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كلمة
العدد

محمد يوسف القطامي  
رئيس مجلس إدارة اجلمعية 

الكويتية للدسلكسيا

تعلمون  وكما  والعشرون,  السابع  عددنا  في  بكم  أهاًل 
ملعلمي  ومرجعًا  مـــوردًا  تكون  أن  إلــى  مجلتنا  تهدف 
اخلاصة  االحــتــيــاجــات  وذوي  الـــقـــراءة,  عسر  تالميذ 
مقاالت  نــشــر  خـــالل  مــن  املتخصصني  مــن  وغــيــرهــم 
اجليدة,واملنظورات  واملمارسات  البحوث,  نتائج  تعكس 
نرغب  أننا  كما  القراءة.  عسر  بشأن  املتعلقة  الدولية 
نطاق  عبر  املعلمني  بني  والتفاهم  التعاون  تعزيز  في 
املدارس  ذلــك  فــي  مبــا  التعليمية,  البيئات  ترتيبات 
االبتدائية والثانوية, واملدارس اخلاصة.وتهدف املجلة 
إلى تشجيع وإشراك أولياء األمور, ومقدمي اخلدمات, 
وصانعي السياسة, وذوي االحتياجات اخلاصة أنفسهم 

في حوار مثمر.
وآراء,  وأبحاث,  مليئة مبناهج جديدة,  أقسام مجلتنا 
وأفكار حول كيفية التعامل مع صعوبات التعلم عامة 

وعسر القراءة خاصة.
     والله املوفق
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الكويتية  اجلمعية  أق��ام��ت   :٢٠١٣/١/١٤ ب��ت��اري��خ 
االبتدائية  ميسلون  مدرسة  في  محاضرة  للدسلكسيا 
وكانت  ال��دع��اس،  أس��ام��ة  ال��دك��ت��ور  ألقاها  وق��د  للبنات 
وقد  املدرسي،  التقدم  معوقات  من  الدسلكسيا  بعنوان 

حضرها لفيف من املعلمني واملعلمات وأولياء األمور.

بتاريخ ٢٠١٣/١/٢٣: في جو يسوده املرح والسرور، 
فعاليات  ف��ي  املشاركني  م��ن  ج��دي��دة  دفعة  تخرج  ج��رى 
العربية، املسماة »دورة  باللغة  التأهيلية رقم ٣٦  الدورة 
على  قام  التي  قرائياً«،  املعسرين  األطفال  تدريس  في 
تنفيذها الدكتور أسامة الدعاس اخلبير اللغوي العالجي 
ومدرب الدورات في اجلمعية الكويتية للدسلكسيا، وقد 
محمد  السيد  املشاركني  على  الشهادات  توزيع  حضر 
القطامي رئيس مجلس اإلدارة في اجلمعية ومدير عام 
“ملست” املنظمة العاملية الستثمار أوقات الفراغ للعلوم 

والتكنولوجيا، األستاذ داود األحمد.

بتاريخ ٢٠١٣/١/١٤: دعت مدرسة النهضة- ثانوية 
محاضرة  إلقامة  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية  بنات 
بعنوان »صعوبات التعلم متنع من حتسن األداء املدرسي«، 
الدعاس  أسامة  الدكتور  بإيفاء  املدرسة  استجابت  وقد 
االطالع  البالغ في  األث��ر  له  كان  إللقاء احملاضرة، مما 

على صعوبات التعلم عامة والعسر القرائي خاصة.
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مقابلة للسيد محمد القطامي في اذاعة الكويت في 
٢٨ يناير ٢٠١٣ حلول عسر القراءة.

السودان  ف��ي  ال��ق��ط��ام��ي  محمد  للسيد  م��ح��اض��رة 
القراءة  ص��ع��وب��ات  م��ج��ال  ف��ي  األخ��ص��ائ��ي��ني  للتربويني 
والكتابة في معهد اخلرطوم الدولي للغة العربية التابع 
إلى ٦  والعلوم من ٤  والثقافة  للتربية  العربية  للمنظمة 
الدكتور عبد  الدعوة  بتوجيه  فبراير ٢٠١٣. والذي قام 
الرحيم علي محمد إبراهيم مدير معهد اخلرطوم الدولي 

للغة العربية.

الكويتية  اجلمعية  من  بدعوة   :٢٠١٣/٢/٢ بتاريخ 
الكويتية  اجل��م��ع��ي��ة  إل���ى  »ك���ال���د«  ال��ت��ع��ل��م  الخ��ت��الف��ات 
للدسلكسيا للمشاركة في فعاليات مؤمتر »فرط النشاط 
وعسر القراءة« الثاني، الذي تقيمه في اجلامعة األمريكية 
اللغوي  اخلبير  الدعاس  أسامة  الدكتور  قام  بالكويت، 
العالجي ومدرب الدورات في اجلمعية بإلقاء محاضرة 
بعنوان »استراتيجيات الوعي الفونولوجي العالجي عند 

املعسرين قرائياً«.
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بنت  أميمة  مدرسة  استضافت   :٢٠١٣/٣/٥ بتاريخ 
النعمان متوسطة بنات اجلمعية الكويتية للدسلكسيا، إذ 
العالجي  اللغوي  اخلبير  الدعاس  أسامة  الدكتور  أق��ام 
ومدرب الدورات فيها محاضرة بعنوان “تأثير صعوبات 

التعلم في املستوى التعليمي للطالبات”.

مع  بالتنسيق  للدسلكسيا  اليمنية  اجلمعية  أقامت 
لصعوبات  األول  العلمي  امللتقى  والتعليم،  التربية  وزارة 
اجلمعية  وش��ارك��ت  أوالً”.  “الدسلكسيا  بعنوان  التعلم 
القطامي  محمد  السيد  بحضور  للدسلكسيا  الكويتية 

حيث أقيم امللتقى في يومّي ٢٤ و٢٥ مارس ٢٠١٣.

الكويتية  اجل��م��ع��ي��ة  ل��ب��ت   :٢٠١٣/٣/١٨ ب��ت��اري��خ 
الرزاق متوسطة  العبد  للدسلكسيا دعوة مدرسة سعود 
بنني إللقاء محاضرة بعنوان “تقومي العسر القرائي عند 
الطالب” نفذها الدكتور أسامة الدعاس اخلبير اللغوي 

العالجي ومدرب الدورات في اجلمعية.
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محمود  أسامة  الدكتور  ق��ام   :٢٠١٣/٣/٢٦ بتاريخ 
الدعاس بزيارة مدرسة أّم الهيمان متوسطة بنات، حيث 
لصعوبات  السلبية  “اآلثار  بعنوان  محاضرة  فيها  ألقى 
التعلم على حتصيل الطالبات”، موفداً من قبل اجلمعية 
املعلمات  م��ن  لفيف  حضر  وق��د  للدسلكسيا،  الكويتية 
في  وشاركت  احملاضرة  هذه  األم��ور  وأولياء  والطالبات 

النقاش.

معرض  في  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية  شاركت 
التوجيه  مكتب  ب���إش���راف  مستقبلي”  “تخصصي... 

واإلرشاد بكلية البنات في يومي ١ و٢ نيسان ٢٠١٣.

اجلامعة  ف��ي  ال��ق��ط��ام��ي  محمد  للسيد  م��ح��اض��رة 
األمريكية بالكويت في األول من نيسان ٢٠١٣ حول عسر 

القراءة، أسبابها، ومعاجلتها.



األخبار العالمية

7 اجلمعية الكويتية للدسلكسيا - العدد السابع والعشرون - يونيو  2013

مجموعة  ق���ام���ت 
طلبة  من ستة  تتألف 
غادجة  ج��ام��ع��ة  م���ن 
مادا )يو جي أم( في 
يوجياكارتا تطلق على 
فريق  اس�����م  ن��ف��س��ه��ا 
نوع  بابتكار  لكسيبال 
من لعبة عالج تساعد 

املعسرين قرائيا.

طور هذا التطبيق 
للدسلكسيا  ك���ع���الج 
وارت��ك��ز ال��ف��ري��ق على 

مايكروسوفت  برنامج 
أكس-بوكس كينكت، الهدف األساسي 
الطالب  م��س��اع��دة  ه��و  اللعبة  ل��ه��ذه 
على  الدسلكسيا  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 
األيسر  اجلانب  بني  الوظائف  ت��وازن 
واجل���ان���ب األمي����ن ل��ل��دم��اغ، وم���ن ثم 
مساعدتهم في التغلب على الصعوبات 

في فهم الرموز واألحرف. 

به  ق��ام  م��ا  على  الفريق–  اعتبر 
من ابتكار- الفائز الثاني عن مرحلة 
مسابقة  في  املعلومات-التكنولوجيا 
التي  الشبابية  للتكنولوجيا  مانديري 

أقيمت في جاكارتا.

صعوبات  قرائيا  املعسرون  »يجد 
ف���ي ت��ه��ج��ئ��ة ال��ك��ل��م��ات واألح������رف. 
وإجبارهم على القيام بذلك يشعرهم 
ي��ج��ع��ل��ه��م غ��ي��ر مهتمني  ب��امل��ل��ل وق����د 
ديسكتيا  فرمييتا  باملعرفة،« صرحت 

أم��رت��اس��اري وه���ي ع��ض��و م��ن فريق 
لكسيبال. 

ستة  م��ن  لكسيبال  ف��ري��ق  يتألف 
أعضاء، أربعة من برنامج املعلومات-
التكنولوجيا وهم محمد رسكي أوتاما 
نوغروهو،  آدي  ك��ون��ت��ورو  س��اب��وت��را، 
توفيق  أم���ري���ت���داوي،  سكتيانا  ف��ي��ن��ا 
فينا  فرانسيسكا  بينما  امل��ه��س��ي��ور، 
تتخصص  وفرمييتا  احملاسبة  تدرس 

في األدب الفرنسي.

قالت فرميتا بأن الفريق اصبح مهتماً 
بعسر القراءة بعد قراءة تقرير أصدرته 
اإلنسانية  واخل��دم��ات  الصحة  وزارة 
من   %١٠ ب����أن  ي���ص���رح   ٢٠٠٦ ع����ام 
سكان العالم يعانون من عسر القراءة.

ال���ق���راءة يصعب  ع��س��ر  أن  وأض���اف���ت 
معاجلته طبياً ولكن ميكن معاجلته من 

خالل برامج عالجية. 
»وقد عرفنا املزيد عن 
أن  بعد  ال��ق��راءة  عسر 
ق��ررن��ا االن��ض��م��ام إلى 
م��س��اب��ق��ة امل��ع��ل��وم��ات-

التكنولوجيا«.

لعبة  الفريق  ط��ور 
ملنهجية  ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
امتداد  وه��ي  كينكت، 
أك��س- ملايكروسوفت 
بوكس التي تتعرف على 
املستخدمني  ص����وت 
اجلسدية.  وحركاتهم 
ومن بني امليزات، يشمل التطبيق لعبة 
بشكل  مصممة  وهي  التهجئة/اللفظ 
تشجع طالب عسر القراءة على لفظ 
يجدون  ال��ت��ي  ال��ك��ل��م��ات  أو  األح����رف 

صعوبة في قراءتها وتهجئتها.
ع��ل��ى ال��ط��الب ن��ط��ق األح����رف أو 
ك��م��ا تظهر على  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ك��ل��م��ات 
التطبيق  ي��ح��ل��ل  ث���م  وم���ن  ال��ش��اش��ة، 
برنامج  ب��واس��ط��ة  ال��ط��الب  إج��اب��ات 
فإذا  ال��ك��الم،  ع��ل��ى  للتعرف  كينكت 
أجاب الطالب بشكل صحيح، تعرض 
اللعبة قرداً يتسلق شجرة املوز جلمع 
الفاكهة. »يوفر التطبيق نقاط مكافأة 
احلرف،  أو  الكلمة  نطق  في  للنجاح 

وهذا مرح جداً«، قال رسكي.
املرجع:

 www.thejakartapost.com

طالب يو جي أم يقومون بابتكار لعبة عالج 
لعسر القراءة

مقال من جاكرتا بوست
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جداالت في فهم عسر القراءة

اجلملة أعاله ليست خطًأ مطبعياً. 
فأنت تقرأ جملة كتبها شخص يعاني 
كاملة   – الشديدة  القراءة  عسر  من 
كغياب  ال��ش��ائ��ع��ة  اخل���ص���ائ���ص  م���ع 
الترقيم، واإلمالء أو التهجئة، عكس 
األح����رف وال��ك��ل��م��ات، وارت���ب���اك في 
وقواعد  نحوي  وبناء  اجلملة  تركيب 
ضعيفة، فاجلملة عملياً غير مفهومة 
املستوى،  املتوسطي  القراء  قبل  من 
بعدها  والتصحيح  املجزأة  والترجمة 

ضروري لتفسير املعنى واإليضاح.
الشفهية  االت��ص��االت  عصر  ف��ي 
واملكتوبة، أصبحت الصعوبات اللغوية 
غير سهلة للتعامل معها، إنها مشكلة 
الفرد  تترك  األط��ف��ال-  عند  –غالباً 
إلى  إضافة  العالم،  ه��ذا  في  وحيداً 

الشعور بعدم الثقة، واألمان. 

