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كلمة
العدد

محمد يوسف القطامي  
رئيس مجلس إدارة اجلمعية 

الكويتية للدسلكسيا

يشمل هذا العدد الكثير من األنشطة التي قامت بها 
احملاضرات  يف  متمثلة  للدسلكسيا،  الكويتية  اجلمعية 
وقد   بالدسلكسيا،  التوعية  مجال  يف  للجمهور  العامة 
التعاون  وكــذلــك  مــوظــفــات اجلمعية،  إحـــدى  بها  قــامــت 
بوزيرة  متمثلة  للتخطيط  الــعــامــة  األمــانــة  بــن  املثمر 
الــتــخــطــيــط واملــكــتــب اإلمنـــائـــي لـــأمم املــتــحــدة يف دعم 
مشاريع اجلمعية، وكذلك الدعوات التي ترسل للجمعية 
للمشاركة يف األنشطة التي لها عالقة بالدسلكسيا، حيث 
عاملي،  مــؤمتــر  يف  اإلدارة  رئــيــس مجلس  اجلمعية  ــَل  ــَثّ َم
اجتماع  يف  للمشاركة  اجلمعية  أعــضــاء  وكــذلــك حضور 
اجلمعية العمومية للجمعية، حيث مت اعتماد امليزانية 
فعاليات  املشاركة يف  كانت  وآخرها  والتقارير اخلتامية، 

جامعة الكويت بناًء على دعوة كرمية للجمعية.
نأمل أن تستمر اجلمعية يف العطاء ملا فيه مصلحة 

الكويت وأهل الكويت ومن له عالقة بالدسلكسيا.

     واهلل املوفق
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شاركت اجلمعية الكويتية للدسلكسيا بفعاليات معرض »تخصصي 
.. مستقبلي«، وذلك تلبية للدعوة املوجهة للجمعية من جامعة الكويت 
كلية البنات اجلامعية قسم علم التواصل واللغات، وقامت اجلمعية 

بتغطية فعاليات املعرض خالل الفترة من ١-٢٠١٣/٤/٢.

الكويتية  للجمعية  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  اج��ت��م��ع��ت 
 ٢٠١٣/٤/٧ بتاريخ  العادي  اجتماعها  في  للدسلكسيا 
اجلمعية،  أع��ض��اء  م��ن  لفيف  وح��ض��ره  اجلمعية،  مبقر 
وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية الكويتية للدسلكسيا، ومت 

اعتماد كل من التقريرين اإلداري واملالي لعام ٢٠١٢.

ف���ي ١٥ أب���ري���ل ح��ض��ر ال��س��ي��د م��ح��م��د يوسف 
الكويتية  اجلمعية  إدارة  مجلس  رئيس  القطامي 
للمجلس  العامة  األمانة  في  اجتماعاً  للدسلكسيا 
األعلى للتخطيط والتنمية، وحضره كل من السيد 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ص��اي��غ مم��ث��اًل ع��ن األم��ان��ة العامة 

للتخطيط، والسيدة سحر الشوا محلل برامج مكتب 
البحيري  ج��اد  وال��دك��ت��ور  اإلمن��ائ��ي،  املتحدة  األمم 
ممثاًل عن مركز تقومي وتعليم الطفل، ومتت مناقشة 
املبكر،  العالجي  التدخل  مجال  في  االس��ت��ش��ارات 

واعتماد اخلبراء لتنفيذ املشاريع.
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بحضور السيد محمد يوسف القطامي رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية الكويتية للدسلكسيا أقامت اجلمعية يوم   ٢٠١٣/٤/١٦ 
العالج  أدوات  تقييم  بعنوان  ن���دوة  م��س��اءاً   ٣٠:٦ الساعة  ف��ي 

باللغة اإلجنليزية في مقر اجلمعية، وقامت السيدة جيتا ديفي 
باالكريشنان باحملاضرة في هذه الندوة وبحضور جمهور غفير 

أشاد باحملاضرة وباالستفادة املستمرة من ندوات كهذه.

قام السيد محمد يوسف القطامي واخلبير العاملي بانتيليس 
الثقافية  اجلمعية  إل��ى  ب��زي��ارة    ٢٠١٣/٤/٢٤ ف��ي  م��اك��ري��س 
االجتماعية النسائية ومتت مناقشة موضوعات حول الدسلكسيا 

والتشخيص والعالج املبكر فيما يتعلق باإلصابة بعسر القراءة، 
كما قامت اجلمعية الكويتية للدسلكسيا بتزويد اجلمعية الثقافية 

االجتماعية النسائية مبعدات مجانية لدعم عملها.

لتأهيل  الطبي  الرحمة  مجمع  وجه   ٢٠١٣ مايو   ١٨ بتاريخ 
وظائف وأمراض اجلهاز احلركي في لبنان دعوة للجمعية الكويتية 
للدسلكسيا حلضور املؤمتر العلمي اخلامس والدولي األول الذي 

اخليرية  الهيئة  بحضور  وذل��ك  م��اي��و،   ١9  -  ١٨ يومي  استمر 
اإلسالمية العاملية، ومشاركة من السيد محمد يوسف القطامي 

رئيس مجلس إدارة اجلمعية الذي شارك في فعالياته.
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دورات  ع���دة  خ���الل 
أطفال  لتعليم  تدريبية 
تعلم،  ص��ع��وب��ات  ذوي 
ال���ص���ورة تعرض  ك��ان��ت 
فيها  تكون  جماًل  دائماً 
معكوسة.  ال���ك���ل���م���ات 
وكنت أقرأ تلقائياً وأفهم 
ما كتب من قبل الطالب 
األحرف  مالحظة  دون 
امل��ع��ك��وس��ة. أل��ي��س هذا 
ثم  كالماً سخيفاً؟ ومن 
لفت انتباهي مقال نشر 

حديثاً وأود مشاركته مع اجلميع. 
املقال كثير من اجلمل املختلطة واألحرف  وفي هذا 

املعكوسة.

هامة  خطوة  بريطانيا  في  الباحثون  اتخذ  فقد 
نحو فهم كيفية قيام الدماغ البشري في »فك ترميز« 
إذ  الكلمة،  لقراءة  الصفحة  على  املوجودة  احل��روف 
قام مجلس األبحاث االقتصادية واالجتماعية بتمويل 
الكشف  في  النفس  علم  العمل ملساعدة خبراء  هذا 
القراءة،  بعملية  املتعلقة  الرصني  التفكير  آليات  عن 
يجدون  الذين  الناس  ملساعدة  حلوالً  تقدم  قد  التي 
صعوبة في القراءة،  في ظروف مثل عسر القراءة، 

على سبيل املثال.

م��ن أج��ل ال��ق��راءة بشكل ن��اج��ح، ف��ال��ق��راء ليسوا 
بحاجة إل��ى حت��دي��د احل���روف ف��ي ال��ك��ل��م��ات، فقط 
ملعرفة مكان هذه احلروف ووضعيتها في  أيضاً  بل 
الكلمات، بحيث ميكن التمييز بني الكلمات مثل »شبع« 

و»بشع« ومع ذلك، فإن 
القراء  أن  الواضح  من 
ب��اس��ت��ط��اع��ت��ه��م ق����راءة 
حروف  ذوات  الكلمات 
وضعيتها  ف���ي  ل��ي��س��ت 

الصحيحة.

للعقل  ميكن  »ك��ي��ف 
لسلسلة  معنًى  يجد  أن 
أح����رف م��ع��ك��وس��ة، وال 
ميكنه فعل نفس الشيء 
وهنا  اآلخ����ر؟،  للبعض 
أساسية  مسألة  تتكون 
ي��ح��ت��اج خ���ب���راء ع��ل��م ال��ن��ف��س أن 
يستخدمه  الذي  الترميز  فهم  من  للتمكن  يشرحوها 
دايفيز من  القراءة«، قال األستاذ كولني  الدماغ عند 

رويال هولوواي، جامعة لندن، الذي قاد البحث:

اختبارات  الباحثون  استخدم  ع��دي��دة  )ل��س��ن��وات 
نفسية عادية، في محاولة ملعرفة أي تسلسل للحروف 
الدماغ  عليه  ي��رت��ك��ز  بحيث  األه���م  ه��و  الكلمة  ف��ي 
ويستخدمه، إذ تظهر احلروف املعكوسة على الشاشة 
الدماغ  تساعد  كانت  إذا  ما  رؤي��ة  من  للتمكن  مؤقتاً 
بشكل  وامللفوظة  املكتوبة  الكلمات  على  التعرف  على 

مناسب(.

ولكن هذه الطريقة فيها قيود جتعل من املستحيل 
قام  فقد  احل���روف،  تسلسل  تنظيم  إع��ادة  حتقيق 
ب��اس��ت��خ��دام محاكاة  داي��ف��ي��ز  ف��ري��ق عمل األس��ت��اذ 
باحلاسوب قادهم إلى أن مجرد تعديل بسيط في 

كيف يمكننا القراءة رغم أن الحروف معكوسة؟

)www.medicalnewstoday.com(
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االختبار يتيح فرصة معرفة هذه التغيرات املعقدة 
ملحوظة  حساسية  اخلطوة  هذه  وزادت  للكلمات، 
مبختلف  مقارنة  كبيرة  قيمة  ذا  االختبار  وجعلت 

نظريات الترميز.

»على سبيل املثال، إذا أخذنا كلمة »فاكييشون« 
فهذه  »آفاسيتنو«  ال��ى  بتحويلها  وقمنا  )إج����ازة( 
اخلطوة ال تساعدنا في معرفة ما إذا كان الدماغ 
لكلمات  ميكن  ألن��ه  »فاكييشون«  ك  عليها  يتعرف 
أخ��رى ك »آف��وك��ادوا« أو »آفيايشون« أن ت��دور في 
الذي  التعديل  »مع  دايفيز.  األستاذ  قال  الدماغ«، 
فعلياً  يقوم  ال��دم��اغ  أن  إظهار  ميكننا  عليه  عملنا 
ذلك  وأدى  »فاكييشون«،  بكلمة  »آفاسيتنو«  بربط 
إلى إعطاءنا نظرة عميقة على طبيعة الترميز التي 
كان غير ممكن  الذي  الشيء   – الدماغ  يستخدمه 

من خالل االختبار احلالي«.

ينبغي على االختبار الذي قمنا بتعديله أن يسمح 
يستخدمه  ال��ذي  بكسرالترميز  فقط  ليس  للباحثني 
الدماغ إلعطاء معنى لتسلسل احلروف، ولكنه أيضاً 
كيف ميكن   – األف��راد  الفروقات بني  يسمح بدراسة 
لقارىء جيد أن يفك ترميز تسلسل احلروف مقارنة 

بقارىء يجد صعوبة في القراءة؟.

األساليب حساسة  من  األن��واع  هذه  »تكون 
األف���راد  ع��ن��د  ب��ال��ف��روق��ات  يتعلق  فيما  ج���داً 
بدأنا  وق��د  ال��ق��راءة،  ال��ق��درة على  ناحية  م��ن 
القضايا  لبعض  أفضل  فكرة  على  باحلصول 
التي تعزز صعوبة القراءة عند األف��راد«، قال 
األستاذ دايفيز: وفي نهاية املطاف، فإن هذا 
العمل ميكن أن يؤدي إلى نهج جديد ملساعدة 

الناس في التغلب على مشاكل القراءة.

