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خصائص تأخر الدماغ األيمن
الخصائص الحركية










حزق والوضعية غريبة.
ضعف التنسيق
ليس لديه ميول رياضية وال يهتم برياضات المشاركة
واسعة االنتشار في مرحلة الطفولة.
انخفاض التوتر العضلي  -تظهر العضالت نوعا من
المرونة
ضعف المهارات الحركية بشكل عام ،مثل صعوبة تعلم
ركوب الدراجة و  /أو الركض و  /أو المشي بشكل
غريب.
التكرار  /أسلوب نمطية حركية (دوران في دوائر وأذرع
متحركة)
تململ بشكل مفرط
اتصال ضعيف بالعينين
مشي أو مشى على أصابع القدم عندما كان صغيرا ً
بالعمر.

بداية
البرنامج




 4أسابيع




8
أسابيع




12
أسبوع












































المجموع
_________
الخصائص الحسية
















ضعف التوجه المكاني – تخبطات بأشياء بكثير من
األحيان
حساسية من الصوت
ارتباك عندما يُطلب منك اإلشارة إلى أجزاء مختلفة من
الجسم
شعور سيئ بالتوازن
الحد األدنى لأللم مرتفع  -ال يبكي عندما يصبح بحالة
مزاج منخفضة
يحب الدوران ،المضي بالركوب ،التأرجح ،إلخ – .أي
شيء مع الحركة.
يلمس األشياء بشكل إلزامي
فتاة غير مهتمة بالماكياج أو المجوهرات
ال يحب احساس المالبس على الذراعين أو الساقين ويشد
المالبس
ال يحب أن يلمس وال يحب أن تلمس األشياء
يشم كل سيء بشكل مفعم.
يفضل الطعام الخفيف
ال يالحظ الروائح القوية ،مثل حرق الخشب ،الفشار ،أو
تحميص الكعك في الفرن.
يتجنب الطعام بسبب مظهره.
يكره األكل وال يهتم بالحلويات

بداية
البرنامج


 4أسابيع


8
أسابيع


12
أسبوع

















































































2

Courtesy of Dr Robert Melillo

 من الصعب ارضاؤه









المجموع
_________
الخصائص العاطفية












يبكي و /أو يضحك بشكل عفوي ،ولديه نوبات مفاجئة
من الغضب أو الخوف
قلق كثير ولديه العديد من أنواع الرهاب
يتمسك "بما تعرض له من أذى" في الماضي
لديه نوبات عاطفية مفاجئة تظهر بشكل مبالغ فيه وغير
مناسبة للحالة
تجارب الهلع و  /أو نوبات القلق
يظهر أحيانًا أفكار مظلمة أو غير طبيعية
يفتقر الوجه التعبيري وال يظهر الكثير من لغة الجسد
متوتر جدا وال يبدو عليه التراخي
يفتقر إلى التعاطف والمشاعر مع اآلخرين
يفتقر إلى العاطفة التبادلية
يبدو الخوف والمخاطر في كثير من األحيان

بداية
البرنامج


 4أسابيع


8
أسابيع


12
أسبوع


















































المجموع
_________
الخصائص السلوكية
 يفكر بشكل منطقي

















غالبًا ما يغيب عن جوهر القصة
عادة ما يكون األخير للحصول على دعابة
يواجه مشكلة مع سلوك معين بحيث ال يتمكن من الخروج
عنه
يفتقر إلى اللباقة االجتماعية و  /أو معادية المجتمع و /
أو العزلة االجتماعية
ضعف إدارة الوقت دائما يكون متأخر
مشوش
لديه مشكلة في االهتمام
مفرط النشاط و  /أو متهور
لديه أفكار أو سلوكيات وسواسية
يجادل طوال الوقت وعموما غير متعاون.
تبدو عليه عالمات اضطراب عند تناول الطعام
فشل في النمو كطفل رضيع
يقلد األصوات أو الكلمات مرارا وتكرارا دون فهم
المعنى
يظهر الملل والتحفظ وغير الترابط
يعتبر غريب من قبل األطفال اآلخرين
عدم القدرة على تكوين الصداقات

