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 تمييد:

يعتبر عسر القراءة أحد أكثر أنواع صعوبات التعمـ النوعية انتشارا، فيو اضطراب عصبي نمائي يؤثر في 
و قبؿ التطرؽ الى ىذه الصعوبة البد مف التطرؽ اوال الى  ميارة  قدرة الفرد عمى اكتساب ميارات القراءة.

 تعتبر محصمة تفاعؿ العديد مف العمميات المعرفية  وبعدىا نفصؿ في عسر القراءة.و التي  القراءة 
 اوال: القراءة-

 تعريف القراءة: 

لقد تعددت و تنوعت التعاريؼ الخاصة بالقراءة، حيث ال يوجد اتفاؽ بيف الباحثيف في تعريفيـ ليا و مف 
 بيف التعاريؼ الموجودة نذكر ما يمي:

"بانيا عممية تتكوف مف عممتيف ىما: الترميز و الفيـ. و تتكوف عممية الترميز : Aron (1982)يعرفيا 
ىي األخرى مف مرحمتيف ىما: العمميات المتزامنة و العمميات المتتابعة لبعض الوحدات داخؿ الكممة أو 
 الجممة. و تشمؿ المرحمة الثانية في عممية القراءة عمى تكويف األفكار و التي يتبعيا ربط وحدات
 المعمومات التي تكوف متاحة بواسطة عممية الترميز و يستخدـ مصطمح الفيـ لإلشارة إلى ىذه العممية" .

"بانيا عممية فؾ الشفرة و التي تتضمف عممية التعرؼ عمى الكممات و Waller (1984) كما يعرفيا 
قراءة و إنيا إعادة بناء الرموز و ىي عممية فيـ المعنى باعتبار اف الفيـ عممية متممة لفعؿ أو حدث ال

 لممادة المقروءة و التي تظير في صفحة مكتوبة أو مطبوعة".

،"بانيا عممية فيـ المكتوب و التي تتضمف عمميتيف Lapp  (1988) و Anderson ويعرفيا أيضا
 فرعيتيف ىما: عممية فؾ الشفرة و عممية تركيب الشفرة"

 المحاضرة الثانية:  عسر القراءة
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 مراحل نمو القراءة: 

 ست مراحؿ لنمو ميارات القراءة لدى التمميذ العادي:  إلىLerner   (2000)تشير

 المرحمة األولى:-

و ىي مرحمة األمية أو مرحمة ما قبؿ القراءة و تظير في عمر ما قبؿ ست سنوات و فييا يبدي الطفؿ  
 اىتماما بالقراءة حيث يقرأ الصور و اإلشارات.

الخطية و عممية التعرؼ تكوف كمية مف بحيث يتـ التعرؼ المباشر عمى الكممة مف خالؿ خصائصيا 
 . خالؿ مؤشرات لسانية. و تعرؼ بمرحمة الشكؿ الخطي

 المرحمة الثانية: -

و ىي مرحمة تحويؿ الرموز المكتوبة إلى رموز منطوقة و تظير في سف السادسة أو السابعة مف العمر  
فيتـ ربط الحرؼ بالصوت الموافؽ  و  يستطيع فييا الطفؿ قراءة الحروؼ اليجائية أو مقاطع مف الكممات.

لو و جمع األصوات المتتالية لمحصوؿ عمى المعنى اإلجمالي لمكممة. و بذلؾ يستعمؿ في ىذه المرحمة 
 .    و تعرؼ ىذه المرحمة بالمرحمة األبجدية (Procedure d’Assemblage)الطريقة التجميعية

  المرحمة الثالثة:-

تظير في سف السابعة و الثامنة. و فييا يستطيع القراءة بطالقة و فيـ  و ىي مرحمة الطالقة في القراءة و
، اف في ىذه المرحمة تكوف (2002)و أخروف  Cheminal . كما يشير  الكثير مف المواد المكتوبة

الكممة محممة إلى وحدات نحوية دوف استعماؿ نظاـ التحويؿ الخطي الصوتي و تستعمؿ في ىذه الحالة 
 .(Procedure d’Adressage)طريقة اإلرساؿ 

  المرحمة الرابعة:-

و ىي مرحمة توظيؼ القراءة في عممية التعمـ و تظير في الفترة العمرية ما بيف سف الصؼ الرابع و 
 الصؼ الخامس األساسي و فييا يستطيع الطفؿ توظيؼ ميارة القراءة في التعمـ.                        

