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محمد يوسف القطامي  
رئيس مجلس إدارة اجلمعية 

الكويتية للدسلكسيا

كلمة العدد

كلمة
العدد

    أه���ًا وس��ه��ًا ب��ك��م ف��ي ال��ع��دد اجل��دي��د م��ن مجلة 
بكم،  واالت��ص��ال  للقياكم  ش��وق  في  نحن  الدسلكسيا، 
في هذا العدد يظهر العديد من األنشطة التي قامت 
بها اجلمعية وذلك خال شهر رمضان املبارك، وكذلك 
املشاركة في املؤمتر العاملي للدسلكسيا، والذي عقد في 
بريطانيا حتت رعاية اجلمعية البريطانية للدسلكسيا 
للدسلكسيا  الكويتية  للجمعية  دع���وة  وج��ه��ت  وق���د 
ل���ع���رض ب��ع��ض أن��ش��ط��ت��ه��ا، وخ���اص���ة م���ش���روع الفرز 
للمدارس الصديقة للدسلكسيا في املدارس احلكومية، 
واملناقشات  اللقاءات  من  الكثير  املؤمتر  خ��ال  وعقد 
التي نأمل أن تؤدي إلى حتسني أداء اجلمعية وتطوير 
مخرجاتها ملا فيه مصلحة مجتمعنا وتطوير أدائنا في 

مجال الدسلكسيا.
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األخبار احمللية

دعوة لحضور الغبقة الرمضانية

المشاركة في حلقات نقاشية لدمج ذوي االحتياجات 
الخاصة في الوظائف المناسبة

الوزراء  مجلس  رئيس  سمو  من  كرمية  دع��وة  في 
متت  الصباح،  اجلابر  األحمد  احملمد  ناصر  الشيخ 
رئيس مجلس  القطامي  يوسف  األستاذ محمد  دعوة 
حلضور  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية  ف��ي  اإلدارة 
الغبقة الرمضانية، التي أقامها سموه على شرف عدد 
واجلمعية  الكويتي،  املجتمع  ووج���وه  شخصيات  م��ن 
لهذا  االمتنان  بعظيم  تشعر  اذا  للدسلكسيا  الكويتية 
التكرمي، فإنها تتقدم من سموه ممثلة باألستاذ محمد 
يوسف القطامي بالشكر اجلزيل على ما أواله لها من 

رعاية وتكرمي.

برعاية وحضور معالي الشيخ 
الصباح،  األح��م��د  ال��ف��ه��د  اح��م��د 
الالمعة  النخبة  مجموعة  نظمت 
حلقات  امل��ت��خ��ص��ص��ة  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
االحتياجات  ذوي  لدمج  نقاشية 
ال��وظ��ائ��ف املناسبة  ف��ي  اخل��اص��ة 
احتياجاتهم  معرفة  على  والعمل 
وتوفير الوظائف لهم، وقد شكرت 
اجلمعية  امل����ذك����ورة  امل��ج��م��وع��ة 
الكويتية للدسلكسيا ملشاركتها في 
هذا احلدث العظيم وفي معرضها، 
وقد مت تقدمي درع النخبة للسيد 

محمد يوسف القطامي جلهوده في خدمة ذوي االحتياجات اخلاصة،  وقد أهدت املجموعة اجلمعية جناحاً 
مجانياً خالل أيام املعرض في 14-15/06/2011.
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األخبار احمللية

المشاركة في المؤتمر الثامن للجمعية البريطانية للدسلسكيا 

عقدت اجلمعية البريطانية للدسلكسيا مؤمترها 

الثامن في مدينة هريقيت في منطقة ليدز شمالي 

بريطانيا، في الفترة ما بني 4/6/2011-2 حتت 

قبول  ومت  احل���دود(،  تتعدى  )الدسلكسيا  عنوان 

هذا  ف��ي  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية  ورق���ة 

السيد  البحث  هذا  لتقدمي  حضر  وقد  املؤمتر، 

اإلدارة  مجلس  رئيس  القطامي  يوسف  محمد 

حول  وذلك  للدسلكسيا،  الكويتية  اجلمعية  في 

للدسلكسيا )حاالت  الصديقة  املدارس  موضوع 

الفرز( في مدارس الكويت احلكومية.

وقد مت عرض خالصة لهذا البحث ومناقشته في معرض املؤمتر، حيث كانت هناك حلقات 

حوارية حوله بني أعضاء املؤمتر، وحاز على إعجاب احلضور.

واجلمعية الكويتية للدسلكسيا تشكر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على ما تقدمه من دعم 

ألنشطتها في احملافل احمللية والعربية والدولية.

حضور الحفل الختامي النجازات الجمعية الكويتية الختالفات التعلم 

 KALD تلقت اجلمعية الكويتية للدسلكسيا دعوة كرمية من اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم
وذلك   ،2010/2011 )مبرة مؤسسة مشاريع اخلير(، حلضور احلفل اخلتامي الجن��ازات اجلمعية 
الكويتية  واجلمعية   14/6/2011 الثالثاء  يوم  الصباح،  اجل��راح  محمد  شوق  الشيخة  رعاية  حتت 
للدسلكسيا تتقدم بالشكر اجلزيل لدعوتها إلى هذا احلفل حرصاً منها على التعاون املثمر ملا فيه خير 

أبناء الكويت وبناتها.
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األخبار احمللية

اجتماع لتنسيق األعمال المشتركة بين الجمعية وإدارة 

التعليم العام

في  اإلدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  اج��ت��م��ع 

األستاذ  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية 

محمد يوسف القطامي بالدكتورة الهام 

اإلداري في مكتب  املنسق  كرم  محمد 

الوكيل املساعد للتعليم العام في وزارة 

التربية الكويتية وذلك لتنسيق األعمال 

التعليم  وإدارة  بني اجلمعية  املشتركة 

صعوبات  م��ج��ال  يخص  فيما  ال��ع��ام 

متابعة هذه  على  االتفاق  ومت  التعلم، 

االجتماعات وتفعيل خطط الوزارة فيما يتعلق مبشكلة العسر القرائي في املدارس 
احلكومية.

ميكن احلصول على حروفي األولى لعالج القراءة والكتابة.
وهذا املنتج متوفر لدى دسلكسيا انتر ناشيونال التجارية
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األخبار العاملية

ما يجدون صعوبة  غالباً  قرائياً  املعسرون  األطفال 
في حساب عدد مقاطع الكلمات املنطوقة أو حتديد ما 
إذا كانت الكلمات مقفاة، وهذه الصعوبات الدقيقة يتم 
مالحظتها في اللغات ذوات األنظمة الكتابية املختلفة 
وهي تشير إلي أن دماغ املعسر قرائياً لديه مشكلة في 
الشفهية،  اللغة  في  األص��وات  تركيب  طريقة  معاجلة 
يونيو من مجلة  ع��دد  دراس��ة جديدة نشرت في  وف��ي 
كورتكس  مبوقع إلسفيير، فقد أثبت باحثون في جامعة 
األمر  ه��ذا  أن  موسيقية  مهمة  ب��اس��ت��خ��دام  ك��ام��ب��ردج 
مرتبط بصعوبة أكبر في إدراك األمناط اإليقاعية، أو 

التركيب املوزون.

عطت كل من مارتيا هاس، وأوشا جوزوامي، وزمالء 
آخرون ملجموعة مكونة من أطفال معسرين قرائياً وغير 
معسرين في سن العاشرة مهمة استماع تشمل أحلاناً 
على  التركيز  مع  موزونة  بسيطة  تراكيب  ذات  قصيرة 
نوتات معينة، وكان على األطفال أن يقرروا ما إذا كان 
مختلفني،  أو  الصوت  نفس  لهما  النغمات  من  زوج��ان 
مختلفني،  نغمتني  على صوتي  الباحثون  يحصل  ولكي 
قاموا بتنويع  طول النوتات األقوى ، ومع ذلك لم يكن 
إدراك األطفال لطول هذه النوتات مؤثراً في مدى جناح 
الطفل في إجناز املهمة، ولكن ما كان أكثر تأثيراً هو 
يأخذه  الذي  الوقت  الصعود وهو  لوقت  الطفل  إدراك 
الصوت ليصل إلى ذروة شدته، فعلى سبيل املثال وقت 
يأخذه  ال��ذي  الوقت  هو  الكالم  في  للمقطع  الصعود 
أوق��ات صعود  لها  املشددة  واملقاطع  مد،  حرف  لينتج 
إش��ارة حاسمة  الصعود هو  وبالتالي فإن وقت  أط��ول، 

تساعد في إدراك االنتظام اإليقاعي في الكالم.

املوسيقية  املهمات  قرائياً  املعسرون  األطفال  يجد 
صعبة جداً، حتى لو مت تقدميها بنغمات بسيطة حتتوي 

على  القدرة  أن  الباحثون  ويزعم  النوتات،  بعض  على 
)مقاطع  والضعيفة  القوية  اإليقاعات  تعاقب  إدراك 
ل��إدراك اجليد  أمر هام  مشددة وغير مشددة(، وهو 
ألص��وات اللغة، وع��الوة على ذلك مبا أن اإليقاع أكثر 
اللغة، لذا فهم يشيرون  وضوحا في املوسيقا عنه في 
إلى أن التدخل املبكر القائم على األلعاب املوسيقية قد 

يقدم فوائد غير مسبوقة لتعلم القراءة.

مالحظات:

صعود  وقت  وإدراك  واإليقاع  »املوسيقا  هو  املقال 
اإليقاع  وعسر القراءة النمائي: إدراك الوزن املوسيقي 
يتنبأ بالقراءة والفونولوجيا« ملارتينا هاس، وجون فيرني، 
وتيم فوسكر، وناتاشا ميد، وأوشا جوزوامي، ونشر في 
مجلة كورتكس، مجلد 47، العدد 6 )يونيو 2011( مت 

نشرها في إيطاليا بواسطة إلسفيير.

http://www. إل��س��ف��ي��ي��ر  ف��اب��ري  ل����ورا   امل���ص���در: 
medicalnewstoday.com/releases/229983.php

يستفيدون  ربما  قرائيًا  المعسرون  األطفال 
من األلعاب الموسيقية المبكرة
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األخبار العاملية

م��ن ب��ني ك��ل خمسة 
يعاني شخص  سويديني 
صعوبات  م����ن  واح�������د 
القراءة والكتابة، وهؤالء 
بتلك  املصابون  األف���راد 
ال��ص��ع��وب��ة مي��ي��ل��ون إلى 
مواجهة مشكالت كبيرة 
في املجتمعات احلديثة، 
تناقش اطروحة دكتوراه 
جامعة  م�����ن  ج�����دي�����دة 
على  مشاكلهم  جوتنبرج 
كما  مختلفة،  مستويات 

تناقش احللول املمكنة.

