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كلمة العدد

         نرحب بكم في عددنا اجلديد,  الذي يحتوي 

أنشطة  أهمها  ومتنوعة  متعددة  املوضوعات  على 

املبذول  اجلهد  فيه  يظهر  حيث  وأخبارها,  اجلمعية 

من قبل اجلمعية  في تنفيذ سياساتها وأهدافها, ومن 

أهمها اللقاء الذي مت في فرنسا للمنتدى العاملي األول 

في  التربية  وزارات  دولة من   195 للدسلكسيا مبشاركة 

تلك الدول,  حيث كان هناك نشاط واضح للجمعية  في 

هذا امللتقى واجتماعات مع ممثلي  وزارات التربية في 

العالم العربي مبا يخص الدسلكسيا . ونحن نأمل في  

املصابني  العاجل خلدمة  القريب  في  ذلك  ينعكس  أن 

بالدسلكسيا في الوطن العربي وحتسني أوضاعهم, كما 

أننا أضفنا الكثير من األخبار العاملية حول الدسلكسيا 

أيضًا, آملني أن تكون هذه املوضوعات واألخبار مفيدة 
للقارئ.

   مع متنياتي لكم بالتوفيق   

 

محمد يوسف القطامي    

رئيس مجلس إدارة اجلمعية الكويتية للدسلكسيا

كلمة العدد
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األخبار المحلية

المشــاركـة في المنتدى العالمـي األول للدسـلكسـيا
–  ضمن فعاليات املنتدى العاملي األول للدسلكسيا املقام في فرنسا  )فبراير 2010( 
مبشاركة 195 دولة وبحضور ملكة بلجيكا قام األستاذ محمد يوسف القطامي بعرض 
في  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية  ودور  التعلم  بصعوبات  التوعية  في  اإلعالم  دور 
قام  كما   . عام  بشكل  التعلم  وبصعوبات  خاصة  القرائي  بالعسر  باملصابني  العناية 
بعرض مشروع اجلمعية الكويتية للدسلكسيا اخلاص باملدارس الصديقة  للدسلكسيا 
ونوه بأن اجلمعية هي أول جمعية أهلية تربط عملها مع وزارة التربية في الكويت من 

خالل هذا املشروع.

الفراغ  الكويتية للدسلكسيا ومكتب اإلقليمي لالستثمار أوقات  برعاية اجلمعية   –
بالعلوم والتكنولوجيا )ملست( لقارة أسيا، وحتت مظلّة وزارة التربية والتعليم، قامت 
مدرسة أروى بنت احلارث بتقدمي عروض الروبوت في امللتقى العلمي األسيوي األول 
في أرض املعارض مبشرف الذي ضم وفود أكثر من 36 دولة آسيوية، وحفل بعروض 
شائقة ومعرضاً لألدوات التكنولوجية احلديثة، وقد قدمت فتيات املدرسة عروضاً 
رائعة عبر الروبوت Mark 2  الستثماره في تعليم املعسرين قرائياً )الدسلكسيا( 
استحوذت على اهتمام احلضور، وقد مّت تدريبهن من قبل مدرساتهن، مما يعكس 
االهتمام بالتوّجه إلى التعاون القائم بني اجلمعيات األهلية ووزارات الدولة ومؤسساتها 

في دولة الكويت.

استفـادة من الروبـوت  Mark 2  في تعليم المعســرين 
قـرائـيًا )المصـابين بالدسـلكسيـا( و الطالبات العاديات. 

أول  في  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية  تعقده  الذي  العام  الشهري  اللقاء  في    –  
مجال  في  جديد  من  حدث  ما  أهم  ومتابعة  التوعية  بغرض  شهر  كل  من  أسبوع 
الدسلكسيا قاد د. جاد البحيري املدير التنفيذي ملركز تقومي الطفل ود. عبد الستار 
محفوظي املدير التربوي للمركز املذكور بتقدمي عرض إيضاحي لبرنامج عالجي في 
العسر القرائي باللغة العربية استغرق العمل فيه ثالث سنوات في املركز، حيث بّينا 
بعض اخلصائص التي اعتُِمَد عليها عند تنفيذ البرنامج املذكور، ويجدر بالذكر أن 
العرض كان خالصة ملجموعة من البرامج املعتمدة للعالج باللغة اإلجنليزية طّورت 

لإلفادة منها في اللغة العربية.

اللقاء الشهري العام في الجمعية الكويتية للدسلكسيا
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  2010/3/9 في  للدسلكسيا  الكويتية  للجمعية  العمومية  اجلمعية  أعضاء  إجتمع   –  
مبقرها الكائن في العمرية، ومّت طرح جدول األعمال على األعضاء احلضور، ومّت اّتخاذ 
مجموعة من املقررات والتوصيات كان منها التقرير اإلداري عن السنة املالية 2009 وقد 
مّتت املوافقة عليه باإلجماع، كما طرح التقرير املالي عن السنة نفسها ومّتت املوافقة 
عليه باإلجماع، واختير مدقق احلسابات، وانتهى االجتماع مع أمنيات اجلميع بالتوفيق 

في العام القادم.

    إجتماع الجمعية العمومية للجمعية الكويتية للدسلكسيا

 –  بدعوة من جمعية املعلمني الكويتية، ملتقى معلمات األحمدي الرابع 5-7 أبريل 2010 قام 
د. أسامة محمود الدعاس عضو اجلمعية الكويتية للدسلكسيا بإلقاء محاضرة حول املنهج 
التعليمي املعتمد على احلواّس املتكاملة )املتعددة( الذي يناسب تعليم وعالج املعسرين قرائياً 
)الدسلكسيا(، وبنّي أن هذا املنهج مناسب للمعسرين ولطالب التعليم العام أيضاً، ألنه يعتمد 
على أكبر عدد من احلواّس، وال يرّكز على السمع والبصر فقط كما هو حال املنهج العام الذي 
صيغ ملن ليست لهم حاجات تعلمية خاصة، وكانت احملاضرة متكاملة مع محاضرة د. سعود 

احلربي مدير إدارة تطوير املناهج في وزارة التربية.

محاضرة الجمعية الكويتية للدسلكسيا في ملتقى جمعية المعلمين بالفحيحيل

 –  في لقاء سادته مشاعر من احملبة والعرفان باجلميل جمع رئيس مجلس إدارة 
حمود  عبدالله  بالطالب  القطامي  يوسف  محمد  أ.  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية 
العنزي، الذي استوفى برنامجه العالجي في اجلمعية بنجاح، حيث تخّطى الطالب 
عتبة مشكلة العسر القرائي، وأضحى قادراً على القراءة السلسة القائمة على الفهم 
واالستيعاب، وقد صافح أ. القطامي الطالب، وقّدم له شهادة إنهاء برنامج حروفي 

األولى، متمنياً له وألسرته التوفيق والسعادة.

