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اجلمعية الكويتية للدسلكسيا - العدد الثاني عشر - يونيو 22009

كلمة العدد

على  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية  حصول  لكم  نبارك 

العاملية لبرنامج السندباد, وهو برنامج عالجي  اجلائزة 

القراءة  عسر  من  يعاني  ملن  األجل,  قصيرة  للذاكرة 

وصعوبات التعلم األخرى, وال شك في أّن هذا يدل على 

التطور التقني للجمعية في إجناز مشروعات وبرامج على 

مستوى عاٍل من اإلبداع, كي يحوز على ذلك التقدير.

املزيد  في حتقيق  نستمر  أن  إلى  تدفعنا  وهي مسؤولية 

من هذا املستوى العالي بعون الله تعالى.

وكما باركنا سابقًا إلنشاء اجلمعية اليمنية للدسلكسيا, 

اجلمعية  بني  تفاهم  مذكرة  لتوقيع  اآلن  نبارك  فإننا 

اليمنية  اجلمعية  واجلمعية  للدسلكسيا  الكويتية 

فيه  ملا  اخلبرات  وتبادل  العمل  لترسيخ  للدسلكسيا, 

مصلحة أطفال البلدين آملني للجمعية اليمنية التوفيق 
والنجاح.

اجلمعية  لتأسيس  نبارك  أن  أيضًا  ويسعدنا  هذا, 

للدسلكسيا,  األردنية  واجلمعية  للدسلكسيا,  البحرينية 

آملني لهم التوفيق والنجاح, ومن الله السداد.

 

محمد يوسف القطامي     

رئيس اجلمعية الكويتية للدسلكسيا   
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املفتوحة  العربية  اجلامعة  في  •أقيمت  	
عن  تعرف  ماذا  بعنوان  ندوة  الكويت   –
األستاذ  من  كل  ألقاها  التي  الدسلكسيا. 
اجلمعية  رئيس  القطامي  يوسف  محمد 
هدى  والدكتورة  للدسلكسيا،  الكويتية 
شعبان رئيسة جمعية صعوبات التعلم في 
الكويت، وذلك يوم األربعاء 1 / 4 / 2009 
مكتب  الطلبة،   شؤون  قسم  رعاية  حتت 

اإلرشاد األكادميي والنفسي.

•ق����ام م���رك���ز ال����زه����ور وم����درس����ة مسقط  	
مع  بالتعاون  ُع��م��ان  سلطنة  ف��ي  ال��دول��ي��ة 
بتنظيم  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية 
القراءة،  »عسر  بع�نوان  مجانية  محاضرة 
واألس���باب«.  املظاه��ر  ال��دس��ل��ك��س��ي��ا... 
بقاعة   2009  /5  /  4 ب���ت���اري���خ  وذل�����ك 
ألقى  وق��د   ) ب��ازا ) اخلوير  فندق سفير 
احملاضرة األستاذ محمد يوسف القطامي 
الكويتية  اجلمعية  إدارة  مجلس  رئ��ي��س 
التالي  اليوم  للدسلكسيا، وقد أعقبها في 
5 / 5 / 2009 دورة تأهيلية ألولياء األمور 
واملعلمني واملهتمني من الساعة 5:00 إلى 
مسقط  مب��درس��ة  م��س��اًء   8:00 ال��س��اع��ة 

الدولية ) القرم (.
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رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية 
للدسلكسيا يَُكرُّم بجائزة 

إدارة  مجلس  رئيس  القطامي،  يوسف  محمد  السيد  تلقى  املنامة: 
يوم  ت��ك��رمي��اً  اجلمعية  ع��ن  مم��ث��ًا  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية 
الثاثاء املاضي 26 / 5 / 2009 تكرمياً لدورها في تطوير برنامج 
العربية  اجلائزة  قبل  من  القراءة  عسر  عاج  لتطبيقات  حاسوبي 
للمواقع اإللكترونية 2009  ضمن فعاليات منتدى البحرين الدولي 
للحكومات اإللكترونية،  وفي تصريح لوكالة األنباء الكويتية ) كونا (، 
قال السيد القطامي أن  اجلائزة تّتوج جهد عشر سنوات على األقل 
للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية  برنامج  لضبط  املضني،  العمل  من 
التي تكافح من أجل مساعدة األطفال املعسرين قرائياً لكي يقرؤوا 

بصورة صحيحة. 
وقال أن البرنامج هو األول من نوعه في املنطقة وقد مّت توجيهه مبدئياً إلى 10% من أطفال الكويت الذين 

يعانون من مشاكل بسبب عسر القراءة. وهذه النسبة - حسب قوله - تبلغ حوالي 50.000 طالب. 
كما أضاف قائًا أن وزارة التربية بالكويت، قد أسست في سنة 2005 اللجنة العليا لعسر القراءة ملساعدة 

الطاب املعسرين قرائياً، ليس فقط في الكويت، ولكن في جميع أنحاء الوطن العربي.
وعسر القراءة نتيجة ضعف الذاكرة لدى األطفال، وقد صممت وطورت اجلمعية الكويتية للدسلكسيا برنامج 
املتحركة،  الرسوم  برامج  مع شخصيات  التفاعل  من خال  ذاكرتهم،  تقوية  على  األطفال  يساعد  حاسوب 
بشكل كبير، عن طريق استخدام شخصية سندباد  البرنامج في جذب األطفال املعسرين قرائياً  وقد جنح 
وأخته ياسمينا، لدرجة أن بعض الدول العربية مثل مصر ولبنان واإلمارات العربية املتحدة أبدوا الرغبة في 
استخدامه في مدارسهم بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف ومعهد الكويت لألبحاث ومؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي.
أطلقت الجمعية الكويتية للدسلكسيا برنامج المصفوفات الختبار 

الذكاء بعد أن قامت بتقنينه على البيئة الكويتية
وقد كانت أهداف املشروع كما يلي:

تقنني اختبار املصفوفات املتتابعة وبرمجته باحلاسب اآللي، حتى يكون القياس موضوعياً، يتسم بالدقة في 
التطبيق الصحيح، ويُبعد عن الفرد الشعور بامللل أثناء عملية التطبيق، ومن ثم احلصول على معايير تتناسب 

مع مستوى التاميذ في الكويت من االجيال اجلديدة من سن 4 سنوات حتى 18 سنة.
استخدام هذا االختبار في مرحلة الفرز، حلاالت االطفال الذين يعانون من مشكات في التحصيل الدراسي، 
أو يتوقع معاناتهم من صعوبات في تعلم مهارات القراءة والكتابة، للكشف عن مستوى القدرة العقلية العامة 

لديهم، حتى ميكن متابعة دراسة احلالة على اساس علمي سليم. 
أما وصف البرنامج فهو يعتمد برنامج اختبار املصفوفات على األداء العملي في قياس مستوى القدرة العقلية 
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العامة، كاختبار للفرز متدرج في الصعوبة؛ من دقة املاحظة حتى الوصول إلى قياس إدراك العاقات العامة 
التي تتصل باجلوانب العقلية املجردة، حيث تتكون املصفوفة من شكل كبير ُحذف جزء منه، وعلى املفحوص 
أن يحدد اجلزء الناقص من بني 6 أو 8 أشكال معروضة، واالختبار احلالي مت تدريجه وفقاً للقدرة والصعوبة 

ويتكون من أربعة مناذج:
منوذج ) أ ( لألعمار من 4- 1 سنوات حتى أقل من سبع سنوات.

منوذج ) ب ( لألعمار من 7 سنوات حتى أقل من 12- 2 سنة.
منوذج ) ج ( لألعمار من 12 سنة حتى أقل من 15- 3 سنة.

منوذج ) د ( لألعمار من 15 سنة حتى 18- 4 سنة.

استضافت قناة العدالة الفضائية
 ي��وم االث��ن��ني امل��واف��ق 1 / 6 / 2009 األس��ت��اذ محمد 
الكويتية  إدارة اجلمعية  رئيس مجلس  القطامي  يوسف 
للدسلكسيا في حلقة تلفزيونية بعنوان » طفل الكويت« 

الساعة الثامنة مساًء مع الدكتورة خديجة احمليميد. 

توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية 
الكويتية للدسلكسيا و الجمعية 

اليمنية للدسلكسيا
اخلميس  ي��وم  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية  وقعت   
مع  وتعاون  تفاهم   املوافق 25 / 6 / 2009 مذكرة 
نظيرتها اليمنية بهدف ترسيخ العمل املشترك بينهما 
األكادميية  امل��ج��االت  ف��ي  ال��ت��ب��ادل  وت��ط��وي��ر  وتعميق 
القراءة  عسر  بظاهرة  املتعلقة  والتعليمية،   واملهنية 
هذه  تعد  حيث  العربي،  الوطن  في   ) الدسلكسيا   (
االتفاقية األولى من نوعها في العالم العربي، لتطبيق مشروع الفرز باستعمال برنامج كوبس العربي، الذي 
أنتجته اجلمعية الكويتية للدسلكسيا، وقال رئيس مجلس إدارة  اجلمعية الكويتية للدسلكسيا األستاذ محمد 
يوسف القطامي: قال إن الغرض من هذه املذكرة تشجيع التعاون في املجاالت املشتركة بني اجلمعيتني اليمنية 
والكويتية للدسلكسيا، وفقاً للقواعد والنظم املتبعة لدى الطرفني. وقع املذكرة عن اجلانب الكويتي األستاذ 
محمد يوسف القطامي رئيس مجلس اإلدارة، وعن اجلانب اليمني األستاذ عبد الرحمن عبد الله احلكيمي 
رئيس اجلمعية اليمنية للدسلكسيا، وحضر مراسم التوقيع السفير اليمني في الكويت الدكتور خالد الشيخ.
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عسر القراءة يرتبط بتلف الخاليا العصبية 
   ميكن أن تنشأ الدسلكسيا عن طريق تلف اخلايا العصبية في الدماغ 
كما ادعى أحد العلماء، فقد وجد الدكتور جون ستني من جامعة اوكسفورد 
تلفاً في عصب إبصار األطفال املعسرين قرائيا، ويعتقد أنه ميكن أن توجد 

خايا أخرى في اجلهاز العصبي متأثرة.
وفكرته املثيرة للجدل تفسر املتاعب األخرى التي يعاني منها بعض األطفال 
املعسرين قرائياً، مثل مشاكل ضعف السمع، و طبقا ملجلة » نيو سينتست » 

فإن الدكتور ستني يعتقد أيضاً
 أن التلف يظهر في دماغ اجلنني أثناء تطوره، وميكن أن يتسبب فيه مناعة 
األم، واألفراد الذين يعانون من عسر القراءة لديهم مصاعب في القراءة 
والكتابة، حتى لو كانوا على مستوى عاٍل من الذكاء. وبسبب وجود التفاوت 
الطبيعي الشديد في سرعة تعلم األطفال للقراءة والكتابة فإن احلالة ال 

يتم تشخيصها بشكل صحيح بسبب ذلك. واألفراد املعسرون قرائياً ال يواجهون أية مصاعب في فهم معاني 
الكلمات، أو متييز احلروف املفردة أو رؤية أي شيء آخر باستثناء النص املكتوب، وقد أدى هذا بالكثير من 
العلماء إلى أن يقولوا أن عسر القراءة ينشأ عن طريق مشاكل محددة في مراكز اللغة في اجلانب األيسر من 

الدماغ.

التغيرات السريعة 
ولكن الدكتور ستني يعتقد أن احلالة تنشأ من عدم القدرة 
من  العالم  في  سرعة  التغيرات  بأكثر  اإلحساس  على 
حولنا، وخاصة ما نسمعه وما نراه. وهو يعتقد أنه أثناء 
اخلايا  يهاجم  أو  يتلف،  ما  شيئاً  فإن  اجلنيني،  التطور 
نقل  عن  املسؤولة  لاختراق،  القابلة  الصغيرة  العصبية 
صّح  ولو  التغير،  سريعة  باألحداث  اخلاصة  املعلومات 
اعتقاده، فإنه ميكن أن يفسر مجموعة أكبر من املشاكل 
مجال  في  والباحثون  العلماء  ربطها  والتي  شهرة،  األقل 
والتآزر  التوازن  اختال  مثل  احلالة،  بهذه  القراءة  عسر 
واخَلَرف، والختبار هذه النظرية، طلب الدكتور ستني من عدد من الناس أن يراقبوا شاشتي حاسوب تعرضا 
نقاطاً صغيرة تتحرك بشكل عشوائي، ووجد أن املعسرين قرائياً كانوا أقل في ماحظتهم للحركة املتزامنة 
للنقاط من األشخاص الطبيعيني الذين ال يعانون من احلالة، كما وجد الدكتور ستني أنه كلما قلت املقدرة 

على حتديد مكان النقاط كلما ساءت القراءة والتهجئة.
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الخاليا العصبية الكبيرة 
يعتقد الدكتور ستني بأن املصابني بعسر القراءة يعانون من خلل في مجموعة 
من اخلايا العصبية الكبيرة تعرف باسم )ماجنو سلز(، هذه اخلايا تنقل 
النبضات العصبية بسرعة من شبكية العني إلى الدماغ، لكي يستطيع متييز 
احلركات أو التغيرات السريعة، وقد أظهر باحثون آخرون أن تلك اخلايا 
لدى املصابني بعسر القراءة تعمل أكثر بطئاً من املعتاد، وقد أظهر فحص 
اجلثث املشرحة أن هناك تغيرات غير طبيعية في شكل ومكان هذه اخلايا. 
وهذا اخللل في تلك اخلايا ميكن أن يجعل القراءة صعبة، ألنه يجعل من 
املستحيل حتليل حركات العني السريعة التي نحتاجها لكي نفهم معنى النص 

املكتوب. وقد وجد الدكتور ستني أن الكثير من معسري القراءة يجدون صعوبة في تركيز عيونهم بصورة ثابتة 
بني حركتني، و من احملتمل أن يكون هذا بسبب أن خايا )املاجنو سلز( تفشل في إرسال اإلشارات الصحيحة 
إلى الدماغ. ويعتقد الدكتور ستني أن تلك اخلايا تتلف في الرحم عن طريق األجسام املضادة التي يفرزها 
اجلهاز املناعي لألم، والتي تهاجم بدورها اخلايا وتعيق منوها الطبيعي وتطورها، وهو يعتقد أن املمرات 

العصبية األخرى التي تتحكم في كل من السمع والتآزر ميكن أن تتأثر أيضاً. 
Source: www.dyslexia-teacher.com

الجمعية البريطانية لعسر القراءة  تبدأ بالمشروع 
الخاص بالتعليم مع السيد جاك ستيوارت

مع  بالتعاون  تعليم خاص  تبدأ مبشروع  القراءة  لعسر  البريطانية  اجلمعية 
مدرسة كاس، التابعة جلامعة سيتي بلندن وعسر القراءة باسكتلندا، وذلك 
احلالة،  نفس  من  يعانون  بآخرين  قرائياً  املعسرين  البالغني  األفراد  لربط 
ولكنهم جنحوا في التغلب عليها، وذلك لكي يتبادلوا خبراتهم ومعلوماتهم، 
وسيكون السيد جاك ستيوارت، رئيس جمعية اسكتلندا للدسلكسيا، ونائب 
رئيس اجلمعية البريطانية لعسر القراءة، هو املتحدث الرسمي في مراسم 

االفتتاح  ومعلماً أيضاً. وتفخر اجلمعية البريطانية لعسر القراءة بأن تقدم متحدثيها األساسيني و معلميها، 
ومن ضمنهم زينا أتكينز رئيسة أوفستيد ولويس بارنيت ومؤسسة تشوكوليت. والبرنامج عبارة نظام تعليمي 
غير رسمي، مصمم ليكون على درجة من املرونة والتركيز، حول اجتماع شخصني يتبادالن املعلومات حول 
»عسر القراءة«. والهدف أن الناصح - أو املعلم - يشرك املنصوح في أساليبه التّكيفية، واألهم من ذلك يزرع 
الثقة فيه، وقد بُني هذا النظام على فكرة أنه دائماً ما تُنسى مميزات عسر القراءة، وال يتم التعرف عليها من 
قبل األفراد املعسرين أحياناً. و تشعر كل من اجلمعية البريطانية لعسر القراءة وجمعية اسكتلندا أن موهبة 
ومهارات الشخص الناجح  املعسر قرائياًُ ستكون ذات قيمة عالية جدا بالنسبة لشخص آخر معسر سيبدأ 
وظيفة جديدة، أوفي مرحلة رئيسية في السلم الوظيفي، وسيكون الناصحون من خلفيات اجتماعية مختلفة 
بدءاً من الفن حتى األعمال التجارية والسياسة. وسيكون اجلميع معسرين قرائياً، أو على األقل لديهم خبرة 

Source: www.bdadyslexia.org.ukبكيفية احلياة مع شخص معسر.
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األخبـار العالمية

برنامج تدريب عسر القراءة و شرائط الفيديو
مع ملحق برنامج تدريب عسر القراءة سيقوم الطاب بتعزيز دروسهم عن 
طريق استخدام برنامج حاسوب تفاعلي شيق، واإلمكانات التفاعلية تعني 
أن الطالب يكون دائماً مندمجاً مع البرنامج بدالً من أن يكون مستمعاً 
سلبياً فقط، وباستخدام فأرة احلاسوب، ميكن للطالب أن يضغط على 
األزرار للتجول داخل البرنامج، أو باستخدام إمكانات » شاشة اللمس« 

املعززة، إذ ميكن له ببساطة أن يلمس الشاشة ليستجيب للبرنامج. 
ميكن للمعلمني أن يقضوا وقتاً أطول في الفصول أثناء استفادة الطالب من التدريب الفردي، ووفقاً للطبيعة 

املرنة للبرنامج التفاعلي، ميكن للطاب أن يضبطوا البرنامج على سرعة تعلمهم اخلاصة.
     إّن ملحق برنامج تدريب عسر القراءة برنامج حاسوب متعدد احلواس وهو يدمج طريقة منهج األصوات 

 . TSRHC الهجائية التي ابتكرها مختبر عسر القراءة التابع لقسم تطور األطفال في مستشفى
و يتكون البرنامج من املكونات األساسية في كل من اجلداول الثاثة:

عرض احلروف ومجموعاتها. 1 -
عرض الكلمات واألصوات األساسية. 2 -

عرض التهجئة.  3 -
1- عرض احلروف ومجموعاتها  

تقّدم احلروف الهجائية على شاشة  احلاسوب 
تقرأ”  “كحروف  وتبدو  ح��روف صغيرة  بشكل 
فيديو مستشفى   ش��رائ��ط  أس��ل��وب  نفس  وه��و 

ف��وراً عند تقدميه. ويتم تقدمي  التعرف عليه من خال اسمه  TSRHC، و يعرض اسم كل حرف لكي يتم 
مجموعات احلروف في وقتها املناسب . 