بداية
البرنامج


 4أسابيع


8
أسابيع


12
أسبوع
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لديه صعوبة في مشاركة التمتع أو االهتمامات أو
اإلنجازات مع أشخاص آخرين
طائش أو بسيط على نحو غير الئق
يتفاعل بشكل غير الئق في المواقف االجتماعية
يتحدث باستمرار ويطرح نفس السؤال على التوالي
ال يوجد اهتمام مشترك أو قليل ،مثل الحاجة إلى
التصويب على موضوع لجذب انتباهك.
لم ينظر إلى النفس في المرآة كطفل صغير عند البدء
بالمشي





































المجموع
_________
الخصائص االكاديمية
 ضعف االستدالل الرياضي (المسائل ،الهندسة ،الجبر)



























ضعف القراءة والفهم والمهارات البراغماتية
يفتقد العنوان الكبير ويرى األجزاء فقط
تحليلي إلى حد بعيد
يحب "التهريج" أو الفكاهة الجسدية الواضحة
جيد جدا في العثور على األخطاء (التهجئة)
يأخذ كل شيء حرفيا
ال يصل دائ ًما إلى نتيجة عند التحدث
بدأ بالتحدث في وقت مبكر
تم اختبار ارتفاع معدل الذكاء ،لكن الدرجات تعدت
السلسلة بالكامل أو الذكاء فوق المعدل الطبيعي في القدرة
اللفظية وأقل من المتوسط في قدرات األداء
كان يقرئ اللفظ في وقت مبكر
مهتم بموضوعات استثنائية
يتعلم بطريقة روتينية (حفظ عن ظهر قلب)
يتعلم كميات استثنائية من الحقائق المحددة حول موضوع
ما
نافذ الصبر
يتحدث في رتابة ولديه تغيير صغير في مقام الصوت
يفتقر للتحاور غير اللفظي
ال يحب الضوضاء العالية (مثل األلعاب النارية)
يتحدث  /تتحدث بصوت مرتفع فيما يتعلق بما يفكر /
تفكر فيه
يتحدث أمامك مبديا ً سلوكا ً هجوميا ً
قارئ جيد لكن ال يستمتع بالقراءة
تحليلي مقاد بالمنطق
يتبع القواعد دون استبيانها
جيد في مراعاة الوقت
يحفظ التهجئة والصيغ الرياضية بسهولة
يتمتع بالمراقبة بدال من المشاركة
يفضل قراءة دليل التعليمات قبل تجربة شيء جديد

بداية
البرنامج


 4أسابيع


8
أسابيع


12
أسبوع
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 غالبًا ما كانت الرياضيات أول موضوع أكاديمي الذي
أصبح مشكلة









المجموع
_________
الخصائص المناعية المشتركة







لديه الكثير من الحساسية
نادرا ما يصاب بالزكام والعدوى
لديه أو كان لديه األكزيما أو الربو
يوجد على الجلد نتوءات بيضاء صغيرة وخاصة على
ظهر الذراعين
يظهر سلوك غير منظم ،وجيد في يوم وسيء في اليوم
التالي
يشتهي بعض األطعمة ،وخاصة منتجات األلبان والقمح

بداية
البرنامج





 4أسابيع





8
أسابيع





12
أسبوع





















المجموع
_________
الخصائص األوتونومية







مشاكل باألمعاء ،مثل اإلمساك واإلسهال
لديه معدل ضربات القلب سريعة و  /أو ارتفاع ضغط
الدم حسب العمر
يبدو عليه  /عليها االنتفاخ ،وخاصة بعد وجبات الطعام،
وغالبا ما تكون الشكاوى من آالم في المعدة
لديه رائحة الجسم
يتعرق كثيرا
دائما ما تكون األيدي رطبة ولزجة

