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كلمة العدد

بالعديد من  تزخر  والتي  الجديد من مجلتكم  العدد  ه��ذا  في  بكم  اأه��ًا 

عن  اأذك��ر  اأن  المنا�سبة  بهذه  واأود  والعالمية،  المحلية  والأخ��ب��ار  الموا�سيع 

وقدمت  للد�سلك�سيا  البريطانية  للجمعية  التا�سع  الدولي  الموؤتمر  ح�سوري 

الورقة  ه��ذه  قبول  وت��م  للد�سلك�سيا،  المبدئي  ال��ف��رز  م�سروع  ع��ن  ورق��ة  فيه 

لأهمية الم�سروع والحر�ص على عر�سه في هذا الملتقى العلمي الكبير.

اأنهوا  الذين  الفترة تخرج كوكبة من طالباتنا وطلبتنا  وكذلك تم خال 

اإح��دى  ف��ي  التخرج  حفل  ت��م  حيث  بنجاح  للد�سلك�سيا  العاجية  مرحلتهم 

اأولياء  �سواء  الجمهور  من  كبير  جمع  بح�سور  الكويت،  في  الراقية  الفنادق 

الأمور اأو من يتابعون اأن�سطة الجمعية وهذا الحفل، وتلك المنا�سبة العالمية 

تعك�ص اأن�سطة الجمعية في مجال خدمة الد�سلك�سيا.

اأحمد اهلل عزوجل لإنجازنا لهذه الأعمال واأ�سكر من �سارك في ذلك، واإلى 

لقاء اآخر في اأعداد قادمة.

كلمة العدد

محمد يوسف القطامي
رئي�ص مجل�ص اإدارة الجمعية الكويتية للد�سلك�سيا
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أخبار محلية
أخبار محلية

1. شاركت الجمعية الكويتية للدسلكسيا في فعالية اليوم 
العالمي لذوي االحتياجات الخاصة والذي أقيم في 15 

يناير 2014 تحت رعاية مدير إدارة تعزيز الصحة.

3. شارك السيد محمد يوسف القطامي رئيس مجلس 
إدارة الجمعية الكويتية للدسلكسيا في فعاليات اللقاء 
الكشفي العربي التاسع حول الكشفية وذوي اإلعاقة 
 24 والذي عقد بدولة الكويت خالل الفترة من 17 – 

فبراير 2014.

األيام  في  للدسلكسيا  الكويتية  الجمعية  شاركت   .2
التوعية الصحية داخل مركز صحة الفم واألسنان – وزارة 
الصحة / إدارة طب األسنان خالل األيام 12 – 13 فبراير 
2014 وذلك بتواجدها في المعرض وتقديم االستشارات 

والنصائح فيما يختص بتعليم وقراءة الطفل.

4. أقام السيد محمد يوسف القطامي رئيس مجلس 
إدارة الجمعية الكويتية للدسلكسيا يوم 6/3/2014 
كيفان محاضرة  كلية التربية –  في جامعة الكويت – 

عن الدسلكسيا تعريفها اسبابها عالجها.
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أخبار محلية

5. أقام السيد محمد يوسف القطامي رئيس مجلس 
األحد  يوم  للدسلكسيا  الكويتية  الجمعية  إدارة 
وكيفية  الدسلكسيا  عن  محاضرة   16/3/2014
التعامل مع المعسر قرائياً )األسباب والحلول(، في 
منطقة  في  بنين   – الفكرية  التربية  تأهيل  مدرسة 
المدرسين  من  لفيف  المحاضرة  وحضر  حولي 

وعدد الفت من أولياء األمور.

8. قام السيد محمد يوسف القطامي بعمل محاضرة 
لدى مدارس النور للمكفوفين يوم اإلثنين الموافق 28 
ابريل 2014 في تمام الساعة 9 صباحاً، وكانت حول 

الدسلكسيا وعالقاتها باإلعاقات األخرى.

مسؤول  الجمعة  اهلل  عبد  جمال  السيد  حضر   .6
الشؤون اإلدارية والتجهيزات الفنية، فعاليات اجتماع 
مع جمعيات النفع  ممثلي الفريق الدولي “اليونسكو” 
وتعليم  تقويم  مركز  بمقر  باإلعاقة  المهتمة  العام 
إنشاء  مشروع  إعداد  االجتماع  هدف  وكان  الطفل 
المركز الدولي لإلعاقة في دولة الكويت والمختص 

بجودة تعليم ذوي اإلعاقة.
رئيس  القطامي  يوسف  محمد  السيد  شارك   .7
مجلس إدارة الجمعية للدسلكسيا في المؤتمر التاسع 
للدسلكسيا والذي أقيم في الفترة من 29-27 مارس 
للدسلكسيا  البريطانية  الجمعية  رعاية  تحت   2014
حيث تم توجيه الدعوة له للمشاركة بناًءعلى إنجازات 
الجمعية وتم عرض أنشطتها وإطالع الحضور على أهم 
إنجازات الجمعية الكويتية للدسلكسيا لالستفادة منها، 
وكانت فرصة طيبة للظهور ما حققته الجمعية الكويتية 

للدسلكسيا من تقدم لدولة الكويت أمام العالم.
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أخبار محلية

حفال  للدسلكسيا  الكويتية  الجمعية  أقامت   .9
ًلتخريج كوكبة جديدة من األطفال المعسرين قرائياً، 
الجمعية، في  والعالج لدى  التشخيص  تلقوا  الذين 
الفر   – بالزا  كراون  فندق  في   2014 مايو   11 يوم 
أولياء  الحفل  8 مساًء، حيث حضر  الساعة  وانية، 
أمور الطلبة المتخرجين، وجمع غفير ممن وجهت 
لهم دعوات من الجمعية الكويتية للدسلكسيا في جو 

يملؤه الفرح والبهجة.

10. شاركت الجمعية الكويتية للدسلكسيا في معرض 
كلية التربية األساسية، قسم التربية الخاصة يوم 1 

مايو 2014.

اجتماعاً  للدسلكسيا  الكويتية  الجمعية  عقدت   .11
الكويتية  للجمعية  العمومية  للجمعية  عادياً 
للدسلكسيا الساعة الرابعة والنصف من يوم اإلثنين 
الموافق 19 مايو 2014 حضره العديد من أعضاء 

الجمعية العمومية.
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 مبادرات جديدة لدعم الشباب

ذوي عسر القراءة في كورنوال
لعسر  كورنوال  مجلس  وخدمات  اإلنمائي  الصندوق  قام 
القراءة باطالق مبادرتين جديدتين لتقديم الدعم لألسر 

والشباب ذوي عسر القراءة.
مع  األمور«  أولياء  »بطولة  مبادرة  كورنوال  مجلس  يطلق 
اآلباء واألمهات والشباب والمدرسين في أنحاء كورنوال 
من خالل دعوة لحضور واحدة من الدورتين التي تقدمهما 

ميل بايرن، مديرة مجلس عسر القراءة.

هناك فرصة لمعرفة كيفية إشتراك أولياء األمور بالبطولة 
المخصصة لهم أوالً، ألبنائهم ولكن أيضاً على نطاق أوسع 
إنها  المعلومات.  الى  والوصول  الدعم  من  شبكة  إنشاء 
لمعرفة  الرعاية  عن  والمسؤولين  األمور  ألولياء  فرصة 
كيفية دعم أطفالهم، والحصول على المعلومات والمشورة 
والموارد، وأن يكونوا جزءاً من شبكة أوسع تتضمن أولياء 

األخبار العالمية
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أمور آخرين محلياً وعلى نطاق وطني.
هذا  في  القراءة  لعسر  كورنوال  مجلس  خدمات  تطلق 
الحدث كتيب حول »فهم عسر القراءة«، يستهدف أولياء 
التعليم  مرحلة  في  القراءة  عسر  ذوي  والطلبة  األمور 

الثانوي.
وقد تّم العمل على الكتيب من قبل مجموعة من الطالب 
في  الثانوية  المدارس  من  والمدرسين  األمور  وأولياء 
كورنوال، الذين كتبوا نسختهم الشخصية عن »فهم عسر 
وأولياء  الشباب  التحديد  وجه  على  يستهدف  القراءة« 
المستوى  مع  أعمارهم  تتناسب  الذين  للطالب  األمور 

الثانوي في كورنوال.
سميث  جايمس  سير  تريفيجالس،  مدرسة  من  طالب 
في كاميلفورد، ومدرسة بينير في ترورو شاركوا أفكارهم 
الخاصة بشأن التعامل مع عسر القراءة بطريقة ايجابية; 
من خالل توفير استراتيجيات يتم استخدامها في المنزل 

والمدرسة من قبل الطالب.