2- عرض الكلمات واألصوات األساسية
ت��ذك��ر الصوت  ف��ي  ال��ط��ال��ب  مل��س��اع��دة  ل��ل��ك��ل��م��ات األس��اس��ي��ة واألص���وات  ت��ق��دمي��ي��ة  ص��م��م��ت ع��روض 
ملونة  بطريقة  للحرف  املطبوعة  الصور  عمل  مت  وقد   . فوراً والكلمة  املطبوعة  بالصورة  املرتبط 

التغلب  ف��ي  ال��ط��اب  مساعدة  ذل��ك  م��ن  وال��ه��دف  وج��ذاب��ة، 
املناسب.  والصوت  احلرف  اسم  بني  الفجوة  على 

3. عرض التهجئة
ليتمكن  للطالب  تعقيداً  املصطلحات  أكثر  التهجئة  عرض  يقدم 
مما  متعددة  بطرق  صوتاً  وأرب��ع��ني  أرب��ع  تهجئة  يتم  حيث  منها، 
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يثير االنتباه عند الطالب، ويتم عرض صورة جانبية للجزء السفلي من 
وجه املعلمة وهي تقوم بنطق احلرف حتى يتمكن الطالب من ماحظة 
شفتيها ومعرفة وضع الشفتني واللسان واألسنان والفك عند سماع كل 
صوت، ويستجيب الطالب عن طريق ترديد الصوت، ثم نطق اسم احلرف 
البرنامج  ويقدم  الصوت هجائياً.  تكّون هذا  التي  أو مجموعة احلروف 
سلسلة من الوسائل املساعدة فيما لو واجه الطالب أية صعوبة في أية 
مرحلة من هذا اجلزء اخلاص بالتهجئة. وهذه النصائح تساعد الطالب 
على تذكر الصورة املوجودة في مجموعة القراءة، التي تستثير االستجابة 

للتهجئة.
الكلمات األساسية واألص��وات، وعند اكتمال  ينتقل إلى  ومن املفضل أن يبدأ الطالب العرض باألحرف ثم 

عرض القراءة ميكن له أن يتقدم إلى اجلزء املخصص للتهجئة في البرنامج.
وتتم  الفيديو،  شرائط  في  مسّبقاً  تقدم  الطالب  من  املطلوبة  املفاهيم  كل  أن  بحيث  مصّمم  البرنامج  هذا 
مراجعتها في البرنامج التكميلي. وهذا يقلل من  اإلحباط والضغط النفسي أثناء جلسات املراجعة والتدريب. 
وكل املساعدات املرتبطة بالنص أصوات بشر حقيقيني مسجلة إلعطاء التعليمات التي ترشد الطالب أثناء 

 Source: www.sofdesign.com/dyslexia            .أدائه للتدريبات واستخدامه للبرنامج

اختبار نََفس لعسر القراءة 
 ميكن الختبار بسيط للنََفس أن يحدد األطفال املصابني بعسر القراءة وعدم 
أنهم  من  والتأكد  املدرسة،  سن  يبدؤوا  أن  قبل  السلوكية،  واملشاكل  االنتباه 
املعتمدة على  الطريقة  الدماغ. هذه  لتغذية  السليمة  التغذية  يحصلون على 
الفحص الكيميائي احليوي ميكن أن حتدد األطفال الذين لديهم نقص في 
الطعام  إليهما  يفتقر  والذين  للدماغ،  املهمة  األساسية  أوميجا3  أحماض 
السريع احلديث. واالختبار غير منتشر، وهو بسيط جداً وميكن إجراؤه مع 
الطفل عمله وضع  يتوجب على  ما  وكل  املدرسة،  قبل  ما  األطفال في سن 
فمه حول أنبوب والنفخ فيه مرة واحدة بنفس واحد بأطول مدة ممكنة، وعن 
طريق قياس كمية اإليثان وهو الناجت املتكسر من أوميجا 3، ميكن لاختبار 
أن يظهر أي أطفال أو كبار ميكنهم االستفادة من مكمات أوميجا 3 و أوميجا 
6، وزيت السمك وزهرة الربيع مساًء. وقد طور االختبار مارين روس من هيئة 
عام  مرة  ألول  األطفال  على  استخدامه  ومت  النفس،  علم  ألبحاث  هاياند 
2002، في دراسة ذات نطاق واسع  طبقت في دورهام باململكة املتحدة، وقد 

أجرت هذه الدراسة هيئة أبحاث عسر القراءة والسلطة التربوية احمللية. 
Source: www. dyslexia - teacher.com

األخبـار العالمية
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ركن المعلـــم

كيف يتم تشخيص الدسلكسيا ) عسر القراءة (
يصعب  خلل  الدسلكسيا 
من  الكثير  فهناك  تشخيصه 
علماء  يحددها  التي  العوامل 
الصحة  متخّصصو  أو  النفس 
اآلخرون والتي تدخل في عملية 
االختبار  ويحدد  التشخيص، 
للطفل،  الفعلي  القراءة  مستوى 
الذي  املمكن،  باملستوى  ويقارنه 
الذكاء،  اختبار  طريق  عن  يقّيم 
يتم  القراءة  عملية  مظاهر  فكل 
ظهور  مكان  لتحديد  اختبارها 
أيضاً  االختبار  ويقّيم  اخللل، 
كيفية استقبال الطفل للمعلومات 
يفعل  ماذا  ويقّيم  لها،  وبرمجته 
كما يحدد  بعد ذلك.  الطفل  بها 
االختبار ما إذا كان الطفل يتعلّم 
سماع  طريق  عن  أفضل  بشكل 
املعلومة )سمعي( أم عندما ينظر 
إليها )بصري( أم عن طريق فعل 
يقّيم  وهو  )حركي(؟  ما  شيء 
يؤدي  الطفل  كان  إذا  ما  أيضاً 
له  يسمح  عندما  أفضل  بشكل 

بإعطاء معلومة )مخرجات( أم عن طريق قول املعلومة )شفهياً( أم عن طريق عمل شيء ما بيديه )حسي - 
حركي(. كما تقّيم االختبارات كيف تعمل تلك النظم احلسية بشكل متداخل مع بعضها البعض.

االختبارات التي يتم التقييم عن طريقها اختبارات قياسية وتعتبر موثوقاً بها بشكل كبير، ويجب أن ال يشعر 
الطفل بأنه يوجد شيء ما خطأ ألنه يتم اختباره، فمعظم االختبارات تستخدم صيغاً على شكل ألعاب أو 
ألغاز وهي بدورها  تساعد على جعل الطفل يشعر براحة أكبر عند اختباره، ويجب على الطفل أن يحصل 
على قدر كاٍف من النوم في الليلة التي تسبق االختبار، وأن يتناول إفطاراً جيداً في ذلك اليوم، إذا أُجري له 
االختبار في املدرسة، وميكن إخبار الطفل عن ذلك الشخص الذي سوف يأتي و يقوم بعمل ذي نوعية خاصة 
مع الطفل. ومع األطفال األصغر سناً، ميكن للفاحص أن يزور فصل الطفل قبل االختبار حتى يعتاد الطفل 
عليه، وسواء كان االختبار في املدرسة أم ال، فإنه ميكن ألهل الطفل التكلّم حول قدوم شخص غريب للعمل 
معه، ومن ناحية أخرى يجب على األهل عدم إرشاد طفلهم فيما يخص االختبار، ومن املفضل عدم تواجد 
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ركن المعلـــم

األهل أثناء االختبار.
البطارية القياسية لالختبارات ميكن 
أن تشتمل على اآلتي )لكنها ال تقتصر 

على ذلك( :
اخلاص   للذكاء  وكسلر  •مقياس  	
الثالثة.  الطبعة   – باألطفال 

)WISC-III(
األطفال.  لتقييم  كوفمان  •بطارية  	

  )KABC(
•مقياس ستانفورد بينيه للذكاء. 	

جونسون   / وودكوك  •بطارية  	
النفسية – التربوية.

•اختبارات بيبودي لإلجناز الفردي  	
)PIAT( .املراجعة –

•اختبارات اإلجناز الفردي لوكسلر.  	
)WIAT(

 ) • 	KTEA( .اختبارات كوفمان لإلجناز التربوي
•اختبار بندر جشتالت لإلدراك البصري / احلركي. 	
•اختبار بيري التطوري للتآزر البصري / احلركي . 	

•اختبار اإلدراك البصري / الاحركي. 	
) • 	VADS( .اختبار الذاكرة البصرية / السمعية الرقمية

 ) • 	TAPS( .اختبار اإلدراك السمعي
) • 	TVPS( .اختبار اإلدراك البصري

•اختبار بيبودي للمفردات املصورة / املراجع. 	
•اختبار املفردات التعبيرية ذو الكلمة الواحدة املصور. 	

