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مـحـتـويات الـعـدد

واقراأ يف هذا العدد



افتتاحية العددافتتاحية

كلما �شرعت يف كتابة كلمة العدد لعدد من  اأعداد املجلة تذكرت ذلك اليوم الذي 

قررنا فيه اإن�شاء جمعية الد�شلك�شيا يف الكويت مما يعطينا فكرة جيدة عما نحن 

عليه اليوم، واأين نحن من ن�شاأة اجلمعية؟ ومدى ما و�شلنا اإليه من تطور واإجناز.

نعم، اإنها فر�شة ملراجعة اأعمالنا. هل ن�شري بخطى حثيثة نحو هدفنا ال�شامل؟ وهل 

اأهداف املرحلة القادمة وا�شحة للجميع؟ وهل اال�شرتاتيجيات التي نتبعها لتحقيق 

اأنف�شنا  مراجعة  باأهمية  دائما  تذكرنا  ولكنها  كثرية،  اأ�شئلة  فعالة؟  االأهداف  هذه 

واأدائنا.

اأعتقد اأن كتابة الكلمة االفتتاحية تعطينا الفر�شة ملراجعة جهودنا والوقوف على 

واالأهداف  املدى  ق�شرية  االأهداف  جمال  من  اإليه  و�شلنا  الذي  االجناز  م�شتوى 

املطلوب حتقيقها يف فرتة ال�شهور القليلة القادمة، نحن االآن يف عام 2007 حيث 

للد�شلك�شيا،  ال�شديقة  املدار�س  مبادرة  جمال  يف  عظيمة  جديدة  خلطوة  ن�شتعد 

ال�شديقة  املدار�س  من  اال�شتطالعية  العينة  اأداء  على  اأطلعكم  اأن  ي�شرين  حيث 

للد�شلك�شيا التي تتقدم تقدما �شل�شا وبخطوات ثابتة نحو حتقيق الهدف املن�شود 

اأفراد الد�شلك�شيا يف  وهو حتقيق فر�س تعليمية مت�شاوية لالأفراد جميعهم ودمج 

اأ�شاليب تعلم تخاطب احلوا�س جميعها لتعميم الفائدة  املدر�شة العادية مع توفري 

على اأطفال املدر�شة جميعهم، ال�شيما ذوي ع�شر القراءة )الد�شلك�شيا( وهي فر�شة 

املح�شن  بنت احلارث وعبد  اأروى   ( املدر�شتني:  اإدارة  اإىل  ال�شكر  لتوجيه  منا�شبة 

البحر ( والهيئة التعليمية واالإدارية لديها على ذلك اجلهد، وتلك االإجنازات التي 

نطلع عليها اإطالعا دوريا، فهم قد اآمنوا بر�شالتنا، وبذلوا كل ما بو�شعهم لتوفري 

النتائج مبهرة على  العادية وقد جاءت  املدر�شة  الد�شلك�شيا يف  احتياجات طالب 

م�شتوى طالب املدر�شتني جميعهم ولي�س طالب الد�شلك�شيا فقط.

لقد جاءت النتائج م�شجعة مما قد دفعنا اإىل التحرك نحو اخلطوة التالية بثبات 

املدار�س  م�شروع  اإىل  املدار�س  من  اأكرب  عدد  �شم  يف  كانت  اخلطوة  تلك  وقوة 

اأن معايري اعتماد املدار�س ال�شديقة للد�شلك�شيا متثل  ال�شديقة للد�شلك�شيا رغم 

حتديا للعاملني يف املدار�س يف بع�س االأحيان فالنتائج واالإجنازات التي ترتجم على 

اأر�س الواقع متثل حافزا ودافعا للمزيد من العمل يف االجتاه نف�شه، وما يوؤكد ذلك 

هو اإقبال مدار�س وزارة الرتبية الكبري لالن�شمام اإىل هذا امل�شروع.

حممد يو�صف القطامي

رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية الكويتية للد�شلك�شيا

�
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�شباح  ال�شيخ  البالد  اأمري  ال�شمو  بتوجيهات من �شاحب 

�شرورة  حول  ورعاه  اهلل  ال�شباح حفظه  اجلابر  االأحمد 

العمل و�شغل ال�شباب بكل ما هو مفيد ، ويف ظل التحديات 

التي يواجهها هوؤالء ال�شباب ، برزت اأهمية ت�شافر جهود 

وال�شبابية  املجتمعية  املوؤ�ش�شات  مع  وموؤ�ش�شاتها  الدولة 

لتهيئة بيئة منا�شبة و�شحية لل�شباب.

من اأجل  ومن هذا املنطلق جاءت فكرة اإقامة مهرجان “ 

“من  الكويتي ملهرجان  العلمي  النادي  من قبل   “ الكويت 

ال�شباب  قدرات  تنمية  اإىل  ي�شعى  والذي  الكويت”  اأجل 

على   ، بيئة حتقق طموحهم  وي�شاعد يف خلق  وطاقاتهم 

املجتمعية  الدولة  موؤ�ش�شات  املهرجان  يف  نت�شارك  اأن 

والريا�شية احلكومية واخلا�شة،  باالإ�شافة اإىل جمعيات 

النفع العام واالحتادات بهدف واحد وهو اإتاحة الفر�شة 

تلك  تقدمها  التي  والربامج  االأن�شطة  لتعرف  لل�شباب 

املوؤ�ش�شات والتي ال �شك ت�شهم كثريا يف التنمية العلمية 

وتطوير  وطموحاتهم  اآمالهم  ويف حتقيق  املجتمع  وتنمية 

املواهب  وتنمية  والوجدانية  والعلمية  املعرفية  االأ�شاليب 

وحتقيق الذات.

النادي العلمي الكويتي مهرجان من أجل الكويت
2007م – 16 فرباير   12
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اأخـبـار مـحليـة
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املجتمع  موؤ�ش�شات  بني  التعاون  اإطار  يف   .2007 مار�س 

ا�شت�شافت  التعلم،  �شعوبات  جمال  يف  العاملة  املحلي 

 - ايفرات  جون  الدكتور/  للد�شلك�شيا  الكويتية  اجلمعية 

ق�شم  يف  والدكتوراه  املاج�شتري  برنامج  ورئي�س  املحا�شر 

ملركز  الزائر  الربيطانية-   �شري  بجامعة  النف�س   علم 

تقومي وتعليم الطفل بدعم موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي 

للجمعية  الرئي�س  املقر  يف  ال�شهرية  حما�شرتها  الإلقاء 

مبنطقة العمرية. 

تشخيص صعوبات التعلم  الخاصة
) جون إيفيرات (

اإلقاء  ايفريات  جون  الدكتور/  حما�شرة  حمور  كان 

ال�شوء على بع�س الو�شائل البديلة للت�شخي�س التي ميكن 

ا�شتخدامها للك�شف املبكر عن ذوي �شعوبات التعلم ال�شيما 

عر�شها  التي  الو�شيلة  هذه  جوهر  وكان  الد�شلك�شيا. 

االأمور-  واأولياء  كمعلمني  ن�شطر  لن  اأننا  هو  ايفرات  د. 

واالأهم من ذلك الفرد نف�شه- اإىل االنتظار واختبار الف�شل 

يف املدر�شة حتى يكون لهذا التعرث والف�شل داللة تدفعنا 

اإىل ت�شخي�س الطفل ثم التدخل لعالجه.

بداأت املحا�شرة بهذا الت�شاوؤل:  هل يجب اأن ننتظر حتى 

ير�شب اأو يف�شل الطفل حتى نبداأ يف التدخل؟  بداأ املحا�شر 

ب�شفة  التعلم  �شعوبات  عن  باحلديث  التقدميي  عر�شه 

الد�شلك�شيا  اإىل  بينها منتقال منها  التداخل  عامة ومدى 

اجلمعية  منظور  من  الد�شلك�شيا  تعريف  تناول  حيث 

الربيطانية لالأخت�شا�شيني النف�شيني لعام 1999 “ هناك 

دليل وا�شح على الد�شلك�شيا عندما ال يكتمل منو مهارات 

القراءة والكتابة بطالقة ودقة اأو منوها ب�شعوبة”.



اأخـبـار مـحليـة
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وقعت اجلمعية الكويتية للد�شلك�شيا مذكرة تفاهم مع املركز 

التعاون  تعزيز  اإىل  تهدف  والطفولة   لالأمومة  االإقليمي 

االأكادميية  النواحي  يف  اخلربات  وتبادل  املوؤ�ش�شتني  بني 

الطرفني.   لكال  التدريب  وجماالت  والتعليمية  واملهنية 

ح�شر توقيع مذكرة التفاهم ال�شيد / اأحمد حذيفة املدير 

القائمني  من  ونخبة  للد�شلك�شيا  الكويتية  للجمعية  العام 

على اإدارة املركز االإقليمي لالأمومة والطفولة.

التعاون  جذور  تر�شيخ  اإىل  التفاهم  مذكرة  توقيع  يهدف 

االأكادميي وتعزيز اجلانب العلمي يف جماالت احتياجات 

التعلم اخلا�شة و�شعوبات التعلم.

وتبادل  التعاون  ت�شجيع  اإىل  اأي�شا  املذكرة  ت�شعى  كما 

واملمار�شات  البحث  جماالت  يف  واخلربات  املعلومات 

امل�شرتكة وفقا للقواعد والنظم املتبعة لكال الطرفني.

من هذه القواعد : 

اخلا�شة  التعلم  احتياجات  جمال  يف  التدريب  پ 

و�شعوبات التعلم.

مذكرة تفاهم بين الجمعية الكويتية للدسلكسيا 
والمركز اإلقليمي لألمومة والطفولة

التعلم  احتياجات  جمال  يف  العليا  الدرا�شات  پ 

اخلا�شة و�شعوبات التعلم.

البحث العلمي والدرا�شات امليدانية. پ 

والندوات  العمل  وور�س  املحا�شرات  تنظيم  پ 

واملوؤمترات.

والدوريات  االأكادميية  واالأبحاث  املعلومات  تبادل  پ 

التعلم  واحتياجات  التعلم  �شعوبات  جمال  يف 

اخلا�شة.

تبادل اال�شت�شارات من خالل اال�شتعانة باخلرباء  پ 

املخت�شني لكال الطرفني.

ال�شيد/  للد�شلك�شيا  الكويتية  اجلمعية  املذكرة ممثاًل  وقع  ولقد 

حممد القطامي رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية والدكتورة/ لطيفة 

الكندري مدير املركز االإقليمي لالأمومة والطفولة  بح�شور عدد 

من جمل�س اإدارة الطرفني.
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اأخـبـار عـاملية
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وا�شنطن  جامعة  من  بحثي  لفريق  حديثة   درا�شة  وفق 

دماغه  ي�شتخدم  الد�شلك�شيا  طفل  اأن  الدرا�شة  بينت   ،

العادي  الطفل  من  اأكرث  اأ�شعاف  خم�شة  حوايل  بن�شبة 

عند القيام مبهمة ب�شيطة تتعلق باللغة واأن هناك فروقا 

عن  الد�شلك�شيا  اأطفال  لدى  املخ  وظائف  يف  كيميائية 

االأطفال العاديني.

كما يزودنا البحث الذي ن�شر يف العدد االأخري من املجلة 

اأن  على  جديدة  برباهني  لالأع�شاب  االأمريكية  العلمية 

فالد�شلك�شيا  الدماغ.  يف  خلل  عن  ناجمة  الد�شلك�شيا 

كاإ�شراب قرائي  يعد �شعوبة التعلم االأكرث انت�شارا والتي 

ت�شيب 5 اإىل  %15 من االأطفال.

ا�شتخدم البحث اجلديد جلامعة وا�شنطن، والذي راأ�شه 

فريجينيا  النمائي  الع�شبي  النف�س  علم  اأخت�شا�شية 

تقنية  ريت�شارد  تود  االأع�شاب  واخت�شا�شي  برننجر 

املكرب«  الربوتون  �شدى  »خمطط   عليها  اأطلقا  حديثة 

ثالثة  من  تتاألف  عينة  يف  الدماغ  ن�شاط  ال�شتك�شاف 

ع�شر فردا- �شتة منهم يعانون الد�شلك�شيا و�شبعة اأفراد 

عاديني ال يعانون الد�شلك�شيا -يف اأثناء تاأدية مهام لغوية. 

ن�شاط  م�شتوي  لقيا�س  املقيا�س  هذا  الباحثان  ا�شتخدم 

لكتات الدماغ. واللكتات هو مركب ثانوي للطاقة تنتجه 

 ، معظم  اأن  فوجدوا  الدماغ.  يحفز  عندما  االأع�شاب 

للف�س  االأمامي  اجلزء  يف  يقع  املخ  ن�شاط   ، كل  ولي�س 

االأي�شر اأو يف الف�س اجلبهي الذي يعرف باأنه اأحد مراكز 

وظائف اللغة التعبريية.

