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محمد يوسف القطامي  
رئيس مجلس إدارة اجلمعية 

الكويتية للدسلكسيا

كلمة العدد

كلمة
العدد

يطيب ل��ي ال��ت��واص��ل معكم ف��ي ه��ذا ال��ع��دد وك��ل عدد 
خالصة  من  يحويه  وما  العدد  هذا  تقدمي  ويسعدني 
في  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية  بها  قامت  أنشطة 
الدورات  من  العديد  عقدت  حيث   ،2011 العام  نهاية 
شاركت  كما  واالجنليزية،  العربية  باللغة  التأهيلية 
اجلمعية في تأسيس االحتاد العاملي للمعاقني والذي 
جيدة  دفعة  يكون  أن  نأمل  حيث  اسطنبول،  في  عقد 
في حتسني البيئة املالئمة لذوي صعوبات التعلم، كما 
أن اجلمعية بصفتها عضو مؤسس استطاعت أن تلعب 

دورًا قياديًا في إنشاءه.
أما مسك اخلتام فهو شكرنا للشركة الكويتية لنفط 
وذلك  اجلمعية  ألنشطة  الكبير  دعمها  على  اخلليج 
ن��أم��ل أن  امل��ال��ي للجمعية وال��ت��ي  ال��ت��ب��رع  م��ن خ���الل 
حتذوا املؤسسات والهيئات األخرى في دعم جمعيتنا، 
حتى نستطيع االستمرار في تقدمي أفضل اخلدمات 
من  تستفيدوا  ب��أن  األم��ل  م��ع  وللمجتمع  ألعضائنا 

مواضيع هذا العدد.
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األخبار احمللية

الشركة الكويتية لنفط الخليج تدعم أنشطة 
الجمعية الكويتية للدسلكسيا

     ضمن إط��ار ال��دع��م الذي 
تتلقاه اجلمعية الكويتية للدسلكسيا 
محمد  األس��ت��اذ  ق��ام  ملشروعاتها، 
ج���م���ع���ان احل���ري���ت���ي م��ك��ل��ف��اً من 
األس��ت��اذ ه��اش��م ال��رف��اع��ي رئيس 
الكويتية  الشركة  إدارة  مجلس 
املنتدب  والعضو  اخلليج  لنفط 
الله  بتسليم األستاذ جمال عبد 
نشاطات  لدعم  شيكاً  اجلمعة 
بتاريخ  ومشروعاتها،  اجلمعية 
حضر  وق���د   ،30/10/2011
األستاذ محمد يوسف القطامي 

رئيس مجلس اإلدارة في اجلمعية الكويتية للدسلكسيا هذا التسليم وتوجه 
بالشكر لله عز وجل أوالً، ثم إلى الشركة الكويتية لنفط اخلليج ممثلة باألستاذين الفاضلني هاشم 

الرفاعي ومحمد جمعان احلريتي.

محاضرة بعنوان »أدوات علمية متطورة في عالج 
الدسلكسيا«

إطار  ف��ي  عامة  ب��دع��وة  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية  قامت 
اللقاء الشهر الذي جتريه عادًة، وقد متت دعوة اخلبير العاملي في 
بعنوان:  الدسلكسيا بانتيلس ماكريس، الذي قدم للحضور عرضاً 
الثالثاء  ي��وم  وذل��ك  الدسلكسيا،  ع��الج  في  متطورة  علمية  أدوات 
29/11/2011، في مقر اجلمعية الكويتية للدسلكسيا، مما أسعد 

احلضور بنينّ لهم آخر األدوات املستخدمة في عالج الدسلكسيا.
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األخبار احمللية

دورة جديدة باللغة االنكليزية تحت عنوان “ شهادة في كيفية تدريس 

األطفال المعسرين قرائيًا “     

املشاركني  دفعة جديدة من  تخرج  احتفالية  ضمن 
في الدورة التأهيلية باللغة االجنليزية واملسماة شهادة 
في كيفية تدريس األطفال املعسرين قرائياً وذلك في 
الفترة الواقعة 29/9/2011-25، قام األستاذ محمد 
اجلمعية  في  اإلدارة  مجلس  رئيس  القطامي  يوسف 
محمود  أسامة  الدكتور  يرافقه  للدسلكسيا  الكويتية 

الدعاس اخلبير اللغوي العالجي ومدرب الدورات بتوزيع شهادات التخرج في جو ملؤه املرح والسعادة.

العالمي  لالتحاد  العامة  الجمعية  افتتاح  فعاليات  في  المشاركة 
للمعاقين في اسطنبول

العاملي للمعاقني في  العامة لالحتاد  في إطار افتتاح اجلمعية 
اسطنبول في الفترة 23-22 أكتوبر 2011، شارك األستاذ محمد 
الكويتية  اجلمعية  عن  املؤمتر  هذا  فعاليات  في  القطامي  يوسف 
للدسلكسيا للحصول على لقب عضو مؤسس لهذا االحتاد، وقد 
الكويتي  الوفد  أبرزها  من  ك��ان  الفتة  فعاليات  املؤمتر  في  ج��رت 
املشارك الذي عكس تقدم الكويت في مجال خدمة ذوي االحتياجات، 
وبنينّ مدى تقدم العمل في مجال صعوبات التعلم عامة والدسلكسيا 
رأسها  وعلى  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية  تقوده  ال��ذي  خاصة 

األستاذ محمد يوسف القطامي رئيس مجلس اإلدارة.
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األخبار احمللية

المشاركة في التحضير واللقاء الحواري المفتوح 
في مؤتمر اليوم العالمي لالفراد ذوي االعاقة

  ضمن فعاليات معرض الكويت خلدمات 
ذوي االحتياجات اخلاصة الذي يقيمه مركز 
السور لتنظيم املعارض واملؤمترات، شاركت 
وذلك  فيه،  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية 
السيد مشاري  دع��وة كرمية من  من خالل 
الشمروخ املدير العالم للمعرض بتاريخ -28
بالزا،  ك���راون  فندق  ف��ي   ،29/11/2011
والبرامج  املطبوعات  من  منتجاتها  بعرض 

احملوسبة.