الرسالة الرئيسية هي مساعدة الشباب على السعي من أجل 
استقاللية في مسيرتهم الدراسية، فضاًل عن الطموحات 

والتطلعات للنجاح في المدرسة وفي حياتهم المستقبلية.
واليس  والشباب،  لألطفال  كورنوال  مجلس  عضو  قال 
أندرو: »الشباب وأسرهم الذين سيستخدمون هذا الكتاب 
الجديد، يستفيدون من الخبرة المباشرة مع عسر القراءة 
للذين أسهموا في انتاجه، والتحديات التي يمكن التغلب 
عليها. كل من هذه المبادرتين تشمل أولئك الذين يعرفون 
من وجهة نظر شخصية ما هو الدعم المطلوب للتعامل مع 
عسر القراءة، ونهنئهم على استعدادهم لتشارك خبراتهم 

لمساعدة اآلخرين«.
الكتيبات وأشرطة الفيديو التي تم ربطها بالمشروع ستكون 
متوفرة لالستخدام في المدارس في جميع أنحاء كورنوال. 
القراءة ب1٥٠٠  لعسر  االنماء  ويحتفظ صندوق مجلس 

نسخة لالستخدام بعد الحدث.  
http://www.falmouthpacket.co.uk :المرجع

األخبار العالمية
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ركن المعلم

األخطاء االمالئية مرتبطة بفهم اللغة الشفهية

كـيـف يـنـبـغـي 
تـقيـيـم اإلمــالء؟

رسمية،  غير  أو  رسمية  كانت  ســواء  االمــالء،  تقييم 
الصوتية  التوعية  حــول  معلومات  تــوفــر  أن  ينبغي 

واألنماط التقليدية لدى طالبكم.
الطالب  بفهم  االمــالئــيــة  األخــطــاء  أنـــواع  ترتبط 

اللغة. لهياكل 
فكرة  تكون  لطالبكم  الخاصة  المهارات  تقييم  عند 
وجملة  واحـــدة،  كلمة  كتابة  بتمرين  قمتم  اذا  جيدة 
عن  يكتبون  عندما  المستوى.  بسيطة  وفقرة  واحــدة، 
أخذ  يمكنكم  فيلم  أو  شخصي،  وحدث  معينة،  صورة 
مهارات  عــن  فضاًل  اإلمــالئــيــة،  مهاراتهم  عــن  فكرة 
المفردات،  واستخدام  الترقيم،  عالمات  مثل  الكتابة 
والقواعد، وتماسك الكتابة. إذا كان أداء الطالب أفضل 
في الحصص الفردية مقابل الفصول الدراسية، يوحي 

هذا الشيء بأن عمله غير موثوق ويحتاج الى تعزيز.

أو  الــمــدرســة،  )أي  بكم  الــخــاص  اإلعـــداد  قــد يضع 
الوقت  على  القيود  الخاصة(  الممارسة  أو  العيادة، 
الخاص بكم لتقييم االمالء. تكون التقييمات الموحدة 
مثل »سبيل 2« أو »تيست أوف ريتن سبيلينغ 4« أدوات 
الغير  للتقييمات  يمكن  كما  السريع.  للتقييم  جيدة 
رسمية أن توفر معلومات مفيدة فيما يتعلق بمستوى 

المهارة، وتحديد األهداف، ونقطة بدء العالج.
عندما تحصلون على عينة واحدة لالمالء، يمكنكم 
الضعف  كان  اذا  ما  لتحديد  تقييم سريع  اجراء 
الفونيمات  أو  اللفظية  المقاطع  مستوى  على 
وقواعد  االصواتيات  )أي  االنكليزية  كتابة  أو 
االمالء(. على سبيل المثال، كقاعدة عامة، يكتب 
 ,»architecture« بدالً من »arkitekcher« الطالب
والصوتيات  المقاطع  يــدرك  أنــه  الواضح  فمن 
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ركن المعلمركن المعلم

كم هي شائعة صعوبات اإلمالء؟

تخطي  يمكن  الحالة،  هــذه  ففي  الكلمات;  في 
تقييم الوعي الصوتي وبدء العمل على الحروف 
مستهدفين  األصـــوات،  تمثل  التي  وتركيباتها 
االمــالء.  وقواعد  والالحقات،  الكلمات  جــذور 
بكتابة  الطالب  قــام  اذا  األخـــرى،  الناحية  مــن 
الوعي  مهارات  تقييم  الى  فتحتاجون   ،»arker«
الصوتي باستخدام مقياس مثل »كومبريهانسيف 
 )CTOPP( »تيست أوف فونولوجيكيل بروسسينغ

كونسبتوااليزايشون«  أوديــتــوري  مود  »ليندا  أو 
العالجي، سوف  بالتدخل  البدء  )LAC-3(. قبل 
للطالب.  االمالئي  للمرجع  جرد  الى  تحتاجون 
أن  يمكن  التي  التقييم  لعمليات  الفعالة  األمثلة 
»سبيل  المعلومات هي  من  النوع  هذا  لكم  توفر 
ديكودينغ«  أوف  أسسمانت  »ويــلــســون  أو   »2

    .)WADE(
http://dyslexiahelp.umich.edu :المرجع

ولكن  الناس،  من  كثير  على  الكلمات  هجاء  يصعب 
األبحاث  من  بكثير  أقل  باالمالء  المتعلقة  االبحاث 
ال  األشخاص  من  كم  لمعرفة  القراءة  عن  المتداولة 
ضعيفة.  هجائية  مهارات  لديهم  أو  الهجاء  يجيدون 
بصفة  االمالء  في  الناس  براعة  عن  القليل  نعرف 

عامة، ولكننا نعرف انجازات القراءة، ألنه ليس هناك 
أي اختبار وطني للهجاء، والعديد من الدول ال تختبر 

مهارات االمالء عند الطالب.
ومع ذلك، جميع المعسرين قرائياً تقريباً، يعانون من 
االمالء ويواجهون عقبات جدية في التعلم للتعامل مع 
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ركن المعلمركن المعلم

تعريف  يحدد  التعلم.  في  صعوبتهم  من  الجانب  هذا 
لديهم  القراءة  عسر  ذوي  األفراد  أن  القراءة  عسر 
من  الرغم  على  والكتابة،  الهجاء  في  بارزة«  »مشاكل 
كونهم قادرين أن ينجحوا في مناطق أخرى وقدرتهم 
في  التعليمات  من  طبيعية  كمية  على  الحصول  في 
الفصول الدراسية. يتعلم العديد من المعسرين قرائياً 
القراءة الجيدة الى حد ما، ولكن الصعوبات االمالئية 
وتتطلب  الحياة،  مدى  االستمرار  الى  تميل  )والخط( 
والفهم  المهمة،  والتعديالت  والترتيبات،  التعليمات، 
واالستيعاب مداخلة من قبل المدرسين أو المعالجين.

ما هي أسباب مشاكل االمالء؟
األخطاء  أن  هو  الخاطىء  ولكن  المشترك  االعتقاد 
لتسلسل  البصرية  الذاكرة  بضعف  مرتبطة  االمالئية 
أجريت  التي  البحوث  أن  بيد  الكلمات.  في  الحروف 
يلعب  البصرية  الذاكرة  من  عام  نوع  أن  تبين  مؤخراً، 
أو االمالء. تنشأ  الهجاء  في تعلم  دوراً صغيراً  نسبياً 
تعلم  القراءة، من ضعف  مشاكل االمالء، مثل مشاكل 
 »d»و »b« اللغة. ويكون خلط الحروف المتشابهة مثل
 »went« لـ »wnet« أو تسلسل الحروف في الكلمة مثل
مظاهر الضغف الكامن في تعلم اللغة بدالً من مشكلة 
بصرية. يعرف معظمنا أفراداً يتمتعون بذاكرة بصرية 
ممتازة للصور، واأللوان، وعناصر التصميم، والرسومات 
الميكانيكية، والخرائط، وتصاميم الحدائق على سبيل 
ويكون  ضعيفة.  لديهم  الهجاء  مهارات  ولكن  المثال، 
نوع الذاكرة البصرية الالزمة لالمالء ذو أسالك متقنة 

لمعالجة شبكات اللغة في الدماغ. 
تذكر  في  صعوبة  لديهم  ضعيف  هجاء  ذوي  األفراد 
في  صعوبة  يواجهون  ألنهم  الكلمات  في  الحروف 

المالحظة، والتذكر، واستخدام ميزات اللغة التي تمثل 
تلك الحروف. واألكثر شيوعاً، لديهم نقاط ضعف في 
مهارات اللغة األساسية بما في ذلك القدرة على تحليل 
الكلمات،  في  )فونيمات(  الفردية  األصوات  وتذكر 
والمقاطع، واألجزاء في الكلمات األطول. قد تكتشف 
المنطوقة  اللغة  استخدام  في  هذه  الضعف  نقاط 
والمكتوبة، وبالتالي تكتشف نقاط الضعف هذه عندما 

يتحدث الشخص ويكتب.
القراءة،  وانجاز  القراءة  عسر  من  أخرى  جوانب  مثل 
تتأثر القدرة االمالئية بالصفات الموروثة. من الصحيح 
في  غيرهم  من  أفضل  ليكونوا  ولدوا  قد  البعض  أن 
الهجاء، ولكن يصح القول أيضاً أن األفراد ذوي ضعف 
التعليمات  خالل  من  مساعدتهم  يمكن  الهجاء  في 

والتعديالت المناسبة.   
تشخيص مشاكل االمالء

ال  والطالب  قراءة،  عسر  احتمال  في  يشتبه  كان  اذا 
يزال في الروضة أو في مستوى الصف األول، يمكن 
الحروف  وتسمية  الصوتي  للوعي  بسيطة  الختبارات 
كتنبؤ مشاكل  تماماً  اإلمالء الحقاً،  التنبؤ في مشاكل 
الكلمات  تذكر  من  يعاني  الطالب  كان  إذا  القراءة. 
االمالئية، ينبغي إجراء اختبار موحد النجاز االمالء ذو 
معايير وطنية لقياس مدى جدية المشكلة. وباالضافة 
الى ذلك، ينبغي اجراء اختبار تشخيص االمالء للتعرف 
على األصوات، وأنماط المقاطع اللفظية، أو األجزاء 