يت�شاعف  املخ  من  جزءاً  الد�شلك�شيا  اأطفال  »ا�شتخدم 

التي  نف�شها  اللغوية  املهمة  الإجراء  مرة   4.6 مبقدار 

قامت بها املجموعة ال�شابطة ) االفراد الذين ال يعانون 

الد�شلك�شيا(«. هذا ما �شّرح به ريت�شارد اأ�شتاذ االأ�شعة. 

اأكرب  بجهد  يعمل  كان  االأطفال  اأن مخ هوؤالء  يعنى  مما 

م�شتهلكا طاقة اأكرب مما ا�شتخدمه االأطفال العاديون.

» ال يدرك الكثري من النا�س مدى ال�شعوبة التي يواجها 

طفل الد�شلك�شيا الأداء مهمة يتمكن االآخرون من اأدائها 

الرتبوي  النف�س  علم  اأ�شتاذ  بريننجر  اأ�شاف  ب�شهولة«. 

اأن  ميكننا  فال  االأطفال.  بني  تعليمية  فروقا  هناك  اأن 

طفل الدسلكسيا يستخدم دماغه خمس أضعاف 
الطفل العادي لقراءة نفس الكلمة

نلوم املدار�س اأو املعلمني ب�شفتهم م�شئولني عن تدري�س 

املدار�س  هذه  تتلقه  مل  اإذا  �شيما  ال  الد�شلك�شيا  اأطفال 

وهوؤالء املعلمون تدريبا متخ�ش�شا للتعامل مع هذه الفئة 

من االأطفال. 

جامعة  فريق  ا�شتخدم   ، الدماغ  ن�شاط  ت�شوير  وبهدف 

الربوتون  �شدى  PEPSI »خمطط   مقيا�س  وا�شنطن  

مقيا�س  من  مرة   32 مبقدار  اأ�شرع  يعد  الذي  املكرب«  

الرنني املغناطي�شي. وا�شتطاعوا من خالل الربنامج الذي 

قاموا طوروه متكني الباحثني من حتري م�شار كيمياويات 

حمددة يف املخ.

 8 بني  ترتاوح   الد�شلك�شيا  عينة  اأطفال  اأعمار  كانت   

لها  ال�شابطة موازية  العينة  �شنة. وكانت   13 و  �شنوات 

اأنهما كانتا  اإال  يف العمر ون�شبة الذكاء وحجم الدماغ ، 

اأطفال  كان  القراءة.  على  اأفرادها  قدرة  يف  خمتلفتني 

فوق  مب�شتوى  القراءة  على  قادرين  ال�شابطة  العينة 

اأنهم مل يعانوا  املتو�شط موازنة مبراحلهم العمرية. كما 

الد�شلك�شيا  اأفراد  عينة  اأما  القراءة،  م�شكالت  من  قط 

حيث  القراءة  مهارات  يف  تاأخرا  يعانون   كانوا  فقد 
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باأطفال  موازنة  امل�شتوى  دون  لديهم  القراءة  معدل  كان 

اأي�شا   عائالتهم  عانت  كما  نف�شها  العمرية  املرحلة  يف  

من  االأمر  هذا  تاأكد  وقد  اأجيال.  مر  على  الد�شلك�شيا 

خالل درا�شة جينية لعائالتهم.

وطلب  لالأطفال  اأذن  �شماعات  ثبتت  االختبار  اأثناء  يف 

اإليهم اأداء اأربع مهام بينما ت�شور خالل اأدائها  اأدمغتهم 

االختبارات مرتبطة  كانت ثالثة من  باالأ�شعة اجلديدة. 

بالكلمات واأزواج الكلمات، بينما ارتبط االختبار الرابع 

با�شتخدام اأزواج من االأ�شوات املو�شيقية.

اأزواج  اللغة. ا�شتمع االأوالد يف �شل�شة من  يف اختبارات 

الكلمات املكونة من كلمتني غري مقفاتني )عني - جيل( 

وكلمتني مقفاتني ) ح�شان -عدان ( حيث كان بع�شها 

كلمات حقيقية اأي ذات معنى والبع�س االآخر منها غري 

االأوالد  املطلوب من  وكان  لها معنى،  لي�س  اأي  حقيقية؛ 

الكلمتان  كانت  ما  اإذا  لتحديد   اليد  برفع  اال�شتجابة 

على  نف�شه  املبداأ  طبق  ال.  اأم  القافية  يف  مت�شابهتني 

اختبار املو�شيقي حيث يرفع االأطفال  االأيدي اإذا كانت 

كلتا النوتتني املو�شيقيتني متطابقتني.

نتيجة البحث:

اأظهر اأفراد الد�شلك�شيا ن�شاطا يف اأماكن من املخ تزيد 

بحوايل 5 اأ�شعاف  االأفراد العاديني يف اختبارات اللغة 

التي تطلبت ترجمة االأ�شوات اإىل كلمات، ومل يكن هناك 

فرق بني املجموعتني يف اختبارات متييز النوتة املو�شيقية 

، مما يعنى اأن االختالف بني اأفراد الد�شلك�شيا واالأفراد 

العاديني يعزى اإىل اللغة امل�شموعة ولي�س اإىل الوظائف 

ال�شمعية غري اللغوية وفقا ملا جاء من ريت�شارد  وبارنيخر. 

الأنها  االكت�شافات،  تلك  اأهمية  اأي�شا  الباحثان  اأكد  وقد 

�شلطت ال�شوء على ميكانزم الدماغ املرتبط بالد�شلك�شيا 

يف مرحلة النمو املبكرة حني يكون هناك قابلية للعالج.

عالوة على ذلك ، فاإن االختالفات الوظيفية بني اأفراد 

الد�شلك�شيا واملجموعة ال�شابطة ت�شيف دليال اآخر على 

مما  الدماغ  يف  ا�شطرابات  اإىل  تعزي  الد�شلك�شيا  اأن 

يعطي اآماال كبرية يف التغلب على الد�شلك�شيا وعالجها.

عندما يكون لدى الطفل ا�شطرابات يف الدماغ فاإنه من 

�شفائها متاما مثلها  اإمكان  املمكن عالجها  ورغم عدم 

بارينجز«.  قول  »على حد  ال�شكري  مر�س  مثل  ذلك  يف 

فالد�شلك�شيا حالة ت�شتمر مع الفرد مدى احلياة. ميكن 

ال�شعوبات الحقا  يعو�س عن هذه  اأن  الد�شلك�شيا  لفرد 

جيني  خلل  الد�شلك�شيا  اأن  نعلم  نحن  حياته.  م�شار  يف 

وع�شبي ولي�س عطبا يف الدماغ ، وغالبا ما يكون لدى 

من  اأخرى  اأجزاء  يف  كثرية  مواهب  الد�شلك�شيا  اأفراد 

ومنهم  املجاالت  من  العديد  يف  المعني  جتعلهم  الدماغ 

على �شبيل املثال توما�س اإيد �شون و�شالز �شواب.

واأ�شافت الباحثة برنينحز » بينما تنوه اأنه بينما ا�شتفدنا 

الد�شلك�شيا  اأفراد  بني  الدماغ  يف  االختالفات  بيان  من 

واالأطفال العاديني ، فاإننا بحاجة اإىل املزيد من البحث 

لنحدد وبدقة ال�شمات الكيميائية والع�شبية للد�شلك�شيا، 

كما اأننا بحاجة اإىل فهم امليكانزمات الع�شبية واجلزيئية 

االأ�شا�شية وراء الد�شلك�شيا.

 �شم فريق البحث يف جامعة وا�شنطن،  م�شممي الدرا�شة 

ال�شلوكية،  والعلوم  النف�شي  الطب  اأ�شتاذ  داجر  ا�شتيفن 

دافيد كورينا اأ�شتاذ م�شاعد بق�شم علم النف�س ، �شي�شيل 

النف�س  علم  اأ�شتاذ  اأبوت  روبرت  االأ�شعة،  اأ�شتاذة  هايز 

التعليمي ، �شوزان كرافت اأ�شتاذ م�شاعد للطب النف�شي 

ق�شم  م�شاعد يف  اأ�شتاذ  �شو  داني�س   ، ال�شلوكية  والعلوم 

االأ�شعة . هذا باالإ�شافة اإىل طالب الدكتوراه يف جامعة 

�شرتوي،  كيث  هايد،  اآرون  �شريامني،  �شاندرا  وا�شنطن 

واين �شرتا�س الذين �شاركوا يف البحث.

حول املعهد الوطني ل�شحة الطفل والتطور االإن�شاين هذه 

اأ�ش�س  لفهم  وا�شنطن  جامعة  جهود  من  كجزء  الدرا�شة 

الد�شلك�شيا وتطوير و�شائل عالجية لها . 
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تعدل  عادية  مدر�شة  للد�شلك�شيا  ال�شديقة  املدر�شة 

ممار�شاتها و�شيا�شاتها لتوائم احتياجات املع�شرين قرائياً. 

بريطانية  وخربة  جتربة  للد�شلك�شيا  ال�شديقة  واملدار�س 

بداأت حديثاً ن�شبياً )منذ العام 1997( وجاءت تلبية لعاملني 

اأ�شا�شيني هما: 

1. اأن ن�شبة اأفراد الد�شلك�شيا موازنة باأعداد الطالب يف 
املدار�س تعد كبرية ن�شبياً )هذه الن�شبة هي %6.29 من 

التعليم  االبتدائية مبدار�س  املرحلة  الطالب يف  تعداد 

امل�شحية  الدرا�شة  وفق  الكويت،  بدولة  واخلا�س  العام 

بالتعاون  للد�شلك�شيا  الكويتية  الرابطة  بها  التي قامت 

االأمم  ومكتب  التخطيط  ووزارة  الرتبية  وزارة  مع 

بناء مدار�س  اأن  تعني  الن�شبة  االإمنائي( وهذه  املتحدة 

متخ�ش�شة تفي باالحتياجات اخلا�شة لهذه الفئة من 

الطالب اأمر مكلف ولي�س عملياً.

مبداأ  وتطبق  ت�شعي  للد�شلك�شيا  ال�شديقة  املدار�س  اأن   .2
�شمن  الطالب  من  الفئات  هذه  دمج  اأي  “الدمج” 
مراحل التعليم العام بداخل الف�شل العادي، وهو اأي�شا 

توجه عمل احلكومة الكويتية.

ووزارة  للد�شلك�شيا  الكويتية  اجلمعية  عمل  توجه  اأن   .3
الرتبية هو مراعاة االحتياجات اخلا�شة الأكرب فئة من 

الطالب وذلك من منطلق تعميم الفائدة وو�شول النفع 

مل�شتحقيه.

و يرى اخلبري الربيطاين، “نيل مكاي”، اأول من ا�شتخدم 

باأن هناك خم�س  للد�شلك�شيا”  “مدار�س �شديقة  م�شطلح 

نقاط اأ�شا�شية ميكن من خاللها للمدر�شة اأن ت�شارك بدور 

وهي:  للد�شلك�شيا  �شديقة  مدر�شة  بحق  ت�شبح  واأن  فعال 

الفرز  فيها  )مبا  الت�شخي�س  و  التدريب،  و  ال�شيا�شات، 

قرائياً  املع�شرين  احتياجات  مراعاة  و  واملتابعة(،  والتقييم 

يف  ك�شركاء  ومعاملتهم  االأمور  اأولياء  مع  التوا�شل  واأخرياً 

ت�شبح  لكي  اأنه  مكاي”  “نيل  يرى  كما  التعليمية.  العملية 

املدر�شة �شديقة للد�شلك�شيا، يتطلب ذلك مراجعة �شاملة 

بعمليات  يتعلق  فيما  وال�شيما  للمدر�شة  الكلية  لل�شيا�شات 

الدمج  وحماولة  والت�شخي�س  واملراقبة  والتعلم،  التدري�س، 

قدر االإمكان.  

كيف ت�صبح مدر�صتك �صديقة للد�صلك�صيا

اململكة  مدار�س  يف  القرار  واأ�شحاب  املعلمون  اأدرك  لقد 

ال�شديقة  املدار�س  م�شروع  يف  املبادرة  �شاحبة  املتحدة 

قادرة  املدار�س  املطلوبة جلعل  التعديالت  حاليا  والكويت 

الحتياجات  مراعاة  وتطويره  لديها  التعلم  حت�شني  على 

للم�شوؤولية  والتحم�س  الن�شط  الدعم  ظل  ويف  طالبها.  

يف وزارة الرتبية واالإدارات املدر�شية، اأ�شبح هناك املزيد 

ما المدارس الصديقة للدسلكسيا ؟ 
هذا  اإىل  االن�شمام  رغبتها يف  اأظهرت  التي  املدار�س  من 

من  بنات  االبتدائية  اأروى  مدر�شتي  جانب  اإىل  امل�شروع 

منطقة حويل التعليمية ومدر�شة عبد املح�شن البحر بنني 

من منطقة العا�شمة التعليمية.مل يكن اإعداد هذه املدار�س 

من  املدر�شتان  ا�شتطاعت  حمكمة  زمنية  خطة  وفق  اإال 

خاللها حتقيق عدد من املعيارين لت�شتحق الت�شنيف على 

اأنها مدار�س �شديقة للد�شلك�شيا، ومن هذه املعايري:

املعيار الأول -  الإدارة والقيادة يف املدر�صة :

يركز  اأهداف  على  املدر�شة  تطوير  خطة  حتتوي   .1
للد�شلك�شيا  ال�شديقة  املدر�شة  لتاأ�شي�س  وتطور  عليها 

وتعزيزها ، كما تو�شح هذه اخلطة اأي�شا طرق مراقبة 

وتقييم هذه اخلطة وتقييمها . 