العيون  ط��ب��ي��ب  ق���دم 
األملاني ر. برلني مصطلح »دسلكسيا« 
الكلمة  م���ن  وص���اغ���ه   ،١٨٨٤ ع����ام 
أو  م��رض  ومعناها  »دس«  اليونانية 
كلمة،  ومعناها  و»لكسيس«  ضعف 
واستخدمها لوصف اضطراب معني 
في القراءة في غياب ظروف مرضية 
وفي  واإلدراك.  النظر  أع��ض��اء  ف��ي 
ن��ش��رة الح��ق��ة ف��ي ع���ام ١٨٨٧ص����رح 
»افتراض  ال��ق��راءة،  عسر  أن  ب��رل��ني 
اجلانب  تعطل  وسببها  األمي��ن��ي��ة«، 
األي���س���ر ل���ل���دم���اغ. ك��م��ا حت����دث عن 
مالحظاته  وفصل  الكلمة«   - »عمى 
من خالل متابعة ستة مرضى لديهم 
السيطرة  ولديهم  دماغية  إص��اب��ات 
الكاملة على التواصل الشفهي ولكنهم 

فقدوا القدرة على القراءة.

معنى  توّسع  الالحق  القرن  وف��ي 
امل��ت��ع��ل��ق بعسر  ال��ض��ي��ق  امل��ص��ط��ل��ح 
ب��رل��ني. ففي  ال��ق��راءة وال���ذي أطلقه 
منتصف السبعينات كان يصف حالة 
أبعاد وبائية، وبالرغم من عدم وجود 
وك���ان فقد  ع��امل��ي��اً،  أع���راض مقبولة 
إهتمام  ب��رل��ني  د.  ملحوظات  ق���ادت 
األطفال،  أطباء  فيهم  مبن  املهنيني، 
النفس  وعلماء  األع��ص��اب،  وأط��ب��اء 

التربوي.
وتعارض،  اختالف،  متاهة  هناك 
وتضارب النظريات املتعلقة في عسر 
وكيفية  أس��ب��اب��ه-  م��اه��و-  ال���ق���راءة: 
التدخل. يصف بعض املنظرين عسر 
القراءة كنتيجة تعطل االرتباط اللغوي، 
في  اإلدراك  أو  وال��ف��ه��م  وال��س��م��ع��ي، 

في إحدى اليالية كن هنك حريق في املبنا رلج وحد أتثر بحروهج 
ونقل الى املشتسف ولثالث ايام توفي اسر اساباط دخيلة *

)في إحدى اليالي كان هناك حريقا في املبنى. رجل واحد تأثر جدًا 
إصابات  إثــر  توفي  أيــام  ثالثة  وبعد  املستشفى  إلــى  نقله  ومت  بجروحه. 

داخلية(.

* مثال من »التغلب على عسر القراءة« للدكتور بيفي هورنسبي.
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تكوين اجلنني. وتصرح  أثناء  الدماغ 
نظرية أخرى أن عسر القراءة سببه 
»خلل وصالت في الدماغ«، بينما يرى 
للرؤية ميكن  آخرون أن ضعفاً خفياً 
أن يكون السبب، ويعتقد آخ��رون أن 
قد  الدماغي  للدهليز  وظيفياً  خلاًل 

يكون هو السبب. 
عسر  أن  تزعم  فرضيات  هناك 
حقيقة، وهو  م��وج��وداً  ليس  ال��ق��راءة 
األسباب  م��ن  تكتالت  احلقيقة  ف��ي 
القراءة  ف���ي  ض��ع��ف��اً  ت��س��ب��ب  ال���ت���ي 

اللغة.  جت��اه  نفسية  مشاكل  تتضمن 
وإذا كان هناك وجود للمشكلة، فإنهم  
ي��ج��ب حت��دي��ده��ا بوضوح  ي��ق��ول��ون: 

وتدريب األفراد تبعاً لذلك. 
ما  على  األغلبية  عليه  تتفق  م��ا 
ي��ب��دو أن���ه ي��ج��ب اس��ت��ب��ع��اد أي سبب 
قبل  الضعيفة  للقراءة  محتمل  آخ��ر 
كمشكلة  ال���ق���راءة  ع��س��ر  ت��ش��خ��ي��ص 
م��ح��ت��م��ل��ة، وه���ن���اك ع���وام���ل كضعف 
الذكاء  ون��س��ب��ة  ال��س��م��ع،  أو  ال��ب��ص��ر 
النفسي،  النضج  ع��دم  أو  احمل���دودة 

أو  السليمة  غ��ي��ر  ال��ت��دري��س  وط���رق 
البيئة املنزلية غير املستقرة قد تكون 

جميعها مشاكل متصلة. 
ومع ذلك، بينما العلماء يناقشون 
ما هو عسر القراءة وكيفية التعامل 
م����ا يسمى  ع�����دد  ي���ت���زاي���د  م���ع���ه، 
ب��امل��ع��س��ري��ن ق��رائ��ي��اً. وق���د وصفوا 
خاصة،  تعلمية  إع��اق��ات  ذو  بأنهم 
األخيرة  األمريكية  األرق��ام  وتشير 
إل��ى ت��زاي��د كبير ف��ي ح���االت عسر 

القراءة منذ ١٩٧٦. 

تعلم استخدام املاوس
الصحيح  اجل���ه���از  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور 
مساعدة  عملية  م��ن  ج��زء  فقط  ه��و 
الكمبيوتر.  إل���ى  ل��ل��وص��ول  ش��خ��ص 
البديلة  واألدوات  امل���اوس  استخدام 
املهارات  على  كبيرة  بدرجة  ينطوي 
التصويرية،  وامل����ه����ارات  احل��رك��ي��ة، 
مبا  اجلهاز  عمل  ربط  على  والقدرة 
يحدث على الشاشة، واحلصول على 

برنامج يحفز الطالب.
صمم برنامج التكنولوجيا الشاملة 
املبتدئني  ملساعدة  املاوس”  “مهارات 
ف���ي ت��ط��وي��ر م����ه����ارات امل������اوس من 
السيطرة البسيطة على حركة املؤشر 
على  الكاملة  السيطرة  إل��ى  وص���والً 
كافة وظائف املاوس.يعمل مبدأ تعلم 
وقت  ف��ي  عملية  لكل  واح���دة  خطوة 
واحد مع فهم النشاط على نحو جيد 

مع كافة جوانب إتاحة الكمبيوتر.
البرنامج  ف��ي  التجهيزات  جتعل 
مؤشر  وحجم  ول��ون،  بتباين،  املتعلقة 
الذين  للمستخدمني  مثالًيا  امل���اوس 

بصرية.تسمح  م��ش��اك��ل  م��ن  ي��ع��ان��ون 
ويندوز  نظم  ف��ي  املتاحة  اخل��ي��ارات 
وم���اك إع����داد س��رع��ة ح��رك��ة وحجم 
املناسب  ال���ن���وع  واخ���ت���ي���ار  امل���ؤش���ر، 

للمستخدم.  
ميكن  التي  األخ���رى  البرامج  تشمل 
أن تساعد في مهارات املاوس، “تارغت 
برامج  غو،  لتس  مجموعة  راينج،  وتتش 
توفر  تيل”.  آن��د  وت��ش��وز  آي��ت��ي،  سويتش 
صوتيا  األوامر”  “موجه  ال��ب��رام��ج  ه��ذه 
وبعضها سمعياً عندما ميرمؤشر املاوس 
عبر املنطقة النشطة لتشجيع املستخدم 

على نقر اإلجابة.
بدائل املاوس:

له  م��ن��ف��رد  زر  ذو  م�����اوس 
أحجام عديدة.

مبا أن غالبية اإلحتياجات 
اخلاصة وبرامج التعليم املبكر 
املاوس  حتريك  فقط  تتطلب 
فمن  ل���ل���ن���ق���ر،  ال���ي���س���ار  وزر 
امل��ن��ط��ق ت��واج��د م���اوس ذو زر 
وقد  عليها.  للسيطرة  واح���د 

ثبت أن هذه املاوس مثالية لألطفال 
يعانون  ال��ذي��ن  واألش��خ��اص  الصغار 
جتنبهم  بحيث  التعلم  صعوبات  م��ن 
على  تعمل  كما  ال��زري��ن،  ب��ني  اخللط 
إلغاء املشاكل الناجمة عن النقر بزر 
القوائم. امل��اوس األمين واخللط بني 
مستعداً  امل��س��ت��خ��دم  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا 
الكاملة  امل��اوس  عملية  إلى  لالنتقال 
ذي  امل����اوس  ان��ت��ق��اء  املستحسن  م��ن 
امللونة بحيث تساعدهم على  األزرار 

تذكر أي زر يضغط.
الصغيرة  امل��اوس  تكون  أن  ميكن 
أس��ه��ل ل��ب��ع��ض امل��س��ت��خ��دم��ني، ميكن 
أكثر  ت����ك����ون  أن 

برامج تقنية شاملة
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م��الءم��ة ف��ي أي���دي األط���ف���ال، بينما 
أجهزة املاوس الالسلكية أكثر سهولة 
في التناسب مع احتياجات املستخدم 
على اعتبار أنها ليست مقيدة بطول 

األسالك.
اس������ت������خ������دام م�������ع خ������ي������ارات 

الوصول:
الوصول  خ����ي����ارات  ت��ص��م��ي��م  مت 
املضّمنة في أجهزة الكمبيوتر للسماح 
للمستخدمني األفراد على التكيف مع 
النظام ليالئم احتياجاتهم.تسمح هذه 
التعديالت بعملية ضبط املاوس ولوحة 
التفضيالت  م��ع  لتتناسب  امل��ف��ات��ي��ح 
من  التعديالت  ه��ذه  وت��ت��م  ال��ف��ردي��ة. 
خالل لوحة التحكم كما ميكن العثور 
خيارات  ب��اس��ت��خ��دام  بسهولة  عليها 

املساعدة.
سوف تظهر لك خيارات املساعدة 
وكيفية اجراء تعديالت على الكمبيوتر 
جتعل املاوس ولوحة املفاتيح أكثر سهولة 
في االستخدام. وتؤثر هذه التعديالت 
على كيفية عمل املاوس وبدائلها، فيما 
التأشير، ميكن  وأجهزة  باملاوس  يتعلق 

اجراء عمليات الضبط على:
سرعة املاوس، درجة سرعة حترك   -
مؤشر املاوس استجابة للماوس أو 
حتتاج  ما  وغالباً  التأشير-  جلهاز 
هذه التعديالت إلى ابطاء احلركة.

سرعة النقر املزدوج.  -
- حجم املؤشر، يكون من األسهل رؤية 
والسيطرة على مؤشر كبير احلجم.

ما  ت��ك��ون ه��ذه االع����دادات غالباً 
نحتاج إليه – ويحتوي نظام املساعدة 
وكذلك  اخل���ي���ارات  م��ن  الكثير  ع��ل��ى 
ب��ع��ض ب���دائ���ل امل�����اوس حت��ت��وي على 

خيارات مضّمنة.
ميكن استخدام عصا التحكم كبديل 
للماوس بحيث تتيح التحكم في مؤشر 
املاوس، وتوفر عصا التحكم البسيطة 
إلى  والوصول  احلركة  على  السيطرة 
وكذلك  واليسار،  اليمني  أزرار  ضغط 
قفاًل مرفقاً لتسهيل عملية التشغيل بيد 
املزيد  الطرازات  بعض  وتوفر  واحدة، 
القفل;  من اخل��ي��ارات مبا فيها اجت��اه 
نقًرا مزدوًجا من خالل عملية ضغط 
واحدة وخيارات التمرير. توفرمقابض 
قابلة للتبادل في بعض طرازات عصا 
متنوعة  مجموعة  توفر  والتي  التحكم 
مختلف  لتناسب  القبضة  خيارات  من 
ال��ن��س��خ متوفرة  ب��ع��ض  امل��س��ت��خ��دم��ني. 
في  املرونة  من  املزيد  ومتنح  السلكياً 

االستخدام.
ل��وح��ات امل��ف��ات��ي��ح ع��ل��ى شاشة 

احلاسوب:
صممت  ق��د  املساعدة  البرامج  ه��ذه 
ل��ت��ظ��ه��ر ع��ل��ى ال��ش��اش��ة ف���ي ن��ف��س وقت 