وفي هذه األيام يجب على الشخص أن يتعلم مدي 
احلياة ليجد فرصة في سوق العمل، وعلي أية حال 
القراءة  في  فإن الشخص عليه أن يكون جيداً جداً 
والكتابة لكي يستفيد من الدورات التعليمية والتدريب، 
ناديا كارلسون مؤلفة األطروحة أجرت مقابالت مع 
والكتابة  القراءة  ذوي صعوبات  من  بالغاً  طالباً   56
يواجهونها  التي  املشكالت  علي  الضوء  تسلط  لكي 
ال��ظ��روف تصبح املشكالت  ف��ف��ي ه���ذه  ك��ب��ار،  وه���م 
من  مشكالتهم  حتليل  ويتم  ونتائجها،  هي  واضحة 

منظور ما مت إجنازه.

املتطلبات الضمنية

تظهر الدراسة أن الطالب البالغني الذين لديهم 
صعوبات في القراءة والكتابة يعانون من ثالثة أوجه 

بالتحديد.

املجتمع  أن  أول��ه��ا 
ذوي  أف������راداً  يتطلب 
مهارات معينة، وهؤالء 
مثل  ميلكون  ال  الذين 
يقعون  امل���ه���ارات  ت��ل��ك 
ف����ي م��ش��ك��ل��ة، األم����ر 
الثاني هو أن كل فرد 
ع��ل��ي��ه م��ح��اول��ة عالج 
استيعاب  في  مشكلته 
نتائج  وحتقيق  التعليم 
يقول  ث���ال���ث���ا  ج����ي����دة، 
ك��ارل��س��ون، وه��و معلم 
احتياجات خاصة ذو خبرة واسعة في تعليم الكبار، 
إن هناك بعد وج��ودي حيث يقارن األف��راد أنفسهم 

باآلخرين ويشعرون بالدونية.

حتديات مجردة

و  للمعلمني  الكبيرة  األهمية  إلى  الدراسة  تشير 
حتدد طرق حتقيق التعلم الناجح برغم املشكالت.

إنه من املهم أن يتم تعليم املعلمني كيفية اكتشاف 
الطالب الذين لديهم صعوبات في القراءة والكتابة، 
فعلى سبيل املثال رمبا يشرح املعلم بسرعة كبيرة أو 
أو رمبا  الصفر،  رمب��ا ال يشرح  بعض األش��ي��اء من 
أو  دراس��ة جيدة  مهارات  لديهم  أن اجلميع  يفترض 
كالرسون  ويقول  واضحة،  توجيهات  يعطي  ال  رمب��ا 
إن أي معلم يعطي مهمة مجردة لهذه املجموعة من 
الطالب مثل »من فضلك اختر األجزاء األكثر أهمية 

من هذا النص الطويل« فإنه يرتكب غلطة كبيرة.

القراءة  في  صعوبات  من  يعانون  الذين  األف��راد 
والكتابة يجدون مشكلة في التعلم مدى الحياة
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األخبار العاملية

وقت االحتياجات
اإلمكانية  لديه  كل شخص  إن 
ك����ي ي��ت��ع��ل��م ب���ن���ج���اح ب���رغ���م هذه 
امل���ش���ك���الت، ف��ه��ن��اك ال��ك��ث��ي��ر من 
اليوم،  املتاحة  الفنية  املساعدات 
وامل��ش��ك��ل��ة األس��اس��ي��ة ه��ي إيجاد 
النظر عن  وبغض  الكافي،  الوقت 
لديه  الذي  الطالب  فإن  املساعدة 
والكتابة  ال���ق���راءة  ف��ي  ص��ع��وب��ات 
يحتاج إلى املزيد من الوقت ليقوم 
بتطوير اللغة املكتوبة بشكل جيد.

حقائق
حوالي 20 باملئة من السويديني 
وكتابة،  ق����راءة  ص��ع��وب��ات  ل��دي��ه��م 
وربع هذه املجموعة من املعسرين 

قرائياً، وذلك يعني أن لديهم مشكالت في ربط أصوات احلروف بشكلها، وصعوبات القراءة و الكتابة قد 
تكون أيضاً بسبب ضعف الذاكرة قصيرة املدي، أو مشكالت في إيجاد الكلمة الصحيحة، أو مشكالت في 

التركيز، أو ضعف في عمل الذاكرة أو االعتياد على اللغة املكتوبة املجردة.
املصدر: ناديا كارسون جامعة جوتنبرج

http://www.medicalnewstoday.com/releases/228568.php

الدماغ يفهم الكلمات المعكوسة في المرأة

غير  من  امل��رآة  في  املعكوسة  الكلمات  يفهم  اإلن��س��ان 
ولو  طبيعي  بشكل  املكتوبة  الكلمات  مثل  متاماً  فيها  التفكير 
باسك  مركز  م��ن  باحثون  ذل��ك  أوض��ح  وق��د  قليلة،  للحظات 
درساتهم  أن  كما  بأسبانيا،  واللغات  والدماغ  املعرفة  ألبحاث 
ميكن أن تساعد أيضاً في زيادة فهمنا لظاهرة عسر القراءة.

     إن معظم الناس ميكنهم قراءة النصوص املعكوسة 
في املرآة ببطء وببعض املجهود ولكن فريقاً من العلماء من 
مركز باسك للفهم والدماغ واللغة )BCBL( أوضح للمرة 
األولى أننا قادرون ذهنياً علي أن نقلب هذه الصور ونفهمها 

تلقائياً ودون وعي، على األقل ملدة حلظات قليلة. 

ويوضح جون أندوني دونابيتيا مؤلف الدراسة أنه في 
مرحلة من مراحل املعاجلة املبكرة، ما بني 150 و250 ملي 
في  املعكوسة  الكلمات  بتدوير  البصري  اجلهاز  يقوم  ثانية، 
املرآة والتعرف عليها، وذلك على الرغم من أن الدماغ يكتشف 
في احلال أن هذا ليس هو الترتيب الصحيح ويتذكر أنه يجب 

أال يقوم باملعاجلة بهذه الطريقة«.
التي نشرت  الباحثون بتنفيذ هذه الدراسة  لكي يقوم 
كهربائية  أقطاباً  استخدموا  إمي��ي��دج،  نيورو  جريدة  في 
لرصد نشاط املخ عند 27 مشارك أثناء إجراء جتربتني 

أمام شاشة احلاسب اآللي.
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األخبار العاملية

في التجربة األولى مت عرض كلمات بها بعض احلروف 
املقلوبة ومعلومات أخرى مقلوبة للمشاركني ملدة 50 ملي ثانية 
احلالة  في  ولكن   ، ال��دم��اغ(  يعاجله  وال��ذي  )وميض ضئيل، 
الثانية مت عرض الكلمة كلها معكوسة في املرآة )علي سبيل 

.) MOUTH بدالً من HTUOM املثال
أظهرت نتائج صورة الدماغ أنه في كلتا احلالتني تكون 
استجابته عند رؤية الكلمات - وهي معكوسة في املرآة - 
نفسها عندما يتم قراءتها بشكل طبيعي وذلك في فترة ما 

بني 150 إلى 250 ملي ثانية.
فهم أفضل لعسر القراءة

فسر دونابيتيا هذه النتائج بأنها فتحت السبيل لدراسة 
تأثيرات التناوب التلقائي للحروف والكلمات عند األشخاص 

الذين لديهم مشكالت في القراءة وصعوبات في الكتابة.
     ويطمئن الباحث أولياء األمور الذين يقلقون عندما 
نتيجة  األم��ر  أن هذا  الكتابة  أبناؤهم احل��روف عند  يعكس 
البصري،  باجلهاز  اخلاصة  امل��رآة  دوران  خلاصية  مباشرة 
وهو أمر شائع لدى األطفال أن يبدؤوا الكتابة بهذه الطريقة 

حتى يتعلموا األشكال الصحيحة باملدرسة.
ويوضح دونابيتيا بأننا اآلن نعرف أن احلروف املقلوبة 
ليست مشكلة مقصورة على املعسرين قرائياً حيث إن كل 
وبدون  بطريقة طبيعية  يفعلونها  ما   - - غالباً  األشخاص 
وعي، ولكن الذي نحتاج أن نفهمه هو سبب متكن األشخاص 
الذين يقرؤون بشكل طبيعي التحكم في هذا األمر، بينما ال 
يستطيع اآلخرون الذين لديهم صعوبات في القراءة والكتابة 

. >d< مع >b<  التحكم به، علي سبيل املثال خلط
الكتابة،  إيقاف  كيفية  بعد  يكتشف  لم  العلمي  املجتمع 
منو  م��راح��ل  نسبياً  متأخر  وق��ت  ف��ي  تعلمها  يتم  كمهارة 
قدرة  وه��ي  املنعكس،  الدماغي  ال���دوران  بسبب  اإلن��س��ان، 

بصرية مشتركة بني الكثير من احليوانات.
ويقول الباحث أن كلمة منر هي نفسها في اجلانب األمين 
امل��رآة تفقد معناها  أو اجلانب األيسر، ولكن كلمة يقرأ في 
رغم أننا اآلن نعرف أنه ليس أمراً غامضاً جلهازنا البصري 

كما ظننا، ألنه قادر عليى معاجلتها كما لو كانت صحيحة.
http:// مؤسسة ألفاجاليليو  ،SINC املصدر: باتافورما
www.medicalnewstoday.com/releases/220897.php

في  اآلن  متوفرة  الكروماجني  عدسات 
مركز فيرست آي كير في شمال آرلنجتون

أعلن طبيب عيون في آرلنجتون مؤخراً 
عن توافر تكنولوجيا عدسات جديدة تسمى 
الكروماجني تساعد على حتسني الرؤية عند 