تخرّج الطالب عبداهلل حمود العنزي

–  شاركت اجلمعية الكويتية للدسلكسيا في املؤمتر واملعرض الطبي الثاني للوقاية 
من األمراض الشائعة في فندق كراون بالزا في الكويت )يناير2010( حيث استعرض 
املؤمتر أهم األبحاث الطبية في األمراض املختلفة ومنها األمراض النفسية والعالج 

السلوكي لها.

المشــاركـة في مؤتـمر والمعـرض الطبـي الثـاني للـوقاية مـن األمـراض الشـائـعة
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األخبـار العالمية

)Captura Talk( برنامج كابتشورا توك

     إن والدة فكرة عظيمة جلهاز أو منتج ميكن أن تظهر كومضة إلهام، 
لكنها تبقى كنتيجة حلاجة ماسة مدى احلياة.   

حتدثت مؤخراً مع نيل ميليكن من شركة إيانسيست )Iaansyst( الذي 
قاد مجموعة مشتركة لتصميم برنامج كابتشورا توك الذي يفتح السبل 
أمام املصابني الذين يعانون من عسر القراءة، نيل البالغ من العمر 36 
عاماً، حصل على مؤهله اجلامعي في اللغة اإلجنليزية والتاريخ، ولكنه 
عانى من كم القراءة نظراً حلالته، فقد كان يتوجب عليه قراءة املعلومة 
مرات عديدة لكي يفهمها، وحيث أنه التحق باجلامعة للمرة الثانية، قام 
نيل باالستفادة من التكنولوجيا املساعدة مثل برامج التعرف على الكالم 

وحتويل النص لكالم.

يقول نيل: “ إن اكتشاف البرامج املساعدة غَير طريقة عملي ودراستي 
كان  لو  والكتابة حتى  القراءة  أخ��اف من  السابق  كنت في  فقد  متاماً، 
عني  وت��زي��ل  املتعة  م��ن  ن��وع��اً  تعطيني  ال��ب��رام��ج  فهذه  احمل��ت��وى ممتعاً، 

الرهبة.”

احلاسوب  أجهزة  على  مقتصرة  ك��الم  إل��ى  النص  برامج حتويل  كانت   
املكتبية والشخصية حتى وقت قريب، وقد قام فريق نيل في شركة إيانسيست ببدء العمل في برنامج كابتشورا 

توك جلعل اخلدمة متنقلة على األجهزة اليومية مثل الهاتف اجلوال.

الهيئة البريطانية لعسر القراءة تقدر نسبة املعسرين قرائياً بنسبة شخص من كل عشر أشخاص وتصف %4 
بعسر القراءة الشديد.

 إن برنامج كابشتورا توك ميكن تشغيله بسهولة على عدد من أجهزة الهاتف النقال وله برنامج تصوير خاص 
به،وتقوم كاميرا الهاتف بالتقاط صورة للنص ويقوم البرنامج الصوتي لكابتشورا توك بقراءة النص لك. إنه 
برنامج سهل و فعال وفيه قاموس يساعد القارئ على املراجعة اللغوية للنصوص واإلمييالت والوثائق على 
له  للوثائق والتوقيعات والتعليمات واخلرائط، كما ميكن  يلتقط صوراً  النقال. ميكن للمستخدم أن  الهاتف 
قراءة اإلمييالت والنصوص ومدخالت الرزنامة. والهدف إعطاء املستخدمني االستقاللية عن طريق وضع 
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تكنولوجيا مساعدة في جيوبهم. إن احلاجة القتناء برنامج كابتشورا توك على جهاز صغير مثل الهاتف النقال 
يوحي باستمرارية وجود تلك الصفة املتعلقة بعسر القراءة.

 ويعلق نيل قائاًل: في املاضي كانت تعتبر التكنولوجيا املساعدة رفاهية. كما أكد على الفروق الفردية بني 
الناس، لذا فإن تطوير تكنولوجيا مساعدة على جهاز يومي يجعل من السهل على املستخدم اإلفصاح عن 
مشكلته بحرية. ولكن نيل يضيف أن املستخدمني لم يعودوا يشعرون باحلاجة إلعطاء مبررات لعسر القراءة 
لديهم، ويوضح  قائاًل إن األمر أصبح محل نقاش ويود كثير من الناس جتربته بأنفسهم.إن اآلفاق قد اتسعت 

أمام املعسرين قرائياً

 وغيرها من اإلعاقات اخلفية، فاستخدام التكنولوجيا املساعدة ميكن أن يعزز من ثقة املستخدم. أحد الزبائن 
أخبر نيل بأن استخدام برنامج كابتشورا توك هو مثل استخدام مساعد شخصي محمول في جيبه، فالتقنية 
تساعد الشخص الذي عانى من صعوبات سابقة في مواكبة سرعة اآلخرين في العمل، كما تساعده على 
الشعور بالثقة. ومع الطبيعة التي تتطلب استعداداً دائماً في مجتمعات اليوم، فإن إدخال هذه التقنية على 
لو احتجت مساعدة التكنولوجيا املساعدة  الهاتف اجلوال فكرة رائعة ومجال سيساعد كثيراً. ويقول نيل:” 
النقال  الهاتف  أجهزة  على  فإن وضعها  لذلك  و  فقط،  مكتبك  إلى  تكون جالساً  عندما  لن حتتاجها  فإنك 
يسعادك في أي مكان و زمان. وقد أرسلت لنا خبيرة التقنيات الرقمية مارثا لني فوكس قائلة بأن الهاتف 
النقال يجب أن يدرج ضمن  قائمة جدول األعمال خاصة في اململكة املتحدة في املناطق التي تتصل باإلنترنت. 
وتعتقد مؤسسة إيانسيست ونيل بأن التكنولوجيا اجليدة يجب أن تساعد بشكل ما، في حني أن التكنولوجيا 
السيئة تعني املزيد من اإلحباط، فالوصول السهل للعميل هو الهدف األساسي، و يقول نيل:” أجعل األمور 

سهلة االستخدام بدون قراءة التعليمات فجمهوري ال يستطيع دائماً قراءة التعليمات.

الناس معتادون على الهاتف النقال، ومؤسسة إيان لها خبرة 26 عاماً في العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقات 
كثيراً  عانوا  الذين  فالناس  ملنتج عظيم،  انطالق  بداية  إنه  نيل:”  لهم.ويقول  املناسبة  التكنولوجيا  و تصنيع 
من مشاكل تتعلق بالتواصل، ومشاركة أفكارهم، وعمل أبحاثهم،وسوف يستطيعون أن يقوموا بذلك في التو 
واللحظة بسرعة وبشكل فعال، وسوف يتم إنزال نسخة متقدمة في األسواق هذا الربيع، هذه النسخة يتم اآلن 

اختبارها في مكتبهم بكامبريدج، ويتمنى نيل أن يرسل النسخة سريعاً إلى شركات االتصاالت الهاتفية.

  http://www.albawaba.com املصدر:
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دكتور أحمد السعيدي يفتتح عيادة روشستر للصحة العامة بمسقط

