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محمد يوسف القطامي  
رئيس مجلس إدارة اجلمعية 

الكويتية للدسلكسيا

كلمة العدد

كلمة
العدد

ن��ل��ت��ق��ي م����رة أخ�����رى م���ن خ����ال ه����ذا ال���ع���دد اجلديد 
واألنشطة  ال��ف��وائ��د  م��ن  ج��دي��دة  مجموعة  ونستطلع 
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة خ���ال ال��ف��ت��رة املنصرمة، 
العطاء،  من  عند حد معني  نتوقف  أن  نستطيع  ول��ن 
العطاء فتح علينا  أب���واب  ب��اب م��ن  فكلما خرجنا م��ن 
أب������واب م���ن اخل���ي���ر وال���ع���م���ل يف  ت���ع���ال���ى-  –بفضل اهلل 
على  العدد حرصنا  ه��ذا  ويف  قرائيًا،  املعسرين  خدمة 
أن نحيطكم علمًا باألبحاث املفيدة واألخبار السعيدة 
ال��ت��ي ت���زرع األم���ل يف ال��ن��ف��وس وت��دل��ك��م على ش��يء من 
ومنكم  التوفيق،  اهلل  م��ن  آملني  املتواصلة،  نشاطاتنا 

النصح واإلرشاد.



3

اجلمعية الكويتية للدسلكسيا - العدد الثالث والعشرون - يناير  2012

األخبار احمللية

ب��دع��وة م��ن م��ؤمت��ر TED  ال��ع��امل��ي ال���ذي يشرف 
على فعالياته في الكويت أ. محمود أغيورلي، وبتاريخ  
قام  ال��ع��ام��ة،  اجل��اب��ري��ة  مكتبة  وف���ي   ،11/1/2012
ومدرب  العالجي  اللغوي  اخلبير  ال��دع��اس  أسامة  د. 
الدورات في اجلمعية الكويتية للدسلكسيا بتنفيذ ورشة 
عمل بعنوان: الدسلكسيا بنينّ التوعية والعالج بني فيها 
اخلطة  ومعايير  منها،  العالج  وط��رق  وأسبابها  آثارها 

الناجحة للقيام بذلك.

ف��ي حولي،  للبنات  القطوف  م��درس��ة  م��ن  ب��دع��وة 
وبتاريخ 19/1/2012 قام د. أسامة الدعاس اخلبير 
ال��ل��غ��وي ال��ع��الج��ي وم����درب ال�����دورات ف��ي اجلمعية 
بعنوان:  عمل  ورش���ة  بتنفيذ  للدسلكسيا  الكويتية 
قرائياً،  املعسرين  ومشكالت  الدسلكسيا  خصائص 
عن  غائبة  كانت  التي  احلقائق  م��ن  كثيراً  فيها  ب��نينّ 
املعلمات وأولياء األمور الستدراك املشكالت التعلمية 

عند أبنائهم وبناتهم.

ابتدائية  بنت احلارث  بدعوة من مدرسة جويرية 
بنات، وبتاريخ 18/1/2012 قام د. أسامة الدعاس 
اخلبير اللغوي العالجي ومدرب الدورات في اجلمعية 
أثر  بعنوان:  عمل  ورشة  بتنفيذ  للدسلكسيا  الكويتية 
الدسلكسيا في العملية التعليمية، بنينّ فيها أهم السبل 
من  لفيف  وقد حضرها  املشكلة،  لهذه  التصدي  في 

املدرسات وأولياء األمور.
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األخبار احمللية

الزهور )مركز مهارات  ملتقى  وتنظيم من  بدعوة 
الدعاس  أسامة  د.  قام  ُعمان،  في سلطنة  ال��ق��راءة( 
بتنفيذ دورة نوعية في جامعة السلطان قابوس، مسقط 
استراتيجيات  عنوانها:   28-31/1/2012 بتاريخ 
عالجية تطبيقية للمعسرين قرائياً في البيت واملدرسة، 
وقد القت هذه الدورة مشاركة واسعة وفائدة عملية 

كبيرة وترحيباً من اإلعالم واملجتمع العماني.

بدعوة من مدرسة الدوحة االبتدائية بنون، بتاريخ 
13/3/2012 قام أ. محمد يوسف القطامي رئيس 
اللغوي  اخلبير  الدعاس  أسامة  ود.  اإلدارة  مجلس 
الكويتية  اجلمعية  ف��ي  ال����دورات  وم���درب  ال��ع��الج��ي 
صعوبات  ب��ع��ن��وان:  عمل  ورش���ة  بتنفيذ  للدسلكسيا 

القراءة، اكتشافها وطرق العالج.

بدعوة من مدرسة املطالع متوسطة بنات، بتاريخ 
14/3/2012 قام د. أسامة الدعاس اخلبير اللغوي 
الكويتية  اجلمعية  ف��ي  ال����دورات  وم���درب  ال��ع��الج��ي 
للدسلكسيا بتنفيذ ورشة عمل بعنوان: استراتيجيات 
معرفية من واقع املصابني بالدسلكسيا، حضرها جمع 
واملهتمني  األم��ور  وأول��ي��اء  والطالبات  امل��درس��ات  من 

واملتخصصني بصعوبات التعلم. 
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األخبار احمللية

بدعوة من مدرسة فاطمة بنت الوليد ثانوية بنات، 
بتاريخ 28/3/2012 قام د. أسامة الدعاس اخلبير 
اللغوي العالجي ومدرب الدورات في اجلمعية الكويتية 
للدسلكسيا بتنفيذ ورشة عمل بعنوان: طرق الكشف 
عن صعوبات التعلم عموماً، والدسلكسيا خصوصاً، 
في جو يشيع بالسرور ويحمل الفائدة لكل احلضور 

من معلمات ومتعلمات ومسؤولني.

والتفاؤل  باخلير  مليئة  جميلة  أمسية  ف��ي 
الكويتية  اجلمعية  قامت   24/1/2012 بتاريخ 
طالب  م��ن  ج��دي��دة  دف��ع��ة  بتخريج  للدسلكسيا 
العالج  ع��ل��ى  ب��ع��د حصولهم  ال��ق��رائ��ي،  ال��ع��س��ر 
املناسب ليواصلوا تعلمهم في فصولهم النظامية 

في املدارس بكل ثقة، وقد مثل اجلمعية كل من 
وأ.  اإلدارة،  مجلس  رئيس  القطامي  محمد  أ. 
نسيمة القطامي عضو مجلس اإلدارة، وبانتيليس 
مكريس خبير الوسائل التعليمية اخلاصة بالعسر 

القرائي.
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األخبار احمللية

استقبل أ. محمد يوسف القطامي رئيس مجلس اإلدارة، وأ. جمال عبد الله اجلمعة مدير الشؤون اإلدارية في 
اجلمعية الكويتية للدسلكسيا املهندس سالم أحمد الناشي مساعد نائب املدير العام لشؤون التدريب في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتاريخ 25/1/2012، وقد مت البحث في سبل وأساليب التعاون لتطوير العمل 

بني اجلهتني.

استقبل أ. محمد يوسف القطامي رئيس 
اجلمعة  الله  عبد  جمال  وأ.  اإلدارة  مجلس 
الكويتية  اإلدارية في اجلمعية  الشؤون  مدير 
أ.  من  ك��اًل   7/2/2012 بتاريخ  للدسلكسيا 
أحمد الهاشمي عضو مجلس اإلدارة واملدير 
عضو  الهاشمي  الكرمي  عبد  وأ.  التنفيذي، 
اإلعالمية  اللجنة  ورئ��ي��س  اإلدارة  مجلس 
والعالقات العامة في قناة العطاء الفضائية، 
وقد مت بحث عدد من القضايا ذوات االهتمام 
املشترك ملا فيه خير املصابني بصعوبات التعلم 

عامة والعسر القرائي خاصة.
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األخبار احمللية

الكويتية  اجلمعية  تعقدها  التي  الشهرية  ال��ن��دوة  إط��ار  في 
في  النفسية  الباحثة  ق��ام��ت  شهر  ك��ل  مطلع  م��ع  للدسلكسيا 
كيفية  ب��ع��ن��وان:  م��ح��اض��رة  ب��إل��ق��اء  ال��رش��ي��د  أ. ض��ي��اء  اجلمعية 
تشخيص حاالت الدسلكسيا، بتاريخ 20/2/2012، وقد لقيت 
احملاضرة استحسان اجلمهور وأثارت الكثير من االستفسارات 
القطامي رئيس  أ. محمد  القرائي، وذلك بحضور  العسر  حول 

مجلس اإلدارة.