املعسرين قرائياً واملصابني بعمى األلوان.
يستخدم  اختراع  ببراءة  املسجل  النظام 
في  للتحكم  محترفني  متخصصني  قبل  من 
التآزر  نقص   ( والدسبراكسيا  القراءة  عسر 
احلركي( وصعوبات التعلم األخرى. وعدسات 
الكروماجني هي نظام عدسات ملونة ومرشحة 
لها كثافة محددة وصبغة لونية محددة حتسن 

من حدة االضطراب عند املرضى.
واحد من بني كل شخصني يعانون من 
م��ش��اك��ل ع��س��ر ال���ق���راءة امل��رت��ب��ط��ة مبشاكل 
تكنولوجيا  من  كثيراً  استفادوا  الرؤية  في 

دكتور  اخترعها  التي  الكروماجني  عدسات 
ديفد هاريس، واستنتج الدكتور هاريس بعد 
أن شخصاً  وال��دراس��ة  العمل  م��ن  س��ن��وات 
القراءة  يعانون من عسر  اثنني  من بني كل 
الكروماجني،  نظام  من  االستفادة  يستطيع 
وهي تقنية ال حتتاج جلراحة أو ألية مواد 
تقليدية  مخاطر  أي  لها  ول��ي��س  كيميائية 
أجهزة  استخدام  عند  عليها  املتعارف  من 

ومنتجات طبية مماثلة.
وع��ن��د ال��ت��ج��رب��ة ع��ل��ى امل��ص��اب��ني بعمى 
أن هناك حتسناً  منهم   97% قال  األل��وان 
حياتهم  وف��ي  لأللوان  رؤيتهم  في  ملحوظاً 
املصابني  مع  التقنية  هذه  وتعمل  اليومية، 
ب��ع��م��ى األل�����وان ع���ن ط��ري��ق ت��غ��ي��ي��ر الطول 
والذي  ع��ني،  لكل  يدخل  ل��ون  لكل  امل��وج��ي 
بني  والتفريق  ال��ل��ون  ه��ذا  إدراك  م��ن  يعزز 

األلوان، ويقول دكتور هاريس أن املرشحات 
إلى  تنقل  ال��ت��ي  العصبية  اإلش����ارات  تغير 
الدماغ وتعيد توقيتها في املمرات العصبية 
لكي يدركها الدماغ بشكل متوازن وصحيح.

م��ع��ل��وم��ات ع��ن م��رك��ز ف��ي��رس��ت آي في 
شمال آرلنجتون

أطباء  هم  آي  فيرست  مركز  في  األط��ب��اء 
متخصصون في تزويد املرضى بأحدث األجهزة 
الرعاية  م��ج��ال  ف��ي  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  وامل���ع���دات 
على  امل��رض��ى  يحصل  حيث  للعيون،  الصحية 
فحص طبي دقيق للعني ويتم تعريفه على أحدث 
النظارات  من  املشهورة  وامل��ارك��ات  الصيحات 
عن  املعلومات  من  للمزيد  والعدسات،  الطبية 

هذا املركز زوروا املوقع األلكتروني.
www.1steyecarearlington.com

مركز فريست آي بشمال أرلنجتون يقدم دراسة عن عدسات الكروماجني 
ملساعدة عسر القراءة وعمى األلوان
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ملعلمي  م��ف��ي��دة  ن��ص��ائ��ح 
املدارس االبتدائية

لقد تعرضنا جميعا لهذا 
يعاني  ال��ذي  الطفل  املوقف، 
أو  التهجئة  ف��ي  صعوبة  م��ن 
رمبا  أو  ال��ق��راءة  أو  الكتابة 
احلساب، أو الطفل الذي ال 
يتقدم بسرعة مثل زمالئه في 
ذلك  م��ن  األس���وأ  أو  الفصل 
وهو أال يتقدم على اإلطالق، 
تناقضات  توجد  اآلن  وحتى 
بالتأكيد  فالطفل  واض��ح��ة، 

لديه جوانب قوة باإلضافة إلى جوانب الضعف.
وقد تعتقد أن الطفل سوف يتحسن في الوقت 
احملدد، ولكنك ال ترى أي تغير، ورمبا يقوم شخص 
م��ا الح��ق��اً ب��ذك��ر ال��ع��س��ر ال��ق��رائ��ي أم��ام��ك فتبدأ 
األطفال  أن  نفسك  أقنعت  تكون  فقد  بالتساؤل،  
املبكرة  ال��ص��ع��وب��ات  ه��ذه  مثل  يتخطون  م��ا  غ��ال��ب��اً 
بالقلق من  ومتنيت األفضل، ولكنك ال تزال تشعر 

أن هذا الطفل مختلف.
الطفل  ك��ان  إذا       ولكن كيف ميكنك معرفة ما 
معسراً قرائياً أم ال؟ إن هناك بعض العالمات الواضحة 
إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه، ولكن ليس لدى كل 

األطفال نفس القدرات أو الصعوبات.
تظهر  أنها  وستجد  التالية  الصعوبات  عن  ابحث 
بجانب القدرات ومواطن اإلبداع التي يتمتع بها الطفل 

أو في املهارات الشفوية املتطورة لديه:

أشياء عامة
سرعة املعاجلة: اللغة املكتوبة أو الشفهية البطيئة.

ضعف التركيز. 
لديه صعوبة في اتباع اإلرشادات.

كثير النسيان للكلمات.
األعمال التحريرية

بالقدرة  مقارنة  الكتابي  العمل  في  س��يء  مستواه 
الشفوية.

يقدم عماًل فوضوياً مع الكثير من الشطب و يجرب 
 wippe wype, wiep, wipe كلمات عديدة، مثل

متشابهة،  تبدو  التي  احل���روف  ف��ي  مشوشاً  يكون 
b/d, p/g, p/q, n/u, m/w بالتحديد

خطه رديء مع عكس الكثير من احلروف.
يتهجأ الكلمة بعدة طرق مختلفة في قطعة كتابية واحدة.

 ,tried ل tired ينتج جناساً ناقصاً للكلمات، مثل
bearded ل breadedو

إرشادات و نصائح أساسية
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يبقى  وال  ع��ام  بشكل  سيئة  حتريرية  أعماالً  يقدم 
قريباً من الهامش.

إمساكه بالقلم ضعيف.
لسّنه  ال  مناسبة  غير  وأصواتاً  غريبة  تهجئة  يقدم 

وال لقدراته.
يستخدم تسلساًل غير اعتيادي للحروف والكلمات.

القراءة
يحرز تقدماً قرائياً رديئاً، خاصة باستخدام طريقة 

انظر وقل.
يجد صعوبة في مزج احلروف مع بعضها.

بدايات  معرفة  أو  املقطع  تقسيم  في  لديه صعوبة 
ونهايات الكلمات.

نطق الكلمات غير اعتيادي.
لها  وف��ه��م��ه  ال���ق���راءة  ق��ط��ع  اس��ت��ي��ع��اب  يستطيع  ال 

ضعيف.
يكون متردداً ويعاني في القراءة، خاصة عند القراءة 

بصوت عاٍل.
يفوت كلمات عند القراءة أو يضيف كلمات زائدة.

يفشل في معرفة الكلمات املألوفة.
ال يفهم م��غ��زى ال��ق��ص��ة س���واء أك��ان��ت م��ق��روءة أم 

مكتوبة.
في  أهمية  األكثر  النقاط  اختيار  في  لديه صعوبة 

الفقرة.
احلساب

يرتبك في ترتيب العدد، مثل اآلحاد والعشرات واملئات.
يخلط بني الرموز مثل العالمات × و +.

لديه صعوبة في تذكر أي شيء في ترتيب تسلسلي، 
مثل اجلداول أو أيام األسبوع أو احلروف األبجدية.

الوقت
لديه صعوبة في تعلم الوقت.

يظهر ضعفاً في حفظ الوقت والوعي العام.
لديه ضعف في التنظيم الشخصي.

لديه صعوبة في تذكر أي يوم من أيام األسبوع كان 
يوم مولده، أو فصول وشهور السنة.

صعوبة في املفاهيم - أمس واليوم والغد.
املهارات

إل��ى ضعف في  ت��ؤدي  لديه م��ه��ارات حركية ردي��ئ��ة 
السرعة والتحكم ودقة الكتابة بالقلم.

لديه فهم محدود للتواصل غير الشفوي.
يخلط بني اليمني واليسار، األعلى واألسفل، الشرق 

والغرب.
ال يستطيع أن يحدد اليد املفضلة لديه للكتابة.

أداؤه متفاوت من يوم إلى آخر.
السلوك

بري  مثل  العمل،  لتجنب  أساليب مختلفة  يستخدم 
أقالم الرصاص والبحث عن الكتب.

يبدو أنه يحلم، وال يبدو أنه يستمع.
يتحير بسهولة.

يكون مهرج الفصل أو يكون مخرباً أو يكون منطوياً 
)وغالباً ما تكون هذه إشارات لطلب املساعدة(

التركيز  كمية  بسبب  كبير  ح��د  إل��ى  مرهقاً  يكون 
واملجهود العاليني.

الصعوبات  ه��ذه  م��ن  مجموعة  لديه  ال��ذي  الطفل 
معسراً  ي��ك��ون  أن  ميكن  ال��ق��درات  بعض  م��ع  مجتمعة 

قرائياً.
إن خطوتك التالية هي أن تستشير منسق املدرسة 
ما  تقرر  وأن  مباشرة  اخلاصة  التعليمية  لالحتياجات 
إذا كان من الواجب إخبار ولي األمر لكي يتلقى الطفل 

املساعدة املناسبة.
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التدريس المتخصص في القراءة والكتابة 

1- التدريس المتخصص في القراءة والكتابة يتصف بما يلي:
صوتي.