ل��ت��وف��ي��ر مدخالت  ال��ب��رن��ام��ج  اس��ت��خ��دام 
إضافية أو بديلة.على سبيل املثال،مجموعة 
مختارة من الكلمات الظاهرة على الشاشة 
مي��ك��ن اس��ت��خ��دام��ه��ا إل���ى ج��ان��ب معالج 
النصوص. باإلضافة إلى استخدام لوحة 
مفاتيح عادية ميكن املستخدم من حتديد 
إلى  وإضافتها  القائمة  الكلمات من هذه 
بواسطة  الكلمات  اختيار  ويتم  الكتابة، 
امل��اوس، في بعض احل��االت، أو بواسطة 

احملوالت املختارة.
الشاشة  شبكات  اس��ت��خ��دام  ميكن 
اجلاهزة أو إنشاء عروض جديدة لتلبية 
االحتياجات الفردية، ونواجه في هذه 
احلالة مشكلة واحدة، وهي اجلزء من 
الشاشة املستخدمة، مما ميكن اخللط 
للبرنامج  املتاحة  والتقليل من املساحة 
املستخدم. وتسمح بعض هذه البرامج 
الشاشة  على  ورسومات  صور  بعرض 
والعبارات  الكلمات  إرسال  التي ميكن 
املرتبطة بها، وصور أو أوامر البرنامج 
املثال،  سبيل  على  االس��ت��خ��دام:  قيد 
العنوان  ترسل  أن  منزل  لصورة  ميكن 

إلى معالج النصوص.
توفر هذه البرامج طريقة قّيمة لدعم 
ذوي االحتياجات اخلاصة والسماح لهم 

باستخدام البرامج العادية.
املرجع:

http://www.inclusive.co.uk 
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بحالة  حائرين  املعلمون  يكون  قد 
جناحه  ع��دم  سبب  يبدو  طالب 

ق��ل��ة ج��ه��د وإه����م����ال، هؤالء 
األطفال يشعرون باختالف 
بكل  أق��ران��ه��م،  ع��ن  كبير 
بساطة ألنهم قد يكونون 
اتباع  على  ق��ادري��ن  غير 
التي  البسيطة  التعليمات 

تبدو لآلخرين سهلة جداً، 
املعلم  م��س��ؤول��ي��ات  م���ن  وإن 

التعلم  على  يساعد  ج��و  توفير 
جلميع الطلبة داخل الصف. 

التي  املشاكل  فهم  املعلمني  على  الضروري  من 
ميكن أن يعاني منها طفل معسر قرائياً داخل قاعة التدريس، 
فهم  سوء  من  كبير  قدر  املعرفة، ميكن جتنب  بهذه  ولعل 
الطفل  يقوم  ومشجعة،  إيجابية  بيئة  ففي  الطفل،  سلوك 
الذاتية،  والقيمة  بالنجاح  الشعور  بتجربة  قرائياً  املعسر 
جائزة  أو  مكافأة  على  قرائياً  املعسر  الطفل  حصل  وإذا 
القيام  يحاول  التي  أو  املبذولة  للجهود  معلمه  من  تقدير 
بها، سيتم تعزيز إحترام الذات والثقة بالنفس،وبذلك يأتي 

الدافع نتيجة قدرته على إمتام وجناح مهمة معينة.
ميكننا تقدمي أمثلة حّية لألطفال املعسرين قرائياً، وقد 
شاهد اجلميع الصورة باألسود واألبيض أللبرت آينشتاين 
أنه  أشعر  القراءة،  بعسر  إرتبطت  التي  الواقف،  وشعره 
بالنفس متمثلني  يبنوا ثقة  اليوم أن  من الصعب ألطفال 
بشخصية رجل في عام ١٩٥٠، على الرغم من أنه عظيم. 
بلوم،  أورالن��دو  لهم:  قدوة  لتكون  أمثلة عصرية  نعطيهم 
جاكي شان، ماك درميي بنفسه، ، باتريك دميبسي، توم 
ننسى  وال   – ويندووز  بيل غايتس–العمالق خلف  ك��روز، 
ال��س��ي��دات: سلمى ح��اي��ك، ج��وي��ل، ، ووب��ي غ��ول��دب��رغ. أو 
الكاتب الشهير رولد دال املتخصص في قصص لألطفال، 

يجب إبقاء القائمة واقعية وحديثة.

طفل  ك��ل  تعليم  م��ن  تتمكن  ل��ك��ي 
التعليمية  االح��ت��ي��اج��ات  حسب 
اإلم�������ك�������ان-  فمن  -ق��������در 
إليه  ال���ن���ظ���ر  ال�����ض�����روري 
ك���ش���خ���ص م���ت���ك���ام���ل مع 
ن�����ق�����اط ض����ع����ف وق������وة 
الصعوبات  فهم  ف��ردي��ة، 
املعينة عند هذا الطالب، 
وكيفية تأثيرها على أدائه 
ف��ي ال��ص��ف، وه��ك��ذا يتمكن 
أساليب  اع���ت���م���اد  م����ن  امل���ع���ل���م 
واستراتيجيات ملساعدة الطفل املعسر 

قرائياً على الدمج الناجح في بيئة الصف. 
املهارات  مثل  ق��وة  نقاط  ع��دة  قرائياً  املعسرين  ل��دى 
اجليد  ال��ب��ص��ري  امل��ك��ان��ي  واالدراك  وال��ف��ه��م،  الشفهية، 
والقدرات الفنية، ومن املمكن للمزيد من املعسرين قرائياً 
أن يصبحوا أعضاء موهوبني في مدارسنا إذا كان التدخل 
ليس فقط في املجاالت احمل��ددة من الصعوبة، ولكن في 

مجاالت القوة منذ سن مبكرة.
وللقيام بذلك يجب أن نتخلى عن وجهات النظر البالية 
بأنه يجب على الطفل املعسر قرائياً الفشل أوالً من أجل 
أطفال  مع  يتعاملون  الذين  املعلمني  وعلى  هويته،  حتديد 
معسرين قرائياً أن يكونو مرنني في أسلوبهم، وذلك حتى 
يتمكنوا، قدر اإلمكان من إيجاد طريقة تناسب الطالب بدالً 

من العناد بأن جميع الطالب يتعلمون بنفس الطريقة.
ب��ح��اج��ة إل���ى الشعور  إن األط��ف��ال امل��ع��س��ري��ن ق��رائ��ي��اً 
الذات  احترام  يكون  ما  »املضي«،وغالباً  في  باالطمئنان 
منخفضاً بسبب فشل سابق، وعندما تترسخ الثقة تصبح 
أسهل  وال��دع��م  للمساعدة  طريقة  أفضل  معرفة  عملية 
بكثير، وعلى املعلمني وأولياء األمور أو األهالي أن يحاولوا 
استخدام مجموعة متنوعة من املوارد واملناهج التي تضمن 
جناحاً مبكراً يدفع الطالب ملعرفة املزيد، وأن يكون واثقاً 

طرق تساعد على تعزيز ثقة طفل معسر قرائيًا 
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الطفل  يكن  لم  فإذا  القراءة:  مثل  التعلم،  قدرته على  من 
لتحسينها،  مجهود  أي  يبذل  فلن  القراءة  مبوضوع  مهتماً 
باجلهد  فسيقوم  يهمه  م��وض��وع  بتقدمي  قمنا  إذا  ول��ك��ن 

املطلوب للقراءة بدافع اهتمامه باحملتوى.  
من جميع  تفاهم  هناك  يكون  أن  يجب  ش��يء  أي  قبل 

لديهم  يكون  أن  احملتمل  من  فإنه  بتعليمهم،  يقوم  الذين 
يكون مقياس  أن  واملهارات، وال يجب  املواهب  الكثير من 
قدراتهم على أساس الصعوبات التي يواجهونها فى اكتساب 
مهارات القراءة والكتابة، فإن األطفال املعسرين قرائياً مثل 

جميع األطفال يتحفزون بالتحديات والنجاح.

ترتيبات اختبارات بديلة للطالب المعسرين قرائيًا

لنسبة  مخصصة  البديلة  االختبارات  ترتيبات  تكون 
صغيرة من الطالب الذين يعانون من إعاقة ما، أو صعوبات 
تعلم أو كدعم إضافي حلاالت الدسلكسيا، والدسكالكوليا، 
االختبارات  ترتيبات  صممت  وقد  إل��خ.  والدسبراكسيا، 
البديلة للتأكدمن أن الطالب اليتضررون نتيجة اإلعاقة 
أو صعوبة التعلم التي يعانون منها. هذه التعديالت على 
تقييم الظروف تأتي فقط بهدف التقليل إلى أدنى حّد من 

أثار الضعف في أداء الفرد. 
تبرز اخلطوط التوجيهية لترتيبات االختبارات البديلة، 
أهمية النظر في االحتياجات الفردية للطالب عند تقدمي 
عدم  العملية.وينبغي  خ��الل  معهم  وال��ت��ش��اور  الطلبات، 
افتراض أن جميع الطلبة الذين يعانون من عسر القراءة 
أن  كما  البديلة،  لالختبارات  الترتيبات  نفس  سيتطلبون 
نفس النوع أو مستوى الدعم قد ال يكون مطلوباً في كل 
االمتحانات  موضوع  إل��ى  النظر  ينبغي  ثم  وم��ن  اختبار. 

الذي يتطلب أي نوع من الترتيبات البديلة.
تساعد  أن  ميكن  التي  الترتيبات  حول  األمثلة  بعض 

الطالب ذوي عسر القراءة، كما يلي:
الزمان واملكان

 - السماح بوقت إضافي )مثاًل إذا كان املعسر بطيئاً في 
الكتابة(.

 - مرونة خاصة فيما يتعلق باجلداول الزمنية.
 - فترات للراحة.

 - موقع اجللوس أثناء االختبار،اجللوس فى منطقة معينة 
من قاعة االمتحان.

تعديل أوراق االمتحانات
 - أوراق االمتحانات “برايل” أو طباعة بخط كبير.

 - تعديل اللغة املستخدمة في أسئلة االختبار.
 - طباعة االختبار على ورق ملون.

استخدام املوظفني
- مترجم لغة اإلشارة.

 - قارئ يقوم بقراءة مواد االختبار للطالب )على سبيل 
املثال، القراءة لذوي صعوبة التهجئة أو فهم النص(.

 - مساعد للعناية الشخصية.
استخدام أدوات متخصصة

- استخدام الكمبيوتر أو البرامج املساعدة.
 -استخدام املدقق اإللكتروني اإلمالئي.

 - مساعد يقوم بتدوين االجابات احلرفية للطالب )على 
سبيل املثال، الطالب البطيئو الكتابة أو الضعفاء في 

الكتابة والذين ال يستطيعون الكتابة بأنفسهم(.
وغيرها

- إعطاء املزيد من الشرح والتوضيحات عند احلاجة.
- نصوص مع أو بدون تصحيح.

- مستوى مناسب لإلضاءة.
وم���ع ذل����ك، ك��م��ا أش��رن��ا أع����اله، ت��ت��م امل��واف��ق��ة على 
)ومع  الطالب  مع  بالتشاور  البديلة  االختبارات  ترتيبات 
أي مختصص في هذا املجال(، كما يجب أن تكون وفقاً 
الحتياجاتهم الفردية لهذا املوضوع بالذات، ودور املرشد 
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وإمنا قد يشمل  إلزامياً،  ليس  العملية  النفسي في هذه 
الطالب،  احتياجات  وتلبية  لتحديد  امل��دارس  مع  التعاون 
وميكن أن يكون له دورا فى التحقق من طلبات الترتيبات 

البديلة لالمتحانات التي تطرحها املدرسة.
إذا كان الطالب في مستوى اجلامعة ⁄ الكلية، فهناك 
طرق أخرى ميكن اعتمادها، وتساعدهم في تقييم عملهم 

األكادميي. وقد يكون ما يلي طريقة فعالة للتقييم:
ميكن أن نعطيهم دراسة حاالت مع إمكانية مراجعة 
الكثير  تتطلب  احل���االت  ه��ذه  ولكن  والكتب،  الدفاتر 
ميكن  عنها.  االج��اب��ة  أو  حللها  والتفكير  التحليل  من 
مع  مرفقة  املنزل  في  حللها  املسائل  أوراق  إعطاؤهم 
مختلف األسئلة ولكن حول احملور نفسه، وعلى الطالب 
اإلجابة عليها وتقدميها في وقت محدد )أي: ٤ أسابيع، 

أو أكثر أو أقل(.
أوراق االمتحانات وإرسالها  العمل على ترتيب  ميكن 

بالبريد إلى منزل الطالب، للتأكد من أنه في بيئة مريحة 
في  العملية  ه��ذه  تطبيق  املمكن  وم��ن  التوتر،  عن  بعيدة 

حاالت عسر القراءة الشديدة.
ميكن حتويل ترتيبات االختبارات البديلة إلى تطبيق 
شفهي أو طرح يعرضه الطالب أو الطالب أمام الصف، 