•اختبار االستيعاب السمعي للغة.  	
Source: www.medicinenet.com/dyslexia
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مقاالت وأبحاث

كلية ويك فورست للطب تبتكر
 اختبارًا بسيطًا لعسر القراءة

اختبار عسر قراءة باستخدام األضواء الوامضة:
توصل الباحثون في كلية الطب بجامعة ويك فورست إلى اختبار بسيط يعتقدون أنه ميكن أن يحدد املعسرين 

التوصل  على  ويساعدهم  قرائياً 
للعاج املناسب، إذ يقول مارك واالس 
النيوروبيولوجي  في  مساعد  أستاذ 
والتشريح: نحن لسنا أطباء عيادات 
هنا، لكننا نحاول أن نكون متشعبني 
خارج  نفكر  و  تفكيرنا  طريقة  في 

نطاق املشكلة.
املعسر  يجلس  إذ  بسيطة،  التجربة 
فيها  مفاتيح  ولوحة  شاشة  أمام 
بطريقة  ضوءان  ويومض  مفتاحان، 
صوت  مع  بالتزامن  سريعة  متعاقبة 

خفيف من خال السماعات.
على  يضغط  أن  املفحوص  وعلى 
أوالً،   أومض  ضوء  أي  ليحدد  زر 
ويومض الضوء بسرعة شديدة جداً، 
لدرجة أّن املعسر يستطيع أن يتوصل 
إلى اإلجابة الصحيحة في 50% فقط 

من املرات التي ال يستخدم فيها الصوت، وتتحسن تلك النسبة مع وجود الصوت. 
يقول واالس: » ميكن أن متيز الضوء بطريقة أسرع عند وجود الصوت.« 

» نحن نعتقد أنه في مكان ما في الدماغ، تستخدم تلك املعلومة بطريقة متزامنة.« 
أّن  وتبنّي  اخللل،  ذلك  من  يعانون  ال  الذين  وأدمغة  قرائياً  املعسرين  دماغ  بني  الفرق  التجربة  أظهرت  وقد 
من  ثانية  ميللي   150 الصوت خال  ظهور  عند  أدائهم  من  يحّسنون  كانوا  القراءة  من عسر  يعانون  الذين 
وميض الضوء، وأّن املعسرين قرائيا لديهم إدراك أكبر للصوت و الضوء معاً. وكان أداؤهم يتحسن عندما 
يكون الفاصل الزمني بني الضوء والصوت في حدود 350 ميللي ثانية، أي فترة أطول بقليل من الزمن الذي 

يستغرقه الرامي األساسي ليقذف بكرة سريعة.
ويعتقد واالس أن هذا الفرق ميكن أن يفسر سبب معاناة املعسرين قرائياً في تعلّم القراءة،  فالطفل املعسر 
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النظر  طريق  عن  القراءة  يتعلم  قرائياً 
له،  الوالدين  قراءة  أثناء  الكلمات  إلى 
بني  ربط  قد  يكون  أن  املمكن  ومن 

األصوات اخلاطئة والكلمات. 
املبكرة  القراءة  »إّن  واالس:  ويقول 
وما  ترى  ما  بني  التوفيق  على  تشتمل 
تسمع. لكن مع املعسرين قرائياً نعتقد 
أن عملية التوفيق تلك يحدث بها خلل، 
فيحدث خلل في التوفيق بني األصوات 

و الكلمات«.  
»ولذلك بينما يوّفق الشخص املتوسط 
الكلمة  أحرف  بني  وبسرعة  بسهولة 
كلمة   وأصوات  )كلب(  مثل؛  املكتوبة 
يجد  قرائياً  املعسر  فالطفل  )كلب(، 

صعوبة أكبر في عمل ذلك.«
على  التعرف  في  الدراسة  وستساعد 
يتم  لكي  قرائياً،  املعسرين  األطفال 
أكثر ألسلوب  بطريقة مائمة  تعليمهم 
تفكيرهم، ألن أفضل اختبار هو االختبار الذي ال يشتمل على كلمات، وميكن تطبيقه على األطفال الصغار، 

كما تقول لني فاورز مساعدة باحث وأستاذ مساعد لعلم النفس العصبي.
»واجلميل في األمر أنه ال يتم استخدام معلومات معجمية حقيقية، ولذلك ال توجد كلمات وال أحرف لتوّصل 
مع أصوات األحرف«، وهذه طريقة سمعية أساسية مع مهمة بصرية ومثير بسيط  كما تقول فاورز، ومن 
املمكن أن يستخدم شيء مثل هذا مع األطفال حتى قبل تعلّمهم الكام، وباإلضافة إلى الهدف العلمي األساسي 
فهي أيضاً تهدف إلى حتديد املعسرين قرائياً مبكراً بشكل كاٍف حتى مننع فشلهم في القراءة في املدرسة.  

ومع ذلك توجد أسئلة لم جنب عنها مثل ملاذا يحدث ذلك؟  وهذا هو السؤال الذي ينوي واالس وفريقه في 
أن يجيبوا عنه من خال القيام بهذه الدراسة. يقوموا بالدراسة لإلجابة عنه.

اخلطوة التالية هي أن نفحص أدمغة هؤالء األفراد عند قيامهم عملياً باالختبار.

Source: www.dyslexia-adults.com

مقاالت وأبحاث
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متالزمة الحساسية الضوئية 

إعداد د. سميرة عبد الوهاب 
إرشاد نفسي وتربوي, وفاحصة متالزمة احلساسية الضوئية 

ماهي متالزمة احلساسية الضوئية؟ 
ويطلق  الضوئية،  احلساسية   متازمة 
التوتر  أو  ايرلني،  متازمة  أيضاً  عليها 
اإلدراك  في  مشكلة  عن  عبارة  البصري، 
البصري تؤثر في مهارة القراءة والكتابة 
مبصادر  أعراضه  وترتبط  الفرد،  لدى 
وطول  الضوء(،  )ملعان  والوهج  اإلضاءة، 
األبيض  واللونني  الضوئية،  املوجة 

واألسود معاً.
احلساسية  متازمة  من  يعاني  من  وكل 
املطبوعة  النصوص  يرى  الضوئية 
البيضاء  الورقة  على  األسود  باللون 
الشخص  يراه  عما  يختلف  بشكل 
واألحرف  الكلمات  يرى  فهو  العادي؛ 

القراءة،  على  قدرته  في  سلباً  يؤثر  مما  تختفي  أو  تتموج،  أو  تهتز،  أو   تتحرك،  كأنها  املطبوعة 
واستيعابه.  انتباهه،  وفترة 

وقصور  واحلساب،  القراءة،  لصعوبات  مصاحبة  تأتي  قد  بل  التعلم،  لصعوبات  حسية  مشكلة  ليست  فهي 
احلساسية  متازمة  من  يعانون  الذين  األشخاص  أن  كما  أخرى.  تعلم  وصعوبات  الزائد،  والنشاط  االنتباه 
الضوئية يبذلون جهداً كبيراً في القراءة، وغالباً ما تكون قراءتهم متقطعة، وبطيئة، ويشعرون بالتعب والضيق. 
ومن املمكن ألي شخص سليم البصر، أو حتى ممن يستخدم النظارات الطبية أن يشتكي من أعراض متازمة 

احلساسية الضوئية، فهذا الَعَرْض ليس ضعفاً أو قصوراً في النظر. 

 أعراض متالزمة احلساسية الضوئية: 
إن األفراد املصابني مبتازمة احلساسية الضوئية يظهر لديهم عدد من املؤشرات، وليست بالضرورة كلها، 

وقد تختلف شدّتها وحدّتها من شخص آلخر، وهي: 
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1- احلساسية الضوئية: أي احلساسية 
من الوهج الشديد واللمعان وإضاءة 
مصابيح الفلورسنت، وهؤالء األفراد 
يفضلون القراءة في الضوء اخلافت، 
ويشعرون بالدوار والنعاس والصداع 
من  فهناك  العكس  وهناك  وامللل، 

يفضل القراءة باإلضاءة الشديدة. 
املطبوعة  الكلمات  بني  تداخل   -2
واخللفية: وهنا يرى الفرد فجوات 
كأن  والكلمات،  بيضاء بني األسطر 
من  بعضاً  يغطي  الصفحة  بياض 
األسود،  باللون  املطبوعة  األحرف 
كومضات  األبيض  اللون  ويظهر 

للقارئ. 
3- عدم ثبات الكلمة واألحرف املطبوعة: 

حيث يرى الشخص تغيراً في شكل الكلمات واألحرف والرموز تلقائياً، كاهتزاز األحرف، واختفائها، أو 
تنّقلها من مكان آلخر، أو أنها تومض. وتبدو األحرف كأنها في حالة دوران وتداخل فيما بينها، أو كأنها 
تتساقط من الصفحة، وأحيانا تبدو األحرف للشخص ثابتة ولكن ما حولها من كلمات ورموز هي التي 
تهتز وتدور. وشدة هذه املشكلة تعتمد على حجم الطباعة واملسافة بني الكلمات واألسطر، وكمية املادة 
املطبوعة بالصفحة. وهذه املشكلة ال جندها لدى تاميذ الصفوف التعليمية الدنيا، بل تبدو واضحة ابتداًء 
من الصف الثالث وذلك بسبب زيادة الكلمات املطبوعة في الكتب الدراسية لهذه املرحلة مقارنة مع الصف 

األول والثاني. 
4- صعوبة قراءة مجموعة من الكلمات أو األحرف في وقت واحد: ومثل هؤالء يعرفون بقراءة القنوات حيث 
يجدون صعوبة في التنقل من سطر آلخر، أو نسخ الكلمات، أو القراءة بسرعة، فهم غير قادرين على قراءة 

الكتب ألنها حتتوي على أسطر طويلة، وغير مقسمة ألعمدة. 
5- عدم القدرة على التركيز واالنتباه لفترة طويلة: حيث ال يتمكن الشخص هنا من االستمرار في التركيز 
واالنتباه أثناء قيامه بالقراءة أو الكتابة، وهو عادة ما يأخذ راحة بني حني وآخر، ألنه يبذل مجهوداً كبيراً 

في االنتباه والتركيز.
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 شعور التلميذ الذي يعاني من متالزمة 
الحساسية الضوئية؟  

القراءة  على  مقدرته  لعدم  نفسه  التلميذ  يلوم  ما    غالباً 
كالتاميذ اآلخرين، ويجهل سبب اختافه عنهم ، و يتساءل 
من  م��زي��داً  ب��ذل  م��ا  إذا  بهم  اللحاق  ه��ل يستطيع  دائ��م��اً: 
اجلهد؟ وهل هناك من يفهم مشكلته؟ وقد يعاقبه املعلمون 
لعدم مقدرته على القراءة وإمتام املهام املدرسية التي كلف 
بها، فهي تؤثر على اجلانب األكادميي للتلميذ، فعدم قدرته 
على القراءة جتعله متعثراً دراسياً وال يستطيع اللحاق مبن 
هم في صفه، كما أنها تؤدي إلى تدني مفهوم الذات لديه، 
فينظر الفرد املصاب مبتازمة احلساسية الضوئية لذاته 
املهارات  من  أقل كفاءة من غيره الفتقاده ع��دداً  أنه  على 
إلى  األق��ران، إضافة  التي يجدها لدى غيره من  الازمة 
نظرة اآلخرين له من األقران واملعلمني بأنه متعثر وفاشل، 
وهذا دون شك يؤثر على اجلانب النفسي واالجتماعي له، 

ويشعره بأنه شخص منبوذ وغير مرغوب فيه. 