منظم
تراكمي

متعدد احلواس
صوتي

ال����ص����وت����ي����ات ط��������������رق ت�������دري�������س 
روز ال��ت��رك��ي��ب��ي��ة م��وص��ى بها  تقرير  في 

2006 للقراء املبتدئني.
ال����ت����رك����ي����ب����ي����ة ط�������رق ال���ص���وت���ي���ات 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة م���س���ت���م���دة م����ن ال�������دورة 

للتدريس املتعدد احلواس للطالب املعسرين قرائياً، واملبدأ هنا هو تدريس فونيمة واحدة )صوت 
حرف واحد أو أكثر( وشكلها املكتوب )حروف اللغة( في وقت واحد، وقراءة وكتابة كلمات ميكن 
املنتظمة  غير  الكلمات  تدريجياً  وتقدم  سابقاً،  تعليمها  مت  التي  احل��روف  من  مكونة  تكون  أن 

والصعبة والكثيرة التكرار.
     وقد قدم حوالي 30 ناشراً تقييماً ذاتياً وطالبوا بتلبية املعايير األساسية لوزارة األسرة 

والطفل واملدارس، وقد قدمت وزارة الطفل واملدارس واألسرة برنامج »حروف وأصوات«.
إن  والكتابة،  القراءة  تعليم  ملعايير  وفقاً  امل��دارس  في  املبتدئني  القراء  كل  تعليم  يتم  وس��وف 
كلمات اللغة اإلنكليزية حتتوي على 43 فونيمة )أصوات الكالم( التي مت التعبير عنها ب�26 حرفاً 
من حروف اللغة، فردياً أو في مجموعات، واملجموعات قد تكون مزيجاً حيث ميكنك أن تدرك 
األصوات الفردية، مثل  ]bl, cr, spl[أو تتكون من حرفني ساكنني ميثالن صوتاً مفرداً حيث 

.]ea, ow, air[ أو حروف املد مثل ]th, sh, ph[ تتغير أصوات احلروف املفردة، مثل
 meat, bread,[ كما في ]ea[ توجد طرق عديدة لقراءة بعض أمناط احلروف مثل     
 be, see, real, [   الطويل في /e/ و طرق عديدة لكتابة بعض األصوات مثل صوت ]steak
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 these, piece, receive,
 .  ]people, elite, key
بسهولة  يتعلمون  الذين  ه��ؤالء 
ي��ت��ع��ل��م��ون ب��ال��ن��ظ��ام وال���ذاك���رة 
والتجربة،  والتشبيه  البصرية 
فالطالب املعسرون قرائياً يجب 
قوانني  جميع  تعليمهم  يتم  أن 
اإلنكليزية  اللغة  وكتابة  ق��راءة 
وأمناطها واستثناءاتها بطريقة 
اإلنكليزية  ف��ال��ل��غ��ة  م��ن��ظ��م��ة، 
ليست منتظمة صوتياً مثل كثير 

من اللغات األخرى.
منظم

نبدأ  أن  ي��ح��ت��اج  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
بالطرق األكثر استخداماً لقراءة 
ك��ل صوت،  وتهجئة  ح��رف  ك��ل 
البدائل  ذل��ك  بعد  نضيف  ث��م 
مضاعفة  وق���وان���ني  ال��ش��ائ��ع��ة 
وإضافة  ال��س��اك��ن��ة  احل������روف 
في  )ت��ض��اف  امللحقة  امل��ق��اط��ع 
آخر الكلمة( والكلمات املتعددة 
تكراراً  األقل  والبدائل  املقاطع 
واالس���ت���ث���ن���اءات، وي��ج��ب أن ال 
ننظر لشيء على أنه أمر مسلم 
به، بل يجب أن نتحقق من كل 

شيء.
تراكمي

ك��ل خ��ط��وة م��ن خطوات  إن 

ما  على  تبنى  أن  يجب  التقدم 
مثل  آم���ن،  بشكل  تعلمه  سبق 
 /a/ ����ك��ي��ف ت��ه��ّج��ئ ص���وت ال«
الطويلة في كلمة؟ هذا صحيح، 
]cake a-e[  أو  ]acorn a[
مع ال� e السحرية، اليوم لدينا 
لتهجئتها:  إضافيتان  طريقتان 
منتصف  ف����ي   ]rain ai[
في   ]day ay[ وم��ث��ل  الكلمة 
تدريبات القراءة  آخر الكلمة،” 
والتهجئة، كاإلمالء مثاًل،  يجب 
أن حتتوي علي صوتيات مبكرة 
مراعاة  ي��ج��ب  ول��ك��ن  للتعزيز، 
لم  جديدة  أشياء  إضافة  ع��دم 
هذا  قبل،  م��ن  الطفل  يتعلمها 
ورقة  اختيار  وج��وب  سبب  هو 
ال��ع��م��ل واألل����ع����اب وخ���ي���ارات 
بعناية  اآلل��ي  احلاسب  برنامج 
فائقة كي تناسب البناء والتقدم 
أن  ميكنك  م��ا  ن���ادراً  املطلوب، 
تخلط أو متزج بني املخططات 
املختلفة ألنهم يتقدمون بترتيب 

مختلف.
متعدد احلواس

املميزة  ال���س���م���ة  ه�����ذه  إن 
»انظر  ال��ق��راءة  عسر  لتدريس 
اكتبها«،  اسمعها،  قلها،  إليها، 
تقتضي حواس بصرية وسمعية 

وشفهية وحركية، وتشتهر بنظام 
»ان��ظ��ر، )ق���ل/ اس��م��ع( وغّطي 
واك��ت��ب وص���ح���ح«، وه��ن��ا يجب 
الكلمة  ي��ق��ول  أن  املتعلم  ع��ل��ى 
وأس��م��اء احل���روف ك��ي يتدرب، 
من  الكلمات  لكتابة  باإلضافة 
ال��ذاك��رة )ول��ي��س ال��ن��س��خ( وهو 
القراءة  يقويه في  ال��ذي  األم��ر 

والتهجئة.
مقابل  ف�����ي  االن����س����ح����اب 

الشمول
قرائياً  امل��ع��س��رون  ال��ط��الب 
معرفة  م���ه���ارات  يكتسبون  ال 
القراءة والكتابة بشكل تلقائي، 
لذا فمن الواجب تعليمهم إياها، 
ال��ق��ي��ام بذلك  وم����ن األف���ض���ل 
بشكل فردي أو في مجموعات 
ص��غ��ي��رة ج����داً، وال��دع��م داخل 
ال��ف��ص��ل م��ه��م أي��ض��اً ك��ي يتيح 
املنهج  م��ن  االس��ت��ف��ادة  للطالب 
إتقان  ي��ت��م  أن  إل���ى  ال���دراس���ي 

مهارات القراءة والكتابة.
املصادر

األوميجا  إل����ى  األل���ف���ا  م���ن 
شامل  مخطط  وه��و   ،)O-A(
جيد مع مواد إضافية مساندة، 
إلى  ت��ؤدي  األلفا”  “قبل  م��واد 
برنامج  ال��رئ��ي��س��ي،  امل��خ��ط��ط 
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ركن املعلم

وورد شارك 3 مت بناؤه أساسًا معتمداً على برنامج A-O، ولكنه يشتمل اآلن على كلمات ومنهج 
 )TTRS( »االستراتيجية الوطنية حملو األمية«،إن برنامج معلم الكتابة »املس واكتب واقرأ وتهجأ«
مبني أيضًا على )A-O(، إن كاًل من برامج ألفا أوميجا )A-O(، ووورد شارك، و )TTRS( ميكن 
بطرق  يعزز احملتوى  منها  فكل  بالدمج،  تستخدم  أن  أو ميكن  بشكل مستقل،  استخدامها  يتم  أن 
مفردة وإمالء اجلمل أيضًا بعيداً عن احلاسب اآللي.مختلفة للتعليم، إن برامج احلاسب اآللي جيدة جداً، لكننا نحتاج أن نعززها بقراءة وتهجئة كلمات 

حروف الهجاء
إن أولياء األمور واملعلمني غالبًا ما يكونون متحمسني جداً كي يدرسوا تسلسل احلروف األبجدية 
بقدر  ليس مهمًا  الهجاء  ترتيب حروف  أو  فاملقدرة على سرد  املعسرون قرائيًا،  يعرفها  عندما ال 
املقدرة على استخدامها، أي معرفة اسم كل حرف وصوته، فاحلروف البالستيكية واخلشبية لتركيب 
مرحلة  وفي  املتخصصني،  املعلمني  معظم  يستخدمها  احلساب،  ع��دادات  يعادل  ما  هي  الكلمات 
احلروف البارزة مفيد في هذه احلالة.البحث عن كلمات في املعجم فإن املخطط أو شريط األبجدية مفيد كمرجع، واملعجم املفهرس ذو 

أسطورة غالبًا ما تتكرر
كان  إذا  فقط  يبدو جيداً  األم��ر  املتكلم.«  األول هو  احل��رف  فإن  معًا،  مد  يسير حرفا  »عندما 

والتركيبة الصوتية في هذه املجموعة تأخذ اسم حرف املد األول:حقيقيًا!
 ai train، ea eat، ee tree، ei receive، ie lie، oa road، oe foe، ou though. ue.)معتمدة على كيفية نطقك لها( ui suit و )معتمدة على كيفية نطقك لها( dueأما هذه املجموعة فال تأخذ اسم حرف املد األول

ae: aeroplane, aesthetic air: chair ) ليست حقًا /a/ طويلة + r ao: chaos( تقول 
 ear: )فقط 3 حروف( au: caught ea: bread، great  )لها صوت أيضًا »o«�اسمها، لكن ال
hear )ليست حقًا /e/+r( ear: earth ei: eight eu: Europe ia: diary )تقول اسمها، ولكن 
 oi:  )لها صوت أيضًا »o«�تقول اسمها، ولكن ال(  ie: chief io: violent )لها صوت أيضًا »a«�ال
 »a«�تقول اسمها، ولكن ال(   coin oo: moon، book ou: through، thought. ua: dual

’oo‘ هو  ui: fruit )لها صوت أيضًا »e«�ال( ue: blue is ’oo‘، duel  )لها صوت أيضًا
 aw jaw، ew few، :ليست صحيحة ،vowel-modifier في وظيفتها كشبه مد أو »w«

.grew، ow blow، down
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شيريل جابرت، مت حتديثه في 6 يوليو 2011
إن األطفال املصابني بفرط النشاط وتشتت االنتباه 
يجدون صعوبة بالغة في إنهاء واجباتهم، واالستراتيجيات 
التالية سوف تفيدك في تعليمهم كيفية إنهاء الواجب و 

