المؤتمر الدولي الخامس
للجمعية الكويتية الختالفات التعلم
حول اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة ()ADHD
 82 & 82إبريل 8102
في الجامعة األمريكية في الكويت
"لقد وهبكم اهلل عقوال رائعة تشبه محرك السيارة الفيراري القوي ،ولكن فراملها ضعيفة كفرامل الدراجة الهوائية"
حديث للدكتور هالويل إلى جمع من األشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة ()ADHD

نعم ،أن األشخاص الذين يعانون اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة لديهم صعوبات في التحكم في أنفسهم
والتنظيم الذاتي ألفعالهم .ولكنهم يتميزون بالتفرد واالبتكار وعليهم الفخر بهذا التمييز والتفرد .وحسب دكتور
هالويل ،والذي هو نفسه يعاني من  ،ADHDفأن األمر كله يدور حول التأكيد على السمات الجوانب االيجابية
لهذا االضطراب ،والتي يمكن حقا أن تصبح قدرات مذهلة.
يسلط المؤتمر الدولي الخامس للجمعية الكويتية الختالفات التعلم  KALDالضوء على نقاط القوة والسمات
اإليجابية للطالب الذين يعانون اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة  ADHDمن خالل تقديم الدكتور هالويل
لنموذجه المعروف ب "نموذج اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة القائم على نقاط القوة"
 .Strength-Based Model of ADHDوسوف تتحدث الدكتورة كيرستن ميليكين عن أعراض ADHD
من خالل منظور اللعب  PlayDHDوالذي يدور حول استخدام أكثر الطرق فعالية للتدخل غير الدوائي
إلدارة أعراض  ADHDوهو العالج عن طريق اللعب.










أهداف المؤتمر
التعريف بنموذج الدكتور هالويل الضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة القائم على نقاط القوة.
معرفة كيفية وقف دورة الطاقة السلبية وإحراز التقدم.
معرفة فعالية الممارسات الذهنية المثبتة علميا.
معرفة االستراتيجيات الذهنية السهلة الستخدامها في المنزل أو المدرسة أو العمل.
ت حديد كيف تؤثر المهارات التنظيمية على النجاح لألشخاص الذين يعانون اضطراب نقص االنتباه
وفرط الحركة.
معرفة أهمية التدريس للطالب الذين يعانون  ADHDو"لماذا" يعد تعلم االستراتيجيات التنظيمية أمرا
مهما.
تحديد كيفية تحسين التعلم والذاكرة عن طريق اللعب.
التعريف باالستراتيجيات الخارجية التي يمكن لآلباء واألمهات والمعلمين والطالب استخدامها لتحسين
الذاكرة العاملة.

الفئة المستهدفة
هذا المؤتمر مخصص لتلبية احتياجات معلمي التعليم العام والتعليم والخاص ومديري المدارس والمستشارين
واألخصائيين النفسيين وأخصائي عالج النطق واللغة والتخاطب واالستشاريين وأخصائي العالج الوظيفي
وأخصائي العالج االجتماعي واألطباء والمؤسسات التعليمية واولياء االمور وجميع من يعمل مع األطفال من
ذوي اإلعاقات التطورية.

المتحدثون الرئيسيون

الدكتور إدوارد هالويل
أخصائي الطب النفسي لألطفال والكبار
كلية هارفارد وكلية تولين الطبية