أو مجموعة صغيرة من طالب املدرسة أو املعلمني.
ثالثة  شكل  على  مقسمة  البحوث  تكون  أن  ميكن 
املعلومات،  م��ن  مجموعة  )الختبار  صغيرة  مواضيع 
كما قد يفعل اإلختبار العادي(، وينبغي اتخاذها على 
مدى يومني من العمل )على سبيل املثال: تكون الورقة 
عصر  في  البحث  بتقدمي  ويقام  الصباح،  في  جاهزة 

اليوم التالي(.
يجب عدم اعتبار ترتيبات االختبارات البديلة كمساعدة 
الطفل أو الطالب على إجناز اختباره، بل مساعدته على 

فهم املطلوب منه لينجزه.
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تقوم  معرفية  عملية  “القراءة   – ويكيبيديا  تعريف 
على تفكيك رموز ندعوها حروفاً لتكوين معنى والوصول 
إلى مرحلة الفهم واالدراك، وهي جزء من اللغة، واللغة 
وسيلة للتواصل، وتبادل املعلومات واألفكار. إن القراءة 
للرسالة  أوامل��رس��ل  الكاتب  معلومات  استقبال  وسيلة 
يتم  للتثقيف، وكل هذا  املعنى، وهي وسيلة  واستشعار 
الدماغ  ف��ي  املسجلة  املعلومات  اس��ت��رج��اع  طريق  ع��ن 
اجتماعياً  اللغة  وموقع  واملواقف  التجارب  طريق  وعن 
املستمرة،  املمارسة  ال��ق��راءة  عملية  وتتطلب  وثقافياً، 

والتطوير والتحسني«.
حسب التعريف تشمل عملية القراءة جانبني منفصلني، 
ولكنهما شديدا الترابط:  حتديد الكلمة والفهم. ودعونا 
تعلم  تكون  ال��ق��راءة  من  األول��ى  املرحلة  أن  أيضاً  نتذكر 

القراءة ومن ثم القراءة للتعلم.
فلماذا هي مهمة صعبة؟

أثناء القراءةيجلس القارئ دون حراك ويعمل في نفس 
الوقت على فك شفرة النص، فك الشفرة يشير إلى عملية 
الترميز لتشكيل  ثم  إلى صوت،  الكلمة املطبوعة  ترجمة 
الكلمة واستيعاب الرسالة الواردة داخل النص، وهذا ما 
هاتني  ودمج  والفهم،  الترميز  فك  القراءة،  عليه  تقتصر 
املهارتني في القراءة أساسي جداً، وهما متساويتان في 

االهمية.
فالقراءة تبدء مع معرفة الطفل ألصوات اللغة املنطوقة، 
وهو يتعلم كيف تكون هذه األصوات ممثلة بترتيب أبجدي، 
وعندما يبدأ الطفل بالتعرف إلى أحرف األبجدية، يحتاج 
معرفة  عليه  إن  كما  املطبوعة.  الكلمة  معنى  رب��ط  إل��ى 
تسلسلها  يتم  اإلجنليزية  اللغة  في  الكلمات  أن  وإدراك 
من اليسار إلى اليمني ويتم تسلسل الكلمات العربية من 
ومايكلبست  جونسون  وص��ف  وق��د  اليسار،  إل��ى  اليمني 
املتلقية« وتنطوي على  البصرية  ب�»اللغة  القراءة   )١٩٦٧(
دمج العديد من العمليات املعقدة مثل، االنتباه - التمييز 

- اإلدراك - الذاكرة - التصور - التقييم.

استراتيجيات  من  متنوعة  مجموعة  القراء  يستخدم 
النص.وميكنهم  تشفير  ف��ك  ف��ي  مل��س��اع��دت��ه��م  ال���ق���راءة 
استخدام املقطع، والقواعد اللغوية، والصيغة أو السياق، 
ودالالت لتحديد معنى عبارة غير معروف، ويقوم القراء 
بعد ذلك بدمج الكلمات في إطار املعرفة القائمة لديهم 

للتمكن من فهم النص.
ولهذا السبب حدد في »جتنب صعوبات القراءة لدى 
القارىء  حاجة   ،)١٩٩٨ آل،  إي  )سنو  الصغار«  األطفال 

املبتدىء:
التعرض املتكرر لعالقات كتابة األصوات،

إدراك طبيعة الترتيب األبجدي في نظام الكتابة،
التعرض إلى تركيب الكلمات املنطوقة،

فهم استخدام القراءة للحصول على معنى من الكلمات 
املطبوعة،

فرص متكررة ومكثفة للقراءة.
باإلضافة إلى ذلك، يحتاج األطفال إلى أن يصبحوا قراًء 
النصوص، وحتصيلهم  أنواع  في مختلف  بطالقة  يتمتعون 
على قدر كاف من املعرفة األساسية واملفردات لدعم عملية 

الفهم، ورصد فهمهم اخلاص وتصحيح سوء الفهم.

ما هي القراءة ولماذا تعتبر مهمة صعبة؟
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تقنيات تساعد األطفال المعسرين قرائيًا

كمدرسةأن  أقول  أن  أود  وأخيراً، 
تختلف  ال��ق��راءة  في  الفهم  صعوبات 
م���ن ط���ال���ب إل����ى آخ�����ر. ف��ق��د تكون 
امل��ش��اك��ل ف��ي أن ال��ط��ال��ب ب��ط��يء في 
يقرأ  وال����ذي  ال��ن��ص  تفكيك  م��ه��ارة 
بأقل طالقة، كما قد تشمل الطالب 
الذين يعانون من صعوبة فهم املعاني 
والعبارات  الكلمات  اللغة )معاني  في 
بتفكيك  يقومون  ولكنهم  اجلمل(،  أو 
النص بطريقة جيدة، بينما يواجهون 
صعوبة في فهم ما يقرؤون من خالل 

عجز محدد في الفهم.

نتساءل اآلن عن ما ميكن أن تكون الوسيلة التكنولوجيا 
األفضل التي تساعد األطفال املعسرين قرائياً. بدءاً من 
األقالم املخصصة للمسح، والكتب-اإللكترونية السمعية، 
وب��رام��ج أص���وات احل���روف أصبحت اخل��ي��ارات مربكة، 
مع  يتناسب  فيما  الدقة  غاية  في  نكون  أن  يجب  ولكن 
الطفل، وتشق العديد من التكنولوجيات املساعدة طريقها 
األطفال  تساعد  التي  واملؤسسات  امل��راك��ز  مختلف  إل��ى 

املعسرين قرائياً.

مساعدة  تقنية  ق��رائ��ي��اً  املعسرين  األط��ف��ال  مننح  ال 
“دراغون  إضافة  ولكن  كمبيوتر،  جهاز  لهم  شراءنا  عند 
معهم  والعمل   »3000 »كورزويل  أو  سبيكينغ”  ناتشورلي 
حتى يتمكنوا من استخدام برنامج التعريف الصوتي يكون 
خطوة في االجتاه الصحيح. بالنسبة إلى األطفال املعسرين 
قرائياً، فإن وجود كمبيوتر قادر على قراءة بريد إلكتروني 
بصوت عال ويقوم بتحرير اإلجابة يكون تكنولوجيا معاونة 
محاولة  عن  نتوقف  أن  يعنى  ال  وه��ذا  املنزل،  من  تعمل 
تعليم األطفال القراءة. هناك توازن جيد من العمل الشاق 
أفضل  إنتاجية  حتقيق  ضمان  في  يساعد  قد  واملعاونة 
التدريب،  املواهب،  التحفيز،  على عدة عوامل:  )اعتماداً 
بيئة العمل، الدعم من اآلخرين، تنظيم الوقت، إلخ(. في 

املدرسة واحلياة.
"الطالب الذين يعانون من عسر القراءة أفضل قدرة على 
تعويض استخدام أدوات التكنولوجيا بينما يتعلمون التهجئة، 
سوانسون،  ل��ي  ه.  بحسب  وال��ت��واص��ل"  والكتابة،  ال��ق��راءة، 
يستطيع  ال  ريفرسايد.   – كاليفورنيا  جامعة  م��ن  دك��ت��وراه 
الطالب املعسرون قرائياً "تخطي" الدسلكسيا، ولكنهم غالباً 

ما يتكيفون باستخدام األدوات اإللكترونية مثل:
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امل��دق��ق اإلم��الئ��ي وامل��ع��اج��م املصممة 
لتحسني مهارات الكتابة واإلمالء.

اخلطاب/التعرف  استمرار  برنامج 
)على كل windows/mac-كمبيوتر 

شخصي( وشاشات القراءة.
امل��اس��ح ال��ض��وئ��ي ل��ل��ك��ت��اب )أو 
الصفحة( الذي يقرأ النص بصوت 

بشري مثل »كورزويل ٣٠٠٠«.
التسجيالت الصوتية، وأجهزة األم بي ثري التي حتتوي 
اجلواب  ليست  ال��ف��ردي��ة  ال��ق��راءة  إلكترونية:  كتب  على 
أو  والفهم  القراءة،  من  يعانون  الطالب  فبعض  للجميع، 
رؤية الكلمات املطبوعة. عند استخدامها في النص فهي 
معدل  ارتفاع  في  تساعد  ولكن  فحسب،  الفهم  تعزز  ال 
املفردات  وبناء  ال��ق��راءة،  معدل  وزي��ادة  الكلمات،  معرفة 
الكتب  وتعزز  ال��ص��وت.  مع  وال��ق��راءة  السمع،  خ��الل  من 
إلى  تؤدي  وقد  واالستقاللية  بالنفس،  الثقة  اإللكترونية 

النجاح األكادميي.
لتعليم  قيمة  أدوات  الرقمية  النظم  الرقمية:  النظم 
النظم  أظ��ه��رت  فقد  غ��ي��ره��ا،  عكس  وع��ل��ى  التعليمات، 
الرقمية املرونة واخليارات الالمتناهية في استخدامها. 

والسمة املشتركة هي قدرتها على 
التراتبية  ن��ظ��ام  عمليات  إظ��ه��ار 
كيفية  تصبح  إذ  األفكار،  واكتمال 
وهذا  ج��داً.  واضحة  املعسرين  فهم 
اس��ت��خ��دام مجموعة  ف��ي  ي��س��اع��ده��م 
الصورة  رؤي��ة  على  الرقمية  النظم  من 
القريبة والبعيدة، مبا أن النظم الرقمية 
تستخدم كلماٍت وجماًل قصيرة فهي مثالية 
املعسرون  بينهم  وم��ن  ال��ط��الب  م��ن  لكثير 

قرائياً، الذين يعانون من صعوبات التعلم.
ب��رام��ج أص����وات احل����روف امل��ت��ح��رك��ة: ه���ذه البرامج 
يلعبون  الطالب  أو  األطفال  بينما  مي��ارس  الدماغ  جتعل 
عدة ألعاب أو ببساطة يتنقلون عبر إطارات متعددة من 
تدريبات  اإلنتباه،  تدريبات  الذاكرة،  ألعاب  مثل  املعرفة، 
مهارات  وتدريبات  الذكاء،  تدريبات  الدماغية،  السرعة 

احلياة االجتماعية. 
مثل  اإللكترونية  اللوحات  أو  اجليب  كمبيوتر  أجهزة 
األطفال  أو  ال��ط��الب  ف��ي خدمة  تكون  أن  اآلي��ب��اد ميكن 
مع مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تساعدهم في 
اإلمالء والكتابة، لعبة األلغاز لتوصيالت الدماغ، والقراءة 
التلقائية أو الكتب اإللكترونية، والتطبيقات التعليمية على 

الطباعة والكتابة، إلخ.
فّعالة مع معالج  تعليمية  اإلنترنت وسيلة  وقد أصبح 
فهم  وألعاب  الكتابة،  عملية  تسهل  والكلمات  النصوص 
املهارات  إل��ى  تهدف  متعددة  وس��ائ��ط  ودروس  ال��ق��راءة، 

التعويضية الضرورية للمعسرين قرائياً.
تساعد  أن  ميكن  ال��ت��ى  املنتجات  م��ن  العديد  ه��ن��اك 
وحتسني  املعلومات  فهم  على  قرائياً  املعسرين  األطفال 
األطفال  احتياجات  نقّوم  أن  علينا  ذلك  ومع  مهاراتهم. 
املعسرين قرائياً قبل احلصول على أي من هذه املنتجات 

أو األدوات.
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امل��ت��ح��رك��ة ه��ي مجموعة  األح����رف 
الروضة  ص��ف��وف  لتالمذة  مخصصة 
وال��ث��ان��ي��ة واالب���ت���دائ���ي األول،  األول����ى 
وترسيخ  احل��رف  إيصال  إل��ى  وتهدف 
شكله في عقول التالميذ عبر طريقة 

الوسائل  ع��ن  ب��ع��ي��دة  ومم��ت��ع��ة،  شيقة 
من  ب��األح��رف  وتعريفهم  التقليدية، 
أو  احل����ي����وان����ات  أو  األش����ي����اء  خ�����الل 
 32( بهم  يحيطون  الذين  األش��خ��اص 

.)DVD + بطاقة

من صعوبات التعلم »الدسلكسيا«
هناء إبراهيم صندقلي

ح��االت عسر  مع  يتعاملون  الذين  واألس��ات��ذة  دليل لألهل  كناية عن  الكتاب  هذا 
القراءة وهو الدسلكسيا. يوجه هذا الكتاب قارئه إلى كيفية التعامل مع احلاالت على 
الصعيد األكادميي والشخصي، وعلى تعزيز الثقة بالنفس بعد شرح مطول ومفصل 

عن الدسلكسيا وأسبابها وكيفية عالجها.