الصحة،  وزي���ر  السعيدي  أح��م��د  ال��دك��ت��ور  ق��ام   
الصحة  ب��وزارة  األسبق  الصحية  الشؤون  ووكيل 
للصحة  روشستر  عيادة  بافتتاح  عمان،  بسلطنة 
العامة مبسقط، والعيادة اجلديدة هي جزء من 
أنشأت  التي  العامة  للصحة  روشستر  مجموعة 
في دبي باإلمارات، والعيادة متخصصة في إعادة 
أو  إصابات  من  يعانون  الذين  األشخاص  تأهيل 

أمراض جسدية.
على  باملرور  سيادته  قام  االفتتاح،  مراسم  بعد   
املوجودة  التجهيزات  على  واطلع  العيادة  أقسام 
فيها،وعقب اجلولة قام مبشاركة مأدبة عشاء مع 
ممارسي الصحة احملليني وموظفي املستشفيات 
احمللية وغيرهم من الضيوف. وقد حضر احلدث 
قاما  اللذين  املشهورين  الصحة  من خبراء  اثنان 

االحتياجات اخلاصة. ذوي  واألطفال  الشوكي  ذوي إصابات احلبل  املرضى  تأهيل  إعادة  بخبراتهما في  باملشاركة 
كما قام الدكتور إيتش إس تشابرا، اجلراح باملركز الهندي إلصابات العمود الفقري بنيودلهي،وهو جراح متميز في 
جراحات العمود الفقري، قام بتقدمي معلومات حول أمراض احلبل الشوكي  و أعبائها و  آخر احللول املوجودة لها.

     ويقول الدكتور تشابرا:” إن إصابات احلبل الشوكي كانت تصنف على أنها )مرض ال عالج له( منذ 5000 عام. 
وهي عبارة عن إصابة أو صدمة للحبل الشوكي ينتج عنها فقدان أو خلل وظيفي يسبب قلة احلركة أو اإلحساس، 

إنها صدمة عصبية محبطة تضع عبئاً عاطفياً كبيراً على عاتق املريض وذويه”.

العمانيون  املرضى  يستطيع  التي  املتوفرة  لتكنولوجيا اجلراحات احلديثة  األمثلة  بعض  تشابرا  الدكتور  وقد عدد   
االستفادة منها من خالل اتصالهم بعيادة روشستر للصحة العامة بالشراكة  مع ISIC، وقد أوضح الدكتور كرمي 
جمال املدير العام لعيادة روشستر للصحة أن الشراكة احليوية بني “عيادة روشستر للصحة “و”املركز الهندي 
السلطنة فرصة احلصول على عالج متخصص مبواصفات  للمرضى في  الفقرًي ستتيح  العمود  إلصابات 

دولية.
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األخبـار العالمية

 من جانبه قدم الدكتور جون فيليب استشاري أول في الطب النفسي في معهد )نيمهانس( أكبر معاهد طب األعصاب 
في الهند بشرح نبذة عن أحدث املستجدات في مجال تشخيص وتأهيل األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وتختص 
العيادة في التأهيل العضوي لألشخاص الذين يعانون من إصابات أو أمراض معيقة للحركة العضوية، وتقوم عيادة 
برنامج  ويشمل  النفسي  ، من ضمنها اجلانب  االحتياجات اخلاصة  ذوي  األطفال  بعملية فحص  للصحة  روشستر 
العيادة التأهيلي عالج حاالت طفولية مثل نقص االنتباه الناجت عن فرط احلركة، واضطرابات النطق والتوحد والشلل 
الدماغي ومتالزمة داون أو ما يعبر عنها اصطالحا بتناذر الطفل املنغولي وتناذر اسبرجر وغيرها من احلاالت. وقد 

قام الطبيبان الزائران بفحص مجاني ملدة يومني للمرضى في الفترة من 1 إلى 2 مارس في العيادة.

أخبار الصحة

تش�ير بعض الدراسات أن االختالفات في تركيب الدماغ ميكن أن تساعد في تفسير سبب مشاكل األطفال املعسرين 
قرائياً في اللغة املكتوبة بالرغم من قدرتهم على التعامل مع املهام العقلية األخرى.

الباحثون بجامعة فاندربيلت وجامعة جون هوبكنز ومعهد كينيدي كريجر استخدموا تقنية املسح باألشعة املقطعية 
للدماغ لدراسة عسر القراءة، وقد وجدوا دالئل تربط عسر القراءة باالختالفات الهيكلية في مجموعة من األلياف 
العصبية، وهي جزء من املادة البيضاء املكونة للدماغ – و هي تسمح باالتصال بني اخلاليا العصبية في شبكة اللغة 

املوجودة بالفص األيسر للدماغ.

لو  تقول أشياء بصوت عاٍل في دماغك،  تقرأ فإنك  عندما  قائاًل:”  كتنج من جامعة فاندربيلت  لوري  ويفسر ذلك 
كان لديك نقص في تركيب املادة البيضاء في هذه املنطقة، فإن اجلزء األمامي و اخللفي من مخك لن يتواصال مع 
بعضهما، وسوف يؤثرهذا على القراءة ألنك حتتاج لكليهما ليعمال كوحدة متماسكة. وتقول الباحثة شيريل رميروت 

في نفس التصريح:” إن البحث يقربنا قلياًل من فهم كيفية حدوث عسر القراءًة. 

  http://www.albawaba.comاملصدر :
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صعوبات التعلم: األعراض واستراتيجيات العالج

     إن صعوبة التعلم خلل عصبي يؤثر على العمليات النفسية األساسية التي تشمل الفهم أو استخدام اللغة كتابة أو 
حديثاً، ميكن أن تظهر تلك الصعوبة في القدرة الضعيفة على االستماع أو التفكير أو التحدث أو الكتابة أو التهجئة 

أو القيام بالعمليات احلسابية. 
     كل فرد لديه صعوبة تعلم يعتبر شخصاً فريداً، وتكون لديه تركيبات ودرجات مختلفة من املصاعب، لكن هناك 
سمة عامة بني األفراد الذين يعانون من صعوبات التعلم، وهي أجزاء غير مستوية من القدرات، “ أو ضعف في بحر 
من القوى.” فمثاًل، الطفل املعسر قرائياً الذي يعاني من القراءة والكتابة و التهجئة، ميكن أن تكون لديه قدرة كبيرة 

في الرياضيات والعلوم.
     وصعوبات التعلم يجب اال تخلط مع مشاكل التعلم التي تنجم أساساً عن إعاقات بصرية أو سمعية أو حركية، أو 

تنتج عن تخلف عقلي أو مشاكل عاطفية أو عوامل بيئية وثقافية واقتصادية سلبية.
     وبشكل عام، فاألفراد الذين يعانون من صعوبات تعلم يكون لديهم مستوى ذكاء متوسط أو فوق املتوسط، وتبدو 
الصعوبات  غالباً فجوة بني قدرات الفرد الكامنة وإجنازه األكادميي، ولهذا السبب يشار لصعوبات التعلم باسم:” 
اخلفية”، فالشخص يبدو مثالياً متاماً و ذكياً، لكنه ميكن أال يكون قادراً على إظهار مستوى القدرات املتوقع من 

شخص في مثل عمره.
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     صعوبة التعلم ال ميكن أن تعالج أو يتم إصالحها، فهي حتًدّ دائم، ولكن مع وسائل التدخل املناسبة، ميكن لألفراد 
الذين يعانون من صعوبات التعلم أن يتقدموا في املدرسة وفي العمل وفي العالقات و في املجتمع بنجاح.