في   20/2/2012 ب��ت��اري��خ  ان��ع��ق��د 
الكويتية  باجلمعية  االجتماعات  قاعة 
ألعضاء  السنوي  االجتماع  للدسلكسيا 
جدول  ت��ن��اول  مت  وق��د  اإلدارة،  مجلس 
املذكور  ب��االج��ت��م��اع  امل���ن���اط  األع���م���ال 
اجلمعية  دور  ف��اع��ل��ي��ة  م��ن  ي��زي��د  مم��ا 
البشرية،  التنمية  وتطوير  املجتمع  في 
وذلك برئاسة أ. محمد القطامي رئيس 
مجلس اإلدارة، وعضوية كل من أ نسيمة 

القطامي وبحضور أ. محمد فهمي مندوباً عن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.

استقبل أ. محمد يوسف القطامي رئيس مجلس 
اإلدارة، ود. أسامة محمود الدعاس اخلبير اللغوي 
الله  عبد  جمال  وأ.  ال���دورات،  وم��درب  العالجي 
اإلداري��ة في مقر اجلمعية  الشؤون  اجلمعة مدير 
الكويتية للدسلكيا كاًل من د. عثمان بن عبد العزيز 
اخليرية  اجلمعية  إدارة  مجلس  رئيس  عثمان  آل 
العربية  اململكة  ال��ري��اض،  ف��ي  التعلم،  لصعوبات 
السعودية، وأ. سلطان العثمان عضو مجلس اإلدارة 

فيها، ومت بحث الكثير أوجه التعاون، ومت توقيع مذكرة تفاهم بني اجلمعيتني آملني من الله تعالى التوفيق.



8

اجلمعية الكويتية للدسلكسيا - العدد الثالث والعشرون - يناير  2012

األخبار احملليةاألخبار احمللية

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

دورة  بتنفيذ  ال��ق��ط��ام��ي  ي��وس��ف  محمد  أ.  ق���ام 

متخصصة في العسر القرائي في البحرين، مبركز 

اخلدمات التربوية اخلاصة لألطفال )تفاؤل( وذلك 

بتاريخ 29/3/2012 وقد لقيت هذه الدورة ترحيباً 

واس��ع��اً م��ن املتخصصني ف��ي امل��ج��ال امل��ذك��ور ومن 

أمور  وأولياء  العام  بالتعليم  املعنيني  من  احلضور 

املصابني بالعسر القرائي )الدسلكسيا(.
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األخبار العاملية

بقلم: بوال أشفيرا

للتحدث  م��ص��م��م��ة  ب��ع��ق��ول  خ��ل��ق��ن��ا  ج��م��ي��ع��ن��ا 
واالستماع، ولكن ال أحد منا ولد بدماغ مصممة 
من أجل القراءة، لذلك فإن أي طفل متعود على 
القراءة يكون قد كيَّف تركيبة دماغه القدمية إلى 
وإنها  احلديثة،  األوض���اع  تواكب  جديدة  تركيبة 
خلطوة كبيرة أن يكون أغلب األطفال قادرين على 

القيام بهذا التغيير دون عناء.

وق��د ص��رح م��ؤل��ف ك��ت��اب )ب��روس��ت واحلبار( 
القصة والعلم في عملية قراءة الدماغ، وهو من 
أكثر الكتب مبيعاً عام 2007، وهو الدكتور )والف(، 

بأن القارئني اجليدين يقومون بكل بساطة بابتكار 
جولة قراءة جديدة في الشق األيسر من الدماغ 
كالسماع  ل��اله��ت��م��ام،  مثيرة  مناطق  ب��اس��ت��خ��دام 

والرؤية والتحدث والذاكرة واإلدراك.

ومشقة  صعوبة  يجدون  األطفال  بعض  ولكن 
كبيرين في القراءة وبشكل غير عادي، وذلك أن 
األطفال  معظم  أن  إل��ى  تشير  ال��دراس��ات  أغلب 
في املدارس يقومون باستخدام الشق األمين من 
الدماغ عند القراءة، بالرغم من أن هذه الطريقة 

غير مناسبة للقراءة. 

إن ع��م��ل ال��ش��ق األمي���ن م��ن ال���دم���اغ مرتبط 
بطريقة ما باملهارات البصرية واملكانية، فالكثيرون 
ي��ع��ان��ون من  الفنانني وال��ن��ح��ات��ني وامل��ف��ك��ري��ن  م��ن 
األطفال  دم��اغ  أن  من  الرغم  وعلى  الدسلكسيا، 
املصابني بالدسلكسيا تعمل بطريقة مختلفة، إال 
أنه من املمكن أن يتدرب دماغهم على التكيف مع 
إلى  عملية حتتاج  أنها  من  الرغم  على  ال��ق��راءة، 
وملعرفة  ذل��ك،  على  لتدريبهم  اجلهد  من  الكثير 
وإصالح املشكلة التي يعانون منها بالضبط، وهذا 

ما قالته الدكتورة )والف(.

رسوم غالف كتاب ) بروست والحبار(
القصة والعلم في عملية قراءة الدماغ
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األخبار العاملية

األطفال  ب��أن  ي��ع��رف��ون  املعلمني  م��ن  الكثير  إن 
املصابني بالدسلكسيا يعانون من صعوبة بالغة في 
قراءة األحرف بشكل أصوات، ولكن أبحاث الدكتورة 
)وال��ف( أك��دت بأن سرعة تصنيف ه��ؤالء األطفال 

والتعرف إليهم مهمة أيضاً.

ولذلك فقد قام فريق الدكتورة )والف( بابتكار طريقة 
جديدة، فقد طلبوا من أطفال تتراوح أعمارهم ما 

أن  االبتدائية،  واملرحلة  امل��درس��ة  قبل  ما  سن  بني 
ينظروا إلى مجموعة من األحرف واأللوان واألرقام 
مرسومة على ورقة، وتصنيف كل منها في مجموعته 
بصوت عاٍل، فالحظوا أن األطفال املصابني بالعسر 
القرائي كانوا بطيئني أكثر من األطفال الطبيعيني 
في هذا التمرين على الرغم من أن عالماتهم كانت 
متساوية في باقي املواد مع األطفال العاديني الذين 

يقرأون بشكل جيد .

جامعة  أجرته  ال��ذي  البحث  لتقارير  وفقاً 
من  ال��رغ��م  على  أن��ه  أثبتت  فقد  )تينيسيا( 

اعتماد الطفل في سن املدرسة على 
تصل  لدرجة  البصري  التعلم  طريقة 
إلى 85 % إال أنه يتم جتاهل اختبار 
الفحص البصري بشكل دائم ملرحلة 
م��ا قبل امل��درس��ة، وف��ي ح��ال أجري 
هذا االختبار فسيكون مقتصراً على 
االختبارات املبدئية فقط، وهذا غير 
كاٍف الكتشاف الطفل الذي يعاني من 
هناك  كانت  إذا  وفيما  الدسلكسيا، 
إصابة بالدسلكسيا فإنها لن تالحظ 
إال في مرحلة دراسية متأخرة، ولهذا 
)تينيسيا(  ج��ام��ع��ة  ق��ام��ت  ال��س��ب��ب 
اختبار جديد يستطيع كشف  بابتكار 

الدسلكسيا في وقت مبكر من عمر الطفل. 

النظام الديناميكي البصري، الدوز
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األخبار العاملية

وقد أطلق على االختبار اسم )نظام التقييم 
البصري( وقد ابتكرت هذا االختبار )ينغ لينغ آن 
شني( مساعدة البروفسور املعالج، وهو برنامج 
سهل وبسيط، يحتاج إلى دقيقة واحدة فقط 
هذا  في  مبساعدتها  قام  وقد  عليه،  للتعرف 
االختبار )لي شي( دكتور األبحاث السابقة في 
الليزر، وهو معالج متقاعد، وكذلك  تطبيقات 
البروفسور )جيم لويس( وهو أيضا بروفسور 

فيزيائي متقاعد.