ذات مغزى ال يتذكرها الطالب وال يفهمها.
قائمة  مثل  التشخيصي،  االمالئي  االختبار  يحدد 
عليها  يركز  أن  يجب  التي  المناطق  التنموية،  االمالء 
الطالب، كحروف العلة، والمقاطع اللفظية. كما ينبغي 
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في  استخداماً  األكثر  للكلمات  الطالب  معرفة  اختبار 
أنه  كما  للكتابة،  ضرورية  هي  والتي  االنكليزية  اللغة 

ينبغي التشديد والتركيز عليها ضمن التعليمات. 
كيف يتعلم األطفال االمالء؟

تمثيل  يتم  كيف  حول  نظرة  تدريجياً  األطفال  يطور 
المدرسة،  قبل  ما  مرحلة  في  الحروف  مع  الكلمات 
والروضة، والصف األول. وتمضي هذه المرحلة قدماً 
بشكل  والحروف  األصوات  تدريس  تم  اذا  وبنجاح 

منتظم ومعتمد ومنظم.
الكلمات  أن  الطفل  يفهم  عندما  سهاًل  الهجاء  يصبح 
تمثل  الحروف  وأن  للكالم  تتكون من أصوات متفرقة 

المبدء،  لهذا  المعرفة  ازدياد  ومع  األصوات.  تلك 
يالحظ األطفال أيضاً أنماط تستخدم فيها الحروف، 
التي  الحروف  لهذه  متكرراً  تسلساًل  يالحظون  كما 
الكلمة،  وجذور  الكلمات،  ونهاية  المقاطع،  تشكل 
بأكملها  الكلمات  تذكر  يكون  والالحقات.  والبادئات 
أسرعاً ويمكن استرجاعها بسهولة أكبر عندما يشعر 
األطفال بتركيب منطقي للّغة وعندما يتلقون التمرين 

الوافر لكتابة العبارة. 
الهجاء المبتكر أو هجاء الكلمات بالطريقة التي تسمع 
أمر شائع عند أطفال ذوي المرحلة المبكرة في التعلم 
كيفية  فهم  في  مرغوبة  وهو خطوة  األطفال،  وروضة 
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استخدام الحروف للهجاء. ومع ذلك، ال يكون الهجاء 
المبتكر كافياً للطالب في التعرف على جميع القواعد 
تشجيع  يكون  ال  المقياسية.  االنكليزية  اللغة  وأنماط 
الطالب، فيما بعد بداية الصف األول، الختراع الهجاء 

الخاص بهم أو تجاهل الهجاء الصحيح، بّناءاً. 
 يمكن التنبؤ بنظام هجاء اللغة االنكليزية أو ال 

يمكن التنبؤ؟
ليس نظام الهجاء االنكليزي مجنوناً أو ال يمكن التنبؤ 
من  تقريباً   ٪٥٠ منطقي.  كنظام  تدريسه  يمكن  به. 
الكلمات يمكن التنبؤ بها استناداً الى موازات الصوت/
 .)slap, pitch,boy ،الحرف وحدها )على سبيل المثال
إضافة الى 37٪ من الكلمات األكثر شيوعاً يمكن التنبؤ 
.)knit & boat ،بها تقريباً باستثناء صوت واحد )مثاًل
وأصلها  الكلمة  جذور  مثل  األخرى،  المعلومات  تكون 
أو  واليونانية  والالتينية،  القديمة،  االنكليزية  )مثاًل، 
الفرنسية(، ومعنى الكلمة عناصراً تساعد على شرح 
هجاء الكلمات. فقط 4٪ من الكلمات االنكليزية غير 
تعلمها من خالل  ويمكن  قواعد،  أي  تتبع  نظامية وال 
بواسطة  التتبع  مثل  الكلمة،  ومجمل  كمال  أسلوب 
الكلمة.  حفظ  يجري  بينما  الحروف  ولفظ  السبابة 

ومن هنا، من الممكن اعتماد نهج تعليمات الهجاء بثقة 
أن النظام، وبشكل عام، يقدم مراقبة مشجعة للطالب 
ذكريات  تشكيل  في  كبيرة  صعوبة  من  يعانون  الذين 

للكلمات.
ما هي اآلثار المترتبة على تدريس الهجاء؟

الكلمة  هيكل  تستكشف  التي  الهجاء  تعليمات  تكون 
وأصلها ومعناها، أكثر فعالية، على الرغم من أن الطالب 
المعسرين قرائياً قد ال يزالون يعانون من استرجاع أو 
استدعاء الكلمة. يكون تعزيز الحفظ من خالل اغالق 
عدة  الكلمات  كتابة  أو  العبارة  وتخيل  الطالب  أعين 
مرات حتى يحفظون الهجاء الصحيح، مفيداً فقط بعد 
أن يتم مساعدة الطالب على فهم سبب هجاء الكلمة 
المكتوبة بشكل محدد. الطالب الذين تعلموا اتصاالت 
يدركون  والذين  الكتابية،  والرموز  الكلمات  أصوات 
االنكليزية،  اللغة  مقاطع  في  المتكرر  الحرف  أنماط 
والذين يعرفون أجزاء الكلمة ذات مغزى، يكونوا أفضل 
في تذكر الكلمات بأكملها. وينبغي تنظيم برامج الهجاء 
الهجاء  أنماط  تطور  لتدريس  الدراسية  الفصول  في 
تعليمات  تتبع  أن  يجب  األول،  الصف  بعد  العادية. 
الهجاء وأن تكمل تعليمات فك الترميز للقراءة. ينبغي 
الهجاء;  درس  في  الكلمات  قراءة  قدرة  األطفال  على 
معظم الطالب قادرين على قراءة العديد من الكلمات 

أفضل من هجائها.
المقام  في  والحروف  األصوات  بين  الصلة  فهم  يأتي 
يمكن  الكلمة،  هجاء  قبل  المثال،  سبيل  على  األول. 
للطالب هجاء أصوات العبارة شفوياً وبطريقة منفصلة. 
ثم، يمكنه استرجاع الحروف المناسبة لتلك األصوات. 
الستة  األنواع  مثل  األنماط  تدريس  يجب  وبعدها، 
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تمثل  ألنها  االنكليزية  اللغة  في  األساسية  للمقاطع 
أصوات حروف العلة بطرق يمكن التنبؤ بها. وأخيراً، 
األساسية  القواعد  من  عدد  الطالب  يتعلم  أن  يجب 
في  الحرف  تضاعف  مثل  الكلمات،  أواخر  الضافة 
آخر الكلمة أو عند استبدال الـ »y« بـ »i« وعندما يتم 

اسقاط الـ »e« الصامتة.
يجب التمرين لبعض الكلمات الغير منتظمة يومياً 
ولفظ  التتبع   .)come, they, their, who )مثاًل، 
المكعبات،  بواسطة  الكلمات  وبناء  الحروف، 
في  مفيدة  تكون جميعها  الكلمات،  وكتابة  ونسخ 
بناء تذكر فّعال للكلمات الغير منتظمة. قد يتمكن 
الطالب من التعامل مع فقط بضع كلمات جديدة 
في آن واحد، وقد يحتاج الى العديد من الفرص 
أن يصبح  قبل  اشراف  مع  بدقة  الكلمات  لكتابة 
تصبح  الكلمات،  تعلم  عند  تذكرها.  على  قادراً 
الكلمة  هجاء  مثل  بالطالقة،  المتعلقة  التمارين 
والجملة، مفيدة. جعل الطالب يحتفظون بقائمة 
القدرة  تطور  يدعم  كمرجع  تفيد  بهم  خاصة 
اتقان هجاء  على تصحيح األخطاء وتساعد في 

الكلمات الصعبة.
للكتابة،  الكلمات  تهجئة  الطالب  يتعلم  أن  المهم  من 
وليس فقط الختبارات االمالء. ومن الضروري االنتقال 
التمرين  اليومية. يساعد هذا  الكتابة  الهجاء في  الى 
اذا كان الطالب قد تعلم استخدام طريقة التدقيق بعد 
الكتابة والتي تنطوي على التحقق من عنصر واحد في 
االمالء،  وتدقيق  الترقيم،  مثل عالمات  الوقت،  نفس 

وبنية الجملة، والتنظيم.
تكون  ال  الحاسوب  على  االمالئي  التدقيق  برامج 

مفيدة إاّل اذا كان الطالب قد حقق المهارة االمالئية 
األساسية، اجماالً في مستوى الصف الخامس، وإيضاً 
اذا تلقى الطالب تعليمات التدقيق االمالئي األخرى. 

فهذه البرامج ال تحدد كافة األخطاء.   
تعديالت المهام والترتيبات المهمة للطالب المعسرين 

قرائياً تشمل ما يلي:
على  العالمات  ووضع  المكتوبة  األعمال  تصنيف   >

أساس المحتوى،
< وضع العالمات على أساس الهجاء الصحيح للكلمات 

كتابة  اعادة  من  والحد  الخاطىء  الهجاء  من  أكثر 
الكلمات الخاطئة الى كمية معقولة.

