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المدير التنفيذي لمركز بروسبكت للتعلم بأسلوب الحواس المتعددة أكدت تفضيل التدخل الوقائي أكثر من العالجي فكلما تحسنت نوعية التدريس كان التدخل العالجي أقل

وردروب: الطالب ذوو صعوبات التعلم مختلفون وليسوا معاقين 
واستخدام مصطلح »مختلف« يرجع لمدى فهمنا لصعوبات التعلم

األفضل هو اللجوء للتدخل اخلارجي.
 كوري: يعجبني إصرارك على اس��تخدام لفظة 
الطالب املختلفني عل��ى ذوي صعوبات التعلم، فما 

تفسيرك لذلك؟
الطالب ذوي صعوبات التعلم مختلفون وليسوا 
معاقني، واستخدام مصطلح مختلف يرجع ملدى 
فهمنا لصعوبات التعلم ولذلك جتد أن مصطلح 
معاق مستخدم في بعض األماكن التي ال تتوافر 

فيها الثقافة الكافية لطبيعة صعوبات التعلم.
كيف نهي��ئ املجتمع لفهم ومس��اندة صعوبات 

التعلم؟
مارلني: التوعية مفتاح أساسي لفهم املجتمع 
طبيعة صعوبات التعل����م وبالتالي العمل على 
مساندتها من خالل مؤسس����ات املجتمع املدني 
املختلفة واملؤسسات العاملية مثل اجلمعية العاملية 
العاملية لصعوبات  القراءة واجلمعية  لصعوبة 
التعلم وعلى مستوى الكويت مركز تقومي وتعليم 
الطفل والذين تقع عليهم مسؤولية توعية أولياء 
األمور وإيصال املعلومة بطريقة سليمة عن طبيعة 
صعوبات التعلم وطرائق العالج، كما ال ننسى 
دور وس����ائل اإلعالم املختلفة. وعلى املس����توى 
الشخصي لي جتربة في هذا املجال حيث ان لدي 
ابنا كان يعاني من صعوبة القراءة ولكن بالتعامل 
الواعي والتدخل السريع واملباشر استطعت جتاوز 

هذه املرحلة.
كوري: من خالل خبرتي، املعلومة داخل الكويت 
متوافرة من خالل مركز تقومي وتعليم الطفل من 
خالل اخلط الساخن الذي يجيب عن كل األسئلة 
ويوجه أولياء األم����ور إلى اجلهات املتخصصة 
داخل الكويت وخارجها، باإلضافة إلى اجلمعية 

الكويتية للديسلكسيا.

عالقة تكاملية

كيف ترتبني من حي��ث األهمية املعلم، املنهج أم 
الطالب؟

ك����وري: أعتقد أن العالقة ب����ني الثالثة عالقة 
تكاملية من خالل أرضية مشتركة جتمعهم مع 
إقرارنا بأن الطالب هو محور العملية التعليمية 
ولكن م����ع تضافر جهود املعلم واملنهج واإلدارة 
املدرسية، فاملنهج اجليد دون معلم مدرب ومطلع 
على أحدث االجتاهات التربوية وقادر على إيصال 

املعلومة بطريقة صحيحة سيكون بال فائدة.
كوري: تعملني مع مركز تقومي وتعليم الطفل في 
برنام��ج اللغة العربية فما هو انطباعك عن البرنامج 

والفترة التي قضيتها في الكويت؟
البرنامج حتت مسمى »أنا أقرأ وأكتب« لتدريس 
اللغة العربية، ومبني على اخلبرة في تدريس اللغة 
اإلجنليزية بطريقة احلواس املتعددة من حيث 
املبادئ األساسية ومبني على دراسات في اللغة 
العربية من خالل الكلمات الشائعة واألخ���طاء 
املتداولة ورتبنا املنهج الكويتي واخلليجي من 
الروضة حتى الصف التاس����ع وتقسيم املهارات 
بطريقة منطقية مبساعدة خبراء عرب وأميركان 
وكنديني وباملساعدة مع معلمي املركز، وكان نتاج 
ذلك كتابا نظريا ووسائل تعليمية. جتربتي في 
املركز رائعة ويعتبر كاجلوهرة في الكويت نظرا 

