعريفــه بحيــث ال يختلــف شــخصان عــى حدوثــه .وهــذا الســلوك تــم تحديــده مــن قبــل املهنيني
املتخصصــن ذوي العالقــة ومــن قبــل األرسة بوصفــه ســلوكاً يف حاجــة للتوجيــه والتصويــب.

الهدف املنشود -

Target Objective

هــو الهــدف التعليمــي الــذي حــدده املعلــم للطــاب لــي يســعوا نحــو تحقيقــه .وهــو مــا يرمــي املعلــم
إىل تعلمــه مــن قبــل الطــاب يف نهايــة حصــة التدريــس.

تحليل املهمة -

Task Analysis

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 (كالقـراءة مثـاً) وتجزئتهــا إىل عــدة مهــارات فرعيــة أو وحــدات جزئيــة.

فريق مساعدة املعلمني -

)Teacher Assistance Team (TAT

هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن معلمــي التعليــم العــام املد ّربــن عــى مســاعدة العاملــن باملــدارس وأوليــاء
األمــور عــى التصــدي للتحديــات التدريســية والســلوكية الصعبــة .ويســمى أيضـاً فريــق الدعــم القائــم عــى
املدرســة ملرحلــة مــا قبــل اإلحالــة.

التدريس املتمركز حول املعلم -

Teacher-centered Instruction

االتدريــس املتمركــز أو املتمحــور حــول املعلــم هــو أســلوب تدريــس تقليــدي يتــوىل فيــه املعلــم تقريــر
وتحديــد وتخطيــط عمليــة التدريــس ويضطلــع بتنفيــذ خطــة التدريــس وينهــض بأعبــاء تقويــم مــدى
التقــدم يف مســتوى الطــاب .ويف هــذا األســلوب تكــون مســئولية التعلــم ملقــا ًة عــى كاهــل املعلــم مبــارشةً.
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التدريس بغرض الفهم -

Teaching for Understanding

هــو التدريــس الــذي يركــز عــى التعلــم العميــق مقابــل تدريــس الحقائــق البحتــة ( )mere factsوالتعلــم
املصطنــع (.)superficial learning

إسرتاتيجيات التدريس -

Teaching Strategies

إسرتاتيجيات التدريس هي أساليب لتدريس مفهوم ما ملجموعة ما من الطالب بنجاح.

التدريس الحواري -

Teaching Reciprocal

التدريــس الحــواري هــو عبــارة عــن اســراتيجية تعلــم قوامهــا أربــع خطــوات لتحســن الفهــم القــرايئ
واالســتيعاب مــن خــال القـراءة ،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 القـراءة.

التدريس كفريق -

Team-Teaching

ّمي اثنني أو أكرث لتقديم املعلومات معاً للطالب.
يشري املصطلح إىل التعاون والعمل املشرتك بني معل ْ

استخدام التقنية يف املنهج -

Technology in the Curriculum

اســتخدام أجهــزة الحاســب اآليل والحاســبات اإللكرتونيــة ووســائل االتصــال ووســائطه املتعــددة والتقنيــات
املســاعدة ملســاندة املنهــج وتوســعته واثرائــه ومتديــد نطاقــه.

املوارد املبنية عىل التقنية -

Technology-Based Resources

هــي املــوارد التــي توجــد يف التقنيــة أو تتوفــر مــن خاللهــا مثــل الحاســبات اآلليــة وأجهــزة التصويــر وآالت
العــرض عــى الوســائط الشــفافة ونحــو ذلــك.

تحذير تنيسني -

Tennessen Warning

ـب مــن فــرد يتلقــى خدمــات أن يــديل
يعــرف أيض ـاً باإلشــعار بحقــوق الخصوصيــة؛ ويصــدر متــى مــا طُلِـ َ
مبعلومــات رسيــة أو ذات خصوصيــة تتعلــق بــه .فتحذيــر تنيســن يــزود الشــخص مبعلومــات عــن الكيفيــة
التــي ســيتم بهــا اســتخدام مــا يــديل بــه مــن بيانــات.

التشخيص غري الدقيق -

Tenuous Diagnosis

عــدم الدقــة يف تحديــد أوجــه التبايــن واالختالفــات التــي تشــر إىل أن الطفــل عرضــة للخطــر فيــا يتعلــق
بصعوبــات التعلــم ،حيــث تفتقــر إج ـراءات التعــرف عــى األطفــال العرضــة للخطــر إىل الدقــة ،وخاصــة
تلــك اإلجـراءات التــي تتعلــق باألطفــال ذوي الصعوبــات واإلعاقــات البســيطة ( . )Mildأمــا األطفــال ذوو
اإلعاقــات الشــديدة () severeوالحــادة ( ،)Profoundفتظهــر عليهــم أعـراض 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 وتعقيــدا ً يف مجــال صعوبــات التعلــم ،ذلــك أن
العالمــات التحذيريــة املبكــرة (( ،Early warning signalsوالتــي تظهــر كإشــارات عــى وجــود صعوبــات
التعلــم املحــددة ،قــد تكــون غــر واضحــة وتتفــاوت مــن حيــث الدرجــة وتحــدث يف إطــار تشــكيلة واســعة
مــن الســلوكيات.

تحيز االختبار -

Test Bias

يشـير مصطلـ�ح تحيـ�ز االختبـ�ار إىل االختـلاف يف درجـ�ات االختبـ�ار يعـ�زى إىل املتغـيرات الدميغرافيـ�ة �(demo
) ،graphic variablesمثــل نــوع الجنــس ( )genderوالعــرق ( )ethnicityوالخلفيــة اللغويــة(language
) backgroundوالوضــع االجتامعــي واالقتصــادي والعمــر أو املتغـرات األخــرى.

اختبار النمو اللغوي املبكر -

Test of Early Language Development

هــو اختبــار يتــم إج ـراؤه بشــكل فــردي ،يقــدم معلومــات تتصــل مبــارشة بالجوانــب املتعلقــة باملعنــى
(املحتــوى) والجوانــب املتعلقــة بالشــكل (الصياغــة) يف اللغــة .وميكــن تطبيــق أســئلة االختبــار الـــ ()٣٨
يف غضــون ( )١٥دقيقــة تقريبـاً لتقييــم املهــارات اللغويــة فهـاً وتعبـرا ً  -قــول مــا يُفهــم وفهــم مــا يقــال
 باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن املهــام املتعلقــة باملعــاين وتلــك التــي تتعلــق ببنــاء الجمــل وترتيــبكلامتهــا وفــق العالقــات الصحيحــة بينهــا .ويعطــى للمســتوى العمــري )٣( :ســنوات إىل ( )٧ســنوات و()١١
شــهرا ً وهــو مــن أعــداد هريســكو وآخــرون (.)Hresko, et. al., 1981

اختبار مهارات الرياضيات املبكرة (- )2

Test of Early Math Ability-2

هــو اختبــار خــاص باملهــارات املبكــرة يف مجــال الرياضيــات ويســتغرق إج ـراؤه حــول خمــس إىل عــر
دقائــق؛ وذلــك لقيــاس املفاهيــم واملهــارات التــي يتــم تعلمهــا يف املدرســة بطريقــة رســمية وغــر رســمية
عــى حــد ســواء .ويف األســئلة غــر الرســمية والخاصــة بالرياضيــات يتــم الرتكيــز عــى مفاهيــم قـراءة وكتابــة
األعــداد ،والعمليــات الحســابية ومفاهيــم األعــداد العرشيــة .ويتــم التعبــر عــن النتائــج يف شــكل درجــات
معياريــة أو درجــات مئينيــة أو مكافــآت عمريــة .ويقــدم للمســتوى العمــري  )٣( :ســنوات إىل ( )٨ســنوات
و( )١١شــهر .وهــو مــن إعــداد غينزبــورق وآخــرون (. )Ginsburg et al.,1999