     وفي القانون الفدرالي، حتت بند قانون تربية األفراد املعاقني، مذكور مصطلح “ صعوبات تعلم محددة”، وهو 
واحد من 13 فئة لإلعاقات في هذا القانون.

     وتعتبر “ صعوبات التعلم” “ مصطلحاً شاماًل” يصف عدداً من الصعوبات األخرى، مثل عسر القراءة. 

عسر القراءة

القراءة وصعوبات التعلم المتعلقة باللغة

املظاهر واألعراض

•فك رموز الكلمات ذات املعنى أفضل من فك رموز الكلمات التي ليس لها معنى بالنسبة له. 	

•يعاني من أخطاء في فك الرموز خاصة في ترتيب احلروف. 	

•يعاني من عدم تكافؤ بني القراءة واالستيعاب لبعض النصوص، وبني السماع واالستيعاب لبعضها  األخر. 	

•لديه مصاعب في التهجئة. 	

•ميكن أن يعاني من صعوبة في اخلط. 	

•تظهر لديه صعوبة في استدعاء الكلمات املعروفة. 	

•لديه صعوبة في اللغة املكتوبة. 	

•ميكن أن يعاني من صعوبة في عمل احلسابات. 	

•يبدل كلمة صغيرة بكلمة أخرى مشابهة. 	

•يقرأ ببطء وبصعوبة. 	



اجلمعية الكويتية للدسلكسيا - العدد السادس عشر - يونيو 122010

ركن المعلـــم

االستراتيجيات 

• زوده مبساحة كبيرة من األنشطة مثل القراءة و اإلجابة على أسئلة الفهم. 	

• أستخدم الكتب مسجلة على شرائط.  	

• أستخدم الكتب ذات الطباعة الكبيرة واملسافات املناسبة بني السطر.  	

• زوده بنسخة من مالحظات احملاضرات. 	

• ال حتتسب التهجئة في مادة التاريخ أو العلوم أو أية إختبارات مشابهة. 	

• أسمح له باْشكال بديلة من تقارير الكتب. 	

• أسمح باستخدام الالبتوب أو أي جهاز حاسوب آخر للمقاالت داخل الفصل. 	

• أستخدم طريقة تدريس متعددة احلواس. 	

• علم الطالب استخدام املنطق بدالً من الذاكرة. 	

• قدم املادة في وحدات صغيرة. 	
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عسر الرياضيات ) ديسكالكوليا(

املظاهر واألعراض

•لديه صعوبة في فهم املفاهيم اخلاصة بالقيم املكانية والكميات  وأسطر  	
األرقام والقيم السالبة واملوجبة واحلمل واالستالف.

•لديه صعوبة في فهم املصطلحات املتعلقة بالوقت مثل األيام واألسابيع  	
والشهور وفصول السنة و غيرها.

•يظهر لديه صعوبة في ترتيب املسائل في الصفحة، واالحتفاظ باألرقام  	
على سطر واحد، ويعاني من مسائل القسمة املطولة.

أو  الطرح  أو  األمناط عند اجلمع  التعرف على  لديه صعوبة في  •تظهر  	
القسمة أو الضرب.

•يعاني من صعوبة في استخدام اخلطوات الداخلة في عمليات احلساب. 	
•لديه مصاعب في فهم و عمل املسائل اللفظية. 	

•لديه صعوبة في ترتيب األحداث واملعلومات. 	
•تظهر لديه صعوبة في فهم الكسور. 	

•يعاني عند التعامل مع النقود. 	
•لديه صعوبة في توظيف اللغة في العمليات احلسابية. 	

االستراتيجيات

•أسمح له بإستخدام األصابع و التدوين على الورق. 	
•أستخدم املخططات وأرسم املصطلحات الرياضية.  	

•دعه يعمل مع زميل من أقرانه. 	

•أقترح أستخدام الورق البياني. 	
•أقترح أستخدام األقالم امللونة لكي ميّيز بني املسائل. 	

•أستخدم أدوات العد. 	
•أرسم صوراً للمسائل اللفظية. 	

•أستخدم معينات الذاكرة لتعلم خطوات مفهوم رياضي ما. 	
•أستخدم القصائد واملوسيقى لتعلم حقائق الرياضيات. 	

•حدد جدوالً ألستخدام احلاسوب للطالب لكي يتدرب عليه. 	
 

 http://www.ldanatl.org/aboutld/teachers

 املصدر :



اجلمعية الكويتية للدسلكسيا - العدد السادس عشر - يونيو 142010

مقاالت وأبحاث

     تكره سارة القراءة بصوت عاٍل في الفصل، لم تكن قط قارئة جيدة، وعلى الرغم من أنها تستطيع التعرف على 
الكلمات املوجودة في الصفحة، إال أنها تعاني من قراءتها بشكل صحيح، لم تكن املدرسة مكانها املفضل قط ،ألن 
معلميها كانوا دائما ما يشتكون من كتابتها و تهجئتها. وكانت تثبط عزميتها ألنها كانت تعتقد أنها ليست مبستوى 

ذكاء الطالب اآلخرين. 

     حلسن احلظ، اكتشفت سارة أن لديها مواهب غير موجودة لدى اآلخرين، فهي موهوبة في ابتكار األزياء وأفكار 
املشاهد في نادي املسرح، وهي واحدة من أفضل الفنانني في مدرستها، وهي تتعجب أحياناً من قدرتها على األداء 

الرائع في بعض مجاالت حياتها، والضعف الشديد في املجاالت األخرى.

     ما لم تدركه سارة و ال والداها أو معلموها أنها  كانت معسرة قرائياً.

ما عسر القراءة؟

عسر القراءة ) dyslexia( نوع من صعوبات التعلم، فالشخص املصاب بصعوبات تعلم تكون لديه مشكلة في معاجلة 
الكلمات واألرقام، وتوجد أنواع مختلفة من عسر التعلم، وعسر القراءة هو املصطلح املستخدم عند معاناة الناس من 
مصاعب تعلم خاصة بالقراءة، على الرغم من كون الفرد ذكياً، ولديه احلافز للتعلم، وكلمة دسلكسيا مشتقة من كلمتني 

يونانيتني هما: دس، ومعناها خلل، و لكسيسا وهي كلمة تشير إلى اللغة أو الكلمات.
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     وعسر القراءة ليس مرضاً عضوياً. فهو حالة يولد بها الشخص، وهي غالباً ما تنتشر بني أفراد األسرة الواحدة، 
فاملعسرون قرائياً ليسوا أغبياء أو كسولني، فمعظمهم ذو ذكاء متوسط أو فوق متوسط، وهم يعملون بجد لكي يتخطوا 

مشاكلهم اللغوية.