الدكتور ادوارد هالويل وهو طبيب نفسي لألطفال والكبار ،ومؤلف الكتاب األكثر مبيعا حسب قائمة نيويورك تايمز
للكتب األكثر مبيعا ،وأحد المتحدثين ذات الشهرة العالمية والرائد في مجال اضطراب نقص االنتباه وفرط
الحركة  .ADHDوقد كان أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة هارفارد  ،2000-3891تخرج في كلية
الطب بجامعة هارفارد ،وهو مؤسس سلسلة مراكز هالويل للصحة اإلدراكية واالنفعالية في بوسطن ومترو وست ومدينة
نيويورك وسان فرانسيسكو وسياتل .وتقدم هذه المراكز الخدمات التشخيصية والعالجية الشاملة للمرضى وأسرهم.
دكتور هالويل هو صاحب البرنامج اإلذاعي األسبوعي الشهير "التشتت" " "Distractionوالذي يقدم رؤى
واستراتيجيات وطرق و ُنهج للتعامل مع العالم الحديث المزدحم بالمشاغل واألحداث الصاخبة على مدار الساعة في جميع
األيام .وبعد إطالق البرنامج في  ، 2032سرعان ما ظهر تطبيق البرنامج ضمن قائمة برامج "األي تيونز" لألجهزة
الذكية ضمن البرامج اإلذاعية الجديدة والرائعة لألجهزة الذكية (البودكاست) .وباستمرار يُصنف هذا البرنامج ضمن
أعلى  30في المائة من  100,000برنامج من حيث عدد عمليات التحميل األسبوعية.
تركز كتب ومحاضرات دكتور هالويل على موضوعات نفسية وأسرية واجتماعية مختلفة ويقدم نصائح رائدة وأساسية
حول ( ، )ADHDوتنشئة أطفال سعداء والزواج وكيفية مساعدة الموظفين على تحقيق التميز والتألق ،وتعزير االتصال
بين الناس في هذا العالم المجنون المليء بالمشاغل.
ألف دكتور هالويل عشرين كتابا في شتى الموضوعات مثل اضطراب نقص االنتباه ،واهمية التواصل البشري،
والتسامح ،والتعامل مع القلق وتنظيم العمل وغيرها من المواضيع .وصدر أحدث كتاب للدكتور هالويل Driven to
Distraction at Workعن دار النشر التابعة لكلية هارفارد "هارفرد بزنس ريفيو" في يناير .2032
ويعد دكتور هالويل من الشخصيات العامة المعروفة على نطاق واسع وتم عقد لقاءات عديدة معه لالستماع إلى آرائه
بصفته خبير في معظم البرامج التلفزيونية الرئيسية مثل "أوبرا  "Operaو"دكتور أوز  "Dr. Ozو"صباح الخير يا
أمريكا" و"توداي  "Todayو "دكتور فيل  "Dr. Philو " 20دقيقة  "60 Minutesو" سي إن إن  "CNNإضافة
إلى العديد من الصحف والمجالت منها نيويورك تايمز ونيوزويك ومجلة تايم.
يمارس دكتور هالويل نهجه المميز ،القائم على نقاط القوة حيث يتسم بالصدق والشفافية والحماس سواء اثناء ممارسة
عمله مع العمالء في مراكز هالويل أو في اثناء تناوله ألطياف واسعة من الموضوعات وكتاباته وظهوره أمام الجمهور.
لقراءة المزيد عن دكتور هالويل ،يرجي زيارة www.drhallowell.com :

د .كيرستن ميليكين
اختصاصي علم النفس السريري
وحائزة على شهادة مدرب معتمد
الضطراب ADHD

د .ميليكين هي طبيبة متخصصة في الطب النفسي السريري تتسم بالفعالية والتمييز ومدربة معتمدة الضطراب
تشتت االنتباه وفرط الحركة  ADHDومؤسسة لنهج  .PlayDHDلديها عيادة خاصة في واليتي بورتالند ومين
األمريكية ،وتقدم التقييم والتدريب لألفراد الذين يعانون .ADHD
الن ميليكين تعاني سخصيا من  ADHDفقد استخدمت تجربتها الشخصية بجانب معرفتها الواسعة في أفكارها
لتطوير نهجها القائم على اللعب  .PlayDHDتتبني دكتور كيرستن فكرة أن اللعب هو أفضل شكل من أشكال
التدخل غير القائم على الدواء لعالج األفراد الذين يعانون .ADHD
حصلت على شهادتها وتدريبها من جامعة ستوني بروك وجامعة أوليانت وأكاديمي ة تدريب اضطراب نقص
االنتباه .وهي مدرب معتمد من االتحاد الدولي للتدريب وكذلك حاصلة على تدريب دولي لتكون مدرب خدمات
مهنية متخصصة في .ADHD
لقد ركزت د .ميليكن الجزء األكبر من عملها مع أصحاب األعمال وغيرهم من البالغين الذين يعانون ADHD
حتى يتمكنوا من االستفادة من نقاط القوة لديهم واالستمتاع بالنجاح والسعادة في جميع نواحي حياتهم.
ويتوفر كتابها بعنوانPlayDHD: Permission to Play…A Prescription for Adults With :
ADHD
على موقع أمازون.
لقراءة المزيد عن د .كيرستن ميليكين ،يرجي زيارة :
www.adhdexecutivecoach.com - www.kirstenmilliken.com
المنسق العام للمؤتمر
الدكتورة هدى شعبان
المدير المساعد لخدمات اإلعاقة\ الجامعة األمريكية في الكويت
كبير المستشارين \ الجمعية الكويتية الختالفات التعلم
بريد إلكترونيhudash@yahoo.com :
http://www.ldpassociation.org/drhudashaaban

