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 قبل كل شيء إلى األولياء.هذا الدليل موجه 

لجمع المعلومات للمهنيين الصحيين/ األطباء/ شبه الطبيين يمكن أن يكون هذا الدليل  وسيلة 

... مع ذلك يمكن أن يوجه إلى لألساتذة، وكذلك يفي المحيط التربوي االجتماعي والتعليم

 أطفالكم.

 الجميع. متناولإرادتنا هي جعل المعلومة في 

ولهذا قمنا بعمل جد مهم من أجل تبسيط المصطلحات المستعملة في مجال االضطرابات 

)اضطرابات نقص االنتباه/ فرط  TDA/Hو Dysالنمائية العصبية وخاصة اضطرابات 

 الحركة(.

أفضل في  بشكلات تحمل المعلومات عن االضطرابات، وأفكار لمرافقة أطفالكم حهذه الصف

 المنزل والمدرسة، مهما كانت مرحلة الرعاية.

، فمن خالله نحاول أن نسهل Identidysكيفية استعمال مقاييس  يرشدكم علىهذا الدليل 

 المشوار لكم وألطفالكم بفضل عدة طرق.

م من أجزاء مستقلة عن بعضها البعض ليمكنك 5، دليل ينقسم إلى Identidys مقياس-

 ير اهتمامكم.وع الذي يثاالتجاه إلى الموض

بعض الفصول الفرعية مشتركة ما بين المجاالت للدليل )مثال بعض النصائح لتعامل في 

 المنزل(.
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 لتذكير

كمقياااس يساااعد علااى رصااد  اعتبااارهلاايس أداة لتشااليص لكاان يجاا   Identidys مقياااس 

 .Dys تاضطرابا

 www.identidys.com اإلنترنت: على النسلة يمكن تحميل أو ملئ مباشرة 

 

 

 

 

 ؟ Identidysلمن هو موجه  Dysمقياس مساعدة اضطرابات 

فاي اللةاة، ب )ولي األمر( للطفال الاذي يشاتبه أن لدياه اضاطرا يج  ملؤه من طرف األولياء-

 (.TDA-H) ( مع/ أوDysوالتعلم )

 السنة الرابعة متوسط. -األطفال المتمدرسين من السنة الثانية ابتدائي يلص-

أهميااة إجابااة األولياااء علااى جميااع األساا لة المطروحااة فااي االسااتبيان وعااد  التااردد فااي طلاا  -

 المساعدة إن لز  األمر.

 

  ؟ Identidysكيف يتم ملئ االستبيان 

 الصعوبات التي تم وصفها في االستبيان حاضرة. /الحاالتيج  اإلجابة بالنسبة لطفلكم، إذا 

 : كثيرا )عدة مرات في األسبوع، حتى عدة مرات في اليو (.نعم

 : قليال )يعد على أصابع اليد الواحدة(.ناذرا

 : أبدا )لم يواجه طفلك هذا الموقف/ الصعوبة.ال

صاائي الاذي يطلاع علاى جمياع األسا لة، هاذا يسامح لألخ حرية إضاافة تعلياإ إلاى واحادة و/أو

 األجوبة أن يكون لديه أقصى قدر من المعلومات التي تلص ابنكم.

 

http://www.identidys.com/
http://www.identidys.com/
http://www.identidys.com/
http://www.identidys.com/
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 ؟ Identidysماذا نجد في االستبيان 

 أجزاء تتناول كل منها مجال /موضوع محدد. 5ينقسم االستبيان إلى 

 

 )االندفاعية: /االنتباه/ فرط الحركة :مجال )أ 

المفرطاة واالندفاعياة الطفال، الحركاة  عنادعلى الصعوبات المحتملة فاي التركياز  نظرة يتيح-

 اليومي. تصرفهالمالحظة في 

نقااص االنتباااه )مااع/ أو باادون فاارط الحركااة( لااديهم هااذا النااوع ماان  األطفااال ذوي اضااطراب-

 الصعوبات.

يمكان أن يتجلاى  (TDA/Hنقص االنتباه مع أو بدون فرط الحركاة واالندفاعياة ) اضطراب-

 من خالل نقص القدرة على االنتباه، الفوضى، مظاهر فرط الحركة أو االندفاعية... الخ

يج  أن تكون هذه الصعوبات موجودة في نفاس الوقات ، TDA/Hللحصول على التشليص 

 (.DSM5أشهر ) 6منذ أكثر من  العائليفي الوسط المدرسي والوسط 

 

 )ة:فهيالش اللغة  :مجال )ب 

كااون علااى المسااتو  تأن  الشاافهية تملااة والمرتبطااة باللةااةالمحنظاارة علااى الصااعوبات  يتاايح

 التعبيري )إمكانية التعبير، صياغة الجمل( والمستو  االستقبالي )فهم ما يقال له(.

