اضطرابات اللغة واضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه

اضطراب فرط الحركة غالبا ما ٌصاحب بمجموعة من المشاكل فً اللغة التً تساهم فً
اضطراب التعلم  ،وتتنوع المشاكل اللغوٌة التً ٌعانً منها األطفال الذٌن ٌعانون من فرط
الحركة وتشتت االنتباه ومنها :

المعالجة السمعية : Auditory processing
األطفال الذٌن ٌعانون من مشاكل اللغة غالبا ما ٌكون لدٌهم صعوبات فى المعالجة السمعٌة ،
والسٌما أطفال  . ADHDوهذه المشاكل تتمثل فً  :سرعة المعالجة والذاكرة السمعٌة ،
واالنتباه السمعً  ،والتحلٌل السمعً والتمٌٌز السمعً ،والتتابع واإلغالق السمعً أو الحصول
على معلومات من خالل القراءة واالستماع  ،وهذا ٌعد مشكلة كبٌرة لهؤالء األطفال .
المهارات اإلدراكية : cognition skills
هً القدرة على التفكٌر و أن تعرف ما تعرفه  ،وفهم ما تحتاج إلى معرفته من أجل التعلم
بصورة فعالة .و األطفال الذٌن ٌعانون من صعوبات فً هذا المجال ال ٌتعاملون بسهولة مع
االستراتٌجٌات المتبعة فً حل المشاكل.
بناء الجملة : Syntax
هً اضطرابات فً بناء قواعد اللغة الشفهٌة والكتابٌة  ،تكون نتاج صعوبات فً استخدام أو فهم
مكونات اللغة  ،والصعوبات الداللٌة للغة تنطوي على مشاكل فى معانً الكلمات والتنظٌم ،
وتبرز هذه المشاكل فى المدرسة خصوصا صعوبات فهم اللغة المكتوبة والمنطوقة  ،وقلة
المفردات  ،وصعوبات إٌجاد الكلمات  ،وصعوبات فً استخدام السٌاق للمساعدة فً فهم
القراءة.
البراجماتيقة : Pragmatics
البراجماتٌقة هً مصطلح ٌشٌر الستخدام اللغة االجتماعٌة  ،أي القدرة على استخدام اللغة
كوسٌلة للتفاعل مع اآلخرٌن اجتماعٌا أو لغرض محدد ( على سبٌل المثال  :طلب المعلومات ،
حل المشكالت  ،التعبٌر عن المشاعر  ،وإجراء محادثة مع أشخاص من مستوٌات عمرٌة
مختلفة ).
اللغة المجردة : Met linguistics
هذا هو القدرة على التفكٌر فً لغة موضوعٌة  -لمعرفة وفهم رموز اللغة ( على سبٌل المثال :
النكتة  ،تعدد المعانً  ،الغموض  ،اللغة التصوٌرٌة (االستعارات)  ،القدرة على تقسٌم الكلمات
مقاطع وفونٌمات ) .

ما الذي يجعل طفل  ADHDمختلف عن أطفال آخرين يعانون من مشاكل اللغة ؟
مشاكل اللغة لدى طفل  ADHDتكون صعوبات فى المعالجة السمعية مثل :
-

ضعف الذاكرة السمعٌة على المدى القصٌر
مشاكل تتبع التعلٌمات وتنفٌذها
بطء فى معالجة اللغة المكتوبة والمنطوقة
صعوبات االستماع فً بٌئات مشتتة للحصول على معلومات عندما ٌقوم شخص
بالحدٌث أو القراءة ٌ -فقدون التفاصٌل  ،أو ٌحصل على التفاصٌل لكنه غٌر قادر
على فهم ' الفكرة الرئٌسٌة '
مشاكل اللغة لدى طفل  ADHDتكون صعوبات متصلة باالندفاعية وقلة التنظيم
مثل :

-

مشاكل الحدٌث فى الفصول الدراسٌة
ضعف مهارات الكتابة
سرد القصص واألحادٌث
حل المشكالت
مشاكل اللغة الحوارٌة
مشاكل اللغة االجتماعٌة
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