اختبار قدرات القراءة املبكرة (- )2

Test of Early Reading Ability-2

يقيــس هــذا االختبــار القــدرة الفعليــة عــى القـراءة لــدى األطفــال الصغــار وذلــك مــن خــال أســئلة يتــم
الرتكيــز فيهــا عــى معرفــة املعنــى مــن الســياق والحــروف الهجائيــة (معرفــة أســاء الحــروف ،والق ـراءة
الجهريــة والقــراءة التصحيحيــة) واصطالحــات الكتابــة (أســاليب الكتابــة األخــرى) .ويوجــد منوذجــان
بديــان وبرنامــج حاســويب لتقديــر الدرجــات .ويقــدم للمســتوى العمــري )٣( :ســنوات إىل ( )٩ســنوات و
( )١١شــهر .وهــو مــن أعــداد ريــد وآخــرون (.)Reid et. al., 1989
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اختبـار قدرات الكتابـة املبكرة (- )2

Test of Early Written Language -2

يتضمــن هــذا االختبــار منوذجــن يشــتمل كل منهــا عــى اختبــار فرعــي يف أساســيات الكتابــة وآخــر
يف الكتابــة الســياقية ،أمــا اختبــار أساســيات الكتابــة فهــو يقيــس قــدرات الطفــل يف مجــاالت التهجــي
واســتخدام الحــروف الكبــرة يف الكتابــة أو التهجئــة واإلمــاء ومعرفــة عالمــات التوقــف والرتقيــم والتنويــن
واالســتفهام ،والتعجــب والنقــاط ...الــخ ،وبنــاء الجمــل ومعرفــة عمليــات مــا وراء اإلدراك املعــريف .وأمــا
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 إجـراء االختبــار مــا بــن ( )30و( )45دقيقــة؛ ويقــدم
االختبــار درجــات معياريــة ،أو درجــات مئينيــة ،أو مكافئــات عمريــة .للمســتوى العمـــري )٣( :ســنوات إىل
( )٧ســنوات و ( )١١شــهرا ً .وهــو مــن اعــداد هريســكو (.)Hresko, 1988

الحرف الرباعي -

Tetragraph

هــو سلســلة قوامهــا أربعــة أحــرف تقــوم مقــام صــوت لغــوي واحــد يتمثــل يف أصغــر وحــدة صوتيــة لغويــة
مجــردة ( )phonemeذات معنــى ومدلــول عــن طريقهــا ميكــن التفريــق بــن املعــاين يف الكلــات املنطوقــة،
أو مجموعــة مــن األصــوات اللغويــة التــي ال متثــل بالــرورة القيــم التعبرييــة الفرديــة للحــروف .ويشــار
إىل أن اللغــة اإلنجليزيــة ليــس لديهــا أحــرف رباعيــة مــن قبيــل مــا تقــدم يف كلامتهــا األم ()native words؛
ورمبــا كان أقربهــا سلســلة الحــروف الرباعيــة ( )oughيف كلــات مثــل كلمــة ( )throughإال أن ()chth
تعــد سلســلة حــروف رباعيــة حقيقيــة ( )true tetragraphعندمــا توجــد ابتــدا ًء يف كلــات ذات أصــل
إغريقــي ،مثــل كلمــة (.)chthonian

التعلم بالكتاب املدريس -

Textbook Learning

يســتخدم البعــض هــذا املصطلــح للقــدح يف التدريــس التقليــدي الــذي يتــوىل املعلِّــم توجيــه وتســيري 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
مــن الكتــب املدرســية املقــررة لكونهــا ذات صياغــة ركيكــة وتفتقــر إىل االرتــكاز عــى أســس واضحــة،
فضـاً 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

يشــر الباحثــان االســراليان ألــن لــوك ( )Allan Lukeوبيــر فريبــودي ( )Peter Freebodyإن “املعرفــة
الفاعلــة للقـراءة والكتابــة تعتمــد عــى حصيلــة زاخــرة مــن األســاليب واملامرســات التــي مــن شــأنها متكــن
املتعلمــن مــا يــي عندمــا ينخرطــون يف نشــاطات الق ـراءة والكتابــة:
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•حــل رمــوز النصــوص ( :)break the code of textsالتعــرف عــى املعــامل واألشــكال البنيويــة األساســية
للنصــوص املكتوبــة مبــا يف ذلــك النظــام األلفبــايئ للنــص واألصــوات املضمنــة يف الكلــات واالصطالحــات
واألمنــاط املتبعــة يف تراكيــب الجمــل والنــص.
•املشــاركة يف اســتخالص معاين النص ( :)participate in the meanings of textفهم وإنشــاء النصوص
املكتوبــة واملنطوقــة مــن واقــع أنظمــة املعــاين والــدالالت يف الثقافــات واملؤسســات واملجتمعــات
املعينــة ونحــو ذلــك.
•اســتخدام النــص اســتخداماً وظيفيـاً ( :)use texts functionallyالنفــاذ إىل لُــب العالقــات االجتامعيــة
التــي تحيــط مالبســاتها بالنصــوص وتحصيــل املعرفــة عــن مختلــف الوظائــف الثقافيــة واالجتامعيــة
التــي تؤديهــا مختلــف النصــوص داخــل املدرســة وخارجهــا والتفاعــل مــع تلــك الوظائــف ومعرفــة مــا
إذا هــي التــي تشــكل كيفيــة صياغــة تلــك النصــوص وتحــدد نربتهــا ودرجــة شــكليتها ومقــدار رســميتها
وتسلســل مكوناتهــا .واســتخدام النصــوص لتحقيــق الفائــدة وخدمــة األغـراض املتوخــاة.
•التحليــل النقــدي للنصــوص وتحويلهــا إىل صيــغ أخــرى (:)critically analyse and transform texts
الفهــم ومــن ثــم االســتخدام للمعرفــة التــي مؤداهــا أن النصــوص ليســت محايــدة وأنهــا متثــل وجهــات
نظــر معينــة وتتجاهــل وجهــات نظــر أخــرى وتؤثــر عــى أفــكار النــاس وأن ســهام النقــد ميكــن أن
تطالهــا شــكالً ومضمونـاً كــا أنــه ميكــن إعــادة صياغتهــا بطــرق جديــدة ومبتكــرة ومه َّجنــة.

التعلم بطريقة املواضيع -

Thematic Learning

يشــر املصطلــح إىل التدريــس الشــمويل ( )Holistic teachingملختلــف املــواد الدراســية التــي تُبنــى عــى
موضــوع عــام مشــرك .أنظــر أيض ـاً التعلــم النشــط ( )activeوالتعلــم التعــاوين ( )cooperativeوالتعلــم
البنــايئ ( )constructivistوالتعلــم باالكتشــاف ( )discoveryوالتعلــم اليــدوي ( )hands-onوالتعلــم
الشــمويل ( )holisticوالتعلــم االســتقصايئ ( )inquiryوالتعلــم بالتطبيــق والعمــل ()learning by doing
والتعلــم مــن خــال املشــاريع ( )projectوالتعلــم عــن طريــق املواضيــع (.)thematic

التدريس بطريقة املواضيع -

Thematic teaching

يشــر املصطلــح إىل تدريــس يكــون تنظيمــه قامئــا عــى مواضيــع أو مضامــن بــدالً عــن قيامــه عــى مجــاالت
املــواد الدراســية مثــل الرياضيــات أو التاريــخ.