المشاركة في فعاليات معرض الكويت لخدمات 
ذوي االحتياجات الخاصة

شاركت اجلمعية الكويتية للدسلكسيا في 
التحضير وفي اللقاء احلواري املفتوح وفي 
اإلعاقة  ذوي  لألفراد  العاملي  اليوم  مؤمتر 
2011، الذي تقيمه بوابة التدريب برئاسة 
احتفالية  ضمن  من  العلبان  كفاية  السيدة 
األمم امل��ت��ح��دة ب��ه��ذا ال��ي��وم، وال����ذي جرى 
وقد   ،2-3/12/2011 بني  ما  الفترة  في 
قامت اجلمعية الكويتية للدسلكسيا بعرض 

منتجاتها من مطبوعات وبرامج محوسبة في جناح مخصص لها في الديسكفري، وقد لقيت إقباالً الفتاً.
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األخبار احمللية

اجتماع مع األستاذة منيرة المطوع والدكتورة 
العوضي واألستاذ هاشم تقي

 مت عقد اجتماع في اجلمعية الكويتية للدسلكسيا للمعاقني بني السيد محمد القطامي رئيس 

مجلس إدارة اجلمعية الكويتية للدسلكسيا، واألستاذة منيرة املطوع عن اجلمعية الكويتية للمعاقني 

والدكتورة العوضي مستشارة رئيس الهيئة العليا للمعاقني واألستاذ هاشم تقي مدير اجلمعية الكويتية 

للمعاقني وذلك صباح يوم الثالثاء املوافق 11/10/2011، ومت النقاش حول دور األعضاء املنتخبني 

في إجناز األعمال املطلوبة منهم كأعضاء في الهيئة، ومت االتفاق على حتديد موعد ملناقشة املوضوع 

مع رئيس الهيئة العليا للمعاقني الشيخ جابر املبارك.

األستاذ القطامي يقوم بعرض الرجل اآللي في 
الكلية األسترالية     

قام األستاذ محمد يوسف القطامي رئيس مجلس اإلدارة في اجلمعية الكويتية للدسلكسيا بعرض 

برنامج الرجل اآللي )الربوت( في الكلية األسترالية مبشرف وذلك يوم 22/11/2011 في الساعة 10 

لع احلضور على مناذج من تطبيقات الروبوت في مجال العسر القرائي )الدسلكسيا(  صباحاً، حيث اطنّ

وما ميكن أن يستفاد منه في مساعدة املصابني بصعوبات التعلم من الطالب واملتعلمني، وقد أبدى 

احلضور إعجابهم واستحسانهم لذلك.
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األخبار احمللية

األستاذ القطامي والدكتور الدعاس يقومان بزيارة  

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

  قام األستاذ محمد يوسف القطامي رئيس مجلس اإلدارة 

أسامة  الدكتور  يرافقه  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية  في 

الدورات  ومدرب  العالجي  اللغوي  اخلبير  الدعاس  محمود 

في اجلمعية املذكورة بزيارة إلى مقر مؤسسة الكويت للتقدم 

عبد  عدنان  األس��ت��اذ  والتقيا   26/12/2011 في  العلمي 

التعاون  أوج��ه  بحث  مت  وق��د  املؤسسة،  عن  احملسن ممثاًل 

قرائياً  للمعسرين  العون  يد  مد  في  العمل  وآف��اق  املشترك 

خاصة وذوي صعوبات التعلم عامة، ودعم مشروعات اجلمعية في مختلف املجاالت اخلاصة بعملها.

ميكن احلصول على نسخة من برنامج ألفا العربي لعالج متييز األصوات املختلفة من خالل سمعها،
وهذا املنتج متوفر لدى دسلكسيا انتر ناشيونال التجارية.
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آنليزجيرو،  الدكتورة  قالت 
وه��ي ج��زء م��ن ف��ري��ق املعهد: 
“تشير جميع البيانات املتوفرة 
السمعية  ال��ق��ش��رة  أن  ل��دي��ن��ا 
لدى األفراد الذين يعانون من 
عسر ال��ق��راءة هي أق��ل صقاًل 
ملعاجلة  احمل��ددة  لالحتياجات 

الكالم.«

وق����د وج����د ال��ب��اح��ث��ون أن 
يعانون من  ال��ذي��ن  األش��خ��اص 
مشاكل  لديهم  ال��ق��راءة  عسر 

في معاجلة األصوات وترجمتها في أدمغتهم.

     ويجري اآلن تسليط الضوء على هذا العجز 

ي��ك��ن م��ع��روف��اَ مسبقاً  ل��م  ال���ذي 
امل���رض بشكل  ب��ه��ذا  أن��ه مرتبط 
معيناً  خلاًل  أن  ويعتقد  مباشر، 
اإلشارات  معطيات  معاجلة  في 
أعراض  أه���م  م��ن  ه��و  السمعية 

مرض عسر القراءة.