فاي اللةاة البراغماتياة  الشفهية الدسبراكسايا اللفظياة، اضاطراباألطفال ذوي التأخر في اللةة 

 أو عسر الكال  اللةوي لهم هذا النوع من الصعوبات.

يقابل نقاص علاى مساتو  عملياة الفهام ماع أو  الشفهيةالمحددة للةة  تعسر اللةة أو اضطرابا

 .الشفهيةانتاج اللةة 

في العفوياة )يمكان أن يشاابه اللجال(، قلاة الكلماات )يبحا  دائماا  نقصيستطيع أن يأخذ شكل 

 كلمة بدال عن أخر (. لالكلمات(، التحويالت اللفظية )يستعم على

 وفي بعض األحيان صعوبات على مستو  التفاعل االجتماعي.

 ودائم رغم وجود التحفيز الحسي المالئم. ب شديدايتعلإ األمر باضطر
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 )اللغة المكتوبة: :مجال )ج 

نظارة علاى الصاعوبات المحتملاة والمرتبطاة باللةاة المكتوباة أماا أن تكاون علاى مساتو   يتيح

 اة والكتاباة فاي ساياق معاين )تادوين هام ماا يقارأ( كاذلك علاى مساتو  التهجوف ة اتهجالقراءة )

 مالحظات، نقل من السبورة(.

ع ماان األطفااال ذوي تااأخر اللةااة المكتوبااة أو ديسلكساايا/ عساار اإلمااالء يواجهااون هااذا النااو

 الصعوبات.

ياؤرر علاى معرفاة الكلماات فاي  اضطراب المحادد للةاة المكتوباة هاي اضاطراب سلكسيا أودي

 وضعية القراءة.

، ضعف في القدرة علاى فهام المكتاوب وكاذلك صاعوبات فاي التهج ةوهذا ينجر عنه بطئ في 

 اإلمالء.

 

 )المهارات الحركية/ التموقع المكاني: :مجال )د 

الكباار ،  ،نظاارة علااى الصااعوبات المحتملااة والمرتبطااة بالمهااارات الحركيااة )الدقيقااة يتاايح

رر علاااى بعاااض النشااااطات اليومياااة )اساااتعمال األدوات التنسااايإ، الدقاااة، التاااواتن( التاااي تاااؤ

 المدرسية، ارتداء المالبس، استلدا  األواني المنزلية(.

إلمكانياة التموقاع المكااني د عاائإ وتيادة على هذا هناك صعوبات اإلدراك البصاري التاي تعا

 للريطة، وضع العمليات الحسابية(.)الهندسة، تحديد موقع على ا لطفل

التنسيإ الحركي )ديسبراكسيا( يواجهاون هاذا الناوع عسر  ضطرابأصحاب  امثال: األطفال 

 من الصعوبات.

راب طاضاا مصااطلح لالديسبركساايا لاام يعااد مصااطلح يسااتعمل حاليااا فااي المؤلفااات، باال نسااتعم

ر علااى قاادرة العماال ا لااي فااي عمليااة التلطاايط والتنظاايم ، فهااو اضااطراب يااؤرنمااائي لتناسااإ

 والتنسيإ الحركي.

أو  /مثاال: النشااطات الرياضاية ماعبات في المهاارات الحركياة الكبار  يمكن أن يتميز بصعو

 المهارات الحركية الدقيقة )ارتداء المالبس( مع فقدان الدقة.

 

 الوظائف التنفيذية: :(مجال )ح 

نظاارة علااى الصااعوبات المحتملااة والمرتبطااة بالااذاكرة )القاادرة علااى االحتفااا  بالتعليمااة  يتاايح

 الشفوية، كتابية، تتضمن الحساب الذهني(

 والتكلم(. التصرفمهارات التلطيط )القدرة على التفكير قبل 
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مان نشااط إلاى ،خار، ومان تفكيار إلاى ،خار دون فقادان  االنتقاالالمرونة الذهنياة )القادرة علاى 

ر الو ائف التنفيذية يواجهون هاذا الناوع مان سمتالتمة عذوي تسلسل األفكار( مثال األطفال 

  الصعوبات.