ما سبب عسر القراءة؟

    أثبتت األبحاث أن عسر القراءة يحدث بسبب طريقة 
معاجلة الدماغ للمعلومات، وقد أظهرت صور الدماغ 
التي أخذت بواسطة آالت حديثة أن املعسرين قرائياً 
عندما يقرؤون يستخدمون أجزاء مختلفة من الدماغ 
دماغ  أن  الصور  تظهر هذه  كما  العاديني،  الناس  عن 
القراءة،  أثناء عملية  ال يعمل بكفاءة  املعسرين قرائياً 
ولذلك فإن هذا هو السبب الذي يجعل القراءة تبدو 

بطيئة وشاقة عليهم.

يجعل  القراءة  عسر  أن  يعتقدون  الناس  معظم       
القراءة  العكس يظهر كجزء من عسر  الكلمات معكوسة، لكن هذا  به يعسكون احلروف واألرقام، ويرون  املصابني 
النمائي، و يظهر عند معظم األطفال في السنة الدراسية األولى أو الثانية، واملشكلة األساسية في عسر القراءة هي 
الصعوبة في التعرف على األصوات األساسية التي تكّون الكالم ) مثاًل صوت ك في كلمة كتب تعتبر صوتاً(، ولذلك 

فإَن ربط الصوت برمز احلرف أو دمج األصوات لتكوين كلمة يعتبر معاناة بالنسبة للمعسرين.

     وهذا يجعل التعرف على كلمات قصيرة ومألوفة أو نطق كلمات طويلة أمراً صعباً، ويستغرق املعسر قرائياً وقتاً 
طوياًل لنطق كلمة ما، وغالباً ما يضيع معنى الكلمة ويكون االستيعاب ضعيفاً، و ليس أمراً غريباً أن يعاني املعسرون 
قرائياً من التهجئة، بل ميكن أيضاً أن يعانوا من مشاكل في التعبير عن أنفسهم كتابة أو حتدثاً. ولذلك فإن عسر 

القراءة خلل في معاجلة اللغة ميكن أن يؤثر على كل أشكال اللغة مكتوبة كانت أو منطوقة.

     بعض الناس لديهم إصابة خفيفة من عسر القراءة، ولذلك يعانون من مشاكل أقل في املجاالت األخرى من اللغة 
املكتوبة واملنطوقة، وبعض الناس يعملون مع املعسرين قرائياً، لكنه أمر يتطلب اجلهد والعمل الكثير، وعسر القراءة 
ليس شيئاً ميكن الشفاء منه تلقائياً عندما يكبر الشخص، وحلسن احلظ أنه مع املساعدة املناسبة ميكن أن يتعلم 

معظم املعسرين قرائياً القراءة. فهم غالباً ما يجدون طرقاً مختلفة لتعلم واستخدام هذه األساليب في حياتهم.
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      ميكن أن تكون لديك مشكلة في تذكر ما قرأته، وميكن أن تتذكر بسهولة أكبر عندما تقرأ لك نفس املعلومة أو 
عندما تسمعها على شريط مسجل، واملسائل اللفظية في الرياضيات ميكن أن متثل صعوبة خاصة، حتى لو أتقن 
إيجاد  في  تعاني من صعوبة  أن  الفصل، ميكن  أمام  تقدميياً  تقدم عرضاً  كنت  فلو  أساسيات احلساب،  الشخص 

الكلمات أو األسماء املناسبة لألشياء املختلفة، ومتثل التهجئة والكتابة صعوبة للمعسرين قرائياً.

كيف يتم تشخيص عسر القراءة؟

     غالباً ما يجد املعسرون قرائياً طرقاً للتغلب على مشكلتهم، ولذلك ال يلحظ أحد أن لديهم مشكلة، وميكن أن 
يسبب هذا بعض اإلحراج، لكن احلصول على املساعدة يجعل الدراسة والقراءة أمران يسيران، فمعظم الناس يتم 

يتم  أن  غريباً  أمراً  ليس  لكنه  الطفولة،  أثناء  تشخيصهم 
تشخيص املراهقني أو حتى األشخاص الراشدين.

     ميكن أن يشك والدا املراهق و معلمه بأن لديه عسر 
قراءة لو الحظوا املشاكل التالية:

•مهارات ضعيفة في القراءة بالرغم من مستوى الذكاء  	
اجليد.

•مهارات قراءة و تهجئتة ضعيفة. 	

الوقت  في  واالختبارات  الواجبات  إنهاء  •صعوبة  	
احملدد.

•صعوبة في تذكر األسماء الصحيحة لألشياء. 	

•صعوبة تذكرالقوائم املكتوبة وأرقام التليفونات. 	

•صعوبة في حتديد االجتاهات ) اليمني من اليسار واألعلى من األسفل( أو قراءة اخلرائط. 	

     لو كان شخص ما يعاني من إحدى هذه املشاكل، فال يعني ذلك أنه معسر قرائياً، لكن الشخص الذي يعاني من 
أعراض عديدة من هذه القائمة يجب اختباره للتأكد من وجود هذه احلالة.
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     يجب عمل اختبار بدني للتأكد من عدم وجود أي مشاكل صحية، مثل مشاكل السمع واإلبصار، ثم بعد ذلك يجب 
أن يقوم األخصائي النفسي باملدرسة أو أخصائي التعلم بإعطاء عدة اختبارات مقننة لقياس قدرات اللغة والقراءة 

والكتابة و التهجئة.

     يتم أحيانا إعطاء اختبار للقدرة على التفكير ) اختبار ذكاء (، فبعض األشخاص املعسرين قرائيا لديهم مشاكل 
مهارات مدرسية أخرى، مثل اخلط والرياضيات، أو رمبا يعانون من مشاكل في االنتباه وتذكر األشياء، فإن كانت هذه 

الصعوبات موجودة، فيجب عندئذ إعطاء املزيد من االختبارات.

 

التعامل مع عسر القراءة

يكون  أن  القراءة ميكن  التعامل مع عسر  أن  الرغم من  على 
الفدرالي  فالقانون  متوفرة،   املساعدة  أن  إال  صعباً،  أمراً 
قرائياً  معسر  أنه  على  يشَخص  الذي  للشخص  احلق  مينح 
احلكومي،  املدرسي  النظام  من  خاصة  مساعدة  يتلقى  أن 
والطفل أو املراهق الذي يعاني من عسر قراءة يحتاج غالباً 
أن يتعلم مع معلم مدرب تدريباً خاصاً، أو معلم خصوصي أو 
أخصائي قراءة، لكي يتعلم كيف يقرأ بصورة أفضل. وأفضل 
الكالم  بأصوات  الوعي  الشخص  تعليم  املساعدة  أشكال 
املكونة للكلمات، وعالقة احلرف بالصوت، ويسمى ذلك بعلٍمٍ 
للتعلم  خاصة  أنشطة  املعلم  يستخدم  أن  ويجب  األصوات، 