ذوي  الطلبة  احتياجات  تلبية  اإر�شادات  اخلطة  ت�شمل   .2
ومن   . و�شيا�شاتها  املدر�شة  وثائق  �شمن  الد�شلك�شيا 

هذه االحتياجات على �شبيل املثال:

التمييز والدمج.  -

التقومي واملراقبة.  -

ال�شراكة مع اأولياء االأمور.  -

تعزيز  على  جميعكم  املدر�شة  يف  العاملون  يعمل   .3
وتلبية  للد�شلك�شيا  ال�شديقة  املدار�س  يف  املمار�شات 

احتياجات الطالب الذين يعانون الد�شلك�شيا.

العملية  يف  االآباء  وجمل�س  االأمور  اأولياء  اإ�شراك   .4
وامل�شاركة يف التدريب امل�شتمر.

ت�شميم خطة للتمنية املهنية للعاملني يف املدر�شة، ت�شم   .5
التايل:
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ن�شر وعي العاملني يف املدر�شة جميعهم ) من �شمنهم   -

جمل�س االآباء (

امل�شتمر  الدعم  وتوفري  امل�شاعدين  املدر�شني  تدريب   -

لهم.

اإىل منح  توؤدي  التي  التدريبية  الدورات  اال�شرتاك يف   -

درا�شية  يكون ذلك من خالل اأحد املعلمني ممن لديهم 

دبلوم عال يف الرتبية اأو �شهادة يف �شعوبات التعلم ) 

قدراالإمكان(

تاأهيل متخ�ش�س لتمكني املعلمني من تقييم االختبارات   -

واالمتحانات العامة.

ت�شخري امل�شادر للتاأكيد على كفاءة تطبيق املبادرة وربط   .6
امل�شادر امل�شتهدفة بنتائج ميكن قيا�شها.

ذوي  الطالب  دعم  احتياجات  على  املدر�شة  تعرف   .7
الد�شلك�شيا.

املعيار الثاين: التعلم والتعليم:

معلومات اأ�شا�شية.  .1
الد�شلك�شيا  مبوؤ�شرات  وال�شفوف  املواد  معلمي  وعي   -

وكيفية  الد�شلك�شيا  ذوي  االأفراد  دعم  وا�شرتاتيجيات 

الو�شول اإىل م�شادر املعلومات عن الد�شلك�شيا.

املهنية  التنمية  دورات  خالل  من  التدريب  حتديث   -

للمعلمني.

اإدارك اأهمية املعلمني امل�شاعدين كجزء من فريق العمل   -

اال�شرتاتيجيات  ودعم  وتطبيق  التدري�س  عملية  يف 

ويدعم معلمو   ، ودعمها  الد�شلك�شيا  اأفراد  مع  املتبعة 

املعلمني  العاديون  واملعلمون  اخلا�شة  االحتياجات 

امل�شاعدين على فرتات مدرو�شة.

يواجهونها  التي  ال�شعوبات  الطالب عن طبيعة  تعليم   -

لديهم  القوة  مناطق  فيها  مبا  املنا�شب،  الوقت  يف 

لتلك  املعلمني  واإدراك  لديهم،  املف�شلة  التعلم  واأمناط 

االأ�شاليب.

التقييم  والتعرف اإىل الطالب ذوي ال�شعوبات.  .2
ا�شتخدام اختبارات للتعرف اإىل االأفراد ذوي �شعوبات   -

القراءة والتهجئة خالل فرتة تعلمهم.

م�شتوى  يف  التقدم  لتقييم  كله  ال�شف  اأداء  مراقبة   -

القراءة والتهجئة للك�شف عن ال�شعوبات غري املتوقعة، 

وتعمم اأداة للك�شف عن م�شتوى القراءة والتهجئة وفق 

باقي  ال�شف يف  اأداء  مراقبة  اأي�شا  ، وجتب  ال�شرورة 

املواد يف املنهج املدر�شي.

برامج التعلم.  .3
عالجياً  تدخاًل  وتت�شمن  مالئمة  الربامج  تكون  اأن   -

و�شع  على  وا�شحة  اأدلة  وجود  على  التاأكيد  ويجب   ،

حتديات تعليمية مالئمة الأطفال املدر�شة.

ت�شتمل جميع ال�شور الو�شفية لطالب �شعوبات التعلم   -

على تعليم فردي وا�شرتاتيجيات تعلم .

من  جماعات   ( الطالب يف جمموعات خمتلفة  عمل   -

قدرات متفاوتة ( ومع جماعات من الكبار، يرعى هوؤالء 

الطالب للتاأكيد على و�شع قدراتهم املعرفية يف االعتبار 

يف اأي نظام تعليمي.

تلبية احتياجاتهم املختلفة للتعلم والتغلب على املعوقات   -

املحتملة جميعها يف جمال التح�شيل الدرا�شي.

وي�شمل ذلك:

فر�س تعلم تخاطب احلوا�س املتعددة ) مثال: اخلرائط   -

تخطيطا  الدرو�س  لهذه  يخطط  اأن  ويجب   ،) الذهنية 

دورياً  وفق خطة التعليم الفردي.

توفر تعليم فردي ودعم متخ�ش�س وفق كل �شعوبة.  -

من  مطبوعة  بن�شخة  الطالب  يزود  الواجبات:   -

الواجبات �شواء مكتوبة يف يوميات الطالب اأو م�شجلة 

على �شريط ومناق�شة الواجبات مع اأولياء االأمور عند 

ال�شرورة.

تقييم اأعمال الطالب وت�شحيحها ارتكازا على املحتوى   -

ت�شحيح  يكون  اأن  ويجب   ، التهجئة  ولي�س   ، العلمي 

اأعمال الطالب من اأجل النجاح وتعرف نقاط التح�شن 

والتطور.

ي�شجع الطالب على تطوير املهارات احلياتية مثل حل   -

امل�شكالت ، واتخاذ القرارات ، واإدارة التوتر، والتوا�شل 

االنفعاالت  وقراءة   ،

وامل�شاعر.

ترتيبات خا�شة باالختبارات:   -

اخلربة  اأ�شحاب  توفر 

الت�شهيالت  بع�س  لتوفري 

يتعلق  فيما  املقبولة 

باأعمال االمتحانات. 

احتياطية  تدابري  تتخذ   -

كيفية  الطالب  لتعليم 

اأي  اأو  الوقت  ا�شتخدام 

اأداة اأخرى بكفاءة.
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املعيار الثالث: املنهج وبيئة التعلم:

وا�شرتاتيجيات  والدعم  الو�شول  �شيا�شات  تنفيذ  يتجلى 

جميعا  املنهج  مواد  عرب  للد�شلك�شيا  ال�شديق  التدري�س 

اأدلة على التنظيم املتبع يف ال�شف واالهتمام  كما وجدت 

باملمار�شات املنبعثة مثل :

اجللو�س يف ال�شف واالإ�شاءة وموقع م�شادر التعلم.  -

حجم  توافر  مع  االأبي�س  الورق  على  الكتابة  تفادي   -

منا�شب وتن�شيق مالئم لل�شفحة.

اإيجاد و�شائل بديلة للنقل عن ال�شبورة.  -

التعلم  لدعم  االآيل  احلا�شب  تكنولوجيا  ا�شتخدام   -

حيث تعدل �شا�شة احلا�شب االآيل  وحجم اخلط عن 

احلاجة.

الد�شلك�شيا  توافر جمموعة من امل�شادر لدعم طالب   -

و�شعوبات التعلم اخلا�شة مثل :

احلروف املمغنطة.  -

األعاب لتنمية مهارات القراءة والكتابة.  -

�شرائح   ، كلمات   ، بطاقات   ( م�شادر  �شنـدوق   -

على  الهجائية  احلروف  لوحة   ، ملونة  �شفافة   ،

احلائط اإلخ(

الفرد  قيمة  اإظهار  خالل  من  الذات  تقدير  ت�شجيع   -

لديه  القوة  نقاط  وتعزيز   ، واإجنازاته  جهوده  ومدح   ،

وتوفري بيئة تعليمية خالية من التوتر.

تنمر   ( والبلطجة  للم�شايقات  للت�شدي  فعالة  تدابري   -

بع�س الطالب على زمالئهم (، االأمر الذي يعد �شائعا 

بني  ذوي �شعوبات التعلم اخلا�شة.

الأمور  اأولياء  مع  والتوا�صل  ال�صراكة  الرابع:  املعيار 

والقائمني على رعاية الطالب:

ال�شراكة مع اأولياء االأمور: على املدر�شة اأن تقدم اأدلة على 

ما ياأتي:

لفهم  االأمور  اأولياء  مع  فعالة  ات�شال  و�شائل  وجود   -

يف  االأطفال  ودعم   ، التدري�س  واأ�ش�س   ، الد�شلك�شيا 

املدار�س ال�شديقة للد�شلك�شيا.

ت�شهم  التي  االأمور  اأولياء  امل�شتمرة مع  ال�شراكة  تعزيز   -

ويجب  واملدر�شة  املنزل  يف  التعلم  عملية  فعالية  يف 

قلقهم  التعبري عن م�شادر  االأمور على  اأولياء  ت�شجيع 

وقت حدوثها ، ويجب على املدر�شة التاأكيد على معرفة 

اأولياء االأمور لالأفراد الذين يجب التحدث اإليهم ب�شاأن 

هذه املخاوف.

اأولياء  واإعالم  ال�شكاوي  اإجراءات لعمل  توافر  �شرورة   -

االأمور بطريقة عملها.

اإعالم اأولياء االأمور باالأماكن التي ميكن احل�شول منها   -

اأو  للد�شلك�شيا  الكويتية  اجلمعية  مثل  امل�شاعدة  على 

جماعات امل�شاندة والدعم.

ال�شراكة مع الطالب:

وتقدير  الد�شلك�شيا  طبيعة  فهم  الطالب يف  م�شاعدة   -

باالأمور  يتعلق  فيما  وم�شاعدتهم  الدرا�شي  حت�شيلهم 

ال�شلوكية والوجدانية.

الفردي  تعليمهم  خطة  ت�شميم  يف  الطالب  اإ�شراك   -

التعلم اخلا�شة بهم  وتعرفها ، وحتقيق ا�شرتاتيجيات 

القوة  ونقاط  الطالب  هوايات  اإىل  االنتباه  يجب   ،

وال�شعف لديهم.

تعزيز ثقافة “ اأنا قادر “ .  -

رفع الوعي بالد�شلك�شيا واحتياجات التعلم اخلا�شة بني   -

زمالء الدرا�شة والتخل�س من اأي و�شمة عار ذات �شلة 

بالد�شلك�شيا وتزويد الطالب جميعهم بدور اإيجابي يف 

ال�شف.
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جتب  التي  الهامة  الــعــوامــل  مــن  ال�شف  بيئة  تعد 

مراعاتها فيما يتعلق باأطفال �شعوبات التعلم الذين 

يواجهون �شعوبة يف التكيف مع اأمناط التعلم املختلفة، 

يعانون  الذين  باالأطفال  يتعلق  فيما  احلــال  هو  كما 

الذي  التعلم  اأ�شلوب  جتــاه  ال�شمعية  اال�شطرابات 

يعتمد اأ�شا�شا على حا�شة ال�شمع. مما يجعل العامل 

املوؤثرة  العوامل  اأحد  التعلم  باأ�شاليب  البيئي املرتبط 

يف املمار�شات ال�شفية اليومية للمدر�شة و�شيا�شاتها 

الأ�شاليب  وفعال  كفء  تطبيق  اأجل  ومن  وفل�شفتها. 

على  اإليها حم�شورة  نظرتنا  تكون  اأال  يجب  التعلم، 

م�شتوى املعلم كفرد بل على م�شتوى املدر�شة ككل مبا 

فيها بيئة ال�شف. ومن هنا جاءت اأهمية تنظيم ال�شف 

اأو اإعادة تنظيمه وا�شعني يف االعتبار اأ�شاليب التعلم 

املختلفة. على �شبيل املثال، قد يكون من ال�شروري 

الطالب  تزويد  اأو  الدرا�شية  املقاعد  ت�شميم  اإعــادة 

الدرا�شة، كما  اأ�شاليب  اأو  املقاعد  بالفر�شة الختيار 

مريحة  بيئة  الإ�شفاء  باملو�شيقى  اال�شتعانة  ميكن 

وخالقة للتعلم.

