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محمد يوسف القطامي  
رئيس مجلس إدارة اجلمعية 

الكويتية للدسلكسيا

كلمة العدد

كلمة
العدد

العدد  بهذا  لقائنا معكم  في  بكم  أهاًل وسهاًل  أعزائي 
بلقائكم،واحلديث  الدسلكسيا،وإني لسعيد  من مجلة 
معكم بخصوص موضوعات مفيدة وشائقة في العسر 
سنوات  بإكتمال  للتهنئة  اللقاء  هذا  القرائي،واستغل 
وعشرين  الكويت،  دولة  الستقالل  الذهبي  اليوبيل 
صاحب  لتولي  سنوات  وخمس  التحرير،  على  سنة 
السمو أمير البالد املفَدى الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح حفظه الله ورعاه مقاليداحلكم،وعشرسنوات 
أن  للدسلكسيا،وآمل  الكويتية  اجلمعية  تأسيس  على 
يكون هذا العمل خالصًا لوجه الله تعالى، وأن يكون في 
ميزان أعمال جميع من شارك في إظهاره، وأنقل إليكم 
الكويت  لشعب  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية  تقدير 
الدؤوب  والعمل  الرائع  اجلهد  على  فيها  وللعاملني 
أظهرعمل اجلمعية  والتشجيع،الذي  السخي  والدعم 
بشكله احلالي،مع أملي وطموحي في املستقبل أن أرى 

ماهو أفضل وأحسن،آماًلً التوفيق للجميع.
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األخبار احمللية

اللقاء الشهري مع وزارة التربية والتعليم في الكويت 

النفسية  اخل��دم��ة  إدارة  ال��ك��وي��ت،  ف��ي  والتعليم  التربية  وزارة  م��ع  بالتعاون 
واالجتماعية، واجلمعية الكويتية للدسلكسيا، بتاريخ  26 أكتوبر 2010، قامت 
باالجتماع   للدسكلسيا  الصديقة  املدارس  مشروع  بخصوص  املشتركة  اللجنة 
التربية  وزارة  م��دارس  في  الرائد  املشروع  لتطبيق هذا  لها  الشهري  ال��دوري 
على  رائ��د غير مسبوق  امل��ش��روع عمل  ه��ذا  أن  بالذكر  وج��دي��ر  الكويت،  ف��ي 
مستوى وزارت التربية في العالم العربي، حيث يؤمل أن تنقل اجلمعية الكويتية 

للدسلكسيا هذا املشروع إلى باقي وزارت التربية في العالم العربي.

من نشاطات الجمعية الكويتية للدسلكسيا في مجال 
التوعية  في مدرسة الظهر، ابتدائية بنات

القرائي  العسر  للدسلكسيا ورشة عمل في  الكويتية  أقامت اجلمعية   ،  2010 أكتوبر    18 بتاريخ 
)الدسلكسيا( تتناول التوعية في مدرسة الظهر ابتدائية بنات نفذها د.أسامة محمود الدعاس اخلبير 
العلي بدرع  أ. غنيمة  ال��دورات في اجلمعية املذكورة، وقد تقدمت مديرة املدرسة  اللغوي ومدرب 

تذكارية تكرمياً للجمعية لقيامها بدور التوعية والتدريب في مجال العسر القرائي )الدسلكسيا(

دعوة لحضور حفل تكريم الفائزين  في جائزة 
الشهيد الشيخ فهد األحمد الدولية للعمل الخيري

تلقت اجلمعية الكويتية للدسلكسيا دعوة حلضور حفل تكرمي الفائزين في جائزة الشهيد الشيخ 
فهد األحمد الدولية للعمل اخليري في فندق الكورت يارد  بقاعة الراية ، بدعوة من السيد 
الشيخ أحمد فهد  ونيابة معالي  الصباح  الشيخ ناصر احملمد األحمد  ال��وزراء،  رئيس مجلس 
الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
للدسلكسيا  الكويتية  فإن اجلمعية  املناسبة  وبهذه   ،10/1/2011 اإلثنني  يوم  اإلسكان،  لشؤون 

تتمنى التقدم والتوفيق للكويت وأميرها وحكومتها وشعبها، ولألمة العربية واإلسالمية.

زيارة جمعية وفاء االجتماعي لالحتياجات الخاصة 
بسلطنة عمان  للجمعية الكويتية للدسلكسيا 

27 ديسمبر 2010، زار اجلمعية وفد برئاسة السيد عبدالله البلوشي  بتاريخ 
رئيس مجلس إدارة جمعية وفاء االجتماعي لالحتياجات اخلاصة، صحار من 
سلطنة عمان حيث اطلع على أنشطة اجلمعية وآخر مستجدات أعمالها وتبادل 

اخلبرات بني اجلمعيتني والعالقات املستقبلية بينهما.
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األخبار احمللية

محاضرة في مدرسة دسمان النموذجية الخاصة بدسمان بعنوان  “استراتيجيات حديثة 
في تدريس ذوي صعوبات التعلم وموقع الدسلكسيا منها”

في حضور الفت ضّم معلمي مدرسة دسمان األمنوذجية اخلاصة وإدارييها، قام 
رئيس مجلس إدارة اجلمعية الكويتية للدسلكسيا أ. محمد يوسف القطامي، بإلقاء 
خصوصاً  والدسلكسيا  عموماً  التعلم  صعوبات  مجال  في  نوعيتني  محاضرتني 
بعنوان استراتيجيات حديثة في تدريس ذوي صعوبات التعلم وموقع الدسلكسيا 

منح  متخصص  ونقاش  رائ��ع  علمي  جو  املذكورتني  احملاضرتني  س��اد  وق��د  منها، 
املشاركني فيهما فائدة عملية عظيمة وإدراك��اً أعمق بحاجات وأساليب تدريس املصابني بصعوبات 

التعلم وباألخص الدسلكسيا، فأثنوا على جهود اجلمعية الكويتية للدسلكسيا خير ثناء.

اجتماع  مجلس اإلدارة الثالث لعام 2010 للجمعية الكويتية للدسلكسيا

الكويتية  اجلمعية  إدارة  ملجلس  الثالث  االجتماع  ف��ي 
يوسف  محمد  األستاذ  ق��دم    2010 لعام  للدسلكسيا 
عن  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  مفصاًل  عرضاً  القطامي 
أنشطة اجلمعية لعام 2010 واخلطة املستقبلية للجمعية 
اخلتام  وفي  األعمال،  بنود جدول  وناقش   2011 لعام 
شكر أعضاء مجلس اإلدارة على األعمال املتميزة التي 
بأن  والدعاء  املستقبلية  للخطط  ودعمهم  إجنازها  مت 
االت��ف��اق على  وق��د مت  للجميع،  وب��رك��ة  ع��ام خير  يكون 
الدعوة الجتماع آخر للجمعية العمومية في عام 2011 

من نشاطات الجمعية الكويتية للدسلكسيا في مجال التوعية في 
مدرسة الصباحية، متوسطة بنات

بتاريخ 21  أكتوبر 2010، أقامت اجلمعية الكويتية للدسلكسيا 
ورشة عمل في العسر القرائي )الدسلكسيا( تتناول التوعية 
نفذها  ب��ن��ات  متوسطة  الصباحية،  م��درس��ة  ف��ي  واإلرش����اد 
ال��دورات  وم��درب  اللغوي  اخلبير  الدعاس  محمود  د.أسامة 
في اجلمعية املذكورة، وقد تقدمت مديرة املدرسة  أ. فوزية 
رمضان بدرع تذكارية تكرمياً للجمعية لقيامها بدور التوعية 

والتدريب في مجال العسر القرائي )الدسلكسيا(
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األخبار احمللية

التعاون بين وزارة التربية والتعليم في  
مسقط  بسلطنة عمان الشقيقة

للبرامج  العامة  الشقيقة،املديرية  عمان  بسلطنة  مسقط   في   والتعليم  التربية  وزارة  بني  التعاون  إط��ار  في   
النمائية  االضطرابات  دورة  اجلمعية  نفذت  للدسلكسيا  الكويتية  واجلمعية  اخلاصة،  التربية  دائرة  التعليمية، 
واألكادميية ملعلمي صعوبات التعلم في العاصمة مسقط ما بني 22/12/2010-18  مما أثرى خبرات املعلمني 
وطور من إمكاناتهم ودلهم على وسائل جديدة في تشخيص وعالج صعوبات التعلم، وبني لهم خصائص مهمة 
في العمل مبجال صعوبات التعلم، وقد قام بتخطيط وتنفيذ هذه الدورة أ. محمد يوسف القطامي رئيس مجلس 
اإلدارة ،ود. أسامة محمود الدعاس اخلبير اللغوي ومدرب الدورات في اجلمعية الكويتية للدسلكسيا، هذا وقد 
القت الدورة- بحمد الله –جناحاً عظيماً وثناء بليغاً، ومت التوافق على التواصل الستكمال الفائدة فيما سيليها 

من دورات إن شاء الله 
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الصعق الكهربائي للدماغ
لتعزيز مهارات الرياضيات

يقول العلماء أن تحفيز الدماغ بتيار كهربائي غير مؤلم يمكن أن ينشط 
مهارات الرياضيات

النتائج  ت��ؤدي  أن  ميكن 
إلى طرق جديدة طويلة 
امل�������دى ل����ع����الج ال���ذي���ن 
ي����ع����ان����ون م�����ن ح�����االت 
م��ت��وس��ط��ة إل���ى ش��دي��دة 
م���ن خ��ل��ل ال��ري��اض��ي��ات 
)ال���دي���س���ك���ال���ك���ول���ي���ا(. 
أجراها  لدراسة  ووفقاً 
فريق بحث يرأسه  روي 
ك���وه���ني ك�����ادوش ع��ال��م 
أع����ص����اب م����ن ج��ام��ع��ة 
أوك����س����ف����ورد ب��امل��م��ل��ك��ة 
ال��ن��وع من  املتحدة ه��ذا 
مينع  التعلم  ص��ع��وب��ات 
استيعاب  من  الشخص 
أب������س������ط امل����ف����اه����ي����م 

الرياضية.
استخدم الفريق البحثي 
طريقة غير عادية تسمى 

التحفيز الكهربائي غير املباشر عبر القحف، وذلك عن طريق تيار كهربائي ضعيف للدماغ لدى 15 شخص بالغ من 
مجموعة متطوعني ملدة 6 أيام، وفي أثناء تلك املدة مت إعطاؤهم مهمات تعليمية، ومت إعطاؤهم التيار الكهربائي 

باستخدام قطع مبطنة توضع على فروة الرأس.
) مواضيع مرتبطة : » تأليف املوسيقى يعزز مهارات اللغة في الدماغ«.(

املفحوصون الذين لديهم قدرات حسابية طبيعية كانوا أول من مت تدريبهم على ربط تسعة رموز عشوائية باألعداد 
ذهنياً.