برنامج المؤتمر
الجمعة  82 -ابريل 8102
قاعة احتفاالت
الجامعة األمريكية في الكويت
التسجيل
افتتاح المؤتمر
الجلسة الرئيسية
دكتور ادوارد هالويل
تاريخ اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة ()ADHD

الوقت
00:1 – 0011
00:1 – 00:1
80:1 – 00:1

سوف يقدم دكتور ادوارد هالويل وهو طبيب نفسي ممارس لألطفال والكبار ومؤسس مراكز
هالويل ،ومدرب سابق في كلية الطب بجامعة هارفارد مقدمة رئيسية حول تاريخ اضطراب
نقص االنتباه وفرط الحركة ( )ADHDفي الفصول الدراسية .وسوف يعطي مقدمة حول عالم
( )ADHDويشرح شعور من يعانون من اضطراب  ADHDمن منظور األطفال.
وسيستعرض أسلوب العقاب مقابل العالج و سيناقش كذلك التساؤل حول سبب شعور
المعلمون بالعجز وشعور األطفال بالخوف.
:0:1 – 80:1
د .كيرستن ميليكين
التعامل مع تحديات اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة ( )ADHDعن طريق اللعب
ستتحدث ميليكين في هذا العرض عن ما أسمته "بوصفه للعالج عن طريق اللعب"
سوف تقدم د .ميليكين النتائج التي تؤيد استخدام اللعب والتمتع بالروح المرحة لبناء المهارات
وإدارة تحديات  .ADHDوسواء كنت أبا أو أما أو معلما أو مربيا أو طبيبا أو أي شخص
يعاني من  ، ADHDفإن فهم العالقة بين اللعب و ADHDوما هو اللعب وكيف تكون مرحا
في أي نشاط يمكنه أن يساعدك على التعامل مع األعراض وإخراج أقصى طاقاتك.
األهداف التعليمية:
 التعريف بالبحوث المرتبطة باللعب و . ADHD
 فهم ما هو اللعب.
 تعلم االستراتيجيات الستخدام اللعب لتطوير المهارات والتغلب على التحديات
المرتبطة بـ .ADHD
 تمكين الناس لرؤية اللعب باعتباره استراتيجية فعالة ،بدال من اعتباره انحراف ،إلدارة
االنتباه واالهتمامات والتحفيز والدافعية وأكثر من ذلك.
 الحث على االستمتاع.
:001 – :0:1
استراحة لتناول القهوة والمرطبات
دكتور ادوارد هالويل