ب��أن االختبار البصري  ه��ذا وق��د قالت )ش��ني( 
االضطرابات  اك��ت��ش��اف  ع��ل��ى  س��ي��س��اع��د  امل��ب��ك��ر 
الذين  األط��ف��ال  أن  وأض��اف��ت  امل��وج��ودة،  البصرية 
يخضعون لالختبار البصري املبكر احلالي )القدمي( 
الكثير  ألن  وذل��ك  املناسب،  لالختبار  يخضعون  ال 
أثناء  واح��دة  تعتمد على عني  االختبار  أدوات  من 
الفحص، وقد أثبتت الدراسات أن عيني املفحوص 
هذه  كانت  ولهذا  واض��ح،  بشكل  بالتآلف  تقومان 

االختبارات ال تعطي النتيجة الصحيحة.

إن األطفال الذين يستخدمون برنامج )دوز( 
يقومون فقط باجللوس ومتابعة الرسوم املتحركة 
ملدة 3 دقائق أو ممارسة األلعاب على احلاسب 
حيث أنه ال تكون هناك استجابة انفعالية وال 
متدد في حركة العني وال استجابة شفوية من 
قبل الطفل أيضاً، فالنقطة املهمة إذاً أن الطفل 

ال يستطيع تشخيص احلالة التي مير بها، وهو 
ال يستطيع إعطاء املعلومات الصحيحة للطبيب 

املعالج.

املتحركة  ال���رس���وم  ت��ش��غ��ي��ل  اب���ت���داء  ف��ع��ن��د 
ستقوم األشعة حتت احلمراء بتقدير االنحياز 
الثنائي  االن��ع��ك��اس  مهمة  واخ��ت��ب��ار  ال��ب��ص��ري، 
واالنقشاع  العالي  االنحراف  وترتيب  العيني، 
املهمة،  العصبي  االل��ت��ه��اب  وم��ش��اك��ل  العيني 
لكشف  أهمية  أق��ل  ديناميكي  اختبار  ويتبعه 
الطبيعي واالستجابات  العيني غير  االنحراف 
خطط  وق��د  ه��ذا  العيني،  والكسل  العصبية 
الباحثون أن يضيفوا بعض االختبارات األخرى 
التي تستخدم عيني الطفل الكتشاف األمراض 
اضطرابات  مالحظة  تتضمن  التي  العقلية، 
العسر  واض��ط��راب��ات  ال��ن��ش��اط  ف��رط  صعوبة 

القرائي والتوحد.

إن جميع البيانات والرسوم مسجلة بطريقة 
رق��م��ي��ة، وس��ت��رس��ل ب��ط��ري��ق��ة أل��ك��ت��رون��ي��ة إلى 

املتخصصني عند احلاجة.

وإن الدكتورة )شني( وفريقها يأملون في أن 
يصبح  اختبار دوز في يوم من األيام موجوداً 
فحص  ف��ي  املتخصصة  ال��ع��ي��ادات  جميع  ف��ي 

ومعاجلة األطفال.
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البروفسور  أج��راه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب  إن 
املتخصص في علم النفس التربوي )سنيبس 
في  الكاثولوكية  اجلامعة  في  ه��ورد(  جيمس 
أث��ب��ت��ت أن األشخاص  ق��د  أم��ري��ك��ا وآخ����رون 
املصابني بالعسر القرائي أشخاص موهوبون 

مع شيء من القدرات اخلاصة.

البروفسور  ب��ه��ا  ق����ام  ال��ت��ي  ف���ال���دراس���ة 
البصرية  للصور  ترتيباً  تتضمن  )سنيبس( 
ف���ي تفصيالت  م���ن االس���ت���م���رار  وت��خ��ف��ي��ف��اً 
احلاالت التي تؤدي إلى تشابه صوري كبير، 
مصابني  أش��خ��اص  على  بعرضها  ي��ق��وم  ث��م 
طبيعيني  أش��خ��اص  وعلى  القرائي  بالعسر 
من طالب املرحلة اجلامعية، وكانت النتيجة 
أن األشخاص املصابني بالعسر القرائي قد 
الصور  وترتيب  املعلومات،  باستنتاج  قاموا 
بشكل صحيح، بينما لم يستطيع األشخاص 

الطبيعيون فعل ذلك.

وق���د مت ف���ي ه���ذا االخ��ت��ب��ار ال��ط��ل��ب من 
املشاركني، أن يبحثوا عن حرف التاء في بحر 
من األحرف على جهاز احلاسب، وقد لوحظ 
بالعسر  بشكل متكرر أن املشاركني املصابني 

األشخاص   على  التفوق  استطاعوا  القرائي 
الطبيعيني.

أثبتت  الدقيقة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  سلسلة  إن 
مليؤون  بالدسلكسيا  املصابني  األشخاص  أن 
بالقدرات اإلدراكية املتميزة، فعلى سبيل املثال 
احلاالت  ذوي  األش��خ��اص  أن  العلماء  أثبت 
لديهم  ت��ك��ون  ق��رائ��ي��اً  املعسرين  م��ن  اجل��ي��دة 
نظرات محيطية حادة أكثر من غيرهم، فقد 
ق��ام )غ��ادي جير وج��ي��روم ليتيف( وهما من 
)ماساشوستس  مؤسسة  في  اإلدراك  علماء 
التكنولوجية( باستخدام )الدرفة امليكانيكية( 
وهي اختصار ملا يسمى )آلة فحص اإلدراك 
املرئي(.  فقد أضيئت حواف احلرف بنور المع 
إلى  احل��روف  منتصف  من اخللف ميتد من 
العاديون بتصنيف  القراء  محيطها، وقد قام 
بدقة  الوسط  منطقة  ومعرفتها في  األحرف 
بالعسر  امل��ص��اب��ون  أم���ا األش���خ���اص  أك���ب���ر، 
القرائي فقد استطاعوا أن يصنفوا األحرف 
التي كانت داخ��ل و خ��ارج احل��واف املطلوبة، 
املعلومات  إدراك  عملية  أن  على  دليل  وه��ذا 
عند األشخاص املصابني بالعسر القرائي في 

احمليط البصري كان أكثر سرعة.

الدسلكسيا كهدية 
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الطالب املصابون بالعسر القرائي )الدسلكسيا( 
لفظية،  مشكالت  لديهم  تكون  ما  غالباً 

باخلجل  ي��ش��ع��رون  يجعلهم  مم��ا 
لم  م���ا  وإذا  ال����ق����راءة،  ع��ن��د 

ت��ش��خ��ص ح��ال��ت��ه ف���إن ذلك 
األكادميي،  تقدمه  سيعوق 
عندها  الطالب  وسيحصل 
املنخفض  ت��ق��ي��ي��م��ك  ع��ل��ى 

وسيظهر منه بعض اإلحراج 
الغضب  من  والكثير  أم��ام��ك، 

في داخله.
وتعقيباً على ذلك، فما هو الدور الذي 

ميكن أن تقوم به أنت كمدرس؟ وكيف تستطيع أن 
تساعده بأن يكون قارئاً جيداً؟

جيد. • ساعد الطفل على بناء وعينّ صوتينّ 	
•غينّر حالته من قارئ مستمع إلى قارئ صوتي  	

متحدث.
•شجعه على القراءة جهرياً، وساعده بطريقة  	

لطيفة ومحببة.
• إلى كيفية استخدام معلوماته الصوتية  أرشده	

ملعرفة معنى أية كلمة غير مفهومة.
•اختر له مادة قرائية مناسبة ومحببة بالنسبة  	

إليه.
لمساعدة الطالب على الفهم:

الدسلكسيا  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  ال��ط��الب  ي��واج��ه 
النصية،  امل���واد  واستيعاب  ال��ق��راءة  ف��ي  مشكالت 

وفيما يلي بعض هذه األسباب:
ف����وق مستوى  امل���ك���ت���وب  ال���ن���ص  •م��س��ت��وى  	