ويقول كوهني كادوش: مت عمل ذلك لتقليد عملية التعلم التي مير األطفال بها عند تعلمهم ألول مرة، وذلك لربط 
القيمة الرقمية بشكل العدد.

األخبار العاملية
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األخبار العاملية

تحفيز الدماغ دائم األثر

عندما قام الفريق باختبار املفحوصني بعد 6 
أشهر، كانت املفاجأة أن املفحوصني ال زالوا 
يؤدون أداءاً ضعيفاً في نفس املهمة، مما يعني 

أن “التحسن” ال زال مستمراً.
وي���ق���ول ك��وه��ني ك�����ادوش ال����ذي س��ي��ت��م نشر 
 Current دراسته في 23 نوفمبر في مجلة
Biology : “تالشى األثر قلياًل لكنه لم يكن 
أقل بنسبة ملحوظة أكثر من بعد آخر جلسة 

تدريب”.
ال يستطيع العلماء فهم كيفية تعزيز الشحنات 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ل���ق���درات ع��ق��ل��ي��ة م��ع��ي��ن��ة، لكن 
املواد  على  يؤثر  التيار  أن  االحتماالت  أحد 
عليها  يطلق  وال��ت��ي  ال��دم��اغ  ف��ي  الكيميائية 

النواقل العصبية )النيوروترانسميترز(.
يقلل  أن  ميكن  الكهربائي  التحفيز  فمثاًل، 
آثار النواقل العصبية التي تتدخل في عملية 
التعلم أو تساعدها، وأيا ما كان السبب يأمل 
الناس  ستساعد  حتماً  النتائج  أن  الفريق 
الذين  هؤالء  أو  الرياضيات  بعسر  املصابني 
يعانون من قدرات رياضية منخفضة كنتيجة 

جللطة أو مرض.
ويقول دكتور دانييل أنصاري عالم األعصاب 
في جامعة وسترن أونتاريو بكندا والذي لم يكن 
مشتركاً في الدراسة: “إن مثل هذه األساليب 
العالجية غالباً ما تكون صعبة املنال، وهذه 
بداية مثيرة لكن التجارب محدودة لعمليات 
أساسية، فهي ال تظهر بالضرورة أنها حتسن 

املهام املتعلقة باملدرسة مثل احلساب.”

التحسن غير البديهي

الفحوصون  ك��ان  يومية  ت��دري��ب  جلسة  ك��ل  أث��ن��اء 
للفص  دقيقة   20 مل��دة  كهربائياً  حتفيزاً  يتلقون 
املسؤول عن  املهم  اجلزء  وهو  الدماغ  من  العلوي 

معاجلة األعداد.
بالدسكالكوليا  املصابون   “ ك��ادوش:  كوهني  يقول 
ل��دي��ه��م م��ش��ك��ل��ة ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة م���ن ال���دم���اغ مثل 
التكوين  أو  للدماغ  الضعيف  التنشيط  مشكالت 

غير الطبيعي.”
بإعطاء  يقومون  الباحثون  ك��ان  ت��دري��ب  ك��ل  بعد 
لدى  ارتباطاً  تظهر  كانت  اختبارات  املفحوصني 
األطفال بالضعف في إجناز املهمات الرياضية في 

احلياة الحقاً.
في أحد االختبارات مت عرض رمزين من الرموز 
التي مت تعلمها على املفحوصني على شاشة، وكان 
أحد الرمزين يعبر عن رقم اثنني واآلخر عن رقم 
أربعة مثاًل، لكن كان رمز الرقم اثنني أكبر من رمز 

أربعة عمداً.
عن  املفحوصني  ب��س��ؤال  ذل��ك  بعد  الباحثون  ق��ام 

الرقم األكبر رمز 2 أم رمز 4؟
الطبيعية  الرياضية  ال��ق��درات  ذوو  املفحوصون 
على  املهمة  ب��ه��ذه  القيام  عند  مشكلة  ي��واج��ه��ون 
من  يعانون  الذين  الصغار  األطفال  أن  من  الرغم 

عسر الرياضيات ال يواجهون نفس الصعوبة.
الطبيعيني  ال��ن��اس  دم���اغ  أن  إل��ى  السبب  وي��رج��ع 
يتعارض مع العمليات العقلية املختلفة، وفي هذه 
احلالة فاملقصود حجم وقيمة األرقام، وعند حتفيز 
زاد أداؤه��م في املهمة  دماغ املفحوصني كهربائياً 

سوءاً، مما يثبت أن مهاراتهم الرياضية حتسنت.
عالمة  ه��و  املتناقص  البديهي  غير  األداء  وه��ذا 
على أن رموز األرقام قد ترسخت  بعمق في دماغ 
ق��د حسن  ال��ع��الج  أن  يظهر  وه��ك��ذا  املفحوصني، 

القدرات الرياضية.



8

اجلمعية الكويتية للدسلكسيا - العدد التاسع عشر - مارس  2011

مهارات الرياضيات التي تم تعزيزها معضلة أخالقية:

يقول كوهني كادوش قائد فريق الدراسة: طرق حتفيز الدماغ الروتينية لدي الناس الذين ال يعانون من اضطرابات 
منائية سوف تثير أسئلة أخالقية، فمثاًل، الشخص العادي الذي ال يعاني من صعوبة تعلم ويتم حتفيز دماغه لكي يعزز 

من قدراته الرياضية ميكن أن يكون بذلك يعطي لنفسه ميزة ليست من حقه. 

يقول العلماء أن التحفيز الكهربائي يعزز من قدرة الرياضيات
 

التحفيز  الرياضية، كما يتكهنون أن  بتيار كهربائي ميكن أن يعزز مهاراتك  العلماء أن توصيل دماغك  يقول 
الكهربائي ميكن أن يحفز هذه املهارات ملدة ستة أشهر، إنها لن تساعدك على أن تكون البرت اينشتاين لكنها 

ستساعدك على أن تضيف ميزة لنفسك.
والنتائج التي توصلت لها جامعة أوكسفورد ميكن أن تنتج عنها أساليب عالج حلالة من خمس حاالت ممن 

يعانون من مشاكل في أداء العمليات البسيطة مثل عد الصرف في البقالة.
مع  لكنها  اللغوية  القدرة  وع��دم  ال��ق��راءة  لعسر  مشابهة  حالة  وه��ي  دسكالكوليا،  أحياناً  احلالة متسى  ه��ذه 

األرقام.
ويقول دكتور روي كوهني كادوش من قسم علم النفس التجريبي باجلامعة: أنا بالتأكيد ال أنصح الناس أن 
يقوموا بأخذ جرعات كهربائية. لكننا متحمسون بشأن إمكانية نتائجنا، ونحن اآلن نبحث في تغيرات الدماغ 

التي حتدث.

تظهر األبحاث أن الرجال المعسرين قرائيًا يكونون فنانين عظماء

اكتشف العلماء الصلة بني عسر القراءة  وحتسن قدرة احلكم على املسافات، وهو األمر الذي يفسر القدرة 
الفنية لعظماء الفنانني من أمثال يوناردو دافينشي و باولو بيكاسو وأوجست رودين، والذين يعتقد أنهم كانوا 

معسرين قرائياً.
معاجلة  في  الناس  عامة  من  أفضل  قرائياً  املعسرين  الرجال  أن  إسيكس  ميدل  بجامعة  بحث جديد  يقترح 
املعلومات ثالثية األبعاد، وهذا يسمى بالقدرة البصرية املكانية، وهي قدرة أساسية للنجاح في مجاالت الفن 

والعمارة والتصميم، واملثير للدهشة أن البحث لم يربط هذه النتائج بالسيدات!
وتقول دكتورة نيكوال برنزويك احملاضرة في قسم علم النفس بجامعة ميدل إسيكس: “ ميكن أن يتطور الوعي 
املكاني  لدى املعسرين قرائياً بسبب نقص املهارات اللغوية، وهناك أدلة تظهر أن الرجال لديهم قدرات وعي 
مكاني أفضل بشكل عام من النساء فيما يخص بعض املهام، ولذلك فالتركيز الشديد على الوعي املكاني لدى 
املعسرين قرائياً هو أمر ميكن أن يقال أنه يخص الرجال ال النساء، كما يفضل الكثير من املعسرين قرائياً من 
الرجال أيضاً حل املشكالت عن طريق التفكير والعمل بدالً من الكالم، وهذا األمر يساعد الرجال على تنمية 

املهارات البصرية الالزمة للنجاح في املجاالت الفنية واإلبداعية.”
اجلمعية البريطانية لعسر القراءة رحبت بالبحث، وتقول الدكتورة كيت سوندرز املديرة التربوية في اجلمعية: 
“ الدالئل تثبت دوماً أن املعسرين قرائياً ميكن أن تكون لديهم عمليات وأنشطة بصرية مكانية أقوى، وترحب 

األخبار العاملية
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األخبار العاملية

اجلمعية البريطانية لعسر القراءة باألبحاث العملية التي تختص بالعمليات املعرفية وقدرات األفراد املعسرين 
قرائياً.”