ستزودك بالنصائح اإلضافية الالزمة.
انهاء الواجبات

بفرط  املصابني  األطفال  يدّرسون  كنت ممن  لو 
النشاط وتشتت االنتباه، فمن احملتمل أن تكون قد 
إنهاء  يعاني منها هؤالء في  التي  الصعوبة  الحظت 
األمور  تتحسن  أن  واجباتهم، وحلسن احلظ ميكن 
إنهاء  األطفال  هؤالء  لتعليم  التالية  النصائح  باتباع 
في  فعالة  لكنها  سهلة  النصائح  وه��ذه  واجباتهم، 
تسهيل إنهاء الواجب، ومعظمها ال يحتاج الكثير من 
الوقت، لكن من املؤكد أنك ستالحظ حتسناً كبيراً 

عند تطبيق هذه االستراتيجيات.
حتديد مكان جلوس كل فرد من أجل النجاح

أكثر ممن  أو  طالب  فيه  فصاًل  ت��درس  كنت  لو 
يعانون من فرط النشاط و تشتت االنتباه، ستجد أن 
ترتيب املقاعد بشكل معني له أثر كبير في فصلك، 

االنتباه  وتشتت  النشاط  ف��رط  أطفال  الن  وذل��ك 
بشكل  املقاعد  ترتيب  عند  أفضل  بشكل  يعملون 
مكان جلوس  في  تتحكم  أن  ذلك  ويستلزم  معني، 
الطفل في الفصل، وميكن أن يكون هذا صعباً في 
من  لذلك  مقاعدهم،  اختيار  طالبه  يحب  فصل 

األفضل حتديد مكان جلوس كل فرد.
وم��ن األف��ض��ل وض��ع ال��ط��الب م��ن ذووي فرط 
م��ك��ان ميكنك من  ف��ي  االن��ت��ب��اه  ال��ن��ش��اط وتشتت 
ارشادهم وتوجيههم أثناء عمل الواجب، فهم غالباً 
ما يتجولون ويحلمون أحالم يقظة أثناء العمل وهم 
لطيفة،  بطريقة  ننبهم  أن  يجب  ول��ذل��ك  جالسني، 
ويجب أن ال تكون طريقة التنبيه سلبية أو على سبيل 
العقاب، فبدالً من ذلك يجب أن يكون التنبيه سريعاً 

ويهدف إلى إعادة تركيز الطالب عند احلاجة.
يكون  بحيث  الفصل  في  اجللوس  موقع  واختيار 
خالياً من عوامل التشتيت أمر الزم ومهم، ويجب وضع 
الطالب من ذوي فرط النشاط و شتت االنتباه بعيداً 
مثاًل  مفتوحاً  الباب  كان  فلو  واألب��واب،  النوافذ  عن 
الفصل مثيراً  الطالب ما يحدث خارج  فسوف يجد 
النتباهه أكثر من إجنازه للواجب، كما يجب جتنب أي 

عوامل واضحة لتشتيت االنتباه في الفصل.
تقليل الواجبات

لو وجدت أن الطالب الذين يعانون من فرط النشاط 
وتشتت االنتباه ال ينجزون واجباتهم بشكل جيد على 
الدوام، فيجب عليك عندئذ تقليل كمية الواجب قلياًل، 
الطفل  يستطيع  ال��ذي  املناسب  للطول  تصل  وعندما 
حتى  قلياًل  الواجب  بزيادة  اب��دأ  واجبه،  إجن��از  عنده 

تصل للكمية التي يقوم بها باقي الفصل تدريجياً.

استراتيجيات لتعليم األطفال المصابين بفرط النشاط 
وتشتت االنتباه وكيفية إنهاء واجباتهم
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أوراق  واملشاريع األطول مثل  للواجبات  وبالنسبة 
البحث، قم بتقسيمها إلى واجبات أقل وأقصر بحيث 
فعالة  تعتبر  الطريقة  هذه  بسهولة،  إجنازها  ميكن 
واملشاريع  املهام  إنهاء  على  الطالب  وتساعد  ج��داً 

الطويلة.
املزيد من النصائح

وم���ن ال���ط���رق األخ�����رى ال��ت��ي مي��ك��ن ب��ه��ا مساعدة 
املصابني  ال�����ط�����الب 
بفرط النشاط وتشتت 
إعطاؤهم  هي  االنتباه 
قائمة حتتوي خطوات 
محددة إلنهاء الواجب، 
الطالب  أن��ه��ى  وك��ل��م��ا 
ميكنه  م��ن��ه��ا  خ���ط���وة 
القائمة،  م��ن  شطبها 
ويعرف في ملح البصر 
ك����م����ي����ة ال�����واج�����ب�����ات 
أيضاً  ميكنك  املتبقية، 

الطالب  لتعريف  القائمة  منتصف  في  توقيت  إضافة 
الوقت املفروض عليه أن يكون عنده عند تلك النقطة، 
وبهذه الطريقة يستطيع الطالب بنظرة خاطفة أن يعرف 
بالوقت أم ال، ومن الطرق الناجحة  ما إذا كان ملتزماً 
األخرى لتسريع إجناز الواجب إعطاء مكافأة عند إنهاء 
األسبوع  نهاية  وف��ي  مثاًل،  ملون  ملصق  مثل  ال��واج��ب، 
يكون الطالب قد جمع ع��دداً من امللصقات متكنه من 

ربح جائزة أخرى.
إن مساعدة الطفل الذي يعاني من فرط النشاط 
يكون  أن  ميكن  واجباته  إنهاء  على  االنتباه  وتشتت 
أمراً صعباً جداً، لكن مع استخدام االستراتيجيات 
وبسهولة  إجن���ازه  ميكن  األم���ر  أن  ستجد  السابقة 

أيضاً.

أشـــعـــة املـــســـح تــتــنــبــأ مبــــهــــارات الــــقــــراءة عند 
املعسرين قرائيًا

تتنبأ  أن  ميكنها  ل��ل��دم��اغ  امل��ت��ط��ورة  امل��س��ح  أش��ع��ة 
يتعلموا  أن  ميكن  والذين  قرائياً  املعسرين  باملراهقني 
القراءة والكتابة في خالل ثالث سنوات، وهذه النتيجة 
التعلم  لعالج صعوبة  أفضل  إلى طرق  ت��ؤدي  أن  ميكن 

الشائعة.
منط  إل��ى  وبالنظر 
ل���ل���دم���اغ عند  م���ح���دد 
املعسرين  امل��راه��ق��ني 
قرائياً، ميكن للباحثني 
ال��ت��ن��ب��ؤ ب��وض��وح يصل 
حول   %90 نسبة  إلى 
الذين  امل��راه��ق��ني  أي 

ميكنهم تعلم القراءة.
     وي��ق��ول دكتور 
ف��ام��ي��ن��ك��و ه���وف���ت من 
بجامعة  ال��ط��ب  ك��ل��ي��ة 
هذا   “ س���ت���ان���ف���ورد: 
أطفال  أي  حتديد  نستطيع  أننا  األم��ل  يعطينا  األم��ر 
ميكنهم التحسن مبرور الوقت، لكننا نحتاج املزيد من 
الدراسات قبل أن تكون هذه الطريقة مفيدة إكلينيكياً، 

لكنها عموماً خطوة هائلة لألمام.”
عسر القراءة صعوبة تعلم عصبية املنشأ تؤثر على 5 
إلى 7% من أطفال الواليات املتحدة األمريكية، والناس 
املصابون بعسر القراءة يعانون من صعوبة في القراءة 

والكتابة والتهجئة ونطق الكلمات.
ميكن حلاولي خمس الناس املصابني بعسر القراءة 
الشديد تعلم القراءة والكتابة، وقد أراد هوفت وزمالؤه 
األطفال،  ه��ؤالء  دم��اغ  داخ��ل  يحدث  م��ا  على  التعرف 
 14 و   11 بني  أعمارهم  مراهقاً   45 بدراسة  فقاموا 
سنة، حيث أعطوهم بطارية اختبارات لتحديد قدراتهم 
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بتصنيف  قاموا  وبناء على هذا  القرائية، 
كمعسرين  األط���ف���ال  ه����ؤالء  م��ن   25

قرائياً.
باستخدام  ال��ف��ري��ق  ق���ام  وق���د 
أسلوبني مختلفني لتصوير الدماغ، 
يشمل تصوير الرنني املغناطيسي 
نسبة  يقيس  وال����ذي  ال��وظ��ي��ف��ي، 
املخ  ف��ي  املستخدمة  األوكسجني 

الرنني  وت��ص��وي��ر  ال��ن��ش��اط،  أث���ن���اء 
الذي  العضلي،  لالنتشار  املغناطيسي 

يوضح العالقة بني مناطق الدماغ.
وقد قام الباحثون بعد ذلك بعرض أزواج مختلفة 

م��ن ال��ك��ل��م��ات ع��ل��ى امل��راه��ق��ني، وط��ل��ب��وا منهم حتديد 
اختالفها  من  الرغم  على  سجعاً،  تكّون  التي  الكلمات 

في التهجئة.
قرائياً  املعسرين  األط��ف��ال  نصف  ح��وال��ي  ف��وج��دوا 
لديهم نشاط زائد في أجزاء الدماغ القريبة من الفص 

األمين املعروف بااللتفاف األمامي التابع األمين.
     بعض األطفال املصابني كان لديهم وصالت أقوى 
في شبكة األلياف العصبية في الدماغ والتي تربط بني 

اجلزأين األمامي واخللفي من الدماغ.
وع��ن��د ف��ح��ص ن��ف��س األط��ف��ال ب��ع��د ع��ام��ني ونصف 
النشاط غير  بهذا  اشتركوا  الذين  األطفال  أن  وج��دوا 
للقراءة عن  تعلمهم  احتمال  زاد  الدماغ  في  االعتيادي 

األطفال املعسرين قرائياً اآلخرين.
وال��ورق��ة م��ع هؤالء  القلم  واس��ت��خ��دم��ت اخ��ت��ب��ارات 
األطفال لكنها لم تتنبأ باألطفال الذين ميكنهم النجاح.