فاي المروناة الذهنياة والاذاكرة العاملاة،  بتادهورالو ائف التنفيذية يمكان أن يتارجم  اضطراب

ب أكثار نقص في هاذه الو اائف يمكان أن يشاكل اضاطراالتلطيط، الالسيطرة المثبطة وكذلك 

 التنفيذية. ر الو ائفشدة وشامل يسمى متالتمة عس

عرف عموما باضطراب مكثف للسايطرة المثبطاة والتاي أعراضاها أكثار شادة هذه المتالتمة ت

وكاذلك عاد  السايطرة  ما هاو متواجاد فاي محيطاه إلى لمس كل الميلة أو ذاتية )يي ب "مةنطة"

مه(، نقص مهام فاي الاذاكرة تصرفاته أو كالعلى كبح بعض األفكار(، الميل إلى المثابرة )في 

 (Mazeau et Moret 2013العالمة )

 

ة يواجهون باستمرار صاعوبات يأو الكتاب /ية معاألطفال الذين لديهم اضطراب في اللةة الشفه

ا المجااال )وبهااذا يشااير لوجااود اضااطراب فااي هااذا فااي الااذاكرة العالمااة التااي ياانعكس علااى هااذ

 المجال(.

 يشاير هاذانا كذلك وجود اضطراب التحدي يمكن أن يؤرر كثيرا علاى هاذا المجاال و)وال حض

 إلى وجود اضطراب في هذا المجال(.

 

  مالحظة فيما يخص المجال )أ(:

اليومياة  أو فرط الحركة يلص عموما كل لحظة من الحياة /وجود اضطراب نقص االنتباه مع

)في المدرسة، المنزل، والنشاطات الترفيهية( في حالة ما كانات صاعوبات االنتبااه والهيجاان/ 

 االندفاعية غائبة أو موجودة بدرجة قليلة في واحد من المجالين التاليين: المدرسية، اللاص.

 ماذا أفعل؟ 

صاالح يعناي أن هاذه الصاعوبات غيار موجاودة إلخفااء اضاطراب  عندئذ المجال )أ( يعاد غيار

 االنتباه.

 يساوي صفر. وإن مجموع النقاط للمجال )أ(

ب "نعام" علاى حاد ساواء للمدرساة والحيااة اللاصاة، ساواء  أجبتماعتبارا من اللحظة التي -1

 حساب النقاط.يمكن للهيجان/ االندفاعية فقط أو االرنين معا،  أواالنتباه فقط، 

العكس إذا أجبتم "قليال" أو "ال" سواء فاي المدرساة فقاط أو فاي الحيااة اللاصاة فقاط، أو  و-2

 االرنين معا، لالنتباه والهيجان/ االندفاعية فال يمكن حساب النقاط.
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 مثا (0مجموع النقاط للمجال )أ( يساوي صفر )=

 Un exemple du questionnaire 

 لى االستبيان؟ماذا أفعل بعد االنتهاء من اإلجابة ع 

نموذج اإلجاباات بالطريقاة لبمجرد االنتهاء من ملئ االستبيان بأكمله يج  جمع النقاط مطابقة 

 التالية:

 نقاط. 2 نعم=

 نقاط. 2 قليال=

 نقطة. 0 ال=

 نقطة. 24-0راوح مجموع النقاط ما بين تي سؤال وبهذا 12يحتوي على  كل جزء

 5إلااى مجمااوع النقاااط المحصاال عليهااا فااي مجاااميع )نقاااط( مطابقااة  5سااوف تحصاالون علااى 

 مجاالت.

 مثال: مجموع النقاط للمجال )ج( اللغة المكتوبة:

 

 إلى الصفحة الموالية نمر ،نقطة 8.5حاليا لدينا                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

نقاط 2  

نقطة 0  

نقاط 2  

نقطة 0.5  

نقاط 2  

نقاط 2  



Propriété intellectuelle : J BIANCHI, O CHARTIER, F NUNES neuropsychologues - 2021    8 

 

 

                                        

                             

                           

 

 

 

 

 

 نتائج؟ 5ما تحصلن على اآلن بعدماذا نفعل 

نضاع مجماوع "  Identidys "ا ن نستطيع إنشاء لمحة عن الطفال فاي الصافحة األخيارة ل

 لكل مجال على مقياس. النقاط المحصل عليها

 نقطة. 18.5)ج( )اللةة المكتوبة(=  : مجموع النقاط للمجالمثال

مجااااااال )ج( اللةااااااة                                                  18.5                                  

 المكتوبة

  0               10.5قبة              رام 19.5         احتمال 24    

 

  /مجاالت ماذا أفعل؟ 5أو أكثر من أنا في المنطقة الخضراء في واحدة 

 برر صعوبات في هذا المجال.ال ي"  Identidys " مقياس

 

  مجاالت ماذا أفعل؟ 5أنا في المنطقة البرتقالية في واحدة/ أو أكثر من 

 المجااال. هااذهلصااعوبات محااددة فااي هااذا  باارر احتمااال معتاادلي"  Identidys " مقياااس

الصعوبات يج  متابعتها ونحثكم على مراجعاة هاذا الادليل الملصاص لهاذا المجاال والتقارب 

  من المهني الملتص.