والدكتورة روزنويك وفريقها بقسم علم النفس في جامعة ميدل إسكس قاموا بتحديد عدد من املهام للمشاركني 
في هذه الدراسة، والتي اشتملت على مواقف حقيقية، وفي إحداها كان على املشاركني البحث عن طريقهم 
في مدينة خيالية على برنامج ثالثي األبعاد ملدة دقيقة على جهاز حاسوب، ثم يقومون بإعادة تركيب املدينة  

من ذاكرتهم باستخدام مناذج من املباني ومخطط مصغر لألرضية. 
وتضيف الدكتورة بروزنويك: العديد من االختبارات في هذا املجال كانت في املاضي مجرد حبر على ورق، لكن 
هذه االختبارات ال تعتبر جيدة للقدرات الالزمة للعالم احلقيقي، وأما اآلن فلدينا دالئل حقيقية تشير إلى أن 

الرجال املعسرين قرائياً أفضل في هذا املجال.  

http://www.nationalgeographic.com :املصدر
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الطالب المعسر قرائيا
في الفصل الدراسي

القراءة املتقنة ضرورية لتعلم أجزاء كبيرة من املواد الدراسية التي يتم تدريسها في املدارس، ومع 

االهتمام املتزايد بالتربية ومعرفة القراءة والكتابة، يحتاج الكثير من البالغني واألطفال مساعدة 

في تعلم القراءة والكتابة وتدوين أفكارهم بطريقة مكتوبة على الورق باإلضافة الكتساب القواعد 

اللغوية الكافية.

يعاني  أن  والكتابة ميكن  القراءة  مهارات  اكتساب  في  الذي يجد صعوبة  قرائيًا  املعسر  والطفل 

أيضًا من ألم شديد وصدمة  كبيرة عند شعوره باألذى من قبل أقرانه في البيئة املدرسية، وذلك 

بسبب وجود صعوبة تعلم لديه، وميكن عمل الكثير من مما ميكن عمله لتخفيف هذا األمر عن 

طريق دمج الطفل داخل بيئة صفه التي تكون بيئة تعليمية في املقام األول، وفي هذه البيئة ميكن 

للطفل أن يشعر بالراحة ويزيد من ثقته بنفسه وتقديره لذاته.

ميكن أن يرتبك معلم الصف على وجه اخلصوص بوجود طفل متدني اإلجناز بسبب ما يبدو على 

أنه إهمال وعدم بذل اجلهد الكافي.

وميكن أن نغير شعور هؤالء األطفال جتاه أقرانهم ببساطة، وذلك ألنهم ليسوا قادرين على اتباع 

التعليمات البسيطة التي تبدو سهلة بالنسبة لآلخرين، وهذه مسؤولية معلم الفصل فعليه توفير 

املناخ املالئم للتعلم جلميع الطالب في صفه.

ويجب على معلم الصف تفهم املشاكل التي ميكن أن يتعرض لها الطالب املعسر قرائيًا في املواقف 

املختلفة في الفصل، ونأمل أن هذا الفهم سيمنع سوء تفسير سلوك الطفل، وبالتالي سيشعر 

الطفل املعسر قرائيًا بالنجاح وتقدير ذاته في مناخ إيجابي ومشجع.

التي  املدخالت  تفسير  يخص  فيما  امل��دى  قصيرة  السمعية  الذاكرة  تسببها  التي  املشاكل  وفهم 

يقدمها املعلم هو أمر ذو أهمية خاصة.

ومن أمثلة الذاكرة السمعية صعوبة تذكر األصوات في الكالم املنطوق ملدة كافية من الوقت تسمح 

بوضع هذه األصوات بالترتيب مع ما يناسبها من حروف الهجاء، وغالبًا ال يستطيع األطفال ذوو 

الذاكرة السمعية قصيرة املدى الضعيفة تذكر قائمة قصيرة من التعليمات.

والبنود التالية ستعطي إرشادات مفيدة للمعلمني وأولياء األمور ميكن أن يتبعوها:

ركن املعلم
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ركن املعلم

في الفصل

عسر القراءة مشكلة ميكن أن يواجهها الكثير من الطالب، وتسبب لهم صعوبة كبيرة في التكيف مع 
أن  قرائياً  املعسر  للطالب  املعلم، ميكن  قبل  املناسبني من  والدعم  املساعدة  ولكن مع  املدرسية،  البيئة 
يصبح متعلماً ناجحاً، ودور املعلم ينصب على إجراء التعديالت التربوية التي تسهل التعلم وتخلق بيئة 
فيما  املعرفة  كبير من  كم  اكتساب  أن  االعتبار  أن يضعوا في  املربني  ويجب على  الفصل،  في  ناجحة 
يخص املتعلم املعسر قرائياً هو العامل الرئيسي الذي يلعب دوراً مهماً في جناح الطفل الحقاً، ولذلك 
يجب على املعلمني جمع أكبر كم ممكن من املعلومات عن الطفل املعسر قرائياً وعن أسرته  وأصدقائه 
وبيئته،وعندما يتأكد الطالب املعسر قرائياً متاماً من أن املعلم يتفهم ويعي طبيعة مشاكله ويساعده في 

التغلب عليها، ميكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة دافعيته ويجعله راغباً في التعلم.
ويجب أيضاً أن نتذكر أن املنهج الدراسي يحتاج ألن يصمم بطريقة صحيحة مناسبة حلاجات الطالب 
املعسر قرائياً، كما يجب أن يتم اختيار املواد والكتب بشكل مناسب للطالب، فعند اختيار كتاب دراسي 
مناسب للطالب املعسر قرائياً، يجب أن نتذكر أن يكون الكتاب مصمماً جيداً وواضحاً، وباإلضافة لذلك 
يجب عمل تخطيط منظم لكي يعرف الطالب ما هو املطلوب من كل وحدة دراسية. وعند اختيار الكتاب 
املقرر يجب على املعلم أن ينتبه حلجم اخلط املستخدم، فكلما كان اخلط أكبر كلما كان من األسهل على 
الطالب املعسر قرائياً قراءته، وبالتأكيد عند وضع احملتوى يجب أال يحمل بالعناصر املعجمية والتراكيب 
اللغوية املعقدة، وننصح املعلم أن يختار الكتاب املقرر الذي يصاحبه كتيب متارين وفيرة من التدريبات 

الفردية للطالب املعسر قرائياً.
وبال شك ال يوجد سبب لتدريس قواعد وتراكيب لغوية مختلفة للطالب املعسر قرائياً عن باقي الطالب، 
وبالتأكيد فالتغييرات التي تتم هي طريقة تقدمي املعلم لها واستراتيجية تدريسه، وليس احملتوى التعليمي، 
والقاعدة األساسية للمعلمني هي الوضع في االعتبار حقيقة أنه أثناء العمل مع الطالب املعسر قرائياً 
يجب قضاء وقت أطول في مراجعة املواد السابقة التي يعرفها الطالب من الوقت الذي يقضيه في تقدمي 

املادة اجلديدة.
وتلعب البيئة املدرسية دوراً مهماً في حياة املعسر قرائياً، فيجب على املعلم التأكيد على البيئة املنظمة 
واملرتبة واملتوقعة، حيث إن األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم يتعلمون بشكل أفضل ويستجيبون 
بشكل أفضل في ظل مثل هذه الظروف، واملدخل العام الذي يكون من جهة إيجابياً ومن جهة أخرى 
متعاطفاً، ميكن أن يزيل قلق وشكوك الطفل املعسر قرائياً والضغوط الواقعة عليه، وفي البيئة املشجعة 
التجارب  وإن  االجن��ازات،  من  والكثير  ال��ذات،  وتقدير  والنجاح  بالرضا  قرائياً  املعسر  يشعر  اإليجابية 

الفاشلة التي مير بها الطالب املعسر قرائياً في املدرسة تعتمد على موقف املعلم إلى حد كبير.
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ركن املعلم

  النقل من السبورة

سطر  لكل  الطبشور  من  مختلفة  ألواناً  •استخدم  	
إذا كان هناك كم كبير من املعلومات ستكتب على 
التالي  السطر  بوضع خط حتت  قم  أو  السبورة، 

بلون مختلف من الطبشور.
•تأكد من وجود مسافات كافية في الكتابة. 	

الوقت  كافية من  السبورة ملدة   • الكتابة على	 اترك 
لكي تتأكد من أن الطفل ال يتسرع أثناء النقل وال 
متُح الكتابة عن السبورة قبل أن ينتهي الطفل من 

نقله.

  القراءة

الذي يشمل التكرار ويقدم  • أسلوب القراءة املنظم 	
كلمات جديدة ببطء مهم جداً، فهو يسمح للطالب 

أن ينمي ثقته بنفسه وتقديره لذاته عند القراءة.

•ال ت��ط��ل��ب م���ن ال��ط��ال��ب  	
ق������راءة ك���ت���اب م��س��ت��واه 
أع����ل����ى م�����ن م���ه���ارات���ه 
احل��ال��ي��ة، ف��ه��ذا األم���ر 
في  ال��داف��ع��ي��ة  سيفقده 
احلال، فالدافعية تكون 
أف���ض���ل ع���ن���دم���ا ت��ك��ون 
كبيرة،   غير  املتطلبات 
الطفل  يستطيع  وبذلك 
االستمتاع بالكتاب، لكنه 
لو اضطر ألن يعاني في 
فسوف  كلمة  كل  ق��راءة 

ينسى معنى ما يقرؤه.