والتدريب مصممة خصيصاً للمعسرين قرائياً.
الطالب املعسر قرائياً ميكن أن يحصل على املزيد من الوقت إلكمال االمتحانات أو يسمح له بتسجيل احملاضرات أو 
نسخها، واستخدام جهاز حاسوب به مصحح لغوي ميكن أن يكون مفيداً للواجبات املكتوبة، وللطالب األكبر سناً الذين 
يحضرون فصوالً دراسية صعبة، يتم تقدمي خدمات منها تزويد الطالب بالكتب مسجلة على شرائط كاسيت، وتتوفر 
أيضاً برامج حاسوب تقوم بقراءة املادة املكتوبة بصوت عاٍل، إسأل والديك أو معلمك أو منسق خدمات االحتياجات 

اخلاصة عن كيفية احلصول على هذه اخلدمات عند احلاجة.
العالج باستخدام تدريبات العني أو العدسات امللونة لن يساعد الشخص املعسر قرائياً. ألن مشكلته ليست مشكلة 

بصرية، إنها مشكلة معاجلة لغوية، ولذلك فتدريس مهارات املعاجلة اللغوية هو أفضل جزء من العالج.
     املساندة املعنوية لألفراد املعسرين قرائياً هامة جداً، فهم غالباً ما يحبطون ألنهم مهما حاولوا بجد، ال يستطيعون 
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اللحاق بأقرانهم، وهم غالباً ما يشعرون بأنهم أغبياء أو بال قيمة، و يغطون ذلك أحياناً بتمثيل دور مهرج الفصل، 
االهتمام  بعدم  يتظاهروا  أن  وميكن  منهم،  بدالً  بأعمالهم  يقومون  اآلخرين  الطالب  يجعلوا  أن  يحاولون  وأحياناً 

بدرجاتهم املدرسية، أو يشعروا بأن املدرسة بال قيمة.
     يستطيع األصدقاء و األسرة  مساعدة األفراد املعسرين قرائياً عن طريق جعلهم يفهمون أنهم ليسوا أغبياء أو 
كسولني، وأنهم يحاولون بأقصى طاقاتهم، وإنه من املهم التعرف على قدرات كل فرد وتقديرها، سواء أكانت في 

الرياضة أو في التمثيل أو احلل اإلبداعي للمشاكل أو أي شيء آخر.
     األفراد املعسرون قرائياً يجب أال يشعروا أن فرصهم الدراسية أو فرص العمل محدودة لديهم، ومعظم 
الكليات تقوم باستعدادات خاصة للمعسرين قرائياً، فهي تقدم لهم املعلمني اخلصوصيني املدربني ووسائل 
اإليضاح وبرامج احلاسوب والواجبات مسجلة على شرائط وترتيبات خاصة بالنسبة لالختبارات، وميكن أن 
يصبح املعسرون قرائياً أطباء أو سياسيني أو مديرين تنفيذيني أو ممثلني أو فنانني أو معلمني أو أي شيء 

آخر يختارونه.

هذا املنتج متوفر لدى دسلكسيا للقرطاسية واألدوات املكتبية.

http://www.medicalnewstoday.com/articles/184889.php : املصدر
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     هل صعوبة تعلم طفلك هي المشكلة الوحيدة؟ يجب أن تتعرف 
على المشاكل الخاصة ذات الصلة.

     تعرف أنك أنت أو طفلك لديكما صعوبات تعلم؟ 

املشاكل  أكثر من  أو  واحد  لديهم  يكون  التعلم  املصابني بصعوبات  أن حوالي 50% من األشخاص  تعرف  أن  حتتاج 
التعرف على كل  املرتبطة بها، وكذلك توجد مجموعة من الصعوبات ذات املنشأ العصبي معها، ومن املهم أن يتم 

املشاكل لكي يتم عالجها.

هذه املشاكل املرتبطة ميكن أن تشمل:

•مشاكل متعلقة بقشرة الدماغ. 	
•إضطرابات نقص االنتباه واحلركة الزائدة. 	

•تنظيم املشاكل االنفعالية. 	
•إضطرابات التشنج الالإرادي. 	

•اإلضطرابات ثنائية القطب. 	

املشاكل املتعلقة بقشرة الدماغ:

من صعوبة  يعانون  وهم   ، أيضاً  لغوية  من صعوبات  يعانون  التعلم  بصعوبات  املصابني  الناس  من  الكثيرون      
معاجلة ما يسمعونه بسرعة، وغالباً ال يستطيعون مجاراة احلديث،  والبعض اآلخر رمبا ال يعاني من مشكلة في 
التحدث عندما يبدأ احلوار بنفسه أوالً، لكنه يعاني من صعوبة ملحوظة في إيجاد الكلمات املناسبة وتنظيم األفكار 
عندما يطلب منه االستجابة لسؤال أو تعليق، وهكذا فصعوبات اللغة ميكن أن تشمل مشاكل لغوية في اإلدراك أو 

التعبير.

   ومن املشاكل األخرى املتعلقة بقشرة الدماغ هي مشكلة مرتبطة باضطراب التآزر احلركي )اضطراب االندماج 
احلسي(، حيث ميكن أن يعاني الفرد من صعوبة في تنسيق مجموعات من العضالت الصغيرة )مهارات احلركات 
الدقيقة(، الذي ينتج عنه خط رديء، ومن املمكن أيضاً أن حتدث مشاكل متعلقة بإغالق سحاب املالبس أو األزرار 
أو ربط األشياء، والبعض اآلخر ميكن أن يكون لديهم صعوبة في تنسيق حركات مجموعات من العضالت الدقيقة 
)مهارات احلركة الكلية( مما ينتج عنه أن يكون اإلنسان أخرقاً أو يركض بتناسق ضعيف، والبعض ميكن أن يعاني 
من تآزر أنشطة حركة العني واليد أو معرفة اجلهات في احمليط اخلارجي، فيبدأ بالتعثر في األشياء، وهناك عامل 
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آخر مرتبط مبشاكل احلركة ميكن أن يكون مرتبطاً باالتزان، مما ينتج عنه صعوبة في ركوب الدراجة أو النزول من 
السلم بسرعة، وأخيراً املعاناة من إحدى مشاكل احلركة وهي احلساسية الشديدة للمس.

     أخيراً، فإن بعض أفراد صعوبات التعلم ميكن أن يعانوا من مشاكل في املهمات ذات املستوى األعلى مثل التنظيم 
والوظائف التنفيذية، ميكن أن يعانوا من مشاكل في تنظيم األشياء، وفقدان أو نسيان األشياء أو وضعها في مكانها 
غير املناسب، وميكن أن تتعلق املشاكل بتنظيم األفكار عند الكالم أو الكتابة. و من مشاكل الوظائف التنفيذية تتعلق 

مبهام التحليل واتخاذ قرار بخصوص التعامل مع مهمة ما وتنفيذها في وقت مضبوط.

إ ضطراب نقص االنتباه و فرط النشاط احلركي :

أيضاً  لديهم  تعلم  صعوبات  من  يعانون  الذين  األفراد  من   %50 حوالي 
اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط احلركي، وهذه املشكلة تتسم بتاريخ 
االنتباه  عدم  و  احلركي  النشاط  فرط  جراء  من  االنتشار  وواسع  مزمن 
واالندفاعية، إن عدم االنتباه ميكن أن يتعلق بالتشتت، بسبب ما يراه الفرد 
أو يسمعه أو بتأثير فكرة ما، وميكن أن يرتبط بكون الفرد غير منظم، ولديه 

مشاكل في الوظائف التنفيذية.