نقاط 2  

نقطة 0  

نقاط 2  

نقاط 2  

نقاط 2  

نقاط 2  

نقاط في الصفحة  10 +نقطة في الصفحة األولى  8.5

 18.5= الثانية. المجموع يساوي

 للمجال اللغة المكتوبة.

 ع المجاالت الموجودة في االستبيانهذا لجمي نكرر
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  مجاالت ماذا أفعل؟ 5أنا في المنطقة الحمراء في واحدة/ أو أكثر من 

لوجاود صاعوبات محاددة فاي هاذا المجاال ينصاح  برر احتمال أكيادي"  Identidys " مقياس

مراجعة الدليل المتلصص للمجال الذي باه  ويج توجيه الالتقرب إلى مهني ملتص من أجل 

 إشكالية بنسبة لطفلكم.

 

 

 بل التشخيص:وإمكانية استعماله قيف تربوي/ يلتك نصائح من ذهب

عرفااة كيفيااة مساااعدته علااى م بمثابااةصااعوبات الااتعلم، فااي تمدرسااه هااو  ذوي دة الطفاالمسااان-

 .في مدرسته التأقلم

المعلمااين التاليااة ليساات شاااملة لكاان تساامح لفريااإ  والتااأقلم تجاادر اإلشااارة أن قائمااة التكيااف-

 مكتسباته العلمية في انتظار الحصول على التشليص.من  تحسين ال المسؤولين عن الطفل، 

 

 األهم. صادرة التكيف وفي العطف هو -

 .J.B األستاذ" متطلبات هعاني من عد  تداركهو عبقري صةير ي DYSالطفل "

 

 :)المنطقة الحمراء للمجال )أ 

ال يسااتطيع ضاابط قدراتااه االنتباهيااة واإلدراكيااة لماادة طويلااة. الطفاال لديااه اضااطراب االنتباااه 

 اقتراح "راحة للدماغ" منتظمة وخفض المتطلبات الكمية /التركيز على الجودة.

أن يشارك  لذلك يقترحصعوبات في التعلم إذا لم يتحرك  فرط الحركة، يظهرل الذي لديه الطف

ه أن يتحارك علاى كرسايه "كلماا لقسام )توتياع، جماع األوراق( يسامح لافي بعض المهاا  فاي ا

 رك أكثر، كلما تعلم أكثر".حت
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  الشفهيةالمنطقة الحمراء في المجال )ب( اللغة: 

  ضامان الفهام ، يجايواجه صعوبات مهمة في الفهام الشفهيةالطفل الذي لديه اضطراب اللةة 

 وتبسيط المفردات المستعملة. وتجزئتها صياغتهاالصحيح لتعلمية وذلك بإعادة 

لقياا  بالعمال المطلاوب مانهم. فلاذا نقتارح ل إضاافي األطفال غالبا ما يحتاجون إلى وقت ؤالءه

حفاا   يصااع  علاايهمرا يااوأخ .هم وقاات إضااافي أو تلفيااف حجاام التمااريننحبطبيعااة الحااال ماا

 .لتسهيل عملية الحف   استعمال مذكرةب جداول الضرب فننصحهم

 

 :المنطقة الحمراء في المجال )ج( اللغة المكتوبة 

لااديهم صااعوبات فااي الفهاام، القااراءة وصااعوبات فااي  المكتوبااةاألطفااال ذوي اضااطراب اللةااة 

 الهجاء.

 عاقبهم على الهجاء واإلمالء.  منهم القراءة بصوت مرتفع، وال نمن األفضل أن ال نطل

 نقتارحذا لابالعمال المطلاوب مانهم فماا يحتااجون إلاى وقات إضاافي لقياا  األطفال غالبا هؤالء 

وكااذلك يصااع  علاايهم حفاا  جااداول  ،التماارين حجاام بطبيعااة الحااال وقاات إضااافي أو تلفيااف

 الضرب.

 

 :المنطقة الحمراء في المجال )د( المهارات الحركية/ التموقع المكاني 

البصارية الحركياة لاديهم غالباا صاعوبات لتحدياد المكاان ال يجا   تذوي االضطرابا لألطفاا

 معاقبتهم على أدائهم في الهندسة، تحديد الموقع على اللريطة الجةرافية ووضع العمليات.

 هؤالء األطفال يجدون كذلك صعوبات حركية ال يج  معاقبتهم على:

 للدروس(. مللصالكتابة )تقليل متطلبات الكم، اقتراح -

 (.إلخعلى الصعوبات المرتبطة باستعمال األدوات المدرسية )المدور...-

 على المهارات البدينة في الرياضة.-
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 :المنطقة الحمراء في المجال )ح( الوظائف التنفيذية 

 األطفال ذوي اضطرابات في الذاكرة قصيرة المد .