< توفير المساعدة في التدقيق االمالئي.

< تشجيع الطالب على امالء أفكارهم قبل الكتابة واعطائهم 

هجاء الكلمات المفتاح الستخدامها في الكتابة،
< السماح للطالب في الصفوف المتوسطة والمستويات 

األعلى بطباعة االمتحانات والواجبات، أو باستخدام 
جهاز الترجمة الصوتية على الحاسوب،

< تشجيع الطالب على تسليم مسودات مبكرة لواجبات البحوث 

والمقاالت للسماح بالتعديالت قبل وضع العالمات.
http://www.readingrockets.org :المرجع 
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 ليوناردو، صورة عبقري ذو عسر القراءة

مقاالت وأبحاث

وعالم,  ومصمم،  كبيراً،  رساماً  دافنشي  ليوناردو  كان 
ومفكر يسبق عصره. كما أنه كان لديه هبة عسر القراءة.
كان  بخطه.  كانت  قرائياً  معسراً  أنه  البارزة  واالشارة 
ليوناردو يرسم باستمرار أفكار اختراعاته، وفي معظم 
األحيان كان يدون مالحظاته بطريقة معكوسة. لماذا 
كان ليوناردو يكتب من اليمين إلى اليسار، كصورة مرآة؟ 
وإن كان هذا الشيء من غير المعتاد، تكون هذه سمات 
مشتركة بين الكثير من الناس العسراويين ذوي عسر 
القراءة. وفي معظم األحيان ال يدرك المعسرين قرائياً 

أنهم يكتبون بهذه الطريقة.
تعتبر أخطاء ليوناردو االمالئية غريبة نوعاً ما. كما أنه 
بدأ العديد من المشاريع ولم ينهيها، وهي سمة يتصف 

بها اآلن الذين يعانون من اضطراب نقص االنتباه.
ومع ذلك، عندما قام ليوناردو بوضع الرسوم التوضيحية 
االبداعي  الفني  وعمله  ودقيقاً.  مفصاًل  عمله  كان 

وعبقريته دليل على أنه يتمتع بسمة عسر القراءة.
فضول  االنسان  عند  الطيران  مفهوم  أثار  وقد 
بابتكارات  يفكر  سنوات  عدة  وقضى  ليوناردو 
مختلفة. وعندما رسم آلته التي تطير، كتب )بطريقة 
يكون  أن  صغير  لنموذج  »يمكن  طبعاً(:  معكوسة 
معدني  عمود  مثل  زنبرك  مع  الورق  من  مصنوعاً 
إلى  يؤدي  التواء،  بعد  تسريحه  يتم  أن  بعد  والذي 

دوران المسمار في الهواء«.  
www.dyslexia.com :المرجع
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تهجئة عسر القراءة

 يلقي الباحثين في الشمال الغربي الضوء على مشاكل التهجئة 
لدى األطفال ويمنحون األمل بالعالج

مقال بقلم جويل داهمس
آبوّجاتورا.

القومية »سكريبس«  التهجئة  التي فازت مسابقة  الكلمة  كانت 
عام 2٠٠٥. كل سنة، تغطي وسائل االعالم الوطنية هذه القصة 
ونتعجب من قدرة طفل يبلغ من العمر 12 عاماً تهجئة كلمات 
من  الماليين  نضال  علناً،  وأقل  شيوعاً  األكثر  كهذه.  طويلة 
المعسرين قرائياً في تعلم كيفية تهجئة الكلمات حتى الكلمات 
ليس  ولكن  الحياة.  مدى  يعوقهم  أن  يمكن  عسر  البسيطة، 

بالضرورة.
جامعة  في  الباحثين  من  فريق  أفاد  العام،  هذا  من  يناير  في 
يتعلمون  الذين  واشنطن، سياتل أن األطفال المعسرين قرائياً 
استراتيجيات صريحة في االمالء ليس فقط تتحسن قدرتهم في 
التهجئة واالمالء ولكن تتغير فعلياً أنماط نشاط أدمغتهم لتتشابه 
بطريقة أفضل مع أدمغة األطفال العاديين. هذه الدراسة التي 
ظهرت في مجلة »نيورولينجويستكس«، هي مجرد أحدث إنجاز 
من  وزمالئها  بيرنينغير  فرجينيا  قبل  من  لجهد عشر سنوات 

مركز صعوبات التعلم المتعددة لجامعة واشنطن، اللقاء الضوء 
الفعالة  التدخالت العالجية  القراءة وايجاد  على أسباب عسر 

لهذا العسر األكثر شيوعاً في صعوبات التعلم.
»تبين هذه الدراسة أن هناك حقاً عالجات فعالة لعسر القراءة«، 
جامعة  في  التشخيصية  األشعة  أستاذ  ريتشاردز،  تود  يقول 
للمعسرين  »يمكن  الدراسة.  في  المشارك  والمؤلف  واشنطن 

قرائياً تحسين اإلمالء كما يمكن تغيير أدمغتهم أيضاً.«
عسر القراءة هو اضطراب عصبي يجعل عملية القراءة واالمالء 
صعبة ولكن يحافظ على جوانب أخرى من الذكاء الشخصي. 
فانه يؤثر على الذكور واالناث تقريباً على قدم المساواة. غالباً 
ما تصور النظريات األكثر شيوعاً عسر القراءة على أنه عكس 
لترتيب األحرف داخل الكلمات، بينما في الواقع، هذه األخطاء 
ليست إالّ متفرقة. المشكلة الحقيقية للمعسرين قرائياً تكمن في 

كيفية تعلم فك الحروف واألصوات داخل الكلمات.
وقد كشفت عشر سنوات من األبحاث في مجال عسر القراءة 
من قبل بروفيسور التعليم بيرنينغير وفريق عملها بعض الميزات 
القراءة هو عجز في  العسر. في جوهرها، عسر  لهذا  الهامة 
وتسمى  الكلمات،  تشكل  التي  لألصوات  العقلية  المعالجة 
ومن  األصوات«  »سماع  لتعليمات  تخضع  فونيمات  فونيمات. 
خالل الصوتيات يمكن للقراء المبتدئين والمتهجون أن يخرجوا 
غير  الكلمات  لنطق  أيضاً  الكبار  يستخدمها  مهارة  الكلمات، 

المألوفة مثل »آبوّجاتورا« )آ/بو/ّجا/تو/ر/اه(.
وتقول بيرنينغير، وهي المحقق الرئيسي لمركز صعوبات التعلم 
المتعددة في جامعة واشنطن، األطفال المعسرين قرائياً والذي 
ما يتعلمون طرق  تم تشخيصهم في الصفوف الدراسية غالباً 
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محددة للتغلب على مشاكلهم المتعلقة بالقراءة. ولكن تكون هذه 
»يتم صرف  بيرنينغير  وتضيف  المعركة.  مجرد نصف  الطرق 
األطفال ذوي عسر القراءة من التعليم الخاص عندما يتمكنون 
على  للعمل  كافية  تكون  قد  أطول  لمدة  يبقون  وال  القراءة  من 

الكتابة واالمالء«.
يرى األطفال المعسرين قرائياً عندما يعودون الى نظام التعليم 
والكتابة  بتعليم االمالء  تقوم  تعد  لم  المدارس  أن معظم  العام 
كمواضيع منفصلة، كما تتوقع من الطالب التقاط هذه المهارات 
العديد من  مع  الطريقة  تنجح هذه  معتمدة.  تعليمات  أي  دون 
معظم  التعليمات،  هذه  دون  لبيرنينغير،  وفقاً  ولكن  الطالب 

المعسرين قرائياً ال يتعلمون وقطعاً الكتابة واالمالء.
التربية في جامعة نيفادا، أن  يشرح دونالد بير، من كلية 
عندما  مراحل  ثالث  خالل  من  يتقدمون  عادة  األطفال 
ومراحل  التخطيط،  األبجدية،  واالمالء:  القراءة  يتعلمون 
المعنى. بعد اتقان حروف األبجدية أو المرحلة الصوتية 
أنماط  الى  بالتعرف  يبدأ معظم األطفال  الكلمات،  للفظ 
الكلمات المكتوبة، وتسمى هذه  الحروف وتخطيطها بين 
على  القدرة  يكتسبون  وأخيراً  الهجائي.  مرحلة  المرحلة: 
)المقاطع(  المعنى  وحدات  الى  استناداً  الكلمات  تحليل 
المعسرين  يتعثر  المورفولوجية.  المرحلة  تسمى  داخلها، 
قرائياً في المرحلة األولى بسبب الصعوبة التي يواجهونها 
للتعليمات  لبيرنينغير، يمكن  المعالجة الصوتية. وفقاً  مع 
المعتمدة التي تعلم التخطيط واألنماط )االمالء( والمعنى 
أكثر  مراحل  الى  التقدم  في  تساعدهم  أن  )مورفولوجيا( 

تطوراً لمعالجة اللغة.
القراءة  تدريس األطفال ذوي عسر  أن  الجديد،  البحث  يقترح 
استراتيجيات االمالء يساعدهم فعلياً على تعلم كيفية التهجئة 
أدمغة  مع  أفضل  بطريقة  متشابه  أدمغتهم  نشاط  تجعل  وقد 

األطفال العاديين. وتؤكد بيرنينغير، »أن هناك حقاً أساس للدماغ 
يفسر حاجة المعسرين قرائياً للتعليمات المعتمدة«.