تعلم  ص��ع��وب��ات  ذوو  األط���ف���ال  يستفيد  ال  ق��د 
من برامج تدريب الذاكرة

ي��ق��ول ال��ب��اح��ث��ون أن األط��ف��ال ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
اضطرابات، مثل عسر القراءة أو نقص االنتباه/فرط 
النشاط، من احملتمل أن ال يستفيدوا من العمل على 

تدريب الذاكرة.

باحثون من  أج��راه��ا  التي  ال��دراس��ة،  وق��د نشرت 
اإلنترنت  على  لندن  كوليدج  وجامعة  أوسلو  جامعة 
التنموي، أن مهام  النفس  في املجلة البريطانية لعلم 
تدريب الذاكرة له تأثير محدود على األطفال املعاقني 
البالغني الذين يسعون إلى حتسني مهاراتهم املعرفية، 

أو يريدون أداًء أفضل في املدرسة.

أوضحت الدكتورة مونيكا ميلبي- ليفارغ من جامعة 
أوسلو: “غالباً ما يرتكز جناح عمل البرامج التدريبية 
من  الدماغ  تدريب  املمكن  من  أنه  فكرة  على  للذاكرة 
أجل أداء أفضل، من خالل استخدام جتارب الذاكرة 

املتكررة، مثل رفع األوزان الذي يبني العضالت.

ومع ذلك، يبني هذا التحليل بأنه على الرغم من 
التحميل البسيط للدماغ بتمارين تدريبية فال تؤدي 
هذه العملية إلى نتيجة أفضل. وتسمح الذاكرة العاملة 
للفرد بحفظ واستخدام كمية محدودة من املعلومات 
هذه  وتتضمن  الزمن،  من  قصيرة  لفترة  الدماغ  في 
املهام املصممة لتعزيز الذاكرة العاملة عادة عناصر 
عند األفراد في محاولة لالحتفاظ مبعلومات مقدمة 
لهم أثناء قيامهم بأنشطة مختلفة. فعلى سبيل املثال، 
يُ��ع��رض على امل��ش��ارك��ني سلسلة م��ن األرق���ام ف��ي آن 
واحد على شاشة احلاسوب، وتعرض الشاشة من ثم 
رقماً جديداً ويٌطلب من املشاركني ذكر الرقم السابق 

مباشرة.
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حلل الفريق ٢٣ دراسة مختلفة تنطوي على أطفال 
ص��غ��ار ذوي إع��اق��ات إدراك��ي��ة مثل اض��ط��راب نقص 
فكانت  املعاقني،  والبالغني  النشاط،  وف��رط  االنتباه 
الدراسات عبارة عن جتارب قد تلقت نوعاً من مراقبة 

الذاكرة العاملة.

ووجد الباحثون أنه على الرغم من أن تدريب الذاكرة 
العاملة قد عزز أداء املشاركني في املهام املتصلة بالتدريب 
على  وال  انتباههم،  على  يؤثر  ل��م  التدريب  ف��إن  نفسه، 

املهارات اللفظية، وال القراءة وال احلساب.

أوضحت الدكتورة مونيكا ميلبي- ليفارغ، »بعبارة 
أخرى، أنه قد يساعد هذا التدريب في حتسني الذاكرة 
القصيرة املدى عندما يتعلق األمر باملهمة املطبقة في 
التدريب ولكنه لن يحسن صعوبات القراءة أو يساعد 

على االنتباه في املدرسة«.

لتدريب  التجارية  البرامج  العديُد من  َرت  ُطوِّ وقد 
الذاكرة في السنوات األخيرة - وجميعها يستند على 
استخدام احلاسوب - من أجل مساعدة الطالب الذين 
يعانون من ضعف في األداء األكادميي، وعسر القراءة، 
واالضطرابات اللغوية، ونقص االنتباه وفرط النشاط 

البرامج على  املشاكل. وتستخدم هذه  أو غيرها من 
الصعيد العاملي في العيادات واملدارس وتنطوي على 
مهام حيث يتم إعطاء املشاركني حتديات عديدة كما 
أن البعض منها يزعم أنه يساعد في حتسني مستوى 

الذكاء عند الطالب.

هذه  ض��وء  »على  ليفارغ:   - ميلبي  اختتمت  وأخ��ي��راً 
إب��راز العالقة مابني  أن��ه من الصعب ج��داً  األدل��ة، يبدو 
م��ع عالجات  العاملة  ال��ذاك��رة  ت��دري��ب  ب��رام��ج  استخدام 
اضطرابات القراءة واللغة، كما أن النتائج التي أوصلتنا 
إلى ذلك قامت بتزويدنا بشكوك قوية حول فعالية تدريب 
املعرفية  ال��ق��درة  بتحسني  يتعلق  فيما  العاملة  ال��ذاك��رة 

والتحصيل الدراسي«.

)www.medicalnewstoday.com(
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الباحثون  ب��دأ  امل��اض��ي،  ال��ق��رن  م��ن  ف��ي األربعينات   
»التوحد«  ب��اس��ت��خ��دام مصطلح  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ف��ي 
لوصف األطفال ذوي املشاكل العاطفية أو االجتماعية، 
وتأتي كلمة »التوحد« من اليونانية »أوتوس« والتي تعني 
فيها  تتم  التي  ال��ظ��روف  املصطلح  ويصف  »ال��ذات��ي��ة«، 
إزالة شخص من التفاعل االجتماعي – ومن ثم، الذات 
املعزولة، ويعرف التوحد أيضاً كاضطراب النمو املتفشي، 
واضطراب التواصل، أو كاضطراب االسترسال العقلي، 
وقد يكون بسبب الوراثة أو األمراض العصبية، بيد أن 
الدراسات احلديثة تشير إلى أن النساء احلوامل اللواتي 
يعشن في مناطق ذوي ضباب دخاني أو يتنفسن الهواء 
املرتبطة  العديدة  العوامل  من  واح��داً  يكون  قد  امللوث 

مبخاطر التوحد.

السبعينات  وخ���الل  الستينات  م��ن  األب��ح��اث  رك���زت 
علي عالجات للتوحد من خالل األدوي��ة كال »ل س د«، 
والصدمات الكهربائية، وتقنيات التغيير السلوكي، وتعتمد 

هذه األخيرة على األلم والعقاب.

دور  والتسعينات،  الثمانينات  خالل  فقط  ظهر  وقد 
عليها  مسيطر  تعلم  بيئات  واستخدام  السلوكي  العالج 
أشكال  م��ن  للعديد  األول��ي��ة  ك��ال��ع��الج��ات  عالية  ب��درج��ة 

التوحد والظروف املتصلة به.

ال ميكن التنبؤ بسرعة تعلم األشياء من قبل طفل 
من  أس��رع  شيئاً  يتعلم  فقد  التوحد،  ف��ي  مشكلة  ذي 
األطفال اآلخرين، ككيفية تعلم قراءة الكلمات الطويلة، 
وميكن نسيانها في وقت الحق، وقد يتعلم القيام بشيء 
بها  القيام  كيفية  يتعلم  أن  قبل  الصعبة  بالطريقة  ما 

بشكل أسهل.

ميكن لبعض الذين يعانون من التوحد أن يعيشوا بشكل 
مستقل ويحصلوا على وظيفة في حني أن البعض اآلخر 
قد يحتاج إلى املساعدة طوال حياتهم، وتظهر مجموعة 
واسعة من السلوكيات واخلصائص بني هذين النقيضني.

ي��ك��ون ع���الج ال��ت��وح��د أك��ث��ر جن��اح��اً ع��ن��دم��ا يقوم 
املتخصصون الطبيون واملدرسون واألسر بالعمل سوياً 
لضمان التناسق في املنزل واملدرسة في طرق التدريس، 

وإدارة السلوك والروتينات.

للمصابني  اخل��اص��ة  التربية  ب��رام��ج  ت��ك��ون  أن  يجب 
أن  وميكن  املتنوعة،  احتياجاتهم  لتلبية  مرنة  بالتوحد 
حتقق البيئة األقل تقييداً في الصفوف املدرسية العادية  
- مع تكييفات وتعديالت مناسبة على وضعهم - موارد 
ويكون  لهم،  مناسب  بذاته  قائم  برنامج  أو  خاص  تعليم 
املهارات  على  والتدريب  وإدارت��ه،  السلوك  على  التدريب 
النطق،  عالج  مثل  املتخصصة  والعالجات  االجتماعية، 
والعالج اللغوي، والعالج الطبيعي من اخلطوات األساسية 

في عالج التوحد.

 ميكن لعالج النطق أن يساعد األطفال الذين يعانون 
االجتماعية  واملهارات  اللغة  حتسني  على  التوحد  من 
اللغوية  العالجات  تساعد  وقد  فّعال،  بشكل  للتواصل 
والطبيعية على حتسني أي قصور في مهارات التنسيق 
اللغوي أيضاً  واملهارات احلركية، كما ويساعد العالج 
األط���ف���ال ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ال��ت��وح��د ع��ل��ى معاجلة 
املعلومات من خالل احلواس )البصر، التذوق، السمع، 

اللمس، والشم( بطرق أكثر سهولة. 

التوحد
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تدريس األطفال والبالغين ذوي اضطرابات 
سلسلة االسترسال العقلي

مقال من د. تامبل غراندين

»ق���د س��اع��دن��ي امل���درس���ون ال��ف��اض��ل��ون ع��ل��ى حتقيق 
لدي  ك��ان  ألن��ه  التوحد  على  التغلب  واستطعت  النجاح، 
بدأت  وال��ن��ص��ف  السنتني  س��ن  ففي  ج��ي��دون،  م��درس��ون 
بالذهاب إلى حضانة منظمة فيها مدرسون متخصصون، 
وفي هذه السن املبكرة درست حسن األخالق والتصرف 
على املائدة، يحتاج األطفال الذين يعانون من التوحد إلى 

تنظيم نهارهم وإلى مدرسني صارمني ولكن لطفاء.

كانت  سنوات  واخلمس  والنصف  السنتني  عمر  بني 
 ٤٥ ل��دي  وك��ان  بالتوقف،  لي  يسمح  ول��م  منظمة،  أيامي 
أسبوعياً  أي��ام  خمسة  الفردي  اللغوي  العالج  من  دقيقة 
ساعات  أرب��ع  إل��ى  ثالثاً  تقضي  مربية  أم��ي  وكلفت  كما 
يومياً تقوم باللعب معي ومع أختي، وعلمتني »أخذ الدور« 
الثلج كانت  اللعب، وعندما كنا نصنع رجل  أثناء أنشطة 

التالي.  باجلزء  تقوم  كانت  وأختي  الكرة،  بوضع  توكلني 
بعض،  مع  نأكل جميعنا  كنا  الطعام  وجبات  تناول  وعند 
وكان غير مسموح القيام بأي »توحد«، واملرة الوحيدة التي 
التوحد كانت خالل  العودة إلى سلوك  كان ميكنني فيها 
فترة راحة ساعة واحدة بعد الغداء، وقد أضاف اندماج 
»ملكة  وكوني  اللعب،  وأنشطة  النطق،  وعالج  احلضانة، 
األخالق والتصرف« ٤٠ ساعة أسبوعياً حيث بقي دماغي 

متصاًل بالعالم.

