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كلمة العدد

كلمة العدد
     أرح���ب بك���م ف���ي ه���ذا الع���دد الجدي���د 
ويسعدني اللقاء معكم وخاصة عند حدوث 
مناس���بات مفرحة، ففي ه���ذا العدد يظهر 
في األخبار المحلية احتفالية بخصوص تدشين 
أول برنام���ج للجمعية الكويتية للدسلكس���يا 
باس���تعمال برام���ج للهوات���ف الذكية، وهي 
نقل���ة نوعية حيث تح���اول الجمعية أن تطرح 

برامج بوسائل حديثة مرغوبة وسهلة. 
 

    فف���ي هذه المناس���بة تتش���رف الجمعية 
بانتاج أول أداة للكشف المبدئي للدسلكسيا 
باللغ���ة العربي���ة، ويت���اح مجان���ًا للجمهور في 
العال���م، وهذا يدل عل���ى حرص الجمعية في 
خدم���ة المجتمع باح���دث الوس���ائل المتاحة، 
وبذل الجهد والمال، وتقديم خدمات مجانية 
تقصد به���ا وجه الله، ونحمد الله أواًل وأخيرًا 
بنجاحنا في انجاز هذا العمل، ونأمل أن يوفقنا 
الله في المس���تقبل لتقدي���م خدمات أكثر.

     
     شاكر لكم دعائكم ودعمكم وتشجيعكم، 
واش���كر جميع من شارك في انجاز مثل هذا 

العمل.
      

 آماًل للجميع التوفيق والسداد

محمد يوسف القطامي
رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدسلكسيا
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محمد يوسف القطامي
رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدسلكسيا

لرئاسة  التابع  االجتماعي  اإلمناء  مكتب  من  بدعوة 
مجلس الوزراء، قام الدكتور أسامة الدعاس املستشار 
الكويتية  اجلمعية  في  العالجي  واخلبير  اللغوي 
عسر  بعنوان  توعوية  محاضرة  بإلقاء  للدسلكسيا 
القراءة )اآلثار والعالج( وذلك بتاريخ 12/11/2013، 
الصفاة. في  االجتماعي  اإلمناء  مكتب  مبنى  في 

أخبار محلية
أخبار محلية

في احتفالية رائعة اجتمعت اجلهات املنتجة والراعية 
املبدئي  للتعرف  الدسلكسيا،  مؤشر  مشروع  لتدشني 
أبل  لشركة  التابع  اآليفون  بتطبيق  الدسلكسيا  على 
املشروع  وهو   3/12/2014 يوم  وذلك  مكنتوش 
الذي يعد منتجاً عصرياً جديداً خلدمة ذوي االعاقة 
التربوية اخلاصة في فئة صعوبات التعلم، وذلك في 
مبنى األمم املتحدة الكائن في املربع الدبلوماسي في 

منطقة مشرف.

قام السيد محمد يوسف القطامي رئيس مجلس إدارة 
حلضور  دعوة  بتلبية  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية  
املتحدة  األمم  مقر  في  أقيم  الذي  االستقبال  حفل 
يوم األربعاء 23/10/2013، من الساعة 7 حتى 11 
مبناسبة يوم األمم املتحدة والذكرى اخلمسني للشراكة 
مع دولة الكويت حيث أقام املنسق املقيم لألمم املتحدة 

د. مبشر رياض شيخ   وحرمه هذه الدعوة.

بتكليف من اجلمعية الكويتية للدسلكسيا لبى الدكتور 
العالجي  واخلبير  اللغوي  املستشار  الدعاس  أسامة 
كلية  الكويت،  جامعة  دعوة  فيها،  الدورات  ومدرب 
مستقبلية  رؤية  فعالية  حلضور  احلياتية،  العلوم 
16/12/2013 حيث  بتاريخ  الكلية،  الستراتيجيات 
يظهر في الصورة من اليمني د. مشاري احلربي، د. 
أسامة الدعاس د. طارق الشطي، د. قاسم صالح.
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الوعي  استراتيجيات  دورة  في  املشاركون  تسلم 
قرائياً  املعسرين  لعالج  )الفونولوجي(  الصوتي 
الشوا  سحر  أ.  قبل  من  الدورة  حضورهم  شهادات 
عن املكتب االمنائي لألمم املتحدة، ود. جاد البحيري 
واملدير التنفيذي ملشروع حتديات التعليم واإلعاقة عن 
املجلس األعلى للتخطيط والتنمية، ود. أحمد الشيحة 
أسامة  ود.  للدسلكسيا،  الكويتية  اجلمعية  عام  مدير 
العالجي  اللغوي  الدعاس مستشار اجلمعية واخلبير 

ومدرب الدورات، وذلك بتاريخ 21/11/2013.

أقام الدكتور أسامة الدعاس املستشار اللغوي واخلبير 
للدسلكسيا محاضرة  الكويتية  العالجي في اجلمعية 
الدراسي،  والتأخر  القراءة  بني عسر  العالقة  بعنوان 
بن  17/11/2013، في مدرسة عمرو  بتاريخ  وذلك 

ثابت ابتدائية بنني في جليب الشيوخ.

أخبار محلية
أخبار محلية

واخلبير  اللغوي  املستشار  الدعاس  أسامة  د.  تسلم 
درعاً  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية  في  العالجي 
تذكارية من مدرسة عبد الله بن كثير ابتدائية بنني في 
سلوى، بعدما نفذ ورشة عمل بعنوان صعوبات التعلم؛ 
..18/11/2013 بتاريخ  وذلك  واحللول،  الواقع 

تلقت اجلمعية الكويتية للدسلكسيا شهادة شكر وتقدير 
العميد  من  بتوجيه  العلوم،  كلية  الكويت،  جامعة  من 
اخلميس،  طالل  د.  أ.  الطالبية  للشؤون  املساعد 
ملساهمتها الفاعلة في اجناح معرض العلوم للموهبة 
واالبداع الذي أقيم يومي 4/12/2013-3 في كلية 

العلوم.
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أخبار محلية
أخبار محلية

أسامة  د.  نفذ  املشاركني،  من  الفت  عدد  بحضور 
الصوتي  الوعي  استراتيجيات  دورة  الدعاس 
)الفونولوجي( لعالج املعسرين قرائياً في الفترة ما بني 
17/12/2013، وذلك حتت مظلة مشروع حتديات 
األعلى  املجلس  يرعاه  الذي  واإلعاقة،  املبكر  التعليم 
اإلمنائي  املتحدة  األمم  ومكتب  والتنمية،  للتخطيط 

في الكويت واجلمعية الكويتية للدسلكسيا.

النوعي  للتعليم  املساعد  الوكيل  سعادة  رعاية  حتت 
واخلاص الدكتور طارق الشطي قامت مدرسة تأهيل 
الكويتية  للجمعية  بتوجيه دعوة  بنات  الفكرية  التربية 
للدسلكسيا حلضور فعاليات ملتقى التخاطب بعنوان 
ولغاية   17 من  الفترة  من  احلياة(،  تزهو  )بالتخاطب 

19 ديسمبر 2013.

صباح  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  افتتاح  مناسبة 
األحمد اجلابر الصباح أمير دولة الكويت دور االنعقاد 
العادي الثاني للفصل التشريعي 14 ملجلس األمة وجه 
دعوة  األمة  رئيس مجلس  الغامن  علي  مرزوق  السيد 
إلى السيد محمد يوسف القطامي رئيس مجلس إدارة 
اجللسة،  هذه  بحضور  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية 

وقد قام السيد القطامي بتلبية هذه الدعوة.

مركز  دعوة  للدسلكسيا  الكويتية  اجلمعية  لبت 
غرب  املبارك،  الله  عبد  ضاحية  في  القرآن  بيت 
بتاريخ  التعلم،  صعوبات  حول  محاضرتني  اجلليب، 
الدعاس،  أسامة  د.  نفذهما   ،18-19/12/2013
األمور  وأولياء  املعلمات  من  لفيف  وحضرهما 
نقاشات  وقد جرت خاللهما  املركز،  والقائمات على 

أثرت اللقاءين وحققت أهداف احملاضرتني.
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غري   - تعلم شائعة  - وهو صعوبة  القراءة  إن عسر  دبي:  يقول خبري طبي يف مؤمتر عقد يف 
مشخص يف السنوات األوىل من املدرسة االبتدائية

ورشـــات عمـــل
حول عسر القراءة تلقي الضوء على هذا االضطراب

األخبار العالمية

هذا  على  الضوء  تلقي  القراءة  عسر  حول  عمل  ورشات 
االضطراب

 يقول خبير طبي في مؤمتر عقد في دبي: إن عسر القراءة - 
وهو صعوبة تعلم شائعة - غير مشخص في السنوات األولى من 

املدرسة االبتدائية. 
وأول ورشة عمل حول عسر القراءة والتي نظمها املركز الطبي 
لتعلم وإثراء الطفل في دبي، تلقي الضوء على هذه الصعوبة في 

التعلم التي من الصعب تشخيصها في السنوات األولى.
يقدر  املتحدة،  العربية  لإلمارات  الرسمية  األرقام  لغياب  نظراً 
املدرسون واملتخصصون انتشار عسر القراءة على حد متساو مع 
املستوى العاملي، وقالوا: إن هناك احتماالً أن تكون نسبة مئوية 
العربية  اإلمارات  في  مشخصة  غير  القراءة  عسر  من  عالية 

املتحدة.
كما قالوا أيضاً: إن األعراض التي تتضمن ضعف القراءة ومهارات 

الكتابة قد ال تكون واضحة دائماً.
وتقترح هيئة »عسر القراءة الدولية« انتشاراً عاملياً يتراوح بني 5 

و ٪15.
يعاني األشخاص ذوو عسر القراءة، وهو حالة جينية وراثية، من 

مشاكل في الكتابة والكالم والتركيز والتنظيم.
الواليات  في  والبحوث«،  الطبي  للتعليم  »مايو  ملؤسسة  ووفقاً 
املتحدة، ميكن عدم تشخيص عسر القراءة لسنوات عديدة، وفي 

بعض األحيان ال يتم التعرف عليه حتى في سن البلوغ.
ال يوجد عالج لعسر القراءة.