قراءتهم.
بالنص  محدودة  •معرفتهم  	

املكتوب أو مبعاني الكلمات.
تثير  ال  امل���ك���ت���وب���ة  	•امل�������ادة 

اهتمامهم وال جتذبهم.
كيف تستطيع أنت كمدرس 
يفهمون  ال���ط���الب  جت��ع��ل  أن 
بقراءتها؟  ي��ق��وم��ون  ال��ت��ي  امل�����ادة 
تذكر  على  مساعدتهم  تستطيع  وكيف 

تفصيالت هذه املادة؟
الطالب  تساعد  استراتيجية  ط��رق  ع��دة  هناك 
واالستيعاب  والفهم  اإلدراك  مهارات  تطوير  على 

لديه، وهاتان طريقتان منهما:
• 	Pq4r

أنها  كما  األعمار،  جلميع  مفيدة  الطريقة  هذه 
والفهم  اإلدراك  م��ه��ارات  لتحسني  ج��ي��دة  طريقة 
والطالب  الطبيعيني  األشخاص  لدى  واالستيعاب 
ن في هذه املهارة  عموماً أيضاً، وستؤدي إلى حتسنّ
أن  بالذكر  اجلدير  وم��ن   ،%70 إل��ى  نسبته  تصل 

pq4r
عبارة عن اختصار للكلمات التالية؛ عرض أولي، 
العامة،  واملراجعة  السرد  انعكاس،  ق��راءة،  س��ؤال، 

وهذه هي اخلطوات :

بناء قارئ جيد:
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العرض األولي: 

اطلب إلى الطالب أن يقوموا بقراءة العناوين املوجودة في كل فصل من الكتاب، وبقراءة 

عنوان كل قسم في هذه الفصول، ثم اطلب إليهم قراءة أول وآخر مقطع في كل قسم باإلضافة 

لقراءة اإليضاحات املوجودة كالصور، واجلداول، والرسوم البيانية، واخلرائط والتعليقات في 

كل قسم من الكتاب.

السؤال:

من خالل املعلومات التي حصل عليها الطالب من خالل العرض األولي للكتاب، اطلب إليه 

أن يسأل نفسه بعض األسئلة حول مادته، وميكن لك أن تسأل الفصل الدراسي كله، بترتيبهم 

على شكل مجموعات دراسية، واطلب إليهم ما يلي؛

 واملعلومات اجلديدة التي 

• 	

التفكير باملعلومات املسبقة التي يعرفها كل طالب عن الكتاب،

حصل عليها أثناء القراءة األولية.
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• النقاط األساسية التي سيطرحها الكتاب؟ ما هي	
• حتصل عليها من هذا الكتاب؟ ما املعلومات التي تتوقع بأن	

القراءة:

ورقة  على  املهمة  األفكار  كتابة  إليهم  واطلب  الكتاب،  من  نص  ق��راءة  إليهم  اطلب  واآلن 
جانبية.

ردة الفعل:

اسألهم عن ردة أفعالهم حول النصنّ الذي قاموا بقراءته، وحول املعلومات اجلديدة التي 
حصلوا عليها، وحول ما إذا كانوا راضني عن أفكار النص.

السرد:

واآلن اطلب إليهم أن يقوموا مبناقشة املوضوع مع أحد آخر، ثم يقوموا بتدوين املعلومات 
التي حصلوا عليها، ثم بتلخيص املوضوع بكلماتهم وأسلوبهم اخلاص.

المراجعة:

ال�  أدرك��وا  قد  أنهم  من  وتأكد  الكتاب،  من  املأخوذ  للنصنّ  األساسية  النقاط  بتحديد  قم 
))kwl، وهذه ال� )kwl( هي اختصار لثالث كلمات وهي؛ ) معرفة، ماذا، تتعلم ( 

إن ال� )kwl( تقنية تتطلنّب من القارئ أوالً بأن يبني لنا املعلومات املبدئية التي يعرفها 
حول مادة النص قبل قراءته، وثانياً أن يسأل عن الشيء الذي يطمح إلى معرفته من خالل 
قراءته هذه املادة، وثالثاً يطلب من القارئ بأن يقوم بتلخيص املعلومات التي قام بقراءتها، 
وميكن للمعلم بأن يقسم الطالب إلى مجموعات صغيرة أو إلى أزواج، ويطلب إليهم تدوين 

امللحوظات.
ومن املهم جداً أن تعطى هذه االستراتيجية خطوة خطوة، وهذا سيساعدهم على االنسجام 

واالندماج والتفاعل اجلماعي أثناء القراءة.
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الدسلكسيا والكتابة
سواء   - بالدسلكسيا  املصابني  األش��خ��اص  إن 
في  بالغة  صعوبة  ي��ج��دون  البالغني-  أو  األط��ف��ال 
برادفورد  جون  قام  فقد  ولذلك  الكتابة،  ممارسة 
بوصف بعض الصعوبات الشائعة التي يعانون منها، 
وطرح بعض االستراتيجيات املناسبة التي ميكن أن 

تساعدهم.

املصابون  البالغون  وحتى  واملراهقون  فاألطفال 
بالدسلكسيا يشعرون أن ممارسة الكتابة من أصعب 
األعمال والنشاطات التي يطلب إليهم أن ميارسوها 

على الرغم من اجلهود التي يبذلونها ملمارستها.
هناك أربعة حتديات كبيرة تقف في وجه األطفال 

املصابني بالدسلكسيا:
1 – التهجئة

2 – عالمات الترقيم
3 – الكتابة باليد

4 – تسلسل األفكار

التهجئة:
إن ضعف الذاكرة البصرية يسبب صعوبات بالغة 
للمصابني بالدسلكسيا، وهذا الضعف مينع األطفال 
واملراهقني املصابني بها من أن يتذكروا  صور كثير 
من احلروف والكلمات التي يجب أن يعرفها الطفل، 
بوجود صورة خريطة  هذا  نتصور  أن  املمكن  ومن 
أدركت  قد  تكون  املثال  وبهذا  ال��ذه��ن،  في  ما  بلد 

معنى ضعف الذاكرة البصرية.
إن األطفال املصابني بالدسلكسيا 
يتعلمون كتابة الكلمات بالطريقة التي 
يسمعون بها طريقة لفظها، ويجدون 
أن أفضل طريقة للكتابة أن يستمعوا 
أصواتها  وإدراك  األحرف  نطق  إلى 
ثم كتابتها، ولكن الصعوبة تكمن في 
اإلنكليزية  باللغة  الكلمات  بعض  أن 
كما  تكتب  ال  امل��ث��ال-  سبيل  -ع��ل��ى 
أما في  الصعوبة،  تكمن  تلفظ وهنا 
بعض اللغات األخرى كاللغة اإليطالية 
تكتب  التي  الكلمات  ألن  صعوبة  هناك  توجد  فال 

حروفها كاملة ستلفظ أيضاً كاملة، فجملة:
 .La mia madre desidera andare all’isola

)My mother wants to go to the island(
تلفظ حروفها التي تكتب كاملة، أما إذا نظرنا 
بأن  فسنجد  اإلنكليزية  باللغة  اجلملة  نفس  إلى 
بنفس  ح��روف��ه��ا  تلفظ  ال    islandمثل؛ ك��ل��م��ًة 
الطريقة التي كتبت بها، فحرف ال� )s( ال يلفظ 
 mother،( فيها كما هي احلال في كلمات مثل؛
غير  اللفظ  وه��ذا   )  where ، there ، here
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املنطقي لبعض كلمات اللغة اإلنكليزية يعود إلى 
اللغة  ال��ع��ق��ود على  م��ر  ال��ت��داخ��ل احل��اص��ل على 
اإلن��ك��ل��ي��زي��ة، وه���ذه ب��ع��ض األم��ث��ل��ة ال��ت��ي يخطئ 

املصابون بالدسلكسيا فيها:

 any(‘eny’(

many (‘meny’(

does (‘dus’(

said (‘sed’(

they (‘thay’(

because (‘becos’(

island (‘iland’(

eyes (‘ies’(

friend (‘frend’(

إن هذه الكلمات غير املستقرة التي يخطئ بها 
األطفال املصابون بالعسر القرائي تدعى ال� )ميني 
مونيكا(، وقد مت تطوير آلية للتعامل مع هذه املشكلة، 
الكلمة  وهي عبارة عن طريقة تقوم على استذكار 
من خالل ربط أحرفها بجملة محددة يقوم الطفل 
على  تساعده  ثانية  كلمة  مع  بربطها  أو  بتذكرها، 
الطالب  يساعد  أن  للمعلم  ميكن  كما  استذكارها، 
ألي  الرئيسة  الكلمات  بوضع  وذل��ك  التذكر،  على 
السبورة،  على  الفصل  في  بطرحه  يقوم  موضوع 
وذلك كي يتذكر الطفل الكلمات التي سيستخدمها، 