األمر  يجعل هذا  ال��ذي  السبب  “إن  ويقول هوفت: 
مثيراً هو أنه حتى اآلن ال توجد مقاييس معروفة ميكنها 

التنبؤ مبن سيتعلم التعويض.”
لصحة  القومي  املعهد  مدير  جومتاتشر  آالن       
الطفل والتنمية البشرية، أحد املعاهد القومية للصحة، 

ت��ب��ص��رن��ا ح���ول كيفية  ال��ن��ت��ائ��ج  ي��ق��ول أن 
عن  قرائياً  املعسرين  بعض  تعويض 

مشاكل القراءة.
     ويقول جومتاتشر والذي 
مولت وكالته الدراسة: “ إن تعلم 
سبب معاناة األفراد اآلخرين من 
أن  ميكن  التعويض  ف��ي  مشاكل 
جديدة  ع��الج  ط��ري��ق  على  يدلنا 
إعاقات  تخطي  على  ملساعدتهم 

القراءة.”
     ال���دراس���ة ج���زء م��ن م��ج��ال جديد 
يستخدم  وال��ذي  التربوي”  األعصاب  علم   “ يسمى 
مشاكل  على حتسني  للمساعدة  الدماغ  دراس��ات صور 

األطفال واملراهقني.
من  للطالب  وبدائل  التركيبية  األصــوات  علم 

ذوي األعاقة
ساندي فلمنج – مت التحديث في 13 يوليو 2011

أمال  تعطي  املتخصص  التدريس  وب��رام��ج  أساليب 
للطالب من ذوي إعاقات القراءة، يجب أن تطلع على 
البدائل العالجية للقراءة للطالب من كل األعمار وجتد 
االستراتيجيات الفعالة للمعسرين قرائياً الذين يعانون 

من صعوبات في القراءة داخل فصلك.
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املقاالت واالبحاث

مناسبة  ـــقـــراءة  ـــل ل بـــديـــلـــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
لصعوبات القراءة

الطالب الذين يعانون من القراءة لديهم غالباً بدائل 
أكثر مما يتصور أولياء أمورهم أو حتى معلموهم، وهناك 
أساليب بديلة في التدريس ملساعدة الطالب على تخطي 
في  جناحها  أثبتت  كاملة  وبرامج  املؤقتة  التعلم  عوائق 
تعليم الطفل املعسر قرائياً، وهناك طرق تناسب أسلوب 

التعلم البصري والسمعي واحلركي واملتعدد احلواس.
واخل���ط���وة األول�����ى جت���اه دع���م ال���ط���الب املصابني 
فاملعلمون  أن��ف��س��ن��ا،  ت��ث��ق��ي��ف  ه���ي  ق�����راءة  ب��ص��ع��وب��ات 
يحتاجون  األم���ور  وأول��ي��اء  اخلصوصيون  وامل��درس��ون 
خللفية علمية حول األساليب التي لها أثر فعال وناجح 
البرنامج  اخ��ت��ي��ار  فعند  فيها،  املستخدمة  وال��ب��رام��ج 

املناسب سينجح الطالب حتماً بعد ذلك.
ما أهمية علم األصوات التركيبية؟

و  فعالة  طريقة  أكثر  التركيبية  األص���وات  م��ازال��ت 
من  للكثير  عقبة  تكون  أن  يومكن  القراءة،  لتعلم  مرنة 
استراتيجيات  هناك  لكن  القرائي  العسر  ذوي  القراء 

تساعدهم على تعلم املهارات الضرورية.
من إحدى هذه االستراتيجيات تقدمي املعلومة مباشرة 
بشكل خطوات تدريجية صغيرة، فبرامج القراءة التقليدية 
من  الطالب  ينقلون  أيضاً  والكثير  سريع،  بشكل  تتحرك 
الفصول  وف��ي معظم  امل���ادة،  من  التمكن  قبل  درس آلخ��ر 
التالي كمجموعة، ويعتبر  الدراسية ينتقل اجلميع للدرس 
تقدم الطالب مرضياً لو استجاب بشكل صحيح على األقل 
األحوال  معظم  في  يكفي  ال  وه��ذا  املعلومات،  من   70%
للتأكد من متكن بعض الطالب من املادة، ومن املهم التأكيد 
على تقدم القراء الذين يعانون من مشاكل العسر القرائي 
عن طريق تعليمهم على شكل خطوات صغيرة متدرجة حتى 
يصلوا لدرجة عالية من التمكن. ويستفيد الطالب أيضاً 

من البرامج التي تطبق بعض األساليب متعددة احلواس.

ش��ف��وي��اً مصحوباً  ت��ق��دمي��اً  ال��ت��ي تشمل  ال��ب��رام��ج    
أخرى  اساليب  أو  األل��وان  تستخدم  بصرية  مبعلومات 
جلذب االنتباه، وأيضاً التي تدمج الكتابة مع استجابات 
برامج ذات فرصة جناح عالية مع  أخ��رى هي  حركية 
القصص  مع  ال��دروس  فدمج  الطالب،  من  ع��دد  أكبر 
مكونات  هي  ال��ذاك��رة  وأعمال  الطالب  لعمر  املناسبة 
أساسية للبرامج العالجية الناجحة، و باإلضافة لذلك 
فمن املهم أن يكون لدينا محتوى يسمح للطالب بابتكار 
الصوتية  واملعلومات  التهجئة  لقواعد  اخلاص  مرجعه 

واملفردات اللغوية.
بدائل الصوتيات التركيبية

أخرى  استراتيجيات  هناك  للصوتيات  باإلضافة 
ملساعدة القراء على قراءة الكلمات غير املعروفة.

الكثير من هذه البدائل يركز على املعلومات البصرية، 
أو  الكلمات  مجموعات  )مثل  احل��روف  مجموعات  مثل 
 as الكلمات مثل  الشائعة من احلروف في  املجموعات 
الطالب  يتعلم  الكلمة حيث  أشكال  أو    – ild – eep
التفرقة بني الكلمات التي – غالباً – ما تختلط ببعضها 
ومتييز  للكلمة  اخلارجي  الشكل  إلى  النظر  طريق  عن 
احلروف الكبيرة من الصغيرة أو التي تنزل عن السطر.
ع��ن طريق   ( ال��ق��راءة  لتعليم  وك���رر  ان��ظ��ر  وطريقة 
أن تستخدم  الكلمات( ميكن  التكرار واحلفظ ألشكال 
مصممة  ص��وراً  تستخدم  البرامج  وبعض  أخير،  كحل 
برنامج  مثل  الكلمة  معنى  أو  احل���رف  شكل  لتحاكي 
العصا والكرة والذي استخدمه األفراد املصابني بعسر 
نتذكره  أن  يجب  الذي  األساسي  منائي.واألمر  قرائي 
هو وجود بدائل لتدريس القراءة، ومعظمها موجود في 
أنظمة التعليم العام، ويجب علينا أن نقوم بالبحث قلياًل 
حتى جند استراتيجيات وبرامج القراءة البديلة اخلاصة 
باملعسرين قرائياً، و كلما بذلنا جهداً أكبر في احلصول 

على البرامج املناسبة كلما كانت النتيجة فعالة.
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س���������وف حت����ت����اج 
مع  تتحدث  أن  إل��ى 
مدرسة طفلك لتوفير 
والدعم  امل���س���اع���دة 
كان  ف��إذا  املناسبني، 
ل���دى امل���درس���ة فهم 
القراءة  لعسر  جيد 
الكافي،  وال��ت��م��وي��ل 
ف��رمب��ا ل��ن ي��ك��ون من 
منر  أن  ال����ض����روري 
املذكورة  ب���امل���راح���ل 
أدن����اه. وف���ي حاالت 

أخ����رى، رمب���ا حت��ت��اج إل���ى ط��ري��ق��ة ف��ع��ال��ة أك��ث��ر لطلب 
املساعدة التي حتتاجها، ويجب عليك أن تتناقش دائماً 
ستكون  ألنها  إليها،  ال��ذه��اب  تنوي  التي  امل��درس��ة  م��ع 
أي خطة  بوساطتها  التي ستطبق  املدرسة  النهاية  في 

عمل.
مدير  أو  )ابتدائي(  1- حتدث إلي م��درس الفصل 

املرحلة )ثانوي(.
أخبرهم عن اهتماماتك وملاذا تظن أن ابنك قد يكون 
قرائياً، فرمبا يكونون قادرين على أن يتعرفوا  معسراً 

على  احتياجات طفلك واكتشاف الطرق ملساعدته.
2- اتصل بجمعية الدسلكسيا احمللية.

إن جمعية الدسلكسيا ميكنها أن توفر لك معلومات 

عن الدعم املتوفر في 
املنطقة احمللية.

3- حدد موعداً مع 
ت  جا الحتيا ا منسق 
صة  خلا ا لتعليمية  ا

في مدرسة طفلك.
ب��ع��د م��ق��اب��ل��ة مع 
م�����درس ال��ف��ص��ل أو 
م��دي��ر امل��رح��ل��ة، إذا 
مخاوفك  اس��ت��م��رت 
ف���ي���ج���ب ع���ل���ي���ك أن 
لترى  حت���دد م��وع��داً 

منسق املدرسة لالحتياجات التعليمية اخلاصة.
إن قانون ممارسات االحتياجات التعليمية اخلاصة 
بالدعم  األطفال  متد  أن  املدرسة  يجبر   2002 لسنة 
من  ليستفيدوا  ال��ف��رص��ة  جميعاً  ل��دي��ه��م  ي��ك��ون  ح��ت��ي 
لقانون املمارسات، فإن منسق  التعليم الشامل. وطبقاً 
االحتياجات التعليمية اخلاصة يجب عليه أن يبتكر خطة 
تتخذها  سوف  التي  اخلطوات  حتدد  فردية،  تعليمية 

املدرسة لتزود طفلك بالدعم املناسب الحتياجاته.
التعليمية،  االحتياجات  دليل  ق��راءة  املستحسن  من 
خ��اص��ة ل��آب��اء وأول���ي���اء األم�����ور، ق��ب��ل م��ق��اب��ل��ة منسق 
يحدد  الكتيب  فذلك  اخلاصة،  التعليمية  االحتياجات 
النقاط الرئيسية لقانون املمارسات، ويوضح اإلجراءات 

طلب المساعدة لطفلك
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ويخبر اآلباء بحقوقهم، إنه دليل مساعد جداً لفهم حقوق 
ابنك وما يجب أن يحدث عند مخاطبة املدرسة.