حيوانات أبجد
www.abjad.com

األساسية  األشكال  على  التعرف  في  املساعدة  إلى  الكتاب  هذا  يهدف 
للحروف، تعلم أسماء احلروف، والتعرف على مختلف أشكال احلرف.كما 
يساعد على حتديد احلروف في الكلمة وتعلم صوت احلروف املختلف في 

كتب عالجية

حورية باي
قبل  م��ن  البحث  ه��ذا  أجيز 
م��رك��ز ت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج وامل���واد 
التعليمية بوزارة التربية والشباب 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 
ويستخدم هذا البرنامج من قبل 
اضطرابات  ع��الج  متخصصي 
اللغة، ومتخصصي علم النفس 
النفس  علم  وطلبة  والتربويني، 
وعلوم التربية، وأولياء االمور. 

يحتوي هذا الكتاب على: 
- مقاييس الطفل املعسر قرائياً.
- التناول العالجي للدسلكسيا.

- طريقة نطق احلركات.
- مترينات اإلدراك البصري.

- التمرينات اجلانبية.
- مت��ري��ن��ات اإلي���ق���اع ل����إلدراك 

السمعي.
على  للتدريب  وتقنيات  طرق   -

القراءة.

البرنامج العالجي للدسلكسيا

حروفي املتحركة
 رلى شامي
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بعض  ه����ن����اك 
أف����راد  األفراد– 
ف����ائ����ق����وا ال����ذك����اء 
يصدق–  ال  بشكل 
ويكون  أق�������ل،  ال 
فهم األرقام لديهم 
املنال متاماً.  بعيد 
صعب  ه�����و  ك����م����ا 
يقول  وم����ح����ب����ط 
ايوين ك��االواي في 
ال���ط���ب���ي���ع���ة، وه���و 
لتباين  إش����������ارة 

عصبي يعرف بالدسكالكوليا.
املائة  في   ٧،٥ إل��ى   ٢،٥ في  تؤثر 
م����ن س���ك���ان اجن���ل���ت���را، ي��ط��ل��ق على 
األحيان  ب��ع��ض  ف��ي  ال��دس��ك��ال��ك��ول��ي��ا 
“عمى األرقام واألعداد وتشّبه بعسر 
ال  وه��ي  الرياضيات”،  ف��ي  ال��ق��راءة 
تعسر فقط مستقباًل في احملاسبة بل 

جتعل احلياة اليومية معقدة.
م���ن ع���دم سماعنا  ال���رغ���م  ع��ل��ى 
من  صعوبة  أكثر  فهي  احل��ال��ة  بتلك 
“نحن  ال��ري��اض��ات،  ف��ي  عسر  كونها 
من  يعانون  أشخاص  لسماع  بحاجة 
الصعوبة  مدى  ملعرفة  الدسكالكوليا 
في إمتام احلاجات اليومية، كالذهاب 
إلى املتجر، وحساب املال”، قال روي 
كوهن كادوش الباحث في جامعة كلية 
األشياء  من  وغيرها   .)UCL( لندن 
دفتر  كمسؤولية  احلياة  في  العملية 
الشيكات، التخطيط للتقاعد، وكونهم 

معجبي البيسبول، والخ.

ال��ت��ي أجريت  ال��ب��ح��وث  وح��س��ب 
م���ؤخ���راً، ال��دس��ك��ال��ك��ول��ي��ا – وم���ن ثم 
مرتبطة   - عامة  الرياضيات  ق��درة 
في مناطق الدماغ. بعض الناس ذوي 
الرياضيات، ميكن  في  طبيعية  قدرة 
مؤقتاً.  املناطق  هذه  وإيقاف  تشغيل 
الرياضيات  فقدرة  ل��ك��االواي   ووفقاً 
كالنظر،  اإلن����س����ان  ع���ن���د  ف���ط���ري���ة 

واحلواس املتعددة األخرى.
اإلنسان  ل���دى  ال���ق���درات  كجميع 
ف��ح��اس��ة ال���ع���دد ق��دمي��ة ال��ت��ط��ور – 
ل��م ي��ك��ن م��ئ��ات ماليني  ع��ش��رات إن 

السنني.
القرود  على  ال���دراس���ات  تكشف 
في  العصبية  اخل��الي��ا  بعض  أن  ع��ن 
تستجيب  الدماغ  من  محددة  منطقة 
بشكل ممتاز الرتفاع أعداد متزايدة. 
ت��ظ��ه��ر ال���دراس���ات ع��ل��ى ال���ق���رود أن 
الصف  نفس  ف��ي  العصبية  اخل��الي��ا 
تسمى “التلم داخل الفص اجلداري” 

مرتبطاً  وي����ب����دو 
معينة،  ب��ك��م��ي��ات 
بحيث عندما يقوم 
القرد بامتام مهمة 
ت��ش��م��ل األع������داد، 
عصبية  خ����ل����ي����ة 
للرقم  ت��س��ت��ج��ي��ب 
أخرى  وخ��ل��ي��ة   ،١
تستجيب للرقم ٢، 

وهلم جراً.
ت����������ظ����������ه����������ر 
الناس  فحوصات 
أن  الدسكالكوليا  من  يعانون  الذين 
ال��ت��ل��م داخ����ل ال��ف��ص اجل�����داري أقل 
ن��ش��اط��اً ع��ن��د ال��ت��ع��ام��ل م��ع األع����داد 
وأقل ارتباطاً مع بقية الدماغ مقارنة 
ب���األوالد وال��ك��ب��ار ال��ع��ادي��ني ال��ذي��ن ال 

يعانون من الدسكالكوليا.
التي  األخ������رى  ال���ب���ح���وث  ت��ش��ي��ر 
الناس  م��ع��ظ��م  أن  م���ؤخ���راً  أج���ري���ت 
الرياضيات  في  يّدعون ضعفاً  الذين 
أكثر  بالدافع  لديهم  امل��وض��وع  يتعلق 
من  يعانون  الذين  ولكن  ال��ذك��اء.  من 
ال��دس��ك��ال��ك��ول��ي��ا، ف��ال��ص��راع��ات هي 
أنها قد  ك��االواي  أكثر أهمية، ويقول 
تؤثر  التي  األساسية  املشاكل  تكون 
بهم، ويشير بحث براين باترورث أن 
أهمية  األكثر  هي  اإلدراكية  “القدرة 

حلاسة العدد”.
القدرة  ه����ذه  ب����ات����رورث  ي��س��م��ي 
األمور  أن  إدراك  األعداد”:  “ترميز 

دماغ الرياضيات 
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نظرية بديلة

لديها كمية مرتبطة بها، كما أن إضافة أو 
يعتقد  الكمية.  ه��ذه  يغير  شيئاً  منها  أخ��ذ 
الباحثون  باستطاعة  كان  إن  أنه  باترورث 
فهم األسباب اجلذرية للدسكالكوليا بشكل 
التدريب  برامج  صياغة  فيمكنهم  أفضل، 
ميكن  التي  األلعاب  فيها  مبا  املتخصصة، 
تعزيز  على  ال��ن��اس  مل��س��اع��دة  استخدامها 

حاسة األعداد لديهم.
املرجع:

http://blogs.smithsoianmag.com

هناك مختّص واحد ذو نهج جديد 
يسبق  لم  أثبتت جناًحا  نظرية  ،وه��ي 
ل��ه��ا م��ث��ي��ل. “عسر ال���ق���راءة ل��ي��س ما 
الدكتور  ق��ال  التعلم”،  بإعاقة  يسمى 
جان سترايدوم “هؤالء األطفال ليسوا 
م��ع��اق��ني. إن��ه��م ف��ق��ط ي��ف��ت��ق��رون إلى 
بعض املهارات األساسية التي أعاقت 

قدرتهم على تعلم القراءة والكتابة”. 

ه��������ذا ه������و االس����ت����ن����ت����اج 
الدكتور  إل��ي��ه  ت��وص��ل  ال���ذي 
يعمل  ك��ان  عندما  سترايدوم 
على برنامجه “أوديبلوكس”، 
االنتقاد  رغ���م  ن��ظ��ام-  وه���و 
نتائجاً  أظهر  قد  الهامشي- 
قياسية حقيقية منذ إصداره 

عام ١٩٧٩. 

ال�����دك�����ت�����ور س����ت����راي����دوم  
وبرنامج ”أوديبلوكس”

بدأ برنامج “أوديبلوكس” كبرنامج 
الكثير  قضيت  ألط��ف��ال��ي.  اس��ت��ع��داد 
في  للتعلم  إع��داده��م  في  الوقت  من 
دائماً  كنت  كما  الرسمية،  امل���دارس 
أفكر أن تلك السنوات التكوينية هامة 
لهم  البرنامج  جداً. وقد طّورت هذا 
فقط وليس ألي غرض آخر. وعندما 
كنت أركز على شهادة املاجستير في 
البرنامج  تطوير  في  ب��دأت  التعليم، 

ف��ي االستشارات  ب���دأت  وق��د  أك��ث��ر. 
مهتماً  كنت  لطاملا  مختّص،  كتربوّي 
باألطفال الذين يعانون من صعوبات 

في التعلم.

“جاء أحد الزوجني في آخر السنة 
ال��دراس��ي��ة، وك���ان ال��ول��د ف��ي الصّف 
الثالث للتعليم اخلاص في هذا الوقت، 
وكان فعاًل في وضع سيء جداً. وكان 
إلى  اإلش��ارة الرسالة  مّت  قد 
مدرسة خاصة للعام القادم.

أج����رب  أن  ل����ي  “خطر 
البرنامج عليه، وقد أعطيت 
الوالدين نسخة منه، وعادوا 
إلى منزلهم وجربوه مع ابنهم، 
وكانت النتائج مذهلة للغاية. 
الدراسي،  ال��ع��ام  نهاية  قبل 
ال��واض��ح لديهم،  أص��ب��ح م��ن 
الولد  ومل���درس  ل��ي  بالنسبة 
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أن��ه ليس م��ن ال��ض��رورة إرس��ال��ه إلى 
مدرسة خاصة.

أعيد االختبار للولد وقد جنح ومت 
وأصبح  ال��ع��ادي.  الرابع  للصف  نقله 
تتراوح  ع��الم��ات  ذو  جن��اح��اً  يحقق 
كان  عندما  أت��ذك��ر   .٪٩٠ و   ٨٠ ب��ني 
والده  بي  واتصل  السابع  الصف  في 
وك��ان��وا قد وصلوا  متأخر.  وق��ت  في 
نح  ميمُ ابنهم  ك��ان  امل��درس��ة حيث  م��ن 
الولد  أداء. ه��ذا ه��و  أف��ض��ل  ج��ائ��زة 

نفسه الذي أطلق عليه اسم “ولد ذو 
صعوبات تعلم”.

على  قائم  “أوديبلوكس”  برنامج 
إنسان  ألي  ميكن  “ال  التعلم.  مبادئ 
قال  يتعلمه”،  ل���م  ش��ي��ئ��اً  ي��ف��ع��ل  أن 
التعلم  “يعتبر  س��ت��راي��دوم.  ال��دك��ت��ور 
إتقان  ي��ج��ب  بحيث  طبقية،  عملية 
م���ه���ارة واح�����دة ب��ش��ك��ل ص��ح��ي��ح قبل 
للتعلم”.  إلى مهارات أخرى  االنتقال 
وبالتالي فان أداة املساعدة في التعلم 
املعرفة  أساسيات  إتقان  في  تساعد 

والفهم. 

ي���ت���ن���اول ال���ب���رن���ام���ج امل����ه����ارات 
التمييز  ال��ت��رك��ي��ز،  م��ث��ل  األس��اس��ي��ة 
والتذكر،  املالحظة  دق��ة  البصري، 
م��ه��ارات ال��رب��ط، ال��ذاك��رة السمعية 
)ومن هنا جاء اسم: »أوديبلوكس«(، 
وال��ت��ف��س��ي��ر اجل��ان��ب��ي، وي��ق��دم هذه 
العناصر على شكل متارين بسيطة 
الدكتور  قال   ، وظائفه  هذه  وتعتبر 
في  ت��درس  أن  وينبغي  س��ت��راي��دوم، 
لتشكيل  ال��دراس��ة  قبل  م��ا  التعليم 
أس����س ل���ل���ق���راءة اجل���ي���دة، اإلم����الء 
الكثير  هناك  ولألسف  والتواصل. 
هذه  يتقنوا  لم  الذين  األط��ف��ال  من 
األس��اس��ي��ات وي��ع��ان��ون م��ن مشاكل 

القراءة والكتابة كنتيجة ذلك.