مالحظة اأ�صاليب التعلم :

املتعلمني  �شلوكيات  اإطار عمل ملالحظة  تطوير  املهم  من 

ي�شتعر�س  التايل  واجلزء  املختلفة،  املهام  من  العديد  يف 

منوذجا الأحد هذه االأطر ) مقتب�س عن ريد 2005(

العاطفي 

الدافعية

ما املو�شوعات اأو املهام واالأن�شطة التي ت�شرتعي   -

انتباه الطفل ؟

لزيادة  ال�شرورية  والتلميحات  االإ�شارات  نوع  ما   -

الدافعية لدى الطفل ؟

ما نوع احلوافز )اجلوائز(  التي تزيد الدافعية   -

لدى الطفل : فر�شة للقيادة، العمل مع االآخرين 

، وقت حر،اأو ن�شاط بدين 

املثابـــرة:

هل يظل الطفل متم�شكا باملهمة حتى ي�شتكملها   -

من دون فرتات راحة؟

هل فرتات الراحة املتكررة �شرورية عندما يعمل   -

الطفل يف مهام �شعبة؟

امل�سئولية:

دور البيئة الصفية في عملية التعلم

اإىل اأي حد يتوىل الطفل م�شئولية تعلمه؟  -

اأو  لنف�شه  ف�شله  اأو  جناحه  الطفل  يعزي  هل   -

لالآخرين؟

النظام:

هل االأدوات ال�شخ�شية للطفل )مقعد الدرا�شة ،   -

املالب�س ، املواد( منظمة اأو مبعرثة؟

كيف ي�شتجيب الطفل ل�شخ�س ما يفر�س عليه   -

نظاما معينا؟

اإر�شادات تف�شيلية حمددة  للطفل  عندما تقدم   -

الإجناز عمل هل يتبعها الطفل باإخال�س اأم يلجاأ 

لاللتفاف حولها ؟

التفاعل الجتماعي :

وجه   اأكــمــل  على  العمل  الطفل  ي�شتكمل  متى   -

اأم يف  له،  زميل  مع  اأم   ، وحــده  يعمل  عندما   :

جماعة �شغرية ؟ 

هل ي�شال الطفل عن مدى قبول العمل اأو يطلب   -

مراجعة عمله طلبا متكررا؟

التوا�سل/ لغة الت�سال: 

ي�شرد  اأو  الرئي�شة  باالأحداث  الطفل  يهتم  هل   -

التفا�شيل  ؟

هل يقاطع الطفل االآخرين عندما التحدث ؟  -
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اجلوانب املعرفية: 

ال�سروط )النماذج( املف�سلة :

ما نوع التعليمات/ التدري�س  التي يفهمها الطفل   -

اأكرث من غريها : مكتوبة – �شفهية – ب�شرية ؟

واأ�شهل  اأ�ــشــرع  ا�شتجابة  الطفل  ي�شتجيب  هل   -

لالأ�شئلة حول الق�ش�س التي ي�شمعها اأو تلك التي 

يقروؤها ؟

التعلم التتابعي اأو املتزامن :  -

هل يبداأ الطفل بخطوة واحدة، وي�شتكمل العمل   -

بنمط منظم اأو يجد �شعوبة يف اإتباع املعلومات 

املت�شل�شلة ؟

هل يوجد تتابع منطقي يف نقا�س الطفل اأو اأنه   -

يثب بفكره من فكرة اإىل اأخرى ؟

هل الطفل مندفع اأم تاأملي ؟  -

هل ا�شتجابات   -

الــــــطــــــفــــــل 

تـــلـــقـــائـــيـــة 

و�ـــشـــريـــعـــة 

ــيــة  تــاأمــل اأم 

وبطيئة ؟

هل يبدو الطفل   -

مـــــــــقـــــــــدرا 

ت�شرف  على  االإقـــدام  قبل  ال�شابقة  لــالأحــداث 

جديد ؟

الــــبدين:

احلركة :

هل يتحرك الطفل يف الف�شل حتركا متكرراً اأو   -

يتململ عند اجللو�س ؟

هل يحب الطفل اأن يقف اأو اأن مي�شي اأثناء تعلم   -

�شيء يف جديد؟ يف اأي وقت من اليوم؟

الطفل؟  لدى  لالنتباه  االأق�شى  يكون احلد  متى   -

يف اأي وقت من اليوم؟

العمل يف  اإجنــاز  بني  هل هناك فروق ملحوظة   -

ال�شباح عنه يف فرتة الع�شر؟

ال�سوت 

هل يبحث الطفل عن اأماكن للعمل تكون هادئة   -

متاما؟

ال�سوء

هل يحب الطفل العمل يف اأماكن معتمة اأم ي�شكو   -

من �شطوع االإ�شاءة ؟

درجة احلرارة:

هل يظل الطفل مرتديا معطفه عندما يبدو على   -

االآخرين ال�شعور بالدفء؟

ت�سميم الأثاث :

اجللو�س  و�شعية  اختيار  حرية  للطالب  كان  اإذا   -

عند القراءة،  هل يجل�س على االأر�س اأم يجل�س 

متكئا، اأو يجل�س م�شتقيما على الكر�شي؟

ما وراء املعرفة :

هل الطفل واع باأف�شل اأ�شاليب التعلم لديه؟   -

هل يربهن الطفل على تقديره لذاته؟  -

تلخي�ص:

توؤكد النقاط االأ�شا�شية يف هذا املقال على اأهمية تعرف 

اأ�شلوب الطفل يف التعلم، وو�شعه يف االعتبار عند تخطيط 

اأو اإعداد املواد للتدري�س ويف اأثناء عملية التدري�س ذاتها. 

عالوة على ذلك فاإنه ي�شلط ال�شوء على مدى اإ�شهام بيئة 

لتاأكيد �شعور املتعلم  التعلم واأهميتها  ال�شف يف خربات 

حم�شلة  حتــدد  التعلم  بيئة  حيث  التعلم  عند  بالراحة 

اخلربات التعليمية للطفل. فقد تكون خربة التعلم اأكرث 

اأهمية لبع�س االأطفال من املح�شلة النهائية للتعلم. ومن 

التعلم االأف�شل فيما  اإدراك الطفل الأ�شاليب  اأي�شا  املهم 

بتعلق به  ، والذي يعد اخلطوة االأوىل واالأهــم لتحقيق 

الكفاية الذاتية يف التعلم. توعية الطفل باأ�شاليب التعلم 

بعد  ملا  تعليمية متتد  مهارات  تنمية  ي�شهم يف  اأن  ميكن 

املدر�شة لتفيد الطالب يف املهارات احلياتية.

املرجع : جافني ريد 2005 

اأ�شاليب التعلم والدمج

النا�شر بول �شامبيون



Teaching kids the way they learn
By Dr. Kate Saunders,

Chartered Psychologist and School Special Educational Needs and Gifted & Talented Coordinator

ركن املعلم

1�



ركن املعلم

1�



ركن املعلم

1�

صرخة طفل صعوبات تعلم

اأرغــــب يف �سماع  عــنــدمــا تــتــحــدث اإيل فــاإنــنــي 

كلماتك اإل اأن دماغي ين�ست اإىل:

اأ�سوات ال�سيارات يف اخلارج.  -

�سوت رنني الهاتف يف الغرفة املجاورة.  -

�سوت لوحة املفاتيح.  -

�سوت املذياع.  -

خ�سخ�سة الأوراق.  -

�سوت املاء يتدفق يف البالوعة.  -

�سوت كلب اجلريان وهو ينبح.  -

قـــاعـــة  الأ�ــــــــســــــــوات والــــ�ــــســــحــــكــــات يف   -

ال�ستقبال بالأ�سفل.

�سوت دقات ال�ساعة.  -

�سوت نقرات الديك على الأر�س.  -

طنني املكيف.  -

حفيف اأوراق ال�سجرة ت�سرب النافذة.  -

اإىل جانب �سوتك.

اأرغـــــب يف فهم  فــاإنــنــي  اإيل  تــتــحــدث  عــنــدمــا 

كلماتك اإىل اأن دماغي يحاول اأن يفهم:

اأ�سوات ال�سيارات يف اخلارج.  -

�سوت رنني الهاتف يف الغرفة املجاورة.  -

�سوت لوحة املفاتيح.  -

�سوت املذياع.  -

خ�سخ�سة الأوراق.  -

�سوت املاء يتدفق يف البالوعة.  -

�سوت كلب اجلريان وهو ينبح.  -

قـــاعـــة  الأ�ـــــــســـــــوات والـــ�ـــســـحـــكـــات يف    -

ال�ستقبال بالأ�سفل.

�سوت دقات ال�ساعة.  -

�سوت نقرات الديك على الأر�س.  -

طنني املكيف.  -

حفيف اأوراق ال�سجرة ت�سرب النافذة.  -

اإىل جانب �سوتك
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قهر الدسلكسيا

تكون   ، الــقــراءة  على  القدرة  عــدم  طفل  يعاين  عندما 

القدرة  فالقدرة / عدم   . ماأ�شاة  به  يتعلق  فيما  احلياة 

على القراءة توؤثر تاأثرياً مبا�شراً على جميع جوانب حياة 

احلظ  ول�شوء   . لذاته  تقديره  فيها  مبا  جميعها  الفرد 

االبتدائي  الرابع  ال�شف  طالب  من   40% حوايل  فاإن 

يف الواليات املتحدة قدرتهم على القراءة دون امل�شتوي،  

وذلك وفق اإح�شائيات برنامج التقييم الوطني للنهو�س 

بالتعليم. والن�شبة االأكرب من هوؤالء الطالب املتعرثين يف 

القراءة يعود ن�شبيا اإىل �شعوبات القراءة – الد�شلك�شيا 

الــتــي تــوؤثــر على 10 مــاليــني طفل حــول الــعــامل ال   –
ي�شخ�شون غالبا حتى ي�شلوا اإىل املرحلة املتو�شطة، حني 

تزداد �شعوبة توجيههم . 

رغم ذلك ، فاإننا ندرك االآن اأن �شعوبات القراءة ميكن 

الدعم  ظل  ويف   ، املبكرة  الطفولة  مراحل  يف  تعرفها 

الطفل  قــدرات  تتح�شن  اأن  فر�شة  هناك  فاإن  املنا�شب 

. ك�شفت درا�شة  لي�شبح قارئا جيدا  القراءة  املتعرث يف 

جامعة  الــطــب  كلية  يف  الباحثني  مــن  فــريــق  اأجــراهــا 

Yale. اأنه عند تدري�س االأطفال مهارات حتليل الرموز 
مبكرة  مرحلة  يف  الهجائية  باحلروف  االأ�شوات  )ربط 

التهجئة  تعلم  يف  املكثفة  امل�شاعدة  بع�س  وتقدميهم   ،

واملفردات ومهارات الفهم ، يكون باإمكانهم التمكن من 

مهارات القراءة بالتاأكيد . 

وقد اكت�شف الباحثون من خالل موازنة ال�شور ال�شوئية 

تلقوا  الذين  االأفراد  القراءة مع  للدماغ لذوي �شعوبات 

يف  كثريا  �شاعد  العالجي  التدخل  اأن  مكثفة  م�شاعدة 

ت�شغيل  نظام القراءة يف الدماغ وحتفيزه . 

درجــة  على  حا�شلة  �شايوتز   �ــشــايل  مــع  مقابلة  ويف 

املاج�شتري واأحد امل�شاركني يف �شياغة وتاأليف  الدرا�شة 

اأحد  وموؤلفة   ، وتاأليفها   Yale جامعة  اأجرتها  التي 

 Teaching الكتب االأكرث رواجا يف جمال الد�شلك�شيا

matters . �شرحت ال�شيدة �شايوتز اأنه باالإمكان تغيري 
تلك  ويف   . بالقراءة  االأمــر  يتعلق  عندما  الطفل  دمــاغ 

املقابلة اأجابت ال�شيدة �شايوتز على العديد من االأ�شئلة 

نطرح منها: 

بني  �صيوعا  ــراءة  ــق ال �صعوبات  اأكـــر  مــا   : �ــص 

الأطفال ؟ 

اأنها م�شكلة نادرة،  ج: الد�شلك�شيا . يعتقد بع�س النا�س 

اإال اأن احلال لي�س كذلك.  يعتقد البع�س اأن القراءة اأمر 

طبيعي و�شهل و�شيتمكن منها الفرد يف الوقت املنا�شب، 

اإال اإننا نرى يف الواقع الكثري من االأوالد والبنات يق�شون 

امل�شكلة  ويطلق على هذه  القراءة  تعلم  اأوقانا �شعبة يف 

“الد�شلك�شيا” .

فــرد  ــه  ــواج ت ــي  ــت ال الــتــحــديــات  ــا  م  : �ص2  

الد�صلك�صيا ؟ 

ج: فيما يتعلق باملبتدئني فالد�شلك�شيا تظهر نف�شها يف 

املكونة  االأ�ــشــوات  مالحظة   على  القدرة  عدم  �شورة 

يوؤثر على  . وهذا اخللل  املنطوقة  وجتزيئها  للكلمات 

دقة القراءة بداية 

، يليها التاأثري على 

القراءة والتهجئة. 