وكمثال على ذلك إذا كان املوضوع املراد مناقشته 
نحتاجها  ال��ت��ي  فالكلمات  ب��ه��ا،  قمت  رح��ل��ة  ح��ول 
بحيرة،  امل��ش��ي،  ط��ع��ام،  تخييم،  )ق���ررت،  ستكون: 
جبل، . . . الخ(،  مع العلم أن الطلب من الطفل أن 
يبحث في القاموس تعد وسيلة غير مجدية للتذكر، 
ألن البحث في املعجم يتطلب معرفة أحرف الكلمة 

بشكل دقيق.
عالمات الترقيم:

أول  احل��رف في  أن تضع  الترقيم  من عالمات 
اجلملة بشكل كبير في اللغة اإلنكليزية، وأن تضع 
اجلمل  ب��ني  صحيح  بشكل  ال��ن��ق��ط��ة  أو  ال��ف��اص��ل��ة 
والكلمات، وبهذا ستالحظ بأن األشخاص املصابني 
بشكل  الترقيم  ع��الم��ات  يتجاهلون  بالدسلكسيا 

كامل.
أهمية  إدراك  الطفل في  وكمثال على مساعدة 
عالمات  ون��ح��ذف  بفقرة  نأتي  الترقيم،  ع��الم��ات 
الترقيم التي فيها بشكل كامل، ثم نطلب إلى الطفل 
ف��ي فصل  الطفل صعوبة  وب��ه��ذا سيجد  ق��راءت��ه��ا، 
اجلمل وفهم معاني الفقرة، ثم نطلب إليه أن يعيد 
قراءة النص بعد إضافة عالمات الترقيم املناسبة، 
اجتياز  من  الطفل  سيتمكن  املستمر  التدرب  وم��ع 

هذه الصعوبة.
يساعد  ث��اٍن  تدريب  استخدام  أيضاً  وميكننا 
متصلتني  جملتني  عليه  ن��ق��رأ  أن  وه���و  ال��ط��ف��ل، 
ونطلب إليه أن يعرف عدد اجلمل املوجودة فيما 

قرأناه.
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ركن املعلم

الكتابة اليدوية:

إن بعض األطفال املصابني بالدسلكسيا يجدون 
احلروف،  رس��م  اجت���اه  ت��ذك��ر  ف��ي  بالغة  صعوبة 
وهذا ما يدعى ب� )الدسغرافيا( كما يحصل في 
 )p، p/q. c، z، j، g/9 ،b/d( احلروف التالية؛

أو غيرها.
يجب  التي  املهمة  االستراتيجيات  بعض  وهناك 

أن نتبعها في التعامل مع املعسرين قرائياً:
ل��ش��خ��ص مصاب  م����وض����وع . 1 ت��ص��ح��ي��ح  ع���ن���د 
يتجاهل  أن  املصحح  على  يجب  بالدسلكسيا، 
املعنى  على  وي��رك��ز  الصغيرة،  األخ��ط��اء  بعض 

وفحوى النص.
اليدوية  الكتابة  لتحسني . 2 ال��ط��رق  أفضل  م��ن   
لألحرف،  املتصلة  ال��ك��ت��اب��ة  األخ��ط��اء  وتقليل 

وكمثال على ذلك:
وكمثال آخر ملساعدة الطفل املصاب بالدسلكسيا 
يستطيع املدرس أن يطلب من الطفل القيام بكتابة 
ال��واج��ب امل��درس��ي ب��اس��ت��خ��دام احل��اس��ب، وم��ن ثم 
الفكرة  وتلك  خارجية،  أوراق  على  الواجب  طباعة 
احلاسب  وسيساعده  الطفل،  لدى  محببة  ستكون 
الكتابة،  أثناء  يرتكبها  التي  أخطائه  عن  بالكشف 

وستعيد إليه الثقة بنفسه.

تسلسل األفكار:

أمراً  يعتبر  أو تفسير ح��دث ما  إن س��رد رواي��ة 
بالدسلكسيا،  املصابني  لألشخاص  بالنسبة  صعباً 
فمعظمهم سواء أكانوا من األطفال أم من املراهقني 
قبل  أفكارهم  بترتيب  يقومون  ال  البالغني  من  أم 
البداية بكتابة مقال حول شيء ما، والتي يجب أن 

تكون كالتالي:
• قررنا أن نذهب في رحلة؟ التمهيد: كيف	

• ما األشياء التي قمنا باصطحابها؟	
•الرحلة إلى اجلبل 	

•التخطيط للذهاب إلى البحيرة 	
• يوم  الضياع في أول	
•ماليني من البعوض 	

•الطبخ على النار 	
• الغناء أثناء الرحلة	

•اخل��امت��ة: أري��د ال��ذه��اب م��رة ثانية لكن مع  	
اصطحاب ناموسية للبعوض

لتمكني  جيدة  األفكار طريقة  هذه  كتابة  إن 
مقال  كتابة  م��ن  بالدسلكسيا  امل��ص��اب  الطفل 
ليقوم  أف��ك��اره  وترتيب  ج��ي��دة،  بطريقة  منسق 
بكتابة مقال جيد في كل مرة، ولتحسني أدائه 

شيئاً فشيئاً.
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    لقد أثبتت األبحاث اجلديدة أن الطفل املصاب 
بنفس  ال���ق���راءة،  أث��ن��اء  بالتفكير  ي��ق��وم  بالدسلكسيا 
أثناء  بالتفكير  التي يقوم بها الطفل املعافى  الطريقة 
القراءة، ويقوم املتخصصون مبساعدة األطفال الذين 
يعانون من صعوبات في القراءة أو الكتابة أو كليهما 

معاً لتجاوز هذه الصعوبات.
وبناء على وجهة نظر ترى بأن الدسلكسيا اضطراب 
عصبي يحدث في الدماغ ويسبب تداخاًل في األفكار 
مم��ا ي��ؤدي إل��ى صعوبات ف��ي ال��ق��راءة، ف��إن األطفال 
كبير  بشكل  متأثرين  يكونون  بالدسلكسيا  املصابني 
من ج��راء ذل��ك، حتى في األعمال الشفوية، إال أنهم 
القراءة، ومبعنى آخر فإن  أكثر في  يجدون صعوبات 
األشخاص الذين يحصلون على مستوى متوسط وما 
فوق املتوسط في اختبار الذكاء من الطبيعي جداً أن 
القراءة، وأغلب  يحصلوا على عالمات منخفضة في 

الناس يرجعون ذلك إلى محدودية ذكاء الطفل.
ولكن بعد توفر التقنيات احلديثة واألبحاث املتقدمة، 
فقد تغيرت هذه الفكرة على يد )جون غابرييل( الباحث 
العصبي في املركز التكنولوجي في )ماساشوستس(، 
إذ شملت دراسته )131 طفاًل( تتراوح أعمارهم ما بني 
)7-16 سنة(، وقد مت إخضاعهم إلى امتحان بسيط 
للقراءة، واختبار حتديد مستوى الذكاء، وقد ُصنف كُل 

طفل إلى إحدى املجموعات الثالثة التالية:
 1- قارئ منطي مع اختبار ذكاء اعتيادي

 قارئ ضعيف مع اختبار ذكاء اعتيادي
 قارئ ضعيف مع اختبار ذكاء ضعيف

أثناء االختبار، استخدم الباحثون مالحظة التغيرات 
النشاطات  مل��الح��ظ��ة  املغناطيسي  ال��رن��ني  ب��وس��اط��ة 
لوحظ  والتي  الدماغ،  من  مناطق  ست  في  احلاصلة 
انعكاس  أث��ر  لتحديد  غيرها  م��ن  أك��ث��ر  مهمة  بأنها 