عاٍل في  • وفر على الطفل معاناة » القراءة بصوت 	
��ل هذا األمر لوقت أكثر ه��دوءاً مع  الفصل«، وأَجَ
وقتاً  الطفل  أعط  ذلك  ب��دالً من  و  الفصل،  معلم 
لقراءة مواد مت اختيارها مسبقاً وذلك لكي يتدرب 
عليها في البيت قبل موعد القراءة بيوم، هذا األمر 
ال��ق��راءة  ال��ق��درة على  ف��ي  الطفل   س��وف يساعد 

بصوت عاٍل مع األطفال اآلخرين.

ان يتم توفير كتب حقيقية للقراءة املشتركة  • يجب 	
للحماس جتاه  يؤدي  الذي  بالغ االمر  مع شخص 
عليها  سجلت  التي  السمعية  والشرائط  الكتب، 
قصص، مفيدة جداً خللق املتعة وتعزيز املفردات 
اللغوية، ويجب عدم حرمان أي طفل من متعة فهم 
فك  على  ق��ادر  غير  ك��ان  ل��و  املكتوب حتى  النص 

رموزه بشكل كامل.

أن القراءة متعة. • تذكر 	

اإلرشاد القرائي
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ركن املعلم

  التهجئة:

وكل  • الكثير من أساليب الفصل العادية التي تستخدم لتدريس التهجئة ال تساعد الطالب املعسر قرائياً، 	
الطالب في الفصل ممكن أن يستفيدوا من التدريس املنظم لقواعد وأمناط اللغة.

والكلمات املعطاة الختبارت التهجئة تكون مبنية على موضوع  • ميكن أن تعطى قواعد التهجئة للصف ككل، 	
معني بدالً من أن تكون مجتمعة بناء على قاعدة معينة، ولو كان هناك طالب أو اثنان من املعسرين قرائياً، 
في هذه احلالة يكون إعطاء قائمة فيها كلمات مبنية على قاعدة معينة الختبار التهجئة األسبوعي أمراً أكثر 
فائدة من إعطاء كلمات عشوائية، وميكن وضع ثالث أو أربع كلمات غير منتظمة التهجئة كل أسبوع، وفي 

نهاية األمر سيحسن هذا قدرات الطالب احلرة في الكتابة.

للتصحيح األولي للتهجئة، ويبدو أن املعسرين  • يجب تشجيع جميع الطالب على املراجعة حيث إنها أمر مهم 	
االنتباه  على  تدريبهم  لكن ميكن  الكتابة،  أثناء  تلقائي  بشكل  تهجئتهم  على تصحيح  قادرين  غير  قرائياً  

لألخطاء التي يكررونها.

تهجئة احلروف
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ركن املعلم

 املشاكل، وبينما أن بعض   الرياضيات:

• 	

الرياضيات لها لغتها اخلاصة، ومن املمكن أن يكون هذا هو سبب العديد من
املعسرين قرائيًا جيدون في الرياضيات، فإن %90 منهم يعانون من مشاكل في واحد من مجاالت 
الرياضيات على األقل، واملصطلحات الرياضية العامة حتتاج ألن تفهم بوضوح قبل استخدامها في 
كل هذه املصطلحات تعبر  اجمع ، زائد ، مجموع ، زد ، املجموع الكلي”  العمليات احلسابية مثل “ 
عن عملية حسابية واحدة، ومن املشاكل األخرى املرتبطة بهذا املوضوع املهارات اإلدراكية والبصرية 
وخلط االجتاهات والترتيب املنطقي لألشياء ومهارات الكلمات والذاكرة، والطالب املعسرون قرائيًا 
عبئًا ثقياًل على الذاكرة قصيرة املدى مثل القسمة املطولة واجلبر.ميكن أن يعانوا من مشاكل خاصة في نواح عدة من الرياضيات التي تتطلب خطوات عديدة أو تضع 

 باستخدام 

• 	

قيمة تعلم مهارات التقدير ال ميكن التأكيد عليها بشدة للطفل املعسر قرائيًا، بل شجعه
التقدير، ويجب تعليم الطفل تكوين عادة مراجعة إجاباته مع قراءة السؤال مرة أخرى بعد االنتهاء من 

العملية احلسابية، مثاًل هل هذه اإلجابة ممكنة أو ذات معنى أم أنها سخيفة؟
والرموز  األساسية  األرق��ام   

• 	

يدون أن  قرائيًا  املعسر  للطفل  اسمح  الذهني  احلساب  استخدام  احلسابية املناسبة من السؤال.عند 
 املسألة، هذا األمر 

• 	

يساعد الكثير من الطالب.شجع الطالب على التعبير اللفظي شرح طريقته أثناء كل خطوة من خطوات حل
 

• 	

جلدول استخدامه  أثناء  الناجت  ق��ول  على  وشجعه  ال��ض��رب،  ج��دول  استخدام  كيفية  الطالب  علم 
الضرب.

 من أنه يفهم متامًا كيفية استخدامه، 

• 	

شجع الطفل املعسر قرائيًا على استخدام اآللة احلاسبة، وتأكد
وتأكد من أن الطفل تعلم عملية التقدير والتقييم لكي يتأكد من إجابته، وهذه الطريقة تساعد على 

»مراجعة« ما قام به.
 

• 	

ضع الكلمات الرئيسة على نظام بطاقات أو على الغالف الداخلي لكتاب الرياضيات اخلاص بالطالب
بحيث يستخدم كمرجع.

 الطريقة احلسية احلركية.

• 	

درب الطالب على املصطلحات الرياضية باستمرار باستخدام
املعسر  للطفل  البصري  اإلدراك  عملية  في  يساعد   

• 	
األم��ر هذا  أحمر،  بلون  العشرية  النقطة  ضع 

قرائيًا.
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الخط:

• احلركي الضعيف والتوتر واحلروف  أسباب اخلط السيء في أي عمر ميكن أن تكون من التحكم	
غير املكتوبة جيداً والسرعة وغيرها، واخلط املشبك يساعد الطفل الذي لديه مشاكل عسر قراءة، 
وعليك أن تشجع األطفال على فحص خطهم وعلى النقد الذاتي، واجعلهم يقررون بأنفسهم مكان 
أخطائهم والتعديالت التي ميكن أن تعمل وبذلك تتجنب عناء مقاومة الطفل ورفضه لشكوى اآلخرين 

من خطه السيء.

• الشائعة في الكتابة  ناقش مع الفصل مميزات اخلط  اجليد واألهداف املرجوة، وقم بتحليل األخطاء	
عن طريق كتابة مجموعة من الكلمات الشائعة على السبورة وناقشها مع الصف.

الكبيرة  احل��روف  على  للتعرف  للصف  كمرجع  تستخدم  املشبك  اخل��ط   • بها	 لوحة  وج��ود  من  تأكد 
والصغيرة.

• متثل صعوبة في املعنى أوالتهجئة للطالب  لو أعطيت الفصل تدريب خط تأكد من عدم وجود كلمات	
املعسر قرائياً.

• تنعكس على عمل الطفل  التحسن في مهارات اخلط ميكن أن حتسن الثقة في النفس والتي بدورها	
بشكل إيجابي.

  تصحيح األعمال:

األمر  وه��ذا  مهمان،  أم��ران  واإلجن���از  املجهود  • تقدير 	
يعطي ال��ط��ال��ب ف��رص��ة أك��ب��ر ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى درج��ة 
متوازنة، والكتابة اإلبداعية يجب أن يتم تقديرها بناء 

على السياق.
تكون  • أن 	 يجب  تشخيصها  يتم  التي  التهجئة  أخطاء 
تلك املناسبة ملستوى الطفل في التهجئة، ويجب أن يتم 

التصحيح بالقلم الرصاص وكتابة تعليقات إيجابية.
األحمر لتصحيح عمل الطفل  • حاول أال تستخدم القلم 	
أكثر  للطفل  ج��ارح  ش��يء  يوجد  ال  إذ  قرائياً،  املعسر 
من إعادة عمله إليه وهو مغطى باحلبر األحمر، على 
ذلك  إلنتاج  أقرانه  من  أكبر  ملجهود  بذله  من  الرغم 

العمل.

ال���ذي سيتم  العمل  كتابة  إع���ادة  ال��ط��ال��ب  م��ن  •اط��ل��ب  	
عرضه فقط، إن إعادة كتابة الصفحات بال هدف لهو 
أمر مدمر للروح ألن الطالب قد بذل كثيراً من اجلهد 

أصاًل في العمل األصلي.
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  الواجب:

أكثر تعباً بشكل  يكون الطفل املعسر قرائياً  • في نهاية اليوم الدراسي 	
عام من أقرانه ألن كل شيء يعمله يتطلب تفكيراً أكبر، واملهام التي يقوم بها 

تتطلب وقتاً أطول، وال يحدث شيء له بسهولة، ويحتمل حدوث املزيد من األخطاء، لذلك قم بإعطاء الواجب 
ذي الفائدة احلقيقية للطالب.