 المرحمة الخامسة: -
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مة توظيؼ القراءة في عدد مف المجاالت و تظير في المرحمة العمرية ما بيف الصؼ التاسع و ىي مرح
حتى نياية المرحمة الثانوية و فييا يستطيع الفرد توظيؼ القراءة في الحصوؿ عمى المعمومات و مناقشة 

 ذة.األفكار و زيادة المفردات، كما تزداد قدرتو عمى القراءة االستيعابية و القراءة الناف

 المرحمة السادسة:-

و ىي مرحمة توظيؼ القراءة في عدد مف مجالت الحياة و تظير في المرحمة الجامعية مف عمر الفرد،  
 حيث يستطيع فييا الفرد توظيؼ القراءة لسد حاجاتو الشخصية والمينية و فيـ وجيات نظر األخريف .

 ثانيا: عسر القراءة: 

 :                            (Dyslexie)تعريف عسر القراءة -
" وتعني lexie" و معناه في الالتينية عسر أو صعوبة،  و"  Dys"كممتيف يتكوف ىذا المصطمح مف 

 الكممة المكتوبة أو القراءة  ، بمعنى  اضطراب وظيفة القراءة أو عسر القراءة.
الباحثوف لتشعبيا و اختالؼ  و يعتبر عسر القراءة مف االضطرابات التي اختمؼ في تعريفيا العمماء و

نظريات تفسيرىا و يصعب االعتماد عمى تعريؼ واحد يكوف مقنعا و شامال و مف بيف التعاريؼ التي 
 وجدت نجد:

و التي تعرؼ عسر القراءة عمى أنو "صعوبة خاصة في التعرؼ و الفيـ        Maisonny ( (1960 تعريؼ
            ي إلى اضطراب عميؽ لتعمـ القراءة و النحو" و إعادة إنتاج الرموز المكتوبة و التي تؤد

و اكتساب آليتيا، بالرغـ مف وجود  تعمـ القراءة بأنو اضطراب دائـ في"Critchly    (1970) يعرفوكما 
و يرتبط باضطراب معرفي أساسي ذو اصؿ  اجتماعية مالئمة  فرص و و تعميـ مالئـ ذكاء عادي

 تكويني"
(: بأنو "صعوبة تعمـ ذات منشأ بنيوي تشمؿ القراءة       1979الجمعية البريطانية لمدسميكسيا )في حيف تعرفو 

و قد تكوف مصحوبة بصعوبة في الحساب. و تتصؿ بشكؿ خاص بإتقاف و استعماؿ  و الكتابة أو بعضيا
 المغة المكتوبة، كما أنيا تؤثر أيضا عمى المغة الشفيية  إلى درجة معينة.

" فإف عسر القراءة ىو اضطراب يظير في عدـ تمكف الفرد مف : تحاد الدولي لعمـ األعصابو حسب  اال
تعمـ القراءة عمى الرغـ مف وجود قدرات عقمية عادية و بالرغـ مف تمقيو التعميـ و التدريب المناسب عمى 
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صعوبات إدراكية القراءة ووجود خمفية اجتماعية و ثقافية مالئمة. و عسر القراءة يبنى عمى أساس وجود 
 ذات منشأ تكويني" .