“إذا تواجه طفل لم يتعلم قط العد 
بتمرين رياضيات، فهو لن يعرف ماذا 
تفسيره.  يستطيع  ال  ألن��ه  ب��ه  يفعل 
مع  مشكلة  ه��ن��اك  ألن  ل��ي��س  وه����ذا 
الولد، ولكن ألنه ال ميلك ما يلزم من 

من  متكنه  الرقمية  اخللفية  املعرفة 
الطفل  تعليم  نحاول  كنا  وان  الفهم. 
فليس  فهمه،  دون  التمرين  حل  على 

هناك إمكانية للنجاح”. 

ف���ي ال��س��ن��وات األخ���ي���رة، شارك 
البحوث  ف���ي  س���ت���راي���دوم  ال���دك���ت���ور 
ال���ن���ظ���ري���ة امل���ك���ث���ف���ة ل����دع����م جن���اح 
باستمرار  يعمل  وهو  “أوديبلوكس”. 
وحتسني  لتطوير  العمل،  إع��ادة  على 

املفهوم األصلي.

“إن اجلانبني من البرنامج يكمالن 
بعضهما – النظري والعملي – وكلما 
تعرفنا على االعتبارات النظرية، كلما 
م��واص��ل��ة حتسني  املمكن  م��ن  أص��ب��ح 

البرنامج”.

أسلوب دكتور سترايدوم ليس جديداً 
متاماً، ولكن أساليبه ثورية للغاية. “هناك 
العديد من األعراض التي تتداول” أوضح 
متجمعة  “األعراض  سترايدوم.  الدكتور 
معاً وتسمى غير طبيعية، وفجأة يشخص 
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الدكتور  يتفاعل  ما”.  مبتالزمة  ال��ن��اس 
سترايدوم بشكل قوي مع الفكرة الشائعة 
الغير  “من  هو عجز.  القراءة  بأن عسر 
ال  التعلم  إع��اق��ة  فكرة  أن  ل��دي  منطقي 
تزال قائمة. من الواضح أن هذا مبثابة 

خرافة” أضاف الدكتور سترايدوم.

م��ك��ف��وف��اً، ال  “إذا ك���ان ش��خ��ص��اً 
والنظر  ال��رؤي��ة  كيفية  بتعليمه  نقوم 
مهارات  نعلمه  حقيقياً.  عجزاً  كونه 
ك��ان��وا هؤالء  إن  تعوضه ع��ن ع��ج��زه. 
قد  لكانوا  ع��اج��زي��ن،  فعاًل  األط��ف��ال 
عن  عوضاً  تعويضية  مهارات  تعلموا 
تخصيص برامج عالجية لهم. ولكنهم 
اإلطالق.  على  ش��يء  م��ن  يشكون  ال 
يوجد سبب جسدي،  ال  أن��ه  وأعتقد 
وراث��ي أو بيولوجي لهذه املشكلة. ما 

كيفية  تعليمهم  ه��و  ب��ه  القيام  علينا 
ت��ع��وي��ض اخل���ب���رات وامل���ه���ارات التي 
ت��غ��ي��رات ج��ذري��ة في  ف��ق��دت بسبب 

أسلوب حياتنا احلديث.

به األطفال  ينموا  ال��ذي  “احمليط 
اليوم يختلف اختالفاً جذرياً عما كان 
٦٠، ٥٠ أو حتى قبل ٤٠ عاماً، وبعض 
عنها  غنى  ال  التي  اليومية  التجارب 
الكلمة  م��ن  الصحيح  التفسير  ف��ي 
املكتوبة قد أزيلت من حياتهم. يعمل 
مكثف  بشكل  “أوديبلوكس”  برنامج 
على تعويض الثغرات التي بقيت في 

معرفة بعض األطفال. 

»اليوم، علينا التعامل مع أوجه 
كاماًل  التعليم  نظام  في  القصور 

األشياء  من  الكثير  التعلم.  ونهج 
يتجزأ  ال  كانت جزءاً  التي  اّلقيمة 
التخلي  مت  ق��د  التعليم  نظام  م��ن 
مثل احل��ف��ر. األط��ف��ال ال   – عنها 
هذه  من خالل  جداولهم  يتعلمون 
ي��ح��ب��ون احلفر.  ال��ط��ري��ق��ة. وه���م 
يخلق التكرار الثقة ويبني أساساً، 
ان��ط��الق متكنهم  نقطة  م��ن  ن��وع��اً 
أعلى. فمن  إدراك��ي��ة  م��ه��ارات  من 
ومن  أوالً  ال��ش��يء  ه��ذا  بناء  املهم 
ثم االنتقال إلى التفكير اإلبداعي 
واملناهج األخرى. نحتاج إلى قاعدة 

للوظائف العليا«.

املرجع:

www.audiblox2000.com

الواليات  ف���ي  ال��ب��ح��وث  ت��س��ت��م��ر 
املتحدة وأنحاء العالم في دعم تدريس 
مركزية  كخطوة  الفونولوجيا  منهجية 
كتابة  نظام في  أي  وإتقان  الفهم  في 
التحقيق  تقريرين:  هناك  األبجدية. 
والكتابة  ال��ق��راءة  تعليم  ف��ي  الوطني 
احلكومة  م��ن  ص��ادر  البحث  )تقرير 
 )٢٠٠٥ ديسمبر  خ���الل  األس��ت��رال��ي��ة 
القراءة  تدريس  في  املستقل  والبحث 
املبكرة )تقرير من اململكة املتحدة في 
إلى  احلاجة  ي��ب��رزان   ،)٢٠٠٦ م��ارس 
تدريس  في  الفّعالة  املمارسات  ه��ذه 

القراءة والكتابة.

وأستراليا  املتحدة  اململكة  تقارير 

تؤكد بوضوح على أهمية فعالية طرق 
لبرامج  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ت��دري��س واجل����ودة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ات; وه����ذا ي��ق��ل��ل م���ن حجم 
العالجية.  ال��ب��رام��ج  على  اإلن��ف��اق��ات 
املباشرة،  التعليمات  أهمية  تؤيد  كما 
املستمر،  وال���ت���ق���ي���ي���م  ال���ص���ري���ح���ة، 
تركيب  وتعليم  املنهجية  التعليمات 

األصوات.

الفريق  أج��راه  ال��ذي  البحث  يعود 
املتحدة  الواليات  في  للقراءة  الوطني 
عامني،  ومل������دة   .١٩٩٧ ع�����ام  إل�����ى 
للقراءة  ال��وط��ن��ي  ال��ف��ري��ق  اس��ت��ع��رض 
قراءة  معرفة  على  املرتكزة  البحوث 
اجتماعات  الفريق  وعقد  التعليمات 

مفتوحة.   

االجتماعات  ل���ه���ذه  وك��ن��ت��ي��ج��ة 
مستمر  بشكل  التعبير  مّت  اإلقليمية، 

عن عدة مواضيع رئيسية:

وسائر  ال����وال����دي����ن  دور  أه���م���ي���ة   -
سيما  وال  امل��ع��ن��ي��ني،  األش���خ���اص 
ومعرفة  اللغة  جت��ارب  توفير  ف��ي 
القراءة والكتابة املبكرة التي تعزز 

تنمية القراءة لدى األطفال;

- أهمية الكشف املبكر والتدخل لكافة 
األطفال املعرضني لفشل القراءة;

ومعرفة  ال��ص��وت��ي،  ال��وع��ي  أهمية   -

جهود دولية في تعليمات القراءة
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القراءة اجليدة للتعليمات وضرورة 
لكيفية  ال���واض���ح  ال��ف��ه��م  ت��ط��وي��ر 
مختلف  ب����ني  ال���ت���ك���ام���ل  حت��ق��ي��ق 
فعالية  تعزيز  بغية  القراءة  مناهج 

التعليمات جلميع الطالب;

الواضحة،  امل��ع��ل��وم��ات  ض������رورة   -
فعالية  ع��ن  والعلمية  املوضوعية 
القراءة  لتعليمات  املختلفة  األنواع 
واحلاجة لوجود مثل هذه البحوث 

وتطبيقها;

األدلة  معايير  أعلى  تطبيق  -أهمية 
البحث  ت��ق��ري��ر  ل��ع��م��ل��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
والقرارات  االستنتاجات  لتكون 
من  املستقاة  النتائج  على  قائمة 
تتسم  التي  التجريبية  ال��دراس��ات 
موثوق  وتكون  املنهجية  بالصرامة 

بها، صاحلة، ومطبقة;

اإلقليمية،  االستماع  جلسات  بعد 
ن��ظ��ر ال��ف��ري��ق وب��ح��ث، ون��اق��ش عدة 
مواضيع ومن ثم اعتمد على املواضيع 

التالية لدراسة مكثفة:

• األبجدية، 	
•الطالقة، 	

•الفهم، 	
 • ت���ع���ل���ي���م امل�������درس�������ني وق����������راءة	

التعليمات.
•ت���ق���ن���ي���ة ال���ك���م���ب���ي���وت���ر وق��������راءة  	

التعليمات.
في ١٣ نيسان ٢٠٠٠، اختتم الفريق 
عمله وقدم تقريراً عن “تعليم األطفال 
القراءة”. ويوفر إطار استخدام نتائج 
الفصول  في  للقراءة  الوطني  الفريق 
الدراسية. يصف هذا الدليل النتائج 

الوطني  الفريق  إليها  توصل  التي 
وي���ؤم���ن حت��ل��ي��اًل مفصاًل  ل���ل���ق���راءة 
عناصر  خ��م��س��ة  ف���ي  ،وم���ن���اق���ش���ة 
التعليمات:  ق�����راءة  م���ن  أس��اس��ي��ة 
أص��وات احلروف،  الصوتي،  الوعي 

الطالقة، املفردات، وفهم النص.

تشير هذه النتائج إلى أن التدخل 
ل��ل��ق��راء الذين  امل��ب��ك��ر ي��ك��ون دق��ي��ق��اً 
أوالئك  القراءة.  مشاكل  من  يعانون 
الذين يفشلون في أول ثالث سنوات 
من الدراسة قد ال يجيدون القراءة 
أب��داً. مجموعة من األبحاث القوية 
الفشل  في  استمرارهم  على  تؤكد 
بسبب  ال���دراس���ي���ة.  مسيرتهم  ف��ي 

شعورهم باإلحباط، فمن األرجح أنهم 
يتركوا املدرسة ومن غير احملتمل أن 

يحصلوا على وظائف مجزية.

التقرير  استنتج   ،١٩٩٨ ع��ام  ف��ي 
واحدة  “طريقة  هناك  ليس  أن��ه  إل��ى 
لتعليم القراءة”. كما أن الطفل بحاجة 
إلى تعلم احلروف، واألصوات، وكيفية 
ل��ف��ه��م امل��ع��ن��ى. ف���ي الوقت  ال����ق����راءة 
نفسه، يحتاج األطفال إلى أن يحاطوا 

مبختلف أنواع الكتب.

العناصر  أن  إل��ى  التقرير  وأش���ار 
الطفل  لتعليم  ال���الزم���ة  األس��اس��ي��ة 

الثالث  تكون من الوالدة حتى الصف 
ووصف  ب��ط��الق��ة.  ال���ق���راءة  لتحقيق 
ال���ت���ق���ري���ر، ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل����ث����ال، أن 
الصف  إلى  يصلوا  أن  يجب  األطفال 
كيفية  ملعرفة  كبير  ح��اف��ز  م��ع  األول 
القراءة ومجهزون بأسس لغوية قوية 
وامل��ه��ارات اإلدراك��ي��ة، كما يجب على 
طالب الصف األول تعلم كيفية حتديد 
صوت  ع��الق��ة  مستخدمني  الكلمات 
احل���روف. ف��ي الصف ال��ث��ان��ي، يجب 
تشجيع الطالب على معرفة وحتديد 
الكلمات الغير مألوفة. وخالل مرحلة 
الطالب  على  يجب  امل��ب��ك��ر،  التعليم 
تعلم القراءة للفهم، وتطوير مجموعة 
في  التعليمات  وتلقي  غنية،  مفردات 

مهارات الفهم. 