4- اخلطة التعليمية الفردية
عندما تقوم املدرسة بعمل خطة تعليمية فردية، يجب 
املدرسة  مع  منتظمة  مقابالت  تتوقع  أن  عندها  عليك 
)رمبا مرة كل فصل دراسي( وذلك ملراقبة التقدم، فإذا ما 
سار كل شيء بشكل جيد فإن ابنك اآلن يتلقى املساعدة 

والدعم املناسبني.
الفردية  التعليمية  تكن اخلطة  لم  إذا  ح��ال،  أية  على 
فعالة، أو لسبب ما غير مطبقة بشكل مناسب، فإن من 
الضروري احلصول على تقييم شامل من قبل عالم نفسي 

تربوي، أو مدرس مؤهل مناسب.
5- احلصول على تقييم من عالم نفسي تربوي

ميكنك طلب التقييم الرسمي من عالم نفسي تربوي 
في هيئة التعليم احمللية، فإذا لم تكن املدرسة راغبة أن 
أو  بنفسك مباشرة  أن تطلب ذلك  ابنك، فيمكنك  حتيل 

تطلب املساعدة من موظفي هيئة التعليم احمللية.
إن خدمة هيئة التعليم احمللية تكون في أغلب األحيان 
كنت  إذا  لذلك  طويلة،  انتظار  قائمة  ولديها  مضغوطة 
خاص،  تقييم  علي  احلصول  عليك  فيجب  مادياً  ق��ادراً 
س��واء عبر م��درس مؤهل مناسب أو عالم نفسي تربوي 
التعلم اخلاصة، وسوف  باألجر متخصص في صعوبات 
يكلفك هذا حوالي 350 جنيهاً استرلينياً وسوف يعطيك 

تقريراً شاماًل مكتوباً مع توصيات للدعم التربوي.
من  املستقلة،  التقييم  أماكن  عن  املعلومات  من  ملزيد 
مركز  أو  احمللية  الدسلكسيا  جمعية  إلى  فضلك حتدث 
تقييم مساهم، وكبديل لذلك ابحث عن عالم نفسي علي 

املوقع االلكتروني للجمعية النفسية البريطانية.
6- ناقش تقرير التقييم مع املدرسة

االحتياجات  منسق  مبقابلة  قم  التقييم،  إج��راء  بعد 
فالتقرير  التقرير،  نتائج  معه  وناقش  اخلاصة  التعليمة 

يجب أن يشكل األساس خلطة العمل مساعدة طفلك.
فإن  تقييم مستقل  علي  إذا حصلت  ح��ال،  أية  وعلى 
املدرسة لن توافق تلقائياً على النتائج، ففي هذه احلالة 
يجب عليك أن تتصل باملدير التربوي العام لهيئة التعليم 
خطة  تطبق  املدرسة  أن  من  التأكد  منه  وتطلب  احمللية 

العمل.
     إذا استمرت املصاعب مع املدرسة في تزويدك 
بالدعم الكافي، فرمبا حتتاج للحصول على مساعدة مدير 
املدرسة املسؤول عن ذوي االحتياجات اخلاصة، وميكن 
لطفلك أن يحصل على الدعم املناسب طبقاً لقانون متييز 
اإلعاقة باملدرسة وذلك إذا مت تشخيصه على أنه يعاني 

من إعاقة تعليمية.

نصائح للواجبات المنزلية
1- مقدمة

محبطة  تكون جتربة  أن  ميكن  املنزلية  الواجبات  إن 
ومزعجة لألطفال املعسرين قرائياً وآبائهم بشكل أساسي 
جعل  ف��ي  للمساعدة  النصائح  بعض  يلي  وفيما  ي��وم��ي، 

الواجب جتربة أكثر فائدة.
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على  التدريب  هو  املنزلية  الواجبات  هدف  أن  تذكر 
شيء مألوف البنك بالفعل، وإذا كانت الواجبات املنزلية 
مدرس  م��ع  ه��ذا  تناقش  أن  عليك  فيجب  ج���داً  صعبة 
ال��ط��ف��ل، وال جتعل اب��ن��ك ي��ص��اب ب��اإلح��ب��اط مل��ج��رد أن 
الواجب أصعب من مهاراته أو يأخذ وقتاً طوياًل، كما 
بوقت  السماح  أو  العمل  من  أقل  كميات  أن حتديد 

إضافي سوف يساعده في أغلب األحيان.
2- تأسيس نظام يومي

قم بعمل واجب يومي، فاخلطة املكتوبة أو البصرية 
املوضوعة في مكان بارز تكون مثالية، ويجب أن حتدد 
مكاناً معيناً للدراسة وللواجبات وخطة متفقاً عليها 
عند الرجوع إلى البيت، بحيث تكون مرنة بشكل كاٍف 

بحيث تسمح بنشاطات بعد املدرسة.
قدر  الواجب يجب أن يكون هادئاً  أداء  إن مكان 
اإلمكان مع توفر املساحة الكافية واألدوات املطلوبة 
م��ث��ل األق����الم وأق����الم ال��رص��اص وامل��م��ح��اة والكتب 
تطلب  إذا  مناسبة  املطبخ  منضدة  وإن  وغ��ي��ره��ا، 
اإلش��راف القريب في األوق��ات التي تكون فيها األم 

مشغولة.
حدد أفضل وقت البنك ألداء واجبه، ولتضع في 
ذهنك أن طفلك قد يكون متعباً بعد املدرسة، حيث إن 
عليه أن يعمل أكثر من نظرائه بسبب عسره القرائي، 

ولذلك رمبا يحتاج إلى استراحة قبل بدء الواجب.
القراءة اليومية ضرورية، فهي أمر يتطلب املزيد واملزيد 
ويتقنوا  ليتطوروا  قرائياً  املعسرين  للطالب  التدريب  من 
طفلك  مع  ع��اٍل  بصوت  فاقرأ  والكتابة،  ال��ق��راءة  مهارات 
عندما يصبح محبطاً، فهذا يساعده على أن يفهم ويستمتع 
مبا يقرؤه، كما يساعده على التعلم، وميكن لطفلك أيضاً 

القراءة بجانب شريط مسجل أو قرص مدمج.

3- البدء
سهلة،  أج��زاء  إل��ى  املنزلي  الفرض  مهام  قّسم 
لينتج  طفلك  شجع  املهام،  بني  استراحات  وأع��ط 
عجل،  على  تتم  التي  املهام  من  ج��ودة  أكثر  عماًل 
فالطالب املعسر قرائياً ميكن أن يصبح فاقداً للثقة 

عندما يواجه كميات كبيرة من العمل.
أن  من  لتتأكد  الواجب  متطلبات  مبراجعة  قم 
ابنك يفهم ما يفعله، اقرأ اإلرش��ادات بصوت عال 
عندما تعلم أنه من الصعب عليه أن يفهمها بدقة، 

وإذا لزم األمر حل معه أول مثال أو مثالني.
ساعد طفلك على ابتكار أفكار ملهارات ومشاريع 
الكلمات  معه  وراج��ع  العمل،  يبدأ  أن  قبل  الكتابة 
الصعبة التي قد يحتاجها، وفي بعض األحيان قم 

مبساعدته على عمل خطة للكتابة.
     شجعه على تقدمي العمل مستخدما مهاراته 
املثال، ميكنه أن يستخدم  الشخصية، فعلى سبيل 
ال��ص��ور إذا ك��ان ج��ي��داً ف��ي ال��ف��ن، وك���ان ذل��ك من 
الضروري أو املناسب، واكتب لطفلك حتى يستطيع 

تدوين أفكاره على الورق بشكل أكثر دقة.
4- تصحيح ومراقبة الواجب

ساعد طفلك علي تعلم التحرير واملراقبة الذاتية 
وفحص املهارات حتي ميكنه أن يبدأ عمله اخلاص 
املثال،  سبيل  فعلى  يكبر،  عندما  أكثر  باستقاللية 
عملية بسيطة مثل COPS ميكن أن تساعده عند 

مراجعة واجبه.
 O = ال��ك��ب��ي��رة(.  )احل����روف   C = Capitals
 P ال��ك��ل��ي(.  )امل��ظ��ه��ر   overall appearance
 S = ال��ت��رق��ي��م(.  )ع���الم���ات   = punctuation

spelling )التهجئة(.
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ركن أولياء األمور

علم طفلك أن يستخدم احلاسب اآللي عندما 

يكبر وعلمه كيفية استخدام املدقق اإلمالئي وشجعه 

أن يتعلم مهارات الكتابة باللمس على برامج تعليمية 

البريطانية  انظر متجر اجلمعية  للكتابة،  مقترحة 

للدسلكسيا BDA ملزيد من املعلومات.

إذا كان الطفل بطيئاً في إنهاء العمل، فشجعه 

الذي  العمل  كمية  ويحسب  مؤقتاً  يستخدم  كي 

أن  تذكر  ولكن  دقائق،  في خمس  ينجزه  س��وف 

أو كان صعباً جداً  طوياًل  لو أخذ وقتاً  الواجب 

فعليك أن تناقش هذا مع املدرس.

     امدح ابنك كثيراً عندما ينجز الواجب، 

وكن محدداً مع الشيء الذي أجنزه بشكل جيد.

5- التنظيم ) طالب الثانوي(

س��اع��ده��م ع��ل��ى ع��م��ل خ��ط��ة ش��ام��ل��ة للواجب 

التحريري تشمل مراجعة املواد ووضع مهام الواجب، 

وراقب الوقت املقضي عليى الواجب والنتائج.

شجع ابنك على أن يحتفظ مبالحظات املدرسة 

وقم بعمل ملفات لها معه حتي ال تضيع أو تتلف.      

نظم املالحظات حسب املواد الدراسية وتأكد 

األلوان  واستخدم  بالترتيب،  محفوظة  أنها  من 

ل��ف��ص��ل امل����واد ، وه����ذا مي��ك��ن أن ي��س��اع��د على 

التنظيم والتخطيط كثيراً.

