ُ
ز ز
أبن؟
كيف ا ي
نم تركي ي
ً
من ر
شيوعا؛ مشكالت االنتباه ،والت قد يواجهها أولياء األمور نف ن ن
أكث المشكالت ن
المثل ،أو يجد أساتذة الصف
بي التالميذ
ي
ي
ن
ن
والت
صعوبة يف ادراتها .وال تتوقف صعوبة االنتباه فحسب عىل صعوبة تركث الطالب فحسب؛ بل تمتد للمشكالت السلوكية ي
ً
ينم لديه مشكالت انفعالية
تكون محاولة من الطالب أن يجد ما يحصل عىل انتباهه بدال من المادة العلمية ،كما أن ذلك قد ي
كأن يحبط بسبب تقييم اداءه ،وشعوره بالفشل والعجز.

وقد تواجه األم نف ن ن
المثل صعوبة االنتباه ن يف عدة صور منها:
ي







هامش.
سمع أو برصي
سهولة تشتت انتباه الطفل بأي منبه
ي
ي
ن
التكث عىل المطلوب منه.
الت يستطيع فيها
قرص الفثة الزمنية ي
عدم القدرة عىل تطبيق االوامر المركبة (سلسلة من الخطوات).
ر
كثة النسيان لمتعلقاته وللتعليمات.
االنتقال من نشاط آلخر دون اتمامه.
صعوبة العودة إىل المهمة المطلوبة منه التمامها.
ً
شيوعا هو "هل ضعف ر
ر
الي ز
ز
ابن الذي لم يتجاوز بعد السبعة أعوام؟،
كي
أكي األسئلة
ي
طبيع لدى ي
وحن أي مدى يمكن اعتبار ضعف ر
الي ز
ر
كي مشكلة؟ "

ن
لك يكون رد هذا السؤال ً
تضع يف االعتبار أن قدرة الطفل
بالنواح االرتقائية البنك ،يجب أن
ملم
ِ
ي
ي
ً
ن
ن
ن
ترتق تدريجيا ،وتتمثل القدرة يف انتقاء ما هو ضوري وما هو غث ضوري ،وقدرته عىل تجاهل
ي
الموضوعات غث المهمة ،ويختلف فيها االطفال فيما بينهم البعض ،ولكن نستطيع القول أن طالب عمره
 7سنوات لديه القدرة عىل أن ينتبه لفثة تمتد ر
ألكث من  15دقيقة ،وذلك يعتمد عىل نوع المنبه الذي
يتعرض له ،فقد يجلس ابنك امام الكارتون ساعة كاملة ويحافظ عىل انتباهه ،ولكن ال يستطيع أن يجلس
لمدة  10دقائق التمام مهمة اكاديمية .لذلك فإن محك الحكم عىل خطورة مشكلة التشتت عدة معايث
وه:
عليك مطابقتها عىل طفلك لتحديد شكل المساعدة الالزمة له؛ ي









نسيان متعلقاته الشخصية ،ونسيان ما يقرأ أو يسمع.
ن
ن
الروتي أو القواعد.
يواجه صعوبة شديدة يف تقبل تغيث
ً
بدال من أن يطلب المساعدة.
سهولة الشعور باالحباط
وجود نوبات غضب متكررة السباب بسيطة.
يظهر كأنه ال يستمع للمتحدث.
عدم اكمال االنشطة والمهام المطلوبة.
االنتقال من نشاط آلخر دون اتمامه ،ويظهر كما لو أنه غث صبور.
ً
ً
أن تكون شدة مشكلة االنتباه معوقه له اجتماعيا واكاديما.

طفلك ن يف عمر
 4سنوات
يكون قد تعلم
كيف يتحكمون
ن يف انتباهه
واصبح لديه
القدرة عىل
ن
التميث ن
بي مت
عليه االنتباه
ومت يمكنهم
عدم تر ن
كث
انتباههم.

التحصيل االكا
يعتمد عىل تط
القدرة عىل
ومق
االنتباه
التشتت

ولتناول ادارة مشكالت االنتباه ادى اطفالنا
سنتكلم عن شقين الزمين

الوقائي.