التفكري بصوت مسموع (الكالم الخاص) -

)Think-Alouds (private speech

يعمــد املعلمــون أو الطــاب إىل التعبــر عــن أفكارهــم باأللفــاظ يف أثنــاء القـراءة الجهريــة وعــى األغلــب
عنــد الكتابــة .وتســاعد هــذه العمليــة عــى توضيــح أوجــه الــرأي التــي تنطــوي عليهــا الق ـراءة والكتابــة
واســتخدام اإلسـراتيجيات .ونســتخدم الحديــث الخــاص ( )private speechعندمــا نتعامــل مــع كل مــا هــو
مبهــم أو جديــد أو منط ـ ٍو عــى التحــدي باســتبعاد مــا نعرفــه آنف ـاً أو مــا نفهمــه ســالفاً .وينــزع الــكالم
الخــاص إىل التضــاؤل واالنخفــاض التدريجــي كلــا تحســن أداؤنــا وتطــور فهمنــا.
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)The Learning Disabilities Diagnostic Inventary (LDDI

هــو مقيــاس ملســتوى أداء الطــاب يف املجــاالت الســته الــواردة يف معظــم تعاريــف صعوبــات التعلــم،
وهــي :االســتامع ،والــكالم ،والق ـراءة ،والكتابــة ،والعمليــات الحســابية ،واالســتدالل الريــايض .ويســتخدم
هــذا املقيــاس لتحديــد الطــاب الذيــن يواجهــون مشــاكل يف التعلــم وتقديــم مــؤرشات عامــة عــن نقــاط
القــوة والضعــف يف األداء الــدرايس.

األنظمة الثالثة للتلميح القرايئ -

Three Cueing Systems of the Reading Process

األنظمــة الثالثــة املذكــورة هــي عبــارة عــن مخطــط فــن ( .)Venn diagramومبــا أنهــا كذلــك ،فــإن
تفســرها مبــارش وواضــح .أمــا التقاطــع أو التداخــل يف دوائــر مخطــط “فــن” ( ،)Vennفهــو ميثــل حــرف
العطــف ( )ANDللربــط املنطقــي بــن املجموعــات التــي متثلهــا دوائــر املخطــط تتالي ـاً .ففــي املنطــق،
عندمــا يتوقــف مــردود مــا عــى أي عــدد مــن العنــارص التــي يربــط بينهــا حــرف العطــف ( ،)ANDفــإن
هــذا يعنــي أنــه إذا نقــص أي مــن تلــك العنــارص ســوف لــن يحــدث املــردود املرتجــى .وهكــذا فإنــه مــن
خــال تصويــر النــص أو توصيفــه يف تقاطــع ( ) intersectionتلميحاتــه القرائيــة ( )cuesأو تلميحاتــه
الدالليــة ( )semanticوالنحويــة ( )syntacticوالرصفيــة وتلــك التــي تختــص بعالقــات حروفــه املكتوبــة
بأصواتهــا ذات القيمــة التعبرييــة ( ،)graphophonicفــإن مخطــط “فــن” ســوف يؤكــد بطريقــة محكمــة
اإليجــاز أن معنــى النــص إمنــا يعتمــد أو يتوقــف عــى أنــواع املعلومــات الثالثــة جميعهــا؛ فاألنــواع الثالثــة
رضوريــة بكلّيتهــا ويتوجــب معالجتهــا بأكملهــا بطريقــة متقنــة؛ وال ميكــن البتــة ملــن يتجاهــل أيــا مــن تلــك
األنــواع الثالثــة أو ال ينزلهــا منزلتهــا املناســبة أن يكــون يف مأمــن مــن تحويــر املعنــى أو تشــويهه.

املهام املتدرجة -

Tiered Tasks

يسـ�تعني املعلـ�م بنشـ�اطات ذات طبقـ�ات أو مسـ�تويات متفاوتـ�ة يف الصـ�ف الـ�درايس غـير املتجانـ�س �(het
) ،erogeneous classroomالــذي يضــم مســتويات متنوعــة مــن الطــاب مــن حيــث املقــدرة املعرفيــة،
وذلــك عــى النحــو الــذي يكفــل متكــن الطــاب مــن استكشــاف أفكارهــم وســر أغوارهــا مبســتوى يعتمــد
عــى معرفتهــم ال َق ْبل َّيــة ( )prior knowledgeويحفــز النمــو املســتمر.

اإلبعاد -

Time-out

يشــر املصطلــح إىل إس ـراتيجية 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.

التعزيز الرمزي

Token Reinforcement

التعزيــز الرمــزي أو التعزيــز بهدايــا رمزيــة هــو عبــارة عــن تدخــل ســلويك تســتخدم فيــه العمــات أو
األشــياء امللموســة للتشــجيع عــى ســلوك مــا.
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الطريقة السمعية النفسية الصوتية -

)Tomatis Audiological-Psycho-Phonolgy (APP

هــي طريقــة للتدريــب عــى االســتامع وتنطــوي عــى الحــوار مــع األجنــة قبــل الــوالدة وتشــغيل أصــوات
ذات تــرددات عاليــة لألطفــال الصغــار عــن طريــق ســاعات تثبــت عــى األذنــن وتشــد عــى الــرأس .ومــن
املفــرض أن يتحســن األطفــال ذوو صعوبــات التعلــم مــن خــال إعــادة التدريــب عــى الســمع .وليــس
هنــاك حتــى االن أبحــاث كافيــة لتأييــد هــذه الفرضيــة.

القراءة من أعىل إىل أسفل -

Top Down Reading

يــرح املؤيــدون لتعليــم اللغــة ككل ( )Whole Languageبــأن القـراءة تبــدأ مــن أعــى إىل أســفل (top-
) downمــن حيــث أن معنــى النــص إمنــا يتوقــف عــى خلفيــة املعرفــة وعــى الفهــم الــذي يحدثــه النــص
لــدى القــارئ .ويكـ ِّون القــارئ فرضيــات ويعمــل تنبــؤات ثــم يلجــأ إىل النــص فقــط ليســتعري منــه عينــات
مــن حــن آلخــر للمطابقــة مــع مــا لديــه مــن الفرضيــات والتنبــؤات.

مناذج القراءة من املستويات العليا إىل الدنيا -

Top-Down Reading Models

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).

متالزمة توريت -

Tourette’s Syndrome

متثــل متالزمــة توريــت إضطرابًــا نيورولوجيًــا (عصبيًــا) تبــدأ أعراضــه يف الظهــور عــى الحــاالت املصابــة بــه
خــال مرحلــة الطفولــة املبكــرة أو فــرة املراهقــة وذلــك بــن الســنة الثانيــة والســنة الخامســة عــرة مــن
العمــر (2-15ســنة) .ومــن خصائصهــا التــي تعــرف بهــا هــذه املتالزمــة أن الحالــة املصابــة بهــا تُظْ ِهـ ُر لزمــات
حركيــة بدنيــة ولفظيــة متعــددة تســتمر ألكــر مــن ســنه .وتــأيت هــذه اللزمــات عــى هيئــة نوبــات متتابعــة
يعقبهــا فـرات هــدوء ثــم رسعــان مــا تباغــت الحالــة مــرة أخــرى وهكــذا .وعــادة مــا تــأيت األعـراض األوليــة
عــى هيئــة حــركات غــر إراديــة (لزمــات حركيــة) يف الوجــه أو الذراعــن أو األط ـراف أو جــذع الجســم؛
وهــي لزمــات متكــررة ومتواتــرة ورسيعــة .ويتمثــل أحــد أكــر األعـراض األوليــة شــيوعا وانتشــارا يف طيــف
اللزمــات التــي تظهــر يف الوجــه (عــى هيئــة ومــض يف العينــن والنظــر بعينــن طارفتــن وفتــح العينــن
وغمضهــا برسعــة وعــى نحــو غــر إرادي وارتعــاش األنــف والتكشــر ويل قســات الوجــه امتعاضـاً أو تأملــا
أو اشــمئزازا) ويحــل محلهــا أو تضــاف إليهــا لزمــات حركيــة أخــرى يف العنــق والجــذع واألطـراف .ويســود
يف هــذه املتالزمــة التقلصــات الصوتيــة والحركيــة وقــد لوحــظ اســتخدام األلفــاظ املبتذلــة مثــل :اللعــن
والشــتم لــدى %30مــن إجــايل الحــاالت املتعلقــة بهــذه املتالزمــة ،كــا أنهــا لوحظــت لــدى  %1ممــن
لديهــم اضطـراب نقــص االنتبــاه والنشــاط الزائــد ( .)ADHDوتنتــر هــذه املتالزمــة بــن الذكــور مبعــدل
ثالثــة أضعــاف انتشــارها بــن اإلنــاث وفقـاً ملــا ظهــر مــن نتائــج التشــخيص.