     وقام فريق من الباحثني 
في  العليا  املعلمني  م��درس��ة  ف��ي 
عطل  باكتشاف  فرنسا،  باريس، 
الدماغ  م��ع��اجل��ة  من�����وذج  ف����ي  
لإليقاعات السمعية )الفونيمات( 
بعسر  املصابني  لدى  اليسرى  السمعية  القشرة  في 
القراءة، وهذا يعني أن املصابني بهذه احلالة يعانون 

من معاجلة الكلمات التي يقرؤونها.

وراء  تكمن  السمع  ف��ي  مشكالت 
مرض عسر القراءة )الدسلكسيا(

ميكن احلصول على حروفي األولى لعالج القراءة والكتابة.
وهذا املنتج متوفر لدى دسلكسيا انتر ناشيونال التجارية
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األخبار العاملية
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ال�����دراس�����ة، وجد  ه�����ذه  ف����ي       
معاجلة  من���وذج  ف��ي  تعطاًل  الباحثون 
املتعلقة  السمعية  لإليقاعات  ال��دم��اغ 
السمعية  ال��ق��ش��رة  ف���ي  ب��ال��ص��وت��ي��ات 
القراءة،  بعسر  املصابني  لدى  اليسرى 
على  بالقدرة  يرتبط  العجز  ه��ذا  وأن 

عملية معاجلة أصوات الكالم.

     ب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل����ك، أظهر 
استجابة  ال���ق���راءة  ب��ع��س��ر  امل��ص��اب��ون 
الوتيرة  ذات  ل���إلي���ق���اع���ات  م��ف��رط��ة 
امل��رت��ف��ع��ة، ال��ت��ي ت��ت��دخ��ل ب��ش��ك��ل غير 
املمكن  ومن  اللفظية،  بالذاكرة  مباشر 

تشويه في متثنّل  إلى  ي��ؤدي  قد  “اإلفراط”  أن هذا 
أصوات الكالم.

     وبالتالي، فإن النتائج تشير إلى أن القشرة 
السمعية اليسرى لدى الناس املصابني بعسر القراءة 
قد تكون أقل استجابة من أجل التحول إلى ترددات 
من  األمثل  هي  تكون  والتي  املرجوة،  للغاية  محددة 
أجل حتليل أصوات الكالم، واالستجابة بشكل مفرط 
–حتماً- لقدرات  أم��ر ض��ار  ل��ت��رددات أع��ل��ى، وه��و 
الذاكرة اللفظية القصيرة املدى، وهذا اخللل احملدد 
أهم  ميثل  السمعية  اإلش����ارات  ح��س��اب  عملية  ف��ي 

أعراض مرض عسر القراءة.

كيف ميكن للدماغ معاجلة الكالم، ووضع الكلمات 
مع بعضها بجمع الوحدات الصغرى للصوت؟

إن ال����دراس����ات ال���ت���ي ن��ش��ره��ا ال��ب��اح��ث��ون في 
)ماساتشوستس( أظهرت أن قصور اللغة امللفوظة/ 
مرضى  يتعلم  عندما  حتى  موجودة  تبقى  املنطوقة 

عسر القراءة اجليدة.

في  ع��اٍل  أداء  وذات  موضوعية  ال��دراس��ة  وكانت 
-أظهروا  ب��ال��غ��ني  ش��ب��ان  م��ن  ُط��ل��ب  ح��ي��ث  معظمها، 
إل��ى أصوات  االستماع  ال��ذك��اء-  م��ن  عالية  م��ع��دالت 
ومطابقة  الكمبيوتر،  شاشة  على  بأشكال  مقترنة 
ه���ذه األص����وات م��ع األش���ك���ال، ف��وج��دوا أن مرضى 
عسر القراءة لديهم مشكالت أكثر في التعرف على 

األصوات من غير املرضى.

قد يستجيب األفراد المصابون بعسر القراءة –بشدة- إلى 
نشاط العناصر األساسية للصوت، متسببين ألدمغتهم 

بعطل في توضيح المعلومات
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األشخاص الذين عندهم احتياجات تربوية خاصة في 
القراءة يواجهون صعوبة بصورة أساسية في فهم الصلة 
بني األحرف واألصوات، وكنتيجة لذلك، فإن من يعاني من 
ضعف القراءة ال يستطيع فك تشفير الكلمات أو استخدام 
املهارات الصوتية  لألحرف التي تشكل الكلمة، والقراءة 
االحتياجات  ذوي  األطفال  عند  نفسية  معضلة  تشكل 
أنها  امل��دارس  ومشكلة  التعليم.  في  اخلاصة  التربوية 
من صعوبات  يعانون  الذين  الطالب  من  الكثير  حترج 
 التعلم، وتتسبب في منعهم من القراءة بشكل مستمر.

 ن�سائح عن كيفية م�ساعدتنا للطالب املع�سرين القراءة

حقائق يجب على املدر�سني معرفتها

وبعبارات  باختصار  مكتوبة  وس��ائ��ل  ت��ق��دمي   -

مباشرة.
- إسقاط التفصيالت السلبية وغير الضرورية.

والتي  اخليارات،  متعددة  املوضوعات  جتنب   -
على  والتركيز  للغة،  معقدة  حتليالت  تتطلب 
تخص  التي  واحلقائق  ال��ض��روري��ة  التفصيالت 

صلب املوضوع.
لالستماع  إض��اف��ي  ب��وق��ت  للطالب  ال��س��م��اح   -
الكتابة  وسائل  حول  األفكار  وصياغة  والتفكير 

والنطق املستخدمة في الصف.
- السماح للطالب مبناقشة املهمات مع بعضهم ومع املدرسني لإليضاح.