  استعمال المذكرة. والمها  المزدوجة  تجن تجزئة التعليمات الشفوية، -

نشاطاتهم من األفضل اقتراح روتين للعمال لتلطيط األطفال لديهم صعوبة في تنظيم وهؤالء -

 وتقليص المتطلبات الكمية.

ماااذكرات  نجبااارهم علاااى تااادوين المالحظاااات )اقتاااراح ال المهاااا  المزدوجاااة صاااعبة علااايهم-

 لدروس(.

 

 إلى أين نتجه؟

 قبل كل شيء.

)صاعوبات اللةاة يمكان أن تكاون نتيجاة  أجرياتيج  التأكد أن قياس السمع وقياس البصر قد 

 نقص السمع(.

باإلضافة إلى الذهاب إلى الطبي  )أعصاب أطفال، نفسااني أطفاال، عاا ( هاذا لضامان عملياة 

 التنسيإ والمتابعة والرعاية.

 ةياتم إلاى بعاد دراساة معرفيا، ولكن ال ينبةي أن عياديأخيرا يمكن استشارة أخصائي نفساني 

 شاملة.

 

 المنطقة الحمراء المجال )أ( االنتباه/ فرط الحركة/ االندفاعية 

يم عان طرياإ التقياالعقلياة واالنتبااه  لم النفس العصبي لتقيم اللصاائصأخصائي نفساني في ع

 الكمي والكيفي.

 والمكتوبة. الشفهيةيم الكمي والكيفي للةة ( لتقييأخصائي علم النطإ )أر طوفون

 

  الشفهيةالمنطقة الحمراء للمجال )ب( اللغة: 

 المكتوبة. و الشفهيةيم الكمي والكيفي للةة أخصائي عالج النطإ لتقي
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 :المنطقة الحمراء للمجال )ج( اللغة المكتوبة 

 المكتوبة. و الشفهيةيم الكمي والكيفي للةة ج النطإ لتقيأخصائي عال

 

  )المهارات الحركية/ التموقع المكاني:المنطقة الحمراء للمجال )د 

يم الكمااي والكيفااي للمهااارات ي/ معااالا االضااطرابات الحركيااة لتقيااأخصااائي العااالج الااو يف

 الحركية، اإلدراك البصري ورسم اللط.

 يم الكمي والكيفي للقدرات الحركية البصرية والبصرية العصبية.أخصائي عالج النطإ لتقي

 

 )الوظائف التنفيذية: المنطقة الحمراء للمجال )ح 

 .المكتوبة و الشفهيةيم الكمي والكيفي للةة أخصائي عالج النطإ لتقي

عان طرياإ ت الذهنياة التنفيذياة واالنتبااه يم القادرانفساني في علم النفس العصبي لتقي أخصائي

 تقييم كمي وكيفي.
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 من هم هؤالء المختصين؟

 

 (:يأخصائي عالج النطق )أر طوفون

)كاملاة أو جزئياة  الجتمااعيالحصاة تسادد مان طارف الضامان اطبية ألن  وصفةبحاجة إلى  

 حس  البلدان(.

الفحااص عنااد أخصااائي عااالج النطااإ أرناااء  بأولويااة( توصااي HASالهي ااة العليااا للصااحة )

 اللةة. باضطرابات االشتباه

 ملتلف.تربوي الذي يضمن تكفل  معالاال يج  الللط مع 

 :على العموم 

التواصاال ببناااء اللةااة الشلصااية والكتابااة  تاضااطرابا النطااإ يهااتم بااالتقييم:أخصااائي عااالج 

 الكال  والنطإ والمنطإ الرياضي. توكذلك اضطرابا

 التقييم: 

، الشاافهيةالتواصاال وصاياغة وبناااء اللةاة  تتم بتقيايم اضاطراباأخصاائي فاي عااالج النطاإ يهاا

هااذا التقياايم يعااد اللطااوة األولااى التااي تااؤدي إلااى فهاام  .الكااال  والنطااإ تاضااطراباوالكتابيااة 

 تدري  المنزلي.الفي بعض األحيان إلى التكيف المدرسي و وترشدناالصعوبات لد  الطفل 

 التكفل: 

أو لمسااتواه و/ لساانهأخصااائي عااالج النطااإ يساااعد طفلكاام لتطااوير مهاراتااه الةياار مكتساابة 

 أكثر راحة في مواجهة الصعوبات. ن ويكونالتحسب له ما يسمحالدراسي، 

ذا ما يسامح لاه بمانح معناى للةاة أخصائي في عالج النطإ يساعد طفلكم لبناء البراغماتية، وه

 في التعامل مع ا خرين.فعالية أكثر ليجعله 

 