وسبب  تعلمها  كيفية  أيضاً  غراندين  تامبل  أدرج��ت 
من  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  األط��ف��ال  تعليم  ف��ي  التقنية  فعالية 

التوحد:

التوحد هم من املفكرين  الذين يعانون من  ١- أغلب 
بصرياً، يفكرون من خالل الصور وأفكارهم مثل أشرطة 
استخدام  ي��س��اع��ده��م  وب��ذل��ك  التشغيل،  ق��ي��د  ال��ف��ي��دي��و 
املعينات البصرية مثل البطاقات املصورة وامللونة وغيرها 

من الالصقات في تدريس فنون اللغة.

٢- جتنب سلسلة طويلة من التعليمات الشفهية، فالذين 
يعانون من التوحد لديهم مشكلة في تذكر التسلسل، إن 
تدوين  املستحسن  فمن  ال��ق��راءة،  يستطيع  الطفل  ك��ان 

التعليمات على ورقة.

٣- العديد من األطفال املصابني بالتوحد يبرعون في 
تشجيع هذه  وينبغي  وبرمجة احلاسوب،  والفن،  الرسم، 

املواهب الستخدامها في املستقبل.
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يرتكز  بالتوحد  امل��ص��اب��ني  األط��ف��ال  م��ن  ال��ع��دي��د   -٤
اهتمامهم على موضوع واحد مثل القطارات أو اخلرائط، 
خالل  م��ن  التثبيتات  م��ع  للتعامل  طريقة  أفضل  وت��ك��ون 
استخدامها لتحفيز العمل املدرسي، فإن كان الطفل يحب 
القراءة  لتعليم  القطارات  باستخدام  فنقوم  القطارات، 
والرياضيات: قراءة كتاب حول قطار وحل مترين رياضيات 
ذو قطارات، على سبيل املثال، حساب الوقت الذي يستغرقه 

القطار لالنتقال من نيو يورك إلى واشنطن.

لتعليم مفاهيم  ملموسة  استخدام وسائل بصرية   -٥
العدد واخلصائص في الرياضيات.

٦- لدى العديد من األطفال املصابني بالتوحد مشاكل 
فالكتابة بخط جميل  اليدوية،  التحكم في احلركات  مع 
ومرتب تكون في بعض األحيان صعبة جداً، مّما يحبط 
باستخدام  ل��ه  السماح  املستحسن  وم��ن  مت��ام��اً،  الطفل 

احلاسوب للكتابة مبا أنه أسهل بكثير.

٧- ميكن لبعض األطفال املصابني بالتوحد أن يتعلموا 
القراءة بسهولة أكبر من خالل الصوتيات، والبعض اآلخر 
يتعلمها بشكل أفضل من خالل حفظ الكلمات بأكملها، 
وغالباً ما يتعلم األطفال ذوي اللفظ الصدوي من خالل 
ربط  ميكنهم  حيث  امل��ص��ورة  والكتب  امللونة  البطاقات 
الكلمات مع الصور، ومن املهم أن تكون الصورة والكلمة 
تعليم  وعند  البطاقة،  من  اجلانب  نفس  على  املطبوعة 
الطفل األسماء من الضروري أن يسمع نطقها ولفظها، 
على  الوقت،  نفس  في  املطبوعة  والكلمة  الصورة  وي��رى 
سبيل املثال، عند تعليم األفعال نقوم بحمل البطاقة التي 

تقول »إقفز« ونقفز بينما نلفظ الكلمة.

٨- يجب حماية األطفال الذين يعانون من التوحد من 
األصوات التي تؤذي آذانهم، ومن األصوات التي تسبب 

الصفارة  أو  والذبذبات  املدرسة،  أج��راس  هي  املشاكل 
على ل��وح��ة ال��درج��ات ف��ي ص���االت ال��ري��اض��ة، وصوت 
األحيان  معظم  وف��ي  األرض��ي��ة،  على  ال��ك��راس��ي  كشط 
ميكن للطفل حتمل جرس املدرسة أو الصفارة إذا قمنا 
بكبت الصوت من خالل شريط الصق، كما ميكن وضع 
السجاد  أو  الكراسي  البالستيكية على جوانب  الثوابت 
الطفل  يخشى  وق��د  إزاح��ت��ه��ا،  عند  ف��ال حت��دث ضجة 
غرفة معينة خوفاً من أن يواجه فجأة ردوداً صوتية من 
امليكروفون، وميكن أن يسبب اخلوف من الصوت سلوكاً 
سيئاً، فإذا غطى الطفل أذنيه يكون ذلك مؤشراً إلى أن 
أذنيه، وميكن تخفيف حساسية أصوات  الصوت يزعج 
ط��ري��ق تسجيل  ع��ن  احل��ري��ق  إن���ذار  مثل ص��وت  معينة 
الصوت على شريط تسجيل، مما يسمح للطفل بالتأقلم 
مع الصوت ورفعه تدريجياً، ومن املهم أن يتحكم الطفل 

بتشغيل الصوت.

9- يعاني بعض األطفال ذوي التوحد من االنزعاج من 
االنحرافات البصرية ومصابيح الفلورسنت، ولتجنب هذه 
لتجنب  النافذة  إلى جانب  الطفل  مكتب  يوضع  املشكلة، 

استخدام هذه املصابيح.

املفرط  النشاط  لبعض األطفال من ذوي  ١٠- ميكن 
والذين يعانون من التوحد أن يكونوا أهدأ إذا أعطيناهم 
ذلك  بعد  وم��ن  دقيقة   ٢٠ مل��دة  ليرتدونها  مبطنة  سترة 
نقوم بنزعها لبعض الدقائق، كي ال يتكييف معها اجلهاز 

العصبي.

بالتوحد  امل��ص��اب��ون  األف�����راد  ب��ع��ض  يستجيب   -١١
البصري  ال��ت��واص��ل  يتم حتسني  وق��د  أف��ض��ل،  نحو  على 
واللغوي إذا كان املدرس يتفاعل معهم، بينما يتأرجحون 
بعض  في  احلسية  امل��داخ��الت  وتساعد  يتدحرجون،  أو 



ركن المعلم

11 اجلمعية الكويتية للدسلكسيا - العدد الثامن والعشرون - سبتمبر  2013

اللفظ  حتسني  على  التدحرج  أو  التأرجح  مثل  األحيان 
كلعبة  دائ��م��اً  التأرجح  عملية  تكون  أن  ويجب  وال��ك��الم، 

ممتعة ويجب عدم فرضها على الطفل.

١٢- بعض األطفال والبالغني ميكن أن يقوموا بالغناء 
إذا  التكلم، وميكنهم االستجابة بشكل أفضل  أفضل من 
قمنا بغناء الكلمات واجلمل، ويستجيب بعض األطفال من 
ذوي احلساسية العالية لألصوات بشكل أفضل إذا حتدث 

إليهم املدرس بهمس أو بصوت منخفض.

١٣- بعض األطفال والبالغني ال يحبون الكالم فبالتالي 
ال ميكن اعتماد عالج املداخالت البصرية والسمعية في 
جانب  على  يرتكز  لديهم  ف��االجت��اه  معهم،  الوقت  نفس 
واحد، وال ميكنهم السماع والنظر في نفس الوقت كما إن 
من املستحسن أال نطلب منهم النظر واالستماع في نفس 
إما بصرية  الوقت، ويجب إعطاؤهم مهمة واح��دة فقط 
أو سمعية، فاجلهاز العصبي لديهم غير ناضج، وبالتالي 
هو غير قادر على معاجلة املداخالت البصرية والسمعية 

املتزامنة.

الكالم  يحبون  الذين ال  والبالغني  األطفال  ١٤- عند 
األسهل  فمن  وث��وق��اً.  األك��ث��ر  غالباً  اللمس  حاسة  تكون 
وميكن  احل��اس��ة،  بهذه  باألشياء  يشعروا  أن  غالباً  لهم 
بلمس األحرف  لهم  السماح  تعليمهم األحرف من خالل 
ليومهم  الزمني  اجل��دول  تعلم  ميكنهم  كما  البالستيكية، 
دقائق،  ببضع  النشاط  قبل  باألشياء  الشعور  خالل  من 
ملعقة،  إعطاؤهم  الطعام  وجبة  قبل  املثال،  سبيل  على 
والسماح لهم بحمل لعبة على شكل سيارة قبل الذهاب 

في السيارة.

بالتوحد  امل��ص��اب��ون  وال��ب��ال��غ��ني  األط��ف��ال  بعض   -١٥
املفاتيح قريبة من  إذا كانت لوحة  يتعلمون بسهولة أكبر 

الشاشة، مما يسمح لهم برؤية لوحة املفاتيح والشاشة في 
نفس الوقت، وبعض األشخاص يواجهون صعوبة تذكر إذا 

ما نقروا على لوحة املفاتيح.

أن  يدركون  ال  بالتوحد  املصابني  األف��راد  بعض   -١٦
إذا  اللغة  تعلم  تيسير  وميكن  للتواصل،  يستخدم  النطق 
كوباً،  الطفل  طلب  إذا  ال��ت��واص��ل،  تعزز  التمارين  كانت 
نعطيه  كوباً  يريد  عندما  طلب صحناً  وإذا  كوباً.  نعطيه 
عبارة  يقول  عندما  أنه  يتعلم  أن  الفرد  ويحتاج  صحناً، 
يعاني من  لفرد  أن يحدث أشياء ملموسة، فمن األسهل 
التوحد التعلم أن كلماته خاطئة إذا نتج عن كلمته الغرض 

غير الصحيح.

صعوبة  يجدون  بالتوحد  املصابني  من  العديد   -١٧
تشير  تعقب  كرة  استخدام  وميكن  باملاوس،  التحكم  في 
إلى اجلهاز وحتتوي على زر منفصل للضغط، فاملصابون 
بالتوحد ذوو مشاكل حتكم في احلركات اليدوية، ويجدون 
ص��ع��وب��ة ك��ب��ي��رة ف��ي اإلم��س��اك ب��امل��اوس ع��ن��دم��ا يريدون 

النقر.

١٨- إن األطفال ذوي الصعوبة في فهم الكالم يجدون 
صعوبة في التفريق بني أصوات احلروف، فمن الضروري 
أن يقوم املدرس بالتركيز عليها ضمن سياق الكالم ليبدأ 
الطفل باالستماع إليها ومن ثم يصبح قادراً على متييزها، 
وبالرغم من اجتيازهم اختبار السمع فمعظم األطفال ال 
واألطفال  الساكنة،  احل��روف  سماع  من  يعانون  ي��زال��ون 
الذين يتكلمون بأصوات حروف العلة ال يسمعون احلروف 

الساكنة.

١9- األط��ف��ال وال��ب��ال��غ��ون ال��ذي��ن ي��خ��اف��ون من 
في  مشاكل  يواجهون  ما  غالباً  املتحركة  الساللم 
ال  ألنهم  الساللم  من  ويخافون  البصري،  اإلدراك 
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يعرفون متى يصعدون ومتى ينزلون، ويجدون غالباً 
األس��ود على  باللون  الطباعة  ق��راءة  السهل  أن من 
استخدام  ومي��ك��ن  التباين،  درج���ة  حل��د  م��ل��ون  ورق 
كما  والرمادي،  واألزرق  الفاحتة لألخضر،  األل��وان 
ميكن جتربة ألوان مختلفة مع جتنب اللون األصفر 
الزاهي فقد يؤذي العني، وإن نظارات »آرلني« امللونة 

قد جتعل القراءة أسهل.