ويعتقد متكلم ورشة العمل حول عسر القراءة الدكتور غافن ريد، 
كتاباً   2٧ ومؤلف  واستشاري،  بالتعليم،  مختص  نفساني  طبيب 
حول عسر القراءة، تعلم القراءة والكتابة، تعلم األمناط والدوافع، 
املعروفة  التعلمية  الصعوبات  أكثر  من  القراءة  أن عسر  ويعتقد 

ولكنها األقل فهماً. 

إنه يعتقد أن هناك حاجة إلى دعم التعليم ضمن املناهج الدراسية، 
للطالب  والثانوية  واملتوسطة  االبتدائية  العادية  املدارس  وداخل 

ذوي عسر القراءة.
األعراض  تختلف  أن  »ميكن  نيوز«،  »غالف  للـ  حديثه  في  وقال 
في شدتها ومنط نقاط القوة والضعف، على سبيل املثال، تأخر 
نظام  أو  املنطوقة  واللغة  النطق،  في  مشاكل  النطقية،  التنمية 
عند  بينما  الكشف،  سهلة  تكون  أخرى  أمور  بني  من  العبارات، 
القراءة البطيئة، مشاكل في التدقيق والتصحيح اإلمالئي للكلمات 
والتعرف على كلمات جديدة صعبة، وتكون هذه األعراض أقل 
وضوحاً للتشخيص، متاماً مثل صعوبات الذاكرة العاملة وسرعة 

املعاجلة.
وأوصى أولياء األمور الذين يشكون باحتمال وجود عسر القراءة 

عند أطفالهم أن يخضعوهم فوراً الختبارات شاملة.
لطفلني معسرين  أم  وهي  دبي،  في  املقيمة  بايج  آن  وقالت جو 
قرائياً: ابنة في الثانية عشرة من عمرها وولد ذو تسع سنوات، للـ 

»غالف نيوز«: إن األعراض لم تكن واضحة لدى أوالدها.
»كانت ابنتي في التاسعة من عمرها عندما مت تشخيصها، وكانت 
تعتمد على نفسها في مرحلة التعليم املبكر، ولكن بعد أن الحظت 
درجاتها املتدنية في الرياضيات مقارنة باملواد األخرى، شككت 

بعسر القراءة.
ومت تشخيص ابني عندما كان في الرابعة من عمره، وكان يرفض 
إمساك القلم للرسم أو الكتابة وعندما كان يكتب كانت احلروف 
معكوسة«، وأضافت بايج وهي أيضاً املشرفة الطبية للمركز الطبي 
للتدخل املبكر لدى األطفال، في مدينةالرعاية الصحية لدبي.

دعم  ذات  عادية  مدارس  في  يدرسان  كليهما  ولديهما  إن 
للتعليم اخلاص، ونصحت بايج أولياء األمور بتوخي احلذر 
للسلوك فيما يتعلق بالواجبات التي تتطلب كتابة، وال سيما 

عندما تكون مهارة الكالم شفهية وليس مكتوبة.

             www.gulfnews.com  :املرجع
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األخبار العالمية

يوم مفتوح لعسر القراءة

دعماً لشهر التوعية حول عسر القراءة )أكتوبر 2٠13(، 
للتوعية على  للدسلكسيا حملة  العاملية  عقدت اجلمعية 
لعسر  املفتوح  »اليوم  تبرعات،  وحملة  الوطني  الصعيد 
املفتاح«،  لديها  للدسلكسيا  العاملية  اجلمعية  القراءة: 
وذلك لتوفير مجموعة املراجع األساسية جلميع املدارس 

االبتدائية العامة في الواليات املتحدة.
عسر القراءة في الصفوف: كل ما يحتاج املدرس معرفته، 
املمارسات  أفضل  وتبادل  الوعي،  زيادة  على  يساعد 
والتطبيقات، وتكون مورداً لإلدارة واملوظفني في املدرسة، 
وقد فتحت اجلمعية العاملية للدسلكسيا باباً لفهم عسر 
القراءة بطريقة أفضل من خالل توفير هذا املورد احليوي 
لدعم املدرسني في حماسهم ملساعدة كل طفل في حتقيق 

www.interdys.org :أقصى إمكاناته.    املرجع
ارتديت الشرائط الزرقاء بفخر مع طالب مدرسة »أيلييميل 

االبتدائية« مبناسبة أسبوع التوعية حول عسر القراءة
شارك الطالب طوال األسبوع في األنشطة املختلفة لزيادة 
الوعي حول حالة عسر القراءة؛ وهي صعوبة تعلم شائعة 

تؤثر على مهارات القراءة والتدقيق اإلمالئي للكلمات.
وقال الطالب املعسر قرائياً سول ماكروبي، ويبلغ من العمر 
الذين  الناس  أن  ندرك  أن  املهم  من  إنه  سنوات،:  عشر 

يعانون من هذه احلالة ال يختلفون عن أي شخص آخر.
وقال أيضاً، »علينا فقط التعلم بشكل مختلف، ونحن كأي 

شخص آخر«.
وقالت رئيسة املدرسني إيزابيل ليندزن »مدرسة أيلييميل 

فخورة لكونها مدرسة صديقة لعسر القراءة«.
وأضافت لل«تيليغراف«: »قد مت تعزيز أسبوع التوعية حول 
عسر القراءة في املدرسة، وحوالي 1٠٪ من طالبنا ذوي 
عسر القراءة، قاموا طوال األسبوع بأنشطة منوعة، مبا 
في ذلك صنع فيديو مع أولياء األمور واألطفال املعسرين 

قرائياً«.
www.greenocktelegraph.co.uk    :املرجع

النظر إلى العالم من خالل عيون املعسرين قرائياً: عرض 
تصميم من ابتكار معسر قرائياً يظهر كيفية رؤيته للحروف 

واألعداد 
ميكن أن تظهر الكلمات واألرقام بشكل مختلط ومشوش 
لذوي عسر القراءة، وفي محاولة لشرح كيف يرى املعسر 
واألرقام،  والعالمات  والكلمات  الكتاب،  صفحات  قرائياً 
صمم أحد األشخاص الذين يعانون من عسر القراءة كتاباً 

سماه »أتساءل كيف يرى املعسر قرائياً؟«.

7اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا- العدد الثالثون- مار�س  2014



الصغيرة،  مع  الكبيرة  األحرف  خلط  ميكن  كيف  يبني  وهو 
وكيف تصبح الكلمات مختلطة، والطرق التي ميكن أن تؤثر 
على القراءة، وجعلها عملية سهلة من خالل استخدام اخلطوط 

املختلفة.
املهام،  مختلف  مع  تتعامل  التي  الدماغ  أجزاء  أيضاً  يناقش 
مثل حتديد األلوان، وسبب اعتبار عسر القراءة عجزاً، ووضع 
معاناة  على  الضوء  لتسليط  والطباعة  للرسومات  تصميم 

املعسرين قرائياً، واسم هذا الشخص باركلي سام.
حسب باركلي، فإن املعسرين قرائياً واألشخاص الذين يعانون 
ما تكون قدرتهم على  من صعوبات أخرى في القراءة غالباً 
التفكير مختلفة ال يستطيع اآلخرون القيام بها، ونتيجة لذلك، 
فهم قادرون على حتقيق إبداع حقيقي، ولكنهم غالباً ما يساء 

فهمهم وتكون معاملتهم غير عادلة نتيجة لذلك.
قال باركلي »كوني معسر قرائياً، الحظت أن املالحظة املتاحة 

كانت دائماً حول جعل القراءة أفضل.
لم أقم إال بجهد ضئيل ملساعدة الناس من حولي لفهم ما أشعر 
به، وكان هدفي ابتكار جتربة تصميم حول ما ميكن الشعور به 
عند مواجهة صعوبة في القراءة، وأردت لهذا الكتاب أن يكون 
على طاولة في املنزل كما في الفصول الدراسية وفي أي بيئة 

عمل.«
وتابع باركلي قائاًل: »إذا مت فهم شخص واحد ذي صعوبة في 
القراءة، وكنتيجة لذلك عومل بشكل منصف، فإنني أكون قد 

حققت شيئاً مدهشاً.«
ومن أجل متويل مشروعه ونشر الكتاب،  أقام باركلي حملة ملدة 
استمرت حتى 2٨ تشرين الثاني/نوفمبر، وكان هدفه أن يرفع 
التبرعات إلى 1٤،٥٠٠ جنيه إسترليني وقد جتاوزت احلملة 

هذا التوقع إلى ما يزيد 16،٨٠٠ جنيه إسترليني. 

األخبار العالمية
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وذكرت اجلمعية البريطانية للدسلكسيا أن 1٠٪ من السكان في 
و ٤٪  يعانون بشكل حاد من  بريطانيا معسرون قرائياً 

هذا العسر.
القراءة إعاقًة، وفي قانون املساواة 2٠1٠  ويعتبر عسر 

يحظر متييز األشخاص املعوقني في مكان العمل.
على  املوظفني  مساعدة  خالل  من  أنه  باركلي  يعتقد 
فهم ما يشعر به زميل لهم بالعمل، أو أحد العمالء من 
فإنه ميكن حتسني  القراءة،  عسر  مشكلة  مع  الصعوبة 
أولياء  تثقيف  بأن  يعتقد  أنه  كما  واإلنتاجية،  األعمال 
األمور واملدرسني والطالب حول عسر القراءة ميكن أن 