 

 

 

 

 

 بالتعاون مع أخصائيين عالج النطق

Tiphaine Caillet- Stéphane Lemaire 

Sophie Mure- Marie Nesmes - Stéphanie Zaarour 



Propriété intellectuelle : J BIANCHI, O CHARTIER, F NUNES neuropsychologues - 2021    14 

 

 

  أخصائي نفساني في علم النفس العصبي:

 صفة طبية، ألن الحصة ال تسدد من طرف الضمان االجتماعي.ال تحتاجون الى و

 ملتص في علم النفس العصبي. عياديمالحظة هو أخصائي نفساني 

 :على العموم 

ولياااء )وبعااض األ والمقااابالت الفرديااة معكاام طفلكاامحظااة ار وبفضاال مالعاان طريااإ االختباا

داء النفساااي األخصاااائي فاااي علااام الااانفس العصااابي، سااايمح بفهااام األاألسااااتذة(  عاألحياااان مااا

 لطفلكم. العاطفيواإلدراكي 

 تحسين فهمكم لكيفية تعلم طفلكم وفهمه للعالم الذي يحيط به.مهمته أن يمكنكم من 

 :التقييم 

طفلكم وذلك بتقييم ملتلف الو اائف اإلدراكياة كالاذكاء والاذاكرة يهتم بالطريقة التي يعمل بها 

 تبارات.الخواالنتباه، والو ائف التنفيذية عن طريإ مقابالت االستبيانات وا

من عاد   تأكدألخصائي النفسي العصبي من يمكن أن يدرج ضمن التقييم ويسمح لتقييم الذكاء 

 )إعاقة ذهنية(. "ةشمولي"وجود صعوبات أكثر 

 تقييم دقيإ لبعض المهارات مثال: االنتباه.بأخر  التي تسمح  تيضيف اختبارا ما ةعاد

 التكفل: 

تحفياز وإعاادة تأهيال بعاض المهاارات االنتباهياة والتنفيذياة التاي قاد بيسمح  :العالج المعرفي-

  .لطفلك ضعفتعد نقاط 

مماا  المعرفاة ماا وراءأدوات وطرق الفهم خصوصا أرناء العمل معه علاى يقترح على طفلك -

و اسااتدراك تعااويض للحصااول علااى يااوفر لااه حلااول و  ساامح لطفلااك أن يفهاام كيااف يفكاار، ي

 اليومية. هلصعوبات

 .BARKLEYبروتوكول نوع  :االرشاد االسري -

 الرجوع إلى الصفحة الموجهة إلى األخصائي النفساني. العالج السلوكي المعرفي:

 

 

 

 

 بالتعاون مع أخصائي علم النفس العصبي

Patrice Gueit 
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 : المعالج الوظيفي

وصاافة طبيااة، حصااة المعااالا الااو يفي ال يااتم تسااديدها ماان طاارف الضاامان  ال تحتاااجون الااى

 االجتماعي.

 :على العموم 

المعالا الو يفي يهتم بالنشاطات التي يطمح طفلك بإنجاتها سواء فاي حياتاه اليومياة، هوايتاه 

 وفي المدرسة.

 :التقييم 

 طفلااك لقيااا  بالنشاااط المعنااي مااع مراعاااة إمكانيتااهويعرقاال  بفهاام مااا الااذي يمنااعيساامح لنااا أن 

 والتي يعيش فيها. ،وعاداته والبي ة

 :التكفل 

أن يساتعمل بشاكل مساتقل وفعاال الحاساوب  لطفلاكالمعالا الو يفي هو أخصائي الذي يسامح 

الكتاباة، رداءة فاي  تعويض صعوباته خالل الكتاباة )باطءاإلطار المدرسي ل فيرقمية( )لوحة 

انسااانية وحتااى تعااديالت  تكنولوجيااة،حساا  حالااة طفلااك مساااعدات  وينصااحفااي رساام اللااط( 

 )سواء في المنزل أو المدرسة(.

المعااالا الااو يفي مهمتااه أن يساااعد ويجعاال طفلااك مسااتقل أمااا  النشاااطات التااي ال يسااتطيع 

 انجاتها كليا أو جزئيا.