- استخدام النماذج البصرية والتشاركية عند اإلمكان للحصول على فهم للوسائل املناسبة باستخدام 
املهارات التعليمية البصرية.
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معالجة عجز انسيابية اللغة 

الطرق التي ميكن أن يستخدمها املدرسون للمساعدة على تفعيل هذه املعاجلة:
- تسجيل احملاضرات والدروس للطالب إلعادتها في املنزل عند الدراسة، والتدرنّب عليها.

- االستعانة مبدرس خصوصي أو أشخاص مناسبني إلعادة صياغة التعليمات كتابة أو على الشريط.
- تبسيط الكلمات في النص، وإعادة صياغتها مع إسقاط الكلمات واجلمل غير األساسية، وتقليل 

سلبياتها.
- مساعدة األطفال بتلخيص ماقرؤوه وكتابته باختصار، وتسهيل فهم املصطلحات.
- توفير مناذج جيدة للعمل، وحتديد اخلصائص التي تساهم في حتسني نوعيته.

- التأكد من فهم الطالب للسمات التي متيز العمل اجليد عن العمل السيء.
- توزيع مهمات القراءة الكبيرة إلى جلسات صغيرة.

- مالحظة األجزاء األكثر أهمية في النص والتعليمات بتحديدها، وكتابتها بشكل مبسط، واختصار 
املصطلحات.

- إنشاء دليل للدراسة يتضمن مفردات وتعريفات أساسية، وأسئلة توجيهية، وبيانات إيضاحية عن 
أهداف التعلم من القراءة واملهمات.

- االستخدام احلر للنماذج البصرية، والصور، والفيديوهات، ومناذج الكمبيوتر، أو أي وسائل أخرى 
متوفرة للسماح للطالب باستخدام مهاراتهم املعقولة لفهم الوسائل والتعبير عن فهمهم لها.

- السماح للطالب باستخدام النماذج البصرية واملشروعات كبدائل للمهمات املكتوبة أو املنطوقة عند 
إمكانية ذلك.

آي باد
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مركز �سحة الدماغ واجلهاز الع�سبي

     وجد الباحثون أنه لفهم واستيعاب املعلومات الواردة في 

حديث ما، يحتاج الدماغ أن يكون قادراً على مزامنة التردد بني 
الصوت والسمع، وهذه املزامنة بني موجات الصوت مع السمع 

تسمى التوافق.
     وعندما يتم توافق عمل الدماغ مع الصوت يتمكن الدماغ 
واملصابون  السمعية،  اإلش��ارة  وتفسير  وتفصيل  تصحيح  من 
األصوات  بتلك  املزامنة  هذه  في  ليهم مشكالت  بالدسلكسيا 
التي يقع ترددها في نطاق )30 ميغا هرتز( وهي التي تساعد 
على فهم واستيعاب احلديث، ومن هنا ندرك صعوبة تبني وفهم 

أصوات احلديث التي يحتاجها املرء للتعلم والقراءة.

تكنولوجيا خا�سة بالعيون

ه���اري���س  دي���ف���ي���د  م����ت����خ����ص����ص ال����ع����ي����ون      
البصريات  في  بدأ بتطوير عدسلت ملونة والباحث 
 ،1980 ع��ام  إنكلترا  وي��ذك��ر أن ك��ل واح��د من في 
عمى األل���وان، وق��د وجد عشرة أشخاص يشكو من 
طول  ت��غ��ي��ر  أن  تصل ال��ب��اح��ث  التي  الضوء  موجة 
امللونة قادرة على تخفيف إلى العني يجعل العدسات 
عند االنحراف البصري، الذي  ال���ق���راءة  م��ن  يجعل 
بالدسلكسيا  قيل: امل��ص��اب��ني  وق��د  صعبة،  مهمة 
أش����خ����اص ي���ع���ان���ون من إن واحداً من بني خمسة 
املصابني اض��ط��راب ال���ق���راءة، وأن  م����ن   %  74
من  يعانون  االنحراف البصري.بالدسلكسيا 
التي      ومن املفيد استخدام  البصرية  العدسات 

تتوفر كنظارات طبية تشابه النظارات الشمسية الرمادية اللون، حيث يشترك في عملها ستة عشر فلتراً ملوناً، 
أمريكا  في  بالدسلكسيا  املصابني  وبعض  األل��وان  بعمى  املصابني  لتساعد  جداً  متطورة  وهي عدسات خاصة 

للقراءة بسرعة أكبر وليروا الكلمات أكثر وضوحاً.
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     أظهرت نتائج املاسح 
 MRI ال��ض��وئ��ي  الطبي 
األطفال  ل��دم��اغ  ن��ش��اط��اً 
املصابني بالعسر القرائي 
الذين أخضعوا لالختبار 
من قبل الباحثني، الذين 
أنواع  متكنوا من حتديد 
األطفال  دم����اغ  ل��ن��ش��اط 
الذين تطورت قدرتهم في 

القراءة مبرور الزمن.
     وهؤالء األطفال املصابون بالعسر القرائي الذين أظهروا حتسناً ملحوظاً كانت لديهم كلهم نشاطات واضحة في 
قشرة الفص اجلبهي اليميني، وهذه املنطقة تتحد مع الذاكرة البصرية، ويعتقد العلماء أن القارئني الناجحني املصابني 

بالدسلكسيا يحفظون كلمات تساعدهم على القراءة.
     ومن املعروف أن اجلزء األيسر من الفص الدماغي األمامي األمين هو اجلزء األهم في الدماغ لتعلم اللغة عند القراء 

الطبيعيني، ولكن املصابني بالدسلكسيا رمبا يستخدمون اجلزء األمين من الفص الدماغي ليساعدهم في القراءة.
     وقد بينت هذه األبحاث أن تعليمات القراءة استخدمت طرقاً وأساليب بديلة ومتعددة أفادت بشكل كبير األطفال 

املصابني بالدسلكسيا لتعلم القراءة بشكل كاٍف ولتحصيل الفائدة بشكل كامل.