 األعراض التي يعاني منها الفرد المصاب 
بمتالزمة الحساسية الضوئية؟ 

1- أعراض جسمية: كالصداع، وحرقة العني والدمع، والغثيان، 
يعاني من مثل هذه األعراض  والتعب. ومن  بالدوخة  والشعور 
يحاول التركيز من خال فتح العينني أثناء القراءة، أو حتريك 
رأسه باجتاهات مختلفة، أو إغماض إحدى العينني، أو تقريب 

الكتاب بني حني وآخر. 
الــــقــــراءة:  ضـــعـــف   -2   
افتقاده  ب��س��ب��ب  وذل����ك 
بالرغم  القراءة  ملهارات 
مما يبذله من جهد، ومحاوالت شتى كاّلتتّبع باإلصبع أو تغطية جزء 

من الصفحة. 
بنفس  تكون  ال  الضوئية  احلساسية  متازمة  مشكلة  استمرار  إن 
الدرجة لدى جميع املصابني، فهي تبدأ خفيفة ثم متوسطة ومن ثم 
ولكنه مع مرور  بدرجة خفيفة،  بها  املصاب  يدركها  وقد ال  شديدة، 
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الوقت يشعر أنه بحاجة لبذل مزيد من اجلهد في عملية القراءة، ويعاود القراءة مرة تلو األخرى مما يجعله 
ُص بأن لديه صعوبات تعلم، أو دسلكسيا،  بالتالي بطيئاً، وعندما تتفاقم املشكلة لديه،  فإنه غالباً ما يُشَخّ
وال بد من اإلشارة والتنويه هنا أن ما يقارب من 60 % ممن لديهم دسلكسيا يعانون من متازمة احلساسية 
الضوئية، لذا فليس بالضرورة أن يكون كل من لديه صعوبات قرائية يعاني من احلساسية الضوئية، كما أنه 

ليس كل من يعاني من احلساسية الضوئية يشتكي من صعوبات تعلم أو دسلكسيا. 

ما الوسيلة العالجية لمن يعاني من متالزمة الحساسية الضوئية، وأين؟ 
طبيب  يجريها  فحوصات  هناك  ش��يء  كل  قبل 
عيوب  أية  من  الفرد  سامة  من  للتأكد  العيون 
أو  أو قصر  البصر،  أو وظيفية كضعف  بصرية 
ومن  استجماتيزم(،   ( انحراف  أو  النظر،  طول 
ثم هناك فحص  يتم إج��راؤه من قبل الفاحص 
الفرد  لدى  الضوئية  احلساسية  لفحص  املؤهل 
ملعرفة شدة اإلصابة، وحتديد املرشحات اخلاصة 
املرشحات  وهذه  على حدة،  فرد  لكل  واملناسبة 
عبارة عن شفافيات وفاتر ملونة ذات مواصفات 
خاصة، تعمل على حتسني حساسية العني للضوء، 
حيث تسمح مبرور بعض أجزاء الطيف الضوئي 
وبطول موجي محدد إلى العني، مما يساهم أن 
يرى الشخص املصاب الكلمات املطبوعة بشكل 
واضح وثابت، فتسهل عليه عملية القراءة، وحتد 
كما  الضوئية،  أع��راض متازمة احلساسية  من 
أن��ه م��ن خ��ال ه��ذا الفحص ميكن حتديد لون 

الورق املناسب للفرد املصاب عوضاً عن استخدام الورق األبيض. 
   ما التوصيات التي يجب أن تؤخذ باالعتبار من قبل املعلمني في املدارس جتاه الطلبة الذين يعانون من 

متالزمة احلساسية الضوئية؟ 
أعراض متازمة  من  واحل��دّ  للتخفيف  املدرسة  في  املعلمني  قبل  من  مراعاتها  بد من  ال  نقاط  هناك عدة 

احلساسية الضوئية لدى الطلبة املصابني بها ومنها: 
1- استنساخ االمتحان على ورق ملون مناسب للطالب وفق الفحص الذي أجري له، فنظراً للتشّوش اإلدراكي 
/ البصري وتوتر العني وإرهاقها الذي مير به هذا الطالب، وما ينجم عن ذلك من انخفاض مستوى القراءة 
واالستيعاب -  إذا ما قرأ مادة مطبوعة أو مدونة على ورق أبيض -  فإن حتسني مستوى اإلدراك وتخفيف 

التوتر واإلجهاد يتحقق بتصوير أو نسخ االمتحان على ورق ملون. 
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بسبب  وذل��ك  اإلضافي،  الوقت  الطالب  منح   -2
إجهاد العني الذي مير به، فإنه يستطيع القراءة 
يحتاج  أن  قبل  أق��ل  أو  دقيقة    15 مل��دة  فقط 
الستراحة، ولذلك ال بد من توفير استراحات 
أثناء القراءة، وهذا يعني أنه سيحتاج إلى وقت 
إضافي أكثر من الطالب الذي ال يواجه هذه 

الصعوبات إلنهاء امتحان ما. 
3- تكبير حجم الطباعة، فبسبب القدر احملدود 
من التركيز لدى هذا الطالب فإن تكبير حجم 
الكلمات  ع��دد  من  سيزيد  املطبوعة  الكلمات 
لديه،  البصري  اإلدراك  حّيز  في  يدخل  التي 
مراعاة  م��ع  ل��ل��ق��راءة،  س��ه��ول��ة  أك��ث��ر  ويجعلها 
املسافة   ( األسطر  بني  مناسبة  مسافة  وضع 

املزدوجة(. 
عن  ينقل  لكي  ملساعدة  الطالب  ه��ذا  يحتاج   -4

الكتاب بشكل صحيح، وذلك بسبب أن احلرف والكلمات تصبح مشوشة أحياناً، ويكون من الصعب عليه 
أن يحافظ على مكان ثباتها، وتظل عيناه تتنقان بسرعة من سطر آلخر أو من كلمة ألخرى بدون اتساق، 

ويساعده استخدام مسطرة ملونه حتت السطر الذي ينقل عنه. 
5- غالباً ما يتم حتديد موعد تسليم الواجبات أو التقارير على ضوء ما ينجزه الطالب العادي وما يحتاجه من 
وقت لهذه الغاية، ولكن وضع الطالب الذي يعاني من هذا االضطراب يختلف من حيث القراءة ومعاجلة 
املهمة  تقليص  ًمن  البصري، ولذلك بدال  التركيز  الناجم عن ضعف قدرته على  التعب  املعلومات بسبب 
أو الواجب ميكن تسليمها بعد املوعد احملدد وقبولها دون أن يترتب على ذلك إج��راءات جزائية بسبب 

التأخير. 
6- اإلقال من املهام التي تتطلب إجراء أبحاث مكتبية بالنسبة للطلبة ذوي متازمة آيرلني ) احلساسية 
البصري  التركيز  تقتضيه من جهد في  ملا  نظراً  وتعقيداً؛  املهمات صعوبة  أكثر  تعتبر  (، حيث  الضوئية 

والبحث عن املعلومات وتلخيصها. 
7- يجد الطالب صعوبة في تنظيم األرقام ضمن أعمدة في مادة الرياضيات، وللتغلب على هذه املشكلة فإنه 
ينصح باستخدام اخلطوط امللونة أو البطاقات امللونة في فصل أعمدة األرقام عن بعضها، وميكن أيضاً 
استخدام ورق بياني مسطر وملون، لكي يتأكد الطالب من أنه يضع األرقام في مكانها الصحيح من اجلدول 

أو غيره.
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  برنامج الكشف عن الحساسية الضوئية 
)متالزمة آيرلين، التوتر البصري ( للمرحلة 

العمرية  ) الروضة – الصف الثاني ( و ) 7 – 11 ( 
وهو برنامج هدفه الكشف املبكر عن التاميذ الذين يعانون من 
احلساسية الضوئية، وباألخص التاميذ املصابني بالدسلكسيا، 
وتشخيصهم، ومن ثم استخدام الوسائل العاجية املناسبة لهم، 
لتفادي تفاقم املشكلة لدى التلميذ، والتي إن لم يتم اكتشافها 
التلميذ  مبكراً، والتعامل معها للتخفيف من حدتها، فسيواجه 
والنفسية  األك��ادمي��ي��ة  النواحي  ف��ي  سلبية  وج��وان��ب  مصاعب 
في  البعيد  امل��دى  على  أث��ره��ا  ميتد  ق��د  وال��ت��ي  واالجتماعية، 

حياته. 