٢٠- تعميم التعليم - غالباً - ما يكون مشكلة لألطفال 
الذين يعانون من التوحد، ولتعليم الطفل مبدأ عدم عبور 
م��واق��ع مختلفة  ف��ي  ال��ش��يء  ه��ذا  تعليمه  يجب  ال��ش��ارع 
وعديدة، أي أنه قد يعتقد أن عدم العبور يطبق في هذا 

املكان فقط، إذا كنا قد علمناه املبدأ في مكان واحد.

٢١- ومن املشاكل الشائعة أيضاً، استخدام املرحاض 
املرحاض  اس��ت��خ��دام  ورف���ض  امل��ن��زل  ف��ي  بشكل صحيح 
في املدرسة، وقد يكون السبب الفشل في التعرف على 
بلجيكا،  من  كليرك  دو  هايلدي  اكتشفت  كما  املرحاض، 
صغيراً  تفصياًل  التوحد  من  يعاني  طفل  يستخدم  فقد 

للتعرف على املرحاض.

مشكلة صعبة  التسلسل  يكون   -٢٢
يعانون من  ال��ذي��ن  األف���راد  عند  ج���داً 
األحيان  بعض  ففي  الشديد،  التوحد 
ي���ج���ري ع��ن��دم��ا يتم  ي��ف��ه��م��ون م���ا  ال 
خ���الل سلسلة  م��ن  ل��ه��م  ت��ق��دمي مهمة 
ق��ام معالج مهني  من اخل��ط��وات، فقد 
كيفية  التوحد  من  يعاني  طفل  بتعليم 
استخدام لعبة التزحلق في امللعب عن 
السلم  وتسلق  وامل��ش��ي  احل��س  ط��ري��ق 
ويجب  األسفل،  إلى  التزحلق  ثم  ومن 

أن يكون التعليم عبر اللمس واحلس عوضاً عن عرضها 
له بصرياً، كما ميكن تعليمه وضع احلذاء بطريقة مماثلة، 
حيث  يضع املدرس يده على يد التلميذ ويقود يد الطفل 
إلى ملس رجله ليتمكن من الشعور بها ويفهم شكل رجله، 
من  احل��ذاء  بشكل  الشعور  وه��ي  التالية  اخلطوة  وتأتي 
اخلارج والداخل، ولوضع احلذاء يقوم املدرس بإرشاد يد 
الطفل نحو احلذاء، ومن خالل استخدام تقنية يد بيد، 
يقام بوضع قدم الطفل داخل احلذاء، مما يتيح للطفل أن 

يشعر بكامل مهمة وضع احلذاء.

٢٣-  من املشاكل الشائعة أيضاً إعالنات األكل. في 
تفصيل  على  الطفل  اهتمام  يرتكز  ق��د  احل���االت  بعض 
كليرك  دو  هايلدي  وج��دت  وق��د  األطعمة،  أح��د  لتعريف 
أن طفاًل يأكل موز »شيكيتا« ألن تركيزه كان على ملصق 
والبرتقال  كالتفاح  األخ��رى  الفاكهة  تقبل  وق��د  الفاكهة، 
»شيكيتا«، وميكن  عليها ملصق  تامة حني وضع  بسهولة 
علبة  ف��ي  مماثلة  ول��ك��ن  مختلفة  أطعمة  وض��ع  م��ح��اول��ة 
الرقائق أو علبة من األطعمة املفضلة لدى الطفل، والقت 
في  وض��ع همبرغر محضر  عن طريق  أم��ر جناحاً  ولية 

املنزل في علبة ماكدونالدز. 
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ع��ل��ى م����دى س���ن���وات م���ن العمل 
كمدرس خاص، أستمع ألولياء األمور 
لدى  ليس  ال،  »أوه!  يقولون  عندما 
طفلي مشكلة، عليك أن تشاهده كيف 
الرد  ويكون  احل��اس��وب.«  على  يعمل 
الفوري على هذا الكالم، »عليكم فهم 
أن الطفل يعاني من صعوبة القراءة 
الكتب،  ق��راءة  وعليكم تشجيعه على 
مم��ا ي��س��اع��ده ذل��ك ف��ي التمكن من 
القراءة والفهم بشكل أفضل.« ولكن 

أحدث األبحاث التي قامت بها الدكتورة أندريا فاكوتي قد 
عزل هذا البيان.

الدكتورة أندريا فاكوتي بروفيسور لعلم النفس التنموي 
في جامعة بادوفا في إيطاليا، فقد أجرت الدكتورة فاكوتي 
الذين  األطفال  لدى  القراءة  عسر  عن  بحثاً  ومعاونوها 
يلعبون بألعاب الفيديو، وفيما إذا كان ذلك يساعدهم في 

قراءة أفضل.
قامت الدكتورة فاكوتي ومعاونوها باختبار مهارات 
االن��ت��ب��اه ملجموعتني من  ال��ص��وت��ي��ات وم��ه��ارات  ق���راءة 
لعبهم   وب��ع��د  قبل  ال��ق��راءة  م��ن عسر  يعانون  األط��ف��ال 
بألعاب فيديو حركية أو غير حركية لتسع دورات مبدة 

٨٠ دقيقة.    
وأظهرت أبحاثهم أن ١٢ ساعة من لعب ألعاب الفيديو 
احلماسية التي ال تنطوي على أي تدريب صوتي أو هجائي 
مباشر قد حّسن بشكل كبير قدرات القراءة لدى األطفال 
القراءة،  االختبار  تضمن  وق��د  ال��ق��راءة.  عسر  ذوي  من 
الصوتيات، ومهارات االنتباه ملجموعتني مطابقتني ألطفال 
معسرين قرائياً قبل وبعد لعبهم ألعاب فيديو حركية وغير 

حركية. 

الفيديو  أظهر العبو  كما 
اختبارات  ف����ي  جن����اح����ات 
أخرى من املهارات البصرية 
االنتباه،  وم��ه��ارات  املكانية 
قرائياً  املعسرين  أن  ولوحظ 
وتركيز  توجيه  على  ق��ادرون 
االه��ت��م��ام ب��ك��ف��اءة أك��ب��ر في 
اس��ت��خ��راج امل��ع��ل��وم��ات ذات 
الصلة بالكلمة املكتوبة وأكثر 
سرعة بلعب ألعاب الفيديو. 

نتائج:
احلركية  الفيديو  أل��ع��اب  م��ن  ساعة  عشرة  اثنتا   -١

تساعد في حتسني القراءة لدى املعسرين قرائياً.
أثناء  أي��ض��اً  امل��ك��ان��ي وال��زم��ن��ي  ٢ - حتسني االن��ت��ب��اه 

التدريب على ألعاب الفيديو احلركية.
٣ - حتسن االنتباه يترجم مباشرة إلى حتسن قدرات 

القراءة.
أن  فاكوتي  أن��دري��ا  الدكتورة  اليها  توصلت  التي  اخلالصة 
احلكمة األبوية السائدة حول أنه ينبغي على األطفال عدم إضاعة 
الوقت في مشاهدة التلفزيون أو لعب ألعاب  الفيديو، وينبغي أن 

يقضوا املزيد من الوقت في قراءة الكتب، ليس صحيحاً.

دراسات تظهر أن ألعاب الفيديو تحسن مهارات 
القراءة عند المعسرين قرائيًا

)www.science news.org(
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القراءة  أن عسر  ح��ول  وش��ائ��ع  خ��اط��ىء  مفهوم  هناك 
الباحثون في جامعة نورث  اضطراب بصري. وقد اقترح 
سمعية،  ولكن  بصرية  ليست  التعلم  صعوبة  أن  وس��ت��رن 
وتعتمد على قدرة الدماغ لترميز األصوات بشكل صحيح.

وقد أعطي لكريستوفر أندرسون وهو صبي يبلغ من 
واالنتباه  ال��ق��راءة  ف��ي  ناضل  وق��د  س��ن��وات،  العمر عشر 
يسمح  شخصي  استقبال  بجهاز  مستعيناً  امل��درس��ة،  في 
وقد ساعده  دراسته،  على  للتركيز  األص��وات  بضبط  له 
هذا اجلهاز في حجب األصوات اخللفية، وكانت خالصة 
والقدرة  القراءة  لعسر  البيولوجية  األسباب  أن  الباحثني 
على القراءة لدى الطفل مرتبطة ارتباطاً مباشراً مبدى 
قدرة الدماغ على ترميز الصوت، وقد صدر في “مجلة 
أن  ميكن  الشخصية  السمع  أجهزة  أن  األعصاب”  علم 
حتسن القدرة على القراءة من خالل احلّد من األصوات 

التي يقوم الدماغ بترميزها.
نورث  جامعة  ف��ي  هورنيكيل،  جاين  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
وسترن وهي من املشاركني في الدراسة، أن النتائج تتزامن 
مع املفهوم احلالي لكيفية تعلم األطفال القراءة، وأوضحت 
أن اخلطوات األولى هي تعلم األصوات ذات املغزى للكالم 
يقوم  التكرار  وم��ع  الكلمة،  في  ح��رف  كل  أص��وات  وإيقاع 

هذه  وتعرف  احل��رف،  مع  تلقائياً  الصوت  بربط  ال��دم��اغ 
التقنية باالقتران وتعتمد على قدرة الدماغ على  االستجابة 

املستمرة وبنفس الطريقة عندما نقدم له صوتاً جديداً. 
“هايد  مدرسة  من  مشارك   ١٠٠ ال��دراس��ة  اختبرت 
بارك داي”، املتخصصة في تعليم األطفال ذوي صعوبات 
تخطيط  جهاز  وزمالؤها  هورنيكيل  واستخدمت  التعلم، 

القلب لقياس استجابات الدماغ ل٦٠٠٠ صوت كالمي.
أثناء الدراسة، قام الفريق بتزويد األطفال بأجهزة سمعية 
من أجل تصحيح مشكلة الترميز، واجلهاز كناية عن راديو 
“أف أم” علق في أذن الطفل واستخدم املدرس امليكروفون، 
فينتقل صوت املدرس مباشرة إلى أذن الطالب، ومت حظر 
جميع األصوات اخللفية وعناصر صرف االنتباه األخرى.   

وأضافت هورنيكيل، أن الطالب الذين حملوا اجلهاز 
الترميز  م��ه��ارات  امل��درس��ة حتسنت  في  كاملة  سنة  مل��دة 

لديهم، وأصبحوا من القراء األكثر كفاءة.
واملشجع اخلاص لهذه الدراسة، كان في حتسني القدرة 
على ترميز احلروف الساكنة، وشرحت هورنيكيل أن أصوات 
العلة سهلة كونها عالية وقوية فيعتمدها الدماغ، بينما تكون 
احلروف الساكنة أقصر وأكثر صعوبة في التعرف عليها.  