مختلفة قلياًل أو أقل تطلباً، من املهم استخدام الكياسة،  • عند حتديد الواجبات والتمارين التي ميكن أن تكون 	
إذ يتحطم التقدير الذاتي إذا كان املعلم يركز على الفروق بني هؤالء الذين يعانون من مشاكل وأقرانهم، وعلى 
أية حال يجب أن نتذكر أن الطالب املعسر قرائياً يحتاج املزيد من اجلهد إلنهاء واجبه أكثر مما يحتاجه 

أقرانه. 
يقوم بنفس العمل  • حدد الوقت الالزم لعمل الواجب، حيث إن الطالب املعسر قرائياً يقضي وقتا أطول لكي 	

الذي يقوم به طفل آخر ذو مهارات عالية في القراءة والكتابة.
األفكار مختلفة متاماً عن مستوى املعلومات التي ميكن له إعطائها  • قدرات الطفل املعسر قرائياً على كتابة 	
شفهياً، ومن أجل التكامل الناجح يجب أن يكون  الطالب قادراً على أن يظهر للمعلم معرفته للمعلومات 
ومستواه في كل مادة، ولذلك يجب أن تكون على استعداد للوصف الشفهي من قبل الطالب كبديل عن 

الوصف املكتوب.
هناك طرق بديلة للتسجيل يجب أن نضعها في االعتبار مثل:

استخدام احلاسوب ملعاجلة الكلمات. º 
السمعية لتسجيل الدروس التي ميكن أن تكتب في مرحلة الحقة. º  الشرائط

التدوين التحريري لوصف الطالب الشفهي، أو البرمجيات التي تعمل بالصوت. º 
املعسر قرائياً ملزيد من الوقت للقراءة  • يجب تخصيص مزيد من الوقت إلكمال العمل نظرا حلاجة الطفل 	

والتخطيط وإعادة الكتابة واملراجعة.
عندما يواجه احلاجة املاسة » ملتخصص«  • ميكن أن يكون شعور »االختالف« حاداً بالنسبة للطفل املعسر قرائياً 	
ملساعدته في القراءة والكتابة ورمبا في مهارات الرياضيات أيضاً، وبعض الطرق املتخصصة ميكن أن تدمج 
في الصف بحيث يستفيد منها كل األطفال، وهكذا نقلل من شعور »االختالف«،واألطفال املعسرون قرائياً 

مثل كل األطفال ميكن أن ينجحوا في التحديات.

http://www.dyslexia.com/library/classroom.htm :املصدر
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نظرة في عسر القراءة:
لكن  القراءة”  “عسر  مصطلح  عن  تسمع  الناس  معظم 

الكثير منهم ال يفهمون معناه.
هناك اعتقاد سائد أن املعسرين قرائياً يقرؤون الكلمات 
أسطورة،  مجرد  األم��ر  ه��ذا  لكن  العكسي،  االجت��اه  في 

فحتى املربني أنفسهم يختلط عليهم األمر أحياناً.
من  طويل،  وقت  منذ  موجود  القراءة  عسر  إن مصطلح 
العشرين. و معناه حرفياً صعوبة »dys« وكلمات  القرن 

»lexis«  لكن معناه في الواقع أكبر من ذلك.
والتنمية  األطفال  لصحة  القومي  املعهد  لتعريف  ووفقاً 
ح��ول عسر  احل��ال��ي  البحث  برعاية  ق��ام  ال��ذي  البشرية 
»عسر  ف��إن  ال��ق��راءة،  لعسر  الدولية  واجلمعية  ال��ق��راءة، 
تتسم  عصبي،  منشأ  ذات  محددة  تعلم  صعوبة  القراءة 
بصعوبات في التعرف الواضح أو الطلق للكلمات بسبب 

قدرات التهجئة وقدرات فك الترميز الضعيفة.«
واملنشأ العصبي معناه أن هناك صعوبة في طريقة عمل 
الدماغ ويؤدي ذلك إلى أن يصبح الشخص معسراً قرائياً، 
وهي صعوبة تعلم لغوية تكمن في معاجلة اجلزء الصوتي 

للغة أو األصوات املنفردة املكونة للكلمات.
في حتديد  مشكلة  من  يعانون  قرائياً  املعسرين  ومعظم 

أص��وات  تعلم  أو/و  كلمة  ف��ي  املنفصلة  ال��ك��الم  أص���وات 
احلرف أو مجموعة من احلروف، ويعانون من صعوبة في 

تكوين ذاكرة للكلمات أيضاً. 
لغوية  مفردات  لديهم  غالباً  قرائياً  املعسرون  والطالب 
جيدة في احلديث، لكن عند محاولة القراءة أو الكتابة 
يقعون في مشكلة، إذ ميكن أن يكون الطالب معسراً قرائياً 
على الرغم من أن ذكاءه متوسط أو فوق املتوسط، وهذه 
العوامل ميكن أن تولٌد اإلحباط للمعلمني وأولياء األمور 

ال  الطالب  أن  يعتقدون  الذين 
ي��ح��اول ال��دراس��ة بجهد ك��اف، 
ال��ت��ح��دث  يستطيع  إن���ه  ح��ي��ث 
جيداً ويكون ذكياً و موهوباً في 

نواحى أخرى.
وال��ط��الب امل��ع��س��رون ق��رائ��ي��اً 
ميكن أن تظهر لديهم عالمات 
لصعوبات لغوية قبل املدرسة، 
ل���ك���ن امل���ش���ك���ل���ة احل��ق��ي��ق��ي��ة 
ال���ق���راءة في  ب���دء تعلم  ع��ن��د 
املدرسة، ففي البداية يعانون 
من صعوبة في نطق الكلمات 

ميكن احلصول على حروفي األولى لعالج القراءة والكتابة.
وهذا املنتج متوفر لدى دسلكسيا انترناشيونال التجارية
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وطالقتهم،  وسرعتهم  قراءتهم  وض��وح  على  يؤثر  وه��ذا 
الصف  في  اآلخرين  الطالب  عن  يتخلفون  ما  وسرعان 
ويستمرون في التدني كلما زادت أعباء القراءة والكتابة.

رموز  فك  في  األول��ي��ة  املشاكل  عن  تنجم  مشكلة  وأكبر 
يقرؤون  ال  األول  الصف  من  ب��دءاً  الطالب  أن  الكلمات 
بشكل كاف كباقي الطالب ألنه أمر محبط وصعب جداً 

بالنسبة لهم.
لكن  القرائية،  الطالقة  ضعف  على  األم��ر  يقتصر  وال 
ي��ث��رون  وال  أق���ل  م��ع��رف��ة  أو  م��ع��ل��وم��ات  يتلقون  ال��ط��الب 
من  وال  القرائي،  استيعابهم  من  يحسنون  وال  مفرادتهم 
فهمهم مقارنة بالطالب اآلخرين الذين يقرؤون أكثر، و 
بذلك يتاثر تقديرهم الذاتي و اهتمامهم باملدرسة بشكل 

كبير.
ألن  املبكرة  املراحل  في  ال��ق��راءة  عسر  يلحظ  ال  وغالباً 
املتوسط  فوق  أو  متوسطاً  ذكاؤهم  يكون  الذين  الطالب 
يستطيعون التعويض عن عدم مقدرتهم قراءة عدد كبير 
من الكلمات،وهم يقومون بذلك عن طريق إكمال املعلومة 
الناقصة باستخدام املنطق ومعلوماتهم السابقة،و قدرتهم 
على الفهم أكبر بكثير من قدرتهم على فك رموز الكلمات 

تصبح  التقدم حتى  يستطيعون  الطريقة  وبهذه  املكتوبة، 
أعباء املدرسة كبيرة في الصف اخلامس أو السادس.

ومن املهم أن نفهم أنه ليس كل الطالب الذين يعانون من 
صعوبة في تعلم القراءة مصابون بعسر القراءة، فهناك 
الدافعية   نقص  مثل  ال��ق��راءة  لصعوبات  أخ��رى  أس��ب��اب 
واالهتمام  واخلبرة القرائية الضعيفة في البيت قبل سن 
املعرفية  القدرات  الضعيفة   اللغوية  واملهارات  املدرسة، 
احملتمل  هوالسبب  ال��ق��راءة  فعسر  ل��ذل��ك  و  الضعيفة. 

ملشاكل تعلم القراءة في املدرسة.
من   15% ف��إن  ال��ق��راءة  لعسر  الدولية  للجمعية  ووف��ق��اً 
يتأثرون  أو  ال��ق��راءة،  أع��راض عسر  بعض  لديهم  الناس 
بعسر القراءة على درجات متفاوتة، ولذلك ال يحتاج كل 
في  اإلضافية  املساعدة  إل��ى  قرائياً  املعسرين  الطالب 

املدرسة.
يتلقون  ال��ذي��ت  ال��ط��الب  م��ن إجمالي   80% ال��ى   70%
خدمات تربوية خاصة في املدارس في الواليات املتحدة 
ل��دي��ه��م م��ش��ك��الت ق��رائ��ي��ة،ب��اإلض��اف��ة ل��ذل��ك ي��ب��ني موقع 
هو  القراءة  “عسر  أن   القراءة  لعسر  الدولية  اجلمعية 

السبب األكثر شيوعاً ملشاكل القراءة والكتابة والتهجئة”

  www.bismarcktribune.com/lifestyles/health-med-fit :املصدر
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عسر القراءة و فرط النشاط و تشتت االنتباه
قامت  البحثي  برنامجنا  من  كجزء 
امل���ب���اش���ر بفحص  ال��ت��ع��ل��ي��م  ه��ي��ئ��ة 
تقييمات 100 طالب معسر قرائيًا، 
فوجدت أن 46 منهم يعانون أيضًا 
وتشتت  نشاط  من مشكالت فرط 
انتباه، مثل مشكالت نقص التركيز 
واحلساسية  السلوكية  واملشكالت 
من بعض أنواع األطعمة واألشربة.