ومبجرد اأن يتمكن 

الطفل   ( الطالب 

الــــوعــــي  مـــــن   )

حروف  باأ�شوات 

الكلمة املنطوقة ، 

يكون باإمكان ربط 

ـــوات  هــــذه االأ�ـــش

يف  لي�شتخدمها 

التعامل مع كلمات 

جديدة . تلك االإ�شرتاتيجية هي ما يجب تدري�شه للطفل 

الذين  اأولئك  وال�شيما  القراءة  رمــوز  فك  من  ليتمكن 

يعانون  �شعوبة القراءة. 

)خط  كتابات  ذوي  الد�شلك�شيا  اأطفال  يكون  ما  غالبا 

يد( �شيئة ، ويواجهون �شعوبات على م�شتوي ت�شكيل / 
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تكوين احلرف بالفم ، كما يواجهون �شعوبات يف ت�شكيله 

باليد. 

طفل  اإىل  ت�صري  اأن  ميكن  التي  العالمات  ما   :3 �ص 

يعاين  هذه ال�صعوبات ؟ 

مرحلة  ، يف  مبكرة  �شن  يف  العالمات  اأوىل  تكون  ج: 

على  الــقــدرة  االأطــفــال  بع�س  يعاين  حيث  �شنوات   3
مرحلة  يف  واالأهــازيــج   ، االأنا�شيد  تعلم  اال�شتماع  

احل�شانة ، وقد يواجهون فيما بعد �شعوبات يف تعرف 

اأ�شري  ال  واأنــا   ، الهجائية  احلــروف  اأ�شوات   / اأ�شماء 

التعرف  عن  اأحتــدث  ولكنني  االأبجدية  غناء  اإىل  هنا 

على احلرف ومعرفة ا�شمه واإدراك �شوته . وقد يكون 

هوؤالء االأطفال اأي�شا غري قادرين على قراءة وكتابتها 

اأ�شمائهم. 

مل�صاعدة  املكثف”  “بالتدخل  تو�صي  اأنت   :  4 �ص 

اأطفال الد�صلك�صيا . فما املق�صود بذلك ؟ 

ج: م�شكلة الد�شلك�شيا م�شكلة خطرية جدا . فاالأطفال 

ذوو �شعوبات القراءة يحتاجون اإىل برامج ثبت جدواها 

علميا. كما اإنهم بحاجة اإىل تدخل عالجي مكثف . ولي�س 

جمرد 15 دقيقة – ن�شف �شاعة اأ�شبوعيا. منهم بحاجة 

الذاكرة. خالل  من  يتعلم  فالدماغ  التدريب  اإىل  دائمة 

اإذا اأردنا اأن ي�شبح الطفل – على �شبيل املثال – العب 

كرة جيد فاأننا نطلق اإىل اخلارج ونطلب اإليه ركل الكرة. 

اأمرا  لي�شت  فهي   ، بالقراءة  يتعلق  فيما  احلال  وكذلك 

طبيعيا وحتميا بعك�س القدرة على التحدث. نعم القراءة 

بحاجة اإىل تعلمها، وحاجة اأي�شا اإىل تعلمها تعلما جمرباً 

ومنبثقا علميا. 

�ص 5: ما نوع الدعم الذي ميكن اأن يوفره )تقدميه( 

الوالدان ؟ 

للطفل  ـــقـــراءة  ال ج: 

اأمــــر مــهــم جـــدا وال 

االأنا�شيد  كتب  �شيما 

ميكن   . واالأغــــــــاين 

للوالدين اأي�شا تاأليف 

ـــــــاين  قـــ�ـــشـــ�ـــس واأغ

ــهــم تــركــز  ــال مـــن خــي

معني  �ـــشـــوت  عــلــى 

�شيارة م�شرعة  بجوار  �شامية  �شارت  ، مثال  مثل حرف 

كال�شهم. 

تعليمه  للوالدين  ، ميكن  الكالم  الطفل  تعلم  بداية  ومن 

على  تدريبه  ميكن  حيث   . مقاطع  اإىل  الكلمة  جتزئة 

بعدد  اأو   ، ا�شمه  حــروف  االأ�ــشــوات يف  بعدد  الت�شفيق 

املقاطع يف اأ�شماء اأيام االأ�شبوع . وتكون الفكرة هنا يف 

جتزئة الكلمات املنطوقة . 

اأداء  على  ت�شجيعه  يعاين؟  طفلك  اأن  حلظتي  ما  واإذا 

الكثري  اإىل  امللحة  فيه. رغم احلاجة  ويربع  يحبه  �شيء 

من الوقت لتعليم الطفل مهارة القراءة فاإن هذا ال يعني 

عدم توافر وقت ملتعته وا�شتمتاعه . 

�ص 6 : ماذا يجب اأن يفعل الوالدان اإذا ما �صعروا اأن 

لدى اأبنهم / ابنتهم �صعوبات يف القراءة ؟ 

الذي  االأطفال  طبيب  مراجعة  هي  االأويل  اخلطوة  ج: 

ميكن اأن ي�شري باملزيد من االختبارات الت�شخي�شية التي 

نف�شي  طبيب  اأو  تربوي  نف�س  علم  اخت�شا�شي  يجريها 

اخلرباء  اأف�شل  فــاإن  ال�شغار  باالأطفال  يتعلق  وفيما   .

يكون عادة خبري النطق واللغة فهو اأف�شل من يقدم لهم 

امل�شاعدة.

�ص 7 : حتدثت يف كتابك عن نقاط القوة اخلا�صة 

باأطفال الد�صلك�صيا . كيف تف�صرين ذلك ؟

ج: هناك العديد من الالمعني يعانون الد�شلك�شيا واأمثلة 

املوؤلف جون ارفنج والكاتب امل�شرحي ويندي  على ذلك 

دا�شرت�شني ، واخلبري املايل �شارلز �شواب وجراح القلب 

�شايوتز  بينيت  د.  وزوجــي  كوزجروف  ديلو�س  امل�شهور 

دعوين اأف�شر ما كتبت مبثال . فطفل الد�شلك�شيا الذي 

يعاين  نقطة �شعف يف فك رموز حروف الكلمات حماطة 

ببحر من نقاط القوة . تنطبق هذه النقاط من القوة يف 

جماالت الفهم واملعرفة وحل امل�شكالت وغريها. فاأطفال 

الكلية يف  ال�شورة  روؤية  على  القدرة  لديهم  الد�شلك�شيا 

اأفــراد  يكون  ما  وغالبا   . ذلك  الكثري  ي�شتطيع  ال  حني 

الد�شلك�شيا متميزين يف املهارات احلياتية . 
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يحتاج البالغون ذوو ذوي اإ�شطرابات 

مــاهــيــة هــذه  فــهــم  اإىل  ــعــاجلــة  امل

اال�شطرابات للتكيف معها يف اأمور 

اأم  املنزل  يف  �شواء  اليومية  احلياة 

التعلم.  عملية  اأثــنــاء  يف  اأم  العمل 

من  يعانون  الــذيــن  ـــراد  االأف يحتاج 

اإىل  ال�شمعية  املعاجلة  اإ�شطرابات 

عليه  هم  ما  على  والقبول  الدعم 

 . يدهم  �شنع  من  لي�س  ــر  االأم الأن 

عائالتهم  دعــم  اإىل  بحاجة  هم  اإذ 

و�ــشــركــائــهــم واأ�ــشــدقــائــهــم لــكــي ال 

اأ�شحاب  دعم  اإىل  بحاجة  اأي�شا  هم  بالعزلة.  ي�شعروا 

العمل وزمالئهم ليتمكنوا من ك�شب عي�شهم واملتابعة يف 

ذلك  اإىل  بحاجة  اأي�شا  اأنهم   كما  واأ�شغالهم.  وظائفهم 

يف عملية التعلم مل�شاعدتهم يف احل�شول على املوؤهالت 

الدرا�شية التي قد تكون قد تاأخرت ، يف االأ�شا�س،  ب�شبب 

هذا اال�شطراب.

ون�شرد هنا بع�س امل�شكالت التي قد يعاينها منها االأفراد 

�شبل   واإيجاز  وتف�شريها،  ال�شمعية،  اال�شطرابات  ذوو 

تاأثريها عليهم يف اأمور احلياة اليومية ، وكذلك احللول 

املمكنة والطرائق التي متكن هذه الفئة من التكيف مع 

م�شكالتهم. 

�شاخبة:  بيئة  يف  احلـــــوارات  فــهــم  يف  م�شكالت   .1
ما  بني  الف�شل  مهمة  عليهم  ت�شعب  فال�شو�شاء 

اإليه ال�شتقاق املعني من خالله وما  يجب االإن�شات 

يجب اإهماله، ال �شيما  اإذا ما كانت املعاجلة لديهم 

ع�شوائية. 

يعاين  الــذي  ال�شخ�س  اإىل  انظر   -

التحدث  عند  عينه  يف    APOِِِ
الكثري منهم قراءة  اإليه )ي�شتطيع 

ال�شفاه (، واأعقد احلديث يف بيئة 

هادئة قدر االإمكان.  اأما يف اأثناء 

تزويدهم  يف�شل  االجــتــمــاعــات، 

مبادة مكتوبة قبل االجتماع وتلقي 

ـــذي يعاين  ــفــرد ال مــالحــظــات ال

ا�شطرابات املعاجلة ال�شمعية .

وكاأنه  يبدو  اإليه،  تتحدث  عندما   .2
اأن  اأو  االإطــــالق  عــلــى  ي�شمع  ال 

إضطرابات المعالجة السمعية APO نصائح للكبار 
المشكلة – التفسير – الحل

متاأخرة:  تكون  وردوده  ا�شتجاباته 

ــاه، عـــدم الــقــدرة على  ــب ــت عـــدم االن

االإن�شات.

نعتقد اأنه حامل اأو انتقائي االإن�شات. 

يعي�شون  االأفــراد  اأن هوؤالء  يبدو  قد 

اإىل  ي�شري  ممــا  اخلــا�ــس  عاملهم  يف 

اأو بع�س  يفهم كل  الفرد مل  اأن هذا 

ما قلته لهم. ويرجع ال�شبب يف ذلك 

ال�شو�شاء  عن  الناجت  الت�شوي�س  اإىل 

ال�شعيفة  قدرتهم  على  يوؤثر  الــذي 

اأن  كما   ، ي�شمعونه  ما  معاجلة  على 

الت�شوي�س الب�شري يزيد الطينة بله . 

 ، االأ�شوات  مع  التكيف  انعزالهم يف حماولة  ب�شبب   

املعاجلة  ا�شطرابات  يعانون  الذي  االأفــراد  يبدو  قد 

عدم  اأو  مطفاأ(   ( ت�شغيل  عــدم  حالة  يف  ال�شمعية 

تناغم،  ويجب يف هذه احلال و�شع اأعرا�س ال�شرع 

يف االعتبار .

مرة اأخرى، فاإن فهم هذه احلال مهم جدا . وال يعني   

ذلك جتنب هوؤالء االأفراد اأ�شاأل ال�شخ�س الذي يعاين 

تكرار  كــان  اإذا  ال�شمعية  املعاجلة  اإ�شطرابات  من 

احلديث عليهم قد يفيدهم، اأو اأن كتابة احلديث  قد 

عليهم  ي�شعب  التي  الفرتات  يف  �شيما   ال  تفيدهم 

على  احلفاظ  دائما  حاول  االأ�شوات.  معاجلة  فيها 

مكان العمل خاليا من عنا�شر الت�شوي�س والت�شتت. 

التحدث ب�شوت اأعلى اأو اأ�شعف من الطبيعي. عدم   .3
تنظيم  على  قدرتهم  عدم  ب�شبب   ، ال�شوت  اإدراك 

ال�شوت يف اأثناء احلديث . 

يتم  ذلــك، فذلك ال  تفهم  يرجى       

ب�شورة متعمدة لالإ�شارة  اإىل / كموؤ�شر 

الفرد،  فهذا  اخلجل.  اأو  ال�شعف  اإىل 

وبب�شاطة، ال ميكنه تفادي ذلك وقد ال 

يعي ما يقوم به. 

واللكنات  بالهاتف  تتعلق  م�شكالت   .4
و�ــشــرعــة احلــديــث . مــثــال.ميــكــن اأن 

اأو  الهاتف  �شوت  رداءة  فيها  يت�شبب 

ت�شوي�س ال�شوت وكذلك االأ�شوات غري 

املاألوفة  اللكنات غري   . مثال  املاألوفة. 

ب�شرعة  يــتــحــدثــون  ــن  ــذي ال ـــــراد  واالأف
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ي�شعب االأمر على كل من ي�شمعهم يف فهم ما يقولون 

يعانون  الذين  باالأفراد  يتعلق  فيما  اأ�شواأ  واالأمــر   ،

ا�شطرابات معاجلة �شوتية . 

يف هذه احلال يف�شل ا�شتخدام و�شائل اأخرى للتوا�شل   

مثل الربيد االلكرتوين والن�شو�س اأو اأي و�شيلة كتابية 

اأخرى قدر اأالإمكان . وقد يفيد التحدث ب�شوت عال 

ووا�شح ببطء مع ال�شماح للم�شتمع باملزيد من الوقت 

ملعاجلة ما  �شمع. كما يجب تلقي املكاملات يف اأماكن 

هادئة قدر االإمكان وخا�شة يف مكان العمل . 