يساعد في تعزيز الثقة بالنفس عند املعسرين قرائياً.
»التالعب  الكتاب:  تصميم  يخص  فيما  باركلي  وقال 
كان  لطاملا  الطباعة  أسلوب  استخدام  من خالل  باللغة 
يلفت نظري، وما يهمني هو التحديات التي تولد األسئلة 
حول خبرة املستخدمني بالطريقة األكثر إثارة«. املرجع:     

www.dailymail.co.uk

بطولة الغولف لرعاية مركز عسر القراءة لألطفال في 
كامبريدج

يثيرون  الغولف  العبو  كان  كما  جمياًل  الطقس  كان 
الذي  عشر  احلادي  السنوي  التبرع  حفل  في  احلماس 
يدعم مركز عسر القراءة لألطفال في كامبريدج، والذي 
جيرميي  ماثني،  بن  ماثني،  دان  الغولف:  العبو  به  فاز 
نادي  في  البطولة  وجرت  إيبيرسول،  وكريس  آيبلز 
كامبريدج في أوائل تشرين األول/ أكتوبر، وهذه البطولة 
يوفر تدريس  الذي  املركز،  الرئيسي لدخل  هي املصدر 
ودون أي تكلفة ألولياء األمور؛ ويحقق  املعسرين قرائياً 
توفير البيانات ملا يزيد عن 9٠٠٠ طفاًل في ٥2 مركزاً 
في أنحاء والية الشمال األسكتلندية التي تدعم البحوث 
فتح  ومنذ  القراءة،  لعسر  امليدانية  والتطورات  النظرية 
مركز كامبردج قام بخدمة ما يقارب 2٠٠ طفاًل وبتدريب 

3٠ مدرساً.
www.dailyjeff.com  :املرجع

األخبار العالمية
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ركن المعلم

مســـاعــدة
الطــالب ذوي ضعــف الذاكـــرة

غالباً ما يصف التقييم التربوي للطالب املعسرين قرائياً 
بوجود »ضعف الذاكرة العاملة«، حيث  يتم اإلشارة إلى 
إبقاء  ميكنهم  ال  الذين  األشخاص  عند  الذاكرة  تدني 
إذا  املثال،  سبيل  على  ذاكرتهم.  في  الكثيرة  األشياء 
العديد  لدينا  كان  بالقيادة،  فيها  قمنا  مرة  بأول  فكرنا 
من اخلطوات لنتذكرها، وعندما حفظنا تلك اخلطوات 
في الذاكرة العاملة النشيطة اخلاصة بنا، وقدنا لفترات 
طويلة، فإننا لم نعد نعير انتباهاً إلى أين نضع املفتاح، 
كثيراً  النظر  إلى  نحتاج  نعد  ولم  القدمني،  نثبت  وأين 
النظر فيها(، وال  املرايا )وال معرفة أي منها يجب  في 
مكان اإلشارات، الخ. وتشكل املشاكل املتعددة اخلطوات 

نفس التحدي للطالب ذوي ضعف الذاكرة، فعلى سبيل 
عليهم  الطرح،  في  باالستالف  يقومون  عندما  املثال، 
فيقوم  الواجبات،  بحل  يقومون  حني  األرقام  تذكر 
الطالب ذوي ضعف الذاكرة العاملة بتدوين كل شيء، 
كما أنهم يستفيدون من التسطير وتسليط الضوء على 

االجتاهات قبل البدء بالعمل.
مادة  في  يعانون  الذين  الطالب  من  للعديد  ميكن 
كل  تسمية  خالل  من  ذاكراتهم  يعززوا  أن  الرياضيات 
وتتطلب  إجنازه،  عند  التمرين  حل  عملية  من  خطوة 
هذه االستراتيجية اإلبطاء من قبل الطالب واملدرسني، 
ولكنها تزيد في االستفادة من وقت الطالب في النهاية 
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واحتفاظه مبفاهيم الرياضيات.
تذكر  صعوبة  قرائياً  املعسرون  يواجه  ما  غالباً 
يعيق  وهذا  السمعي،  التسلسل  وتعلم  االجتاهات 
قدرتهم على التخطيط واتباع اخلطوات املتسلسلة 
باملعلومات  االحتفاظ  على  قادرين  ليسوا  أنهم  مبا 
يتعلق  وفيما  ملعاجلتها،  كافية  مدة  السمعية 
بالرياضيات، قد يكون الطالب غير قادر على تذكر 
العملية  إلجراء  كافية  ملدة  كالمي  مترين  عناصر 
احلسابية، وقد يعلم أنه يحتاج لطرح قيمة واحدة 
على حفظ  قادر  غير  يكون  قد  أنه  إال  أخرى،  من 
تلك األرقام في ذاكرته ملدة كافية لسماع التمرين، 
أن هذا الشيء مرتبط بكونه  وهذا ال يعني ضمناً 
قيود  فإن  ذلك،  ومع  الرياضيات؛  عسر  من  يعاني 
استخدام  الصعب  من  جتعل  قد  السمعية  الذاكرة 
ذات  واإلجراءات  الرياضيات  استراتيجيات  بعض 

صلة.
املنطق  استراتيجيات  من  مزيجاً  »وودين«  يستخدم 
الغرافيكية،  املخططات  ذلك  في  مبا  والتصور، 
ملساعدة الطالب ذوي صعوبة الرياضيات في صياغة 
ومقارنة حقائق الضرب والعمليات احلسابية األخرى، 
وعند استيعابها تساعد املخططات الغرافيكية، مثل 
في  للطالب  مألوفة  مرقمة  أمناط  أو  ساعة  وجه 
منظمة  حزمة  إلى  املعلومات  من  كبير  قدر  جتزئة 
ميكنهم الوصول إليها واستخدامها لتوجيه أنفسهم، 
كجمل  احلقائق  تعلم  ويتم  التنظيم،  فرض  دون 
الهواتف،  أرقام  مثل  التمرين  طريق  عن  معزولة 
الكبرى،  الصورة  مبفكري  قرائياً  املعسرون  ويُعرف 
الذي  السياق  التنظيم من خالل  قادرون على  فهم 

يكون مبثابة استراتيجية مفيدة لهم.
من  التقليدية  العد  استراتيجيات  تطلب  »وودين«: 

الطالب، حيث يبدأ العد من الرقم األصغر وصوالً 
إلى أكبر عدد، على سبيل املثال، طرح ٨ من 12 تشمل 
قول ٨ ومن ثم يعد حتى يصل إلى 12 متبعاً تسلسل 
العد: 12/11/1٠/9/٨، وعادة يتم هذا باستخدام 
أو  خطياً،  النقاط  تدوين  مثل  املادية،  التعبيرات 
األصابع  أو  البالستيك  من  عدادات  استخدام 
الطالب  ويستجيب   ،٤ العدد  لتسجيل  املمدودة 
بالقول أو الكتابة ٤، وإذا لم يطلب من الطالب تكرار 
زمنية قصيرة،  ولفترة  فإنه،  كاملة،  احلقائق  جملة 
سوف يتذكر فقط الرقم ٤ حتى يتالشى، إّن األفراد 
القادرين على االستفادة من هذه االستراتيجية يجب 
أن يكونوا قادرين على االحتفاظ بالعملية األصلية 
)٨-12( بعد العثور على اإلجابة، ودمج قطعتني من 
لتخزينها في مجملها،  كاملة  املعلومات في حقيقة 
الطالب مواصلة  فإنه يجب على  القدرة  دون هذه 
وبالتالي  واختالفات،  مجموعات  على  للعثور  العد 

يفشل تطوير قاعدة احلقائق لديهم.
التسلسل،  ترتيب  تغيير  الطالب  من  نطلب  عندما 
مثل تسلسل العد 11/1٠/9/٨ يكون هذا الترتيب 
مألوفاً لديه،  ولكن طرح 3 من 11 بالعد العكسي، 
من  يكون  قد  أخرى،  تقليدية  استراتيجية  وهي 
الصعب إجنازها، فعلى سبيل املثال، نتخيل الطالب 
يقول األبجدية معكوسة من ثالث أحرف من حرف 

امليم، يبدأ 
الطالب من حرف امليم، ثم يكرر بتسلسل معكوس 
في  تسلساًل  يجري  ثم  امليم،  تسبق  التي  األحرف 
وينطق  األحرف،  بنظام  يتالعب  عندما  ذاكرته 
تذكر  يستطيع  ال  ولكنه  جميعها  األحرف  الطالب 
حرف امليم الذي يبدأ التسلسل، فيبدأ من جديد، 
يتوقف أو رمبا يكتب التسلسل على ورقة ويلحق كل 
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إمتام  من  للتمكن  العكسي  العد  عند  بقلمه  حرف 
مهمة التسلسل.

مثل استراتيجية ١: تدوين التمرين على ورقة 
إلفراغ الذاكرة

كتابة التسلسل العادي على ورقة لديه فائدة كبيرة، 
ففي  العكسي.  الترتيب  في  قراءتها   ميكن  بحيث 
)أو  الكامل لألحرف   التسلسل  يتوفر  احلالة  هذه 
مجموعة األحرف( بصرياً بشكل منظم للتمكن من 
حتديدها وإعادة ترتيبها في وقت واحد، مالحظة: 
ال  الطالب  أن  هو  العملية  لهذه  السلبي  اجلانب 
يسلسل املعلومات ذهنياً، ولن يكون قادراً على إنشاء 
مواجهته  وعند  ذهنه.  في  بصرياً  خّطي  تسلسل 

مكتوب  منوذج  إلى  الرجوع  فعليه  مماثلة،   ملشكلة 
أو خّطي آخر.  