القراءة بالت�سميم

البروفسور املساعد ملشروع التصميم الرقمي األلكتروني 
الذي يسمى )القراءة بالتصميم( رينيه سيوارد، يصف 
هذا املشروع بأنه عبارة عن مجموعة من األدوات التي 
جتمع في مكان، ثم تؤخذ لإلفادة منها في مكان آخر، 
عبر  استخدامها  ميكن  األدوات  من  املجموعة  وه��ذه 
ملساعدة  وفاعل  كبير  بشكل  التربويني  لدعم  اإلنترنت 
األطفال املصابني بالعسر القرائي، فهي توظف الصوت 
والبصر واحلركة لتزيد من فاعلية القراءة عند األطفال 

املعسرين لألعمار ما بني 9-11 سنة.

الن�ساط الدماغي عند املع�سرين قرائياً
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    إن ألدوات )القراءة عن طريق التصميم( عدد من النشاطات، نذكر 

منها؛

العناصر الصوتية واإلبداعات البصرية. 1 .

األصوات املألوفة. 2 .

التي تأخذ شكل الظالل. احلروف الساكنة . 3

املؤشر الذي يتحرك كاإلصبع. 4 .
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جهاز حمو الأمية ال�سوتي

ب��اد، وي��دع��ى ص��وت محو األم��ي��ة، وه��و أداة تعليمية،       برنامج أب��ل آي 
ومصدر لتعليم الوعي الصوتي،  واملعاجلة الصوتية، ومبادئ األبجدية، 
وعلم الصرف، وبرنامج محو األمية الصوتي يحل مكان تقنية الشاشات 
إليها  الوصول  فيمكن  البرنامج  هذا  تطبيقات  أما  التقليدية،  اللمسية 
وميكن  األش��ي��اء،  ملختلف  األل���وان  تغيير  على  ال��ق��درة  ففيها  بسهولة، 

استخدام  من  بدالً  الكلمة  لكتابة  األصبع  أو  القلم  يستخدم  أن  للطالب 
اه���ت���م���ام الطالب. ي��س��ت��ح��وذ ع��ل��ى  ت��ف��اع��ل��ي  ت��ط��ب��ي��ق  إن����ه   امل���ج���س���م���ات، 

حركة الفأرة مضبوطة بحيث تظهر خصائص األحرف الصوتية.
إطالة األحرف الصوتية للكلمات بشكل أفقي.

العالج والوقاية من ع�سر القراءة

عسر القراءة اضطراب في معاجلة معلومات محددة، وليس له عالقة بالقدرة على التفكيرأو فهم أفكار معقدة، 
فمعظم املصابني بعسر القراءة ميلكون ذكاء متوسطاً أو فوق متوسط.

إن مشكالت عسر القراءة حتدث عندما تكون هناك مشكلة في مناطق الدماغ التي تساعد على تفسير الكالم وحتليله، 
األحرف لصياغة  تشفير أصوات  تتطلب فك  والتي  الكلمة،  تعرف  مهارات  الطفل على  قراءة  تعتمد  وتظهر عندما 

الكالم، وهذا قد يؤدي إلى صعوبات في فهم اجلمل والنصوص.
ومتتد أعراض مرض عسر القراءة من صعوبة قراءة اجلمل البسيطة إلى مراحل أعقد من هذه كاالرتباك مابني 
احلرفني )bd( باللغة اإلنكليزية، وقد تظهر أيضاَ كاضطراب في الكتابة، واضطراب في احلساب، حيث تتطلب 

جميعها إشارات لتوصيل املعلومات.
ومن املهم أيضاً أن نفهم أن املعسرين قرائياً قد يعانون أيضاً من انخفاض احترام الذات ومشكالت سلوكية 

أخرى، وبالتالي، يجب وضع خطة تربوية فردية لكل طفل، إذ إن كل طفل يحتاج إلى عناية خاصة. 
ويوصى باتباع التعليمات العالجية، وباملدربني اخلصوصني، وبالتعامل املنهجي اإليجابي، وباملساعدة النفسية، 

وبامليزات اإلضافية.
ومبا أن مرض عسر القراءة وراثي، فيجب على العائالت املصابة أن تبذل جهوداً للتعرف على املشكالت بشكل 

مبكر، وتوفير احللول املطلوبة.
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اإدارةال�سغوط

تعتبر إدارة الضغوط مهارة مهمة ألي زوجني، وخاصة 
التربوية  االحتياجات  ذوي  من  طفل  لديهما  زوجني  ألي 
اخلاصة، أو األشكال األخرى من االحتياجات اخلاصة، 

ل��دي��ك ض��غ��وط منوذجية  وس��ت��ك��ون 
الفريدة  التحديات  متوازية مع 

ذوي  من  طفل  لديها  لعائلة 
االحتياجات اخلاصة.

فيما يلي توجد نصائح 
في  تساعدك  أن  ميكنها 

الضغوط، عن طريق  إدارة 
حتسني مهاراتك في إدارتها  

في  مهمة  م��ه��ارات  وستشكل 
احلياة ألطفالك.

1- إدارة الضغوط عن طريق التفكير 

عن  اإلي��ج��اب��ي  التفكير  تعلم  اإلي��ج��اب��ي، 
طريق:

> تخيل األسوأ، واألفضل، والنتائج احملتملة للمشكالت، 
وتخيل كيفية التعامل مع هذه النتائج.