إصابة الدماغ الناجمة عن حادث

Traumatic Brain Injury (TBI) -

يقصــد بهــا إصابــة الدمــاغ نتيجــة لوقــوع حــادث عضــوي يصيــب الدمــاغ وميكــن أن يــؤدي إىل تغي ـرات
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 الرتبيــة الخاصــة.
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االنتقال -

Transition

يقصــد بــه االنتقــال مــن خدمــة إىل أخــرى أو مــن موقــع إىل آخــر أو مــن برنامــج إىل آخــر .وينتقــل
األطفــال الصغــار ذوو اإلعاقــات يف الســنة الثالثــة مــن العمــر مــن خدمــات التدخــل املبكــر إىل خدمــات
الرتبيــة الخاصــة ملرحلــة مــا قبــل دخــول املدرســة أو إىل الخدمــات واألوضــاع االخــرى .أمــا املراهقــون
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 ( ،)postsecondaryوالعمل
والحيــاة املســتقلة التــي تليــق مــن الناحيــة النموذجيــة بالبالغــن يف مقتبــل العمــر.

الخطة االنتقالية -

Transition Plan

وهــي جــزء مــن الربنامــج الرتبــوي 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
العمــر .ويتــوىل الفريــق القائــم عــى الربنامــج الرتبــوي الفــردي إعــداد الخطــة االنتقاليــة مبشــاركة مــن
الطالــب قبــل الســنة السادســة عــرة 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.

نظرية النقل املدريس -

Transmission Theory of Schooling

تشــر نظريــة النقــل إىل أن النظــام املــدريس التقليــدي ينقــل نظامــا اجتامعيــا قامئ ـاً ،ال غــر ،وذلــك مــن
خــال اســتدامة ثقافتــه ومعرفتــه وقيمــه وتوطيدهــا بــدالً عــن تشــجيع الطــاب عــى التفكــر النقــدي
الحــر املســتقل بحيــث يكــون مبقدورهــم تحســن ذلــك النظــام االجتامعــي القائــم .ومــع هــذا فإنــه حتــى
جــون ديــوي ( )John Deweyاملؤيــد البــارز للتعليــم التقدمــي ( )Progressive educationرصح قائـاً :ال
يســتمر املجتمــع ويبقــى عــى قيــد الوجــود عــن طريــق النقــل والتواصــل وإمنــا ميكــن القــول بوضــوح إنــه
يوجــد يف النقــل والتواصــل.

النقل -

Transportation

يعــد النقــل مــن الخدمــات املســاندة وذات العالقــة بخدمــات الرتبيــة الخاصــة ،فــإذا تقــرر أن الطفــل يف
حاجــة لهــذه الخدمــة لــي يســتفيد مــن الخدمــة الرتبويــة 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.

خط التوجه -

Trend Line

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 ت ُســتخدم لتقييــم فاعليــة التدريــس الــذي يتلقــاه.
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الحرف الثاليث -

Trigraphs

هــو سلســلة قوامهــا ثالثــة أحــرف تســتخدم لتقــوم مقــام صــوت لغــوي واحــد يتمثــل يف أصغــر وحــدة
صوتيــة لغويــة مجــردة ذات معنــى ومدلــول عــن طريقهــا ميكــن التفريــق بــن املعــاين يف الكلــات املنطوقة
( ،)single soundأو مجموعــة مــن األصــوات اللغويــة التــي ال متثــل القيــم التعبرييــة الفرديــة للحــروف
املكتوبــة مجتمعــ ًة .عــى ســبيل املثــال ،يف الكلمــة اإلنجليزيــة ( )beautifulتنطــق مجموعــة الحــرف
الثــايث ( )eauبأنهــا ( .)/juː/ويصعــب يف بعــض األحيــان تحديــد مــا إذا كانــت مجموعــة الحــروف يف اللغــة
اإلنجليزيــة (ثالثيــة) ،ويعــزى ذلــك إىل الــدور املعقــد للحــروف الصامتــة .وهنالــك القليــل مــن مجموعــة
الحــرف الثــايث يف اللغــة اإلنجليزيــة ،ويتمثــل أحدهــا يف ( )tchيف كلمــة (.)watch

الحبسة الحسابية الحقيقية -

True Acalculia

وتسمى أيضاً الحبسة الحسابية الرئيسية وهي عدم القدرة عىل إجراء العمليات الحسابية .

متالزمة ترينر -

Turner Syndrume

هــي مجموعــة أعـراض تحــدث لــدى النســاء ،حيــث يــؤدي نقــص الصبــغ الــورايث (الكرومــوزوم) ،كروموزوم
نــوع الجنــس (×) إىل قــر القامــة والــذكاء العــادي أو اإلعاقــة الفكريــة.
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U
املتغريات غري القابلة للتعديل -

Unalterable Variables

تفهــم بعــض املتغ ـرات مثــل :أســلوب التعلــم والقــدرة املعرفيــة وحتــى مســتوى التحصيــل العــام بأنهــا
مســتقرة وثابتــة نســبياً ،مقارنــة باملهــارات التــي يلــزم أن يتعلمهــا الطالــب.

النظرة اإليجابية غري املرشوطة -

Unconditional Positive Regard

إبــداء االحــرام املطلــق وغــر املــروط مــن املعلــم أو املعالــج النفــي للطالــب أو املريــض .إن أحــد
األهــداف املتوخــاة مــن مطالبــة مــن يقــدم املســاعدة بــأن يتبنــى هــذا املوقــف هــو تشــجيع مــن يتلقــى
املســاعدة عــى أن ينظــر إىل نفســه بطريقــة إيجابيــة غــر مرشوطــة مــن حيــث اح ـرام الــذات.

التحصيل دون املستوى املتوقع -

Underachievement

يشــر التحصيــل دون املســتوى املتوقــع إىل التحصيــل الــذي يكــون أقــل مــن إمكانيــات واســتعداد صاحبــه.
ويشــمل التحصيــل الــدرايس الــذي يكــون دون املســتوى املتوقــع عــى رشيحــة مــن الطــاب أكــر مــا
ينطــوي عليــه مصطلــح صعوبــات التعلــم.

التجربة املتميزة -

Unique Experience

هــي الفكــرة التــي مؤداهــا أن لــكل طالــب أســلوب تعلــم فريــد وتجربــة تعلــم متميــزة اســتنادا ً عــى
معارفــه وخرباتــه الخاصــة.
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V
الصدق -

Validity

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 واإلجـراءات املتخــذة
عــى أســاس تلــك الدرجــات ومــدى مالءمتهــا لألغ ـراض املتوخــاة منهــا.

نظرية الكفاءة اللفظية -

Verbal Efficiency Theory

ــب نظريــة الفاعليــة اللفظيــة إىل بريفيتــي وليســقولد ()Perfetti & Lesgold, 1979؛ وهــي تنــص
ت ُ ْن َس ُ
عــى أن مجــرد الدقــة يف التعــرف عــى الكلــات أمــر ال يكفــي يف حــد ذاتــه لفهــم القــراءة بطالقــة.
وبــدالً مــن ذلــك يجــب رفــع معــدل مهــارات ترميــز الكلــات (معرفــة العالقــات بــن الحــروف وأصواتهــا)،
بحيــث تبلــغ تلــك املهــارات مســتوى عاليـاً مــن الرباعــة والتلقائيــة لــدى القــارئ لــي يتمكــن مــن تكريــس
اهتاممــه يف املعنــى واالســتيعاب.