 

  

 

 

 

 

 

 

 بالتعاون مع المعالج الوظيفي

Sylvain Thamie 
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 عيادي:  نفسانياألخصائي 

 .يالحصة ال يتم تسديدها من طرف الضمان االجتماعالن  إلى وصفة طبية ال تحتاجون 

 :على العموم 

هو أخصائي الصحة النفسية، يهتم بالحالة النفسية، والحالة الشاعورية لطفلاك، يتكفال بالمعانااة 

 قلقه أو أفكاره. و لد  طفلك حينما يشعر باالرتباك بسب  مشاعره

العااالج  أن يمااارس بياارة فااي حياااة طفلااك. ويمكاانك األخصااائي النفساااني يهااتم بكاال صااةيرة و

اساتراتيجية  الهادف هاو وجاودسالوكه.  السلوكي المعرفي الذي يسامح لطفلاك بفهام مشااعره و

 .لد  طفلك عراض االضطراباتلتقليص من ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالتعاون مع أخصائيين نفسانيين

Jérémy Bride     

Rocky Vives 
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 أخصائي التأهيل البصري:

 دد من طرف الضمان االجتماعي.تس الحصةبحاجة إلى وصفة طبية ألن 

 :على العموم 

يعمال بالتعااون  ،ير  الطفل العالم اللاارجي كيفعمل العين والدماغ لطفلك أي  يهتم بطريقة

 مع طبي  العيون وأخصائي نظارات.

 :التقييم 

وأن الاادماغ  لال يوجااد مشااكل فااي حركااة عيااون الطفاا أنااه إيتحقاايسااتعمل عاادة اختبااارات ل

 يستوع  ما تراه العين.

 قييم متعدد:ت 

ماا ذا نشااهد و تأكيد على أن هنااك ريياة جيادة )قيااس البصار(.الهذا يسمح ب التقييم الحسي:-

 (.االبعادمجسمة )رالرية الريية و ال، األلوان رييةن )المجال البصري(، بالعي

يساامح لنااا بااالتحقيإ أن العااين تتحاارك بشااكل صااحيح )القاادرات  التقييييم البصييري الحركييي:-

 الحركية للنظر(.

كيف يقرأ أو الطريقة التاي ،إ كيف يتموقع الطفل في المكانيسمح لنا بالتحق التقييم الوظيفي:-

 يكتشف بها العالم الذي يحيط به.

 :التكفل 

 البصرية. اتهمساعدة الطفل لتدري  إمكاني هدفه

 الةير الكافي.ألولياء األداء البصري ل نفسر  لنا أنيسمح 
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 الطبيب:

  من طرف الضمان االجتماعي. يسددفحص الطبي  

الطبياا  المعااالا لطفلكاام  جميااع اإلجااراءات. قباالتيااارة الطبياا  يفضاال  البساايطةلحاااالت افااي 

)طبي  عا ، طبي  أطفال( يمكن ان يكون ملتص فاي رصاد االضاطرابات النفساية العصابية 

 التعلم. تاضطرابا/

يوجهاك إلاى ويصف إذن اللطوات التي يج  تنفيذها في أول األمر، ويتابع تقد  حالة طفلاك، 

 المهني الملتص.

اساااتبيان  نتاااائاال تتاااردوا فاااي طلااا  النصااايحة مااان الطبيااا  وإعطائاااه  :نصييييحة األخييييرة

Identidys .الذي يمأل إما نسلة ورقية أو نسلة رقمية 

أدنى شك لالضطراب ينصح بإشارة الطبي  الملاتص وجود  حال فيأكثر تعقيدا  الحاالتفي 

 .ينسإ ملتلف انماط التكفل العصبية الذي النمائية تضطرابااالفي 

مثاال  بما فيه الكفاياة أو يواجاه صاعوبات معقادة يتحسنالطبي  يتم استشارته إذا كان طفلك ال 

 االنتباه(. +الشفاهيةاللةة –ل يواجه صعوبات متنوعة )طف

طرف الطبيا  أو الملاتص أو عاد  من  وضع تشليص نكملما ال ياألكثر تعقيدا  الحاالتفي 

 توحاادات ملتصااة فااي اضااطرابا لااديهافااي هااذه الحالااة هناااك مراكااز مرجعيااة تحساان الطفاال 

 تنسإ مع مراكز جامعية.النمائية العصبية 

 المستعصية. الحاالتهذه المراكز متكونة من فريإ متعدد التلصصات يتدخل في 

الذهاب إلى المراكز الملتصة إذ كنات ترياد إياداع ملاف الطفال  الضروريليس من  مالحظة:

 للهي ة الملتصة باألشلاص ذوي اإلعاقة.

 

 

 

 

 

 بالتعاون مع طبيب عام

Dr Fleur Acroute Vial 
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 معالج نفسي حركي:

 تسدد من طرف الضمان االجتماعي. الحصةتحتاجون إلى وصفة طبية ألن 

 :على العموم 

هاذه المجااالت تتواصال فيماا . ، النفساي والوجادانياإلدراكايالفرد مارتبط بالمجاال الحركاي، 

 بينها دائما.

جهاة وماع  مان تالمجااالعلاى التاواتن باين هاذه  العملالهدف من العالج الحركي النفسي هو 

 بي ة الفرد من جهة أخر .