تنظيم املشاكل االنفعالية:

من الشائع عند األفراد الذين يعانون من صعوبات التعلم – كباراً كانوا أم صغاراً- أن يعانوا من القلق واإلحباط و 
عدم التحكم في الغضب كنتيجة لتجارب اإلحباط والفشل التي مروا بها، وهذه املشاكل االنفعالية عادة ما تبدأ في 

وقت معني، وتتعلق بظروف أو ضغوط معينة، وتعتبر مشاكل انفعالية ثانوية.

لكن بالنسبة لنسبة 50% أو أكثر من األفراد املصابني بصعوبات التعلم، ال تتعلق مشاكل ضبط أحاسيسهم باملوقف حيث 
إن منشأها عصبي، وهذه املشاكل لها تاريخ مزمن وغالباً ما تظهر في مرحلة الطفولة املبكرة، وثم يتسع انتشارها، 

فهي تظهر في املدرسة والبيت، ومع األصدقاء، وخالل أي شهر، ويوجد عادة تاريخ أسري ملثل هذه املشاكل.

إضطرابات القلق:

     ميكن أن تتعلق هذه االضطرابات مبواضيع محددة مثل االنفصال والتفاعل االجتماعي واألداء وأشياء أو أماكن 
محددة، كما ميكن أن يكون اضطراب القلق عاماً ويشمل معظم جوانب احلياة، ولو أصبح مستوى القلق عاليا جداً، 

فسيشعر الطفل أو الشخص الراشد بنوبة ذعر، ويتسارع معدل دقات قلبه وتنفسه، ويتعرق ويشعر بالقلق.
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اإلكتئاب:

     السلوكيات التي توحي باالكتئاب تشمل الشعور باالكتئاب واملزاج املتقلب وزيادة االهتمام أو نقص املتعة لبعض 
األنشطة واضطرابات النوم ونقص القدرة على التركيز والتردد  والثورات االنفعالية وبطء التفكير والتعب والشعور 

بالتفاهة والغضب غير املبرر. كما ميكن أن تظهر األفكار االنتحارية أو أفكار املوت.
التحكم بالغضب:

     هذه املشكلة تسمى أيضاً اضطراب االنفجار املتقطع، وهي تؤدي إلى انفجارات غضب تتعدى نوبات الغضب 
التقليدية، فهي “ انهيار” حقيقي، غالباً ما يفقد الطفل أو الراشد أعصابه بسرعة كبيرة جداً حتى إننا ال نالحظ 
سبب ذلك الغضب، وتستمر ثورة الغضب هذه ملدة خمس إلى عشر دقائق، وميكن أن متتد إلى ساعة، وخالل هذه 
النوبة يقوم الفرد بالصراخ والسب والضرب وقذف األشياء والتهديد والوعيد، وهذه السلوكيات تبدو ال عقالنية وغير 
متناسبة مع الشخص، وتنتهي هذه احلادثة بنفس سرعة ابتدائها، ومبجرد أن تنتهي يشعر الفرد باألسف والندم على 

ما فعله، ويجد صعوبة بالغة في تبرير سلوكياته.

إضطراب الوسواس القهري:

     هذه املشاكل عادة ما تبدأ في الطفولة املبكرة، فبعض الناس تكون لديهم أفكار وسواسية، والبعض اآلخر يشعرون 
بالرغبة في عمل سلوك قهري، واملشاكل القهرية الشائعة ميكن أن تشمل احلاجة إلعادة أو تكرار السلوك، أو احلاجة 
للتأكد مما قام الشخص بعمله مراراً و تكراراً، أو احلاجة جلمع وتكديس األشياء، أو احلاجة لتنظيم وترتيب األشياء، 
أو احلاجة للنظافة واالستحمام، أو احلاجة لقضم األظافر واجللد، أو العبث باجلروح أو العبث بالشعر أو اقتالعه.

إضطرابات التشنجات الالإرادية:

     بعض األطفال واألشخاص الراشدين ميكن أن يعانوا من مشكلة في تنظيم بعض الوظائف احلركية، فهم يعانون 
من انكماشات في مجموعة من العضالت، مما يسبب املزيد من التشنجات احلركية، والبعض اآلخر يحتاجون إلى أن 
يقولوا بعض الكلمات أو يصدروا بعض األصوات، وهذا يسمى بالتشنجات الشفهية، هذه التشنجات ميكن أن تظهر 
وتختفي وتتغير في الشكل، لو كان النوعان من التنشجات موجودين ) الشفهي واحلركي( تسمى املشكلة في هذه 

احلالة باضطراب توريت.

اإلضطراب ثنائي القطب:

     النمط السلوكي األساسي يرتبط بتقلبات املزاج، وهذه التقلبات ميكن أن تبدأ باالكتئاب وتنتهي بالسعادة املفرطة 
ويشار لهذا لسلوك بالسلوك الهوسي، حيث يكون الذهن مليئاً باألفكار املتزاحمة ومن الصعب التوقف عن الكالم أو 
احلركة أو أن يرتاح الشخص، ويكون السلوك غير متحكم به، وميكن أن يبدو غير مالئم. ومن تقلبات املزاج األخرى 
التغير من الهدوء إلى الغضب الشديد، كما هو احلال في االضطرابات املشابهة، وهذه السلوكيات لها تاريخ مزمن 

واسع االنتشار كما يوجد في الغالب تاريخ أسري لها.
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اإلضطرابات املصاحبة ذات املنشأ العصبي:
إضطرابات متعلقة بالقشرة الدماغية:

صعوبات التعلم. 1 .
صعوبات اللغة. 2 .

اضطراب التآزر احلركي. 3 .
اضطرابات الوظائف التنفيذية/التنظيمية. 4 .

اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط احلركي:
اضطرابات تنظيمية:

•اضطرابات القلق. 	
•االكتئاب. 	

•مشاكل التحكم في الغضب. 	
•اضطراب الوسواس القهري. 	
اضطرابات التشنجات العصبية:

االضطراب ثنائي القطب:

ماذا ميكن أن نفعل؟
     لو كنت أنت أو طفلك تعاني من صعوبات تعلم وشككت في مشاكل بالقشرة الدماغية أخرى، مثل الصعوبات 
اللغوية أو اضطراب التآزر احلركي، أو مشاكل في التنظيم والوظائف التنفيذية، قم بطلب تقومي مناسب للحكم على 

هذه املشاكل، ولو مت تأكيد وجودها ستحتاج عندئذ لتدخل مناسب.

     لو كان هناك شك في وجود اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط احلركي، ناقش هذا املوضوع مع طبيب 
األسرة. سيكون قادراً على تشخيص وعالج هذا اخللل إن استطاع، أو سيتم حتويلك إلى طبيب نفسي عام أو طبيب 

نفسي متخصص باألطفال واملراهقني.