العالجي

ً
ن
أبت من مشكالت االنتباه؟
أوال :كيف ي
أف ي
 -1تنمية الكفاءة والنجاح :فالنقد الدائم وتر ن
كث األهل عىل األخطاء يعزز حدوث مشكالت االنتباه واستمرارها ،كما يعمل
التاىل:
عىل احباط االطفال وشعورهم بالقلق مما يجعلهم ال ينتهون من المهام .ولتمية ذلك عىل األهل اتباع
ي
 اخث له مهمات فيها فرص نجاح عالية وامتدح اتمامه لعمله (مالئمة لعمره؛ فاختيار مهما شديدة السهولة أو شديدةا
لصعوبة ستعزز االحباط)
 تجنب مواقف االحباط من خالل زيادة الثناء والتشجيع التمام المهام
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تعليم الطفل تر ن
كث االنتباه
وذلك يبدأ ن يف سن مبكر من خالل تعزيز وتشجيع الطفل عىل أن يستمر انتباهه منصب ن يف اداء مهام مثل:
ً
ن
ألعاب الثكيب :تر ن
ن
بيتي من
كث انتباه الطفل يف لعبة لفثة زمنية تطول تدريجيا (تشجيع طفل  3سنوات عىل بناءه
المكعبات).
والت تشجع الطفل عىل االنتباه للخصائص البارزة.
الت تركز عىل أوجه الشبه واالختالف ،ي
األلعاب ي
وينه المهمة المطلوبة ،وأن
من خالل اداء الدور :يمكن للوالد أن يمثل مع االبن موقف عىل أنه يستطيع أن يركز
ي
يلعب االبن دور العائق.

ً
ن
ً
ابت سهل التشتت؟
ثانيا :ما الذي عىل فعله مع ي
 -1نظم بيئته وقلىل المشتتات وذلك نف بداية تعلمه تر ن
كث االنتباه ،من خالل:
ي
ي
ي
 تحديد مكان مخصص لكل نشاط مطلوب منه ،وقت الطعام عىل
ن
خاىل من
الطاولة ،وقت اللعب عىل سجادة ،وقت المذاكرة يف مكان ي
المشتتات السمعية والبرصية.
ن
counselor
 كما يمكنك مساعدة ابنك عىل أن يركز عىل مهام متتالية يف ورقة
واحدة دون أن يتشتت من خالل تغطية الورقة بقطعة كارتون
مثقوبة ،يظهر فيها المسألة المطلوب منه أدائها فقط (كلما كانت
البيئة منظمة كان أسهل البنك تعلم تر ن
كث االنتباه).
الت يفضلونها ،وأن يكون الوقت المخصص لكل مهمة
 البدء بالمواد ي
ً
قصث مع فثات محددة مسبقا من الراحة أو اللعب ،وتقوم األم بزيادة
ً
وقت المهمة تدريجيا مع تزايد قدرة الطفل عىل االنتباه لفثة أطول( .يمكنك االستعانة بساعة المنبه)

 تحديد التعليمات بشكل سابق لكل مهمة عىل حدة ،ومنظم وواضح ومحدد ،ومن المهم أن تتأكدي أن
ابنك ينظر اليك.
 تجنب الكالم غث ن
الرصوري ،ألن ذلك يعمل عىل تعقيد مشكلة االنتباه (كل مرة بكرر نفس التعليمات وال
يوجد ىرح).
ً
ن
تنه طعامك أوال بعدها يمكنك االستمتاع
 تشجيع الطفل عىل الثوي وعدم الترسع يف الترصف (أفضل أن ي
بقراءة القصة).
ن
لك ال يزيد من تعقيد المشكلة
 البد أن يكون لدى الطفل روتي ثابت غث متغيث ي
ً :
 تحديد التعليمات بشكل واضح بدال من (نظف حجرتك)( -اجمع لعبة المكعبات من عىل االرض وضعها
ن يف صندوقها المخصص).
 -2تعزيز االنتباه ومقاومة التشتت ،والذي يعمل عىل زيادة طول فثة االنتباه ،وذلك من خالل تعزيز الفثات الذي يكون
فيها الطالب منتبه فقط – وليس العكس -حيث أن معظم الوقت الذي يكون الطفل فيه مشتت مستحوذ عىل انتباه
من حوله.
ن
ن
المنقض يف مشاهدة التلفاز والعاب الفيديو.
 -3التقليل من السكر ،والوقت
ي

الخالصة:

ً
صحة أولدنا النفسية مسؤولية اآلباء ،فهم ر
األكث قربا من الطفل ،وأقدرهم ن يف تقديم المساعدة والعون ،وذلك من خالل
ن
والتميث ن
بي العارض منها والمستمر ،وتحديد شدة الصعوبات ودرجة اعاقتها لتحديد سبل
االنتباه لسلوكيات ابناءنا
ر
الت
الت يحتاجها .كما أن تجاهل المنذرات من شأنه أن يفاقم صعوبات أكث لدى الطفل؛ فتجاهل الصعوبات ي
المساعدة ي
الت يواجهها أبنائنا
يواجهها ابنائنا من شأنها أن تتطور لتصبح مشكالت أعقد ،لذلك وجب علينا التعامل مع الصعوبات ي
نفش سوي.
بشكل تربوي يضمن لهم نمو
ي
ن
لمزيد من األسئلة والستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع ،ال تثدد يف التواصل مع أ /عائشة طارق ،مرشدة طالب الصف
ن
البتدان بمدرسة جلوبال عىل Aisha.Tarek@gba.edu.kw
والثان
األول
ي
ي