صعوبة الحساب اللفظية -

Verbal Dyscalculia

نــوع مــن أنــواع الضعــف والصعوبــة يف مــادة الرياضيــات يعــاين صاحبــه مــن صعوبــة تذكــر العالمــات
واملصطلحــات والعبــارات والرمــوز الرياضيــة والحســابية (أي الجوانــب اللفظيــة مــن لغــة الرياضيــات).

التعبري اللفظي -

Verbal Expression

يشــر املصطلــح إىل القــدرة عــى التواصــل شــفهياً؛ ويشــار إليــه مــن الناحيــة االعتياديــة بعبــارة التعبــر
الشــفهي.

حاصل الذكاء اللفظي -

Verbal IQ

يقــوم نصــف سلســلة اختبــارات وكســلر للــذكاء عــى أســاس االختبــارات اللفظيــة (التــي تعتمــد عــى اللغــة
يف الفهــم أو التعبــر أو كليهــا) وينتــج عنهــا حاصــل الــذكاء اللفظــي ،بينــا يقــوم النصــف اآلخــر عــى
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
الــذكاء اللفظــي ،فهــي  :املعلومــات ،االســتيعاب والفهــم ،الحســاب والرياضيــات ،تحديــد أوجــه الشــبه،
النطــاق الرقمــي (مــدى تذكــر األرقــام) ،املفــردات اللغويــة.
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املتعلم اللفظي -

Verbal Learner

يشــر مصطلــح املتعلــم اللفظــي إىل شــخص يتعلــم عــن طريــق االســتامع والتحــدث عــى نحــو أفضــل مــن
تعلمــه بوســائل أخــرى مــن قبيــل القـراءة والعمــل ،أنظــر أيضـاً أســاليب التعلــم ،الســمعي ،الحــريك ،التعلــم
مبحــاكاة النــاذج ( ،)modalityوالتعلــم عــن طريــق اللمــس والتعلــم اللفظــي والتعلــم البــري.

النوع الفرعي اللفظي اللغوي -

Verbal-Linguistic Subtype

هــو النــوع الفرعــي لصعوبــة القـراءة الــذي حــدده ســبافورد وغــرورس ( ،)Spafford and Grosserوالــذي
يســتقىص جــذور صعوبــات التعلــم يف مجــال القـراءة واللغــة يف أجـزاء القــرة املخيــة التــي جــرى العــرف
عــى اعتبارهــا ســبباً يف صعوبــات التعلــم؛ وهــي األجـزاء املســؤولة عــن اللغــة .وقــد ُوجــد أن النظــر يكــون
ســليامً لــدى مــن يعانــون صعوبــة القـراءة.

التفاوت بني درجات الذكاء اللفظي ودرجات الذكاء العميل
Verbal-Performance Discrepancy

يشــر إىل الفــرق الواضــح إحصائيـاً 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
وتحديــد الق ـراء الجيديــن عــن ذوي صعوبــة الق ـراءة .واكتشــف ســبافورد  ))Spaffordأحــد الباحثــن يف
املجــال ،أن هــذه الفــروق ميكــن أن تكــون ذات جــدوى وفائــدة تشــخيصية.

الحركة األحادية -

Vergence

تشــر الحركــة األحاديــة إىل حركــة العــن الواحــدة ،أمــا التقــارب فهــو يشــر إىل حركــة العينــن معـاً 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 موضوع ـاً وبالتــايل
تحــدث حركــة العــن الواحــدة.

حواس التوازن الداخيل -

Vestibular Senses

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
أحدهــا التغــرات الرأســية أو العموديــة يف الرسعــة ،بينــا يتعامــل اآلخــر مــع التغــرات األفقيــة ويف
الغالــب يطلــق عليهــا مع ـاً مســمى حاســة التــوازن.

التعلم البديل -

Vicarious Learning

يشــر املصطلــح إىل التعلــم البدييل/عمليــات التعلــم االبداليــة أي بنــاء فضــاءات تربويــة تفاعليــة تنطــوي
عــى مالحظــة النواتــج املعــززة ،حيــث يتمثــل ذلــك يف اكتســاب القــدرة عــى االســتجابة دومنــا مامرســة.
ويعــد التعلــم عــن طريــق مالحظــة ســلوك اآلخريــن (محــاكاة النمــوذج) مثــاال للتعلــم البديــل.
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اإلعاقة الظاهرة -

Visible Handicap

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.

صعوبة القراءة البرصية -

Visual Dyslexia

قــدم مايكلبســت ( )Myklebustرشح ـاً ممي ـزا ً لهــذا النــوع مــن أنــواع صعوبــة الق ـراءة ،وبعبــارة موجــزة
صعوبــة القـراءة البرصيــة هــي عــدم القــدرة عــى معرفــة معنــى املــادة املطبوعــة وذلــك نتيجــة للضعــف
أو القصــور يف اإلدراك البــري.

املتعلم البرصي -

Visual Learner

يشــر املصطلــح إىل شــخص يتعلــم عــن طريــق النظــر عــى نحــو أفضــل مــن تعلمــه بوســائل أخــرى مــن
قبيـ�ل السـ�مع والـ�كالم .انظـ�ر أيضـ�اً أسـ�اليب التعلـ�م ،السـ�معي ،الحـ�ريك ،التعلـ�م مبحـ�اكاة النـماذ ج �(modal
) ،ityوالتعلــم عــن طريــق اللمــس والتعلــم اللفظــي.

املعالجة البرصية أو البرصية  -املكانية -

Visual or Visual-Spatial Processing

يقصــد بهــا الطريقــة التــي يتبعهــا املــخ يف تفســر املعلومــات البرصيــة أو معرفــة املعنــى مــن ورائهــا عــن
طريــق اإلدراك والتمييــز والتذكــر و/أو الرتتيــب التسلســي.

قصور اإلدراك البرصي -

Visual Perception Deficits

مــن الناحيــة النموذجيــة ،يــؤدي قصــور اإلدراك البــري إىل حــدوث مشــاكل يف إضفــاء املعنــى عــى مــا
يُــرى ويف كيفيــة معالجــة املعلومــات البرصيــة عــن طريــق املــخ مبــا يف ذلــك صعوبــة إدراك العالقــات
املكانيــة بــن األشــياء والتمييــز عــن طريــق النظــر والعالقــة بــن الجــزء والــكل.

قصور املعالجة البرصية -

Visual Processing Deficit

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؟

البرصي/السمعي/الحريك -

)Visual/Auditory/Kinaesthetic (VAK

يشــر املصطلــح إىل منــوذج مــن أســاليب التعلــم ( ،)learning stylesوحــدد هــذا النمــوذج ثالثــة أســاليب
فقــط للتعلــم هــي أســلوب مــن يتعلمــون بالنظــر ( ،)seeing –Vومــن يتعلمــون بالســمع – (hearing
) ،Aومــن يتعلمــون بــاألداء الحــريك ( .)doing – Kومل يتحــدد أي مصــدر واضــح لهــذا النمــوذج ،حيــث
يعــزى ذلــك إىل أن أصولــه تكمــن يف الربمجــة العصبيــة اللغويــة ( )NLPالتــي ظهــرت منــذ ســبعينات القــرن
معجم صعوبات التعلم

203

املنــرم؛ وعــى رغــم تاريخهــا الــذي تحيــط بــه املشــاكل مل يكتــب لهــا أن تختفــي رغــم أنــه ال ينظــر لهــا
عــى نطــاق واســع بأنهــا ذات أســاس صحيــح ضمــن حقائــق علــم النفــس .ويشــر مصطلــح “الســمعي
البــري الحــريك” إىل إحــدى نظريتــن أساســيتني يف مجــال أســاليب التعلــم ،النظريــة األخــرى هــي نظريــة
الــذكاءات املتعــددة ( ،)multiple intelligencesوالتــي كثـرا مــا نواجههــا يف املــدارس ،وال يوجــد لكليهــا
أي أســاس علمــي يف مواقــع البحــث املرموقــة والرصينــة.