يقول بير، »هذه الدراسة حول كيفية استجابة الدماغ للتدريس 
تكون مؤشراً قوياً لمدى فعالية أساليب التدريس الخاصة )مثل 

استراتيجيات االمالء(.«
والرابع،  الثالث،  المستويات  من  طالباً  الدراسة  هذه  أشركت 
والخامس من واشنطن الغربية، نصفهم من ذوي عسر القراءة. 
في المرحلة األولى، أخذت صور نشاط الدماغ لدى المشاركين، 
تسمى صور الرنين المغناطيسي الوظيفي، بينما األطفال يؤدون 
مهام التدقيق االمالئي. وأظهر األطفال المعسرين قرائياً نشاط 
الدماغ،  مناطق  بعض  في  العاديين  األطفال  من  أكبر  للدماغ 
ونشاط أقل من األطفال العاديين في مناطق أخرى من الدماغ، 

وخاصة في أجزاء النصف األيمن.
في المرحلة الثانية، قامت بيرنينغير بتدريس األطفال المعسرين 
قرائياً استراتيجيات واضحة للتدقيق االمالئي: تعلم فريق واحد 
وقد شملت  نفسها،  الحروف  ترتكز على  التي  االستراتيجيات 
تقنيتان: التصوير الفوتوغرافي الجني; حيث يُطلب من األطفال 
استخدام الجني الوهمي في أذهانهم اللتقاط صورة للكلمة ،من 
ثم التركيز على كل من األحرف و«خدعة المدققين« حيث يتصور 
األطفال الكلمة في أذهانهم ويعيدوا تهجئتها بالجهة العكسية. 
وحصلت مجموعة ثانية على تعليمات مورفولوجية علّمتهم تحليل 

الكلمات وتفكيكها الى وحدات معنى )جذور، بادئات، لواحق(.
بعد ثالث أسابيع من التعليمات، درس الباحثون مرة أخرى نشاط 
الدماغ لألطفال أثناء التدقيق االمالئي للكلمات. وأظهر األطفال 
الذين ينتمون الى مجموعة العالج الهجائي نمطاً لتنشيط الدماغ 
يختلف عن تصويرهم في المرحلة األولى. وبشكل ملحوظ، أصبح 
النشاط في النصف األيمن من الدماغ والذي كان أقل نشاطاً 
المتهجين  يتميز من  التعليمات، ال  قبل  المعسرين قرائياً  عند 
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األطفال  والمورفولوجي  الهجائي  العالج  وقد ساعد  العاديين. 
المعسرين قرائياً في قدراتهم االمالئية، ولكن عند المجموعة 
نتيجة  الدماغ  تغييرات في نشاط  الهجائية فقط قد لوحظت 
بيرنينغير، أن هذا الشيء  تلقوه. وتعتقد  الذي  العالج  لطريقة 
المرحلة  الى  لالنتقال  يعود لحقيقة كون األطفال صغاراً جداً 

المورفولوجية في التدقيق.
وتقول لين فالورز من جامعة وايك فورست/كلية الطب، والتي 
»تخدم هذه  الدماغ،  التعلم من خالل تصوير  تدرس صعوبات 
الدراسة لتركيز االنتباه على موضوع مهمل إلى حّد كبير، العالقة 
مناطق  في  للدماغ  الوظيفية  والتغييرات  الهجائي  التعليم  بين 

النصف األيمن.«
ال يمكن للرهانات لدى األطفال المعسرين قرائياً أن تكون أعلى. 
ال تجعل الصعوبات في االمالء والكتابة اتمام الواجبات المدرسية 
أكثر صعوبة فقط، ولكن تتطلب العديد من االختبارات المعيارية 
الهامة اليوم مهارة الكتابة. فامتحان »واسل« والذي أصبح اآلن 
مطلوباً للتخرج من المدارس الثانوية في والية واشنطن يتطلب 
ذلك  في  )بما  اختبارها  تم  التي  المواضيع  كافة  حول  كتابة 

الرياضيات(، واختبار »السات« يتضمن اآلن جزءاً مكتوباً.
كان ابن باربرا ريساجير، ويل، أحد المشاركين المعسرين قرائياً 
في الدراسة. وتقول: »أن مدرسين ابنها لم يعرفوا ماذا يفعلون 
معه. وكان يشعر باالحباط. كان يعتقد أنه غبياً، وهذا ما قيل له 
من قبل مدرسيه، ونتيجة لذلك كانت ثقته بنفسه متدنية للغاية«.
بعد المشاركة في دراستين لمركز صعوبات التعلم المتعددة في 
جامعة واشنطن وتعلم تقنيات للتغلب على صعوباته، أصبحت 
األشياء أفضل بكثير لويل. وتقول ريساجير، »أن مقدار التقدم 
الذي أحرزه كان ال يصدق، مقارنة بما كان يقوم به في البرامج 

الدراسية العادية. وشعر ألول مرة أنه ذكي.«
أمور  أولياء  عدة  من  تسمعها  التي  القصص  بيرنينغير  تربط 

ألطفال معسرين قرائياً في دراساتها. وتقول: »عندما يذهبون 
الى المدرسة، كما يقولون، نأخذ معنا ما نريد كتابته ومن ثم نعيد 
المراجعة وفقاً للعبارات التي يمكننا تهجئتها. فهذا الشيء شبيه 

بالطباعة على الحاسوب دون مفتاح »ن«.
»ال  المحلية:  التعليم  لمراكز  النصائح  بعض  بيرنينغير  لدى 
تصرفوا األطفال المعسرين قرائياً في وقت مبكر عند تلقيهم 
يجب  بالكتابة.  المتعلقة  الصعوبات  حّل  وقبل  الخاص  التعليم 
التأكد من أن هؤالء األطفال قد حصلوا على التعليم المناسب 
لمساعدتهم على التقدم في مهاراتهم اللغوية وهو أكثر من مجرد 
سياسة حسنة نتبعها. فالمسألة ليست مجرد تعليمهم القراءة 
أو الكتابة ولكن أيضاً وخصوصاً منحهم األمل. ويحدث الفرق 

عندما يذهبون الى المدارس العادية وينجحون«.
نغمة  هي  آبوّجاتورا  »آبوّجاتورا«؟  كلمة  تعريف  أيمكن  واآلن 
إضافية لتجميل اللحن ويشار اليها بعالمة خاصة. بحث ودراسة 
بيرنينغير وريتشاردز وزمالئهم في مركز صعوبات التعلم المتعددة 
في جامعة واشنطن، في الواقع عالمة خاصة لجميع األطفال 

المعسرين قرائياً، وكما يصفها ريتشاردز، »األمل هناك«.
في  الماجيستار  درجة  على  حائز  داهمس  جويل  الكاتب:  عن 
علم األعصاب، وهو يتابع لتحقيق الماجيستار الثاني في تقنية 

االتصاالت مع تركيز على الكتابة العلمية.
الصورة: نشاط الدماغ لألطفال المعسرين قرائياً أثناء التدقيق 
االمالئي للكلمات. مناطق جزء النصف األيمن أقل نشاط من 
األطفال العاديين. وبعد تعليمهم استراتيجيات واضحة للتهجئة، 
أصبح النشاط في النصف األيمن من الدماغ والذي كان أقل 
من  يتميز  ال  التعليمات،  قبل  قرائياً  المعسرين  عند  نشاطاً 

المتهجين العاديين.
المصور: ت. ريتشاردز

http://depts.washington.edu   :المرجع
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10 أسباب لصعوبة االمالء عند المعسرين قرائيًا

Kuwait Dyslexia Association JUNE - NO. 31 - 2014 

ركن أولياء األمور

الكلمات  فك  قراءة  عسر  ذو  لشخص  الصعب  من   )1
وتقسيمها الى فونيمات وأصوات منفصلة.

واألصوات  الفونيمات  من  المزيد  هناك  كان  كلما   )2
الكلمة  تفكيك  في  أكبر  التحدي  كان  كلما  الساكنة، 

بشكل صحيح للفونيمات المناسبة.
يواجه المعسر قرائياً صعوبة أكبر في تفكيك الفونيمات في   )3
وسط الكلمة الواحدة، مقارنة بالفونيمات في أول وآخر الكلمة.
األصوات  ربط  قراءة  ذو عسر  لشخص  الصعب  من   )4

بالحروف التي تشكل الصوت.
يميل المعسر قرائياً الى عكس الحروف في الكلمات   )٥

)مثاًل: »علم«/»قلم«(.

التي  الحروف  بين  الخلط  الى  قرائياً  المعسر  يميل   )6
تتشابه بصرياً )مثاًل: »بستان«/«بشتان«(.

التي  األحرف  بين  الخلط  الى  قرائياً  المعسر  يميل   )7
تتشابه سمعياً )مثاًل: »صوت«/«سوت«(.