واألطفال واملراهقون الذين يعانون 
م����ن اض�����ط�����راب ن���ق���ص االن���ت���ب���اه 
على  التركيز  ف��ي  صعوبة  ي��ج��دون 
ال��ش��يء ال��رئ��ي��س��ى ال����ذي ي��ق��وم��ون 
به،ويجد الدماغ صعوبة تكاد تصل 
لالستحالة في بعض األوق��ات في 
ليس  آخ��ر  لشيء  االنتباه  مقاومة 
ذا أهمية،مثل شخص مير بالغرفة 
أوطفل آخر سقط قلمه على األرض 

أو سيارة عابرة في اخلارج.
عن الوالدة املبكرة أو التدخني أو التعاطي املفرط للكحوليات أثناء احلمل.وينتج فرط النشاط وتشتت االنتباه عن عوامل وراثية في معظم احلاالت، ولكنه ميكن أن ينتج أيضًا في التنظيم وتفادي األنشطة التي تتطلب مجهوداً عقليًا زائداً وسرعة التشتت والنسيان.لذلك تكون صعوبة االستمرار في التركيز وصعوبة االستماع واملعاناة في اتباع التعليمات والصعوبة املوجودة في الدماغ التي تساعد على ترتيب أهمية األشياء  والتركيز على شيء واحد فقط،ونتيجة هذا األمر ناجت عن عمل  “الفالتر” 

 : www.dyselxia-parent.com/mag38.html املصدر



20

اجلمعية الكويتية للدسلكسيا - العدد التاسع عشر - مارس  2011

الطفولة مرحلة منو تتصف بخصائص وعادات وتقاليد 
وميول وأوجه نشاط وأمناط سلوك متميزة، فاألطفال في 
كل مجتمع لهم مفردات لغوية وعادات وقيم وطرق خاصة 
في اللعب وأساليب خاصة في التعبير عن أنفسهم وفي 
إشباع حاجاتهم، كما أن لهم تصرفات ومواقف واجتاهات 

وقدرات عقلية ونفسية واجتماعية ولغوية خاصة بهم.
بل  متجانساً،  ج��م��ه��وراً  يشكلون  ال  األط��ف��ال  أن  وجن��د 
ذلك  وي��ت��رت��ب على  أط���وار من��وه��م،  ب��اخ��ت��الف  يختلفون 
املبكرة  الطفولة  املراحل في  الطفل عبر هذه  خصائص 
واملتوسطة واملتأخرة، وتباين األطفال في املرحلة الواحدة 

تبعاً للمطالب النمائية لكل مرحلة من هذه املراحل.
ولعل تعلم النطق ولفظ الكلمات من أهم مظاهر النمو لدى 
والنفسي  واالجتماعي  العقلي  للنمو  مؤشر  وهو  الطفل، 
ومتابعة  األم��ر  ه��ذا  مالحظة  الوالدين  فعلى  والبدني، 
طفلهما وتنمية مهارة الكالم لديه بشتى الوسائل دون إثارة 
اخلوف والقلق إذا تأخر قلياًل عن أقرانه، وليس هناك 
إلى أخر  للتأخر كون ذلك يختلف من طفل  حد واض��ح 
ألسباب نفسية وصحية ووراثية..  وغالباً يتوقع األطباء 
أن الطفل إذا وصل عمره إلى السنة الرابعة وتأخر النطق 
لديه، ولم يتقن الكالم أو لديه صعوبة في نطق احلروف، 
من  الطفل سيعاني  أن  على  أولياً  يعد مؤشراً  ذلك  فإن 
التعلم  صعوبات  إح��دى  وهي  )دسلكسيا(  القراءة  عسر 
اخلاصة أساسها اللغة واملهارات اللفظية وغير اللفظية، 
خارج  املعلومات  وحتصيل  العلم  تلقي  في  صعوبة  فهي 
نطاق أي إعاقة حسية أو حركية أو عقلية ، فعادًة ترافق 
الدسلكسيا صعوبة في النطق مع سالمة السمع والبصر 
األساسية اخلاصة  النفسية  املشكالت  إحدى  تعد  حيث 

بفهم اللغة املنطوقة أو املكتوبة أو القراءة والتهجئة.
فالعسر القرائي صعوبة في القراءة حتدث لدى الطفل 
رغم ذكائه ورغم الظروف التعليمية واالجتماعية املناسبة 
أو  انفعالية  أو  نفسية  اض��ط��راب��ات  وج��ود  ع��دم  وب��رغ��م 
عصبية فاملشكلة في وجود قصور في القدرات الصوتية 

لدى الطفل.
وفي هذا السياق أثبتت الدراسات أن طفاًل واح��داً من 
بني عشرة أطفال مصاباً بعسر القراءة يحتاج إلى العناية 
بظروف  وإحاطتهم  واملعلمني،  الوالدين  من  واالهتمام 
مشكلته واتباع أفضل الطرق التربوية والتعليمية للتخفيف 

من حدتها.
لالستهزاء  احمللي  مجتمعنا  في  األط��ف��ال  يتعرض  وق��د 
وال��س��خ��ري��ة بسبب ع���دم ق��درت��ه��م ع��ل��ى ال���ق���راءة أس���وًة 
األولى  األساسية  التعليمية  املراحل  في  زمالئهم  ببقية 
والذي ينعكس سلباً على نفسيتهم وتوافقهم االجتماعي 

واالنفعالي وعلى مستقبلهم العلمي والدراسي.
النطق  تأخر  أن  على  التأكيد  ينبغي  ب���دء..  على  ع��وده 
والكالم عند الطفل هي إحدى املؤشرات املبكرة لإلصابة 
كفرط  أخ���رى  ج��وان��ب  تشمل  ق��د  وال��ت��ي  بالدسلكسيا، 
القدرة  وع��دم  التركيز  وضعف  احل��رك��ة  وك��ث��رة  النشاط 
على متييز االجتاهات واختالط اليمني والشمال وضعف 
الذاكرة قصيرة املدى.. وغيرها من األعراض التي حتتاج 
بحرص  معها  والتعامل  أطفالنا  مشكلة  تفهم  إل��ى  منا 
ومسؤولية، ومعرفة حقيقية كونهم يتمتعون مبعدل ذكاء 
مبساعدة  اإلص��اب��ة  ش��دة  م��ن  للتخفيف  والسعي  ع���اٍل، 
تعليمية  وطرق  نفسية،  بوسائل عالجية  املصاب  الطفل 

ركن أولياء األمور

ميكن احلصول على نسخة من برنامج ألفا العربي لعالج التمييز األصوات املختلفة عن طريق سماعها،
وهذا املنتج متوفر لدى دسلكسيا انترناشيونال التجارية
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تخاطب حواسه املتعددة من سمع وبصر وملس، والتعامل 
معه مبودة فائقة وجهد خالص وصبر وتفاٍن حتى يصل 
بزمالئه  ويلحق  واملرجو،  املأمول  الدراسي  املستوى  إلى 
وأقرانه في املدرسة، وتشجيعه في كل املراحل الدراسية 
أو  أو إحباط  تعلمه دون تذمر  يتمكن من مواصلة  حتى 
تعثر حتى ال يقع أسيراً ملفهوم الذات املنخفض الذي يؤثر 

فتجعله  الدراسي  ومستواه  ونفسيته  معنوياته  على  سلباً 
يفقد الدافعية ملتابعة التعلم.

املعينني  نعم  فلنكن  األرض  على  متشي  أكبادنا  أطفالنا 
لهم في حياتهم العلمية والعملية من أجل مستقبل تعليمي 

أفضل.

http://www.nabanews.net/2009/27572.html املصدر
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فالدسلكسيا من أكثر الصعوبات التي تناولها املهتمون 
تعيق  خاصة  تعلم  صعوبة  كونها  وال��دراس��ة،  بالبحث 
والكتابة،  القراءة  تعلم  مهارات  اكتساب  على  القدرة 
 ، يعانون منها  ال��ذي��ن  على األش��خ��اص  آث���اراً  وت��ت��رك 
ه��ؤالء  يصبح  حيث  املنخفض  ال���ذات  مفهوم  أهمها 
يائسني محبطني من عملية التعلم جراء الفشل املتكرر 
جتعلهم  التي  املتتالية  واإلحباطات  السلبي  والتعزيز 

يفقدون الدافعية ملتابعة التعلم.

في شهر كانون الثاني مطلع هذا العام بثت قناة األفالم 
العاملي  السينمائي  الفيلم   ))Zee Aflam(( الهندية 
ويعني   ))Taare Zameen Par((اسم حمل  ال��ذي 
)جنوم على األرض( وكان ضيف الشرف في مهرجان 
األطفال الدولي السينمائي في مدينة حيدر أباد في 
تشرين الثاني من العام املنصرم، ونافس مائة وتسعة 
عشر فيلماً سينمائياً مت فحصها في املهرجان ليحوز 
ال��دول��ي��ة، وحقق  املنافسة  ف��ي  على ج��ائ��زة األوس��ك��ار 
السينما  دور  كبيراً خالل عام من عرضه في  جناحاً 

العربية والعاملية وعلى شبكات األقمار الصناعية. 

قام بتأليفه/أمول جو بت وبطولة الفنان العاملي/ أمير 
خان والطفل املبدع/دار شيل سوفاري وإنتاج وإخراج 
الفنان/ أمير خان أيضاً، ويعد هذا الفيلم من األفالم 
الهندية النوعية واإلستثنائية الذي أنتجته سينما بوليود 
بنكهة درامية واقعية تعالج قضية اجتماعية وتعليمية 
وتربوية بأسلوب فني ومعرفي ورؤية فريدة حيث تدور 
أحداث الفيلم في سياق إنساني حول الطفولة وقسوة 
اآلب���اء وج��ف��اء املجتمع جت��اه ف��ل��ذات األك��ب��اد ال��ذي��ن ال 

يجدون أنفسهم في عاملنا. 