بداية
البرنامج



 4أسابيع



8
أسابيع



12
أسبوع



























المجموع
_________
النتيجة :أضف الدرجات السبع الختالج الدماغ األيمن معًا وادخل اإلجمالي هنا ______________.
خصائص تأخر الدماغ األيسر.
الخصائص الحركية








مشكلة حركية دقيقة (الكتابة بخط اليد سيئة وبطيئة)
صعوبة في المهارات الحركية الدقيقة ،مثل وضع
األزرار على القمصان
قبضة اليد ضعيفة أو غير ناضجة عند الكتابة
يميل إلى الكتابة بشكل كبير جدا بالنسبة للعمر أو مستوى
الصف
يتعثر أكثر بالكلمات عند اإلرهاق
يظهر تأخر في الزحف والوقوف و  /أو المشي
يحب الرياضة وجيد معهم

بداية
البرنامج



 4أسابيع



8
أسابيع



12
أسبوع
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التوتر العضلي جيد
مهارات الرسومات ضعيفة
صعوبة في التعلم على عزف الموسيقى
يحب أن يثبت األشياء باليد ويهتم بأي شيء ميكانيكي
صعوبة التخطيط والتنسيق بين حركات الجسم

























المجموع
_________
الخصائص الحسية













ال يبدو أن لديه العديد من اإلصدارات أو المشكالت
الحسية ،مثل الحساسية تجاه الصوت
لديه وعي مكاني جيد
لديه الشعور الحسي جيد بخصوص التوازن
يأكل فقط كل شيء في المتناول
لديه شعور طبيعي بنسبة أعلى من المتوسط من الذوق
والرائحة
يحب العناق والتمسك
ليس لديه أي حب استطالع بشأن المالبس
لديه مشاكل معالجة سمعية
يبدو أنه ال يسمع جيدا ،على الرغم من أن اختبارات
السمع طبيعية
ينسب تأخر الكالم إلى عدوى باألذن
يصاب بحركة مرضية ولديه مشاكل مرضية حركية
أخرى
سا أو شديد الحساسية لأللم
ليس حسا ً

بداية
البرنامج


 4أسابيع


8
أسابيع


12
أسبوع






























































المجموع
_________

الخصائص العاطفية














سعيد وحنون للغاية :يحب العناق والقبلة
مزاجي وسريع االنفعال بكثير من األحيان
يحب القيام بأشياء جديدة أو مختلفة ولكن يشعر بالملل
بسهولة
يفتقد الحافز
منعزل وخجول
حذر بشكل مفرط أو متشائم أو سلبي
ال يبدو أنه يحصل على أي متعة من الحياة
منعزل اجتماعيا
يبكي بسهولة وتتأذى المشاعر بسهولة
يبدو أنه يصبح على اتصال مع مشاعره الخاصة
متعاطف مع مشاعر اآلخرين؛ يقرأ مشاعر الناس جيدا
يصاب بالحرج بسهولة
حساس جدا لما يعتقده اآلخرون عنه أو عنها

بداية
البرنامج




 4أسابيع




8
أسابيع




12
أسبوع
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المجموع
_________
الخصائص السلوكية

















يؤجّل
خجول للغاية وخاصة حول الغرباء
جيد جدا في التواصل غير اللفظي
يحظى بإعجاب جيد من قبل األطفال والمعلمين اآلخرين
ليس لديه أي مشاكل سلوكية في المدرسة
يفهم القواعد االجتماعية
لديه سوء تقدير الذات
يكره القيام بالواجبات المنزلية
جيد جدا في التفاعل االجتماعي
يجعل اتصال العين جيدا ً
يحب أن يكون حول الناس ويتمتع بأنشطة اجتماعية ،مثل
الذهاب إلى الحفالت
ال يرغب في الذهاب إلى غرف النوم
ليس  /ليست جيدة في اتباع اإلجراءات الروتينية
اتباع التوجيهات متعددة الخطوات
االتصال مع مشاعره الخاصة
القفز إلى االستنتاجات