الصوت، وليس البصر، السبب الرئيسي لعسر القراءة 

المدرس وموقفه من التدريس
نيو ساوث  ملعهد  التربوية  للبحوث  األسترالي  املجلس  أجرى 
إلى  استناداً  الفّعال«.  »التدريس  عن  دراس��ة  للمدرسني،  وايلز 
البحوث وممارسة التدريس التي صمموها لوصف العالقة وتقدمي 

فائدة ملموسة للمدرسني املشاركني في عملية االعتماد.
وخلصت األبحاث أيضاً، أن نهج إدارة السلوك في املدارس 
قد عكست، إلى حد كبير، التغيرات املجتمعية العامة، وهذا 
الفصول  في  السلوك  إدارة  تاريخ  عن  عامة  من حملة  يعني 
البدني،  العقاب  يتتبع مجموعة من مناهج  الدراسية، الذي 
)news.medill.northwestern.edu(والتي ال تتماشى مع األعمال السلوكية في القرن العشرين. 
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إدارة  أساليب  على  السلوك  إدارة  دراس���ة  اجت��اه��ات  تؤكد 
غير قسرية، وهذا ال يعني أن املدرس لم يعد مسؤوالً، وقد 
أوضحت هذه النظرية التمييز بني إدارة الفصول “املتسلطة” 

و»املتحكمة« على أن تكون األخيرة أكثر فعالية.     
لفهم هذا االختالف في املناهج حول املدرس، قام دكتور 
توماس. و. فيالن بتصنيف املدرسني إلى: متسامح، متجرد، 
متسلط، ومتحكم. يستند هذا التصنيف إلى نظرة املدرسني 

للفصول الدراسية وأساليب التدريس.

نهج المدرسين
)ما يلي هو ملخص دكتور توماس. و. فيالن  املستخرجة 

من الصحيفة اإلخبارية املتخصصة »بارنت ماجيك«(.
يكون املدرسون املتسامحون داعمني وقريبني من الطالب 
وهذا الشيء محبذ لديهم، ولكن من املهم تذكر أن الطالب 

يقّدرون االنضباط حتى ولو لم يظهر عليهم. 

عنهم  وتغيب  دع��م��اً  يظهرون  ال  امل��ت��ج��ردون  امل��درس��ون 
»عالمات التحذير« من قبل الطالب الذين يواجهون املتاعب، 

أكادميياً أو سلوكياً.
للحصول  عالياً  املدرسون املتسلطون يستخدمون صوتاً 
أي  على  »القفز«  في  يسارعون  إنهم  الطالب،  انتباه  على 
يحصل  وق��د  ال��دراس��ي��ة،  الفصول  ف��ي  مقبول  غير  سلوك 
املدرس على االمتثال الفوري من الطالب من خالل اخلوف، 
التي  التغيرات السلوكية  ما ينتج  ولكن هذا األسلوب نادراً 

تستمر على مر الزمن.
وخالفاً للمناهج الثالثة املذكورة أعاله، يكون املدرس 
املتحكم مثالياً، وهذا املدرس لديه عالقة إيجابية، داعمة 
ويكون  فعاّلة،  انضباط  خطة  ولديه  طالبه،  مع  ولطيفة 
والوثوق  باحترامه  لديه  الطالب  ويقوم  منظماً،  الصف 
وتطوراً  من���واً  متحكم  م���درس  ذوو  ال��ط��الب  ويظهر  ب��ه، 

ايجابيني.

خ�����ط�����ة االن�����ض�����ب�����اط 
السلوك في  تعرف كإدارة 
وهي  الدراسية،  الفصول 
مرجع  ف��ي  واح���د  عنصر 
امل���م���ارس���ة ع��ن��د امل����درس 
امل��اه��ر، ألن��ه يساعد على 

خلق بيئة تعليمية فّعالة.
الباحثون  أظ��ه��ر  ك��م��ا 
املدرسني  أه��م��ي��ة  أي���ض���اً 
املدرسة  تكون  بحيث  األطفال،  حياة  في  التدريس  ونوعية 
ميكن  والتي  املستقرة  الوحيدة  البيئة  األطفال  من  للعديد 

التنبؤ بها.
اخلبرة  ذوي  امل��درس��ني  ب��ني  ال��ف��رق  ناقشوا  وأن��ه��م  كما 
واملدرسني اخلبراء، ويرتكز األول على ما يقال وما يفعل في 
فّعاالً  الفصل الدراسي، بينما األخير يكّون ماسحاً ضوئياً 

للسلوكيات ضمن الفصول الدراسية ويجعل لغة التعليمات 
كمرجٍع وكأداٍة لتعليم طالبه، كما أنه يظهر فائق االحترام 
لطالبه مما يساعده في التعرف على احلواجز املمكنة للتعلم 
والبحث عن سبل لتجنب هذه احلواجز، وهكذا تتسم عالقة 
املدرس بالطالب بسلوك محدد من قبل املدرس، وتستعرض 

مستويات مناسبة للتعاون وإدراك احتياجات الطالب. 

إدارة الفصول الدراسية

 )http://www.nswteachers.nsw.edu.au(
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أبحاث الدكتور ليفينسون حول اضطراب نقص 
االنتباه وفرط النشاط

تستند البحوث الطبية التي أجراها د. هارولد 
ليفنسون حول اضطراب نقص االنتباه 

وفرط النشاط وعسر القراءة على 
واملنطق  الدماغ  مفاهيم  اكتشاف 
املتبع من قبل السيد جون إيكلس.

امل����خ����ي����خ ه������و ال�����دم�����اغ 
عند  األس����ف����ل  ال�����������الإرادي 
اإلنسان والدماغ األعلى عند 
ويشرح  احل��ي��وان��ات،  معظم 
السيد جون إيكلس أن املخيخ 

التصفيات  جميع   - وبنشاط   - ي��ح��ّول 
مواقع  في  العصبية  اإلش���ارات  كافة  وينظم 

املفهوم،  ه��ذا  استخدام  خ��الل  وم��ن  االستقبال، 
طرح د. ليفينسون ووضع نظرية بسيطة:

بحيث  ال��دم��اغ،  بتعديل  واملخيخ  الداخلية  األذن  تعمل 
وجميع  الدماغ  تغادر  التي  احلركية  اإلش��ارات  كافة  تعدل 
اإلشارات احلسية التي تدخل عليه، ويكون اضطراب نقص 
األمامية  الفصوص  فشل  نتيجة  النشاط  وف��رط  االنتباه 
تعدل  التي  األخ��رى  احليوية  الهياكل  وجميع  املفكر  للدماغ 
االنتباه والتخطيط ومراقبة النشاط واالندفاع والرد على أو 
التعويض عن اإلشارات املشوهة املتلقاة، فاإلشارات املشوهة 
ميكنها أيضاً أن تعيق سير الفص اجلبهي وتسبب أعراضاً 

متصلة بعسر القراءة.  

الغذائية  للمواد  وآم��ن��ة  بسيطة  مجموعة 
ب���»ت��ع��زي��ز األذن  واألدوي������ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 
سريع  وبشكل  ميكنها  ال��داخ��ل��ي��ة« 
االضطرابات  حت��س��ن  أن  وك��ب��ي��ر 
امل�����ذك�����ورة أع������اله وامل����ئ����ات من 
–جميعها  امل��ت��ن��وع��ة  األع�����راض 
ناجت عن تعديل مسبق مخفي أو 
إشارة خللل في األذن الداخلية.  
الدكتور  بحوث  تكون  وهكذا 
عن  كشفت  قد  ال��رائ��دة  ليفينسون 
من  وع��دد  القراءة  لعسر  احلقيقي  السبب 
الصعوبات ذات الصلة ولكنها حتمل اسماً مختلفاً:

صعوبات التعلم.
 )ADHD( النشاط  وف��رط  االنتباه  نقص  اضطرابات 

.)ADD( واضطراب االنتباه
عسر الكتابة. 

عسر األداء احلركي )اضطرابات أو خلل احلركة(.
اضطرابات املزاج والهلع.

http://www.dyslexiaonline. املعلومات:  للمزيد من 
 ”Total Concentration“ أو كتابه /com

    قبل العالج                                                       بعد العالج
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دم��اغ شخص ذي صعوبات  داخ��ل  م��ا يحدث  ل��رؤي��ة 
تعلم عندما يقرأ ويكتب في الوقت احلقيقي، قام بعض 
ال��ب��اح��ث��ني امل��ب��دع��ني ب��ت��ك��وي��ن ح��اس��وب ذي ل��وح��ة رسم 
موصولة، واستخدموا قلم األلياف الضوئية، وقد أجرى 
البحث املدير توماس لويس من مختبر التطوير جلامعة 

واشنطن وفريق من املهندسني.  
قاموا بوضع اثنني من األلياف الضوئية من خالل جوف 
وسجلت  للضوء،  مربعة  بعلبة  بوصلها  وقاموا  القلم  كرة 
حتريكات القلم في غرفة أخرى، ومن ثم استخدموا منصة 
خشبية مع ورقة تتضمن مختلف تدرجات األلوان لدراسة 
أو عسر  ال��ق��راءة  ب��ني س��ن ١١-١٤ ذوي عسر  األط��ف��ال 
بينما  والكتابة  القراءة  كيفية  مقارنة  خالل  من  الكتابة، 

خضعت أدمغتهم للتصوير بالرنني املغناطيسي الوظيفي.
يسجل  ال��ذي  باحلاسوب  متصلني   واللوح  القلم  كان 
يرفع  عندما  وال��ت��ردد،  والسرعة  القلم،  وحركة  الكتابة، 
أحضانهم  في  األجهزة  املشتركون  وحمل  ي��ده،  املشترك 
وجميعهم  الشاشة  على  اإلرش���ادات  يقرؤون  كانوا  بينما 
كانوا حتت التصوير بالرنني املغناطيسي الوظيفي، وطلب 

إليهم إكمال قراءة وكتابة املهام خالل ٤ دقائق، وبعد ذلك 
قاموا  النهاية  وفي  مقال،  كتابة  في  التفكير  منهم  طلب 
بكتابة املقاالت في وقت الحق، في حني لم تكن أدمغتهم 

حتت املاسح الضوئي.

ري��ت��ش��اردز، أس��ت��اذ األش��ع��ة التشخيصية  ت���ود  وق���ال 
في  املتكامل  الدماغي  التصوير  ملركز  الرئيسي  واحملقق 
جامعة واشنطن، »عندما تتخيل نفسك تكتب، فإنه تقريباً 
كما لو كنت فعاًل تكتب، دون مشاكل احلركة.« وأضاف أن 
العصبية، وهذا  املراكز واملسارات  لبعض  هناك تنشيطاً 

أمر غير متوقع. 

قد يساعد قلم األلياف الضوئية املستخدم مع مسح 
الرنني املغناطيسي الوظيفي العلماء واملهندسني في فهم 
الوصالت العصبية التي تتشكل في أدمغة األطفال الذين 
يعانون من صعوبات تعلم، كما تساعد البيانات على فهم 
الوصالت العصبية املعنية في وضع األفكار على الورق. 