1001 – :001

نموذج  ADHDالقائم على نقاط القوة  0محرك فيراري بفرامل دراجة هوائية
في هذه الجلسة ،سوف يقدم دكتور هالويل ،والذي يعاني شخصيا من اضطراب نقص االنتباه
وصعوبة القراءة (الديسلكسيا) ،نموذج شامل دقيق من الناحية العصبية للماهية الصحيحة
الضطراب  .ADHDوسوف يناقش تأثير ( )ADHDعلى الطالب ،وكيف يركز النهج الذي
ابتكره القائم على نقاط القوة على النتائج وتطوير المواهب الكامنة فيمن يعانون من
( )ADHDوغيرها من المتالزمات ،والتي ترمي جميعها لتحقيق هدفه األساسي في الحياة
المتمثل في مساعدة الناس على السيطرة على قوى ( )ADHDوتجنب مخاطره .وانطالقا من
خبرته المهنية التي تربو ألكثر من  10عاما في هذا المجال وخبراته الشخصية على مدى
الحياة ،سوف يعرض دكتور هالويل للمعلمين كيف يمكن الستخدام التشابه بين عقل يشبه
سيارة سباق ذات فرامل دراجة هوائية في مساعدتهم على تعلم كيفية تحويل اضطراب
 ADHDلدي األطفال إلى شيء ثمين بدال من أن يكون عائقا .وسوف يساعد المعلمين على
فهم نوعية عقل األطفال الذين يعانون من  ADHDوكيفية إدارته على أفضل وجه.
5001 – 1001
دكتور كرستن ميللكين
اليقظة والحذر الذهني للمتململين

Mindfulness for Fidgerts
تدعم دراسات اليقظة والحذر الذهني امكانية تطبيقها على ذوى  ، ADHDوبخاصة
الدراسات المبنية على مدى تأثيرها على انتظام االنتباه ،والتوظيف التنفيذي وانتظام االنفعال.
حيث إن أكثر الممارسات األساسية لليقظة والحذر الذهني التي تتضمن تركيز االنتباه على
شيء معين ( مثل :تنفس الفرد) والعودة إلى هذا الشيء بعد صرف االنتباه عنه من المفترض
أن يحسن قدرات تحكم االنتباه لدى الشخص الذي يمارسها  .فهذه الممارسة تتضمن مالحظة
وتنظيم انتباه الفرد ،والتي بدورها تحسن العمليات التنفيذية .حيث إن التنظيم االنتباه المتدني
يعد عرض جوهري لـ ، ADHDوالقصور في التوظيف التنفيذي لدى ذوى  ADHDمن
األمور الشائعة ،وإن أي استراتيجيات يمكن أن تقوى تلك العمليات تستطيع أن تحسن إدارة
التحديات لذوى ADHD
خالل هذا العرض عن اليقظة والحذر الذهني  ،سوف تتعلم عن األساس العلمي لليقظة والحذر
الذهني وسوف نناقش ونمارس فنياتها التي تناسب جيدا األطفال ،والمراهقين والكبار ذوى
ADHD .استعد لتشارك ولتطرح أسئلة ولتتأمل ولتسترخي ولتكن يقظ الذهن .
األهداف:
تحديد ما يمكن أن يكون أو ال يكون ضمن مفهوم " اليقظة الذهنية".التعلم عن االثبات العلمى لفاعلية ممارسات اليقظة والحذر الذهني.التعلم عن استراتيجيات اليقظة الذهنية السهلة الستخدامها فى المنزل ،المدرسة والعمل.التعلم عن التطبيقاتالتي تدعم العادة المنتظمة لليقظة والحذر الذهني ممارسىة اليقظة والحذر الذهنى لتبدأ أو تستمر فى عادتك اآلن.تقدم الجلسات والعروض الرئيسية باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية

سيتم تقديم القهوة والمرطبات للحضور

السبت –  82ابريل 8102
قاعة احتفاالت
الجامعة األمريكية في الكويت
التسجيل
دكتور ادوارد هالويل