الصوت. 
القراءة  ذوي  األشخاص  اختبار  نتائج  أثبتت  وقد 
الذي  الذكاء  اختبار  مستويات  جميع  في  الضعيفة، 
من  أق��ل  الستة  املناطق  تلك  نشاط  أن  لهم،  أج��ري 
أقرانهم، الذين ُصنفوا بأنهم قارئني جيدين، ولكن لم 
تتم مالحظة هذا االختالف في الذكاء أو في طريقة 
بالدسلكسيا  مصابون  األط��ف��ال  أك��ان  س��واء  التفكير 
أئناء ممارستهم  بها  مصابني  غير  أشخاص  أنهم  أو 

القراءة، بل كانوا متماثلني في اختبار الذكاء.
تشغل  التي  بليسسيز(  دي  )س���وزان  الباحثة  أم��ا 
دوكس(  )آي  ف��ي  التعليمي  البرنامج  م��دي��رة  منصب 
ومؤلفة كتاب )حقائق حول تعلم املعاقني(، فقد أشارت 
اختبارات  ال��ذك��اء  مستوى  حتديد  اختبارات  أن  إل��ى 
غير ذات جدوى في تشخيص مرض الدسلكسيا، ألن 
الدسلكسيا ليست إعاقة، بل هي صعوبة في القدرة 
على القراءة، فجميع األطفال بغض النظر عن مستوى 

اختبار ذكائهم يستطيعون تعلم القراءة.
كما أنهم في )آي دوكس( يركزون على اثنتني من 
اخلصائص الرئيسة في العمل؛ أولهما أنه ال يستطيع 
قد  يكون  أن  دون  من  ش��يء  أي  يفعل  أن  أي شخص 
تعلمه، وثانيهما أن العملية التعليمية عبارة عن عملية 
منهجية تقوم بناء على عدة خطوات، فإذا قمت بتجاوز 

اضطراب عصبي
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إحدى هذه اخلطوات فسوف لن تستطيع فهم اخلطوة 
التي تليها، مما سيؤثر سلباً على العملية التعليمية.

فالطفل الذي لم يتعلم طريقة احلساب لن يستطيع 
القيام بعملية اجلمع أو الطرح بني أي عددين أو رقمني، 
لذلك فإنه يجب على الطفل أن يتعلم بعض املهارات 

وهناك  ج��ي��داً،  ق��ارئ��اً  يصبح  كي  املتتالية  واخل��ط��وات 
مهارات أساسية في غعملية التعلم؛ كالتركيز والتمييز 
النظري واإلدراك املناسب واالستذكار ودمج املهارات 
دعائم  جميعها  اجل��زئ��ي،  والفهم  السمعية  وال��ذاك��رة 

أساسية للحصول على منط قراءة وكتابة جيدين.

املصابني  األشخاص  بعض  يقوم  كثيرة  أحيان  في 
مواضع  ف��ي  بتغيير  )الدسلكسيا(  ال��ق��رائ��ي  بالعسر 
احلروف من الكلمة التي يكتبونها، أو أنهم –أحياناً- 
التالي؛  امل��ث��ال  ف��ي  كما  احل���روف  رس��م  جهة  يقلبون 
)احلرفb  يصبحd ، واحلرفn  يصبح u (، وهكذا..  
في  املتشابهة  األح��رف  بني  التفريق  عليهم  ويصعب 
الرسم أو في الصوت، ويشعرون أحياناً بأن األحرف 
تتحرك أو أنها ثالثية األبعاد وهذه املشكلة تؤثر في 

سرعة قراءتهم، وفي وضوح الكالم الذي يقرؤونه.
     قام مصمم تصويري هولندي اسمه ) كريستيان 
بوير ( بتطوير أبجدية خاصة للمصابني بالدسلكسيا، 
أن  على  متفرق  بشكل  األح��رف  توضع  أن  على  تقوم 

تكون مربوطة مع بعضها البعض، مع مراعاة أن توضع 
األحرف بشكل متباعد بقدر كاٍف، حتى تسهل عملية 
القراءة على املصابني بالدسلكسيا، وقد كانت النسخة 

اإلنكليزية لهذا التصميم تدعى الدسلكسي.

األحرف في الدسلكسيا:

الرجاء قراءة ما يلي لمساعدة األشخاص المصابين بالدسلكسيا:

ويلكني(  آرنولد   ( البروفسور  ق��ام   2003 ع��ام  في 
ب���إج���راء دراس�����ات ح���ول اإلره�����اق وال��ت��وت��ر البصري، 
واكتشف من خالل هذه الدراسات بأن النظارات امللونة 
والواقية لها تأثير فاعل في قراءة األشخاص املصابني 
بالدسلكسيا، واكتشف بأن حتسناً هائاًل قد طرأ على 
حتى  التحسن  ظهر  وق��د  والكلمات،  للحروف  رؤيتهم 
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أي ضعف بصري،  يشكون من  الذين  األشخاص  لدى 
وذلك باستخدام األلوان، على الرغم من عدم اكتشاف 

السبب الكامن وراء هذا التأثير الكبير.
كتاب  غ��الف  بتطوير   ) هامبتون  ج��ون   ( ق��ام  كما 
من  أكثر  وتصميم   ،ebook كتاب  الصحيحة  القراءة 
لون له، فعلى سبيل املثال وضع نصاً ذا لون أسود على 
خلفية ذات لون أصفر، وذلك ملعرفته بأن لكل شخص 
لون مناسب مفضل محدد، ولذلك فقد قام بإدراج ثالثة 

ألوان للغالف، وترك حرية اختيار اللون للقارئ.
معالجة الكلمة المساعدة

التكنولوجيا تدعم تطور اللغة والكتابة:

إن م��ص��ادر م��س��اع��دة م��ع��اجل��ة ال��ك��ل��م��ة م��ن )دون 
جونسون( املساعد التكنولوجي، تغطي جزءاً من سلسلة 
طويلة من االحتياجات املتنوعة التي يحتاجها املعسرون 
بالصور  التكنولوجي  املساعد  هذا  يبدأ  حيث  قرائياً، 
التي  الكلمات  تأهيل  الكتابة، ويعيد  لبرنامج  املوضحة 
ستقرأ، ويساعد في الكتابة الصحيحة لها، واالستخدام 
احلديثة  وال��وس��ائ��ل  التكنولوجيا  إن  أي��ض��اً،  الصحيح 
أن  وميكن  ومتعددة،  جيدة  بأساليب  تأتي  واملعاصرة 

PixWriter هو برنامج كتابي صممه ) دون جونسون( 
ومقاطع  ص��وراً،  يستخدم  ال��ذي  التكنولوجي  املساعد 
من  الطالب  يستطيع  بحيث  كتابية،  وأل��واح��اً  مسجلة، 
خالل ذلك أن يبتكر في كتاباته، وأنت كمدرس تستطيع 
منها  يكونّن  أن  الطالب  من  تريد  التي  الكلمات  اختيار 

قصة شفهية أو مكتوبة.
كما أنه وسيلة جيدة للطالب الذين يعانون من األوتيسم 
يتمكنون  ال  ولكنهم  جيدة  لغوية  كلمات  ميلكون  والذين 
بأنفسهم من إبداع نصوص مستقلة في كتاباتهم، فعندما 
سيقوم  اجل��ه��از  على  اجلملة  كتابة  م��ن  الطالب  ينتهي 
البرنامج  سيقوم  وعندها  اجلملة،  ه��ذه  على  بالضغط 

بتصحيح اجلملة وردها إليه مرة أخرى.
برنامج من تصميم )  وهو أيضاً   Write-outload
دون جونسون ( حيث ميكنك اختيار شكل من أشكال 
األحرف املعروضة، ولون، وتختار لون اخللفية، وميكنك 
جميع  البرنامج  يقرأ  ب��أن  ترغب  كنت  إذا  ما  اختيار 

األحرف والكلمات أم كلمة محددة فقط. 
تستخدم في برامج مختلفة من اآلي باد إلى الفوجن.
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co-writer وهو أداة تستخدم لدمج برنامج معالج آخر، وهذا البرنامج سيساعدك كمدرس وسيساعد الطالب 
إن كان مصاباً بالعسر القرائي أم ال على اختيار الدعم الذي يحتاجه كي يستطيع الكتابة بشكل صحيح.