خالل:  م��ن  برايتز  االت��ص��ال  املعلومات،  م��ن  للمزيد 
freitz@uw.edu

قلم األلياف الضوئية لفهم >الوصالت العصبية< 
في عسر القراءة وعسر الكتابة 

    قبل العالج                                                       بعد العالج
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قام املركز الوطني لصعوبات التعلم بدراسة استقصائية 
وأظهرت  ال��ت��ع��ل��م،  ص��ع��وب��ات  ح���ول  ال��ب��ال��غ��ني  رأي  لفهم 
فقام  اخلاطىء،  الفهم  مثقفني  أن��اس  قبل  من  اإلجابات 
أندرو لي )فريق التحرير للمركز( بطرح أول عشر أخطاء 
حول صعوبات  الدراسة  خالل  من  إليها  توصلوا  شائعة 

التعلم.
ي��ك��ون ذك����اء األف�����راد ذوي ص��ع��وب��ات تعلم  خ���ط���أ١: 

منخفضاً.
صح – ليس هناك عالقة بني صعوبات التعلم ومعدل 
الذكاء املنخفض، في الواقع وبحكم التعريف، يكون معدل 
الذكاء لدى األفراد ذوي صعوبات تعلم متوسطاً أو فوق 
املتوسط، وتتضمن الئحة األفراد الذين قاموا بإجنازات 
وتومي  برانسون  وريتشارد  غولدبرغ،  وويبي  ملحوظة، 

هيلفيغر بني العديد من أولئك.
خطأ ٢: ميكن الشفاء من صعوبات التعلم.

وال ميكن  احلياة  ملدى  تبقى  التعلم  صعوبات   – صح 
للتدخالت  السليم  التناسق  م��ع  ول��ك��ن  منها،  التخلص 
العالجية والدعم، ميكن أن ينجح األفراد ذوي صعوبات 

التعلم في املدرسة والعمل واحلياة.
خطأ ٣: األطفال فقط يعانون من صعوبات التعلم.

صح – ال ميكن التخلص من صعوبات التعلم، فاألطفال 
ذوو صعوبات التعلم يصبحون بالغني وهم ذوو صعوبات 
تعلم، وعلى الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة حول عدد 
البالغني الذين يعانون من صعوبات تعلم، لكننا على يقني 
من أن العديد منهم يواجهون حتديات كبيرة في حياتهم 

اليومية.
خطأ ٤: عسر القراءة هو النوع الوحيد من صعوبات 

التعلم.

األكثر  ال��ن��وع  ه��و  ال��ق��راءة  أن عسر  صحيح   – ص��ح 
شيوعاً من بني صعوبات التعلم ولكن هناك أنواع أخرى 
الكتابة،  عسر  وه��و  الدسغرافيا  مثل  ال��ص��ع��وب��ات،  م��ن 
على  وع���الوة  ال��ري��اض��ي��ات،  عسر  وه��و  والدسكالكوليا 
ذلك فهناك ظروف أخرى مثل الدسبراكسيا وهي عسر 
املهارات احلركية، واضطراب االنتباه مع فرط النشاط، 

وغالباً ما يعتبرون هذه احلالة من صعوبات التعلم.
خطأ ٥: النظارات التصحيحية عالج فّعال لصعوبات 

التعلم مثل عسر القراءة.
العقود أن عسر  م��ر  أظ��ه��رت األب��ح��اث على   – ص��ح 
بواسطة  تصحيحها  ميكن  نظر  مشكلة  ليس  ال��ق��راءة 
اللغة من قبل الدماغ،  النظارات، ولكنها مشكلة معاجلة 
وال يوجد أي دليل على أن العالجات املثيرة للجدل - مثل 

عالج الرؤية -  فّعالة في معاجلة صعوبات التعلم.
يسبب  طويلة  لفترات  التلفزيون  مشاهدة   :٦ خطأ 

صعوبات التعلم.
صح – قد تكون هناك أسباب وجيهة لعدم مشاهدة 
التعلم  ولكن جتنب صعوبات  ال��الزم،  أكثر من  التلفزيون 

أساطير حول صعوبات التعلم
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ليس واحداً منها، فال تسبب مشاهدة التلفزيون صعوبات 
التعلم.

خطأ ٧: ميكن للقاحات أن تسبب صعوبات التعلم.
صح - بكل بساطة ليس هناك أي دليل على أن اللقاح 
األسباب  أن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  التعلم،  صعوبات  يسبب 
احلقيقية لصعوبات التعلم ليست واضحة، فإننا نعلم أنها 
موجودة في األسر، وأن األحداث أثناء تطور اجلنني قد 

تلعب دوراً مهماً.
أكان  س��واء  العمل  يسأل صاحب  أن  ميكن   :٨ خطأ 

طالب العمل يعاني من صعوبات تعلم أم ال.
اإلعاقة  ذوي  األف���راد  يحمي  االحت��اد  قانون   – صح 
العمل  يجوز لصاحب  مقابلة عمل، ال  التمييز، ففي  من 
احملتمل أن يسأل طالب العمل إذا كان يعاني من صعوبات 
تعلم، والعاملون الذين يعانون من صعوبات التعلم بحاجة 

لفهم حقوقهم في العمل حلماية أنفسهم.
خطأ 9: لن يجد األف��راد الذين يعانون من صعوبات 

تعلم النجاح في مستقبلهم املهني.
صح – بالتدخل العالجي والدعم ميكن لألفراد الذين 
حياتهم  في  النجاح  حتقيق  التعلم  صعوبات  من  يعانون 

املهنية، والكثير منهم قد حقق هذا الشيء، وللمزيد من 
األمثلة امللهمة، ميكن مراجعة اإلنترنت وقراءة الكثير من 

التجارب حول قصص جناح ذوي صعوبات التعلم.
خطأ ١٠: من الطبيعي أن نضحك عندما يقوم أحدهم 

بخطأ في القراءة أو الكتابة أو الرياضيات.
صح – غالباً ما يشعر الذين يعانون من صعوبات تعلم 
باخلجل من الصعوبات التي يواجهونها، كما أن التهديد 
وقد  امل��دارس مشكلة حقيقية،  السلوكية في  واملشكالت 
يبدو املزاح حول صعوبات التعلم ضاراً، ولكنه في الواقع 
عميق األذى ملن يعاني من صعوبات التعلم، وهناك الكثير 
من الطرق للضحك واملرح دون القيام بذلك على حساب 

شخص آخر.

العاملة  بالذاكرة  ذي ضعف  لطفل  الصعب  من  يكون 
أن يتأقلم مع األكادمييني، وفيما يلي الئحة من النصائح 

واالستراتيجيات التي ميكن أن تساعده:
١- حتديد نقاط الضعف والقوة حيث ميكنكم تقدمي 

الدعم اخلاص بطفلكم.
٢- لن يساعد القول للطفل أن التعلم عن طريق التكرار 
القراءة ومشكلة  يعاني من عسر  كان  إن  سيكون مفيداً، 
الذاكرة العاملة اللفظية، فعلى سبيل املثال، الطفل الذي 
ميلك مناطق قوة تكمن في املهارات البصرية - املكانية 

والتمثيالت  التخطيطية،  الرسومات  استخدام  يساعده 
أن  من  بدالً  باملعلومات،  واالحتفاظ  الفهم  في  الصورية 
يطلب منه أن يقرأ مراراً وتكراراً، وبعبارة أخرى فإن هذه 

الوسائل البصرية تساعد هؤالء الطالب.
تذَكر  صعوبة  قرائياً  املعسرون  يواجه  ما  غالباً   -٣
ي��س��م��ع��ون، مم��ا يعوق  م��ا  وت��ع��ل��م تسلسالت  االجت���اه���ات 
حيث  متسلسلة،  خطوات  وتنظيم  تسلسل  على  قدرتهم 
السمعية  باملعلومات  االحتفاظ  على  ق��ادري��ن  غير  إنهم 
لفترة كافية الستخدامها، كريستوفر وودين متخصص في 

استراتيجيات إلدارة الذاكرة الضعيفة 
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مجال الرياضيات وصعوبات 
مزيجاً  ي��س��ت��خ��دم  ال��ت��ع��ل��م، 
املنطق  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات  م��ن 
وال����ت����ص����ور، مب����ا ف����ي ذلك 
املخططات املصورة ملساعدة 
الطالب ذوي صعوبة التعلم 
ف�����ي ص����ي����اغ����ة  وم���ق���ارن���ة 
والعمليات  الضرب  ج��داول 
األخ��رى، وعندما  احلسابية 
باستيعاب  ال���ط���الب  ي��ق��وم 
احمل���������ت���������وى م���������ن خ������الل 
املخططات املصورة، ميكنهم 
من ثم تقسيم قدر كبير من 

املعلومات إلى ُحزمة منظمة ميكنهم استخدامها لتوجيه 
أخرى  استراتيجية  املعلومات  تقسيم  فيكون  أنفسهم، 

تستخدم للتعويض عن ضعف الذاكرة.
كتابة  أو  الصوتية  األش��رط��ة  اس��ت��خ��دام  يساعد   -٤
وميكنكم  ضعيفة،  السمعية  الذاكرة  كانت  إذا  املعلومات 
تصويرية  كتابة  ذات  قائمة  إنشاء  على  الطفل  مساعدة 
للطفل،  روتينية  أعمال  في  عادة  وتطوير  مفيد،  كمرجع 
على سبيل املثال، حتديد مكان معني لوضع الكتب عند 

االنتهاء من الدرس، حيث ميكنه العثور عليها فيما بعد.
الطفل على معرفة وإدراك  ٥- تعزيز ما قد يساعد 

استراتيجياته وتشجيعه على استخدامها. 
طريق  ع��ن  واح���دة  مبهمة  القيام  فعالية  إظ��ه��ار   -٦
التوقف والتحول  القيام مبهمة واحدة، ثم  منذجة كيفية 
األول��ى، ال  املهمة  إلى  العودة  ورمب��ا  التالية،  املرحلة  إلى 

تقوموا بتشجيع تعدد املهام.
٧- ال��ي��وم ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ب��رام��ج امل����وارد متاحة 
لتدريب الذاكرة العاملة، ولكن من املهم التحقق مما إذا 
كان البرنامج فّعاالً أم ال من خالل أداء وتقدم الطفل في 

الفصل الدراسي.

التكنولوجيا  اس��ت��خ��دام   -٨
كأداة مساعدة مفيدة للطالب في 
املعلومات  من  هائلة  كميات  إدارة 

التي من املتوقع أن يتذكروها.
ألعاب  ف��ي  ال��ن��ظ��ر  إع����ادة   -9
ال��ف��ي��دي��و ال���ت���ي أظ���ه���رت حتسن 
بحيث  البصرية،  العاملة  الذاكرة 
التخطيط،  األل��ع��اب  ه��ذه  تشمل 
واملسح البصري، والتذكر، وتنظيم 

امليزات اإلضافية.
التمارين  حت��س��ن  وق���د   -١٠
ركوب  أو  اجل����ري  م��ث��ل  ال��ك��ث��ي��ف��ة 
ال���دراج���ة ال���ذاك���رة ال��ع��ام��ل��ة، ففي 
بعد  العاملة  الذاكرة  زادت  البالغات،  اإلناث  لدى  دراسة 
اجلري على مضمار الركض، من خالل زيادة ضغط الدم 
في اجلسم، حيث يسمح هذا النوع من التمارين باستخدام 

الذاكرة بشكل أفضل.
١١- بعض العناصر الغذائية قد تساعد دماغ الطفل 
الدهنية  أفضل، وميكن لألحماض  بشكل  تعمل  أن  على 
فإنها  العاملة،  للذاكرة  كبيراً  فرقاً  حتدث  أن  أوميغا-٣ 
يسمح  م��رون��ة، مما  أكثر  األع��ص��اب  بني  التناسق  جتعل 

للمعلومات باملرور بسرعة أكبر.
nld.org :للمزيد من املعلومات
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على  املستخدمني  مل��س��اع��دة  ال��ق��راءة  أق���الم  صممت 
بإدخال  املستخدم  يقوم  حيث  مستقل،  بشكل  ال��ق��راءة 
النصوص بطريقة املسح الضوئي، وسماعها كيف تنطق 
بصوت مرتفع للحصول على تعريفات وتهجئة صحيحة، 
الذين  األج��ه��زة ملساعدة األش��خ��اص  ه��ذه  وق��د صممت 
يواجهون صعوبات في القراءة مثل عسر القراءة وغيرها 

من صعوبات التعلم.
اإليجابيات:

- تأتي أقالم القراءة في صيغة ك - ١٢ املتقدمة.
ل��ل��م��زي��د من  ب���راع���م األذن  ي��أت��ي اجل���ه���از م���ع   -

اخلصوصية.
اليد  ملستخدمي  ال��ق��راءة  أق��الم  برمجة  ميكن   -

اليمنى أو اليسرى.
- يقرأ القلم الكلمات واجلمل بصوت ألكتروني.