> إحاطة نفسك بأشخاص من ذوي التفكير اإليجابي.
> توطيد العالقة الطيبة مع املدرسة.

2- التخفيف من الضغوط عن طريق وضع معايير ميكنك 

حتقيقها، بوضع أهداف ممكنة التنفيذ، فعندما تضع 
أهدافاً مبستوى عال، أو يصعب حتقيقها قد متيل إلى 
أكبر وال يعطي  بالفشل، وهذا يشكل ضغطاً  الشعور 

حافزاً ألي عمل أو إجناز.
3- حتديد الضغوط عن طريق معرفة اإلمكانات:

> هناك شيء غريب حول املواقف التي تشكل ضغطاَ علينا، 
هو أننا كلما شعرنا بالضغط أكثر كلما ازداد ضغطنا 
بشكل أسوأ، وعندما نتقبل بأننا عجزنا عن السيطرة 
على املشكلة نعطي الراحة ألدمغتنا لتحديد 
احللول الواقعية التي ميكنها حتسني 
موقف أو عمل ما بشكل مختلف، 
االحتياجات  ذوي  م��ن  فطالب 
-على سبيل  اخلاصة  التربوية 
املثال- ميكنه أن يلبي متطلبات 
الكليات  لكن  للجامعة،  الدخول 
الدراسة  أو  التربوية  االجتماعية 
لنمطه  مالئمة  أكثر  تكون  املهنية 
إمكاناته،  تقبل  وعن طريق  التعليمي، 
يستطيع والداه مساعدته للمضي قدماً في 

دراسته ليكون ناجحاً.
4-التخطيط  ووضع جدول لتخفيف ضغوطاتك:

التخطيط طريقة عظيمة لتخفيف الضغوط، ميكن أن 
يكون بسيطاً بأخذ بضع دقائق في الصباح لكتابة املهمات 
التي يجب عملها في اليوم، فالتركيز على إنهاء املهمات 
الهامة، وإجناز مهمات أقل أهمية عندما يسمح الوقت، 
 وتقسيم املهمات الكبيرة إلى صغيرة، مهام أكثر قابلية لإلدارة.
5-االهتمام باالحتياجات اجلسدية لتخفيف الضغط عن 

طريق الهرولة، السباحة، املشي في احلديقة، األيروبيك، 
الرقص ... إلخ، أو عن طريق أي نشاط تفضله يتضمن 
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رياضة جسدية.
من  يخفف  أن  مي��ك��ن  ل��الس��ت��رخ��اء  وق���ت  6-تخصيص 

الضغط:
إذا كنت مثلي ستجد أن فكرة تخصيص وقت لالسترخاء 
تشكل ضغطاً مثل أي شيء آخر، لكن من األفضل إيجاد 
هذا الوقت إن كنت تأمل في تخفيف الضغط في حياتك، 
وإذا اهتممت باحلاجة لالسترخاء أوالً ستجد طاقة أكبر 

ملواجهة متطلبات أخرى في احلياة.
7-تخفيف مستويات الضغط من خالل التنظيم:

عملك  وم��ك��ان  بيتك  ف��ي  ال��ف��وض��ى  م��ن  التخفيف   
الضغط، وضع كل شيء  أن يخفف من مستويات  ميكن 
في مكانه ميكن أن يزيد من كفاءتك في البيت واملنزل، 

بتشجيع  الكفيلة  السبل 

LD مهارات القراءة ل

لزيادة  جيدة  طريقة  يعتبر  أطفالك  عمل  مكان  وتنظيم 
إنتاجيتهم أيضاَ.

املتعة عندما تكون العائلة مجتمعة
القراءة نشاط رائع حول بركة السباحة أو في غرفة 
الفندق مساء، وتخصيص نشاط للقراءة ضمن املخطط 
اليومي: يتعلم األطفال من مختلف األعمار منه الصلة ما 
بني القراءة واملعرفة مهم بالنسبة لهم، وعلى سبيل املثال؛ 

إذا كنتم وعائلتك تتحضرون للسفر، فاقرأ كل ما 
كتب حول وجهتكم مع أطفالك، وبهذا سوف تضيف 
إلى معرفتهم شيئاً جديداً عن املكان الذي ترغبون بالسفر 

إليه.

جدول الدراسة املنظمة
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مشاركة كل العائلة
تظهر الدراسات أن األمهات عندهن القابلية للقراءة 
ألطفالهن أك��ث��ر م��ن اآلب���اء، وم��ن األف��ض��ل دف��ع اآلباء 
واألبناء الكتساب خبرات قراءة إيجابية، وإن تخصيص 
وقت للقراءة مع الوالد أو اجلد يعتبر من األوليات، ألن 
اآلباء يقرؤون الكتب بصوت مرتفع مع أبنائهم وبشكل 
األطفال  سيبتهج  وبذلك  األمهات،  تفعله  عما  مختلف 

بالنتائج والتجربة من كليهما.

اسأل أطفالك عن آرائهم
التقومي واملناقشة جزء مهم لتجربة إيجابية في قراءة 
الكتب، فاسأل أطفالك أسئلة بسيطة، مثل: هل أحببت 
الكتاب؟ هل أحببت النهاية؟ هل حتب قراءة هذا الكتاب 
مرة أخرى الحقاً؟ وال تتفاجأ إذا طلب الطفل إعادة قراءة 
نفس الكتاب مرة ثانية، مما يعني أنك قمت بعمل رائع، 

وساعدت في تشجيع أطفالك على القراءة.
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ع�سر القراءة  واحلمية

اآلباء الذين لديهم أطفال معسرون قرائياً، أو يعانون من الصعوبة في التركيز، واالستماع، أو 
يعانون من الذهول أو النسيان والتشتت بسهولة سيدركون أهمية مراقبة النظام الغذائي لديهم.