 استراتيجية ٢: استراتيجية تخزين 
المعلومة

التخزين  استراتيجيات  استخدام  ميكن  »وودين«: 
عدد  على  بإيجاز  التعرف  قدرة  وتسمى  بفعالية، 
)من  »سابيتايزنغ«  الفعلي،  العد  دون  البنود  من 
للكبار  وميكن  فجأة(،  يعني  »سوبيتو«  الالتيني 
للبنود   ٤ إلى   1 من  السريع  التخمني  والبالغني 
املوضوعة عشوائياً، أما الكميات األكبر من النقاط 
أو األشياء التي تتعدى 5 فيتم أما عدها أو تقسيمها 
إلى قطع أصغر، معروفة ومضافة، وإذا مت عرض 
الكميات الكبيرة في أمناط ميكن التنبؤ بها، فهذه 
األمناط ميكن تعلمها ويتم التعرف عليها على الفور 
)والترز، 19٨٧: »تقدير كمية عدد قليل من النقاط: 
املجلة  النمط«.  على  التعرف  أو  »سابيتايزنغ« 
املكاني  الترتيب  ويؤثر  النفس(،  لعلم  األمريكية 
على صعوبة التخمني السريع للمجموعات، وتتكون 
األشكال املعيارية على الزهر ولعب الورق والدومينو، 
فاألشكال املعيارية مثل شكل x لرقم 5 على الزهر، 
غير  العشوائية،  األمناط  من  بكثير  أسرع  تعالج 
املعيارية. وعالوة على ذلك، إذا ميكن تقسيم منط 
معقد إلى أمناط معيارية صغيرة، فيمكن للمشاركني 
اتباع التقسيم وإضافة استراتيجية )ويندر 2٠٠٠(. 
استخدام  على  الصغار  األطفال  تدريب  ميكن 
لبناء  احلسي  اإلدراك  خالل  من  السريع  التخمني 
طريق  عن  األساسية  العالقة  من  األولية  أفكارهم 
عد املجموعات الصغيرة والتعرف عليها. على سبيل 
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األولى  األساسية  لألعداد  املعاني  تكون  قد  املثال، 
من  صغيرة  ملجموعات  تسميات  خالل  من  لديهم 
عن  التسميات  حددوا  ولو  حتى  املخمنة،  الكميات 
طريق العد، ومن املهم النظر في عد النقاط األربع 
األولى على خط عددي عوضاً عن عد زوايا مربع، 
دواماً  أكثر  مفهوماً  يطور  الذي  األسلوب  هو  فما 
في  العد  تسلسل  املربع  ينظم جشطالت  ٤؟  لكمية 

وحدة دائمة، وتتألف من أربعة عناصر.
هو  ملجموعة  األساسية  العالقة  الرياضيات،  في 
قياس عدد عناصر املجموعة، بدالً من محاولة العد 

إلى  اجلزء  )من  خطية  بطريقة  لألشياء  األساسي 
الكل(، ومن املستحسن النظر في فائدة حتقيق عد 
عناصر مجموعة معروفة من الكل إلى اجلزء، فعلى 
سبيل املثال، بدالً من عد حفنة من احلبوب حبة تلو 
ميكن  إلخ،   5/٤/3/2/1 الكمية:  لتحديد  األخرى 

ترتيب 5
5، ومن  املجموعة  ونقول هذه   x حبات على شكل 
ثم نقوم باعتماد خمسة أجزاء، حيث توفر معاجلة 
النماذج من الكل إلى اجلزء القدرة على دمج األجزاء 
العالقة األساسية،  الكامل إلقامة  العدد  في سياق 
من  مجموعات  أعاله  التوضيحي  الرسم  ويصور 
النقاط في أمناط خطية وجتميعية على حد سواء، 
فنحدد عدد النقاط في كل مجموعة، فنالحظ كيف 
باللون  املجموعتني  ومقارنة  السهل حتديد  من  أنه 
األزرق التي تتناقض مع الطريقة التي ميكننا فيها 
تدوين  وعلينا  األحمر،  باللون  املجموعتني  مقارنة 
ملون،  زوج  كل  ملقارنة  استخدمناها  التي  الطريقة 
ننظر  الكمية،  تزايدت  وكلما  كفاءتنا،  إلى  إضافة 
كيف تبّسط األمناط البصرية هذه املهمة مما يجعل 

عملية حتديد كمية العناصر واملقارنة بينها أسهل.

 www.dyslexia.yale.edu :املرجع
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Source: www.medicalnews.com

ركن المعلمركن المعلم

مهمة التوعية والتنظيم:
ينبغي أن يكون الطالب دون أي شك على يقني بشأن 
التوقعات  تكون  أن  ويجب  املهمة،  عليه  تنطوي  ما 
واقعية، وعلى سبيل املثال قد يكلف بعض األطفال 
مهمة كتابة مقال حول أنشطتهم في نهاية األسبوع 
ويعدون ذلك شيئاً صعباً، ولكنهم قادرون في املرحلة 
بها خالل  قاموا  أنشطة  أربعة  تسمية  على  األولى 
عطلة األسبوع، ومن هنا - وفي مرحلة - الحقة قد 
يكونون قادرين على كتابة فقرة كاملة عن عطلتهم 
األسبوعية، فلذلك يجب أن تكون املهمة وتوقعاتها 

واضحة للطالب.
 وينبغي جتزئة جميع املهام واإلرشادات إلى خطوات 
صغيرة: وقد يكون من الصعب االحتفاظ بالصورة 

الكاملة في الذهن.

 التركيب والتخطيط:
واألقسام  الرئيسية  العناوين  استخدام  يساعد   
الشفهية  لإلجابات  هيكلية  أو  تركيب  توفير  في 

واخلطية.
التعليمات صعباً  واتباع سلسلة من   قد يكون فهم 
على نحو غير متناسب؛ وكذلك إعطاء تعليمات في 

وقت واحد، مما يؤدي إلى تكرار املعلومات.
 يكون تعدد املهام للطالب صعباً، وبخاصة االستماع 
والكتابة في الوقت نفسه قد يكون شاقاً لهم، فمن 

املهم السماح بوقت لالستماع وآخر للكتابة.
الوقت الالزم:

 النسخ: حتى األنشطة مثل النسخ عن الورقة 
قد يتطلب وقتاً إضافياً، كما أن هذا النشاط 

النصائح للفصول الدراسية
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قد يشكل عبئاً لذوي الذاكرة قصيرة األمد أو 
الذاكرة العاملة، كما قد يكون نقل املعلومات 

مكتماًل في املزيد من اخلطوات.
 السماح لكثير من العمليات الذهنية: خاصة في 
هائلة  العاملة  الذاكرة  تكون  حيث  الرياضيات، 
التسجيل  لوحة  استخدام  وتشجيع  التحميل 
يعمل  قد  ورمبا  معينة  مهمة  على  للمساعدة 
املستوى  لتحقيق  متناسب  غير  بجهد  الطالب 

الذي ينجزه ويصبح نتيجة لذلك مرهقاً.
من املهم السماح للطالب أن يعلم أننا على يقني 
من الصعوبة التي يواجهونها ولكن لدينا توقعات 

عالية.
الكرم في املدح خصوصاً - واحلذر من االنتقادات 
طبيعياً  حافزاً  يكون  أن  للمدح  وميكن  املوجهة، 
به،  وأنه جدير  بأنه حقيقي  الطفل  طاملا يشعر 
ومن املهم السماح له مبعرفة سبب املدح عوضاً 
عن مجرد تقدميه له، وفي نظام املكافأة السلوكية 
مثل مكافآت امللصقات أو النقاط، ميكن للطفل 

أجله،  من  مدح  الذي  السبب  بسهولة  يرى  أن 
املكافأة  طاملا  فعاالً  حافزاً  الشيء  هذا  فيكون 

ذات مغزى ومناسبة.
دفتر الواجبات المنزلية:

قد يكون مفيداً ضمان وجود شكل متفق عليه 
يكون  أن  املهم  ومن  املنزلية،  الواجبات  لدفتر 
الطالب قادراً على حتديد موقع املعلومات في 

صفحات دفتر الواجبات.
يخزن املنظم الشخصي اإللكتروني كميات هائلة 
احلاسوب  على  نقلها  ميكن  كما  البيانات،  من 
والكمبيوتر احملمول، وإذا مت استخدامه بانتظام 
يكون مفيداً جداً للطالب البالغني ذوي صعوبات 

الذاكرة.
قضايا المدرسة:

علم  على  املدرسني  جميع  أن  من  التأكد 
اآلثار  وفهم  يواجهها طالبهم  التي  بالصعوبات 

املترتبة.
مجالس  إلى  املقدمة  الطلبات  في  النظر 

Source: www.psychcentral.com

ركن المعلمركن المعلم
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ركن المعلمركن المعلم

خالل  معينة  صيغ  الستخدام  االمتحانات 
االمتحان، والسماح بها في العمل ضمن الفصول 

الدراسية إذا كان ذلك مناسباً.

الكتب والمقاالت:
 »احلصول على درجات أفضل: مهارات الدراسة 
وباسكال  وبارلو  آلغنيو  ضاربة«  لنتائج  املميزة 

وسكيدمور )صحافة بيكاديللي 199٥(، هو نص 
قصير عن مهارات الدراسة، والنظر في املواقف 
املالحظات،  وتدوين  واالستماع  والتنظيم، 
ومهارات القراءة والكتابة ومراجعة االمتحانات، 
ويحتوي على  للنظر  بصورة الفتة  املعلومات  وترد 
لتطوير  ومثيرة  عادية  غير  استراتيجيات  دراسة 

مهارات الذاكرة.
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ركن المعلمركن المعلم

جامعة  )صحيفة  لباديللي  العاملة«  •»الذاكرة  	
أوكسفورد، 199٨(.

•»ذاكرتك: كتيب االرشادات« لباديللي )آفيري  	
بينغوين بوتنام، 199٤(.

لباديللي  وتطبيقياً«  نظرياً  اإلنسان:  •»ذاكرة  	
)آلفني & بايكون، 199٧(.

•. »أساسيات ذاكرة اإلنسان« لباديللي )تايلور  	
& فرانسيس، 1999(.

لبراديللي،  الذاكرة«  اضطرابات  •»كتيب  	
الثانية،  الطبعة  )وايلي،  وويلسون  وكوبلمان، 

.)2٠٠2
قبل  من  سنوياً  ينشر  القراءة«  عسر  •»كتيب  	
ويحتوي  للدسلكسيا  البريطانية  اجلمعية 
على العديد من املقاالت القصيرة عن عسر 

القراءة والصعوبات املرتبطة به. 
)نشر  بوزان  لطوني  العقل«  »خريطة  •كتاب  	
جيدة  أمثلة  يوفر   )1993 سي،  بي  بي  كتب 
العقل«،  »خريطة  استراتيجية  الستخدام 
فعالة  وسيلة  التقنية  هذه  تكون  ما  وعادة 
أيضاً  تساعد  كما  بصرياً،  العناصر  لتذكر 

على تنظيم العناصر.
•»جعل الصف الثانوي صديقاً لعسر القراءة«  	
لكايت مور )منشورات ديسكتوب، 2٠٠٠(. يوفر 
هذا الكتيب املصور بعض اإلشارات املوجزة 
جلوانب مثل اجلداول الزمنية، والترميز عن 
طريق التلوين، وإعطاء املعلومات، مما يجعل 
أوراق التمارين والعمل وغيرها من اجلوانب 
الثانوي مثيرة بحيث يكون  الرئيسية للصف 
هذا املستوى مبثابة حتٍد للطالب ذوي عسر 
القراءة، كما أنه يوفر 5 أنشطة قابلة للطبع 

تساعد الطالب في تنشيط الذاكرة، وكيفية 
تذكر أشهر السنة وأيام األسبوع.