لتقدميه خدمات مميزة وفريدة من نوعها.
في الوقت الذي يكثر فيه احلديث عن اإلسالمو 
فوبي��ا والربط الظالم بني اإلس��الم واإلرهاب، أننت 
اآلن في دولة إس��المية فهل تش��عرن بأنكن حتت 

ضغط أو بأي نوع من أنواع التمييز؟
مارلني: للحقيقة لم أشعر بأي نوع من أنواع 
التمييز على أساس الدين في الكويت وشعبها ودود 
ومضياف ولم أشعر بأي ضغط هنا. لقد عايشت 
هؤالء الناس عن قرب وجتولت في ش����وارعهم 
واطلعت على جوهرهم احلقيقي ش����عب مسالم 

ويرحب بالتعايش السلمي مع اآلخر ويقبله.

تكمن حينما يواجه هؤالء الطالب بنوعية سيئة 
من التدريس يترتب عليه إخفاقات تكون نتيجتها 
جتارب سيئة للطالب عن املدرسة مما يؤثر على 
دافعيته ورغبته في التعلم. احلل يكمن في حتمية 
أن نوفر تدريسا جيدا لكل الطالب من خالل معلم 
واع بالفروق الفردية بني طالبه ويراعي قدراتهم 

اخلاصة.
رتبي من حيث األهمية: معلم املرحلة االبتدائية، 
معلم املرحلة املتوسطة ومعلم املرحلة الثانوية وأيهم 

يحتاج إعدادا أكبر؟
كوري: هذا السؤال فخ، كلهم على نفس درجة 
األهمي����ة ولكن نظرا ألهمي����ة التدخل املبكر في 
صعوبات التعلم وأثره على فاعلية العالج وبالتالي 
يجب أن يحظى تدريب معلم املرحلة االبتدائية 
بأهمية قص����وى نظرا خلطورة هذه املرحلة في 

التشخيص. 
مارلني: عادة ما نفضل التدخل الوقائي أكثر 
من العالجي، فكلما حتسنت نوعية التدريس كان 

التدخل العالجي أقل.

الدمج التعليمي

 الكويت قطعت خطوات في مجال الدمج التعليمي، 
كيف جنعل الطالب الذي يعاني من صعوبات التعلم 

إضافة مميزة للصف الدراسي وليس عالة عليه؟
مارلني: يجب أن يخضع الطالب لتش����خيص 
كامل ملعرفة نقاط الضعف والقوة لديه وبناء على 
ذلك يحتاج الطالب ملساعدة متخصصة من داخل 
املدرسة تتمثل في وضع خطة فردية للوصول 
لألهداف متكنه من متابعة دراسته داخل الصف 

الدراسي أو في فصل منفصل.
م��ن الواض��ح أن��ك تؤيدي��ن الدم��ج التعليمي 
خصوص��ا أنك ذك��رت كلمة فص��ل الطالب ذوي 

صعوبات التعلم في أكثر من موضع؟
مارلني: أبدا ولكنني قلت ان الدمج التعليمي 
يعتمد على التشخيص ومدى شدة حالة صعوبة 
التعلم التي يواجهه����ا فبعض صعوبات التعلم 
حتتاج لتدخل خارجي. وعلينا أن نعي ان الدمج 
التعليمي ليس احلل الناجع لكل حاالت صعوبات 
التعلم ولكن أغلبية الطالب من ذوي صعوبات 
التعلم من املمكن دمجهم في الفصل الدراس����ي، 
ولك����ن هناك حاالت حتتاج ال����ى تدخل خارجي 
وحاالت أخرى حتتاج لتأهيل قبل دمجهم داخل 

الصف الدراسي.
كوري: الدمج يحتاج إلعداد خاص لكل من املعلم 
واملدرسة وإذا لم تتوافر اإلمكانيات الالزمة يكون 