     لو شككت في أية مشاكل تنظيم انفعالي أو اضطراب ثنائي القطبني، قم بطلب االستشارة من طبيب نفسي 
عام ) للراشدين( أو طبيب نفسي متخصص باألطفال واملراهقني )في حالة األطفال واملراهقني( وذلك لكي يوضح 

التشخيص و يقترح عالجاً مناسباً.

ما ال يجب عمله؟

     أن تعتقد أّن صعوبات التعلم ميكن أن تكون مبفردها، بل يجب أن تفكر في كل االحتماالت األخرى من االضطرابات 
املصاحبة، ولو شككت في وجود واحد أو أكثر منها، قم بطلب املساعدة 

املتخصصة لتأكيد التشخيص واملساعدة في التخطيط لتدخل مناسب.

http://www.ldaamerica.org/aboutld/parents/ld_basics املصدر:
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1- هل هناك عالج نهائي لعسر القراءة؟

     ال يوجد عالج نهائي لعسرالقراءة، لكن السبب األساسي لعسر القراءة وهو الوعي الصوتي ميكن أن يتحسن 
كثيراً من خالل التدريس احملدد املتكرر واملكثف ) أكثر من ساعة واحدة في اليوم(، وذلك باستخدام البرامج املنشورة 
التي أثبتت فاعليتها على نطاق واسع من الدراسات البحثية. إن التحسن الواضح في الوعي الصوتي، وأعلى مستوى 
لتطوره ) واملسمى بالوظيفة املقارنة ( يشكل أساس التحسن الكبير في مهارات القراءة لدى األفراد املعسرين قرائياً، 
واألبحاث جيدة التصميم تظهر أن األطفال بعمر 4 إلى 5 سنوات، ميكن أن يتم تشخيصهم بشكل موثوق به، على أنهم 
عرضة لإلصابة بعسر القراءة )وذلك بعد بدء تدريس القراءة( ، وعلى نفس النمط، تظهر األبحاث الطولية أن التدخل 
املبكر )والذي يبدأ في سن الروضة( ميكن أن يقلل من مشاكل القراءة عند األطفال املهددين بخطرعسرالقراءة بشكل 
كبير، وعلى النقيض من ذلك، يُظهر عدد ملحوظ من األبحاث أن املهارات الضعيفة ملهارات القراءة غير محتمل أن 
تكون مشكلة نضج، حيث إنه نادراً ما تتحسن مهارات القراءة الضعيفة مع التقدم في العمر، وهكذا عندما نخبر 
أولياء األمور أن “ ينتظروا ويروا” لكي يروا ما إذا كان الطفل سيتحسن في القراءة أم يفشل أكثر، تكون هذه النصيحة 

مضللة، فكلما كان التدخل املناسب مبكراً أكثر، كلما زادت فرص االستفادة لألفراد الذين لديهم مشاكل قراءة.
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2- ما مدى انتشار عسر القراءة؟

     يقدر بأن نسبة 10 إلى %30 من الناس ميكن أن تكون لديهم مهارات وعي صوتي ضعيفة، وعلى نفس النمط، 
نفس النسبة من األفراد يعتقد أن يكون لديهم عسر قراءة طفيف إلى شديد، إَن عسر القراءة ليس مرتبطاً بشكل 

مؤكد بالذكاء أو العرق البشري أو اجلنس.

ميكنك احلصول على نسخة من هذا البرنامج لدى دسلكسيا للقرطاسية واألدوات املكتبية.
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3 – ما أنواع عسر القراءة؟

     يوجد نوعان من عسر القراءة، فهو إما أن يحدث بسبب اإلصابة املبكرة في األذن، التي قد تسبب مشاكل سمع 
دائمة ) عسر القراءة املكتسب( أو من خالل السمات اخللقية والنمائية )عسر القراءة النمائي(، وأسبابه لم تكتشف 
كلها بعد، لكن األثر هو حدوث شذوذ يتسبب في حدوث درجات متفاوتة من مشاكل التعلم عند استخدام الكلمات و 

أحياناً الرموز.
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 4 – ما مستوى الذكاء الذي يؤثر عليه؟

     ميكن أن يظهر عسر القراءة لدى األطفال والطالب من جميع املستويات القدرات، فاألفراد املعسرون قرائياً غالباً 
ما يكونون ذوي قدرات متوسطة إلى ما فوق املتوسطة. وهم موجودون في كل الطبقات االجتماعية واالقتصادية، وفي 

كل بلد حول العالم، فإذا لم يحصلوا على املساعدة املناسبة، فإنه ينتج عن ذلك نقصان الثقة بالنفس.

 5 – هل يمكن تطبيق عالج واحد لعسر القراءة؟

     إن مشاكل فرد معسر قرائياً تختلف عن اآلخر، وتتنوع من مشاكل طفيفة إلى شديدة تتسبب في إعاقة عملية 
التعلم، وال يوجد حل كلي، لكن آثار عسر القراءة ميكن أن تخفف عن طريق التدريس املتخصص لألصوات والتتابع 
وعن طريق أساليب زيادة الثقة بالنفس، واالختالفات العصبية تعطي أيضاً بعض األفراد املعسرين قرائياً قدرات 
املتخصصني  الوظائف، فأحد  كبير من  النجاح في عدد  متنوعاً ميكنهم من  وتفكيراً  بدنياً  وت��آزراً  بصرية ومكانية 
املشهورين يفضل توظيف األفراد املعسرين قرائيا لوعيهم املكاني وقدرات تفكيرهم املتنوعة في مجال معاجلة العسر 

القرائي.



27 اجلمعية الكويتية للدسلكسيا - العدد السادس عشر - يونيو 2010

إستفسارات القراء

6 -  هل يصاب األوالد أكثر من البنات بعسر القراءة؟

     األوالد عرضة 3 مرات أكثر من البنات، وتتم دراسة تأثير هرمون التستسترون أثناء املرحلة اجلنينية كسبب  
وراثي محتمل لعسر القراءة النمائي.

ميكن احلصول على نسخة من برنامج اختبار املصفوفات في دسلكسيا للقرطاسية واألدوات املكتبية.

http://www.einsteinmontessori.com  : املصدر 
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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
وتدعو اجلمعية  بالعمرية،  الكائن  تأهيلية في مقرها  دورات  للدسلكسيا عن عقد  الكويتية  تعلن  اجلمعية 

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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كــرم حـ�صرة �صـاحب ال�صـمو اأمـري البـالد املُفـًدى ال�صيـخ  �صــباح  الأحمـد اجلـابـر 

ال�صبـاح حـفظه اهلل ورعــاه اجلـمعية الكـويتية للد�صـلك�صيا  مبنـا�صبة فوز برنامج 

�صـــندبــاد ويـا�صـمينه  لعـالج  الذاكــرة الق�صـرية املدى    بجـائـزة الكـويــت 

الألـكتـرونيـة  لعــام 2009 

 تــكرمي بـرنـامـج �صندباد ويا�صمينه
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