صعوبة القراءة البرصية الصوتية -

Visual-Dysphonetic Subtype

هــذا التصنيــف مــن اقـراح ســبافورد وغــرورس ( ،)Spafford and Grosserويشــر إىل أن هنالــك مجموعــة
مــن األف ـراد ذوي صعوبــة الق ـراءة الذيــن تظهــر عليهــم أوجــه قصــور يف مجــال اإلدراك البــري ويعــود
الســبب يف ذلــك إىل شــذوذ يف طرفيــات االســتقبال البــري و/أو الخاليــا العصبيــة األخــرى يف مســارات
العصــب البــري أو أعصــاب العــن.

صعوبة القراءة البرصية املكانية -

Visual-Spatial Subtype

تــم التعــرف عــى هــذا النــوع مــن أنــواع صعوبــة القـراءة بواســطة بريوزولــو ( )Pirozzoloوآخريــن وميكــن
وصفــه بأنــه ضعــف أو عجــز يف القــدرة عــى التمييــز بالبــر والتحليــل عــن طريــق النظــر وتذكر املــدركات
البرصيــة ،أي التــي يتــم إدراكهــا عــن طريــق العــن.

املفردات اللغوية -

Vocabulary

يشــر املصطلــح إىل الكلــات التــي يعرفهــا القــارئ .وتشــر املفــردات اللغويــة الســاعية إىل الكلــات التــي
يعرفهــا الشــخص حــال ســاعه لهــا يف الــكالم .أمــا املفــردات اللغويــة الكالميــة فهــي تشــر إىل الكلــات
التــي نســتخدمها عندمــا نتكلــم .وأمــا املفــردات اللغويــة القرائيــة فتشــر إىل الكلــات التــي يعرفهــا
الشــخص حــال رؤيتــه لهــا مطبوعــة أو مكتوبــة .وأمــا املفــردات اللغويــة الكتابيــة فهــي تشــر إىل الكلــات
التــي نســتخدمها يف الكتابــة.

أنشطة املفردات اللغوية -

Vocabulary Activities

أنشــطة يتــم الرتكيــز فيهــا عــى بنــاء إسـراتيجيات فاعلــة للتعلــم والتعامــل اإلدرايك مــع الكلــات الصعبــة
أو املفــردات غــر املعروفــة واملألوفــة.

اسرتاتيجية الجمع الذايت للمفردات اللغوية -

)Vocabulary Self-Collection Strategy (VSS

وهــي طريقــة طورهــا هاغــارد ( )Haggardيف عــام 1986م ملســاعدة الطــاب عــى إعــداد قوائــم باملفــردات
اللغويــة املطلــوب تعلمهــا وذلــك بنــا ًء عــى اهتاممــات الطالــب وجــدول ألولياتــه.

الحرف املتحرك (حرف العلة) -

Vowel

هــو عبــارة عــن صــوت لفظــي لـ ِّـن يُ ْنطَــق مــن مواقــع معينــة مــن مخــارج الحــروف التــي تعــرض مجــرى
الهــواء إعرتاضـاً طفيفــا وتكـ ِّون سلســلة مــن الــرددات الرنانــة فــوق مســتوى الحنجــرة يف املجــاري الصوتيــة.
متييـزا ً لــه عــن الحــرف الســاكن
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W
التخطيط الشبيك -

Webbing

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 انتشــارا ً واألكــر قبــوالً لقيــاس الــذكاء لــدى األطفــال الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن 5
أعــوام و 15عامـاً .ويقــدم مقيــاس وكســلر لقيــاس ذكاء األطفــال ثــاث درجــات ذكاء ،هــي :الــذكاء اللفظــي،
والــذكاء العمــي ،وحاصــل الــذكاء الــكيل .وقــد تــم نــر هــذا االختبــار يف عــام 1949م ،وتــم تنقيحــه عــدة
مرات.

اختبار وكسلر للتحصيل الفردي -

)Wechsler Indivielual Achieuement Test (WIAT

هــو اختبــار يتــم مبوجبــه قيــاس الكــم التحصيــي يف جميــع املجــاالت الــواردة يف التعريــف الفــدرايل
(تعريــف الحكومــة االتحاديــة) لصعوبــات التعلــم وهــي :القـراءة األساســية ،والفهــم أثنــاء القـراءة ،واإلمالء،
والكتابــة ،واالســتدالل الريــايض ،والعمليــات الحســابية ،واالســتيعاب مــن خــال االســتامع ،والتعبــر الشــفهي
(الــكالم) .وقــد تــم تصميــم هــذا االختبــار ليتســنى اســتخدامه باالقـران مــع مقيــاس وكســلر للــذكاء لــدى
األطفــال ( )Wechsler Intelligence Scale for Childern-WISCبفــرض قيــاس التفــاوت بــن مســتوى
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.
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مقياس وكسلر لقياس الذكاء لدى األطفال قبل املدرسة

)Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-R

وهــو املقيــاس األوســع انتشــارا ً واألكــر قوبــاً لقيــاس الــذكاء لــدى األطفــال الصغــار (الذيــن تــراوح
أعامرهــم بــن  4أعــوام و 6,5عام ـاً) ويقــدم ثــاث درجــات ذكاء ،هــي :الــذكاء اللفظــي ،والــذكاء العمــي،
وحاصــل الــذكاء الــكيل .وقــد تــم نــر هــذا االختبــار يف عــام 1967م وتــم تنقيحــه عــام 1989م.

منطقة ويرنك -

Wernicke’s Area

جــزء فرعــي باملنطقــة الســاعية يف الفــص األيــر بالقــرة املخيــة (ويكــون يف العــادة خاص ـاً بالنصــف
األيــر للكــرة املخيــة) والالزمــة لفهــم اللغــة الكالميــة (الشــفهية) وكذلــك صياغــة حــوار لــه مغــزى ومدلول
وينــم عــن الــذكاء.

متالزمـة ويرنك -

Wernicke’s Syndrome

تشــر متالزمـــة ويرنــك إىل فقــدان مكتســب للقــدرة عــى فهــم اللغــة االســتقبالية ويتميــز ذلــك بالفهــم
الخاطــئ ملــا يقــال كــا يتضــح يف الــكالم الشــفهي غــر الحــي لفــرد.

اللغة الكلية -

Whole Language

هــي طريقــة لتدريــس فنــون اللغــة والق ـراءة ويتــم الرتكيــز فيهــا عــى التكامــل بــن مجــاالت الق ـراءة
واإلمــاء والتهجئــة والــكالم والكتابــة واالســتامع ودمجهــا جميع ـاً يف ســياق لغــوي مفهــوم( ،كالتدريــس
مث ـاً مــن الكتــب األدبيــة) .ويعتمــد املصطلــح بقــدر كبــر عــى العمــل الــذي قــام بــه كــن جودمــان
( .)Ken Goodmanوهــو يعــر عــن حركــة مهنيــة وإطــار نظــري تتجســد فيهــا جملــة مــن املعتقــدات
التطبيقيــة التــي تضبــط مســار التعلــم والتدريــس والنمــو اللغــوي واملنهــج والقواســم االجتامعيــة املشــركة.
ويــرى معلمــو اللغــة الكليــة أن األنظمــة اللغويــة متداخلــة ومتشــابكة ،وبالتــايل فهــم يتحاشــون تقطيــع
اللغــة إىل مكونــات جزئيــة ألجــل تدريــس مهــارة معينــة ويكــون الرتكيــز منص ّبـاً عــى انتهــاج االسـراتيجيات
التــي تهــدف إىل التدريــس يف ســياقات ذات معنــى ومدلــول .وتــد َّرس الصوتيــات عــن طريــق الكتابــة ومــن
خــال الرتكيــز عــى أمنــاط اللغــة يف الق ـراءة .ويتمركــز التقييــم حــول اإلثبــات الصحيــح لعمــل الطالــب.
ولقــد اســتحوذت حركــة اللغــة الكليــة عــى قــدر كبــر مــن االهتــام واســتصحبت قــدرا مامثــا مــن
النشــاط فضـاً عــا صاحبهــا مــن ســجال ومــا كان لهــا مــن تأثــر عــى كيفيــة تفكــر املجموعــة التــي أنيــط
بهــا تعليــم الق ـراءة وكيفيــة تحــدث تلــك املجموعــة عــن التدريــس.