للمتوس����طة وصوال إلى الشديدة، وفي رأيي أن 
طالب النوع الثالث والذين يواجهون صعوبات 
شديدة يحتاجون صفوفا أقل كثافة وطرق تدريس 
تناسب كل حالة وتنمي قدراتها وفق خطة عالجية 
واضحة املعالم، وبصفة عامة يتم تدريسهم إما 
في مدارس خاصة تعنى بحالتهم أو في صفوف 
خاصة داخل نفس املدرسة خصوصا أنهم يعانون 
من صعوب����ات أخرى مصاحبة مثل قلة االنتباه 
وفرط النش����اط ولكنهم بصف����ة عامة هم طالب 

عاديون بل ومنهم املوهوبون.
من واق��ع خبرتك كيف نعد املعل��م إعدادا جيدا 
ليتع��رف على الطال��ب الذي يعاني م��ن صعوبات 
التعلم خصوصا أن مرحلة التشخيص املبكر متثل 

نقطة فارقة في العالج؟
ك����وري: التدخ����ل املبكر ض����روري كخطوة 
مهمة على طريق العالج وعلينا أن نعترف بأن 
التشخيص املبكر عملية دقيقة وحساسة ألنها 
حتدد صعوبات التعلم التي يعاني منها كل طالب 
كحالة مس����تقلة بذاتها كما يترتب عليها اختيار 
البرامج العالجية ومن وجهة نظري فإن أهمية 
التشخيص املبكر تكمن في جانب نفسي خطير 
ه����و أن الطالب ال يعاني م����ن التبعات املترتبة 
على الفشل الدراسي املتكرر على عكس التدخل 
في املراحل املتأخ����رة يكون العالج صعبا نظرا 
الهتزاز ثقة الطالب بنفسه. أرى أن إعداد املعلم 
يعتبر نقطة محورية في اكتشاف حاالت صعوبات 
التعلم والتدخل العالجي املالئم ولذلك أعتقد أن 
اإلعداد األمثل للمعلم يجب أن يكون عن طريق 
برامج دورية خاصة للتدريب إلطالع املعلم على 
أحدث املستجدات على الساحة ونتائج األبحاث 

ذات الصلة.
م��ن خالل تعرف��ك على مجموعة م��ن املعلمني 

واملعلمات في املركز، ما انطباعك عنهم؟
مارلني: في الواقع املعلمون واملعلمات في املركز، 
باملقارنة مع جتربتها في أميركا والفلبني، مجتهدين، 
متعطش����ني للمعلومة وأعانوني كثيرا على أن 
تخرج الدورة بالشكل الالئق. جئت للكويت ولدي 
فكرة عن املعلمني واملعلمات زودتني بها مساعدتي 
كوري زيلسترا وحقيقة أنا مندهشة من قدرتهم 
على التفاعل وتقبل االجتاهات احلديثة وحرصهم 

على التطبيق داخل فصولهم الدراسية.
كي��ف جنعل من املدرس��ة بيئة جاذب��ة للطالب 

وليست طاردة لهم؟
مارلني: الطالب بصفة عامة يأتون للمدرسة 
بدافعية ورغبة كبيرة في التعلم ولكن املشكلة 

ما طبيعة زيارتكم للكويت؟
مارل����ني: زيارتي للكويت تأتي ضمن برنامج 
زيارة اخلبراء املدعوم من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي وذلك إلعطاء دورة تدريبية في تدريس 
الرياضيات باستخدام أسلوب احلواس املتعددة 
)أورتون غيلينهام( في الفترة من 3-12 أكتوبر 
ملعلمي البرنامج التربوي الصباحي التابع ملركز 
تقومي وتعليم الطفل وبالطبع أنا أشكرهم على 

ذلك.
كوري: أعمل مساعدة ملارلني وردروب ولكنني 
بدأت مع املركز كمستشارة ومساهمة في مشروع 
»أنا أقرأ وأكتب« ف����ي الكويت )تطوير برنامج 
للتدريس بطريقة أورتون غيلينغهام � احلواس 
املتع����ددة باللغة العربية( منذ عام 2009 وحتى 

اآلن.

