نصائح لآلباء واألمهات ملساعدة األبناء الذين يعانون من
صعوبات التعلم
 -1تعلم أكثر عن ادشكلة
إن ادعؾومات ادتاحة عن مشؽؾة صعوبات التعؾم

يؿؽن أن تساعدك عذ أن تػفم أن

ضػؾك ال يستطقع التعؾم بـػس الطريؼة التي يتعؾم هبا اآلخرون.

 -2أبحث بقدر جهدك عن ادشاكل التي يواجهها صفلك بخصوص
عملوة التعلم
وما هي أكواع التعؾم التي شتؽون صعبة عذ ضػؾك ؟
وما هي مصادر ادساعدة ادتوفرة يف ادجتؿع له؟

 -3الحظ صفلك بطريقة ذكوة وغري مبارشة
أبحث عن ادػاتقح التي تساعد عذ أن يتعؾم ضػؾك بطريؼة أفضل.
هل يتعؾم أبـك افضل من خال ل ادشاهدة أو االشتامع أو الؾؿس ؟
ما هي ضرق التعؾم السؾبقة التي ال جتدي مع ضػؾك؟

 -4من ادفود أيضا أن تبدي الكثري من االهتامم الهتاممات صفلك
ومهاراته ومواهبه
مثل هذه ادعؾومات هامة يف تـشقط وتؼدم العؿؾقة التعؾقؿقة لطػؾك .

 -5علم صفلك من خالل ىقاط القوة لديه
كؿثال لذلك من ادؿؽن أن يعاين ضػؾك بؼوة من صعوبة الؼراءة ولؽن يؽون لديه يف كػس
الوقت الؼدرة عذ الػفم من خالل االشتامع !!
اشتغل تؾك الؼوة الؽامـة لديه وبدالً من دفعه وإجباره عذ الؼراءة التي ال يستطقع أجادهتا
وجتعؾه يشعر بالػشل.
اجعؾه يتعؾم املعؾومات اجلديدة من خالل االشتامع إىل كتاب مسجل عذ ذيط كاشقت أو
مشاهدة الػقديو.

 -6إحرتم وىشط ذكاء صفلك الطبوعي
ربام يعاين إبـك من صعوبة يف الؼراءة أو الؽتابة ولؽن ذلك ال يعـي اكه ال يستطقع التعؾم
من خالل الطرق العديدة األخرى!
أن معظم أضػال صعوبات التعؾم يؽون لدهيم مستوى ذكاء ضبقعي أو فوق الطبقعي الذي
يؿؽـفم من حتدي الصعوبة من خالل اشتخدام أشالقب حسقة متعددة لؾتعؾم إن التذ وق
والؾؿس والرؤيا والسؿع واحلركة كل تؾك احلواس ضرق ققؿة تساعد عذ مجع ادعؾومات.

 -7تذكر أن حدوث األخطاء ال تعني الفشل
قد يؽو ن لدى ضػؾك ادقل ألن يرى أخطاءه كػشل ضخم يف حقاته من ادؿؽن أن جتعل
كػسك مثاال لتعؾقم ضػؾك من خالل تؼبل وقوعك أكت كػسك يف اخلطل بروح رياضقة .
وأن األخطاء من ادؿؽن أن تؽون مػقدة لإلكسان إهنا من ادؿؽن أن تمدي إىل حؾول جديدة
لؾؿشاكل وأن حدوث األخطاء ال يعـي هناية العامل .

عـدما يرى ابـك اكك تلخذ هذا ادلخذ مع وقوع األخطاء مـك أو من اآلخرين فاكه شوف
يتعؾم أن يتػاعل مع أخطائه بـػس الطريؼة.

 -8اإلعرتاف بصعوبة العمل
أعسف بان هـاك أصقاء شقؽون من العسر عذ ابـك عؿؾفا أو شقواجه صعوبة مدى احلقاة
يف عمهلا .
شاعد ضػؾك لؽي يػفم أن هذا ال يعـي

أكه إكسان فاصل وان كل إكسان لديه أصقاء ال

تستطقع قدراته عؿؾفا  .كذلك ركز عذ األصقاء التي يستطقع ضػؾك إكجازها وصجعه عذ
ذلك.

 -9أبتعد عن الرصاع غري ادجدي
جيب أن تؽون مدركا أن الرصاع مع ابـك حتى يستطقع الؼراءة والؽتابة وأداء الواجبات
الدراشقة من ادؿؽن أن يمدي بك إىل موقػ معادى مع ضػؾك وإن هذا الرصاع شقمدي
بؽام إىل الغضب واإلحباط جتاه كل مـؽام اآلخر وهذا بالتايل شوف يرشل رشالة إىل ابـك
أكه فاصل يف حقاته!!!
فبدال من ذلك من ادؿؽن أن تساهم إجيابقا مع ضػؾك بلن تساهم يف تـؿقة الزامج الدراشقة
ادـاشبة له وأن تشارك اددرشني يف وضع تؾك الزامج التي تتامصى مع قدراته التعؾقؿقة .

 -10إستعمل التلوفزيون بشكل خالق
إن التؾقػزيون والػقديو من ادؿؽن أن يؽوكا وشقؾة جقدة لؾتعؾم

وإذا شاعدكا الطػل عذ

اشتعامله بطريؼة مـاشبة فإن ذلك لن يؽون مضقعة لؾوقت عذ شبقل ادثال أن يزيد مػرداته
الؾغوية ومن ادؿؽن كذلك أن تؼوي اإلدراك لديه بان توجه له جمؿوعة من األشئؾة عام قد

رآه خالل فسة ادشاهدة مـــاذا حدث أوال ؟  ..ومـــاذا حدث بعد ذلك ؟ ..وكقػ اكتفت
الؼصة؟ ..مثل هذه األشئؾة تشجع تعؾم " التسؾسل يف األفؽار " كذلك جيب أن تؽون
صبورا ضول فسة التدريب .ضػؾك ال يرى وال يػرس األحداث بـػس الطريؼة التي تػعؾفا
أكت.

 -11تيكد أن الكتب الدراسوة يف مستوى قراءة ابنك
إن أغؾب األضػال الذين يعاكون من صعوبات التعؾم

يؼرؤون حتت ادستوى الدراد

العادي ،ولؾحصول عذ الـجاح يف الؼدرة عذ الؼراءة جيب أن تؽون تؾك الؽتب يف
مستوى قدراهتم التعؾقؿقة ولقست يف مستوى السن التعؾقؿي هلم.
جيب ان تـؿي قدرة الؼراءة لدى ضػؾك بان جتد الؽتب التي جتذب اهتاممه أو بان تؼرأ له
بعض الؽتب التي هيتم هبا أيضا اجعل ضػؾك خيتار الؽتب التي يرغب يف قراءهتا.

 -12شجع صفلك لكي يطور مواهبه اخلاصة
ما هي ادوهبة اخلاصة بطػؾك ؟
ما هى األصقاء التي يتؿتع هبا؟
جيب أن تشجع ضػؾك بان تغريه عذ اكتشاف األصقاء التي يستطقع أن يـجح ويتؼدم ويـبغ
فقفا. .