للتدقيق  قوية  بصرية  ذاكرة  قرائياً  المعسرين  يملك  ال   )8
االمالئي. فعلى سبيل المثال، هم غير قادرين على التمييز من 

الذاكرة الكتابة الصحيحة لكلمة »كثب« مقابل كلمة »كتب«.
يعاني المعسر قرائياً من صعوبة اكتساب معناً للنص   )٩

الذي يقرأه.
1٠( ال يكونوا المدققين العاديين األمثل في فهم وتصحيح 

إمالء األطفال ذوي عسر القراءة. 
 http://www.ghotit.com  :المرجع
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كيف ينبغي أن تدرس االمالء؟
تؤثر التوعية الصوتية على تعلم االمالء.

أبجدية اللغة االنكليزية مشتقة من العديد من اللغات األخرى: 
اليونانية، والالتينية، والفرنسية لتسمية البعض. نتيجة لذلك، 
طريقة  من  بأكثر  االنكليزية  األصوات  من  العديد  كتابة  يتم 
واحدة. وهذا يجعل تعلم تهجئة اللغة االنكليزية أكثر صعوبة من 
أي هجائيات أبجدية أخرى حيث يتمثل الصوت الواحد بحرف 

واحد.
ترتكز امالء اللغة االنكليزية على قواعد معتمدة. ويقدر البعض 
أن ٩٠ بالمئة من هجاء اللغة االنكليزية قابل للتنبؤ به استناداً 
لهذه  استثناءات  هناك  االمالئي.  التدقيق  وقواعد  أنماط  الى 

القواعد طبعاً، ولكن هناك قواعد وأنماط لتعليم االمالء.
فمن  تحدياً.  بمثابة  يكون  أن  االمالئي  التدقيق  لتدريس  يمكن 
المفيد أن نكون على اطالع مع هياكل المورفولوجية والجذور، 

والبادئات واللواحق.
مناطق  لتحديد  االمالئي  للتدقيق  تقييم  األولى  الخطوة  تكون 
الفونيمات  أو مستوى  اللفظية  المقاطع  على مستوى  الضعف، 
تكون  واألهداف،  األساس  انشاء خط  بعد  الكتابة.  مستوى  أو 
والتركيبات  االمالء  قواعد  تدريس  عند  جيدة  التالية  الخطوة 
بتفسير مواطن الضعف والقوة لدى الطالب. فمن المهم، توضيح 
واالستثناءات  والتركيبات  االمالئي  التدقيق  قواعد  اكتساب 

خالل التدريس.
يتبع التدقيق االمالئي تعاقباً منطقياً يبدأ بالوعي االصواتي. اذا 
التوعية الصوتية سليمة،  كان تحليل الخطأ يوضح أن مهارات 
يتم االنتقال الى تدريس الحروف وتركيبات الحروف التي تمثل 
األصوات. في اللغة االنكليزية، تتمثل األصوات ب44 من خالل 
26 تركيباً للحروف. من المهم تدريس األطفال أنه عندما نقوم 
باالمالء فنحن نتالعب بالكلمة من خالل األصوات الفردية أو 
الوحدات الصرفية، ومن ثم ترميز أو تحويل تلك األصوات أو 
هناك  الصوت.  يمثل  الذي  الحرف  أو  الحروف  الى  الوحدات 
الكثير من العناصر التي يجب التفكير بها عند تدريس االمالء: 
الصامتة  والحروف  االمالئي  التدقيق  وقواعد  المقاطع  بنية 

واللواحق والبادئات على سبيل المثال.
ما يلي هو قائمة من المبادىء التوجيهية لتدريس االمالء:

جميع العالجات أو التدريس، بحاجة الى دورات تكون منظمة،   >
متسلسلة، ذو تعاقب منطقي ينتقل من هدف الى آخر، ينبغي 
أن تكون الدروس متراكمة، تضمن تقدم المعلومات الجديدة  

عندما يتم االستيعاب التام للمواد المدرسة سابقاً.
في الجلسات األولى أو الجلسات المبكرة، يجب التأكد من   >
الصوت/الرمز  تناسق  وبشكل صحيح  فهم  قد  الطالب  أن 
ومعرفة إسم الحرف. قد تحتاج الجلسات األولى البدء في 
مهام التوعية الصوتية، أي تفريق العبارات أو الكلمات عن 

بعضها بمستوى المقاطع الصوتية.
قد يساعد تقسيم الكلمات الى المقاطع الطالب على تحديد   >

أنماط التدقيق االمالئي على المستوى المورفولوجي.
الحّد من ادخال المعلومات الجديدة لتخفيف االرتباك.  >

االمالء عند  تدريس  في  المورفولوجي  الوعي  ادراج  ينبغي   >
المراحل األولى.

وينبغي أن يشمل التدريس تكامل:
اللغة المكتوبة والملفوظة.  >

مستوى تعلم الكلمة والجملة والنص.   >
مهارات القراءة والكتابة.  >

داخل  األنماط  من  كبير  عدد  تدريس  عدم  المحبذ  من   >
النقيض  على  التركيز  المثال،  سبيل  على  الواحد.  الدرس 
بين –tion... و sion... قد يتطلب هذا الشيء اهتماماً كبيراً 
 »production« لتدريس اللفظ الصحيح ل »شون« في كلمة
بالتوسيع  نفعل  فماذا   .»lesion« كلمة  في  »زيون«  مقابل 

واالستيالء بعد ذلك؟
المعسر  يكون  قد  االمالء.  قواعد  في  االستثناءات  من  قلياًل 
االستثناءات،  تعلم  عند  سيما  ال  مؤات،  غير  وضع  في  قرائياً 
ليس فقط بسبب صعوبة الصوتيات التي تكمن وراء هذا العسر، 
ولكن بسبب االفتقار للوصول الى الكلمة المطبوعة أو المكتوبة. 
تكون  الكلمات  لهذه  االمالء  استثناءات  لتعلم  الوحيدة  الطريقة 
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من خالل القراءة. ونظراً لصعوبة القراءة سيكون المعسر قرائياً 
أقل تعرضاً للكلمات من خالل النموذج المطبوع. وسيكون لديه 

تعرضاً أقل للمفردات المتطورة.
االمكان  قدر  قرائياً  المعسر  عرض  علينا  يتعين  ولذلك، 
النص  تحويل  برامج  وتكون  المكتوبة.  المتطورة  للنصوص 
قرائياً  للمعسرين  الممتازة  الطريقة  كالم،  الى  المطبوع 
للمتابعة ولسماع المواد المكتوبة بصوت عال. عند استخدام 
الى  القراءة جنباً  الفرد  على  دائماً  ينبغي  الصوتية،  الكتب 
جنب مع النص. مّما يؤدي الى المزيد من التعرض ألنماط 
لقواعد  االستثناءات  تلك  تعلم  أهمية  وخاصة  الهجاء، 

االمالء.
المعسر  تحفز  قد  المطبوعة  الكلمة  رؤية  ذلك،  الى  باالضافة 
لبعض  االلكتروني.  االمالئي  التدقيق  استخدام  الى  قرائياً 
المعسرين قرائياً الذين يواجهون صعوبات شديدة في االمالء، 
قد يكون الهدف أن آلة التدقيق االمالئي سوف تلتقط االخطاء 
الذين يقومون بها. ولكن، ال تزال الحاجة لمعرفة أي كلمة من 
التعرض  سيسهل  كما  يريدونها.  التي  الكلمة  هي  االختيارات 

للكلمة المطبوعة هذه المهارة.

المهارات اللغوية مهمة لالمالء
كنا على اعتقاد خاطىء بأن التدقيق االمالئي، مثل القراءة، يعتمد 
أساساً على مهارات الذاكرة البصرية. أّما اليوم، فنحن نعرف أن 
للخرافة  خالفاً  االمالء.  في  هاماً  دوراً  تلعب  اللغوية  المهارات 
التي تعتقد أن اللغة االنكليزية لغة ال يمكن التنبؤ بها وأن القواعد 
االمالئية ليست موجودة، فاللغة االنكليزية يمكن التنبؤ بها تماماً. 
وقد لوحظ أن أغلبية كبيرة من هجاء اللغة االنكليزية يمكن التنبؤ 

بها استناداً الى تطابق الصوت/الحرف وأصل الكلمة ومعناها. 
أن  فهم  على  األمور  وأولياء  قرائياً  المعسرين  مساعدة  يجب 
أن  فهم  على  لمساعدتهم  بحاجة  فنحن  لغوية.  مهارة  االمالء 
األطفال بحاجة الى مهارات جيدة في مجال الوعي االصواتي 
من  تتكون  الكلمات  أن  األطفال  يتعلم  أن  ويجب  والكلمات. 
فونيمات، كما يجب أن يتعلموا »مبادىء األبجدية«; أن الصوتيات 
تتوافق مع أصوات أحرف األبجدية التي تشكل الكلمات. فهذه 

مهارات أساسية لتعلم القراءة واالمالء.
تتوقف كفاءات االمالء أيضاً على قدرة المرء في البحث عن جذور 
ذات معنى في الكلمات )مثاًل، اللواحق والبادئات(، وأصول الكلمة، 
كالذاكرة  المهارة  هذه  الى  ويشار  والكلمات.  الحروف  وتذكر 
االمالء  تدريس  يتطلب  للهجاء،  قوائماً  تلقين  من  بدالً  الهجائية. 
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طريقة تدريس االمالء

التعليمات المباشرة في أشكال اللغة )أي، المورفولوجيا( وهياكل 
األصوات، ومعاني الكلمة وأصولها.