عدم القدرة على تتبع التعليمات من عدة خطوات :  .5
التتابع  �ــشــعــوبــات  اإىل  ذلـــك  يف  ال�شبب  ــعــزي  وي  

ال�شمعية. 

ين�شح باإعطاء تعليمات مكتوبة اأو واحدة تلو االأخرى   

مع التاأكيد على فهم كل ما �شمع. 

جتنب االأماكن املزدحمة ال�شاخبة، والتجمعات :   .6
وال يعزي ال�شبب يف ذلك اإىل الفتور االجتماعي من      

جانب هوؤالء االأفراد،  ولكنه اأثر جانبي لالأفراد غري 

�شاخبة،  بيئات  يف  احلديث  معاجلة  على  القادرين 

االأمر الذي يحزنهم ويرهقهم.

ال�شمعية  املعاجلة  اإ�ــشــرابــات  ذوي  لــالأفــراد  ميكن   

اأنهم  اإال   . غريهم  مثل  مثلهم  منفتحني  يكونوا  اأن 

منعزلون ب�شبب �شعوبات املعاجلة ال�شمعية. 

انتقاء  حــاول   ، �شخ�شي  على حممل  ذلــك  تقّيم  ال   

واالأماكن  املحالت  وجتنب  للتجمعات  هادئة  اأماكن 

فيها  االزدحــام  ويكون  �شاخبة  مو�شيقي  تقدم  التي 

�شديداّ . 

ا�شرتجاع  م�شكالت  الكلمات،  معاين  ترجمة  �شوء   .7
الكلمات )عدم القدرة على اإيجاد الكلمات ال�شحيحة( 

يف اأثناء احلديث، عدم فهم الدالالت، عدم فهم لغة 

املزاح وال�شخرية. 

قد تكون االأمور ال�شابقة اأ�شباب ل�شوء التوا�شل التي   

قد تكون حمبطة وحمرجة جدا.  كن �شبورا، وحاول 

هذا  وامنح  منف�شلة  اإ�شاءة  فهمه  اأ�شئ  ما  تف�شري 

التي يرغب يف  الكلمات  الوقت الإيجاد  الفرد بع�س 

ا�شتخدامها. 

احلاالت،  بع�س  لدى   ، اال�شطراب  هذا  ي�شبب  قد   .8
اأن  وجــد  فقد   ، والتهجئة  ــراءة   ــق ال يف  م�شكالت 

اإ�شطرابات املعاجلة ال�شمعية اأحد االأ�شباب الرئي�شة 

للد�شلك�شيا ب�شبب عدم القدرة على معاجلة االأ�شوات 

القدرة على  والذي قد مينع بدوره  للكلمات  املكونة 

ربط هذه االأ�شوات عند كتابة الكلمة . 

والتكنولوجيا  االإمالئي   املدقق  ا�شتخدام  يفيد  قد    -

احلديثة يف القراءة يف التغلب على هذه امل�شكلة . 

مب�شتوي  ترتبط  ال  ال�شمعية  املعاجلة  اإ�شطرابات   .9
اأو  غبي  يعانيها  الــذي  الفرد  اأن  تعني  وال   ، الذكاء 

اأو جهوده.  بتوجهاته  ترتبط  ال  اأنها  كما   . متكا�شل 

فالفرد الذي يعاين APO يبذل �شعف اجلهد الذي 

يبذله الفرد العادي من اأجل البقاء فهو بحاجة اإىل 

امل�شاعدة ولي�س النقد. 

الفرد  ي�شعر  عندما  اأ�شواأ  ال�شمعية  املعاجلة  تكون   -

بالتعب اأو التوتر اأو التململ. 

فهم احلالة وتقبلها ميكن اأن ي�شاعد كثريا يف هذه   -

احلال وجتنب اإ�شافة عبء اإ�شايف على الفرد الذي 

يعاين APD لي�شبح كيفما تريد اأنت، مما يزيد من 

توتره  و�شعف معاجلة لالأ�شوات .

تطوير  اإىل   APD ــعــاين   ي ـــذي  ال ــفــرد  ال يــحــتــاج   .10
ال�شفاه  بهم مثل قراءة  تكيف خا�شة  ا�شرتاتيجيات 

وعمل منط ماألوف ، وطرائق خا�شة بهم الأداء املهام 

ليتمكنوا من التكيف مع مهام احلياة اليومية . والأنهم 

يواجهون الكثري يف احلياة، ال يكون مبقدورهم فهمها 

ا�شتطاعتهم  قدر  يحاولون  اإنهم  فيها،  التحكم  اأو 

التحكم فيما يقدرون عليه. 

الل�شيقني بهم فهم  االأفراد  ال�شروري على  لذا من   

احتياجاتهم للتنبوؤ، بفحوى االأمر لهم يف عامل عدم 

التنبوؤات. وم�شاعدتهم يف احلفاظ على تاأقلمهم.

اإ�شطرابات املعاجلة ال�شمعية ت�شاحب الفرد مدى احلياة، 

فال تتوقع تغيريهم،  وتقبلهم على ما هم عليهم. 
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الكتابة والدسلكسيا

من  جمموعة  ومــراهــقــوهــا  الد�شلك�شيا  اأطــفــال  يــعــاين 

التحديات عند حماولة و�شع القلم على الورقة ا�شتعدادا 

للكتابة. ي�شف جون برادفورد بع�س ال�شعوبات العامة التي 

تواجه اأفراد هذه الفئة وبع�س اال�شرتاتيجيات التي ثبتت 

فاعليتها مل�شاعدتهم.

ينجذب انتباه املعلم لهذه الفئة غالبا من خالل اأعمالهم التي 

الكلمات الق�شرية  اأخطاء يف تهجئة  التن�شيق،  تعاين  قلة 

مو�شوعا  تتناول  التي  الفقرات  ترابط  �شعف  الب�شيطة، 

واحــــــدا، واالأعـــمـــال 

والواجبات  التحريرية 

غري امل�شتكملة.

ــوء احلــــظ، فـــاإن  ــ�ــش ل

ــا ما  ــب ــمــني غــال املــعــل

نتيجة  اإىل  يتو�شلون 

بغري  اأنـــــه  مـــفـــادهـــا 

االإمـــكـــان تــعــديــل ما 

كان، واأن االأمر بب�شاطة جمرد غباء التلميذ. وقد يحدث 

ويتفاجاأ البع�س اأن هذا الطفل يتمتع مب�شتوى ذكاء عادي، 

ومن هنا ي�شتنتج املعلم-حينئذ- اأن هذا الطفل ك�شول.

هذه النتائج عارية متاما من ال�شحة، فاأفراد الد�شلك�شيا 

اأق�شى  ظل  ويف  التي   ال�شعوبات  من  جمموعة  يعانون 

االأن�شطة  اأ�شعب  من  واحــدة  الكتابة  من  جهودهم، جتعل 

يتعلق  فيما  الكتابة  ت�شكل  اأدائها، حيث  اإليهم  يطلب  التي 

بفرد الد�شلك�شيا اأربعة اأنواع من التحديات :

التهجئة .  .1  

ا�ستخدام عالمات الرتقيم .  .2  

الكتابة )خط اليد( .  .3  

تتابع/ت�سل�سل الفكر .   .4  

1. التهجئة :
هذه  متنع  معينة.  الب�شرية حتديات  الذاكرة  �شعف  ي�شبب 

التحديات الطفل اأو البالغ من تذكر �شكل العديد من الكلمات 

ذاكرتك  واختبار  نف�شك  مع  موازنة  عقد  ميكنك  ال�شائعة. 

الب�شرية عندما يذكر اأمامك ا�شم متثال احلرية يف اأمريكا، 

فاإن باإمكانك تخيل �شورة التمثال يف عقلك. ميكن الأطفال 

معينة  اأمناطا  تتبع  التي  للكلمات  التهجئة  تعلم  الد�شلك�شيا 

اال�شتهاليل(  اجلنا�س  )القافية/ال�شجع-  احلروف  الأ�شوات 

ومنها على �شبيل املثال: �شمع، قرع- ح�شان، حمار(. واأف�شل 

تعليمهم  هو  الد�شلك�شيا  اأطفال  مع  بذلك  للقيام  طريقة 

مهارات التهجئة با�شتخدام اأ�شوات احلروف.  ورغم ذلك، 

فاإن الكلمات التي ت�شعف العالقة فيها بني ال�شوت واحلرف 

ذلك،   ( تكتب  وال  تنطق  حروفا  التي حتتوي  الكلمات  مثل 

م�شدر  ت�شكل  )اآمــنــوا(  تنطق  وال  تكتب  حــروف  اأو  ــوؤالء(  ه

�شعوبة فيما يتعلق بهم  لتذكرها حيث ال يوجد تطابق بني 

االأ�شوات واحلروف.

يف بع�س اللغات كاللغة االيطالية ،مثال، ميكن تعرف حروف 

الكلمة من خالل اأ�شوات احلروف. فهي تعد لغة �شديدة 

ال�شفافية ) كل حرف ميثل يف �شوت واحد تقريبا( وعلى 

�شبيل املثال، عند كتابة جملة مثل :

La mia madre desidera andare all’ isola
اأمي تريد الذهاب اإىل اجلزيرة”؛ ال ي�شعب  وترجمتها “ 

معرفتك  مبجرد  كتابتها  عند  اجلملة  هذه  كلمات  تهجئة 

القران  �شورة  ا�شم  تهجئة  عك�س  على  ال�شوتية،  للقواعد 

الكرمي “ ي�س” من اأ�شوات احلروف.

تهجئة  تهجئتها  ال ميكن  التي  الكلمات  من  العديد  هناك 

لكتابة  احلـــروف  اأ�ــشــوات  على  االعتماد  عند  �شحيحة 

اللغة  يف  و�شوحا  اأكــرث  امل�شكلة  تلك  تبدو  وقــد  الكلمة. 

االجنليزية التي تتكون من 26 حرفا يقابلها 44 �شوتا، مما 

ي�شكل �شعوبة على االأطفال يف تعرف احلروف ال�شحيحة 

الكلمات،  هذه  بع�س  معا  ولن�شتعر�س  املنطوقة.  للكلمة 

وكيف ميكن اأن يخطئ فيها طفل الد�شلك�شيا :

Eny        Any
does       Duz
said       Sed

because     Becos
eyes       Ies

خالل  مــن  لــالأطــفــال  املربكة  الكلمات  هــذه  تعلم  ميكن 

يف  الكلمات  هذه  حروف  با�شتخدام  للتذكر  اإ�شرتاتيجية 

والغرابة  واحلداثة  بالطرافة  تت�شم  عبارات/ جمل  تكوين 

ليتمكن الطفل من تذكرها ب�شهولة. ميكن على �شبيل املثل 

تدري�س كلمة because على النحو التايل:

 BECAUSE = Big Elephants Can’t Always
.Use Small Elevators

.ANY= Ants Never Yawn
تدري�س  يف  االإ�شرتاتيجية  هذه  لتعلم  اجليدة  الكتب  ومن 

كتاب  الب�شرية  واملــفــردات  االجنليزية  اللغة  مــفــردات 

 .Tregear Books من Mnemonics
التغلب  يف  ا�شتخدامها  للمعلم  ميكن  اأخرى  و�شيلة  هناك 

على �شعوبات التهجئة، وهي كتابة الكلمات االأكرث �شيوعا 

فيها على  املتوقع اخلطاأ  الكلمات  اأو  التهجئة،  اأخطاء  يف 

ركن من ال�شبورة عند مناق�شة مو�شوع الدر�س. 

مدقق  طريق  عن  االإمـــالء  تدقيق  اإ�شرتاتيجية  تكون  قد 

االإمالء املحمول �شعبة قليال على االأطفال يف مراحل العمر 

اأن مدقق االإمالء يقرتح  املبكرة، يعود ال�شبب يف ذلك اإىل 

قائمة بالكلمات املقرتحة للت�شحيح االإمالئي وعلى الطفل 

االختيار بينها، وهذه الطفل يف الغالب ال يعرف �شكل الكلمة 
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ال�شحيحة، اإال اأن ذلك ال ينفي فائدته يف الكثري من االأحوال 

... ومدقق االإمالء املحمول متوافر باللغة العربية . 

 : 2. عالمات الرتقيم 
اال�شتفهام  عالمات  ا�شتخدام  الرتقيم  بعالمات  يق�شد 

كتابة  يف  وغريها  والفوا�شل  والنقاط  وال�شوؤال  والتعجب 

الد�شلك�شيا  اأطــفــال  اأن  غالبا  يالحظ  �شحيحة.  جملة 

يهملون اأو يحذفون هذه العالمات 

عند  اجلملة  فهم  على  يوؤثر  مما 

القراءة اأو الكتابة.