فمن خالل البحث تبني أن األطفال الذين لديهم أية درجة من نقص االنتباه يتأثرون بردة فعل 
أو  الطازج،  البرتقال  وعصير  احللويات،  الشوكوال،  الكوال،  مشروبات  مثل  محددة  أغذية  ضد 
االسكواش باإلضافة إلى األطعمة التي حتتوي على امللونات، ورقائق البطاطس، واملواد احلافظة 

... إلخ ..
ميكن لطفلك أن يعترض على بعض األطعمة واملشروبات واحللويات، هذه األطعمة تسبب اإلدمان 

ومن الضروري منع الطفل عنها.

الوجبات الغذائية التي ت�ساعد 

الأطفال املع�سرين قرائياً

الفواكه والسلطات.
اخلضروات الطازجة واملطبوخة.

األسماك  التي حتوي أحماضاً دهنية مثل السلمون واملاكريل والتونة، )األحماض الدهنية في 
هذه األسماك حتسن من القدرات العقلية(.

- اجلوز.
- السبانخ

- القمح
- اخلبز 

- اللنب
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هل ميكن اعتبار عسر القراءة نوع من انواع العجز ؟
األطفال املصابني بعسر القراءة مبدعني وذوي بديهة سريعة ، ولكن يعانون من صعوبات في مجال 

التعلنّم، وعندما يجدون احلقل املناسب لهم سنجد أنهم يبدعون فيه بامتياز.
كيف ميكنني تعليم الرياضيات لألطفال املعسرين قرائيا؟

األطفال املصابني بعسر القراءة يعانون من مشكلة في تذكر الرموز املستخدمة في الرياضيات، 
وبالتالي فإن مشكلة هؤالء األطفال مع الرياضيات تتشكل بشكل اساسي من صعوبة التمثيل الرمزي 

للعمليات واملباديء االساسية في الرياضيات.
تشكيلها  التي ميكن  األدوات  أو  اليدوية  الفعاليات  على  تعتمد  التي  التعليمية  ف��األدوات  لذلك 
الطالب  أن  التأكد  املهم  من  األطفال،   لهؤالء  الرياضيات  تعليم  في  فعالة  وسائل  تعتبر  وترتيبها 
يدرك املفاهيم األساسية للرياضيات والرموز اخلاصة بالعمليات األساسية األخرى،وكيف وملاذا يتم 

استخدامها وهذه اخلطوات ستؤدي إلى النتيجة املرجوة من عملية التعليم.
هل ميكن عالج عسر القراءة باألدوية والعقاقير؟

في بعض احلاالت الفردية مت اكتشاف ان بعض األدوية ميكن ان تساعد في عالج عسر القراءةو 
على سبيل املثال بعض العقاقير التي تستخدم لتخفيف الصداع وحاالت الغثيان التي ترافق القراءة 
لدى بعض املصابني بعسر القراءة. ولكن هذا االسلوب ال يجدى نفعا مع مشاكل وصعوبات التعلم 
لبعض  بالنسبة  تكون خطيرة  تأثيرات جانبية قد  لها  الطبية  والوصفات  االدوي��ة  األساسية. بعض 
األشخاص، كما ان استخدام بعض العقاقير وملدى طويل قد يؤدي إلى اعتماد الشخص على هذه 

االدوية ملساعدته في القراءة وغيرها.
وعلى كل حال، الكثير من االحصائيات السابقة قد اثبتت ان العديد من املصابني بعسر القراءة 
التي تسهم في  ناجحني ومبدعني، وقد مت بحث وتطوير عدد من االستراتيجيات  كانوا اشخاصاً 
تعليم الطالب املصابني بالعسر القرائي، و تقدمي املشورة التربوية والتدريس اخلصوصي يسهم في 

تعزيز التعلم .
هل ميكن أن تسهم املعاجلة البصرية في عالج عسر القراءة؟

وفقاً لبيان السياسة املشتركة لألكادميية األمريكية لفحص النظر، واجلمعية البصرية األمريكية 
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صعوبات  مباشر  وبشكل  يعالج  ال  البصري  العالج   “

التعلم وعسر القراءة ، ولكن العديد من األعراض التي 
ترتبط عادة مع  عسرا القراءة ميكن ان تكون ناجتة 
املشاكل  يعالج  البصري  العالج  بصرية.  مشاكل  عن 
التي تنتج عن ضعف في عضالت العني أو غيرها من 
املشاكل في الرؤية واستخدام العيون، وذلك من خالل 
التدريبات اخلاصة  وجلسات بناء املهارات أو األجهزة 

الفعالة كالعدسات.
عالجها  ميكن  التي  للمشاكل  الشائعة  األمثلة  من 
التقريب  ومشاكل  التتبع  مشاكل  ال��ب��ص��ري،  بالعالج 

ومشاكل اإلضاءة .
 ما هي األذن الصمغية؟

األطفال  عند  الصمغية   ب��األذن  يسمى  ما  يحدث 
لنزالت  نتيجة  كلتاهما  أو  األذن��ني  إحدى  عندما تسد 
البرد او االنفلونزا أو إلتهاب في األذن.ويعرف أيضا ب� 

“فقدان السمع التوصيلي”

األذن الصمغية تعتبر من اهم اسباب عسر القراءة 
سماع  على  ق��ادر  غير  الطفل  يصبح  حيث  املكتسب، 
القدرة  وبالتالي عدم  املنطوقة بوضوح كافي  الكلمات 
كلمة.  كل  تشكل  التي  املنفصلة  األص��وات  على متييز 
ليصبحوا  ف��ي س��ن مبكرة  ل��الط��ف��ال  وه���ذا ض���روري 
قادرين على االستماع إلى االجزاء املنفصلة لكل كلمة 

والتعرف على هذه االصواتو 
وإذا لم يتم عالج ما يسمى 
باألذن الصمغية  فإن الكفل 
س��ي��ع��ان��ي م����ن ض���ع���ف في 

اللغوي  التطور  التأخرفي  وبالتالي  الصوتي  ال��وع��ي 
وضعف في الذاكرة قصيرة األمد.