مكونات البرنامج: 
1- برنامج املرحلة العمرية )الروضة - الصف الثاني االبتدائي(: 

 يتكون البرنامج من اختبار مؤلف من ثاثة أجزاء 
يقيس احل��س��اس��ي��ة ال��ض��وئ��ي��ة )ال��ت��وت��ر ال��ب��ص��ري ( 
ل���دى ال��ط��ف��ل م��ن م��رح��ل��ة ال���ري���اض وح��ت��ى الصف 
البرنامج من عدة لوحات  الثاني االبتدائي، ويتكون 
وبخلفيات ذات ألوان مختلفة هي ) األبيض، واألزرق 

الفاحت، واألصفر الفاحت، واللون الزهري(. 
وك��ل ثاث  ل��وح��ة،  م��ن 12  يتكون  - اجل��زء األول:  
لوحات بلون الترتيب التالي )أبيض،  أزرق، زهري، 
أصفر( ويُطلَب من الطفل إيجاد الشكل املطلوب 

وفقاً ملا هو معروض عليه في أعلى اللوحة. 
-   اجلزء الثاني:  ويتكون من 12 لوحة، وكل ثاث 
أصفر،  )زه����ري،  ال��ت��ال��ي  الترتيب  ب��ل��ون  ل��وح��ات 
أبيض، أزرق(  ويُطلَب من الطفل حتديد األشكال 

املطابقة للشكل املطلوب من بني عدة أشكال مختلفة. 
أزرق،  أبيض،  التالي )أصفر،  وبالترتيب  بلون مختلف،  منها  لوحات كل  أربع  ويتكون من  األخير:  -  اجلزء 

زهري( ويُطلَب من الطفل حتديد احلرف املطابق للحرف املطلوب من بني حروف عدة. 
ويتم تقييم أداء الطفل بحساب الزمن املستغرق لعمل املطلوب منه في كل لوحة، وكل لون على حدة. ومن ثم 
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جتميع الفترات الزمنية لكل لون، ويحسب أيضاً عدد األخطاء 
لكل لوحة وفق كل لون. 

 2-   برنامج املرحلة العمرية ) 7 – 11 سنة ( 
الضوئية  احلساسية  يقيس  اختبار  من  البرنامج   يتكون 
من  ع��دد  عليه  يُعرض  حيث  التلميذ،  ل��دى  البصري(  )التوتر 
الوضع  في   5( كالتالي  موزعة  لوحة   25 ومجموعها  اللوحات 
املريح، 15 وضع غير مريح، 5 وضع مريح(، وكل لوحة حتتوي 
على جدول من األحرف، ويُطلب منه استخراج كلمة معينه تتكون 
من ثاثة أحرف. ويتم قياس أداء التلميذ بقياس الفترة الزمنية 

التي يستغرقها إليجاد احلل في كل لوحة ووفق كل وضع. 
  متطلبات إعداد البرنامج: 

  1-     مبرمج حاسب آلي للقيام مبا يلي: 
-  تصميم اللوحات وعددها 28 للبرنامج األول، و25 لوحة للبرنامج الثاني. 

-  توقيت الفترة الزمنية للحل. 
-  عمل جداول إحصائية لقياس أداء الفرد في كل لوحة على حدة. 

-  عمل ملف خاص بكل حالة لاحتفاظ بالبيانات املطلوبة. 
2-     مبرمج إحصائي للقيام بالعمليات اإلحصائية واستخراج النتائج. 

3-    تدريب كوادر لتطبيق البرنامج على األطفال بهدف التشخيص املبكر. 
4-    عمل اإلجراءات الازمة ملن يعانون من التوتر البصري، من خال حتديد الفاتر امللونة املناسبة لهم. 

مقاالت وأبحاث
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تقنية جديدة لمعالجة الدسلكسيا
تقنية جديدة ملساعدة املصابني بعسر القراءة ) الدسلكسيا( 

الدسلكسيا: صعوبة في القراءة 
مرتبطة  غ���ي���ر  ع��ص��ب��ي  م��ن��ش��أ  ذات 
بعوامل ثقافية أو بيئية أو بعدم الرغبة في 

الدراسة،
اإلعاقات،  من  ن��وع  أي  نتيجة  وليست 
املصاب  الشخص  لدى  الذكاء  معدل  ويكون 

عادياً أو فوق العادي.
بطرق  ال��ف��رد  على  الدسلكسيا  وت��ؤث��ر 
عن  تتساقط  الكتابة  يرى  البعض  مختلفة، 
مع  مشاكل  م��ن  يعاني  وال��ب��ع��ض  الصفحة، 
يقفز  والبعض  السريعة،  القراءة  أو  األرق��ام 
بعض  يتجاوز  أو  ال��ق��راءة،  أثناء  كلمات  عن 
بطريقة  احل���روف  بعض  ي��ق��رأ  أو  األس��ط��ر 

معكوسة.
وتكمن املشكلة في أن الطالب املصاب 
بالدسلكسيا ال يدرك -  في معظم األحيان 

-  أنه ال يرى الكام املكتوب كما يراه الشخص 
الطبيعي، فيعتقد أنه غبي مما يسبب شعوره بالدونية والنقص، مع أن املشكلة في اإلدراك البصري لديه، 
وليست متعلقة مبعدل ذكائه، فمعدل ذكائه طبيعي أو فوق الطبيعي، ويكفي أن نعلم أن بعض العلماء واملشاهير 
الذكاء  معدل  لكن  دافنشي،  وليوناردو  تشرشل  وونستون  آينشتاين  ألبرت  مثل؛  بالدسلكسيا  مصابني  كانوا 

العالي جداً لهؤالء مّكنهم من املواصلة واإلبداع، فهل جميع أبنائنا بهذا الذكاء؟   
حتى وقت قريب كان يتم التعامل مع الدسلكسيا تربوياً ونفسياً فقط، وهذا يتطلب جهداً ووقتا عظيمني، 
باإلضافة إلى التكلفة املادية العالية، بسبب املتابعة التربوية املتخصصة واملستمرة، ومع ذلك لم تكن النتائج 

مرضية في معظم احلاالت.  
يعتقد اآلن أن الدسلكسيا نتيجة مباشرة خللل في اخلايا املمغنطة الكبيرة، التي تشكل الوسيلة في 
نقل املعلومات ما بني العني والدماغ، وقد أثبتت الدراسات أن هذه اخلايا أقل تنظيماً وأصغر حجماً عند 

املصابني بالدسلكسيا. 

ركن أولياء األمور
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ما هي فالتر كروماجني؟
ف��ات��ر ك��روم��اج��ني ع��ب��ارة ع��ن طيف من 
العدسات امللونة بتقنية خاصة، ميكن استعمالها 
ت��ق��وم بتعديل  ن��ظ��ارات،  ك��ع��دس��ات الص��ق��ة أو 
الضوء الداخل إلى العني، بشكل يسمح للخايا 
بسرعة  الدماغ  إل��ى  املعلومات  بنقل  املمغنطة 

مناسبة، يسمح له بتحليلها بشكل صحيح.  
عدسات كروماجني سوف تقدم احلل: 

1- للذين يعانون من صعوبة في القراءة 
والكتابة. 

2- لألذكياء غير القادرين عن التعبير عن 
كامل قدراتهم في املدرسة. 

3- للذين يعانون من صعوبة في التركيز.
تتبع  ف��ي  صعوبة  م��ن  يعانون  للذين   -4

النص) يتجاوزون بعض الكلمات أو السطور(.
التآزر  في  مشكلة  من  يعانون  للذين   -5

احلركي البصري.  
كسولون  بأنهم  ع��ادة  يوصفون  للذين   -6

غير ناضجني دراسياً، ومسببون للمشاكل.
7- للذين يعانون من مشكلة في حتديد االجتاهات وفي مفهومي الوقت واملكان.   

8- للمصابني بعمى األلوان.
صوا بأنهم مصابون بالدسلكسيا.  9- للذين ُشِخّ

في االختبار التالي إذا أجبت عن خمسة أو أكثر من األسئلة بنعم, فأنت غالبًا تعاني من الدسلكسيا, وحتتاج لفالتر 
كروماجني 

1- هل تتجاوز بعض الكلمات أو األسطر أثناء القراءة؟
2- هل تعيد قراءة نفس السطر مرة ثانية؟ 

3- هل تقرأ بعض الكلمات أو األحرف بطريقة معكوسة؟ 
4- هل تتشتت بسهولة أثناء القراءة؟  

5- هل تكتب اإلماء بشكل أفضل من النسخ؟ 
6- هل تشعر بصداع عندما تقرأ؟

7- هل تشعر بصعوبة أكبر كلما قرأت أكثر؟ 
8- هل تشعرك القراءة بالتعب؟ 

9- هل تدمع عيناك أو حتمر أثناء القراءة؟ 
10- هل تفّضل القراءة بوجود ضوء خافت؟  

11- هل تستخدم إصبعك أو أي أداة لتعقب الكلمات؟  
وقد حاز نظام فاتر كروماجني على موافقة دائرة الدواء األمريكية، كما توصي به اجلمعية األمريكية، واجلمعية 

البريطانية للدسلكسيا. 
Source: www.alnemr.com

ركن أولياء األمور
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لقــــاء العــــدد

مع األستاذ عبد الرحمن عبد اهلل الحكيمي ، رئيس الجمعية 
اليمنية للدسلكسيا.