وال�شهلة  اجلــيــدة  التمارين  ومــن 

لتدري�س مهارات ا�شتخدام عالمات 

ا�ــشــتــخــدام ن�س من  الــرتقــيــم هــو 

لطفل  ميكن  جمل  �شتة  اأو  خم�شة 

الد�شلك�شيا قراءتها ب�شهولة، ثم طباعتها مع اإهمال ا�شتخدام 

عالمات الرتقيم. �شوف يالحظ الطالب مدى �شعوبة فهم 

الفقرة،  يف  اجلمل  عدد  عن  طالبك  ا�شاأل  القطعة.  هذه 

ثم  اطلب اإليهم و�شع عالمات الرتقيم املالئمة للجمل يف 

الفقرة... بالتكرار، ميكن لطالبك التمكن من هذه املهارة 

وا�شتخدام عالمات الرتقيم ا�شتخداما اأدق، باالإ�شافة اإىل 

اإدراكهم اأهمية عالمات الرتقيم يف فهم الن�س. عالوة على 

متكنهم من تطبيق هذه االإ�شرتاتيجية على ن�شو�س اأخرى.

ومن الطرائق املفيدة اأي�شا، نطق جملتني اأو ثالث للطالب، 

�شبيل  على  عليه.  تلوتها  التي  ت�شاأله عن عدد اجلمل  ثم 

واحــدة(،  جملة   ( احلفل”  يف  وعمر  اأحمد  راأيــت  املثال: 

القدم”  امل�شاء و�شاهدت مباراة كرة  كتبت واجباتي يف   “
اأن  التمرين  هذه  خالل  من  الطالب  �شيدرك  )جملتان(. 

اأن  اأي�شا  و�شيدرك  واحدة،  فكرة  ما حتمل  دائما  اجلملة 

اأو  فعلني  اأو  ا�شمني  بني  للربط  ا�شتخدامها  ميكن  “و” 
�شفتني يف جملة واحدة، اأو للربط بني جملتني.

3. الكتابة )خط اليد( :
احلركية  الذاكرة  يف  ق�شوراً  الد�شلك�شيا   طالب  يعاين 

وين�شى  كالكتابة،  الدقيقة  املهارات احلركية  امل�شئولة عن 

بذلك كيفية ت�شكيل/ تكوين احلروف مما يوؤدي اإىل عدم 

تنا�شق اأحجام احلروف واأماكنها على االأ�شطر، يطلق على 

احلاالت ال�شديدة من هذه ال�شعوبة” الد�شجرافيا” . قد 

احلروف  اجتاهات  تذكر  يف  �شعوبة  اأي�شا  الطالب  يجد 

وتنقيطها ) بـ،، نـ - �شـ ، <<�شورة معكو�شة للحرف>> ( 

اأو ال�شكل املنا�شب للحرف وفق موقعة يف بداية الكلمة اأو 

و�شطها اأو نهايتها الكلمة. ) حـ ، ـحـ ، ـح ( 

ميكن م�شاعدة الطفل من خالل عدة و�شائل:

عند تعليم اخلط، ين�شح بالرتكيز على طريقة الكتابة  پ 

فقط  وغ�س الطرف عن اأخطاء التهجئة.

اللغة  كتابة  عند  احلـــروف  بت�شبيك  دائــمــا  ين�شح  پ 

االجنليزية مما ي�شهل على الطفل تذكر �شكل الكلمة 

مما ي�شهل اأي�شا عملية تذكر تهجئة الكلمة. 

ميكن اأي�شا ال�شماح للطالب با�شتخدام جهاز الكمبيوتر  پ 

يف تاأدية واجباته املنزلية واإح�شار ن�شخة مطبوعة من 

واجباته اإىل املدر�شة.. ي�شاعد ذلك اأي�شا يف التقليل 

/ احلد من االأخطاء االإمالئية حيث ي�شتفيد الطالب 

من مدقق االإمالء يف برنامج معالج الكلمات.

املدر�شة  وا�ــشــتــعــدادات  اإمــكــانــات  وفــق  اأي�شا  ميكن  پ 

تاأدية  عند  نف�شها  الطريقة  تطبيق  وا�شتعدادها 

االختبارات، حيث يكون الرتكيز على املحتوى العلمي 

اأهــم مــن اأخــطــاء االإمــــالء، مــع اإ�ــشــافــة عامل وقت 

للطباعة لزمن االختبار.

4. تتابع/ ت�صل�صل الفكر :
قد تكون رواية ق�شة اأو حدث وفق ت�شل�شلها اأمرا �شعبا يواجه 

اأفراد الد�شلك�شيا كتابة  طفل الد�شلك�شيا، غالبا ما ال يدرك 

الفكر الرئي�شة للمقال يف م�شودة قبل البدء يف عملية الكتابة.

اأوراق ال�شقة  على  للق�شة  الرئي�شة  الفكر  كتابة  يكون  قد 

منف�شلة بداية جيدة لهوؤالء االأفراد، ثم ترتب بعد ذلك  هذه 

الزمني  اخلط  وفق  الق�شة  اأحــداث  ت�شل�شل  وفق  االأوراق 

ال�شحيح. وكمثال على ذلك:

مقدمة... كيف نقرر الذهاب يف رحلة اإىل بر الوفرة؟  .1
ما االأ�شياء التي حتتاج اإليها للرحلة؟  .2

الرحلة اإىل الرب.  .3
اإعداد املخيم يف الوفرة يف منطقة املزارع.  .4

اأ�شل طريقي يف اليوم االأول للتخييم.  .5
ماليني البعو�س يف املخيم  .6

طهو وجبات الطعام على نريان املخيم.  .7
غناء بع�س االأغاين ال�شعبية يف طريق العودة اإىل املنزل.  .8

قريبا،  اأخــــرى  مـــرة  التخييم  يف  اأرغــــب  خـــامتـــة...   .9
م�شطحبا �شبكة للوقاية من البعو�س.

لطفل  ميكن  خمطط،  على  االأوراق  هــذه  وجــود  ظل  ويف 

اأو فقرات حول كل جزء/  الد�شلك�شيا كتابة جمل ق�شرية 

لالأحداث  الزمني  للخط  تتبعه  من  متاما  واثق  وهو  فكرة 

يف الق�شة. رغم اأن هذه الو�شيلة 

اأطــــول من  مـــقـــداراً  اإىل  حتــتــاج 

ثمارها  ــي  ــوؤت ت ــا  ــه اأن اإال  ــوقــت  ال

بالتدريب على مر ال�شنني.

يعطي  اأن  املخطط ميكن  هذه  مثل 

قدرتهم  يف  الثقة  الكبار  للطالب 

على كتابة مقال حول نقطة اأو فكرة 

معينة. فبمجرد االنتهاء من املخطط 

يكون كل ما عليه هو ملء الفراغات 

مبعلومات حول هذه الفكرة.
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 كيف يمكن ألولياء األمور مساعدة
أبنائهم في المدرسة

ـــدي يف  ل ــكــون  ي “ال 
الطاقة  اليوم  نهاية 

الكتب  لفتح  الكافية 

مـــع طــفــلــي، األــيــ�ــس 

هذا ما يتقا�شى عنه 

املعلمون  رواتبهم؟”

كل  مبــقــدور  “لي�س 
طفل حتقيق النجاح، األي�س هذا �شحيحا؟”

“ ال يهتم طفلي باأداء الواجبات، لقد مللت،  كيف ميكن 
م�شاعدته يف املدر�شة هذا العام؟”

االأ�شئلة ال�شابقة اأ�شئلة طبيعية ي�شمعها الكثري من اأولياء 

االأمور واخلرب اجليد هو اأن االأطفال يولدون برغبة يف 

التعلم فهم ف�شوليون نحو العامل من حولهم ، ن�شرد هنا 

بع�س الن�شائح التي ميكن للوالدين ا�شتخدامها مل�شاعدة 

اأطفالهم على النجاح يف املدر�شة.

1. عمل خطة واللتزام بها:
ــا كـــل يــوم  ــت حـــدد وق

اأو  الــواجــبــات  لعمل 

ممــار�ــشــة الـــقـــراءة ، 

ــطــفــل يف  اأ�ـــشـــرك ال

و�ــشــع قـــواعـــد هــذا 

الــنــ�ــشــاط.  قــد يهتم 

الطالب بثالث قواعد 

على �شبيل املثال:

جمع املواد التي حتتاج اإليها قبل البدء بالن�شاط.  -

عدم التحدث اأو اخلداع يف هذا الوقت.  -

االنتهاء من العمل قبل التوقف.  -

املنزل فعادة  واأل�شقها يف  القواعد على ورق  اكتب هذه 

يلتزم االأطفال بالقواعد التي �شاهموا يف �شنعها.

 20 من  حتديد  االبتدائية  املرحلة  تالميذ  على  يجب 

املراحل  طالب  اأما  الواجب  لهذا  يوميا  دقيقة   30 اإىل 

املتو�شطة فاإنهم بحاجة اإىل ما ال يقل عن 30 اإىل 45 

دقيقة يوميا للدرا�شة.

تتوقع بع�س املدار�س ق�شاء الطفل حوايل 15 دقيقة لعمل 

الواجبات يف كل مادة درا�شية لذا جتب مراجعة املدر�شني 

لالتفاق حول الوقت املنا�شب لتحديد الواجبات، ويجب 

النظر اإىل الواجبات على اأنها م�شاريع اأو واجبات ولي�س 

مهمة اختيارية.

2. الت�صجيع:
يكون اأداء بع�س االأطفال �شعيفا يف املدر�شة ، الأن �شورهم 

بالر�شاء عن  ، وكي ي�شعر الطفل  اأنف�شهم متدنية  لدى 

لذلك   ، نف�شه  عن  بالر�شا  اأوال  ي�شعر  اأن  يجب  تعلمه 

 ، جهوده  على  بالثناء  م�شتمراً  ت�شجيعاً  طفل  كل  �شجع 

حاول اإبداء االهتمام بعمله املدر�شي.

3. عدم اختالق الأعذار:
اإذا  االأعــذار حتى  ذريعة الختالق  اإعطاء طفلك  جتنب 

القيام  بالر�شا يف حال  �شي�شعر  الطفل  اأن  اعتقدت  ما 

ال  بذلك، ال تردد على م�شامعه مثل هذه العبارات : “ 

فقد  ميلك بع�س النا�س عقوال حلل م�شائل احل�شاب “ 

يعتقد طفلك باأنك تعتقد اأنه غري قادر على اأداء مهمة 

اإىل بذل  امل�شتقبلية  الوظائف  النجاح يف  معينة. يحتاج 

الطفل اأق�شى اإمكاناته.

االأعذار  اختالق  على  بت�شجيعه  الطفل  ت�شاعد  ال  اأنت 

كلما اأمكن.

اأ�صعل نارا:  .4
تعطي  ال  معديا  ذلــك  يكون  قد   ، دائما  متحم�شا  كن 

اأن االأطفال  باأن الواجبات مملة ، تذكر  الطفل االإيحاء 

الذين يوؤدون اأداء جيدا ي�شتمتعون بالتعلم.  اإذا مل يكن 

ابنك م�شتعدا لالأداء ا�شتعداداً جيدا يف املدر�شة عليك 

اإعداد قائمة باالأمور املمتعة فيما يتعلق به ، وا�شتخدمها 

االأ�شبوع  نهاية  يف  بال�شهر  له  ال�شماح  مثل  كحوافز؛ 

مل�شاهدة فيل معني، �شراء البيتزا، ال�شهر مع االأ�شدقاء 

اأداًء  واجباته  اأداء  حــال  يف   - اإلــخ   اإ�شافية..  ل�شاعة 

جيداً.

5. اجعل التعلم حقيقيا:
اأف�شل اأنواع التعلم هو التجريب. بني للطفل اأن املهارات 

املدر�شية اأحد متطلبات احلياة اليومية على �شبيل املثال 

ـــــذي  ـــل ال ـــطـــف ـــال ف

اإعـــداد  يف  ي�شاعد 

وجبة يف املنزل ميكن 

 ، الك�شور  يتعلم  اأن 

والــوقــت ، والــقــراءة 

مــ�ــشــكــالت  وحــــل   ،

متعددة اخلطوات.
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اعر�س على طفلك دائما ما يوجد حتت غطاء املحرك 

يف  امل�شاعدة  اإليه  واطلب  ال�شيارة  يف  العمل  اأثناء  يف 

اأو  �شكر  عبارة  كتابة  اأو  وفــواتــريك   ح�شاباتك  موازنة 

واملالحظات  امل�شرتيات  قوائم  كتابة  اأو  اعتذار،   ر�شالة 

اأو املذكرات.

6. حارب الإحباط:
عن  اإلــيــك  يتحدث  عندما  جــيــدا  طفلك  اإىل  اأنــ�ــشــت 

ال�شعوبات التي يواجهها يف اأثناء عمل الواجبات و�شجعه 

على جتزئة العمل اإىل مهام �شغرية.