وأنظمة  وألعاب  تقنيات  تراينرز«:  •»ميموري  	
لتعليم وحتسني مهارات الذاكرة )2٠٠1(.

info@learning-works.org.uk
www.learning-works.org.uk

»كروسبوه أديوكيشون« 
)com.www.crossboweducation(

القراءة  صعوبات  ذوي  األطفال  ألعاب  في  متخصصون   
القراءة  لتعليم  وألعاب  أنشطة  وينتجون  والذاكرة،  والتهجئة 
والكتابة واحلساب واألرقام، وتشمل هذه األلعاب »سبينغوز«: 
لعبة البينغو تتألف من مجموعة 12٠ لعبة من خالل استخدام 
املطلع والسجع؛ »فونيكس«، وهو دليل عملي ألنشطة السجع 
ملساعدة األطفال في التعرف واستخدام الكلمات املنتظمة، 
وجتزئة املقاطع، وحتديد الفونيمات األولية، وربط األصوات 
بالرموز؛ »لوتو األبجدية«: يركز على سماع الصوتيات األولية، 
»بينغ، بانغ، بونغ« و«سي في سي سبرينغ« تساعد على تطوير 
عن  كناية  »وديبيز«:  القصيرة؛  العلة  أصوات  في  الكفاءة 
عصا ولعبة لوحية دائرية للتعامل مع ارتباك األحرف )مثل 

خ/ج/ح(.   
املرجع:

www.snapassessment.com

17اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا- العدد الثالثون- مار�س  2014



دكتور من بيكرسفيلد يقدم
 عدسات “كروماجن” التي تساعد في عالج عسر القراء

طريقة ثورية جلعل النظارات والعدسات الالصقة تساعد 
فقد  القراءة،  بعسر  املعروفة  القراءة  مشكلة  عالج  في 
أو حتى سنوات  أشهراً  القراءة  يستغرق عسر  أن  ميكن 
للتشخيص؛ وميكن لطفل أن يعاني من صعوبات  طويلة 
على صعوبة  للتغلب  وسيلة  يجد  ذلك  ومع  املدرسة  في 

القراءة مبدئياً مما يؤخر فرصة التشخيص.
جوزيف  الدكتور  بيكرسفيلد،  في  العيون  طبيب  وفر 
فيغازولو حاًل ممكناً ملشاكل الرؤية والنظر التي ميكن أن 

تكون مرتبطة بعسر القراءة.
وقد استخدمت عدسات “كروماجن” في انكلترا وأوروبا 
ألكثر من 2٠ عاماً، ولكن اآلن مت مسح التكنولوجيا من 
املتحدة  الواليات  وأطباء  واألدوية،  األغذية  إدارة  قبل 
في  للمساعدة  “كروماجن”  عدسات  بوصف  يقومون 

عالج عسر القراءة.
وكأنها  تبدو  احلروف  إن  قرائياً:  املعسرين  بعض  يقول 
تطفو على الصفحة أو تخرج عن إطار التركيز البصري، 
ونظارات وعدسات “كروماجن” مخصصة بنظام يحتوي 
امللونة تضبط طول  فالعدسات  ملونة،  على 16 مرشحاً 

موجة الضوء التي تدخل العني.
وتقول الشركة عندما يتم ضبط األطوال املوجية يصبح 
النص للمعسرين قرائياً واضحاً وتتوقف حركة الكلمات، 
ويقوم دكتور فيغازولو بتغيير املرشحات امللونة لنظارات 
االختبار، للعثور على الزوج التي حتدث فرقاً عند الشخص 

املعني، وغالباً ما تكون األلوان مختلفة لكل عني.
استطاع ناثان الذي يبلغ من العمر ٧ سنوات تسريع وتيرة 
القراءة لديه بعد جتربة العدسات الالصقة، وقال دكتور 

فيغازولو أنه شهد تغييرات دراماتيكية مع مرضاه.
“تتحدث النتائج عن نفسها، وعندما يبدأ الطفل بتحسني 
ادائه في االختبارات، واحلصول على درجات جيدة فإنه 
القول  نفسه، وميكننا  على شعور جيد جتاه  يحصل 
يؤكده  ما  وهذا  جيد”،  بشكل  يعمل  النظام  هذا  أن 

الدكتور فيغازولو.
املناسبة  باالختبارات  فيغازولو  دكتور  يقوم  أن  وبعد 
ميكن  “كروماجن”،  وصفة  ويحدد  مرضاه  على 

للمريض اختيار أي اطار يريد. 
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يجري فحص العدسات مثل »كروماجن« عن كثب من خالل 
املراكز مثل »ليرنغ آر أكس« في شرق شمال فريسنو، وقالت 
مديرة املركز رينيه باوتيستا-غويل أن التغلب على صعوبات 
مثل عسر القراءة يجب أن يشمل تدريب الدماغ، والهدف من 
التمارين هو القدرة على تفكيك أصوات احلروف وتخزينها 
التدريب املعرفي يكون مدعوماً  الذاكرة كما أضافت أن  في 
بعدسات  املتعلقة  البيانات  عن  وتتساءل  شاملة،  بدراسات 

»كروماجن«.
هناك  كان  إن  أعرف  »ال  باوتيستا-غويل،  رينيه  وواصلت 
العديد من البيانات العلمية خلف هذه العدسات حتى اآلن، 
فهي جديدة، ورمبا تفيد البعض ورمبا ال تفيد آخرين«. ومن 
وجدوا  مرضاه  بأن  فيغازولو  الدكتور  يؤكد  األخرى  الناحية 

فرقاً كبيراً من خالل استخدام العدسات.
سعر العدسات 9٠٠ دوالر أمريكي وتضاف إليها تكلفة اإلطار، 
كما ميكن إضافة صبغة »كروماجن« للعدسات الالصقة، وقد 
يغطي التأمني الطبي جزءاً من التكلفة، ويقول الدكتور فيغازولو 
أن مرضاه متكنوا من رؤية احلروف والكلمات بوضوح، وهذا 

إشارة كافية للنجاح.

صعوبات الذاكرة 
     وعسر القراءة

»كروماجن«  عدسات  من  جديد  جيل  على  الشركة  تعمل 
تزايداً  رأى  قد  أنه  الطبيب،  وقال  وحتسينها،  لتطويرها 
الرؤية  الذين وجدوا حاًل ملشاكل  البالغني  املرضى  في عدد 

املرتبطة بعسر القراءة.
في أوائل القرن العشرين، وصف الباحث هينشل وود حالة 
»تعذر القراءة«، وأنه ليس ناجتاً عن صدمة جسدية ولكن عن 
إعاقة َخلقية جتعل تعلم القراءة صعباً على الرغم من التعليم 
احلكومي املقدم في املدارس، وعلى الرغم من الذكاء العادي 
عند الطفل، ووجود نظرية تقول أن اإلعاقة قد تكون بسبب 
فشل وظيفة الدماغ في ما يتعلق بذاكرة احلروف والكلمات، 
كما أنه اعتقد أن عملية الترميز متضمنة في الذاكرة، وقد 

اعترف بتورط كل من نظام الذاكرة البصرية والسمعية، وقد 
اتبع هذا االعتراف املبكر باتصال بني عسر القراءة والذاكرة 
الروابط  إثبات  في  املتعلقة  البحوث  من  العديد  قبل  من 

بينهما.
ارتكزت معظم البحوث عن صعوبات الذاكرة في عسر القراءة 
على الذاكرة قصيرة األمد، وكانت األكثر صلة، وميكن وصف 
الذاكرة قصيرة األمد بأنها القدرة على االحتفاظ باملعلومات 
تكون  النطاق،  هذا  ومن  قليلة،  ثوان  بضع  أي  لفترة قصيرة 
الذاكرة العاملة هي القدرة على حفظ املعلومات لفترة قصيرة، 

واستخدام - أو التعامل - مع تلك املعلومات.
من  األولى  السنوات  في  التقدم  أن  األبحاث  أظهرت  وقد 
املدرسة مرتبط بقدرة الطفل على االضطالع باملهام املعقدة 
للذاكرة، وتكون قدرة الذاكرة العاملة مؤشراً أفضل للمستوى 
الذي سيصل إليه الطفل في نهاية السنة الثانية من الروضة 
تعلم  من  البصرية  الذاكرة  ويجعل ضعف  الذكاء،  في مؤشر 
يؤثر  كما  صعباً،  أمراً  وكتابتها  ونسخها  احلروف  بطاقات 
أصوات  على  التعرف  قدرة  على  السمعية  الذاكرة  ضعف 
عند  الكلمات  في  األصوات  مع  والتعامل  وربطها  احلروف 

القراءة والكتابة.
كما يؤثر ضعف الذاكرة أيضاً على فهم القراءة؛ فاألفكار التي 
تقرأ تتكون من جزء واحد من النص وال ميكن تذكرها ولذلك 
الذاكرة  ويؤثر ضعف  النص،  في  يلحق  شيء  بأي  تتصل  ال 
أيضاً على املعسرين قرائياً في االحتفاظ باملعلومات من درس 

إلى آخر والتنظيم العام وإدراك العالقة الزمانية واملكانية.
   www.thetutorpages.com   :املرجع
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عسر القراءة
وصعوبات الذاكرة

يعاني األشخاص ذوو عسر القراءة عادة من صعوبات 
في  الصعوبات  هذه  تكون  ما  وعادة  الذاكرة،  في 
نسيان  إلى  مييلون  لذا  السمعية،  العاملة  الذاكرة 
جدول  حفظ  في  مشاكل  من  ويعانون  التعليمات، 
بها  يقومون  التي  املهام  بسهولة  ويفقدون  الضرب، 
والكتابة،  بالقراءة،  القيام  عند  املثال،  سبيل  )على 
والعمليات احلسابية(، كما تؤثر الذاكرة العاملة أيضاً 
على معرفة األطفال للصوتيات في املدرسة )مثل تعلم 

العالقات بني احلروف وأصواتها(.
الذاكرة  في  لديهم  الصعوبات  تكون  اآلخر  والبعض 
البصرية، حيث إنه عندما كانوا أطفاالً وجدوا صعوبة 
استخدام  )مثل  بصرياً  الكلمات  على  التعرف  في 
طريقهم  يجدوا  أن  ميكنهم  ال  وأيضاً  البطاقات(، 
باستخدام إشارات املرور )مثل األماكن غير املألوفة(، 

فالذاكرة البصرية مهمة جداً في اإلمالء، ألن عدداً 
كبيراً من الكلمات في اللغة اإلنكليزية غير قياسي وال 
تتبع كتابتها القواعد الصوتية، والسبيل الوحيد لتعلم 
تهجئة الكلمات غير املنتظمة يكون باستخدام الذاكرة 

البصرية.
وقصيرة  العاملة  الذاكرة  صعوبة  ذوي  األطفال  إن 
األمد يصرفون مجهوداً أكبر من األطفال اآلخرين في 
إكمال مهمة معينة، ومن املهم عند القيام بالواجبات 
املنزلية السماح لهم بفترات راحة قصيرة بني فترات 

العمل.