•أس��ت��اذ ع��ب��د ال��رح��م��ن هل  	
بشخصك  تعرفنا  أن  ل��ك 

الكرمي؟
االسم عبد الرحمن عبد 
بكالوريوس  احل��ك��ي��م��ي،  ال��ل��ه 
تربية، مدرس في وزارة التربية 

والتعليم في اليمن
اجلمعية  ومؤسس  رئيس 
رئيس  للدسلكسيا،  اليمنية 
جل��ن��ة امل��ع��س��ري��ن ق���رائ���ي���اً في 

اليمن.
فكرة  ن��ش��أت  كيف  •حدثنا  	

اجلمعية ومتى تأسست؟
ال��ف��ك��رة أت���ت م���ن خال 
ال��ت��واص��ل م��ع األس��ت��اذ محمد 

القطامي في الكويت، ومن خال علمنا أن اجلمعية الكويتية للدسلكسيا من اجلمعيات الرائدة، ثم زيارتي للكويت، 
وحضور دورات تدريبية في اجلمعية الكويتية للدسلكسيا، وبعدها مت تأسيس مركز الدسلكسيا، ثم تأسيس اجلمعية 

اليمنية للدسلكسيا بتاريخ 14 / 6 / 2008.
•ما أهم احملطات في مسيرة اجلمعية اليمنية للدسلكسيا؟ 	

قمنا باحلملة اإلعامية، واحلملة الوطنية األولى للتوعية بالدسلكسيا، حيث إن احلملة اإلعامية شملت ملصقات، 
ولوحات قماشية، ولوحات بنر في عموم شوارع محافظة تعز، حتمل عبارات توعوية وتعريفية بالدسلكسيا.

أما احلملة الوطنية األولى للتوعية بالدسلكسيا فتضّمنت النزول إلى امليدان، وباألخص إلى عدد من املدارس في 
مدينة تعز بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم، حيث استهدفت إقامة محاضرات توعوية عن الدسلكسيا استهدفت 
املعلمني واملعلمات واإلدارات املدرسية، ثم إقامة دورة تدريبية في مجال الدسلكسيا وصعوبات التعلم ،بالتنسيق مع 
مركز تقومي وتعليم الطفل بدولة الكويت استمرت 4 أيام حيث بلغ عدد املتدربني 63 متدرباً كلهم من اليمن، وإصدار 

مجلة متخصصة بالدسلكسيا وملصقات وبروشورات يتم توزيعها على عموم املجتمع.
وكذلك فقد شاركنا في املؤمتر الوطني الرابع للطفولة املقام في جامعة تعز حيث مت تقدمي ورقة عمل بعنوان؛ 

اثر الدسلكسيا في انخفاض مستوى املهارات التعلّمية لدى األطفال املصابني بها.
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لقــــاء العــــدد

•هل هناك دورات تعقد في اجلمعية اليمنية للدسلكسيا؟ 	
لغاية اآلن ال تعقد دورات، وإمنا تقتصر األمور على محاضرات تعريفية، في اخلطوات القادمة إن شاء الله 

سوف يتم عقد دورات متخصصة.
• هل تتلقى اجلمعية دعمًا من احلكومة اليمنية أم تعتمد على نفسها في مواردها املالية؟ 	

حسب القانون فإن الدعم يكون بعد مرور عام على التأسيس، وفي بداية العام القادم ميكن أن نحصل على 
الدعم من القطاع احلكومي، ولكن هناك بعض اجلهات الداعمة للجمعية مثل؛ بنك التسليف العقاري الزراعي الذي 

يدعم إصدار املجلة، وكذلك بعض املستشفيات اخلاصة مثل مستشفى الرفاعي.
•كم يبلغ عدد أعضاء اجلمعية, في الهيئة اإلدارية و الهيئة العامة؟ 	

تتكون اجلمعية من هيئة إدارية، وجلنة رقابة وتفتيش، وجمعية عمومية. وتتكون الهيئة اإلدارية من تسعة أشخاص، 
وجلنة الرقابة والتفتيش من ثاثة أشخاص، واجلمعية العمومية تضم عدداً كبيراً من األعضاء املنتسبني.

•    ما اخلبرات التي تستعينون بها في اجلمعية مع أّن الدسلكسيا موضوع جديد على الساحة العربية؟ 	
لم تبخل علينا اجلمعية الكويتية للدسلكسيا مد يد العون، وسنقوم في العام القادم - بالتعاون معها - لتأهيل 

كادر متخصص في معاجلة الدسلكسيا، واألمور التدريبية واخلبراء واألشخاص املؤهلني من األشخاص اليمنيني.
•هل حاولتم التوجه نحو وزارة التربية والتعليم اليمنية؟ 	

نعم فالتعاون قائم مع مكتب التربية والتعليم، بإدارة الدكتور مهدي عبد السام الذي رحب بالفكرة، وساعد في 
تذليل كل الصعوبات في تنفيذ برامج اجلمعية على أرض الواقع، مما سّهل عملية فتح مقر مؤقت للجمعية، ورّحب 

بإنشاء جلنة للمعسرين قرائياً في مكتب محافظة تعز.
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•ما حجم التعاون بينكم وبني اجلمعيات األهلية واملؤسسات الثقافية األخرى داخل اليمن وخارجه) في الوطن  	
العربي والعالم(؟

اليونيسيف، وبقية  لتعليم املرأة والطفل، و منظمة  التنموية  هناك تعاون جيد بني اجلمعية ومؤسسة بلقيس 
املنظمات في محافظة تعز، و عموم محافظات اجلمهورية، أما في الوطن العربي فهناك عاقة وطيدة مع اجلمعية 
الكويتية للدسلكسيا، الداعم األول في املجال الفني جلمعيتنا، حيث إننا سنحاول أن نعكس التجربة الكويتية على 
الساحة اليمنية، ويوجد مركز تقومي وتعليم الطفل في دولة الكويت، وهناك أيضا اجلمعية املصرية للدسلكسيا، أما 
على املستوى العاملي فبمساعدة اجلمعية الكويتية للدسلكسيا سوف يتم التعاون والتنسيق مع املؤسسات العاملية مثل 

اجلمعية البريطانية للدسلكسيا، واجلمعية العاملية للدسلكسيا. 
في اخلتام نشكر لكم حسن تعاونكم وصبركم, مع متنياتنا لكم وللجمعية اليمنية للدسلكسيا كل التقدم والنجاح.

لقــــاء العــــدد
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إستفسارات القراء

   1- لماذا يُتَّهُم المعسرون قرائيًا بالكذب في بعض 
األحيان؟

هناك حالتان: قد يسأل املعسر قرائياً عن شيء حدث بالفعل، ويقول أنه لم يحدث، فيبدو لنا كاذباً، 
وهذا نتيجة لضعف الذاكرة عنده، ولكنه قد يتذكر بعد فترة، ويقص ما حدث بالفعل. أما احلالة األخرى فقد 
يقول أنه فعل شيئاً ما طلب منه، وفي احلقيقة أنه لم يفعله، وهذا يرجع إلى أمرين: إما أّن هذا الشيء صعب 
جداً عليه ) مثل ترتيب غرفته ( فيضطر إلى أن يقول أنه فعله، ولكنه ال يقصد أن يكذب أو أنه تخّيل بالفعل 

أنه قد فعله، ألن تخيات املعسرين قرائياً قوّية وحّية، ويبدو في احلالتني كاذباً. 

   www. dyslexia - Egypt.com

2- أين يمكن أن أجري اختبار عسر قراءة  لطفلي؟
ميكن أن يطلب فحص مجاني للطفل ذي املشكات التعليمية، أو عسر القراءة مجاناً، من مدرسة الطفل، 
اختبار  لطلب عمل  إتباعها  الواجب  اإلج���راءات  املعلم عن  اس��أل 
البنك، ويجب أن يقّدم الطلب ملدير املدرسة على شكل خطاب 
مكتوب، يوضح مقدمه فيه املشكات التربوية التي ياحظها على 
الطفل، ومبوجب القانون يجب أن يتم إجراء االختبار خال مدة 
ستني يوماً من تاريخ املوافقة عليه من قبل الوالدين، ويجب علي 

ولي األمر أن يطالب ببطارية تربوية كاملة من االختبارات.   
ول��و ك��ان الطفل ي��درس ف��ي م��درس��ة خ��اص��ة، فيجب على 
املدرسة احلكومية التي تقع في نطاق مدرسته جغرافياً أن متده 
بذلك االختبار، مبوجب قانون فرز األطفال. اتصل على املدرسة 
أو مكتب مقاطعة املدرسة لتستفسر عمن يجب أن توجه الطلب 

الكتابي إليه للقيام مبجموعة تربوية كاملة من االختبارات. 

www.neuhaus.org
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إستفسارات القراء

4- هل سيتخلص ابني من عسر القراءة مع النمو؟
املعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية 
السبعينات،  في  كونيكتيكت  في  ب��دأت  بدراسة  ق��ام 
حتى  ال���روض���ة،  م��ن  األط��ف��ال  م��ن  مجموعة  تتبعت 
أن 74% من األطفال  النتائج  اجلامعة. وقد أظهرت 
الذين يعانون من صعوبات في القراءة - ولم يتلقوا 
أي عاج - ظلوا يعانون من صعوبة القراءة في الصف 
التاسع. وألن عسر القراءة ذا منشأ عصبي فهي حالة 
لن يتخلص منها الفرد، ولكن البحث أظهر أن التدخل 
قدر  القراءة  مشاكل  من  للحّد  طريقة  أفضل  املبكر 