7. وفر اجلو املنا�صب للعمل:
اجعل منزلك مكانا مالئما لعملية التعلم ، احتفظ دائما 

ــب واملـــجـــالت  ــت ــك ــال ب

واملــواد  والكتالوجات 

املطبوعة ، واجعلها يف 

متناول اجلميع ، وتاأكد 

من توفري مكان مالئم 

، قد  ــك  ــن اب ملـــذاكـــرة 

هو  املكان  هــذا  يكون 

غرفتة اأو يف املطبخ اأو 

�شرط  اآخر؛  مكان  اأي 

توافر عنا�شر االإ�شاءة والبعد عن ال�شو�شاء،  واأن يكون 

قريبا من ال�شخ�س الذي ميكنك امل�شاعدة بالرد على اأي 

ا�شتف�شار منه كلما احتاج اإىل امل�شاعدة .

الكلمات:   اأقوى من  انطباعا  وجود قدوة ح�شنة ترتك 

راآك  فكلما  طفلك  ــام  اأم الــقــراءة  على  دائما  احر�س 

طفلك تقراأ  ازداد حبا للتعلم لذا احر�س دائما على اأن 

يراك ابنك �شغوفا بالقراءة.  حاول اأي�شا حتديد نوعية  

الربامج التي ت�شاهدها يف التلفزيون وزمنها حدد زمن 

م�شاهدة ابنك له مبا ال يزيد عن ع�شر �شاعات اأ�شبوعيا.  

�شجعه دائما على م�شاهدة الربامج التي ترتبط ارتباطا 

جيدا بواجباته مثل الربامج التاريخية وعامل احليوان 

وعامل الكمبيوتر.  تناق�س معه حول الربامج التي يراها 

و�شاعده يف ربط حمتواها مبا يدر�شه يف املدر�شة.

8. �صجعه نحو ال�صتقاللية:
يجب اأن يتحمل الطفل م�شئولية التعلم من النهاية.  مما 

يعني اأن من ال�شروري فيما يتعلق بك اإطالق يديك حني 

يبداأ الطفل يف ممار�شة هواياته والقراءة من اأجل املتعة.  

اأحد و�شائل الت�شجيع نحو اال�شتقاللية هو احلفاظ على 

ونهاية  العطالت  خــالل  يف  حتى  للقراءة،  يومي  وقــت 

ــــوع.  عــرف  ــــب ــــش االأ�

بع�س  ــى  عــل طــفــلــك 

واإن  حتى  الــهــوايــات 

كــان ذلــك عــن طريق 

قراءة نتائج كرة القدم 

الريا�شة يف  ركن  من 

اجلــريــدة،  قد يكون 

ممتازة  طريقة  ذلــك 

يف  للمتعة  ــراءة  ــق ــل ل

�شورة خمتلفة عن الواجبات املدر�شية.

ملحوظة هامه:

اإذا مل ت�شاعد اخلطوات ال�شابقة طفلك حاول البحث عن 

اأو  م�شكالت �شحية 

ج�شدية اأو م�شكالت 

�شلوكية اأو �شعوبات 

حتدث  لديه.   تعلم 

الطفل  طبيب  اإىل 

بع�س  عن  ابحث  اأو 

اإر�ـــشـــادات اخلــرباء 

الــرتبــيــة  يف جمـــال 

وال�شحة النف�شية.

بع�س العالمات الدالة على حاجة الطفل اإىل امل�شاعدة:

�شعوبة ا�شتمرار الطفل يف اأداء مهمة واحدة يف كل   .1
من املنزل اأو املدر�شة.

اأداء الطالب يكون جيدا يف بع�س املجاالت اإال اأنه   .2
يواجه �شعوبة �شديدة يف جمال ما، على �شبيل املثال 

يح�شل على معدل جيد جدا يف القراءة والكتابة اإال 

اأن لديه �شعوبات �شديدة يف الريا�شيات.

يت�شبب الطفل ت�شببا متكررة يف امل�شكالت ، و/ اأو   .3
اإثارة الفو�شى ، و/ اأو عدم اكتمال الواجبات ، و/ 

اأو الت�شاجر يف املدر�شة.

ي�شكو الطفل دائما من اأن ال اأحد يف املدر�شة يحبه   .4
وعدم وجود �شداقات حقيقية لديه.
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تاأليف: اأ. نادية جميل طيبة  �صعوبات التعلم دليل الوالدين يف البيت و يف املدر�صة    .1
اأولياء الأمور �صعوبات التعلم دليل   .2

تاأليف: املجموعة اال�شت�شارية التخ�ش�شية ل�شعوبات التعلم / االأمانة العامة للرتبية اخلا�شة    

ملاذا ل يتعلم طفلي؟ الطفل العاجز عن التعلم يف املنزل و املدر�صة   .3
تاأليف: د. �شايل ليربمان �شميث    

ترجمة: اأحمد عبداهلل   

ما م�صكلة طفلي؟ كتاب لأولياء الأمور و املدر�صني يف العجز اخلا�ص عن التعلم  .4
مراجعة و تقدمي: مركز تقومي و تعليم الطفل .   

مدخل اإىل �صعوبات التعلم  .5
تاأليف: اأ. د. زيدان ال�شرطاوي / اأ. د. عبد العزيز ال�شرطاوي / اأ. اأمين خ�شان / اأ. وائل اأبو جودة   

ملاذا �صعوبات التعلم ؟  .6
تاأليف: حممد عد�س   

تاأليف: د. فوزية اأخ�شر املدخل اإىل تعليم ذوي ال�صعوبات التعليمية و املوهوبني .   .7
ترجمة: د. زيد بن حممد البتال دليل التعرف على الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم .   .8
تاأليف: د. في�شل الزراد التخلف الدرا�صي و �صعوبات التعلم .   .9

�صعوبات التعلم الأكادميية و النمائية   .10
ترجمة: د. زيدان ال�شرطاوي / عبدالعزيز ال�شرطاوي   

تاأليف: ال�شيد عبداحلميد ال�شيد �صعوبات التعلم   .11
تاأليف: د. اإبراهيم اأبونيان �صعوبات التعلم طرق التدري�ص و ال�صرتاجتيات املعرفية .    .12
تاأليف: باري مكنمار غرفة امل�صادر دليل معلم الرتبية اخلا�صة   .13

ترجمة: د. زيدان ال�شرطاوي    

د. اإبراهيم اأبونيان   

الدسلكسيا اإلعاقة المختفية
عدد �سفحات الكتاب:  223 �سفحة من القطع ال�سغري 

قراءة: حممد املالكي

يعد الكتاب اأحد الكتب القليلة التي تناولت �شعوبات الد�شلك�شيا يف العامل العربي ، 

منها  الد�شلك�شيا.  نف�شها يف جمال  للموؤلفة  الكتب  �شل�شلة من  واحد من �شمن  وهو 

الع�شر القرائي) الد�شلك�شيا، واملوهوبني من ذوي الع�شر القرائي”الد�شلك�شيا”.

جمال  يف  الدرا�شات  اأحــدث  يتناول  بف�شل  تختتم  ف�شول،  ع�شرة  الكتاب  ي�شتمل 

الفئة وتوجيه كل من  اإىل تعريف املجتمع بهذه  الكتاب مبجمله يهدف   . الد�شلك�شيا 

يتعامل معها �شواء يف املنزل اأو املدر�شة اأو العمل. 

 1860 العام  يف  تعرفها   بدايات  منذ  للد�شلك�شيا  التاريخي  التطور  الكتاب  يتناول 

على يد “ ك�شمال” طبيب اأملاين اإىل اآخر م�شتجدات البحث يف جمال الد�شلك�شيا يف 

الوقت الراهن، ثم تطرقت اإىل التعريفات املختلفة للد�شلك�شيا واأنواعها النمائية منها 

واملكت�شبة.

تناولت املوؤلفة بعد ذلك ت�شخي�س الد�شلك�شيا وبع�س النظريات املف�شرة لها واجلوانب 

النف�شية واالجتماعية املرتبطة بالد�شلك�شيا. 

ا�شتفا�شت املوؤلفة يف الف�شل التا�شع يف �شرح طرائق تنمية مهارات القراءة والكتابة 

لدى االأفراد الذين يعانون الد�شلك�شيا، واملداخل اخلا�شة لتعليم اأفراد هذه الفئة.

كتب عن صعوبات التعلم 
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اأمثلة على اأجهزة التكنولوجيا امل�شاعدة وبرامج الكمبيوتر وجوانب امل�شاعدة التي تقدمها

جمالت امل�صاعدةاحللول التكنولوجيا

األعاب الكمبيوتر تك�سف العالمات/الإ�سارات  املبكرة للد�سلك�سيا

النف�شيني والعاملني يف جمال  التعليم واالخت�شا�شيني  العاملني يف جمال  اجتمع فريق من 

لتعرف  االأمــور  واأولياء  املعلمني  مل�شاعدة  م�شممة  كمبيوتر  لعبة  اأول  لتطوير  التكنولوجيا 

العالمات املبكرة للد�شلك�شيا يف االأطفال يف اأعمار ترتاوح بني الثالثة والتا�شعة. للمزيد من 

املعلومات يرجى زيارة املوقع االلكرتوين:

www.dyslexia-program.com

www.idresources.org

اأجهزة/برامج التكنولوجيا

امل�ساعدة

دقة

التهجئة

مهارات 

الكتابة

مهارات 

حترير 

الكتابات

الفهم 

القرائي

مهارات 

تنظيم 

الكتابة

معالج الكلمات

معالج الكلمات املح�شول

معالج الكلمات يف جهاز الكمبيوتر

الربامج امل�ساعدة املتخ�س�سة

معالج الن�شو�س املنطوقة

برامج التنبوؤ بالكلمات

برامج تعرف الأ�سوات

الأجهزة والربامج املتخ�س�سة

املا�شح ال�شوئي

برامج تعرف الن�سو�س

املن�سق الب�سري

برامج امللتيميديا

اأجهزة م�ساعدة اإ�سافية 

يف القراءة والكتابة

املدقق االإمالئي املحمول

اأقالم التظليل

XXXX

XXXX

XXXX X

XX

XXXX

XX

XXX

X

XXX X

XXX X

XX X

XXX X
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www.arabicsp.comwww.ksr4u.net/s30bat-al-t3alom.htm

www.aghandoura.comwww.q8testbank.net

www.arabnet.wswww.kwse.info

http//st-takla.orgwww.schoolarabia.net

www.lotah.sch.aehttp://www.gulfkids.com/ar

موقع الإنرتنت
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موقع تعليمي للغة 

العربية للمبتدئني 

ولغري الناطقني 

بها وفق منهج 

جيد. املوقع مدعم 

بال�شوت.

ال�شبكة العربية 

لذوي االحتياجات 

اخلا�شة. منتدى 

يتناول ق�شايا 

واأ�شئلة عن 

�شعوبات التعلم 

واالحتياجات 

اخلا�شة.

موقع لتعليم حروف 

اللغة العربية قراءة 

وكتابة ونطق، 

واإ�شكال احلروف 

وفق مواقعها. 

باالإ�شافة اإىل 

مترينات للحل.

مـــوقـــع يـــتـــوافـــر به 

العديد من املعلومات 

حــــــول �ـــشـــعـــوبـــات 

التعلم

يحتوي املوقع اأ�شئلة 

متنوعة للعديد من 

املواد للمرحلتني 

املتو�شطة والثانوية.

موقع  لتعليم 

الريا�شيات وفق 

م�شتويات متعددة بدءا 

من ريا�س االأطفال 

حتى املراحل املتقدمة، 

باالإ�شافة اإىل 

جمموعة من االألعاب 

والدرو�س

منتدى كويتي يتناول 

ق�شايا �شعوبات التعلم 

اأ�شبابها ونظريات 

تف�شريها،و�شبل رعاية 

االأفراد الذين يعانون 

هذه ال�شعوبات، 

امل�شاركة يف املنتدى وحق 

اال�شتف�شار متاح للجميع. 

درو�س وتدريبات يف 

اللغة العربية بطريقة 

تخاطب احلوا�س 

املتعددة الأطفال املرحلة 

االبتدائية، ميكن اأن 

تفيد يف تطوير الوعي 

ال�شوتي للطالب.

موقع تعليمي للغة 

العربية ) الوعي 

ال�شوتي( للمبتدئني 

ولغري الناطقني 

بها وفق منهج 

منظم. املوقع مدعم 

بال�شوت.

يتناول املوقع العديد 

من الق�شايا الرتبوية 

وال�شلوكية. باالإ�شافة 

اإىل املقاالت 

والبحوث يف جمال 

االحتياجات اخلا�شة 

و�شعوبات التعلم.
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Pomi
by Ellen Cammaratto

Pomi the camel lived in a zoo 
And never did what camels could do. 
He dreamed of deserts in foreign lands 
And green oases amid burring sands.  
His ancestors wore diamonds, gold and jewels 
And carried the guards of the great shiek Abdul. 
Some others were known for their speed and strength 
And won camel races wherever they went. 
A huge caravan was where he should be 
Carrying his owner through Iran or Turkey 
Not locked behind bars or in pens made by man 
But free to roam over dunes made of sand. 
Not laughed at for spitting or for the hump he wore 
But really well loved for the burdens he bore. 
Appreciated for being a helper of man 
Who live in these changing and waterless lands. 
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