رمز  ال��ف��رح..  وموسيقى  السكون  ضحكة   ) إيشان   (
ال��ط��ف��ول��ة ف��ي ح��ي��ات��ن��ا.. ي��ح��ب األل����وان وال��رس��م على 

اجل��دران.. فتى صغير ذو ث�مانية أع��وام امتاز بفرط 
النشاط وعدم التركيز وكثرة احلركة، أشعرته الدراسة 
التعلم  في  من صعوبة  يعاني  كان  ملا  واإلحباط  بامللل 
وعجزه عن التفريق بني احلروف والكلمات وفهم النص 
املكتوب والتهجئة وصعوبة التمييز بني اليمني واليسار 
أو األع��داد بطريقة معكوسة، فأثرت  الكلمات  وكتابة 
وحتصيله  العلمي  مستواه  وعلى  مستقبله  بذلك على 
الدراسي ورسوبه املتكرر في املدرسة فنتج عنه مشاكل 
)ملك  لقب  عليه  فأطلقوا  معلموه  منه  استاء  عديدة، 
األغبياء( ، وسخط عليه والده وطغى التعزيز اخلاطئ 
وج��رح  ب��ق��س��وة..  فعامله  املنخفض  ال����ذات  وم��ف��ه��وم 
وقرر  تصرفاته  وسبب  ظروفه  معرفة  دون  األن��ا  فيه 
وعامله  أسرته  عن  بعيداً  داخلية  مدرسة  إلى  إرساله 
الصغير وغرفته اخلاصة املفعمة بالطفولة واإلبداعات 

اجلميلة.

األمان  وفقدان  معاً..  واإلحباط  باليأس  إيشان  شعر 
وضياع نفسه في وسط لم يألفه.. طفل صغير واجهته 
عن  والعزلة  االن��ط��واء  نحو  دفعته  التعلم  في  مشاكل 
في  تقصيره  فعزا  مشكلته  يتفهم  لم  فوالده  أق��ران��ه، 
الثقة  أن مينحه  دون  واإله��م��ال  الغباء  إل��ى  ال��دراس��ة 
والصبر وسعة الصدر، ولم يدرك أن هناك ثمة عوامل 
وأسباباً خارجة عن إرادته؛ كونه يعاني من مشكلة ما 
التعلم..  عملية  في  من صعوبة  يواجهه  ملا  حياته  في 
بالدسلكسيا  حديثاً  تسميته  على  اصطلح  م��ا  وه��ذا 
الدماغ في  تركيبة  في  اختالف  القراءة( وهي  )عسر 
على  السلبي   وتأثيرها  اللغة  بتحليل  املتعلق  اجل��زء 
املهارات املطلوبة في القراءة والكتابة وعلى التحصيل 
الدراسي وامتداد أثرها إلى النواحي النفسية واملهنية 

وأنشطة احلياة اليومية.

البعيدة  املدرسة  تلك  إلى  خان  أمير  قدم  ما  يوم  في 

ركن أولياء األمور
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كمدرس للرسم فتعرف على إيشان وحاز على اهتمامه 
عينيه..  ب��ري��ق  ب��راءت��ه..  طفولته..  ان��ت��ب��اه��ه..  ول��ف��ت 
واألس��ري احل��رج،  املدرسي  وش��روده احلزين ووضعه 
فنية  جوانب  في  وتفرداً  فيه متيزاً  فرأى  منه  اقترب 
يعاني من ش��يء ما في حياته،  أن��ه  أدرك  وإب��داع��ي��ة، 
التي  مشكلته  مع  تعاطفاً  وأب��دى  التغيير  هم  فسكنه 
ثقته  تقوية  إلى  فعمد  اآلخ��رون،  اكتشافها  عن  عجز 
العاملية  الشخصيات  من  من��اذج  عن  وأخ��ب��ره  بنفسه، 
في  التعلم  صعوبة  وعانت  الدسلكسيا  بحالة  مصابة 
أمثال:  باليأس  تصاب  أو  تستسلم  لم  لكنها  صغرها 
إبيشان،  دي��زن��ي،  وال��ت  إينيشتاين،  أدي��س��ون،  توماس 
وجميعهم  داف��ن��ش��ي....  ول��ي��ون��اردو  كريستي،  أج��اث��ا 
وقدموا  للعالم  فأبدعوا  الصعوبات  تلك  على  تغلبوا 
للبشرية مخترعاتهم واكتشافاتهم وإبداعاتهم في شتى 
من  مكنهم  ذكائهم  معدل  وإن  اإلنسانية..  امل��ج��االت 

التفوق واإلبداع.

إمياناً بدوره الرسالي والتربوي واإلنساني تواصل املعلم  
مع والدّي الطفل إيشان فزارهما في املنزل ليقوم بدور 
التوعية األسرية، فشرح لهما الظروف احمليطة بولدهما 
إيشان  أن  لهما  مؤكداً،  والتربوية  التعليمية  وأبعادها 
ليس غبياً أو مهماًل كما تصورا بل مصاباً بالدسلكسيا 
وال عالقة بينها وبني مستوى الذكاء، فلكل طفل قدراته 
اخلاصة املختلفة عن أقرانه، وتكمن مشكلته في كونه 
ال يرى الكالم املكتوب كما يراه الشخص العادي مما 
سبب لديه شعوراً بالنقص والدونية الذي يعود مصدره 
إلى اإلدراك البصري وكيفية انتقال املعلومة من العني 

إلى الدماغ وليس متعلقاً مبعدل الذكاء.. 

ليؤكد حديثه بعرض مناذج من دفاتر إيشان ودروسه 
التي متيزت بكتابة الكلمات واألعداد معكوسة وتكرار 
األخ��ط��اء وع��دم فهم املعنى واخل��ل��ط ف��ي االجت��اه��ات 

وغيرها من  واليسار....  اليمني  بني  التمييز  وصعوبة 
وسعة  الصبر  إل��ى  حتتاج  التي  الدسلكسيا  أع���راض 
األنا  ال��ذات وعدم جرح  وتقدير  وبذل اجلهد  الصدر 

بكلمات قاسية تقلل االستجابة ودافعية التعلم.

املدرسة  مدير  إل��ى  املعلم  انتقل  إنساني  مشهد  ف��ي 
ليشرح له مشكلة تلميذه ويؤكد له أن إيشان  طفٌل ذكي 
فعرض عليه رسوماته التي متيزت بضربة ريشة واثقة 
واستخدام ألوان جريئة فهو ميتلك موهبة في الرسم 
واصفاً  الواسع،  التخيل  على  مقدرة  ولديه  واإلبتكار 
حالته ووضعه التعليمي الناجت عن إصابته بالدسلكسيا 
على  تؤثر سلباً  التي  التعلم اخلاصة  إحدى صعوبات 
طريقة التفكير وعلى املستوى العلمي ومهارات القراءة 
والكتابة وعلى النواحي النفسية والتحصيل الدراسي، 
فطلب منه التجاوز عن أخطائه- بعض الوقت- جراء 
شكاوى املدرسني وتذمرهم منه لعدم قدرته على الكتابة 
والقراءة والتركيز داخل الفصل، اقتنع مدير املدرسة 
بوجهة نظر املعلم الذي تعهد باالهتمام بإيشان ومبزيد 
الصعوبات  تلك  يتجاوز  سيجعله  واجلهد  الوقت  من 

ويتغلب عليها ليضع نفسه أمام حتٍد كبير.

كان املعلم ودوداً ومرحاً فاقتحم عالم تلميذه الصغير 
وغاص في مكنونه.. بدأ في عالجه بطرق تعليمية.. 
التقدير  عليه  وأسبغ  الثقة  فأعطاه  مشكلته  اكتشف 
ومنحه التشجيع  والتعزيز اإليجابي من خالل التواصل 
اإلنساني اجلميل، منمياً نقاط القوة لديه مبتعداً عن 
إثارة نقاط الضعف، وعمد إلى تطوير طرائق التدريس 
باللمس  كالتعلم  احل��واس  تنبيه  املستخدمة من خالل 
واملجسمات  والرسوم  والصور  احملسوس  واستخدام 
ح��ي��ث أث��ب��ت��ت ال���دراس���ات احل��دي��ث��ة أث��ره��ا اإلي��ج��اب��ي 
وفي  األط��ف��ال  عند  التعلم  عملية  دع��م  في  والفاعل  
واإلنتقال  كاحلاسوب،  احلديثة  التقنيات  استخدام 
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القدمية  اخلبرات  ورب��ط  ال�مجرد  إلى  احملسوس  من 
على  للتدريب  ال��ذات��ي  التعلم  واس��ت��خ��دام  ب��اجل��دي��دة، 
بذلك  ليحقق  خاصة  بطرق  والكتابة  القراءة  مهارات 
تقدماً مذهاًل وكبيراً على الصعيد التعليمي والدراسي 
للطفل إيشان الذي شعر بثقة وأمان حني اهتم معلمه 

بأمره.

توالت األحداث الدرامية للفيلم.. وفي سياق إنساني 
خطوة  ف��ي  املفتوح  للرسم  ي��وم  إل��ى  املعلم  دع��ا  مؤثر 
لديه،  الذات  مفهوم  وتنمية  تلميذه  لدى  الثقة  لتعزيز 
أخبر مدير املدرسة بفكرته وبدأ في تنفيذها ليشارك 
الكرنفال جميع الطالب واملدرسني دون استثناء،  في 
وفر أدوات الرسم وتقاطر اجلميع إلى مدرج املدرسة 
لتصبح  امل��ف��ت��وح  ال��رس��م  ي��وم  مسابقة  ف��ي  للمشاركة 
الريشة هي عنوان الفرح واأللوان قناديل الضوء على 
وفي  وإنسانية،  منافسة جمالية  في  بيضاء  مساحات 
فوز  عن  امل��درس��ة  مدير  يعلن  وم��ؤث��رة  حلظة حاسمة 
الكبرى  اجلائزة  تستحق  وتشكيلية  فنية  لوحة  أفضل 
لتكون من نصيب إيقونة الطفولة وربيع الفرح إيشان.