الكلمة كامل ًة -

Whole Word

طريقــة تعليــم الكلمــة كاملـ ًة ،هــي عبــارة عــن طريقــة لتدريــس القـراءة بتقديــم الكلــات كاملـ ًة لألطفال،
أي كوحــدات كاملــة بــدون تحليلهــا إىل أجزائهــا الفرعيــة .وتشــتمل طريقــة الكلمــة الكاملــة عــى تدريــس
األطفــال قـراءة الكلــات عــن طريــق النظــر ( ،)sight read wordsمبعنــى أن يتمكنــوا مــن نطــق الكلمــة
كامل ـ ًة كوحــدة قامئــة بذاتهــا .وينطــوي تدريــس الكلمــة كامل ـ ًة عــى ربــط أســاء الكلــات بالكلــات
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املكتوبــة أو املطبوعــة .ومــن خــال عــرض الكلــات بشــكل متكــرر ،وال ســيام إذا كان العــرض يف ســياقات
ذات معنــى ،ويُتوقــع أن يتعلــم األطفــال قــراءة الكلــات دومنــا أدىن اهتــام واع بالوحــدات الفرعيــة
للكلــات .وعــى هــذا يتمثــل الهــدف مــن تدريــس الكلمــة الكاملــة يف التعــرف عــى مفــردات لغويــة عــى
هيئــة كلــات كاملــة .أمــا الفكــرة الكامنــة وراء هــذه الطريقــة ،فقــد متثلــت يف أنــه بوســع األطفــال أن
يتعلمــوا معرفــة الكلــات مــن خــال العــرض املتكــرر للكلــات عليهــم مــن غــر أن يهتمــوا اهتاممـاً واعيـاً
باألج ـزاء الفرعيــة لــكل كلمــة وذلــك عــى خــاف الطريقــة الصوتيــة لتعليــم الق ـراءة .إن مفهــوم الكلمــة
الكاملــة هــو أســلوب يبــدأ مــن الــكل إىل الجــزء ( )whole to partلتدريــس األطفــال كيفيــة الق ـراءة يف
حــن أن الطريقــة الصوتيــة هــي أســلوب يتــدرج مــن الجــزء إىل الــكل (.)part to whole

صوتيات الكلمة الكاملة -

Whole-Word Phonics

يشــر املصطلــح إىل طريقــة تحليليــة لتدريــس القــراءة بحيــث تنعقــد املقارنــة لتحديــد أوجــه الشــبه
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 ألج ـزاء الكلــات عــى أســاس كل جــزء عــى حــدة.

مهارات تحليل الكلامت -

Word - Analysis Skills

هــي مجموعــة املهــارات التــي نســتخدمها يف مجــال الق ـراءة للتعــرف عــى الكلــات وإدراكهــا ،مثــل :
تحليــل أصــوات الحــروف وق ـراءة الكلــات البرصيــة والقرائــن النصيــة التــي تؤخــذ مــن ســياق النــص
والتحليــل البنيــوي ،مثــل النظــر إىل الكلــات الجذريــة  /املصدريــة.

عمى الكلمة -

Word - Blindness

يف البدايــة ،اســتخدم مورغــان ( ،)Morganوهــو طبيــب عيــون بريطــاين ،مصطلــح عمــى الكلــات الخلقــي
( ،)Congenital word blindnessوالــذي يشــار إليــه أيضـاً مبصطلــح العــر القـرايئ النــايئ ،لوصــف عــدم
القــدرة عــى القـراءة برغــم التمتــع بــذكاء عــادي.

بنك الكلامت -

Word Bank

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
األســباب .ومــن ذلــك عــى ســبيل املثــال املفــردات اللغويــة املرتبطــة مبجــال محــدد أو موضــوع بعينــه
أو الكلــات املســتخدمة يف إنشــاء الرســائل .كــا يســتخدم املصطلــح أيض ـاً لإلشــارة إىل جميــع الكلــات
التــي يعــرف املتعلــم كيفيــة كتابتهــا بقــدر معقــول مــن الدقــة .وليــس بالــرورة أن تكــون تلــك الكلــات
مكتوبــة يف أي قامئــة.

الوعي بالكلامت -

Word Consciousness

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.
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واألطفــال الذيــن لديهــم وعــي بالكلــات عــى النحــو املتقــدم ذكــره يدركــون أهميــة تعلــم الكلــات
ويعرفــون كيفيــة التــاس الكلــات الجديــدة يف مظانِّهــا.

نطق الكلمة بدون فهمها -

)Word Calling (also Barking at Print

يســتخدم هــذا املصطلــح لوصــف القـراءة (نطــق الكلــات) بــدون فهــم؛ وهــو مــؤرش للمهــارات الجيــدة يف
حــل رمــوز الكلــات (ربــط الحــروف مــع أصواتهــا) ونطقهــا ولكنــه أيضاً مــؤرش لضعــف الفهم واالســتيعاب.

عوائل الكلامت -

Word Families

يشــر املصطلــح إىل مجموعــة الكلــات املكونــة مــن أجـزاء ذات صفــات مشــركة مــن حيــث نظــام اإلمــاء
وقواعــد الكتابــة؛ وذلــك فيــا يتعلــق باألجـزاء التــي تحتــوي عــى الحــرف املتحــرك ومــا يليهــا يف الكلمــة؛
مثــل الكلــات اإلنجليزيــة ( )HIKEو( )BIKEو( )LIKEومــا شــابهها.

مشاكل العثور عىل كلمة -

Word Finding Problems

هــي صعوبــة يف العثــور عــى الكلــات للتعبــر عــن األفــكار .وعندمــا يتأثــر معجــم االنتــاج الصــويت قــد
يكــون هنــاك مشــكلة يف اســرجاع الكلــات ذات الــردد املنخفــض بــدالً مــن الكلــات عاليــة الــردد أو
توليــد تقريبــات لكلــات تســمى الكلــات الجديــدة.

خريطة الكلامت -

Word Map

ميثــل إعــداد خرائــط الكلــات اس ـراتيجية تســتخدم فيهــا الوحــدات التنظيميــة البرصيــة إلضفــاء العمــق
والبعــد الالزمــن ملعرفــة الكلمــة ،وبصفــة خاصــة فيــا يتعلــق مبوضــوع معــن أو مضمــون محــدد أو
مفهــوم بعينــه .وميكــن اســتخدام ذلــك للتطــرق إىل املفــردات اللغويــة الجديــدة كننشــاط قبــل القـراءة أو
بعدهــا .وميكــن اســتخدام خرائــط الكلــات يف مجموعــة كبــرة أو صغــرة وإن كان مــن املفــرض تصميــم
مناذجهــا عــدة م ـرات قبــل أن يســتخدمها الطالــب يف غيــاب التوجيــه مــن املعلــم.

أسلوب الكلامت -

Word Method

هــو أســلوب تدريــس لتعليــم القـراءة للمبتدئــن بالبــدء بعــدد كبــر مــن الكلــات التــي يتعلمهــا املتعلــم
كوحــدات كاملــة قبــل أن تبــدأ عمليــة تحليــل الكلــات.