الوقت
8:10 – 8:00
8:10
30:10

–

اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة ( )ADHD
ما الذي يمكن عمله في الفصل الدراسي 0الدور الحاسم للمعلم
في هذه الجلسة ،سوف يشارك دكتور هالويل قصته مع السيدة /إلدريدج آرم وتأثيرها اإليجابي
عليه .وسوف يناقش الدروس التي يمكننا تعلمها من قصة جون إيرفينغ .وسيشرح لماذا يعتبر
الخوف بمثابة اإلعاقة الكبرى للتعلم .وكذلك سيقدم رؤى وأفكار حول كيفية تأثير  ADHDعلى
الطالب انفعاليا واجتماعيا وتقديم استراتيجيات لتعزيز نقاط القوة لدي الطالب .وسوف يشرح كيفية
تفادي الوقوع في دائرة الخجل والتشاؤم والعزلة عن طريق استخدام مماثلة (الخجل والتشاؤم
والسلبية العامة والعزلة ونقص اإلنتاج اإلبداعي ، )SPIN -و مهاجمة النفس ومهاجمة الحياة
وتصور األسوأ (كل شيء سيء) والفزع من القلق والهرب –  .)SLIDEوسوف يقدم مؤشرات
حول إدارة فصل الطالب الذين يعانون من  ADHDفضال عن توفير أدوات يمكن أن يستخدمها
المعلم لتشجيع وتقديم النصح والمشورة للطالب وإعادة توجيههم وتحفيزهم.
– 010:1
دكتور كرستن ميللكين
000:1
وقف وعالج الفوضى 0أسلوب اللعب للتنظيم
التنظيم مكون رئيسي للنجاح األكاديمي لدى األطفال ،ومساعدتهم على االلتزام بجداول الصف
والمواعيد النهائية  ،وااللتزام في المواد والمهام ،والحفاظ على جودة المسودات والدفاتر ووضع
حقائب الظهر في موضعها المالئم .وفى حال افتقاد المهارات التنظيمية فإن ذلك يؤدى بهم إلى
صفوف فوضوية ،وميل لعدم أداء الواجب المنزلي ونسيان المهام ،وظهور مشكالت في تدوين
المالحظة ،وميل لبدء مشروعات بدون المواد المطلوبة لها ،واالنتاجية المنخفضة ،وتدنى القدرة
على االنتباه ،والصراع العائلي األكبر فيما يخص الواجب المدرسي .
إن المهارات التنظيمية يمكن أن تعتبر واحدة من جوانب التنظيم الذاتي .وعندما يتعلم الطالب
ويمارسون مهارات تنظيم أفضل فإن ذلك يمكن أن ينتج تحسينات ذات معنى لدى الطالب في
سلوك أداء المهمة ،واالنتاجية األكاديمية ،والدقة ،والحد من السلوكيات غير المالئمة والعدوانية .
المهام الواقعية والتنظيمية تصبح صعبة للغاية للطالب ذوى  ADHDوبصفة خاصة ألنهم غالبا
روتينيون ومتململون .ومن هنا كيف يمكن أن تدرسهم وتساعدهم على ممارسة عادات تحسن
مهاراتهم التنظيمية؟ الجواب هو اللعب!!!
ستقوم د .ملليكين بتقديم بعض المعلومات الهامة عن أهمية التنظيم لذوى  ADHD .ثم تعمل
المجموعة بطرق العصف الذهني اإلبداعي لبدء تحديات التنظيم المختلفة لذلك يصبحوا أكثر
اهتماما ولديهم مستوى دافعية أعلى  ،وهذا ما يعتبر مفيدا لك ولطالبك أو غيرهم من ذوى
ADHD.هيا لتحظى بمرح منظم.
األهداف التعليمية :
تعريف مهارات التنظيم )(OTMPتحديد كيف أن المهارات التنظيمية تؤثر على نجاح األشخاص ذوىADHD.تعلم أهمية تدريس الطالب ذوى  ADHDسبب أهمية تعلم استراتيجيات تنظيمية. تعلم بعض مهارات الكوتشنج األساسية للمساعدة فى تحديد الحالة واألسلوب التنظيمى للطالب.تعلم طرق ممتعة لتحسين مهارات التنظيم ألى فرد ذوى ADHD.استراحة لتناول القهوة والوجبات الخفيفة
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دكتور ادوارد هالويل
التألق 0دورة التميز والتفوق
عملك كمعلم يزداد صعوبة في كافة األوقات .ولكن المسئولية األكثر أهمية التي يتحملها المعلم ،ال
سيما في عالم اليوم الذي أصبح يتسم باحتدام المنافسة والضغط حول األداء العالي ،تتمثل في كيفية
مساعدة الطالب على تحقيق التألق والتفوق .في الجلسة الرابعة ،سوف يناقش دكتور هالويل خطته
المكونة من خمس خطوات في دورة التميز والتفوق لحث الطالب على إخراج أفضل ما لديهم.
وسوف يناقش كيف يمكن للطالب التحول على مدار العام الدراسي وتغيرهم من األكثر إحباطا إلى
األكثر نفعا .تعمل دورة التمييز والتفوق عن طريق استغالل قوى التفاعل بين ما يوجد بداخل
الطالب وما يوجد بخارجه .الخطوات الخمس لتحقيق أعلى درجات األداء تشمل :االتصال عن
طريق اللعب والممارسة واإلتقان واإلدراك .وسوف يعرض دكتور هالويل كيف أن كل خطوة من
هذه الخطوات الخمس تعد هامة في حد ذاتها وسوف يشرح كيف يمكن للمعلمين استخدام هذه
الدورة لمساعدة طالبهم لتحقيق أفضل ما لديهم وإحراز التألق والتمييز.