منضدو الحروف يبتكرون رموزًا لمساعدة المعسرين قرائيًا
)ليام زيناك ماكلين(
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الدسلكسيا حالة جتعل القراءة والكتابة تبدوان 
واألص����وات،  احل����روف  اخ��ت��الط  بسبب  صعبتني 
في  التراجع  إل��ى  ت��ؤدي  سلبية  تأثيرات  وح���دوث 
تتراوح  ب��ن��س��ب��ة  م���وج���ودة  احل���ال���ة  وه����ذه  األداء، 
5-10% من تعداد السكان، مع أن الدسلكسيا ال 

متنع املصاب بها من فهم النص لكنه مجبر -بشكل 
عام- على القراءة بصورة أكثر بطئاً وتركيزاً.

إن الدراسات األخيرة حول هذا املرض أعطت 
لتصميم  ج��دي��دة  مساحات  بالتنضيد  املشتغلني 
مناذج من أجل تذليل الصعوبات التي تترافق مع 
الدسلكسيا، وعلى كل حال فإن معظم هذه الرموز 
والتصاميم مكلف جداً، وفي بعض األحيان يصعب 

احلصول عليها.
إن احلرف أو الرمز املمسمى باسم )دسلكسيا( 
األقل-  -على  أمريكياً  دوالراً   $400 كلفته  تبلغ 
وهذا يعتمد على عدد التراخيص املمنوحة، كما أن 
الصفحة االلكترونية للدسلكسيا ال ميكن التصوير 

تشفي  احل����روف ال  أو  ال���رم���وز  ه���ذه  وإن  م��ن��ه��ا، 
املصابني بالعسر القرائي، ولكنها تعمل كالكرسي 

املتحرك.
رمزاً  ط��ور  األق���ل ش��ه��رة  احل���روف  إن منضد 
مألوفاً، وأقل تكلفة بحيث ميكن شراؤه ألكترونياً أو 
عبر اإلنترنت بحوالي 20$ دوالراً أمريكياً، وهذا 
الشكل من الطباعة معروف باسم )جل دسلكسيا( 

ومتوفر بطبعات قياسية وأحادية.
االحتياجات  ذوي  تعليم  ف��ي  البحث  أن  وكما 
اخلاصة يغدو كمفتاح للعناية الصحية بهم، فإنني 
متفائل بأن تصبح هذه الرموز متواجدة في أجهزة 
على  االلكترونية،  البوابات  في  وحتى  الكمبيوتر 
محدودة  االلكترونية  املتصفحات  أن  من  الرغم 
بشكل م��ا ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن ف��ي م��ج��ال طباعة 
املصطلحات، لكن التحديثات  في مجال اإلنترنت 
مثل مدخل نظام )HTML5( رمبا تعطي املزيد 

من اإلمكانات ملصممي الصفحات االلكترونية.
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أفاد الباحثون بأن فرط النشاط مرتبط باختالف 
في  الكيميائية  امل��ادة  ونقص  الدماغ  تطور  مراحل 
فاعلية  ب��دوره��ا  تنظم  والتي  فيه،  محددة  منطقة 
وحتسني  ال��ع��ام،  وامل���زاج  التصرفات،  ف��ي  التحكم 

اإلدراك.
وفرط النشاط حالة تختلف من طفل إلى آخر، 
ولهذا  األطفال،  بني  تطورها  مراحل  في  وتختلف 
يعيش  ال��ت��ي  املتكافلة  للعائلة  ال��ض��روري  م��ن  ك��ان 

الطفل في كنفها أن تدرك معنى فرط النشاط.
علم طفلك كيفية إدراك نقاط ضعفه وقوته وأعنه على تطويرها ليصبح ناجحاً في هذه املهارة، وشجعه 

على ابتكار حلول مناسبة ليصبح شخصاً مستقاًل.
ليعمل أفراد األسرة على شكل فريق لتصنيف صعوبات فرط النشاط، وتعزيز االستراتيجيات وترشيد 

الطرق للوصول إلى الهدف.
إن فرط النشاط )احلكة الزائدة( عند الطفل قد ينتج ردة فعل سلبية، وهذا سيجعله فرداً مزعجاً، 

ه له امللحوظات، ولهذا يجب أن يتم إخباره بأننا مستاؤون من تصرفه وليس منه كشخص. فنوجنّ
وأخيراً فإنك كوالد يجب أن يكون عقلك وجسدك إيجابيني وصحيحني أيضاً.

هل هو ضغط نظري ؟؟
األعراض واملظاهر التي يجب أن ينتبه إليها الوالدان عند قراءة الطفل:

. • يبدو أن كلمات النص متداخلة وغير مريحة عندما ينظر إليها	
•يغلق عينيه ويصرف نظره عن النص. 	

. • يفرك عينيه عند القراءة	
•حتمر عيناه أو تدمعان بعد دقائق فقط من القراءة. 	

• إلى عدة أماكن من الصفحة تعبيراً عن عدم الراحة. ينظر	

ما الذي يجب أن تعرفه عن فرط النشاط )الحركة الزائدة(؟
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•يتعب بسرعة من القراءة. 	
القراءة. • يتخطى بعض األسطر والكلمات بسرعة أثناء 	

أما عند الكتابة:
على ترتيبه. • يجد صعوبة في كتابة نص، والعمل 	
•يجد صعوبة في نقل نص عن السبورة املدرسية. 	

• الطفل في النص: وفي بعض األحيان، رمبا يالحظ الوالدان األعراض التالية عندما ينظر	
•تتحرك الكلمات، وتتداخل األحرف بعضها ببعض. 	

• النص غائمة وغير واضحة. صفحة	
> صفحة النص تلمع وتبهر العينني.

عسر الحساب أو الدسكلكوليا
الدسكلكوليا صعوبة  أو  األكلكوليا 
املفاهيم  وإدراك  احل����س����اب  ف����ي 
الرياضية، وترمز الى عدم املقدرة على 
حساب املعادالت الرياضية األساسية، 
في  صعوبة  إل��ى  تنسب  بأنها  وي��ق��ال 

اإلدراك البصري.
ال���ذك���اء لدى  اخ��ت��ب��ار  ن��ت��ائ��ج  إن 
بالدسكلكوليا  املصابني  األشخاص 
الطبيعي  املستوى  ف��ي  دائ��م��اً  يكون 
امل���ت���وس���ط، ول���ه���ذا ف����إن ع��ل��ي��ك ان 
عند  شامل  الختبار  طفلك  تخضع 
تخضعه  أن  قبل  نفسي  متخصص 

لهذا االختبار.
للدسكلكوليا،  أشكال  هناك عدة 
ولكن أعراضها غالباً ما تظهر على 

األشكال التالية:
> صعوبات متنوعة في علم احلساب
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الرياضية  امل��ع��ادالت  إش��ارات  تصنيف  في  صعوبة   <
مثل إشارة الطرح، اجلمع، الضرب، والقسمة.

صعوبة في قراءة الوقت.  <
ص��ع��وب��ة ف��ي امل��ت��وال��ي��ات ال��ع��ددي��ة، وج����دول القسمة، 

والضرب، واجلمع، والطرح.
صعوبة في إدراك الوقت واستيعاب تغيراته.   <

صعوبة في التمييز بني جهتي اليمني واليسار.  <
تقدير  أو  ما،  ل��وزن شيء  املعايير  تقدير  في  صعوبة   <

املسافات .
والتجريد  العقلي  التخيل  على  القدرة  في  صعوبة   <

الذهني.

ه��ن��اك ع���دة ط���رق إلع����ادة ال��ت��أه��ي��ل، وم���ن املمكن 
وبرامج  نشاطات  خ��الل  من  الدسكلكوليا،  تعالج  أن 
التي  ال��ري��اض��ي��ات،  وأس��اس��ي��ات  األرق����ام  كمسابقات 
من  يعانون  الذين  لألشخاص  خصيصاً  ابتكارها  مت 

الدسكلكوليا.