أجزاء الكلمة -

Word parts

تشــتمل أج ـزاء الكلمــة عــى اإلضافــات امللحقــة بهــا ( )affixesكســوابق ( )prefixesولواحــق ()suffixes
الكلمــة ،فض ـاً عــن أصــل الكلمــة ( )base wordsوجذرهــا (.)word roots

القراءة كلمة كلمة -

Word-by-Word Reading

القـراءة كلمـ ًة بعــد كلمــة هــي عبــارة عــن قـراءة بطيئــة جــرت العــادة عــى أن تكــون مرتبطــة بالصعوبــة
يف نطــق كلــات النــص (فــك رمــوز نطقهــا مبعرفــة العالقــة الصحيحــة بــن حروفهــا واألصــوات اللغويــة
املرتبطــة بتلــك الحــروف) أو تكــون يف بعــض الحــاالت مرتبطــة بفهــم النــص املعقــد أو غــر املألــوف .وميكن
أيضـاً أن تتداخــل صعوبــة نطــق كلــات النــص مــع صعوبــة فهمــه.
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صمم معنى الكلمة -

Word Meaning Deafness

عندمــا تكــون املدخــات الصوتيــة ســبباً لعــدم الفهــم أو التعــرف عــى الكلــات املنطوقــة عــى الرغــم مــن
إمكانيــة إعادتهــا وتكرارهــا.

جذر الكلمة -

Word roots

جــذر الكلمــة هــو أصــل الكلمــة مــن اللغــات األخــرى وهــو املنشــأ األصــي للعديــد مــن كلــات اللغــة
اإلنجليزيــة ،حيــث تعــود حــوايل ( )%60مــن كلــات اللغــة اإلنجليزيــة إىل أصــول التينيــة أو إغريقيــة.

جدار الكلامت -

Word Wall

يشــر املصطلــح إىل أحــد مكونــات إس ـراتيجية لتدريــس الق ـراءة قوامهــا أربعــة أج ـزاء .وجــدار الكلــات
عبــارة عــن مجموعــة مــن الكلــات املنظمــة بطريقــة منهجيــة واملرتبطــة ببعضهــا بصــورة أو أخــرى
واملعروضــة بأحــرف مكــرة عــى جــدار أو مــكان عــرض كبــر آخــر يف الفصــل .وتعــد أداة أو ســيلة تســتخدم
يف تدريــس املفاهيــم اللغويــة وليســت ملجــرد العــرض .وت ُص َّمــم جــدران الكلــات للتشــجيع عــى التعلــم
الجامعــي ولــي تكــون مشــركة بــن الطــاب يف الصــف الــدرايس ،حيــث متكــن الطــاب مــن أن يعرفــوا أن
الكلــات مهمــة ومثــرة لالهتــام ومشــوقة َح ـر ًِّي بهــم استكشــافها.

الذاكرة العاملة -

Working Memory

تشري الذاكرة العاملة إىل القدرة عىل تخزين وإدارة املعلومات يف الدماغ لفرتة قصرية من الزمن.
وهــي مبثابــة مخــزن مؤقــت لكميــة محــدودة مــن املعلومات مــع إمكانيــة معالجتهــا وتحويلها واســتخدامها
يف إنتــاج اســتجابات جديــدة .كــا أنهــا مكــون تجهيــزي نشــط ينقــل ويحــول املعلومــات إىل الذاكــرة
طويلــة املــدى .وتقــاس الذاكــرة العاملــة مــن خــال قدرتهــا عــى حمــل كميــة صغــرة مــن املعلومــات
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
مــن أرقــام .ويســتطيع االشــخاص البالغــن تخزيــن مــا متوســطه ( )7أرقــام يف الذاكــرة العاملــة .ويطلــق
أحيانـاً عــى الذاكــرة العاملــة مســمى الذاكــرة ثصــرة املــدى .ومــن خــال الذاكــرة العاملــة ميكــن التمييــز
بــن الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم والطــاب العاديــن .وتعــد الذاكــرة العاملــة احــدى مكونــات البنــاء
املعــريف لتجهيــز املعلومــات وبالتــايل تؤثــر تأث ـرا ً حيوي ـاً عــى اإلدراك واتخــاذ الق ـرار وابتــكار املعلومــات
الجديــدة .وتعمــل مكونــات البنــاء املعــريف معـاً يف عالقــة 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 الخـرات الســابقة
املرتبطــة باملوضــوع مــن الذاكــرة طويلــة املــدى ،وتتــم عمليــة املعالجــة للمثــر وتعطيــه معنــى بنــا ًء عــى
الخـرات 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 ( )2-6تالميــذ يكــون هدفهــم العمــل الجامعــي والتعــاون
أثنــاء أنشــطة التعلــم .ويفضــل بعــض الباحثــون البنــاء الديناميــي ملجموعــات العمــل ،عــى النحــو التــايل:
 )1اتفــاق 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 القـراءة بطالــب
واحــد عــى األقــل مــن الطــاب الجيديــن يف القـراءة إذا أمكــن ذلــك حتــى يتســنى اإلرشاف عــى الطالــب
ذي صعوبــة القـراءة وتزويــده مبــا يلــزم مــن نصــح وإرشــاد؛ وينبغــي بقــدر اإلمــكان أن تكــون املجموعــات
متنافــرة الخــواص كــا أن أعضــاء املجموعــة يجــب تغيريهــم مــن مهمــة ألخــرى أو مــن واجــب آلخــر)4 .
إبــاغ أعضــاء املجموعــات بتوقعــات عاليــة مــن حيــث املســؤولية املنوطــة بهــم كأف ـراد ومجموعــة)5 .
إســداء النصــح والتوجيهــات واق ـراح صيــغ لالضطــاع بــاألدوار؛ ومــن أمثلــة ذلــك :مــن يتولــون التقييــم
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 الق ـراءة )6 .ينبغــي أن يشــارك
الطــاب يف مســئوليات القيــادة واإلرشاف )7 .إتاحــة الفرصــة للنمــو اإليجــايب والتطــور واالندمــاج يف تيــار
الحيــاة االجتامعيــة )8 .يقــوم الطــاب واملعلــم جميعـاً بتقييــم مخرجــات التعلــم ومردوداتــه – القياســات
املحكيــة املرجــع  -مثـاً هــل أنجــزت املجموعــة أهــداف التعلــم املحــددة كام 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 منجـزات املجموعــة حيــث ميكــن تقييــم األفـراد
مبقاييــس تحصيــل تتســم مبزيــد مــن التقليديــة )9 .إن مرئيــات املعلــم مهمــة كــا أن تقديــر الدرجــات
مــن شــأنه أن يعكــس أداء املجموعــة أو أداء األفـراد يف حالــة مالحظــة تفــاوت واضــح يف التحصيــل /الجهــد
املبــذول )10 .الرتكيــز املســتمر عــى العمــل الجامعــي بــروح الفريــق الواحــد وعــى املزايــا التــي ميكــن
تحقيقهــا مــن العمــل الجامعــي.

الكتابة الجهرية -

Write Alouds

تعنــي الكتابــة الجهريــة قيــام شــخص كبــر كاملعلــم مث ـاً بكتابــة أو تدويــن مــا ميليــه الطالــب وهــذا
النشــاط التعليمــي املبكــر يؤســس ألنشــطة كتابيــة موجهــة .ويتعلــم الطــاب اكتســاب الحــس اللغــوي
ومدلوليــة أنشــطة الكتابــة .وبالنســبة للطالــب ذي صعوبــة القـراءة ينبغــي إتبــاع الكتابــة الجهريــة بكتابــة
موجهــة وأنشــطة كتابــة معــززة.

ورش عمل الكتابة -

Writing Workshops

يقصــد بــورش عمــل الكتابــة تخصيــص فـرات زمنيــة محــددة يوميــا ً،بحيــث يتعــن عــى كل طالــب موجــود
يف الفصــل أن يقــوم بالكتابــة .ويتمثــل الغــرض مــن ورشــة العمــل يف اســتخدام الكتابــة كوســيلة لفهــم
العــامل.
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