للدسلكسيا  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
من ممارسة  الفجوة  ه��ذه  س��دت  قد 
األن��ش��ط��ة ل��ه��ذه األب��ح��اث م��ن خالل 
مت  وق��د  للممارسني.  بحث  أداة  خلق 
احمللية  باللغات  الشيء  ه��ذا  تكييف 
لالستخدام من قبل الشركاء العامليني 

من املؤسسة اإلمنائية الدولية.
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الندوب العاطفية من إعاقات التعلم 
وصعوبات التعلم

احلديث  الغربي  املجتمع  ف��ي 
األكادميية  امل���ه���ارات  إت��ق��ان  ع��ن 
والكتابة  ال����ق����راءة  األساسية– 
ش�����رط ض�����روري  واحل����س����اب – 
والعمل،  امل���درس���ة  ف���ي  ل��ل��ن��ج��اح 
من  كبيرة  نسبة  عامة.  واملجتمع 
األطفال تعاني من إعاقات التعلم 
أو صعوبات التعلم وبالتالي ال تتقن 
املهارات  ه��ذه  ج��زئ��ي��اً  تتقن  أو   –

األكادميية.
من الصعب املبالغة في خطورة 
هذه الصعوبات. إال إذا مت التعامل 
مع مشكلة الطفل بطريقة مناسبة 
)الوالدين ↔ الطفل ↔ املعلمني(، 

ما ينتظره خارج بوابة املدرسة رمبا 
ليس إال مستقباًل ميئوساً« منه. وفقاً جلربير وآل.، هناك 
العديد من البالغني ذوي إعاقات التعلم يعانون من العمالة 
اجلزئية، وغالباً ما يكونون عالقني في وظائف ال تستغل 
يجدون  ال  منهم  والكثيرون  احلقيقية.  املهنية  قدراتهم 

فرص عمل إطالقا«.
“مستقبل  مقالتهم;  ف��ي  وث��ورن��ت��ون  لزيغموند  ووف��ق��اً 
مواصلة  في  ينجحون  ال  الناس  أولئك  التعلم”:  إعاقات 
التدريب، والقليل منهم يستفاد من خدمات البالغني التي 
وضعت في تصرفهم. يحتاج العديد من البالغني الشباب 
إلى احتياجات أكادميية ومهنية والتي من الصعب احلصول 

عليها للعيش بطريقة مستقلة.  
ليست األرقام على جداول الرواتب فقط التي تدعي 
إلى القلق. الناس التي ال ميكنهم القراءة ال ميكنهم أيضاً 

ع��ل��ى زجاجة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ق�����راءة 
ال��دواء، البحث عن رقم في دليل 
الطعام  قائمة  ق��راءة  أو  الهواتف، 
ف��ي امل��ط��ع��م. ع���دم م��ع��رف��ة قراءة 
الشوارع،  وأسماء  امل��رور  إش��ارات 
ال����رح����الت  ف�����ي  اخل������رائ������ط  أو 
الطويلة، ليس باستطاعتهم السفر 
بحرية. ال ميكنهم قراءة  الرسائل 
التي يرسلها املعلمني مع أطفالهم 
أو حتى مساعدتهم في واجباتهم 
الكتابة  مي��ك��ن��ه��م  ال  امل���درس���ي���ة. 
للمتعة،  ال���ق���راءة  أو  ل��ألص��دق��اء 
وفي الواقع هم معزولني في عالم 

القراءة.
النمو  في وصف مشاعره عن 
منصب  شغل  ال��ذي  روكفلر،  نيلسون  التعلم،  إعاقة  مع 
نيويورك،  والي���ة  وح��اك��م  املتحدة  ال��والي��ات  رئ��ي��س  ن��ائ��ب 
القراءة  أعاني من  زلت  قرائياً، وال  “كنت معسر  يتذكر، 
حتى اليوم. أتذكر بوضوح األلم واملعاناة التي عانيت منها 
عندما كنت في الثامنة من عمري وأوكلت بقراءة مقطع 
بعمل  وقمت  املجتمع،  خدمة  حلركة  جتمع  ف��ي  صغير 
بائس. أعرف ما مير به الطفل املعسر قرائياً... اإلحباط 
من عدم القدرة على القيام مبا يقوم به األطفال اآلخرون 
بسهولة، واحلزن من تفكير اآلخرين أنه ال ميكنك النجاح 

بينما ليست هذه هي احلالة على اإلطالق”.
ميكن لصعوبات التعلم أو القراءة أن يكون لديها آثار 
إلى  الدراسة  في  املستمر  الفشل  ي��ؤدي  مدمرة.  نفسية 
ألم وإحراج وإحباط. هذه االضطرابات العاطفية تسبب 
والتي  السلبية  التجارب  عن  الناجمة  السلوكية  املشاكل 
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قصة توماس أديسون

صعوبات  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  الشباب  ع��ن  غريبة  ليست 
النجاح  ع���دم  م��ن  واإلح���ب���اط  اإلج��ه��اد  يتسبب  ال��ت��ع��ل��م. 
املدرسة،  إل���ى  ال��ذه��اب  ف��ي  ب��ال��ت��ردد  املستمر  وال��ف��ش��ل 
ون��وب��ات غضب قبل ال��ذه��اب إل��ى امل��درس��ة أو في بعض 
احلاالت إلى التغيب عن الدروس. وفي مرحلة املراهقة، 
هذه االضطرابات العاطفية تترجم في تصرفات كالغش 
والسرقة، وميكن لتجارب املخدرات أن تكون نتيجة لنضرة 
األطفال إلى أنفسهم كفاشلني. وفي بعض األحيان ميكن 
لهذه الصعوبات التسبب في خطر االضطرابات النفسية 

والعاطفية وتؤدي إلى تنمية السلوك املنحرف.
صرحت سيدة أمريكا األولى السابقة، باربرا بوش – 
أنه “ميكن  وكان لديها ابن يعاني من صعوبات التعلم – 
على  وللحصول  الناس.  حياة  تدمر  أن  التعلم  لصعوبات 
حقيقة هذا الشعور املقلق، علينا النظر فقط في تقديرات 
ذوي االحتياجات اخلاصة بني األحداث اجلانحون«. أثبتت 
املركز  من  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  دراس��ة  نتائج 

الوطني إلى محاكم الدولة، أن الشباب الذين يعانون من 
صعوبات التعلم مرجح أن يتم القبض عليهم بنسبة ٢٠٠٪ 
الصعوبات  تلك  م��ن  يعانون  ال  ال��ذي��ن  بأقرانهم  مقارنة 
جلرائم مماثلة. وذكرت إدارة الواليات املتحدة للتعليم أن 
٦٠٪ من نزالء السجون في أميركا من األميني و٨٥٪ من 

األحداث اجلانحون لديهم مشاكل في القراءة. 
بحيث جتلب هذه الصعوبات الدمار في حياة الكثير 
النظر عن اجلهود واحللول  من األطفال، ال ميكن غض 
ل��ل��ق��ض��اء ع��ل��ى ع��ج��ز وص��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م. وك��م��ا يصرح 
ريتشاردسون، “تعلم القراءة والكتابة ومحو األمية يعطينا 
مفاتيح املعرفة واحلكمة- مفاتيح اململكة. ألم يحن الوقت 
اآلن بالنسبة لنا جميعا أن نضع أدمغتنا سوياً، للعمل معاً 

على إعطاء هذه املفاتيح جلميع األطفال؟«
املرجع:

http://www.learninginfo.org/emotional-scars.htm

مخترع ورجل  إدي��س��ون  ت��وم��اس 
من  العديد  اخترع  أعمال أمريكي، 
األجهزة التي كان لها أثراً كبيراً على 
مخترع  راب��ع  إديسون  يمَُعد  البشرية. 
أك��ث��ر إن��ت��اج��ا ف��ي ال��ت��اري��خ، وميتلك 
أمريكية حتمل  اختراع  ب��راءة   ١٠٩٣
اسمه، فضاًل عن العديد من براءات 
االختراع في اململكة املتحدة وفرنسا 

وأملانيا.
قصته

مدينة  في  إديسون  توماس   ولد 
ثم  األمريكية،  أوهايو  بوالية  ميالن 

بوالية  ه��ورون  ب��ورت  ترعرع مبدينة 
هولندية.  أص��ول  من  ميشيغان وهو 
لصمويل  واألخير  السابع  االب��ن  كان 
إليوت.  م��اث��ي��وز  ون��ان��س��ي  إدي���س���ون 
اض��ط��ر وال���ده إل��ى ال��ه��رب م��ن كندا 
ماكنزي  ث���ورة  ف��ي  مشاركته  بسبب 

الفاشلة سنة ١٨٣٧. 
كان إديسون الشاب مشتت الذهن 
في كثير من األحيان باملدرسة، حيث 
أنهى  “فاسد”.  بأنه  أستاذه  وصفه 
إدي��س��ون ث��الث��ة أش��ه��ر م��ن الدراسة 
وقت  ف��ي  إدي��س��ون  ي��ذك��ر  الرسمية. 

11 فبراير 18٤7 –18 أكتوبر 1931
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بي;  واثقة  كانت  لقد  من صنعتني،  “والدتي هي  الح��ق، 
ميكنني  ال  وشخص  ه��دف،  حلياتي  ب��أن  شعرت  حينها 
خذالنه.” كانت والدته تقوم بتدريسه في املنزل،  وأسهمت 
قراءته لكتب باركر العلمية، وتاريخ إنكلترا، تاريخ العالم 

والكثير غيرها في تعليمه.
عانى إديسون من مشاكل في السمع في سن مبكرة. 
وك���ان ي��ع��زى س��ب��ب ال��ص��م��م ع��ن��ده ل��ن��وب��ات م��ت��ك��ررة من 
دون  الطفولة  مرحلة  القرمزية خالل  إصابته باحلمى 
منتصف  خ��الل  الوسطى.  األذن  اللتهابات  ع��الج  تلقيه 

حياته املهنية، قيل أن ضعف سمع إديسون.
انتقلت عائلة إديسون لبورت هورون بوالية ميشيغان 
هناك  وحياته  العمل،  مستوى  تدني  عام ١٨٥٤ بعد  في 
كانت حلوة ومرة. باع احللوى والصحف في قطارات تعمل 
من بورت هورون إلى ديترويت، كما باع اخلضار لتعزيز 
دخله. يذكر أيضا أنه درس التحليل النوعي وقام بإجراء 
حادثة  وقعت  أن  إل��ى  القطار  ف��ي  الكيميائية  التجارب 

حظرت القيام مبزيد من تلك األعمال.
بعد  التلغراف  أو  بالبرقيات  عامال  إدي��س��ون  أصبح 
م��ن قطار  س��ن��وات  ال��ث��الث  اب��ن  ماكنزي  أنقذ جيمي  أن 

سكة  في  عالقا  الولد  كان  عندما  جامح 
ح��دي��دي��ة. ع��ن��ده��ا ت��ع��ّرف إل���ى والد 

حملطة  وك��ي��ال  يعمل  ال���ذي  جيمي 
ماونت  ف��ي  ماكينزي(  ي��و  )ج��ي. 
عّبر  ميشيغان.  ب��والي��ة  كليمنز 
والد جيمي عن امتنانه إلديسون 

للتلغراف.  كمشغل  بتدريبه  فقام 
كانت مهمة إديسون األولى بعيدا عن 

بورت هورون إرسال البرقيات في 
تقاطع ستراتفورد، أونتاريو.
إديسون  ت��وم��اس  ب���دأ 
مسيرته في نيوآرك بوالية 
اخترع  حيث  جيرسي  نيو 

ر اآللي وغيره من  املمُكِرّ
التلغرافية  األج���ه���زة 

مرة  ألول  الشهرة  أكسبه  الذي  االختراع  ولكن  املتطورة، 
كان في سنة ١٨٧٧ حيث اخترع الفونوغراف. وكان هذا 
عامة  قبل  م��ن  حتى  اإلط���الق  على  متوقع  غير  اإلجن���از 
باسم  يمُعرف  إديسون  أصبح  سحرياً.  العتباره  اجلمهور 

“ساحر مينلو بارك” في نيو جيرسي.

ومينلو  إلديسون،  كبير  مالي  أول جناح  هو  التلغراف 
وهو  محدد  لغرض  أنشئت  مؤسسة  أول  أصبحت  ب��ارك 

اإلنتاج والتطوير املستمر لالختراعات التكنولوجية. 
كهربائية  هندسة  استشاري  بدأ  ديسمبر١٨٧٩،  في 
ي��دع��ى ول��ي��ام ج��وزي��ف ه��ام��ر م��ه��ام��ه ك��م��س��اع��د مختبر 
إلدي���س���ون، ح��ي��ث س��اع��ده ف��ي ال��ت��ج��ارب ع��ل��ى الهاتف 
والفاصل  الكهربائية  احلديدية  والسكك  والفونوغراف 
من  وغ��ي��ره��ا  امل��ت��وه��ج،  الكهربائي  احلديدي واملصباح 

االختراعات املتطورة.
إذا ك���ان ع��ل��م ال��ن��ف��س احل��دي��ث م���وج���وداً ف��ي عصر 
عان  وقد  النشاط  بفرط  خص  شمُ لكان  أديسون  توماس 
من صعوبات التعلم التي تتجاوز مشكلته السمعية. ومن 
الواضح أنه كان يواجه املشاكل في املدرسة بسبب سلوكه 
مناطق  في  تتجلى  لديه  كانت  والصعوبات  االجتماعي، 
اعتقدت  ولطاملا  ال���خ.  وال��ق��واع��د،  وال��ك��الم،  اإلدراك، 
بطريقة  “يفكر  ك��ان  بأنه  الطبية  السلطات  بعض 
عدم  بسبب  وقته  ف��ي  غيره  ع��ن  مختلفة”  ج��داً 
تلقيه نظام تعليمي رسمي “دائماً متمسكاً بتلك 
األساليب الفريدة في التحليل والتجارب التي 

كان وحده مرتاحاً معها”. 
مهما كانت هذه القوة الدافعة في شخصيته 
الفريدة وصفاتها، فقدرته على براءة اختراع 
خالل  أسبوعني  كل  ومفيدة  جديدة 
“قدمت  ال��ع��م��ل  م��س��ي��رت��ه ف��ي 
اجلماعية  الثروة  من  املزيد 
في العالم ولها تأثير أكبر 
احلضارة  تشكيل  ع��ل��ى 

احلديثة”. 