كيف يمكن المساعدة؟
المجهود والتعب: 

طفلك  يحتاج  اجلديد،  التعلم  استيعاب  أجل  من   
العديد من  تعلمها في  التي  املعلومات  إلى استخدام 
احلاالت املمكنة، ويتم تشجيعه على التحدث عن ما قد 
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تعلمه.
ومن املهم أن تكون على علم لتوقعاتك وتوقعات املدرسة، 
وإعادة تقييم هذه التوقعات للتأكد من أنها واقعية، قد 
أصغر  مهام  إلى  األهداف  تقسيم  الضروري  من  يكون 

ميكن حتقيقها بسهولة.
 الذاكرة: ألعاب الذاكرة من خالل استخدام البطاقات أو 
األلعاب  تكون مفيدة، وتتطلب بعض  إلخ، وقد  املقاالت، 

لوحات لالستفادة منها في تطوير مهارات الذاكرة.
التي  لألشياء  قصيرة  قوائم  تقدمي  املستحسن  ومن 
يستطيع الطفل تذكرها، مما يوفر هذا الشيء املمارسة 
من  قليل  بعدد  البدء  وميكنك  التذكر،  على  التدرب  في 

األشياء، ومن ثم إضافة عناصر أخرى على القائمة.
االستفادة  على  الذاكرة  استراتيجيات  استخدام  يشجع 
تدوين األشياء في مجموعة ذات صلة، على  منها، مثل 
سبيل املثال، عند القيام بالتسوق، تدوين جميع عناصر 

املطبخ معاً، ثم احلمام، واملالبس، إلخ.
ذوي  فاألطفال  الرسومات،  استخدام  تشجيع  محاولة 
بشكل  األشياء  تذكر  غالباً  ميكنهم  الذاكرة  صعوبات 

أفضل من خالل الصور للمواد أو األشياء.
لتعزيز  العائلية  العديد من االجتماعات  ميكن استخدام 
والقراءة،  والتنظيم  والذاكرة،  املعاجلة  سرعة  جوانب 
بأنه مدبر، مثل  الطفل  لدى  يكون ذلك معروفاً  أن  دون 
زيارة إلى املتحف، التسوق، لعبة الكلمة والصورة وألعاب 
التخمني ميكنها تعزيز األنشطة املدرسية بطريقة مرحة 

بعيدة عن التوتر.

 المدح والتحفيز:
يشعر  طاملا  طبيعياً  حافزاً  يكون  أن  للمدح  ميكن   
الطفل بأنه حقيقي وأنه جدير به، ومن املهم السماح 

له مبعرفة سبب املدح عوضاً عن مجرد تقدميه له.
من السهل إحباط طفل ذي صعوبات الذاكرة، فمن املهم 
احلفاظ على الدافعية وحتفيزها. ومن أفضل احملفزات 

النجاح، وإذا كانت اخلطوات صغيرة مبا يكفي واألهداف 
يوفر  النجاح مما  بعض  بتحقيق  الطفل  سيقوم  واقعية، 

احلافز ملواصلة التعلم.
أو  البصرية  الذاكرة  يواجه صعوبات  الطفل  أكان  سواء 
السمعية أو كليهما، يجد األطفال ذوو عسر القراءة »مقوي 
للغاية، نظراً ألنه مينحهم استراتيجيات  الذاكرة« مفيداً 

للتعلم أكثر فعالية وأسباباً للتذكر بطريقة سهلة.
»مقوي الذاكرة«

 نهج جديد ومثير يساعد األطفال على حتسني مهارات 
الذاكرة التي تتطلب القليل من التوجيهات من قبل أولياء 
البصرية  اخلصائص  على  يحتوي  واملدرسني،  األمور 
أنواع  جميع  على  مفيد  تأثير  ولديه  اللفظية  والسمعية 

مشاكل الذاكرة.
كيف يعمل »مقوي الذاكرة«؟

بتدريس  األطفال  ذاكرة  لتحسني  الذاكرة«  »مقوي  صمم 
استراتيجيات مجربة ومختبرة  وتقدمي ممارسة ممتعة 
حيث يتم استيعاب هذه االستراتيجيات، وميكن تطبيقها 
»مقوي  ويحتوي  اليومية،  التعليمية  األنشطة  جميع  في 
الصعوبة،  متصاعدة  مستويات  ستة  على  الذاكرة« 
حتفيز  في  تساعد  التي  امليزات  من  العديد  ويتضمن 
األطفال وضمان حصولهم على أفضل الوسائل من خالل 
األنشطة، ويضبط البرنامج تلقائياً الصعوبة وفقاً لتقدم 
الطفل، مما يساعد على احلفاظ على الدرجة املناسبة 
البرنامج  عناصر  وتختلف  التعلم،  نسبة  ويزيد  للتحدي 
في كل مرة يتم استخدامه، حيث ميكن لألطفال اللعب 
ويحفظ  بامللل،  يشعروا  ولن  عديدة  مرات  واملغامرة 
البرنامج املرحلة التي وصل إليها كل طفل، وعند دخولهم 

ثانية يحّمل تلقائياً املرحلة من حيث توقف.
مغامرات  مجموعة  شكل  على  الذاكرة«  »مقوي  عرض 
في قلعة »بووتر« احلاسوب الرئيسي، الذي فقد ذاكرته 

ويحتاج 
املتحركة  الرسوم  تساعد  كما  الستعادتها،  الطفل  إلى 
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إبقاء  الدعابة على  املدمجة والتشجيعات اجلذابة وروح 
الطفل مهتماً باملهام في جميع األوقات، ويساعد الطفل 
نقاطاً،  تربحه  التي  الذاكرة  ألعاب  خالل  من  »بووتر« 
وهناك شخصية أخرى تدعى »فيونا« تساعد الطفل في 
هذه املهام من خالل اقتراح مجموعة متنوعة من تقنيات 
الذاكرة أو االستراتيجيات، وتقدم »فيونا« اقتراحاتها في 
على تقدم الطفل،  اللعبة اعتماداً  مراحل متنوعة ضمن 
املزيد  ملعرفة  وقت  أي  في  »فيونا«  زيارة  للطفل  وميكن 
مهام  على  يحصل  وعندما  الذاكرة،  استراتيجيات  من 
التالي،  املستوى  إلى  ينتقل  الكافية  الصحيحة  الذاكرة 
وميكنه مساعدة »بووتر« في احلصول على بعض الذاكرة 
اإلضافية، ورسومات أفضل، وأخيراً عالجه من هجومات 

الفيروسات! فيقوم »بووتر« مبكافأة الطفل بعرض بعض 
الرسوم الكاريكاتورية املسلية، وكلما شعر الطفل باحلاجة 
التي  املرحلة  إلى  والعودة  املغادرة  ميكنه  استراحة  إلى 
للمدرسني  أو  األمور  ألولياء  أو  له  وميكن  عليها،  توقف 
أن يتابعوا أداء الطفل عن طريق عرض التقارير البيانية، 
الذاكرة احملقق، كما  النقاط ومستوى  تراكم  التي تظهر 

ميكن طباعة شهادة شخصية لإلجناز.
مع جميع  البرنامج  هذا  استخدام  العمرية: ميكن  الفئة 
 11 إلى  سنوات   ٤ بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  األطفال 
سنة أو أكبر سناً، وعلى الرغم من استخدامه الناجح مع 
البرنامج  العمر 3 سنوات، فإن جناح  يبلغون من  أطفال 
يعتمد في هذا العمر على نضج الطفل وإملامه باستخدام 
الذين  األطفال  بعض  يالئم  أن  إنه ميكن  إذ  احلاسوب، 
عمر  بعد  الذاكرة«  »مقوي  ويكون  سنوات،   3 يبلغون 
ذوي  األطفال  ملساعدة  خاص  بشكل  مفيداً  سنة   11
الكثير  مع  احلال  هو  )كما  الشديدة  الذاكرة  مشاكل 
من املعسرين قرائياً(، أو غيرهم من األطفال الذين 
مستوى  تصميم  وميكن  التعلم،  من صعوبات  يعانون 
االحتياجات  مع  ليتناسب  الذاكرة«  »مقوي  صعوبة 
يكون  أن  ميكن  األمر  لزم  إذا  حتى  للطفل  الفردية 
التعليمية  االحتياجات  ذوي  أو  جداً  للصغار  سهاًل 
اخلاصة، وأكثر صعوبة لألطفال األكبر سناً أو األطفال 

البارعني.
استراتيجيات »مقوي الذاكرة«

بالترتيب  الذاكرة«  »مقوي  يعلمها  التي  االستراتيجيات 
هي:

الشفهية  للمعلومات  بسيط  تكرار  التمرين:   • 	
اللفظية.

لتمثيل  العقل  في  صور  إيجاد  املرئية:  الصور   • 	
املعلومات التي يجب تذكرها.