تساءلت – كوالد- لماذا ال توجد هنالك 
مدارس للوالدين؟

فلطاملا كان هناك سؤال شاكٌّ في داخلي؛ هل أتصرف 
بشكل صحيح في متابعتي ملشكالت أطفالي؟

قلبي  وامتأل  احل��ي��وان،  عالم  في  تأملت  ولكنني 
أشبالها  النمور  تربي  كيف  أدرك��ت  عندما  بالرهبة 
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ع��ل��ى ح��م��اي��ة أن��ف��س��ه��ا، وك��ي��ف ت��رب��ي الطيور 

فراخها على الطيران . . . وكيف حتمي هذه 

احليوانات صغارها من اخلطر أو الضرر؟ هذا 

من عظمة اخلالق.

بعد ذلك الحظت بأن الله قد أهدانا هؤالء 

األطفال ألننا األشخاص املناسبني، ثق بنفسك 

ولن  ألطفالك،  األفضل  ستتمنى  دائ��م��اً  ألن��ك 

تفعل  ما  أو  يحققونه  ما  كل  –أبداً-  يرضيك 

إلسعادهم.

آب����اء األط���ف���ال امل��ص��اب��ني ب��ص��ع��وب��ة فرط 

النشاط )احلركة الزائدة( سيختبرون صبرك، 

وأن  ه��دوئ��ك،  على  حتافظ  أن  عليك  ويجب 

املعاملة  يسيء  أن  يريد  ال  الطفل  ب��أن  تتأكد 

معك، وهذا ما سيجنبك الشعور باإلحراج أو 

اإلساءة.

ما الذي يجب أن تعرفه؟

إن الطفل يستطيع سماع الكالم الذي حتاول 

أن تقوله له، ولكنه ال يستطيع إدراكه آنياً، لذلك 

ليسترجع  وق��ت��اً  الطفل  تعطي  أن  عليك  يجب 

تذكر املهمة املطلوبة بطريقته، كي تتأكد من أنها 

واضحة بالنسبة إليه.

كما أنه يجب أن تكون هناك قواعد وأنظمة 

موجودة في كل عائلة، ويجب أن يجبر الطفل 

على اتنّباعها، حتى لو كانت غير مناسبة له من 

بأن  تتذكر  أن  عليك  يجب  ولكن  نظره،  وجهة 

هذه القواعد قد وضعت كي ترشد الطفل إلى 

من  إث��ب��ات  أج��ل  م��ن  وليس  السليم،  التصرف 

والقيادة في  األوام��ر  يتمتع بإصدار  ال��ذي  هو 

العائلة.

كن عادالً مع طفلك، وكن حريصاً بأن يعرف 

ما هو التصرف اخلاطئ الذي ارتكبه حتى ال 

يعود ملثله.

كن شخصا إيجابياً معه، وشجعه، وأثن عليه 

من وقت آلخر فذلك مينحه بعض الثقة بالنفس 

للقيام بواجباته وإتباع القواعد، وجتاهل بعض 

التصرفات السيئة الصغيرة.

وهذا  إل��ي��ه،  التحدث  ع��دم  بطريقة  عاقبه 

أفضل من أن توبخه بطريقة الشتم أو التقليل 

من شأنه.

أطفالك  تصرفات  تراقب  أن  دائ��م��اً  ح��اول 

ب��أن تبقى إل��ى جانبهم، فإن  عن ق��رب، وذل��ك 

ذلك سيمنع حدوث مواقف خطيرة.
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> متى نستطيع اكتشاف مرض العسر القرائي؟
إن عدم اكتشاف مرض العسر القرائي في وقت مبكر قد يزيد من صعوبة احلالة املرضية للطفل، وإنه لشيء 
أساسي أن يتم اختبار املرض عند األطفال، وتقدم لهم يد العون في مرحلة مبكرة، وهذا سيساعد الطفل كثيراً على 

النجاح في تخطي صعوباته التعلمية:
مظاهر اإلصابة في سن ما قبل الدخول إلى املدرسة:

عندما تكون هناك صعوبة، أو تأخر في نطق الكالم، أو املثابرة على تنفيذ األعمال. 
وجود صعوبة في تنفيذ بعض املهمات؛ كارتداء املالبس بشكل صحيح، أو عقد أزرار القميص، أو ربط شريط احلذاء.

وجود صعوبة في النشاطات التي حتتاج إلى تنسيق حركي؛ كالقفز والوثب والتقاط الكرة أو ركلها.
ضعف في التركيز؛ كما تكون احلال عند قراءة القصص لألطفال. 

وجود إصابة بصعوبات التعلم عند أحد األبوين في العائلة.
ملحوظة: هذه املظاهر في صعوبات التعلم قد تكون حادة ومستمرة، أو قد يعاني الطفل من بعضها فقط، وأحياناً 

يعاني من أكثر من مظهر منها.

> هل تستطيع العدسات الملونة أو الصفائح الشفيفة الملونة أن تساعد أطفالي؟
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أثبتت الدراسات األخيرة أن املشكالت البصرية التي تعرف مبتالزمة ميارس أو آرلني أو حساسية 

سكوبي توبك يعاني منها الكثير من األشخاص، وليس فقط األشخاص املصابون بالدسلكسيا، وتستطيع 

حة أن تقلل من الوهج الصادر عن الصفحة البيضاء، وبالتالي يستطيع الشخص  العدسات الالصقة املرشِّ

أن يقرأ بشكل أسرع وأفضل، ولوقت أطول.

هذا وقد أثبتت هذه الدراسات أن أكثر من خمسني باملئة من األطفال قد أظهروا حتسناً واضحاً في 

إدراك النص املقروء باستعمال الصفائح الشفيفة امللونة، ففي البداية تستطيع أن جترب ألواناً من الصفائح 

ثم تختار اللون الذي وجدته مريحاً لك أكثر من غيره.

البصرية  الذي يسبب املشكالت  اللون  القراءة أفضل طريقة ملعرفة  تقييم األع��داد وسرعة  إن اختبار 

للمصابني مبتالزمة آيرلني.

ملحوظة: إن شراء العدسات الالصقة امللونة يجب أن يتم عن طريق املتخصص في البصريات، فاأللوان 

املستخدمة في العدسات الالصقة تكون مختلفة عن األلوان املستخدمة في الصفائح الشفيفة، وذلك الختالف 

املسافة بني الصفيحة امللونة والنص من جهة، والعدسات والنص من جهة أخرى.

دروس  من  االستفادة  القرائي  بالعسر  المصابون  الطالب  استطاع  كيف  أعلم  أن  أريد   <
العالج؟

العسر القرائي حالة مرضية ترافق املصاب مدى احلياة، وبوجود املساعدة املناسبة فإن األشخاص 

والكتابة بشكل جيد، فمعظم األشخاص  القراءة  كيفية  يتعلموا  أن  يستطيعون،  بالدسلكسيا  املصابون 

التدرب  في  يساعدهم  كي  متخصص  م��درس  أو  معالج  أو  معلم  إلى  يحتاجون  بالدسلكسيا  املصابني 

العالجي بطريقة احلواس املتكاملة، وهي طريقة عالجية ذات أسلوب لغوي منتظم ومتكرر، ويعتمد هذا 

األسلوب على مختلف احلواس املتعددة عند اإلنسان، وليس على السمع والبصر فقط، فهو يتضمن 

الواحد حسب  التدريب  في  احل��واس،  وغيرها من  واحلركة  واللمس  والسمع  البصر  استخدام حاسة 

مقتضى احلاجة.
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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

31
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دوراتــنـــا

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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دوراتــنـــا

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(.

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

الكويتية للدسلكسيا.

العربية  باللغة  عاملية   تدريبية  دورة  جديد   )11
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.

10( جديد دورة محلينّة، »شهادة محلينّة في تدريس 
سماع  طريق  عن  للمعسرين،  بة  املركنّ الكلمات 
تها 5 أيام، يومان  الصوت« باللغة اإلجنليزية، مدنّ
باألسبوع، ساعتان يومياً، ورسوم هذه الدورة 50 
نهاية  في  املشترك  سيمنح  حيث  كويتينّاً،  ديناراً 
اجلمعية  من  ومشاركة«  »حضور  شهادة  الدورة 

الكويتية للدسلكسيا.

»شهادة  اإلجنليزية  باللغة  عاملية  تدريبية  دورة  جديد   )12
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 	

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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