التلغراف
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ع��س��ر ال���ق���راءة اض���ط���راب مينع 
الطالب من التعلم، وكل إنسان يعاني 
من عسر القراءة لديه طريقته اخلاصة 
االضطرابات.  وم��ك��اف��ح��ة  ل��ل��ت��غ��ل��ب 
الطرق  من  العديد  هناك  وبالتالي، 

للتغلب على هذا التحدي.

طالبة  وه��ي  ب��ورغ��ت  هالي  قالت 
»أتعامل  امل���ن���زل���ي:  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ت��ل��ق��ى 

من  ملجموعة  القراءة  إع��ادة  من خالل  القراءة  مع عسر 
الكلمات والقدرة على خلق صور لعبارات »هذا«، »مثل« 
والتي ليس لديها صورة«. رسم األشياء بطريقة توضيحية 
الكثيرون ملصاحلهم عندما  هو أيضاً طريقة يستخدمها 

يكونون معسرين قرائياً.

أحد اخليارات هو برنامج بارتون، وهو اآلن يستخدم 
هذا  وبفضل  ل��ن��دن.  ف��ي  الرسمية  توبيلو  م��درس��ة  ف��ي 
النصية  البرمجة  اس��ت��خ��دام  للطالب  ميكن  ال��ب��رن��ام��ج، 

ملساعدتهم في التدخل اللغوي.

قالت سيبيا بوتشنان، وهي املنسق العام لعسر القراءة 
في مدرسة توبيلو الرسمية: “اعتمدنا تنفيذ جهاز »ماك 

ب��وك« خ��اص لكل ط��ال��ب، كما نوفر 
يستطيع  حيث  ن��ص-ال��ك��الم  عنصر 
لتجنب  يقرأه،  ملا  االستماع  الطالب 

معاناة الصراع مع القراءة”.

الطالب  من  “العديد  وأض��اف��ت، 
الذين  الرسمية  توبيلو  م��درس��ة  ف��ي 
يعانون من عسر القراءة، موهوبني في 
مجاالت أخرى. حيث العقل -اجلانب 
األيسر من الدماغ- مييل إلى العمل بشكل مختلف بعض 
الشيء فيجعل اجلانب األمين من الدماغ يبدع. ميكن أن 
يكونوا أفضل في الرياضيات. كما أنهم قد يرون األشياء 

بشكل مختلف قلياًل”.  

الطالب،  مساعدة  في  للبرنامج  األول��ى  السنة  وف��ي 
من  العديد  “لقد شهدنا  االيجابية.  النتائج  بدأت ظهور 
التحسينات االيجابية عند الطالب الذين يتبعون التدخل 
مدرسة  مستشارة  وه��ي  راميي،  ليونا  قالت  العالجي«، 
رانكني. »لوحظ أن جميع املستويات في القراءة ازدادت 

لدى الطالب املشاركني«.

www.wtva.com  :املرجع

البرامج المساعدة في التغلب على عسر القراءة

األساليب التي يمكن ألولياء األمور استخدامها لمساعدة 
أطفالهم المعسرين قرائيًا

العالجية عملية  القراءة  حتى وان كانت برامج عسر 
حائرين  األم��ور  أولياء  يظل  الناس،  املنال جلميع  وسهلة 
طريقة  أفضل  ع��ن  ويتساءلون  متى،  كيف،  م���اذا،  ح��ول 

ملساعدة أطفالهم عندما يطرح تشخيص عسر القراءة.

- التحدث مع الطفل حول عسر القراءة وشرح كيف ميكن 
أن يؤثر عليه وما ميكنكم فعله سوياً للتغلب عليه.

- حضور ندوة أو محاضرة ملعرفة املزيد عن عسر القراءة 
وكيفية دعم الطفل.

- املساعدة في الواجبات املدرسية من خالل اإلجابة على 
العمل  في  الطفل  استمرار  وضمان  املطروحة  األسئلة 
على وظائفه. بشكل عام من األفضل ترك الطفل يقرر ما 

يحتاجه من مساعدة وتوفير هذا القدر من املساعدة.
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- القراءة للطفل- باستمرار وأطول فترة ممكنة. فوائد 
أكثر،  مصطلحات  الطفل  يطور  بحيث  كثيرة  القراءة 
ويالحظ  صحيحة،  بطريقة  الكلمات  نطق  ويسمع 
ومن  بالكتب،  االستمتاع  يتعلم  كما  الترقيم،  عالمات 
املهم معرفة ما يقرأ أقرانه، واالستمتاع بهذا النشاط 

دون الضغط على الطفل.

- القراءة مع الطفل، وهذا األسلوب فّعال في التشجيع 
على القراءة للمتعة واملعنى. 

- التحدث مع الطفل عن كل شيء -هذا وذاك، عن أي 
شيء أو ال شيء- قوموا بالدردشة معه. بدأت احلياة 
وجبات  حتضير  التنظيم:  في  الكثير  تأخذ  األسرية 
الطعام، تلبية أنشطة األطفال، وهذا الوقت للدردشة 
ميكن أن يضيع. كما يحتاج املراهقني الوقت للجلوس 
والتحدث مع أصدقائهم، من املهم أيضاً أن يحصلوا 
على وق��ت ل��ل��دردش��ة م��ع ال��وال��دي��ن. إن ل��م تكن هذه 
فمن  في صغرهم  األطفال  حياة  من  ج��زءاً  الدردشة 
املؤكد أنها لن حتدث في سنوات املراهقة. من املهم 
البقاء على تواصل مع الشباب ذوي عسر القراءة، ألن 
عسر القراءة يؤثر على كامل شخصيتهم، وليس فقط 

الواجبات املدرسية. 

يقوله  م��ا  إل��ى  االستماع  وتعلم  الطفل  إل��ى  االستماع   -
الطفل وما ال يقوله. التركيز على نبرة الصوت والتنبه 
من حالة تشير إلى القلق. القيام بأسئلة مفتوحة مثل، 

»كيف تشعر حيال...؟« أو »ما رأيك ب...؟«

- اللعب مع األوالد ألعاب الذاكرة، ألعاب اللوحة، الشطرجن، 
واملونوبولي. ومع األطفال الصغار االستماع إلى أغاني 
بأغاني  والقيام  اإلي��ق��اع،  عند  والتصفيق  األط��ف��ال، 
الذاكرة التي تعتمد على التتابع وجميعها مفيدة جداً. 
وجود  مبجرد  التعلم  ق��در  ف��ي  االستخفاف  يجوز  ال 
الطفل مع الوالدين ومراقبة األشياء. فاآلباء من أهم 
التعليم  في  بالضروري  ليس  ولكن  ألبنائهم،  املعلمني 
من  القدر  نفس  الغير رسمي على  التعليم  الرسمي- 

الفعالية.  

- طريقة جيدة للمساعدة في تعلم اإلمالء وهي »الكتابة 

جيدة  طريقة  إنها   .SOS تسمى  املتزامنة«  الشفوية 
تعتمد على تعدد احلواس في تعليم اإلمالء، وتتضمن 

الكثير من خالل التعلم، وهي فعالة جداً.

- القيام ب��زي��ارات أو رح��الت، ليس من ال��ض��روري أخذ 
فالنزهة  التعلم،  فرصة  لتوفير  املتحف  إل��ى  الطفل 
اإلحاطة  أو  تسوق  مركز  في  الطبيعة،  في  القصيرة 
العائلة ميكن أن تكون مفيدة كتلك احلصص  بأفراد 
األطفال  ل��دع��م  م��ص��در عظيم  األج����داد  ال��رس��م��ي��ة. 
للتحدث  أكبر  وق��ت  لديهم  بحيث  ق��رائ��ي��اً  املعسرين 

واالستماع إليهم أو حتى للقراءة معهم.
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الطفل  ي��راه  ما  ومناقشة  معاً  التلفزيون  مشاهدة   -
لآلباء  ميكن  والقصة،  املشاهد  يفسر  وكيف 

إضافة بعض التعليقات تساعد على توجيه 
الطفل في التحليل. 

هذه هي بعض من الطرق التي يستطيع 
اآلباء استخدامها أو تطبيقها مع الطفل من 
أجل مساعدته في عسر القراءة في ما يتعلق 

من  واأله��م  واالجتماعي،  األكادميي  باجلانب 
ذلك هو مساعدتهم على تعزيز ثقتهم بالنفس في 

ما يتعلق باجلانب الشخصي. 

املزيد من األنشطة يتم نشرها في األعداد القادمة، حتى يتمكن اآلباء أو املدرسني ممارستها مع 
األطفال أو الطالب.

ي��ق��وم اآلب�����اء ب��ت��رك��ي��ب. ١ ك��ل��م��ة م���ن حروف 
بالستيكية و/أو يكتبوها على ورقة.

يقول. ٢ اآلباء الكلمة.

يكرر الطفل الكلمة. ٣ .

يكتب الطفل الكلمة، مردداً اسم. ٤ كل حرف 
عندما يكتب.

يكرر الطفل الكلمة مرة أخرى. ٥ .

يتفحص. ٦ الطفل الكلمة.

حتى   ٣-٦. ٧ اخل���ط���وات  ال��ط��ف��ل  ي���ك���رر 
ثالث  صحيح  بشكل  الكلمة  كتابة  يتم 

مرات.

 ، يغطي الطفل الكلمة ويكتبها من الذاكرة. ٨
مردداً اسم كل حرف عندما يكتب.

يتفحص الطفل الكلمة مرة. ٩ أخرى.

 SOS »الكتابة الشفوية المتزامنة«
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كيف تساعد األنشطة البدنية في عملية التعلم؟
تلعب التربية البدنية دوراً هاماً في تعليم كل الطالب. 
كغيرها من املناهج الدراسية، وتستند التربية البدنية على 
الطالب ويكون  أن يعرف  معايير صارمة حتدد ما يجب 
قادراً على القيام به نتيجة املشاركة. تكون التربية البدنية 
الوحيد  البرنامج  هو  كما  الدراسية  املناهج  في  خاصة 
احلركية  مهاراتهم  لتطوير  ف��رص��اً  للطالب  يتيح  ال��ذي 

واللياقة البدنية، واكتساب فهم أهمية النشاط البدني.
مع زيادة السمنة في جميع أنحاء العالم، تشمل االستفادة 
ال��وق��اي��ة م��ن األم����راض، انخفاض  ال��ب��دن��ي:  م��ن النشاط 
معدالت األمراض والوفيات املبكرة، وزيادة الصحة العقلية 
والثقة بالنفس. ميكن أن تؤثر فوائد الرياضة البدنية على 
عملية التعليم األكادميي. تؤدي متارين األيروبكس العادية 
العقل والتي  الدموية خلدمة  إلى زيادة عدد من األوعية 
الغير مستفاد منها.  وامل��واد  املغذيات  تبادل  تتيح  بدورها 
الدماغ  إلى  الشيء نقل األكسجني واجللوكوز  يكثف هذا 

مما قد يساعد على حتسني أداءه.

وباإلضافة إلى ذلك، تتضمن التربية البدنية مفاهيم 
الرياضيات، قراءة فنون اللغة اإلجنليزية، والعلوم. تساعد 
األداء  ف��ي  البدنية  التربية  طريق  ع��ن  العقلية  التنمية 

األكادميي على مستويات مختلفة:
احلركة  وأمن��اط  احلركية  امل��ه��ارات  في  الكفاءة  تّثبت   -
الضرورية في القيام مبجموعة متنوعة من األنشطة 

اليومية.
- تظهر من فهم مفاهيم احلركة، املبادئ، واالستراتيجيات، 
األنشطة  أداء  تعليم  على  تنطبق  التي  والتكتيكات 

البدنية.
- حتقق وحتافظ على الصحة من خالل حتسني مستوى 

اللياقة البدنية.
- تعرض السلوك الشخصي، املسئول، االجتماعي الذي 

يحترم ذاته واآلخرين في إعدادات النشاط البدني.
- إعطاء قيمة النشاط البدني للصحة، التمتع، التحدي، 

والتعبير عن الذات و/أو التفاعل االجتماعي.
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