وعال  ملونة..  ومشاعر  فرحة  بقلوب  اجلميع  ابتهج 
الهتاف والتصفيق احلار أرجاء املدرج ممتزجاً بأنغام 
األعناق،  واشرأبت  العيون  فابتسمت  حزينة  موسيقى 
بخطوات  يتقدم  وهو  إيشان  لرؤية  املشاركون  وتطلع 
عاد  لها  تسلمه  وف��ور  جائزته،  الستالم  متعثرة  بريئة 
مقربة  على  واق��ف��اً  ك��ان  ال��ذي  معلمه  ملعانقة  مسرعاً 
ويرمتي  ذراع��ي��ه  بكلتا  فيطوقه  دم��وع��ه  لتسبقه  منه 
لقطة  ووف��اء جلهده في  بفضله  اعترافاً  في أحضانه 

تراجيدية ومشهد حزين مؤثر أبكى اجلميع.

دروس��ه  ف��ي  الطفل/إيشان  بنجاح  الفيلم  ينتهي  هنا 
صعوبات  على  وتغلبه  والكتابة  القراءة  على  ومقدرته 

ليُعزى  اجلميل  بإبداعه  زمالئه  على  وتفوقه  التعلم 
ذلك النجاح األسطوري إلى معلم استثنائي خبر واقع 
ورسالته  واجبه  ب��أداء  وق��ام  عوامله  واكتشف  تلميذه، 
بوعي ومحبة واقتدار.. فكان سبباً في صنعه مبدعاً 

وجنماً ميشي على األرض.

تلك كانت رؤية حتليلية مختزلة حملاولة اكتناه أحداث 
فيلم سينمائي اتسم بالواقعية واإلنسانية وتناول ثنائية 
العالقة بني الذات واآلخر-املعلم والتلميذ- في تواشج 
حميمي يجسد الصورة املثالية والنموذج الرائع الذي 
ينبغي متثله في واقعنا ونفتقده في مؤسساتنا التعليمية 
التربوية في  املتغيرات والتطورات  الغائبة عن مواكبة 
ظل فقر معرفي بالدسلكسيا ونظريات ومبادئ التعلم 

في منظومة التربية الشاملة.
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ركن أولياء األمور

شرح بعض الوسائل التي يمكن للوالدين من 
خاللها مساعدة طفلهما المعسر قرائيًا 

املساعدة  من  الكثير  إلى  قرائياً  املعسر  الطفل  يحتاج 
، ويلعب الوالدان الدور األكبر واألهم في تقدمي هذه 
املساعدة من خالل عدد من الطرق واألساليب، إحداها 
االستماع إلى الطفل وهو يقرأ، فال بد من االقتناع بأن 
القراءة للمتعة مع الطفل وليس للوقوف عند كل كلمة 
وتهجئتها، بل قدم املساعدة في قراءة املفردات الصعبة 
له إذا لم يقرأها خالل ثانية أو ثانيتني ، وعلمه االستعانة 
بالصور أو تخمني الكلمة من معنى اجلملة، ومن املفيد 
أيضاً التناوب على القراءة بني الوالد والطفل ، وتكرار 
قراءة نفس العبارة مثلما هو متبع في بعض الكتب مثل 
يوم فتح مكة. فالقاعدة الذهبية هنا تنص على أن تقرأ 
لطفلك الكلمات التي ال يعرفها، والقراءة له عندما يبدأ 

يشعر بالضيق، وتكرار القراءة مرة ثانية.
حول  معلومات  عن  البحث  أيضاً،  الوسائل  هذه  ومن 
العسر القرائي عبر املواقع املتعددة والكتب املتنوعة ، 
إذ تزودهم مبعلومات عن التباين في درجة الدسلكسيا 
وبأنها حالة وراثية أو صعوبات تعلم من أجل فهم أفضل 

ألطفالهم. 
ووجود صديق يساعد الطفل املعسر قرائياً إذا أشكل 
اكتماله،  أو عدم  اللوح  املنقول عن  الواجب  فهم  عليه 
ويساعد في تخفيف الضغط النفسي الذي قد يتعرض 

له الطفل.
الطفل  مساعدة  يستطيعان  الوالدين  أن  إل��ى  إضافة 
نطاق  توسع  قد  التي  املنتظمة  التدريبات  خ��الل  من 
وتنظيمها  األشياء  بترتيب  يتعلق  فيما  لديهم  التفكير 
وبناء مهارات التتابع والتسلسل عبر عدد من األنشطة 
أو  وتصاعدياً  تنازلياً   1-100 من  العد  مثل  اليومية 
أيام األسبوع أو األشهر امليالدية والهجرية في ظروف 

مختلفة سواء داخل السيارة أو أثناء املشي وغيره.

قاموس  استخدام  الثامنة  سن  بعد  لألطفال  وميكن 
تصحيح اإلمالء أو تنزيله على الكمبيوتر للمساعدة في 
تصحيح األخطاء اإلمالئية بدالً من االعتماد املستمر 

على البالغني .
العالية  البصرية  الطفل  قدرات  من  االستفادة  وميكن 
في تقوية الذاكرة وتصور أو تخيل األشياء ورسمها عند 
احلديث عن موضوع معني، من خالل الرسم في الهواء 
حرف  شكل  تذكر  تسهل  التي  األش��ك��ال  استخدام  أو 

معني.
كما يحتاج الوالدان إلى املساعدة وليس الطفل لوحده، 
لذلك من املفيد تكوين اتصاالت محلية مع منظمات أو 
جمعيات محلية تعنى بهذا اجلانب، ألن اآلباء يتعرضون 
ملشاركة  يتشجعون  ال  وق��د  أي��ض��اً،   والقلق  لإلحباط 

اآلخرين بآالمهم .
يقلبون احل��روف مثل ت  الذين  أما في حالة الطالب 
للوالدين  ، فيمكن  ، ق  غ  أو  ، ظ  أو ض  ، غ  ، ق  د   ،
على  احل���روف  ه��ذه  كتابة  منهم  بالطلب  مساعدتهم 
جهة  نحو  متجه  كله  واجل��س��م  اليد  بإصبع  السجادة 
املمكن  ومن  وحسية  حركية  بذاكرة  ميده  الكتابة مما 

استخدام قلم عريض أيضاً.
وميكن للوالدين أيضاً توفير نظارات ملونة ملن يعاني من 
متالزمة حساسية العتمة وهي ليست مشكلة بصرية بل 
املعلومة  مع  العصبي  تفاعل اجلهاز  كيفية  مشكلة في 
قراءتهم  على  يؤثر  مم��ا  استيعابها  وكيفية  البصرية 
الطالب  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يستوعب  حيث   ، وسلوكهم 
الصفحات املطبوعة احمليطة به بطريقة مختلفة ، كما 
اللوح األبيض كما يجدون صعوبة  ينزعجون من ملعان 

في حتديد االرتفاع واملسافة.  

http://www.nabanews.net/2009/16762.html :املصدر
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هل عسر القراءة مرافق لفرط النشاط و تشتت االنتباه دومًا؟
ال، فعسر القراءة ليس مشكلة سلوكية، و على الرغم من ذلك فبعض األفراد املعسرين قرائياً ميكن أن يصابوا 

بفرط النشاط وتشتت االنتباه.

هل هناك اختبار لعسر القراءة؟
لديك  املوجودة  األع��راض  كانت  إذا  فيما  تقرر  أن  الختبار مجاني، ميكننا مساعدتك على  إذا حجزت موعداً 

مرتبطة بعسر القراءة أم ال.

هل يمكن أن يرث طفلي عسر القراءة مني؟
يعتقد العلماء أن هناك تأثيراً جينياً لعسر القراءة، لكن ال توجد طريقة لتوقع ما إذا كان الطفل سيرث عسر 

القراءة عن ابويه أم ال.

استفسارات القراء
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استفسارات القراء

ما التسهيالت التي يمكن إعطاؤها للمعسر قرائيًا في الدراسة واالختبارات؟
بعض التسهيالت الشائعة املعطاة للطالب املعسرين قرائياً تشتمل على:

•االختبارات الشفهية. 	
•االختبارات غير احملددة بزمن معني. 	

•إلغاء أو تقليل اختبارات التهجئة. 	
•ال جتبر الطالب على القراءة الشفهية.  	

 • قبول الواجب اإلمالئي.	
•التقليل من أعباء الواجبات. 	

الدراسي وليس على التهجئة أو اخلط. • تقييم درجة الطالب على احملتوى 	
•تقليل مهام النقل والنسخ. 	

www.dyslexia-text.com :املصدر

ميكن احلصول على نسخة برنامج إختبار املصفوفات لعالج األداء العملي في قياس مستوى القدرة العقلية العامة.
وهذا املنتج متوفر لدى دسلكسيا انترناشيونال التجارية
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www.q8da.com/facebook
www.q8-DB.com

ميكن احلصول على نسخة من برنامج السندباد لعالج الذاكرة قصيرة األجل، وهذا املنتج متوفر لدى دسلكسيا انترناشيونال التجارية
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دعوة للمشاركة

ميكن احلصول على نسخة من برنامج كوبس العربي للفرز والتشخيص للكشف عن حالة الدسلكسيا وحتديد صعوبات التعلم في مرحلة مبكرة.
وهذا املنتج متوفر لدى دسلكسيا انترناشيونال التجارية

29
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دوراتــنـــا

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 (.

دوراتــنـــا
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

contact@q8da.com :بريد إلكتروني
Email:info@q8da.com

www.q8da.com
www. q8da.com/facebook

www.q8-db.com

دوراتــنـــا
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www. q8da.com/facebook
www.q8-db.com