 عسر القراءة ىو صعوبة نوعية دائمة في تعمـ المغة المكتوبة: "كما تعرفو منظمة الصحة العالمية كالتالي
و التي نجدىا عند طفؿ لو ذكاء عادي، بدوف عاىات حسية و بدوف مشاكؿ اجتماعية عائمية أو         

 أو تربوي". انفعالية و ال يعاني مف حرماف ثقافي
نستنتج بناءا عمى ما ورد مف تعاريؼ أف عسر القراءة ىو اضطراب نفسي عصبي نمائي،  يؤثر عمى 
قدرة الفرد في تعمـ    و إتقاف ميكانزمات القراءة، كالتعرؼ عمى الكممات مف خالؿ فؾ تشفيرىا أو 

ف وجود ذكاء عادي، سالمة التوصؿ إلى الفيـ و إعادة إنتاج الرموز المكتوبة بصفة صحيحة، بالرغـ م
حاستي السمع و البصر عدـ وجود إصابات دماغية مكتسبة، توفر الفرص التعميمية و االجتماعية و 

 االقتصادية و الثقافية المالئمة.
و أماـ ىذا االختالؼ في التعاريؼ لعسر القراءة، مف البدييي أف مظاىر عسر القراءة تكوف متنوعة و 

 يمي. ىذا ما نتطرؽ لو فيما
 مظاىر عسر القراءة:

ـ مظاىر عسر القراءة في النقاط التالية:  يمكف تحديد أى
 حذؼ بعض الكممات أو أجزاء مف الكممة المقروءة.    -

إضافة بعض الكممات إلى الجممة أو بعض المقاطع أو بعض األحرؼ إلى الكممة المقروءة غير  -
 موجودة في النص األصمي.

بأخرى قد تحمؿ بعضا مف معناىا، فمثال يمكف أف يقرأ كممة "العالية" بدال مف إبداؿ بعض الكممات  -
 "المرتفعة" أو الطالب " بدال مف "التالميذ".

 تكرار بعض الكممات أكثر مف مرة دوف مبرر. -
 قمب األحرؼ و تبديميا و ىي مف أىـ األخطاء الشائعة في عسر القراءة. -
شابية رسما أو المختمفة لفظا مثؿ )ع، غ( أو )ج، خ، ح(             ضعؼ في التمييز بيف األحرؼ المت -

 أو )ب، ت، ث، ف( أو )س، ش(.
ضعؼ في التمييز بيف األحرؼ المتشابية لفظا و المختمفة رسما مثؿ )ؾ، ؽ(،) ت، د، ض(، )س،  -

 ز(.
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 ضعؼ في التمييز بيف أحرؼ العمة فقد يقرأ كممة "فيؿ" بدال مف "فوؿ". -
في تتبع مكاف الوصوؿ في القراءة و ازدياد حيرتو و ارتباكو عند االنتقاؿ مف نياية السطر إلى صعوبة  -

 الذي يميو أثناء القراءة بداية السطر
 قراءة الجممة بطريقة بطيئة أو سريعة و غير واضحة -
 
. 
 
 
 
 

 أنواع عسر القراءة: 
نوعيف مف عسر القراءة، النوع األوؿ يكوف مصحوبا بعسر الكتابة،  Degerineوصؼ الطبيب الفرنسي 

أما النوع الثاني مف عسر القراءة فيظير دوف وجود اضطراب أو صعوبة في الكتابة .و صنؼ العمماء 
 عسر القراءة إلى نوعيف:

 : (Dyslexie acquise) عسر القراءة المكتسب-
اضطراب في القراءة ناتج عف إصابة في الدماغ، أي أف المصاب كاف يستطيع القراءة و و ىو عبارة عف 

 يتقنيا قبؿ تعرضو لحادث أو إصابة الدماغ.
 : ( Dyslexie développementale) عسر القراءة النمائي -

عادي و ال  و ىي صعوبات في القراءة يواجييا الطفؿ منذ بداية تعمـ القراءة، بالرغـ مف أنو يتمتع بذكاء
يوجد العديد مف األبحاث التي أنجزت في عمـ  يعاني  مف األمراض العصبية و االضطرابات انفعالية . و