اللغة  في  الكلمات  تهجئة  تعلم  عند  العناصر  من  العديد  ويشترك 
الصوت،  وسماع  والحروف،  الفونيمات،  هذه،  وتشمل  االنكليزية. 
انعكاساً  االمالء  وتكون  وتاريخها.  الكلمة  ومعاني  الكلمة،  وأجزاء 
لمعرفة الكلمة. وكلما كان المرء يعرف كلمات كثيرة كلما زادت معرفته 
لكيفية هجائها، ويكون جاهزاً لمعالجة الكلمات الجديدة والصعبة.   

http://dyslexiahelp.umich.edu  :المرجع

  SOS أسلوب »الكتابة الشفوية المتزامنة« ـ
أن  أكسفورد  جامعة  من  برادلي  لينيت  د.  أظهرت  قد 
»الكتابة الشفوية المتزامنة«  SOS هي الطريقة الفعالة 
في تدريس االمالء على نحو أفضل من الكتابة البسيطة 
المتعدد  التعلم  أسلوب  الطريقة   هذه  تعتمد  والتكرار. 
الحواس. عندما يستخدم الطفل أسلوب »الكتابة الشفوية 
المتزامنة«، فهو يستخدم جميع القنوات الحسية في تعلم 
القنوات  يستخدم  فهو  الجديدة.  الكلمات  تهجئة  كيفية 

االمالئي  النمط  ليأخذ  والحركية  والسمعية  البصرية 
كهدف جديد للكلمة. كما يستخدم الطفل ذكائه للتحقق 
األسلوب  هذا  خطًأ.  الحروف  ترتيب  يعكس  لم  أنه  من 
كل  على  والتمرين  الممارسة  وتقام  التعلم.  على  ينطوي 
كلمة لمدة 3 أيام على التوالي، مّما يساعد الطفل على 
تذكر كل كلمة جديدة يتعلمها. هذا األسلوب بطيء، يقوم 

بتعليم 1٠ كلمات جديدة فقط باألسبوع، ولكنه فّعال.
لمساعدة الطفل في االمالء.  تخصص 1٠ دقائق يومياً 
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يجب أن تكون القوائم االمالئية قصيرة ال تتعدى الخمس 
كلمات. ويجب العمل على نفس القائمة لمدة ثالث ليال 

متتالية، مّما يعني أن عدد الكلمات الجديدة الذي يُدرس 
في األسبوع ال يزيد عن 1٠ كلمات. من المستحسن اتباع 

الروتين التالي لكل كلمة: 
1 يقوم أولياء األمور بتركيب كلمة من حروف بالستيكية 

و/أو يكتبوها على ورقة.
2 يقول اآلباء الكلمة.

3 يكرر الطفل الكلمة.
4 يكتب الطفل الكلمة، مردداً اسم كل حرف عندما يكتب.

٥ يكرر الطفل الكلمة مرة أخرى.
6 يتفحص الطفل الكلمة.

7 يكرر الطفل الخطوات 6-3 حتى يتم كتابة الكلمة بشكل 
صحيح ثالث مرات.

8 يغطي الطفل الكلمة ويكتبها من الذاكرة, مردداً اسم كل 
حرف عندما يكتب.

٩ يتفحص الطفل الكلمة مرة أخرى.
تقنية بسيطة المالء كاملة

عادة ما يتم تدريس االمالء في المدرسة من خالل طالب 
ينسخ الكلمات مراراً وتكراراً، وهو أسلوب ال ينجح على 
الكلمات في  تدوم  الكلمات ال  االطالق. من خالل نسخ 
ذاكرة الطالب إاّل لثوان قليلة تتراوح من 1 الى 3٠ ثانية 
الطالب  ويساعد  جيداً  بعمله  يقوم  الدماغ  حيث  فقط، 
في نسيان تهجئة الكلمة. الهدف هو وضع هجاء الكلمة 
في الذاكرة قصيرة المدى لدى الطالب والتي تتراوح من 
31 ثانية الى شهران أو ثالثة أشهر، حيث يمكن استرداد 

صورتها.
المنزل  في  استخدامها  يمكن  بسيطة  تقنية  هو  يلي  ما 
أو  االمالء  في  النجاح  تحقيق  على  الطفل  لمساعدة 

الهجاء:
1  يقوم الطفل بكتابة الكلمة على قطعة ورقة، وثم يقوم 
الكلمة  يلفظ  بينما  السبابة،  خالل  من  الحروف  برسم 
صوت  وليس  كاملة  الكلمة  الطفل  يقول  عاٍل.  بصوت 

الحروف فردياً.
2 نأخذ الورقة وننتظر 3٠ ثانية على األقل )نقوم بغناء 

نغمة النتائج أو أي أغنية أخرى(.
الكلمة  كتابة  منه  ونطلب  بيضاء،  ورقة  الطفل  نعطي   3

التي رسمها سابقاً.
4 إذا قام الطفل بتهجئة الكلمة بشكل غير صحيح، الشيء 
المرجح أن يحدث في بداية هذه التقنية، نعود مرة أخرى 

ونكرر الخطوات 1 و3.
المدى  الذاكرة قصيرة  الى  الطفل طريقاً  إنشاء  بمجرد 
في االمالء، فقد نجح ـ ليس هناك وسيلة للدماغ معرفة 
ما إذا كان هذا الطريق قد أنشأ قبل 31 ثانية، أو قبل 
أسبوع أو شهر واحد. وبما أن الطريق قد أنشأ، سوف 
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يتذكر الطفل هجاء الكلمة.
أدوات وأنشطة لالمالء

العالجي  التدخل  مكان  تحل  أن  البرامج  لهذه  يمكن  ال 
المباشر، ولكنها تعزز برنامج العالج. في معظم الحاالت، 
يحتاج الطفل الى توجيهات المعالج أو المدرس لمساعدته 
كنتم  إذا  واألهم،  لالمالء.  األساسية  المهارات  تعلم  في 
على  للحصول  محدودة  فرص  ذات  مناطق  في  تعيشون 
مساعدة مهنية، يمكن لهذه البرامج أن تقدم لمستخدميها 
الثقة  زيادة  في  يساعدهم  مّما  ودعم،  إضافية  تمارين 

بالنفس في الصفوف الدراسية. ويبدأ النجاح من هنا!
بعض البنود المدرجة في القائمة ال تحتاج الى تفسير; 
ومع ذلك، سيحتاج المستخدم لغالبية البنود الى تدريب 
النتائج. في هذا  للحصول على أفضل  من قبل مختص 
األدات  أو  للبرامج  موجزاً  وصفاً  بتقدمة  نقوم  المقال 

هذا  حول  المزيد  على  العثور  يمكنكم  حيث  والرابط 
الموضوع.

لألطفال  متسلسل  برنامج  هو  سبيلينغ”:  أباوت  “أوول 
البرنامج  يبدأ  االمالئية.  الصعوبات  من  يعانون  الذين 
بعالقات الصوت/الرمز، ويجب على األطفال تعلم ما هي 
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األصوات التي تمثل مختلف رموز الحرف قبل االستمرار 
في البرنامج.

التي  المعرفية  التمارين  من  مجموعة  هو  “أوديبلوكس”: 
صعوبات  على  التغلب  في  الطالب  تساعد  أن  يمكن 
التعلم. يمكن استخدام البرنامج على انفراد أو من خالل 
يحتوي  األعمار.  فئات  لجميع  مناسب  وهو  مجموعة، 
البرنامج على نسخة فردية ليتم استخدامه مع أحد أولياء 
األمور، أو المدرس ونسخة للفصل الدراسي. ويستهدف 
على وجه التحديد مهارات التعلم األساسية، مثل القراءة 

والكتابة واالمالء.
“بارتون ريدينغ آند سبيلينغ سيستم”: هو نظام ينقسم الى 
ومهارات  القراءة  لتحسين  مستخدمة  مستويات  عشرة 
االمالء للطالب ذوي عسر القراءة. يتم شراء كل مستوى 
وليس  ارشادية  حالة  خالل  من  ويدور  منفصل  بشكل 
أولياء  يصبح  أن  يمكن  الدراسية.  الفصول  أحد  اعداد 
قرص  مشاهدة  طريق  عن  ألطفالهم  مرشدين  األمور 

مدمج تعليمي ويمر على فرز يستمر مدة ٥ دقائق.
“آي لوف سبيلينغ”: أنتج هذا البرنامج لجعل االمالء متعة 
تركيبات أللعاب  تفاعلية تظهر  بيئة  باستخدام  لألطفال 
مختلفة  هجاء  أنماط  تختبر  أن  للعبة  يمكن  الهجاء. 
ومجاالت لمشاكل محددة. هذا البرنامج محدد لألعمار 

التي تتراوح من 7 الى 11 سنوات.
لألطفال  موجه  البرنامج  هذا  ليس  ويل”:  سبيل  “آي 
يوفر  ولكنه  القراءة،  عسر  أو  التعلم  صعوبات  ذوي 
هذا  االمالء.  مهارات  وتحسين  للتمرين  ممتعة  وسيلة 
البرنامج تفاعلي يستخدم تحويل النص الى كالم وتقنية 
“مايكروسوفت آيجنت”. تقوم الشخصيات بتسمية الطفل 