بداية
البرنامج












 4أسابيع












8
أسابيع












12
أسبوع




































المجموع
_________
الخصائص األكاديمية

















جيد جدا في مهارات الصورة الكبيرة
مفكر بديهي ويؤدى بواسطة المشاعر
جيد في الفكرة التجريدية "متحرر" المترابطة
مهارات تحليلية ضعيفة
مرئي جدًا؛ يحب الصور واألنماط
يتساءل باستمرار لماذا تفعل شيئا أو لماذا توجد قواعد
لديه حس ضعيف للوقت
يتمتع باللمس والشعور باألشياء الفعلية
لديه مشكلة في تحديد األولويات
من غير المرجح قراءة اإلرشادات قبل تجربة شيء جديد
مبدع بشكل طبيعي ،لكنه يحتاج إلى العمل بجد لتطوير
اإلمكانات الكاملة
يفضل القيام باألشياء بدالً من المراقبة
يستخدم صوتًا جيدًا عند التحدث
يسيء أو يحذف الكلمات الصغيرة الشائعة
لديه صعوبة في قول الكلمات الطويلة
يقرأ ببطء شديد وبشكل شاق

بداية
البرنامج












 4أسابيع












8
أسابيع












12
أسبوع
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يجدون صعوبة في تسمية األلوان واألشياء والخطابات
باعتبارها احتياجات الطفل الصغير
لسماع المفاهيم أو رؤيتها مرات عديدة لتعلمها
اظهار اتجاها نزوليا في درجات االختبار أو انجاز األداء
المدرسي
العمل المدرسي غير متناسق
كان متكلما في وقت متأخر
لديه صعوبة في نطق الكلمات (يفتقر لسماع الصوت)
لديه صعوبة في تعلم األبجدية مثل أغاني األطفال أو
األغاني لدى الشباب
صعوبة في إنهاء الواجب المنزلي أو إنهاء المحادثة
يعمل قبل التفكير ويرتكب أخطاء متهورة
أحالم اليقظة بشكل كبير
لديه صعوبة في تحديد تسلسل األحداث بالترتيب الصحيح
كثيرا ما يكتب الرسائل بشكل عكسي
ضعيف في مهارات الرياضيات األساسية
لديه مهارات حفظية ضعيفة
لديه قدرة أكاديمية ضعيفة
لديه معدل ذكاء أقل من المتوقع والعالمات اللفظية أقل
من الدرجات غير اللفظية
انجاز بشكل سيء في االختبارات اللفظية
يجب أن يُطلب منه القيام بشيء عدة مرات قبل التأثير
عليه
تأتاة أو تلعثم عندما كان صغيرا
سيء في التهجئة
ال يقرأ االتجاهات بشكل جيد













































































































المجموع
_________
الخصائص المناعية المشتركة







االصابة بالتهابات األذن المزمنة
عرضة لألورام أو الخراجات الحميدة
تناول المضادات الحيوية أكثر من  10إلى  15مرة قبل
سن العاشرة
وضع أنابيب في األذنين
اإلصابة بنزالت البرد بشكل متكرر
ال يوجد حساسية

بداية
البرنامج




 4أسابيع




8
أسابيع




12
أسبوع




















المجموع
_________
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الخصائص األوتونومية
 لديه مشكلة في التبول الالإرادي
 لديه أو كان لديه ضربات قلب غير منتظمة ،مثل عدم
انتظام ضربات القلب أو دمدمة قلبية

بداية
البرنامج



 4أسابيع



8
أسابيع



12
أسبوع



المجموع
_________
النتيجة :أضف الدرجات السبع الختالج الجهة اليمنى للدماغ م ًعا وادخل اإلجمالي هنا ______________.
معدل الدماغ األيمن____________ :
معدل الدماغ األيسر____________ :

9