النفس العصبي أو العمـو العصبية حوؿ عسر القراءة النمائية، التي افترضت وجود أنماط مختمفة لعسر 
، حيث صنفوا عسر Coltheart (1993) و  Casties و  Boder (1973) القراءة مف بينيا نجد: 

إلى األنواع التالية: عسر القراءة الفونولوجي، عسر القراءة السطحي و عسر القراءة المختمط. إال  القراءة
أضافت نوعا آخرا و ىو عسر القراءة البصري االنتباىي. و فيما يمي عرض  Valdoise (1995)أف 

 ليذه األنواع:

 ة:  عسر القراءةالمحاضرة الثالث

 )تابع(
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  : (Dyslexie phonologique)عسر القراءة الفونولوجي-
مف األطفاؿ المصابيف بعسر القراءة.  و تظير العيوب الصوتية بشكؿ كبير في ىذا  % 67و يمثؿ  

الصوتي لـ تصبح بعد آلية عند الطفؿ، كي يتمكف مف  –النوع، بحيث أف استراتيجية التحويؿ الحرفي 
و يتميز ىذا النوع مف      ا.الجمع بيف الحرؼ و صوتو، ليذا يجد صعوبات في قراءة الكممات و تيجئتي

عسر القراءة بوجود اضطراب في سيرورة التجميع ) المسار الفونولوجي( فالكممات المتقاربة فونولوجيا 
يكوف مف الصعب التعرؼ عمييا، ليذا يعتمد ىؤالء األطفاؿ عمى سياؽ النص المقروء، كاستراتيجية 

كما أف شبو الكممات تقرا بصعوبة، أما الكممات ات. تعويضية يستعمميا ىؤالء األطفاؿ لمتعرؼ عمى الكمم
األخرى المنتظمة و غير المنتظمة تقرا بصفة صحيحة شرط أف تكوف ضمف المخزف المعجمي الخطي 

صعوبات في الحروؼ المتقاربة بصريا أو سمعيا، قمب الحروؼ،  كما نجد في ىذا النوع الداخمي لمطفؿ.
 ة حروؼ أخرى .حذؼ الصوامت و المقاطع و كذلؾ إضاف

  :( (Dyslexie de surfaceعسر القراءة السطحي -
)  مف األطفاؿ المصابيف بعسر القراءة، نجد فييا إصابة المسار المعجمي أو اإلحالة % 10و يمثؿ  

 أي أف استراتيجية معنى دوف الكممات يتمكف األطفاؿ مف قراءة القراءة عسر مف النوع ىذا وفي. االرساؿ(
 سمسمة، في تجميعيا ثـ تحميميا الكممة مف خالؿ مكونات عمى حيث يتعرفوف      سميمة لدييـ التجميع
 ألف تنظيمية أخطاء تسمى أخطاء في ويقعوفغير المنتظمة  الكممات عمى التعرؼ مف يعانوف لكنيـ

 ال بالتاليو  الذىني المعجـ في مخزنة ( غيرMots irréguliers)       غير المنتظـ بشكميا الكممات
مثال استحضارىا. ليذا يمجئوف إلى استعماؿ االستراتيجية السميمة و ىي استراتيجية التجميع.  مف يتمكنوف

« Monsieur »   تقرأ [Môsjoer ]  ، كما يقوموف بالعديد مف األخطاء بالنسبة لمكممات القصيرة. كما
يعانوف أيضا مف عسر الكتابة أكثر حدة مف عسر القراءة الفونولوجي، إذ يميموف إلى كتابة الكممات 

 . Aricoتكتب    Haricotصوتيا مثال:  
عمى تخزيف الكتابة  و في ىذا النوع  يوجد اضطراب في الذاكرة البصرية و ىذا ما ينقص مف قدرتيـ

 بالنسبة لمكممات غير المنتظمة.
 : (Dyslexie mixte) عسر القراءة المختمط- 
 % 23نجد في ىذا النوع بعض خصائص عسر القراءة الفونولوجي و عسر القراءة السطحي. و يمثؿ  