على  املعلومات  يربط  تأليف سرد  القصص:  كتابة   • 	
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احملتمل  فمن  مسلية  القصة  كانت  إذا  قصة؛  شكل 
تذكرها بشكل أفضل.

)مثل  املفاهيمية  الفئات  ترتيب  استخدام  •التجميع:  	
املنزل(  في  املستخدمة  األشياء  احلية،  األشياء 

لتجميع العناصر معاً...
االستراتيجيات  فقط  ليست  هذه  أن  من  الرغم  على 
احلصول  السهل  من  ولكن  التعليم،  في  للذاكرة  املفيدة 
عليها، وينطبق هذا على معظم أنواع املواد املطلوبة التي 
املسبق  التعلم  تتطلب  وال  املدرسة،  في  الطفل  يتعلمها 
االستراتيجيات  وهذه  االرتباطات(،  عدد  )مثل  املعقد 
على  وحتى  الدراسية،  الفصول  في  ومختبرة  مجربة 
نطاق واسع يؤيدها اخلبراء في هذا امليدان، وقد أكدت 
يستخدم  عندما  أنه  والتربية  النفس  علم  في  البحوث 
الطفل هذه االستراتيجيات يصبح التعلم والتذكر أفضل 
بكثير عند الطفل، ويتم عرض هذه االستراتيجيات بهذا 
وأسهل،  أبسط  التمرين  يكون  بحيث  اخلاص  الشكل 
وتكون الصور املرئية بعد ذلك أكثر صعوبة في اخلطوات 
التالية، ويتناسب هذا الترتيب أيضاً مع التسلسل، الذي 
يتلقوا  لم  الذين  األطفال  عند  عفوياً  يتطور  أنه  يبدو 
تدريباً على استخدام استراتيجيات الذاكرة، ولكن يطور 
مراحل  في  لألطفال  االستراتيجيات  هذه  املتخصصون 

متأخرة من املدرسة.
تنظيم الفصول الدراسية:

التالميذ  من  كامل  مع فصل  الذاكرة«  »مقوي  استخدام 
االستفادة  إلى  بحاجتهم  املدرس  يشعر  عندما  فردياً  أو 
من تدريب الذاكرة، وجميع األطفال في الفصل الدراسي 
ميكنهم التسجيل في البرنامج، كما ميكن استخدامه كلما 
البرنامج  استخدام  تنظيم  وميكن  بذلك،  املدرس  سمح 
من خالل التداول بحيث يعرف كل طفل متى يكون دوره 
حيث إن األطفال الذين ينجزون املهمة بوقت أقل ميكنهم 
لألطفال  ونظراً  املتبقي،  الوقت  في  البرنامج  استخدام 
األكثر  فهم  طوياًل إلجناز عملهم  وقتاً  يستغرقون  الذين 

املتقدم، وإذا لم يتمكنوا من احلصول  للتدريب  احتياجاً 
على املساعدة التي يحتاجون إليها، فإن احلل يكون بشراء 

البرنامج لالستخدام املنزلي.
وحسب الرغبة، ميكن للمدرس توفير مدخالت إضافية 
الذاكرة«،  »مقوي  يعلمها  التي  الذاكرة  الستراتيجيات 
رمبا ممارسة  أو  العناصر  لشرح  الوقت  بعض  كتكريس 
بعض األلعاب البسيطة التي توضح كيفية عمل البرنامج، 
في  االستراتيجيات  ممارسة  لألطفال  يترك  ثم  ومن 
املسابقات  بوجود  األطفال  يتمتع  وقد  الذاكرة«،  »تقوية 
ليثبتوا مدى توصلهم في املغامرة، وكم من النقاط التي 

ميكن أن يجمعوها.
على الرغم من أن برنامج »مقوي الذاكرة« مفيد جلميع 
األطفال، قد يفضل بعض املدرسني االحتفاظ باستخدامه 
من  ويعانون  التعلم  صعوبات  يواجهون  الذين  لألطفال 
خيار  الذاكرة«  »مقوي  برنامج  ويوفر  الذاكرة،  مشاكل 
املناسبة  العناصر  حتديد  من  املدرس  فيتمكن  »سني« 
مع  تتناسب  التي  العناصر  حتديد  ميكنه  أو  لألطفال، 
االحتياجات الفردية لكل طفل، وكيفية تطبيق هذا الشيء، 

وهو مفصل في دليل أولياء األمور واملدرسني للبرنامج.
استخدام »مقوي الذاكرة« في املنزل

عند استخدام »مقوي الذاكرة« في املنزل، تنطبق معظم 
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النقاط التي طرحت أعاله، فإذا كان قد أوَصي باستخدام 
تربية  منسق  أو  املدرس  قبل  من  املنزل  في  البرنامج 
عن  نسألهم  أن  املستحسن  فمن  اخلاصة،  االحتياجات 
ضرورة تكوين البرنامج بطريقة خاصة تلبي االحتياجات 

الفردية للطفل.
املنزل،  في  البرنامج  يستخدمون  الذين  األطفال  ملعظم 
تكون اإلعدادات القياسية للبرنامج مناسبة، ألن البرنامج 
ولكن  الطفل،  لدى  الفردية  القدرات  مع  تلقائياً  يتكيف 
أصعب،  أو  أسهل  جعله  على  يساعد  البرنامج  تكوين 
وكيفية تطبيق هذا الشيء استخدام »مقوي الذاكرة« مع 
فصل كامل من التالميذ أو فردياً عندما يشعر املدرس 
وجميع  الذاكرة،  تدريب  من  االستفادة  إلى  بحاجتهم 
في  التسجيل  ميكنهم  الدراسي  الفصل  في  األطفال 
البرنامج، كما ميكن استخدامه كلما سمح املدرس بذلك، 
وميكن تنظيم استخدام البرنامج من خالل التداول بحيث 
يعرف كل طفل متى يكون دوره حيث إن األطفال الذين 
البرنامج  استخدام  ميكنهم  أقل  بوقت  املهمة  ينجزون 
يستغرقون  الذين  لألطفال  ونظراً  املتبقي،  الوقت  في 
للتدريب  احتياجاً  األكثر  طوياًل إلجناز عملهم فهم  وقتاً 
املساعدة  على  احلصول  من  يتمكنوا  لم  وإذا  املتقدم، 
البرنامج  بشراء  يكون  احلل  فإن  إليها،  يحتاجون  التي 

لالستخدام املنزلي.
وحسب الرغبة، ميكن للمدرس توفير مدخالت إضافية 
الذاكرة«،  »مقوي  يعلمها  التي  الذاكرة  الستراتيجيات 
رمبا ممارسة  أو  العناصر  لشرح  الوقت  بعض  كتكريس 
بعض األلعاب البسيطة التي توضح كيفية عمل البرنامج، 
في  االستراتيجيات  ممارسة  لألطفال  يترك  ثم  ومن 
»تقوية الذاكرة«، وقد يتمتع األطفال بوجود املسابقات 
النقاط  من  وكم  املغامرة،  في  توصلهم  مدى  ليثبتوا 

التي ميكن أن يجمعوها.
مفيد  الذاكرة«  »مقوي  برنامج  أن  من  الرغم  على 

جلميع األطفال، قد يفضل بعض املدرسني االحتفاظ 
باستخدامه لألطفال الذين يواجهون صعوبات التعلم 
»مقوي  برنامج  ويوفر  الذاكرة،  مشاكل  من  ويعانون 
حتديد  من  املدرس  فيتمكن  »سني«  خيار  الذاكرة« 
العناصر املناسبة لألطفال، أو ميكنه حتديد العناصر 
طفل،  لكل  الفردية  االحتياجات  مع  تتناسب  التي 
دليل  في  مفصل  وهو  الشيء،  هذا  تطبيق  وكيفية 

أولياء األمور واملدرسني للبرنامج.
استخدام »مقوي الذاكرة« في المنزل

تنطبق  املنزل،  في  الذاكرة«  »مقوي  استخدام  عند 
قد  كان  فإذا  أعاله،  طرحت  التي  النقاط  معظم 
أوَصي باستخدام البرنامج في املنزل من قبل املدرس 
أو منسق تربية االحتياجات اخلاصة، فمن املستحسن 
أن نسألهم عن ضرورة تكوين البرنامج بطريقة خاصة 

تلبي االحتياجات الفردية للطفل.
ملعظم األطفال الذين يستخدمون البرنامج في املنزل، 
ألن  مناسبة،  للبرنامج  القياسية  اإلعدادات  تكون 
لدى  الفردية  القدرات  مع  تلقائياً  يتكيف  البرنامج 
الطفل، ولكن تكوين البرنامج يساعد على جعله أسهل 

أو أصعب، وكيفية تطبيق هذا الشيء
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أظن أن طفلي قد يكون معسرًا قرائيًا. 
ماذا علي أن أفعل؟

للتمكن  مبكراً  القراءة  صعوبات  معاجلة  املهم  من 
فهذه  لطفلك،  املناسبة  املساعدة  على  احلصول  من 
ذوي  للطالب  الشائعة  اخلصائص  تصف  املقاالت 
عسر القراءة وصعوبات التعلم األخرى، وقد جتد أنه 
من املفيد قراءة هذه املواد لتحديد ما إذا كنت ترى 

خصائص مماثلة لدى طفلك:
• معلومات عامة حول عسر القراءة. 	

• العالمات الشائعة لعسر القراءة. 	
• عسر القراءة؛ ما وراء األسطورة. 	

 كيف يمكنك معرفة ما إذا كان طفلك 
يعاني من صعوبات التعلم؟

 ما هي العالمات التحذيرية لصعوبات 
التعلم؟

إذا كنت تشك - بعد قراءة هذه املقاالت - بأن طفلك 
ال يزال يعاني من صعوبات التعلم، فان من حقك كولي 
أمر أن تطالب بتقييم تربوي من قبل املدرسة، وإذا 
وجد أنه يحتاج إلى  خدمات خاصة للتعلم أم ال فإن 

التقييم سيساعد على حتديد نقاط الضعف والقوة 
لطفلك، ومعرفة الوسيلة األفضل واملناسبة له للتعلم، 
التالية اخلطوات الي تنطوي عليها  وتصف املقاالت 
عملية التقييم، مبا في ذلك احلقوق اخلاصة بأولياء 

األمور:. التعليم اخلاص: التقييم.
. أساسيات أولياء األمور: التقييم اخلاص بطفلك.