8011 – 0011
دكتور كرستن ميللكين
إلعب لتتذكر
هل تالحظ أن طفلك ذو ADHDيعانى أوقاتا صعبة فى االحتفاظ بإحدى المعلومات الصغيرة
فى العقل أثناء تأديته شيئا ما آخرا ؟ على سبيل المثال ،إذا هو يساعد فى عمل المعكرونة
والهاتف يرن ،هل ينسى أنه فى حاجة إلى العودة لتقليب الصلصة؟ إذا كانت هذه المشكلة
بشكل متكرر فمن المحتمل أن لديه مشكالت فى الذاكرة العاملة .
لقد تم وصف الذاكرة العاملة على أنها مكان حفظ المعلومات " اون الين" لفترة طويلة بدرجة
كافية لمعالجتها من أجل حل مشكلة أو استكمال مهمة .واألشخاص الذين ينتبهون جيدا يبدو أن
وقت االحتفاظ بالمعلومات فى نطاق العمل العقلى يكون أكثر سهولة عن األشخاص ذوى
المهارات االنتباهية الضعيفة .واألطفال ذوى  ADHDالذين لديهم صعوبة فى هذا الجانب
سوف يكون لديهم صعوبة فى تذكر تعليمات مدرسيهم ،استدعاء القواعد المنظمة للعبة ،اتباع
توجيهات متعددة الخطوات أو حل مشكلة رياضيات فى عقلهم.
معظم الناس – وبخاصة ذوى  – ADHDيميلون للتذكر أكثر عندما يرون ،يسمعون،
ويؤدون أشياء أكثر عما يقرأنه من أشياء .إنهم بالتأكيد يحتفظون بما يتعلموه أكثر عندما
يكون التعلم ممتع .ومن المفيد إيجاد طرق الستخدام هذه األنواع من أنشطة تحسين ذاكرتهم.
إن الوالدين  ،الداعمين  ،المعلمين يمكن أن يساعدوا األطفال ذوى  ADHDفى تنمية
استراتيجيات للتذكر أكثر ،وتذكيرهم باستخدام االستراتيجيات التي تساعدهم فى ذلك ،ويلعبون
ألعابا معهموالتي سوف تحسن من قدرات ذاكرتهم العاملة .تذكر التعلم يمكن أن يكون ممتعا.
األهداف التعليمية:
 تعريف الذاكرة العاملة وكيف أن المشكالت فى الذاكرة العاملة تؤثر على ذوى. ADHD تعلم العالقة بين الذاكرة العاملة واالنتباه والعمليات المعرفية األخرى. تعلم أهمية استخدام استراتيجيات بصرية وسمعية بصفة خاصة لتحسين الذاكرة العاملة. تحديد كيفية أن اللعب يحسن التعلم والذاكرة. تحديد استراتيجيات يمكن أن يستخدمها الوالدين ،المعلمون والطالب لتحسين الذاكرة العاملة. التعلم عن األلعاب وألعاب الفيديو والتطبيقات واالستراتيجيات األخرى لتحسين الذاكرةالعاملة.
 -اكتساب خبرة المرح ! تعلم وممارسة ألعاب لتحسين الذاكرة العاملة .

استراحة لتناول القهوة
حلقة نقاش مع الدكتور إدوارد هالويل والدكتور كيرستن ميليكين
تديرها الدكتورة هدي شعبان
تقدم الجلسات والعروض باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية

سيتم تقديم القهوة والمرطبات للحضور
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