باسمه ويقدمون التشجيع والدعم. يتكرر هجاء الكلمات 
يمكن  كما  المكثف،  للتمرين  صعبة  الطفل  يجدها  التي 
ادخال قائمات هجاء محددة في النظام للمارسة. يمكن 
استخدام النظام بشكل فردي كما يمكن مشاركة قائمات 

الهجاء بين المستخدمين. التكلفة هي 3٠ دوالر أميريكي 
للمستخدم الواحد، ويتوفر اصدار تجريبي لمدة 6٠ يوم 

على االنترنت مجاناً.
“ريد آند رايت ستاندرد”: يساعد هذا البرنامج الطالب 

ذوي عسر قراءة والذين يعانون من صعوبات في االمالء 
لبرامج  اضافة  بالكلمة  التنبؤ  أداة  استخدام  خالل  من 
األداة  تحفظ  المشتركة.  والتطبيقات  النصوص  معالجة 
الخاصة  مفرداته  يتعلم  بحيث  المستخدم  هجاء  أيضاً 
ما  يراجع  أن  للمستخدم  يمكن  كما  المقبلة.  للدورات 
األخطاء  أو  المفقودة  الكلمات  الى  لالستماع  كتب  قد 

االمالئية.
“سبيل لينكس”: هذا البرنامج مكرس لمساعدة الطالب 

الدراسية،  الفصول  وخارج  داخل  النجاح  تحقيق  على 
والكتابة  القراءة  في  مساعدتهم  على  التركيز  من خالل 
البرنامج  يهدف  الهدف،  الفّعالة. ومن أجل تحقيق هذا 
الى تعزيز فهم القراءة لدى الطالب والمفردات من خالل 
دراسة تستند الى أبحاث للكلمة. كما يهدف الى التوعية 
الكلمة  وأجزاء  والمفردات،  والفونيمات،  الصوتية، 
يشمل  للكلمات.  الذهنية  والصور  صلة،  ذات  والكلمات 
التعلم  وفرص  األنشطة   على  العملي  والتدريب  األلعاب 
هذه  اتقان  في  تساعد  التي  الذات  الكتشاف  االرشادي 

المهارات وتحسين االمالء.
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“سبيلينغ بورد غايمز”: هذه األلعاب واحدة من العديد من 

مخصصة  ألعاب  وهناك  الموقع.  على  المتاحة  األلعاب 
الحروف  وألعاب  الكلمة،  وعائالت  لالصواتيات، 
واألصوات. هناك ثالث مجموعات من األلعاب مخصصة 
لالمالء: المستوى 2 )فئة العمر 6ـ٩(، والمستوى 3 )فئة 
العمر 8ـ11(، و8 ألعاب خاصة )فئة العمر ٥ـ8(. تستهدف 
هذه األلعاب تعليم أنماط الهجاء مثل الجناس التصحيفي 

والقوافي، وأحرف العلّة، والمقاطع والحروف الصامتة.
باالمالء  المخصص  البرنامج  هذا  يعلم  “سبيلوغرافي”: 

يجعل  بينما  وتراكمي  منهجي  بشكل  المعتمدة  المفاهيم 
عملية التعليم متعة للمستخدمين. هناك مجموعة متنوعة 
من األلعاب المسلية التي تركز على مهارات فك ترميز 
عموماً  يقوي  كما  والمفردات.  القراءة  اتقان  الكلمة، 

االمالء عند المستخدمين. يمكن استخدام هذا البرنامج 
أو في  أو في مجموعات صغيرة  الدراسية  الفصول  في 

الدورات الفردية.    
 1٠ على  البرنامج  يحتوي  سوفتوار”:  سبيلينغ  “ألتيمات 
قوائم لالمالء تم اختيارها من قبل خبراء لكل صف; من 
أكثر  القوائم  وتصبح  العاشر.  الصف  الى  األول  الصف 
صعوبة تدريجياً، حيث يمكن للمستخدم أن يتعلم حسب 
الخاصة  قائمته  انشاء  للمستخدم  يمكن  كما  وتيرته. 
للتعلم، ممكن دراستها باستخدام ثالثة تدريبات مختلفة 
على  البرنامج  يتعرف  األنشطة.  أو  االمالء  بطاقات  من 
اتقان الكلمات، أو عندما يناضل الطالب مع كلمة معينة 
وال يكرر العبارات المعروفة مسبقاً. باالضافة الى ذلك، 
وقاموس  النطاق  واسع  قاموس  على  البرنامج  يحتوي 
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نطق  كيفية  الطالب  يتعلم  نطق حيث  أداة  ذو  المفردات 
يتعلم هجاءها. كما ترسم األداة تقدم  التي  الكلمات  كل 
األمور.  وأولياء  المدرسين  لمتابعة  الوقت  مع  الطالب 
ترتفع تكلفة البرنامج الى ٥٩.٩٥ دوالر أميريكي، ويمكن 

تجربته لمدة٩٠ يوماً قبل اتمام الشراء.
وتفاعلية  فريداً  البرنامج نهجاً  “ووردوركس”: يقدم هذا 

قدرات  تطوير  والكتابة عن طريق  القراءة  مهارات  لبناء 
يتم  واالمالء.  والمفردات  والفهم  القراءة  في  األطفال 
انجاز ذلك من خالل تدريس األطفال كيفية التحقق من 
ارشاداً مخصصاً  يوفر  أنه  المكتوبة. كما  الكلمة  أنماط 
وحلقات عمل للمدرس والموارد للمدرسين وأولياء األمور 

مثل المراجع واألنشطة.  
http://www.dyslexia.ie, http:// الــــمــــرجــــع: 
pridelearningcenter.com, http://dyslexiahelp.umich.edu

اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا- العدد  31 - مار�س 262014 



استفسارات القراء

أيعني عسر القراءة خيارات وظيفية محدودة؟
القوة  نقاط  من  نمط  قرائياً  معسر  شخص  لكل  أبداً. 
ونقاط الضعف. يتمتع العديد بقدرات التفكير الجانبي 
والتصميم وعالم  الفنون واالبداع  ويبرعون في مجاالت 
التشخيص  هو  اليه  يحتاجون  قد  وما  الحاسوب. 
في  مواهبهم  اطالق  من  لتمكينهم  المناسب  والتدريس 
وظائف واسعة النطاق. أّثر العديد من المعسرين قرائياً 
عالمنا اليوم، من المفاجىء أن نعرف أن السير ريتشارد 
برانسون، وألبرت آينشتين، وستيف جوب كانوا معسرين 

قرائياً!   
األوراق الملونة والمرشحات، أيمكنها مساعدة المعسرين 

قرائياً في القراءة؟ 
نعم، بعض الناس ذوي عسر القراءة يجدون القراءة أسهل 
من خالل األوراق الملونة أو إذا كانوا ينظرون الى النص 

من خالل عدسات ملونة أو المرشحات.
يجد بعض المعسرين قرائياً عملية قراءة نص على خلفية 
الضوء  حساسية  من  يعانون  ألنهم  صعبة،  اللون  بيضاء 
المنعكس على خلفية بيضاء. كما أنهم قد يجدون مشكلة مع 
النصوص المطبوعة، بحيث عدم استقرارها على الصفحة. 
على سبيل المثال، قد تظهر الطباعة ضبابية، والحروف 
تتنقل على الصفحة أو قد يرون الكلمات مزدوجة. تعرف 
هذه الظاهرة باسم متالزمة “إيرلين ميرز” وهي الحساسية 

الضوئية التي يعاني منها معظم المعسرين قرائياً.
قراءة النص على خلفية ملونة بدالً من األبيض، ارتداء 
نظارات ملونة أو وضع مرشح ملون على خلفية بيضاء، 
غالباً ما يجعل عملية القراءة أسهل. قد يحتاج المدرسين 
على  للكتابة  يستخدموه  الذي  القلم  لون  تغيير  الى 
الضوئية  الحساسية  ما يجد ذوي  السبورة، حيث غالباً 
صعوبة في قراءة بعض األلوان مثل األحمر. كما يمكن 

تكييف شاشات الحاسوب مع ألوان خلفية خاصة.

من  النوع  هذا  الى  يحتاج  طفلك  أن  تعتقد  كنت  إذا 
المدرس  من  تطلب  أن  يمكنك  القراءة،  في  المساعدة 
أن يشير طفلك الى طبيب مختص في العيون )يفحص 
هذا  في  خبرة  ذو  البصر(  باختبارات  ويقوم  العينين 

المجال.
هل تساعد العدسات الملونة شخص ذو عسر قراءة؟

ليس هناك أدلة متينة لبحث معين تشير الى أن العدسات 
الملونة قد تحسن القراءة عند المعسرين قرائياً. لتعلم 
العديد  لتلقي  بحاجة  فهم  القراءة،  قرائياً  المعسرين 
مجال  في  الدقيق  المنهجي  التدريس  ساعات  من 
أي  تستبدل  وال  تحل  ال  والفونيمات.  الحروف  أصوات 
المختصون  بها  يوصي  قد  التي  األخرى  العالجات  من 

التعليمات المباشرة في القراءة والكتابة.
http://dyslexiaaction.org.uk, http:// المرجع:    

www.bupa.co.uk, http://dyslexia.mtsu.edu
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