بالنفس  الثقة  على  الــقــراءة  عسر  يؤثر  هــل 
لدى املصابني به؟

في عملية التعليم يتم التركيز وبشدة على مهارات 
القراءة والكتابة ، وكنتيجة مباشرة فإن الطلبة املصابني 
بعسر القراءة سيعانون من االحساس بالفشل مما يؤثر 
بشكل مباشر على ثقتهم بأنفسهم ويعزز لديهم القناعة 

بأنهم أغبياء.
املصابني  الطلبة  يحصل  ان  املهم  من  فغنه  ولهذا 
بعسر القراءة على  املديح وعلى شهادات التقدير وعلى 
أقرانهم  عليها  يحصل  كما  املختلفة  التشجيع  وسائل 
ممن ال يعاني من عسر القراءة.ومن املفيد ان نعلم ان 
إكمال جزء من عمل كتابي في الصعب يعتبر أصعب 
بشكل مضاعف لدى الطالب الذين يعانون من عسر 
القراءة مما هو عليه عند اقرانهم ممن ال يعانون عسر 

القراءة.
م��ن امل��ه��م اي��ض��ا ان ي��ك��ون ل��دى ال��ط��الب املصابني 
بعسر القراءة  فصول للتربية البدنية واحلرف اليدوية 
متنحهم  الفصول  ه��ذه  ألن  االسبوع  خ��الل  والرياضة 

االحساس بالراحة اثناء التعلم.
مستحيل  شبه  يعتبر  أخ��رى  اجنبية  لغات  تعلنّم  إن 
للطالب الذين يعانون من القراءة وبالتالي ستؤدي إلى 
الفشل، لذلك على  املدارس ان تكون مرنة وتأخذ بعني 

االعتبار هذه النقاط.
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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 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
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تها 5  3( دورة تدريبية عاملية، باللغة العربية، مدنّ
الدورة   هذه  ورسوم  باألسبوع(،  )لقاءان  أسابيع 
، حيث سيمنح املشترك شهادة  200 دينار كويتينّ
باللغة العربية من اجلمعية الكويتية للدسلكسيا، 
وشهادة عاملية من بريطانيا، وهي شهادة تأهيلينّة 
على املستوى العاملي في تدريس األطفال املعسرين 

قرائينّاً ) الدسلكسيا (.

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

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

تها 5  1( دورة تدريبية محلينّة، باللغة العربية، مدنّ
أيام باألسبوع، ساعتان يومياً، ورسوم هذه الدورة 
50 دينارانّ كويتيانّ، حيث سيمنح املشترك في نهاية 
اجلمعية  من  ومشاركة«  »حضور  شهادة  الدورة 
الكويتية للدسلكسيا، وهي شهادة تأهيلينّة محلينّة 
املعسرين  األطفال  تدريس  في  العربية  باللغة 

قرائينّاً ) الدسلكسيا (.

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

كويتينّاً.

تها 5  2( دورة تدريبية محلينّة،  باللغة اإلجنليزية، مدنّ
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 تأهيلينّة محلية 
املعسرين  األطفال  تدريس  اإلجنليزية في  باللغة 

قرائينّاً ) الدسلكسيا(.

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

األطفال املعسرين قرائينّاً ) الدسلكسيا (.

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

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

)تعطى هذه الدورة ملن حضر دورة املسح(.

في  محلية  »شهادة  محلية،  دورة  جديد   )9
طريق  عن  للمعسرين  املركبة  الكلمات  تدريس 
أيام،   5 تها  مدنّ العربية،  باللغة  الصوت«  سماع 
هذه  ورسوم  يومياً،  ساعتان  باألسبوع،  يومان 
املشترك  كويتينّاً، 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 تها  مدنّ 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 الصوتينّات للمعسرين.

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

كويتينّاً.

في  محلينّة  »شهادة  محلينّة،  دورة  جديد   )10
طريق  عن  للمعسرين،  بة  املركنّ الكلمات  تدريس 
تها 5 أيام،  سماع الصوت« باللغة اإلجنليزية، مدنّ
هذه  ورسوم  يومياً،  ساعتان  باألسبوع،  يومان 
املشترك  سيمنح  حيث  كويتينّاً،  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 تها  مدنّ الصوت«  سماع 
هذه الدورة 200 ديناراً كويتينّاً، حيث سيمنح املشترك شهادة 
للدسلكسيا، وشهادة  الكويتية  باللغة اإلجنليزية من اجلمعية 
وتكون  احملدود(،  املباشر  التعليم  )من  بريطانيا  من  عاملية 
الصوتينّات  تدريس  في  العاملي  املستوى  على  تأهيلية  شهادة 

للمعسرين.
د الدورات بناًء على طلب املشتركني بها، وعددهم. •تتحدنّ 	
د موعد الدورات إذا اكتمل عدد املنتسبني إليها. •يتحدنّ 	

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
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