طريقة الحواس المتعددة

من واقع خبرت��ك في هذا املجال كيف تلخصني 
لنا، بأس��لوب مبس��ط، طريقة التدريس باستخدام 

طريقة احلواس املتعددة؟
ك����وري: بداية، طريقة التدريس باس����تخدام 
احلواس املتعددة حتس����ن وتع����زز تعلم الطفل 
للمادة املس����تهدف تعلمها، ع����ن طريق معاجلة 
القصور املترتب على االعتماد على بعض احلواس 
دون األخرى. وتعتمد هذه الطريقة على التعليم 
باستخدام احلواس األربع السمع، اللمس، البصر، 
واحلاسة احلس حركية بطريقة متزامنة مما ييسر 
طريقة إيصال املعلومة للمتعلم واسترجاعها، جدير 
بالذكر أن البرنامج طور في بدايته لتدريس اللغة 
عن طريق تدريس منظم وتراكمي واس����تطاعت 
املدير التنفيذي ملركز بروسبكت للتعلم بأسلوب 
تعدد احلواس مارلني وردروب تطوير هذه الطريقة 
واستخدمتها في تدريس الرياضيات، وأود أن أشير 
الى أن الطالب الذين يعانون من صعوبات لغوية 
لديهم إش����كالية في تخزين املعلومات الصوتية 
وكلما درسوا بالطريقة الكالسيكية كان استيعابهم 
أصعب ولكن إذا مت تدريسهم من خالل أكثر من 
مسار أو أكثر من حاسة زاد تفاعلهم واستيعابهم 
وزادت قدرتهم على استرجاع املعلومة. علينا أن 
نعي أن التدريس بهذه الطريقة يحتاج ملراجعة 
دورية ملا س����بق دراسته ويكون الدرس مهيكال 
بطريقة معينة وه����ذه الطريقة بدأت جتريبية 
ولكن أبحاث عديدة أثبتت فاعليتها وبالتالي بدأنا 
نستخدمها في تدريس الرياضيات ألن مواضع 
اخللل في صعوبات التعلم تقريبا واحدة مشاكل 
في الذاكرة، الوع����ي البصري احلركي، التنظيم 
ومشاكل في االنتباه، وبصفة عامة يتضح لنا أن 
مش����اكل احلساب واللغة متداخلة لدرجة جتعل 
الطالب الذي يعاني من واحدة منها ليس مبنآي 

عن األخرى.
هل ه��ذا البرنامج موجه بصورة خاصة للطالب 
الذين يواجهون صعوبات أم من املمكن اس��تخدامه 

جلميع الطالب بصفة عامة؟
مارلني: في البداية كان البرنامج مصمما لكافة 
الطالب والدارسني وعندما توليت البرنامج كان 
مستخدما للطالب املوهوبني من قبل خبراء آخرين 
ولكنني طورته بطريقه تفيد الطالب ذوي صعوبات 

التعلم.
هل متث��ل صعوب��ات التعلم نوعا م��ن اإلعاقة 
تس��تلزم عزلهم في مدارس خاص��ة أم من املمكن 

دمجهم مع الطالب العاديني في املدارس النظامية؟
مارل����ني: الطالب الذي����ن يواجهون صعوبات 
التعلم طالب أذكياء بصفة عامة ولكنهم يحتاجون 
فقط تكييف لطريقة التدريس أي انهم يدرسون 
بطريقة مختلفة وال يحتاجون إلى أن نقلل لهم 
احملتوي العلمي للمنهج. لدينا درجات مختلفة 
من صعوبات التعلم والتي تتدرج من البسيطة، 

أسامة دياب
في إطار حرص مركز تقومي وتعليم الطفل على استضافة خبراء عامليني في مجال صعوبات التعلم، لالطالع 
على أحدث املستجدات في هذا املجال ولتدريب الكوادر احمللية القادرة على التشخيص وعلى العالج، 
وضمن برنامج زيارة اخلبراء املدعوم من مؤسس�ة الكويت للتقدم العلمي اس�تضاف املركز اخلبيرتني 

الكنديتني مارلني وردروب وكوري زيلسترا.
وأكدت املدير التنفيذي ملركز بروسبكت للتعلم بأسلوب احلواس املتعددة )أورتن � غيلينغهام( 
مارلني وردروب أنها اس�تطاعت أن تطور برنامج التدريس باحلواس املتعددة ليناس�ب الطالب ذوي 
صعوبات التعلم، مش�يرة إلى أن البرنامج ف�ي بدايته كان مصمما جلميع الطالب والدارس�ني خصوصا 