استخدام  ميكنك  التقييم،  عملية  من  االنتهاء  بعد 
املعلومات املستمدة من التقييم ملساعدتك في اتخاذ 
التعليمي  املسار  في  التالية  اخلطوة  بشأن  القرار 

اخلاص لطفلك.  
أشعر بأن هناك تراجعًا في مهارات 

طفلي؟ ماذا علي أن أفعل؟ 
أو  تقدماً،  يحرز  ال  طفلك  بأن  تشعر  أن  املقلق  من 
أنه يفقد املهارات التي كانت لديه، ولكن تستطيع أن 
تساعده إذا أدركت هذه املشكلة في وقت مبكر وقمت 

بالتدخل املناسب.
ميكنك التحدث مع مدرسيه حول املخاوف التي تشعر 
بها ومشاركتهم في النقاش حول عينات من عمله قد 
تعكس هذه املخاوف، فمعاً ميكنكم أن تقرروا اخلطوة 
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التي ينبغي اتخاذها في املرحلة القادمة، وإذا شعرت 
واملعلومات  اخلدمات  ومقدار  مستوى  بأن  مدرسيه  مع 
فينبغي  النظر،  إعادة  إلى  بحاجة  الطفل  يتلقاها  التي 

حينها عقد اجتماع مطول.
اجتماع  في  هذه  مخاوفك  مناقشة  تطلب  أن  ميكنك 
املدرسة الذي يضم اإلدارة واملدرسني، وميكنك حضوره 

ملعرفة ضرورة اتخاذ قرار حول تقييم إضافي لطفلك.
وفي كال االجتماعني، فإن من الضروري مناقشة األسباب 
حتديد  في  للمساعدة  احلالية  طفلك  ملعاناة  احملتملة 
املثال، رمبا كان طفلك  املقبل، فعلى سبيل  العمل  مسار 
قادراً على تعويض ضعفه من قبل، ولكن اآلن وهو يكبر 
وقد أصبحت الواجبات املدرسية أكثر حتدياً، فإن قدرته 
على التعويض قد تضاءلت، وفجوة اإلجنازات بني طفلك 
وأقرانه قد كبرت، وهذا التراجع الواضح ميكن أن يكون 
سبب التوتر عنده وعندك من معرفة تراجعه املستمر، وال 
بد من أن تبني وتتكلم حول هذا القلق يسبب تدني خبرة 

طفلك التعلمية.
سبيل  عن  األفكار  بعض  التالية  املقاالت  تعطيك  قد 
تتضمن  كما  االجتماعات،  هذه  من  القصوى  االستفادة 
التعليم  عملية  طوال  أمر  كولي  حقوقك  حول  معلومات 

اخلاص: الدعوة إلى العمل: ميكنك تأييد طفلك!
أولياء  بني  اخلالفات  حلل  املنطقية  اخلطوات  بعض   

األمور واملدارس.
لوضع  معاً  العمل  طفلك  مدرسي  وعلى  عليك  ينبغي 
حتقيق  على  ومساعدته  احتياجاته  يلبي  تعليم  برنامج 

إمكاناته األكادميية. 
مت اختبار طفلي في روضة األطفال لعسر القراءة ولكن 
لم يظهر أي عوارض. ماذا ينبغي أن أفعل وهو اآلن في 
القراءة  يعاني من صعوبات في  زال  الثالث وال  املستوى 

والكتابة؟
يكون الكشف عن صعوبات التعلم لدى األطفال الصغار 
اختبار  األحيان، وعندما مت  بعض  مبثابة حتدٍّ في  جداً 
طفلك في روضة األطفال، رمبا كان قادراً على تعويض 
حتديات التعلم لديه  حيث كان هناك اختالف ال يذكر 
بني القدرة واإلجناز، ومن أجل تشخيصه بصعوبات التعلم 
واحلصول على خدمات التعليم اخلاص، يجب على الطفل 
أن يظهر صعوبة في معاجلة املواضيع وتناقضاً بني ما هو 

قادر على القيام به، وما يحققه فعلياً في املدرسة.
لديه،  التعويض  تتزايد صعوبة  قد  يكبر،  طفلك  أن  مبا 
لدى  كان  وإن  أكبر،  وإجنازه  قدرته  بني  الفجوة  فتصبح 
اآلن  عنها  الكشف  فسيكون  التعلم  في  طفلك صعوبات 
التالية  املقاالت  وتصف  األطفال،  روضة  من  أسهل 
اخلصائص الشائعة للطالب ذوي عسر القراءة وصعوبات 
التعلم األخرى، وقد جتد أنه من املفيد قراءة هذه املواد 

لتحديد ما إذا كنت ترى خصائص مماثلة لدى طفلك:
 معلومات عامة حول عسر القراءة.

 العالمات الشائعة لعسر القراءة.
 عسر القراءة؛ ما وراء األسطورة.

 كيف يمكنك معرفة ما إذا كان طفلك 
يعاني من صعوبات التعلم؟
 أساسيات صعوبات التعلم؟
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إذا رأيت أن بعض هذه اخلصائص تنطبق على طفلك، 
بتقييم تربوي لطفلك،  فمن احملتمل أن تطالب املدرسة 
فإن من حقك كولي أمر أن تطالب بتقييم تربوي من قبل 

املدرسة وأن يكون لك دور في التصويت.
يساعد التقييم على حتديد نقاط الضعف والقوة لطفلك 
ومعرفة الوسيلة األفضل للتعلم له، وتصف املقاالت التالية 

اخلطوات الي تنطوي عليها عملية التقييم:
 أساسيات أولياء األمور: تقييم طفلك

كنت  التي  املساعدات  من  أي  إرسال  من  التأكد  الرجاء 
حتاول القيام بها واملخاوف التي تواجهها للمدرسة، وقد 
تعطيك املقاالت التالية بعض األفكار عن سبيل االستفادة 
القصوى من االجتماعات املتعلقة باالختبارات التقييمية، 

واالجتماعات التابعة خالل سير هذه العملية:
 كيف ميكن ألولياء األمور أن يكونوا محامي أطفالهم.

 الدعوة إلى العمل: ميكنك تأييد طفلك! 
أولياء  بني  اخلالفات  حلل  املنطقية  اخلطوات  بعض   

األمور واملدارس. 
استعدادك ملساعدة طفلك في املنزل يقطع شوطاً طوياًل 
في إعطائه املزيد من الدعم األكادميي والعاطفي، فضاًل 
عن الراحة في معرفة أنه ليس وحيداً في مشكلته، وتقترح 
مجموعة املقاالت التالية السبل التي ميكنك العمل بها مع 

طفلك في املنزل:
 معرفة الكلمات املكتوبة: أفكار عملية ألولياء األمور.

 استرتيجيات إرشادية للصفوف االبتدائية.
 إدارة التعليم اخلاص بطفلك: أفكار خالقة وذكية.

 في السيارة، القطار أو الباص: أصوات اللغة اليومية.
 تعلم القراءة، القراءة للتعلم.

دراية  واألكثر  األقوى  املؤيد  تكون  أن  ميكنك  أنه  تذكر 
لطفلك، لذا ثق بحدسك وال تستسلم! وكلما تلقى طفلك 
املساعدة التي يحتاجها وكان تعاون املدرسني أسرع في 
النتيجة  املنزل واملدرسة، فإن  وضع خطة ملساعدته في 

ستكون حتقيق إمكاناته األكادميية.  

طفلي متأخر في المدرسة أكاديميًا 
ونمائيًا. أينبغي أن يبقى في صفه عامًا 

آخرًا؟ 
سؤالك حول إبقاء الطفل في نفس املستوى ميثل حتدياً 
املوضوع  هذا  على  أجريت  التي  البحوث  ومعظم  كبيراً، 
نقص  عن  فضاًل  الضارة،  االجتماعية  اآلثار  إلى  تشير 
التحسن األكادميي طويل األمد عند األطفال،  كبير في 
وبعد قول هذا الشيء ونظراً للطريقة التي يتم بها حالياً 
تنظيم معظم املدارس،وهي نقل طالب إلى صفوف أعلى 
وهم يفتقرون إلى املعرفة واملهارات، فإن من غير املرجح 
املقال  يساعدك  وقد  األكادميي،  النجاح  ضمان  أيضاً 
عملية  عليها  تنطوي  التي  التحديات  فهم  على  التالي 
على  للتغلب  املقترحة  واالستراتيجيات  القرارات  اتخاذ 

املشكلة.
خمس  واالحتفاظ:  االجتماعية  الترقية  وراء  ما  إلى   

استراتيجيات ملساعدة الطالب على حتقيق النجاح.
إن كانت املدرسة متنح الطالب ذوي املشكالت التعليمية 
يناسب  الذي  التعليم  لهم  وتوفر  املكثف،  التعلم  خبرات 
باستمرار،  املدرسني  مهارات  الفردية، وحتسن  احلاالت 
للطالب  وتوفر  األداء،  لتقييمات  الدروس  بتوجيه  وتقوم 
وفي  مبكر  وقت  في  يحتاجونها  التي  املساعدة  الصغار 
وإذا  ترقية طفلك،  دعم  وبأمان  األحيان، ميكنك  معظم 
الذي  الدعم  بأن طفلك سيحصل على  كنت غير مقتنع 
يحتاجه للنجاح في الصف التالي، فقد حتتاج إلى طلب 
االحتفاظ به في الصف نفسه، وباإلضافة إلى العوامل 
الوزن  االعتبار  بعني  األخذ  املهم  من  فإن  األكادميية، 
والسن والنضج العاطفي والنمو اجلسدي عند النظر في 
أيضاً  املستحسن  ومن  نفسه،  املستوى  به في  االحتفاظ 
االطالع على البرنامج الذي سيتم تدريسه به، فإنه ينبغي 
أن يحتوي على جتربة جديدة محفزة وليس تكراراً لنفس 

الدروس والنصوص.
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