السلبيات:
- يجب على املستخدم مسح القلم عبر النص بعناية 

لكي يعمل بشكل صحيح.

- قد يحتاج األطفال ذوو ضعف التنسيق إلى املمارسة 
والتمرين على كيفية استخدام القلم.

- يعمل القلم بشكل أفضل مع اخلطوط العادية. 
- في بعض األحيان ال يقرأ القلم النص، فتكون إعادة 

املسح ضرورية.
 الوصف:

- قلم القراءة جهاز مسح ضوئي باليد ذو مقاس ٦.٥ 
x ١.٥ x ١ ويزن ٣ أونصات دون بطاريات.

- يستخدم بطاريات AAA ويأتي مع حقيبة واقية.
UL وه��و جهاز من فئة ب مع ١9٢  املنتج مصنف   -
كيلوبايت من ذاكرة الوصل العشوائي و٨ ميغابايت مدمج.
- عرض الصورة أحادي اللون مع حتليل ١٢٢x ٣٢ بكسل. 

)http://www.wizcomtech.com(

أحد األجهزة التكنولوجية للمساعدة على القراءة والكتابة 

اجلسم  فعل  ردود  ح��االت  م��ن  حالتان  والقلق  اإلج��ه��اد 
والدماغ التي تسبب لنا األذى، والفرق بني احلالتني هو أن 
األولى )اإلجهاد( تكون ردة فعل على »ما كان« والثانية )القلق( 
والقلق  التوتر  ي��ؤدي  ولكن  يكون«،  أن  »ما ميكن  تقلق حول 
الشعور  الدماغ، ويزداد  الكيمائية في  التفاعالت  إلى نفس 

باملخاوف في بعض احلاالت التي ال نستطيع فهمها.
البالغون واألطفال ذوي صعوبات التعلم غير مدركني 
ملشاكلهم، وال يستطيعون فهم سبب صعوباتهم في القراءة 

وظهور  باإلجهاد  يشعرون  ثم  وم��ن  واحل��س��اب;  والكتابة 
عالمات القلق، ومييلون إلى الشك بذواتهم مما يؤثر على 
ثقتهم بأنفسهم، وهذا ما يجعلهم أقل قبوالً للتحديات التي 

يواجهونها في املدرسة، والعمل والتفاعل االجتماعي.
يواجه العديد من األفراد ذوي عسر القراءة سنوات من 
اإلحباط والنجاح احملدود، على الرغم من ساعات ال حتصى 
املتخصصني،  مع  العمل  أو  اخلاصة  العالجية  البرامج  في 
أو محبطاً،  ومؤملاً  بطيئاً  أح��رزوه  ال��ذي  التطور  ك��ان  ورمب��ا 

اإلجهاد والقلق وعسر القراءة – جيد وسيء  
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مما يجعلهم عاطفياً ضعفاء وحساسني، وقد تعرض البعض 
أو  مناسب  دع��م  دون  النجاح  ل��ق��اء  امل��ف��رط  للضغط  منهم 
مستمر  بشكل  مقارنتهم  متت  وآخ��رون  متخصص،  تدريب 
مع األقارب، األخوة، وزمالء الدراسة أو زمالء العمل، مما 

يجعلهم محرجني وحذرين آخذين اجلانب الدفاعي.
كيف ميكننا كأولياء أمور مساعدة أطفالنا في التعامل 

مع القلق الذي يواجهونه كل يوم؟
١- التثقيف: يحتاج الطفل أو البالغ إلى تعلم كيف أن 
عسر القراءة له تأثير على األداء في املدرسة أو في مكان 

العمل أو األوضاع االجتماعية.
٢- التكهن: تتضمن هذه اخلطوة تشجيع األفراد ذوي 
عسر القراءة على النظر إلى األمام والتنبؤ باملشاكل التي 

قد يواجهونها بسبب حالتهم في حتدياتهم اجلديدة.
واملراهقني  األط��ف��ال  تعليم  امل��ه��م  م��ن  التعليم:   -٣
وتقنيات ومناهج  تنموية مالئمة  والبالغني استراتيجيات 
من شأنها حتقيق أقصى قدر من النجاح وتخفيض نسبة 
اإلحباط والقلق، وهذا ينطوي على تعليمهم كيفية التعرف 
على  والقدرة  الذاتي،  التقييم  ومهارات  اإلجهاد،  وإدارة 

التعلم من األخطاء وإصالحها.
٤- احلد من التهديد: املدرسون وغيرهم من املعنيني 
تخفض  اجتماعية  وبيئات  تعلم،  بيئات  خلق  إل��ى  بحاجة 
وتزيل أو حتّيد اخلطر، وهذا يعني إعطاء الطالب فرصة 
آمن،  مكان  في  حديثاً  اكتسبوها  التي  امل��ه��ارات  ملمارسة 
وينطوي هذا الشيء أيضاً على تعليم األف��راد ذوي عسر 

القراءة كيفية التعرف وإلغاء تنشيط »مشغالت اإلجهاد«.
٥- التمارين: يعرف أن النشاط البدني املنتظم يعزز 
القدرات العقلية ويحد من التوتر، ولذا فإن من الضروري 
خلق فرص للتمارين، كما وأن هذه اخلطوة تشجع األطفال 

على شرب الكثير من املاء واتباع نظام غذائي خاص.
٦- النجاح: يحتاج البالغون واألطفال إلى فرص وفيرة 
الفرص  هذه  وتوفير  جناحهم،  وجت��ارب  إتقانهم  لعرض 
يؤمن ألفراد ذوي عسر القراءة فرصة تعلم كيفية استبدال 

لغة الشك الذاتي بلغة النجاح.

األطفال  نشجع  أن  ينبغي  استراتيجيات:  وض��ع   -٧
وإدارة  تقليل  ح��ول  تعلموه  ما  استخدام  على  والبالغني 
اإلجهاد، والعالقة بني اإلجهاد وعسر القراءة، لتخطيط 

مستقبل مرجح فيه النجاح املستمر.
هل هناك أي جانب إيجابي لإلجهاد؟

نعم، ميكن أن يكون اإلجهاد جيداً، ومن املهم أن نقوم 
أقدامنا  على  يبقينا  بحيث  اإلجهاد،  من  القليل  بتجربة 
ويجعلنا على استعداد للتحديات، التي هي جزء طبيعي 
جيد  جانب  فهناك  ل��ذا  معقد،  عالم  في  للعيش  ومفيد 

وجانب سيء لعسر القراءة.
مهمات  بانتظام  ال��ق��راءة  عسر  ذوو  األف���راد  ي��واج��ه 
يعيشونها في الواقع، حيث تكون - في تصورهم - صعبة 
ال��ق��راءة أو اإلم��الء أو  للغاية، وق��د تكون ه��ذه املهام في 
ال��ري��اض��ي��ات، ف���إذا ك��ان��وا ق��د ش��ه��دوا جن��اح��اً ف��ي إتقان 
املاضي، فذلك يساعدهم على  املهام في  النوع من  هذا 
الوصول إلى اإلجهاد اجليد في مواجهة التحدي بشعور 
بهذا  القيام  »ميكنني  اعتقادهم:  على  يعتمد  الثقة،  من 
النوع من املهام«، و من ناحية أخ��رى، إذا لقي الشخص 
فشاًل متكرراً في إمتام مهمة معينة أو مماثلة في املاضي، 
إنذار  نظام  إلرس��ال  معاً  يعمالن  قد  وال��دم��اغ  فاجلسم 
يترجم في: »سيكون هذا من الصعب جداً لك! اعتكف! 

تراجع!« ويصنف هذا اإلجهاد في اإلجهاد السيء.
من ال��ض��روري أن نتذكر: ال يهم إذا ك��ان امل��درس أو 
الصديق أو الزوج يعتقد أنه ميكنك أن تفعل شيئاً، فما يهم 

هو أن تعتقد بنفسك أنك قادر أن تفعل أموراً معينة.

)www.ldonline.org(
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اخل��ص��ائ��ص احمل����ددة ب��ن األف�����راد ذوي 
اضطراب طيف التوحد:

- يواجه األفراد ذوو التوحد مشاكل 
نطاق  اللفظي، على  التواصل غير  في 
االجتماعية،  ال��ت��ف��اع��الت  م��ن  واس���ع 
ت��ت��ض��م��ن عناصر  ال��ت��ي  واألن���ش���ط���ة 

اللعب واملرح.
اضطراب  ذوو  األف���راد  يلتزم   -
ط���ي���ف ال����ت����وح����د مب���ج���م���وع���ة من 
تغييرات  أي  وي��ق��اوم��ون  السلوكيات 
أنشطتهم  ف���ي  ك��ب��ي��رة  أو  ب��س��ي��ط��ة 

اليومية. 
ليست  األع�����راض  ه���ذه  ك��ان��ت  اذا   -

اضطراب  م��ن  يعاني  شخص  على  خطيرة 
اجتماعياً،  سخيفاً  ي��ب��دو  ف��ق��د  ال��ت��وح��د  ط��ي��ف 

مع  م��ت��زام��ن  غير  أو  تعليقاته،  ف��ي  هجومياً  وأح��ي��ان��اً 
اآلخرين، وإن كانت هذه األعراض أكثر حدة، يبدو الشخص 

غير مهتم باآلخرين.
- يكون نقص التواصل البصري بني األفراد ذوي التوحد 
من املؤشرات املهمة في كثير من احلاالت، إذا كانت األعراض 
التواصل البصري مهم جداً  غير شديدة ميكن تعليمهم أن 
عندما  اآلخرين  إلى  النظر  يتذكرون  وسوف  الناس،  ملعظم 

يتكلمون معهم.
- شخص يعاني من التوحد سوف يجد صعوبة كبيرة في 
فهم مشاعر اآلخرين، وقدرته على التعاطف مع اآلخرين تكون 
أضعف بكثير من سائر الناس، ومع ذلك إذا قمنا بتذكيرهم 
بعني  اآلخرين  مشاعر  أخذ  على  قدرتهم  فإن  الشيء  بهذا 
االعتبار تتحسن بشكل هائل، وفي بعض احلاالت، وكنتيجة 

ويصبح  التعاطف  يتحسن  املتكررة،  للممارسة 
طبيعياً، حتى ولو أن التعاطف ال يأتي بشكل 
طبيعي ألفراد ذوي التوحد كما يكون لدى 