املوهوبني منهم.
وشددت وردروب على أن الطالب الذين يواجهون صعوبات التعلم طالب أذكياء بصفة عامة 
ولكنه�م يحتاجون فقط تكييفا في طريقة التدريس أي أنهم يدرس�ون بطريقة مختلفة 

وال يحتاجون إلى أن نقلل لهم احملتوى العلمي للمنهج، في حني أوضحت زيلس�ترا أن الطالب ذوي صعوبات 
التعلم مختلفون وليسوا معاقني، واستخدام مصطلح مختلف يرجع ملدي فهمنا لصعوبات التعلم ولذلك جتد 

أن مصطلح معاق مستخدم في بعض األماكن التي ال تتوافر فيها الثقافة الكافية لطبيعة صعوبات التعلم.
بدورها لفتت املدربة املعتمدة بطريقة أورتن غيلينغهام ومستش�ارة مشروع »أنا أقرأ وأكتب« في الكويت 
املعني بتطوير برنامج تدريس اللغة العربية بطريقة احلواس املتعددة كوري زيلسترا الى أن طريقة التدريس 
باستخدام احلواس املتعددة حتسن وتعزز تعلم الطالب للمادة املستهدف تعلمها، عن طريق معاجلة القصور 
املترت�ب على االعتماد على بعض احلواس دون األخرى، موضحة أن الطريقة تعتمد على التعليم باس�تخدام 
احلواس األربع الس�مع، اللمس، البصر، واحلاس�ة احل�س حركية بطريقة متزامنة مما ييس�ر طريقة إيصال 

املعلومة للمتعلم واسترجاعها.
»األنباء« التقت اخلبيرتني الكنديتني مارلني وكوري لالطالع على أحدث املستجدات على طريقة التدريس 

باحلواس املتعددة بصفة خاصة ومجال صعوبات التعلم بصفة عامة فإلى التفاصيل:

س�تصبح المدرس�ة بيئة جاذبة إذا وفرنا تدريسًا 
جيدًا ل�كل الطالب من خ�الل معل�م واع بالفروق 
الفردي�ة بي�ن طالب�ه ويراع�ي قدراته�م الخاصة

الدم�ج التعليم�ي يعتم�د على التش�خيص 
ومدى ش�دة حال�ة صعوب�ة التعلم وه�و ليس 
الصعوب�ة  ش�ديدة  للح�االت  ناجع�ًا  ح�اًل 
وهن�اك ح�االت تحت�اج لتأهيل قب�ل دمجها

املدربة املعتمدة بطريقة اورتون غيلينغهام ومستشار مشروع 
»انا أقرأ وأكتب« كوري زيلسترا

اخلبيرتان الكنديتان مارلني وردروب وكوري زيلسترا 

بطريقة  التدريس  زيلسترا: 
الحواس المتعددة يحسن ويعزز 
تعلم الطفل ع�ن طريق معالجة 
القص�ور المترتب عل�ى االعتماد 
على بعض الحواس دون األخرى

يحتاج  التعليم�ي  الدم�ج 
إلعداد خ�اص لكل م�ن المعلم 
تتواف�ر  ل�م  وإذا  والمدرس�ة 
اإلمكان�ات الالزمة يكون األفضل 
ه�و اللج�وء للتدخ�ل الخارجي

تدريب  يحظى  أن  يجب 
االبتدائي�ة  المرحل�ة  معل�م 
بأهمية قص�وى نظرًا لخطورة 
هذه المرحلة في التش�خيص 
التعل�م لصعوب�ات  المبك�ر 

معل�م  دون  جي�د  منه�ج 
م�درب ومطل�ع عل�ى أح�دث 
وق�ادر  التربوي�ة  االتجاه�ات 
بطريقة  المعلوم�ة  إيص�ال  على 
فائ�دة ب�ال  س�يكون  صحيح�ة 

المدير التنفيذي
 لمركز بروسبكت للتعلم 

بالحواس المتعددة 
مارلين وردروب

)كرم دياب(مارلني وكوري متحدثتني للزميل أسامة دياب