اإلمكان.
www.neuhaus.org

3- كيف أعرف ما إذا كانت المهارات األساسية للغة 
مناسبة البني؟

ب��ع��د اخ��ت��ب��ار اب��ن��ك م��ن ق��ب��ل متخصص في 
صعوبات التعلم، ميكن للمختبر أن يقدم مقترحات 
عن العاج الازم ، فاملهارات األساسية للغة  ميكن 
تشتمل  املقترحات  كانت  ما  إذا  مائمة  تكون  أن 
مهارات  حتسني  على  العمل  م��ث��ل:  ع��ب��ارات  على 
فك التشفير، أو استخدام منهج مبني على طريقة 
عن طريق  القراءة  تعلم  أو  جيلينجهام،   - أورت��ون 
املهارات  طريقة  و   ، ....ال����خ  جيد  ص��وت��ي  منهج 
األساسية للغة مائمة، ألنها تدمج كل ما سبق مع 
التشفير واخلط  كل من  االستيعابي في  التدريس 
والفهم  ال���ق���راءة  و  ال��ل��غ��وي��ة  وال��ط��اق��ة  والتهجئة 

والتعبير واملفردات اللغوية.
www.neuhaus.org 
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3( دورة تدريبية عاملية، باللغة العربية، مّدتها 5 
الدورة   هذه  ورسوم  باألسبوع(،  )لقاءان  أسابيع 
200 دينار كويتّي، حيث سيمنح املشترك شهادة 
باللغة العربية من اجلمعية الكويتية للدسلكسيا، 
وشهادة عاملية من بريطانيا، وهي شهادة تأهيلّية 
على املستوى العاملي في تدريس األطفال املعسرين 

قرائّياً ) الدسلكسيا (.

دعوة للمشاركة

دعوة للمشاركة
اجلمعية  وتدعو  بالعمرية،  الكائن  مقرها  في  تأهيلية  دورات  عقد  عن  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية  تعلن 

املعلمني واملعلمات، وأولياء األمور، واملهتّمني باملشاركة في هذه الدورات، إلى أن يبادروا بتسجيل أسمائهم.
أّما الدورات التي تعقدها اجلمعية فهي كالتالي؛

1( دورة تدريبية محلّية، باللغة العربية، مّدتها 5 
أيام باألسبوع، ساعتان يومياً، ورسوم هذه الدورة 
50 ديناراّ كويتيّا، حيث سيمنح املشترك في نهاية 
اجلمعية  من  ومشاركة«  »حضور  شهادة  الدورة 
الكويتية للدسلكسيا، وهي شهادة تأهيلّية محلّية 
املعسرين  األطفال  تدريس  في  العربية  باللغة 

قرائّياً ) الدسلكسيا (.

 CoPS 5( دورة عن كيفية تطبيق برنامج كوبس
يوم  الدورة  مّدة  العربية،  باللغة  )مسح(  العربي 
 06:00 الساعة  إلى   04:00 الساعة  من  واحد 
ديناراً   25 الدورة  هذه  ورسوم  )ساعتان(،  مساًء 

كويتّياً.

2( دورة تدريبية محلّية،  باللغة اإلجنليزية، مّدتها 5 
أيام باألسبوع، ساعتان يومياً، ورسوم هذه الدورة 
50 ديناراً كويتياًن حيث سيمنح املشترك في نهاية 
اجلمعية  من  ومشاركة«  »حضور  شهادة  الدورة 
الكويتية للدسلكسيا، وهي شهادة تأهيلّية محلية 
املعسرين  األطفال  تدريس  اإلجنليزية في  باللغة 

قرائّياً ) الدسلكسيا(.

4( دورة تدريبية عاملية، باللغة اإلجنليزية، مّدتها 
هذه  ورسوم  باألسبوع(،  )لقاءان  أسابيع   5
الدورة 200 دينار كويتّي، حيث سيمنح املشترك 
الكويتية  اجلمعية  من  اإلجنليزية  باللغة  شهادة 
وهي  بريطانيا،  من  عاملية  وشهادة  للدسلكسيا، 
تدريس  العاملي في  املستوى  تأهيلّية على  شهادة 

األطفال املعسرين قرائّياً ) الدسلكسيا (.

 CoPS 6( دورة عن كيفية تطبيق برنامج كوبس
)تشخيص( باللغة العربية، مّدة الدورة يوم واحد 
مساًء   06:00 الساعة  إلى   04:00 الساعة  من 
)ساعتان(، ورسوم هذه الدورة 25 ديناراً كويتّياً.

)تعطى هذه الدورة ملن حضر دورة املسح(.
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لبرنامج  املسح  نتيجة  فهم  كيفية  عن  دورة   )7
كوبس العربي باللغة العربية، مّدة الدورة يوم واحد 
مساًء   06.00 الساعة  إلى   04.00 الساعة  من 
)ساعتان(، ورسوم هذه الدورة 25 ديناراً كويتّياً. 

)تعطى هذه الدورة ملن حضر دورة املسح(.

في  محلية  »شهادة  محلية،  دورة  جديد   )9
طريق  عن  للمعسرين  املركبة  الكلمات  تدريس 
أيام،   5 مّدتها  العربية،  باللغة  الصوت«  سماع 
هذه  ورسوم  يومياً،  ساعتان  باألسبوع،  يومان 
املشترك  كويتّياً، حيث سيمنح  ديناراً   50 الدورة 
من  ومشاركة«  »حضور  شهادة  الدورة  نهاية  في 

اجلمعية الكويتية للدسلكسيا.

11( جديد دورة تدريبية عاملية  باللغة العربية 
املركبة  الكلمات  تدريس  في  عاملية  »شهادة 
 5 مّدتها  الصوت«،  للمعسرين عن طريق سماع 
الدورة  هذه  ورسوم  باألسبوع(،  )لقاءان  أسابيع 
200 ديناراً كويتياً، حيث سيمنح املشترك شهادة 
باللغة العربية من اجلمعية الكويتية للدسلكسيا، 
وشهادة عاملية من بريطانيا ) من التعليم املباشر 
املستوى  على  تأهيلية  شهادة  وتكون  احملدود(، 

العاملي في تدريس الصوتّيات للمعسرين.

8( دورة عن كيفية فهم نتيجة التشخيص لبرنامج 
يوم  الدورة  مّدة  العربية،  باللغة  العربي،  كوبس 
واحد من الساعة 04.00 إلى  الساعة 06.00 
ديناراً   25 الدورة  هذه  ورسوم  )ساعتان(،  مساًء 

كويتّياً.

في  محلّية  »شهادة  محلّية،  دورة  جديد   )10
طريق  عن  للمعسرين،  املرّكبة  الكلمات  تدريس 
سماع الصوت« باللغة اإلجنليزية، مّدتها 5 أيام، 
هذه  ورسوم  يومياً،  ساعتان  باألسبوع،  يومان 
املشترك  سيمنح  حيث  كويتّياً،  ديناراً   50 الدورة 
من  ومشاركة«  »حضور  شهادة  الدورة  نهاية  في 

اجلمعية الكويتية للدسلكسيا.

»شهادة  اإلجنليزية  باللغة  عاملية  تدريبية  دورة  12( جديد 
طريق  عن  للمعسرين  املركبة  الكلمات  تدريس  في  عاملية 
ورسوم  باألسبوع(،  )لقاءان  أسابيع   5 مّدتها  الصوت«  سماع 
هذه الدورة 200 ديناراً كويتّياً، حيث سيمنح املشترك شهادة 
للدسلكسيا، وشهادة  الكويتية  باللغة اإلجنليزية من اجلمعية 
وتكون  احملدود(،  املباشر  التعليم  )من  بريطانيا  من  عاملية 
الصوتّيات  تدريس  في  العاملي  املستوى  على  تأهيلية  شهادة 

للمعسرين.
•تتحّدد الدورات بناًء على طلب املشتركني بها، وعددهم. 	
•يتحّدد موعد الدورات إذا اكتمل عدد املنتسبني إليها. 	

لالستفسار والتنسيق؛
اجلمعية الكويتية للدسلكسيا

العمرية قطعة4 ، بلوك4 ، شارع العمرية
تلفون : 24758514 – 24757986 – 24757984

فاكس: 24757908
Email: info@q8da.com – contact@q8da.com

www.q8da.com
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خاتمة العدد

رسم البسمة

يطيب لنا اللقاء معكم من بني مفردات الكلمات التي تكون 

لنا ولكم نبراسًا وألبنائنا وبناتنا.  

بعضنا,  مع  تربطنا  التي  املواضيع  من  الكثير  حيث جتدون 

هذه  تقوية  وكيفية  وبناتنا  ألبنائنا  الضعف  نقاط  ونضع 

لديهم  القوة  نقاط  وتعزيز  وعالجها  الضعيفة  النقاط 

بالتحفيز والتشجيع الال محدودً.     

وال يفوتنا أيضًا دور أولياء األمور ملا حباهم الله من عطاء ال 

ينضب ودور فعال وراقي مع فلذات أكبادنا.     

وعالج  ملعرفة  الكثيرة  والبحوث  املواضيع  أيضًا  وهنالك 

ينصرنا  أن  القدير  العلي  الله  من  أمل  وكلنا  الدسلكسيا, 

ونكون عونًا لهم لرسم البسمة على وجناتهم.
والله املوفق

بقلم: احمد إبراهيم حذيفة    

باحث متخصص بالدسلكسيا    
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