 :التقييم 

الكتاباة يمكان ان يكاون  : مشاكلللفرد مثال الحركية المهارات النفسيةنظرة عامة على  يقد  لنا

اليد والمفصل، وهذا يمكن ان يكون راجاع إلاى صاعوبات أخار  التاي  عضالت بتشنامرتبط 

 الحركي النفسي أرناء التقييم. المعالا يستللصها

 التكفل: 

طرياإ  رين تكاون عاناالتماركي النفسي ألساباب عادة )الفرد يحتاج إلى متابعة في المجال الح

 لجل  اهتما  الطفل(.اللع  

 سلك مسار مع او بدون وجاود مثال يستطيع الطفل الدقيقة:و االجمالية  الحركيةالمهارات -1

 معيقات في طريقه )الطوق، كرة، نفإ...(.

 TDA/Hالطفال ذو  )لعباة الةميضاة( (Soleil 1.2.3مثال ماع ألعااب )الوعي الجسدي: -2

 األمر بالتثبيط الجسدي. المناس ، يتعلإفي الوقت  توقفيسيتعلم كيف 

مثااال للقيااا  بتاادحرج الطفاال علااى األرض يجاا  أن يسااأل نفسااه "كيااف  التخطيييا الحركييي:-3

لكاي  زأي وقات يجا  أن أقفا ي" أو عند القفز على الحبل، يطرح السؤال "فا؟لكي أبدأ زأتمرك

 أنجح؟"

ألعااب المالحظاة ماع فاي دراتاه قعلاى  زكامثاال الطفال يرالتحليل البصري وحل المشاكل: -4

شياء التي توجاد األمستعمال  على البعد الحقيقيعلى الورق أو  تنجز إماهذه األلعاب  المتاهات

 في الةرفة.

حركيين يننفساني ينبالتعاون مع أخصائي   

Juliette Landelle - Helene Nicoulin 
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 معالج الخا:

 الضمان االجتماعي. طرف من تسدد ال ال تحتاجون إلى وصفة طبية ألن الحصة

 أو ال. تباالضطراباصعوبات التعلم سواء كانت لها عالقة ساعد كل شلص له ي

 :التقييم 

ء واأللام )فاي الياد، المعصام أو نقاص يمكن أن تفسر الابطيالح  ويحدد صعوبات الكتابة التي 

 المقروئية( والجودة.

 التكفل: 

 كون أكثر فعالية.يقترح أن يصحح طريقة الكتابة لت

 واضحة معا. كتابة مقروءة وسلسلة و مما يسمح لطفلك أن تكون لديه

 

 

 معالج تربوي:

 الضمان االجتماعي. طرفن تسدد مال تحتاجون إلى وصفة طبية ألن الحصة ال 

 أو ال. اتباالضطرابيساعد األشلاص ذوي صعوبات التعلم سواء كانت مرتبطة 

تعلم بساهولة لوتطوير قدراته ل الصعوباتعلى  التةل  كيفية يحدد الوسيلة المساعدة التي تمنح

 وفعالية أكثر.

 التقييم: 

ذات  عماالأن يضااع خطااة  وتقييمااه ممااا يساامح للمعااالا واألولياااء أول األماار مقابلااة الطفاال فااي

 طابع شلصي.

 المرافقة: 

لفهام بشاكل أفضال ا لياات اللاصاة للاتعلم. يسااعده كاذلك  الطفال لمسااعدة خصيصاامصممة 

 الستقاللية وح  التعلم.لفعالة  تاستراتيجيا إلنشاء

 
بفرنسا المدربين المعالجينبالتعاون مع رئيسة التجمع   

Christelle Coronet 

 بالتعاون مع معالج الخط
Muriel De Paz  



Propriété intellectuelle : J BIANCHI, O CHARTIER, F NUNES neuropsychologues - 2021    21 

 

 

 لديكم صعوبات في التمويل؟

 والتعليم. لتربيةالتقييم الفكري يمكن أن ينجز في اإلطار المدرسي مع أخصائيين نفسانيين -

 بطريقة جزئية أو كلية. بتعويض بعض التأمينات تتكفل-

مجاناا )تعاويض كامال مان الضامان  عمومية التي تستقبل وتتكفل بطفلكيوجد كذلك مؤسسات 

 مثلاالجتماعي(

CMP  مركز الطبي النفسي( أو(CMPP )مركز الطبي البيداغوجي( 

 المرجعي. CMPPأو  CMPأخذ موعد مع -

 االستقبال أخذ موعد:  مركزلمعلومات أكثر في ما يلص 

https://annuaire.action-sociale.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجيهكم في متهات مشوار الرعاية"و ملإرشادكالآن يوجد بين أيديكم، بوصلة "
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