إذا لم يفهم الطالب واجباتهم بدقة، رتب لهم 

نهاية  الفصل في  لقاء مع شخص آخر في نفس 

اليوم، أو اطلب من املدرسني أن يعطوهم تعليمات 

للواجبات التحريرية  اخلاصة الصعبة أو املعقدة.

أن  م��ن  لتتحقق  بانتظام  ب��امل��درس��ني  ات��ص��ل 

الطالب يكملون الواجبات واألعمال داخل الفصل 

بشكل صحيح، ويسلمون الواجب في املدرسة.

واألدوات  الكتب  يحضر  ابنك  أن  م��ن  تأكد 

خطة  بعمل  ق��م  ي���وم،  ك��ل  للمدرسة  الصحيحة 

حتريرية أو بصرية إذا كان األمر صعباً.

6- مهارات الدراسة ) طالب الثانوي(

تأكد من أن ابنك لديه اخلطط الفعالة إلجناز 

بعض املهام مثل كتابة املقال والدورات الدراسية 

مع  تنسق  أن  وميكنك  لالمتحانات،  وامل��ذاك��رة 

اخلاصة  التعليمية  لالحتياجات  املدرسة  منسق 

أو مدرسي املادة بخصوص هذا األمر.

ق���م ب��ب��ن��اء م���ه���ارات ع��م��ل م��س��ت��ق��ل��ة لطفلك 

واستراتيجيات حل املشاكل عند حدوث مشكلة، 

وعلى سبيل املثال، اجعل طفلك يفكر في طرق 

مختلفة ميكنه بها أن يكمل املهمة بشكل صحيح، 

وميكنه أيضاً أن يفكر فيمن يطلب منه املساعدة 

بعد جتربة كافة االستراتيجيات املمكنة.

االمتحانات،  ق��ب��ل  طفلك  م��ع  ال��ع��م��ل  راج���ع 

وش��ج��ع��ه ع��ل��ى أخ���ذ امل��الح��ظ��ات ع��ن��د املذاكرة  

ورسم  الهامة   الكلمات  اخل��ط��وط حت��ت  ورس��م 

الصور وغيرها  حتى يساعده ذلك على التذكر.

7- استخدام التكنولوجيا )طالب الثانوي(

إن استخدام احلاسب اآللي لتقدمي الواجب يصنع 

فرقاً ايجابياً في النتائج في املدرسة الثانوية.

وإن إمكانية حتويل الكتب الدراسية والقصص 

وغيرها إلى شرائط كاسيت أو أقراص مدمجة 

ميكن أن يسهل متطلبات القراءة والكتابة والقدرة 

على إجناز الفروض املدرسية واملنزلية.
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استفسارات القراء

أن  ميكنك  هــل  اليونسكو  مـــدارس  مــن  كمدرسة   -1

تنصحنا بأفضل اختبارات الفرز لعسر القراءة؟
يجب  الفرز  اختبار  أن  االعتبار  في  الوضع  يجب 
من  يعانون  الذين  للطالب  كمؤشر  فقط  يستخدم  أن 
خطر عسر القراءة، وال يجب أن يعامل هذا االختبار 
ًعلى  دل��ي��ال  يعتبر  أن  ميكن  وال  تشخيص،  كاختبار 
اإلصابة، وستجد قائمة باالختبارات املقترحة في ورقة 
التعليمات اخلاصة بالتقييم والفرز، وبعض اختبارات 
لعسر  البريطانية  اجلمعية  متاجر  في  متاحة  الفرز 
القراءة، ونحن نقدم أيضاً تدريباً قصيراً للمعلمني في 

فرز عسر القراءة.
عسر  فــي  الــشــخــص  تقييم  ميــكــن  عــمــر  أي  فــي   -2

القراءة؟
توجد كمية ال بأس بها من املعلومات اخلاطئة حول 
هذا املوضوع ويحتمل أن تكون كلها مرتبطة بامليزانية، 
القراءة  لتقييم عسر  مناسب  يوجد عمر سحري  فال 
على الرغم من أن التقييم ميكن أن يكون مفصاًل أكثر 
عاماًل  والكتابة  ال��ق��راءة  عناصر  بعض  تكون  عندما 

فيه.
عندما يصاب الطفل باإلحباط أو تظهر عليه مشاكل 
سلوكية يجب تقييمه، فترك الطفل عرضة للفشل هو 
أمر خطير نفسياً، والتدخل املتخصص املبكر أمر جيد 
دائماً للنجاح في املنهج، حيث يصعب حتقيقه في سن 

متأخرة.
يجب  القراءة  بعسر  إصابتهم  احملتمل  واألطفال 
أن  وحيث  تربوي،  نفسي  متخصص  إلى  يحولوا  أن 
يقترح  فإنه  الدولة،  من  يتم متويله  ال  القراءة  عسر 
ع��ن ط��ري��ق متخصص نفسي  ف��ح��ص خ���اص  ع��م��ل 
 400 يكلف حوالي  ال��ذي  األم��ر  وه��و  معتمد  تربوي 

اآلب��اء غير قادرين  أكثر، ومعظم  أو  جنيه إسترليني 
على حتمل هذه النفقات.

الطالب  ملــســاعــدة  الــكــلــيــة  تــفــعــل  أن  يــجــب  مــــاذا   -3

املصابني بعسر القراءة؟
الطالب  اح��ت��ي��اج��ات  تقييم  الكلية  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
فيما  لهم  املناسبة  التعديالت  وتطبيق  التعليمية 
التعلم  واالختبارات، وقسم دعم  االمتحانات  يخص 
في الكلية مسؤول عن هذا األمر، وميكن أن تتقدم 
الكليات بطلبات ملنظمة متويل املهارات لالحتياجات 

اخلاصة.
ابني متقدم يعمل في تدريب مهني وهو موهوب   -4

في  النجاح  يستطيع  ال  لكنه  الــيــدوي،  العمل  فــي  جــدًا 
االختبارات الكتابية، ماذا أفعل؟

أوال يجب على الكلية أن تتأكد من أن ابنك تتوفر 
التحريري،  االختبار  مكان  في  الالزمة  املتطلبات  له 
مثل الوقت اإلضافي، ولكن تصميم بعض اختبارات 
التدريب املهني ميكن أن يكون صعباً للمعسرين قرائياً، 
والتدريب  واملهارات  واألطفال  التعلم  لقانون  وطبقاً 
االختبار  هيئات  تكون  أن  يجب   ،2010 لعام  املهني 
املعسرين  للطالب  بديلة  ترتيبات  تقدمي  على  ق��ادرة 
قرائياً عند الضرورة، فيجب عليك االتصال مبصمم 
الدورة ملناقشة أنواع بديلة من طرق التقييم، ميكنك 
أيضاً أن تتقدم بشكوى إلى مكتب تنظيم االختبارات 
واملؤهالت العلمية   ‘OfQual’، وهو الهيئة املسؤولة 
اجنلترا،  في  والتقييم  واالخ��ت��ب��ارات  الشهادات  عن 
مثل  باالختبار  تقوم  التي  الهيئة  على  أيضاً  اتصل 
اتصل  أو   City and Guilds جيلدز  أن��د  سيتي 
املعادالت ومجلس  أو باحتاد هيئات  أخ��رى  ب��دورات 

مهارات القطاع.
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استفسارات القراء

5- سمعت أن الشفافيات امللونة ميكن أن تساعد األطفال املعسرين قرائيًا، فكيف تعمل؟
حوالي 35 إلى 40% من املصابني بعسر القراءة يعانون من مشاكل ضغط بصري حيث يبدو 
النص كما لو كان يتحرك أو يبدو مشوهًا نوعًا ما، واملرشحات اللونية سواءاً كانت على هيئة 
نظارات أو شفافيات ملونة تساعد كثيراً، فاملرشحات امللونة ميكن أن تساعد على جعل النص 
أوضح بصريًا وأكثر راحة للعني، وبهذا تساعد على عملية التعلم، لكنها لن تساعد الطفل على 
القراءة، للمزيد من املعلومات حول العيون وعسر القراءة و املمارسني املتخصصني، انظر العيون 

وعسر القراءة.
6- طفلي يتعلم القراءة والكتابة، لكنه يعاني حقًا في الكتابة، كيف ميكنني أن أساعده؟

الكتابة مهارة أكثر صعوبة من القراءة، وتتطلب كمية معينة من الطالقة في القدرة على فك 
الرموز الصوتية في الكلمة وحتويلها إلى رموز مكتوبة على الصفحة، وعند اقترانها بأي بطء 
في النمو أو ضعف في احلركات الدقيقة - والتي ترتبط غالبًا مبشاكل الدسبراكسيا - تكون 
النتيجة طفاًل محبطًا يقدم عدداً ال حصر له من األعذار لتجنب الكتابة، وجعل الطفل ميلي 
قطعة أو قصة ميكن أن يساعد كثيراً، ويفضل تعليم الطفل الكتابة باخلط املتصل في اللغة 

االجنليزية.
في العمل وأشعر بإحباط شديد وأعتقد أنني رمبا أكون معسرًا قرائيًا،  صعوبة  من  أعاني   -7

ماذا يجب أن أفعل؟
عسر القراءة صعوبة معترف بها طبقًا لقانون املساواة، الذي يعني أن املكان الذي تعمل به 
8- هل ميكن للعمل أن يفصل أحد املوظفني بسبب عسر القراءة؟شؤون املوظفني، ويجب على مكان عملك تقييم حالتك.يجب عليه دعمك، قم بأخذ موعد ملقابلة أحد مسؤولي املوارد البشرية أو الصحة الوظيفية أو 

التفرقة ضد شخص يعاني من إعاقة في مجال عمله يعتبر خرقًا لتشريع اإلعاقات اخلاصة، 
التحقق من مصاعب املوظف و يستخدم  العمل  التفرقة في اإلعاقات، يجب على رب  انظر: 
التعديالت املناسبة للموظف، ولو أثبت املوظف عدم كفاءة بعد مدة معقولة من الوقت، عندها 
لم تتوفر ميكنه فقط عند ذلك طلب رحيل املوظف.يجب على رب العمل البحث عن وظيفة بديلة في املنظمة تكون مناسبة أكثر لقدرات الفرد، ولو 
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األخبار احمللية

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 للمشاركةدوراتــنـــا

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
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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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دوراتــنـــا

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. 	

لاستفسار 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
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