اآلخرين.
- قد يعطي فرد من ذوي اضطراب 
طيف التوحد االنطباع أنه يتكلم عن 
الناس وليس معهم، وقد يحب هؤالء 
موضوعاً معيناً ويتكلمون عنه كثيراً، 
ولكن تبادل األفكار واآلراء واملشاعر 
قد ال يكون مبثابة احلديث مع أفراد 

ال يعانون من التوحد.
- عادة األطفال من ذوي اضطراب 
مثل  االحتضان  يحبون  التوحد ال  طيف 
األط��ف��ال اآلخ��ري��ن، وم��ن اخلطأ أن نعمم 
هذا القول على جميع األطفال الذين يعانون 
من التوحد، فقد يعانق - معظمهم تقريباً - عادة 
بالشعور،  امل��درس، ويستمتعون  األم، األب، اجلدة أو اجلد، 
ويتعودون على مسألة ممارسة االحتضان بحيث أن االتصال 
اجل��س��دي ق��د ي��ح��دث، وع��ل��ى سبيل امل��ث��ال، إذا ق���ام أحد 
على  بالضحك  فسيقوم  آخ��ر،  قدم طفل  بدغدغة  األطفال 
بدغدغة  قام  إذا  ولكنه  وسعيداً،  متحمساً  ويصبح  األغلب 
اآلخ��ر، فقد  توقع هذا  دون  التوحد  يعاني من  قدمي طفل 

تكون النتيجة مختلفة متاماً.
- قد يرى شخص يعاني من التوحد األصوات املفاجئة 
غير سارة ومبثابة صدمة تامة، وقد يحدث الشيء نفسه 
أو  اإلض���اءة  ف��ي  املفاجئة  والتغيرات  ال��روائ��ح  بعض  م��ع 
احلرارة احمليطة، ويعتقد الكثيرون أنها ليست الضجة أو 
الرائحة أو الضوء، بل عنصر املفاجأة وعدم التمكن من 
التحضير لها، مماثلة لردة الفعل عند االتصال اجلسدي 

ما هو التوحد؟ وما هي أسبابه؟
االضطرابات  عن  ناجمة  َخلقية  إعاقة  هو  التوحد  طيف  أو  العقلي  االسترسال  سلسلة  اضطرابات  أو  التوحد 
العصبية التي تؤثر على وظائف الدماغ الطبيعية, وعلى تطور مهارات التواصل االجتماعية لدى اإلنسان، ويعتقد 

اخلبراء أن التوحد يظهر خالل السنوات الثالثة األولى من حياة الفرد.
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ويتوقع  يعرف  التوحد  ذو  الشخص  كان  ف��إذا  املفاجىء، 
حدوث الشيء، فيمكنه التعامل معه بشكل أفضل، حتى 
العلم بأن شيئا ما قد يحدث وتذكيره به، فإن ذلك يساعده 

كثيراً.
- النطق: كلما ارتفعت حدة التوحد تأثرت مهارة الكالم 
والنطق عند األفراد، ويقوم ذوو التوحد غالباً بتكرار الكلمات 
والعبارات التي يسمعونها، وهو حدث يطلق عليه اسم اللفظ 

الصدوي.
قد يبدو كالم الشخص الذي يعاني من اضطرابات طيف 
بعض  وفي  اآلخرين،  بكالم  مقارنة  وجامداً  رسمياً  التوحد 
يعانون من متالزمة  الذين  املراهقني  األحيان ميكن لصوت 
آسبرجر أن يبدو مثل األساتذة اجلامعيني الشبان، وقد يبدو 

التجويد لديهم مسطحاً.
- السلوكيات املتكررة: يحب الشخص ذو التوحد القدرة 
نفس  فعيش  أفضل صديق،  الروتينيات  وتكون  التنبؤ،  على 
النمط مراراً وتكراراً جزء ال يتجزأ من حياته اليومية، وقد 
بالنسبة  غريبة  طقوس  مثل  املتكررة  السلوكيات  هذه  تبدو 

للغير.
تغيير بسيط لطفل ذي التوحد مثل االستحمام أوالً ومن 
ثم تنظيف األسنان، قد يجعله مستاء للغاية، ويعتقد بعض 
الناس أن مساعدة طفل ذي التوحد في التعرف على كيفية 
التعامل مع التغيير يكون شيئاً جيداً، ولكن إجباره على قبول 

التغيير مثل اآلخرين قد يؤثر سلباً على نوعية حياته. 
- بينما يتقدم طفل ال يعاني من التوحد في العديد من 
تكون  ال  احل��ال  ه��ذه  ف��إن  نسبياً،  متجانس  املناطق مبعدل 
مماثلة بالنسبة لطفل يعاني من التوحد، وقد تتطور مهاراته 
االجتماعية  مهاراته  تكون  بينما  س��ري��ع،  بشكل  اإلدراك��ي��ة 
واللغوية بطيئة جداً، ومن ناحية أخرى، فقد تتطور مهاراته 
باملهارات  يتعلق  فيما  احل��ال  تكون  ال  بينما  بسرعة  اللغوية 
احلركية كذلك، وقد ال يكون قادراً على اللحاق بالكرة كسائر 
األوالد، ولكن لديه مصطلحات كبيرة وكثيرة، ومع ذلك، لن 
التوحد  يعاني من  املهارات االجتماعية لدى شخص  تتطور 

بنفس الوتيرة كسائر الناس. 

أساطير حول التوحد
يشعر شخص يعاني من التوحد باحلب والسعادة واحلزن 
واأللم متاماً مثل أي شخص آخر، حتى إن البعض منهم ال 
يفعل اآلخرون،  كما  الطريقة  بنفس  يعبرون عن مشاعرهم 
لديهم مشاعر،  ليست  أنه  اإلط��الق  يعني على  فإن ذلك ال 
وم��ن ال��ض��روري التخلص م��ن األس��ط��ورة  اخل��راف��ي��ة التي 
فهذا  لديهم مشاعر،  ليست  التوحد  ذوي  األف��راد  أن  تؤكد 
فإن من  ولذلك  التآمر،  وليس  للجهل،  نتيجة  االعتقاد جاء 
املهم تثقيف الناس الذين يعتقدون أن هذه األسطورة مفيدة 

وغنية باملعلومات. 
ليس جميع الناس الذين يعانون من التوحد يكونون 
نسبة  هناك  ولكن  واألرق���ام،  املوسيقى  في  موهوبني 
عالية من األفراد الذين يعانون من اضطرابات طيف 
من  فريدة  وموهبة  متفوق  ذك��اء  بنسبة  تتمتع  التوحد 
أدركت  وقد  والكمبيوتر،  التكنولوجيا  علوم  في  نوعها 
الشيء   األمل��ان��ي��ة ه��ذا  ش��رك��ة »س آي ب / آي ج��ي« 
التوحد  من  يعانون  الذين  األشخاص  بتوظيف  وبدأت 

في أيار/مايو ٢٠١٣.   

(http://www.autism.com)
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صعوبات  م��ن  يعاني  طفل  تقييم  ي��ك��ون  مل���اذا 
يف التعلم ضرورياً؟

معظم اآلباء واألمهات واألطفال يسيئون الفهم عندما 
النفسي.  التقومي  إل��ى  الطفل  املدرسة  أو  امل��درس  يحوِّل 
فالتقييم من قبل خبير نفساني ال يشير بشكل من األشكال 
إلى أنكم تعانون - أو طفلكم - من مشكلة نفسية، وتكون 
نوايا املدرس أو املدرسة متجهة نحو معرفة وفهم أسباب 
فشل التلميذ في أدائه األكادميي، وميكن للتقييم النفسي 
أن يقدم معلومات عن نقاط القوة والضعف املعرفي التي 
تعيق التقدم األكادميي عند الطفل، كما إنه يحدد العوامل 
عند  التعلم  ق���درات  على  التأثير  ف��ي  امل��س��ؤول��ة  األخ���رى 
الطفل، على سبيل املثال، ميكن أن يكون السبب أن الطفل 
ال يتلقى بيئة تعليمية مناسبة، أو أنه عانى من نقص في 
فرص تعلم الصوتيات بشكل مناسب في روضة األطفال، 

أو أنه قد واجه بعض الصدمات في سنواته األولى.

ومع ذلك، فإن إدارة االختبار وتفسيره من قبل اخلبير 
إلى  االستناد  من  بد  فال  كافية،  تكون  ال  قد  النفساني 
الطفل بشكل  يتعامل مع  امل��درس بحيث  اختبار من قبل 
منتظم، كما وإنه من الضروري إعداد خطة تعليمية فردية 

تتناسب مع احتياجات الطفل.

قد  م��ا  لتحديد  ليس  االختبار  م��ن  ال��ه��دف  ف��إن 
به  القيام  ميكنه  ما  ولكن  تأديته  في  الطفل  فشل 
أو ما هو قادر على القيام به من أجل النجاح، كما 
إنه يوفر معلومات للمدرس عن االستراتيجيات التي 
التغلب على  في  الطفل  استخدامها ملساعدة  ميكن 
منهجيات  وتنفيذ  التعليم  فعملية  التعلم،  صعوبات 
التحصيل  في  الطالب  تساعد  التي  هي  التدريس 

العلمي املناسب.

ما هي الصوتيات؟
تعريف الصوتيات في املعجم هو طريقة تعليم املبتدئني 
الصوتية  القيمة  تعلم  طريق  عن  الكلمات  ولفظ  القراءة 
املقاطع، وذلك  للحروف، ومجموعات احلروف، وخاصة 
تدريس  في  واس��ع  نطاق  على  يستخدم  ال��ذي  النهج  هو 
لتعلم  األساسية  العناصر  من  إنه  كما  اإلنكليزية،  اللغة 

القراءة واإلمالء بدقة.

الكلمة،  حتليل  عملية  في  يساعد  صوتياً  اللغة  تعلم 
باإلضافة  الكلمات  تشفير  وف��ك  تشفير  الطفل  ويتعلم 
الطفل  ي��ط��ور  فعندما  واألمت��ت��ة،  اللغوية  ال��ط��الق��ة  إل��ى 
مهارات التحكم باألصوات عندها يتم توسيع التعلم لبناء 
ال��ع��الق��ات ب��ني احل���روف وال��ص��وت م��ن خ��الل استخدام 

تقنيات متعددة.

فالنهج التعليمي لتدريس الصوتيات يكون:
تعليم الطفل على حتليل عالقة صوت احلرف وتعلم   -
تطبيق الصوت تلقائياً عند مواجهة كلمات جديدة، مما 

يعني أن الطفل سوف يتجنب نطق الصوت معزوالً.

يجب أن يكون الطالب قادراً على معرفة سجع املقطع   -
التي  الكلمات  على  وتطبيقه  املألوفة  غير  للكلمات 
مع  املعروفة  السجع  م��زج  ثم  وم��ن  ج��دي��داً،  يكتشفها 

كلمة جديدة، على سبيل املثال، وت – صوت، موت.

تعليم الطفل على تطبيق تعليمات الصوتيات في قراءة   -
النص.

تعليم الطفل اإلمالء من خالل استخدام الفونيمات.  -

تعليم الطفل على حتويل احلروف إلى أصوات ومن ثم   -
مزج األصوات لتشكيل كلمات معروفة.
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