و مسار  و يكوف فييا كال المساريف مصابيف مسار التجميع مف فئة األطفاؿ المصابيف بعسر القراءة



مقٍاس صعوباث التعلم االكادٌمٍت                                              السنت االولى ماستر   

تخصص علم النفس المذرسًاالستارة: لوزاعً  رزٌقت                                            
 

اإلحالة    . و تكوف سيرورة القراءة في السنة األولى و الثانية ابتدائي بكثرة فونولوجية، ثـ تتدخؿ تدريجيا 
السيرورات البصرية في المراحؿ األخرى لمقراءة،  بحيث تكوف متأخرة  حتى السنة الثالثة. و بالنسبة 

التي يعاني منيا تكوف في السنة األولى و  لمطفؿ الذي يعاني مف عسر القراءة المختمط، فإف المشاكؿ
  الثانية فونولوجية و تتحوؿ فيما بعد الضطراب المسار المعجمي.

 و يتميز ىذا االضطراب باألعراض التي ذكرناىا في النوع األوؿ و الثاني.
  :(Dyslexie visuo-attentionnelle)عسر القراءة البصري االنتباىي -3-3-2-4

عسر القراءة ال نجده في كؿ التصنيفات، وتـ إدراجو كاضطراب مصاحب لعسر القراءة إف ىذا النوع مف 
و ليس كعامؿ خاص أو نوع خاص في عسر القراءة. و يرجع عسر القراءة في ىذا النوع مف أنواع عسر 

عالج تمس المعالجة البصرية و الخطية لمكممة. فمكي تو التي  القراءة إلى إصابة السيرورة البصرية العامة
   السالسؿ الخطية لمكممة، يجب أف تحظى بمعالجة بصرية انتباىيو.

ففي وضعية القراءة يتدخؿ االنتباه البصري و يكوف انتقائيا و متتابعا بالنسبة لكؿ كممة، ثـ يتـ التعرؼ 
 عمى الكممات. و في ىذا النوع مف عسر القراءة فإف الطفؿ ال يتمكف مف معالجة كؿ المعمومات البصرية

 . لمكممات     و يقتصر عمى معالجة بعض الحروؼ فقط
 
 
 
 

 أسباب عسر القراءة: -5-3
ال يوجد سوى بضع سنوات، عمى تصنيؼ عسر القراءة عمى أنيا صعوبات تعمـ ترتبط باضطراب معيف   

االقتصادية، الثقافية و التربوية دورا حاسما فييا. أما في الذكاء و يكوف لمعوامؿ النفسية، االجتماعية، 
حاليا فاألمر ليس كذلؾ، فطواؿ خمسة عشر عاما األخيرة مف البحوث المختمفة توضحت خصوصيات 

و أكدت األبحاث في عمـ النفس العصبي أف سبب عسر القراءة لدى  بنية دماغ المصاب بعسر القراءة.
 تمس الميكانزمات الدماغية لمطفؿ.  Constitutionnelleاألطفاؿ يرجع إلصابة تكوينية 

     . كما أنيا ترتبط باضطرابات معرفية ىامة ذات اصؿ تكويني
     

 :  عسر القراءةالمحاضرة الرابعة

 )تابع(
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األسباب النفسية، االجتماعية، الثقافية و االقتصادية ، ليس ليا أي دور في أف  Habib  (2004)و يؤكد
 مشكمة.   حدوث ىذا االضطراب بالرغـ مف أنيا قد تزيد مف حدة ال

 .اختمفت إذف األسباب المؤدية ليذا االضطراب باختالؼ التوجيات النظرية لمباحثيف.ف
 أسباب وراثية:-

أكدت األبحاث أف العوامؿ الوراثية تمعب دورا كبيرا في عسر القراءة، فإذا كاف أحد األولياء مصاب بعسر 
 القراءة، فخطر اإلصابة بيذا االضطراب في نفس العائمة يكوف كبير. 

 :لعصبيةاألسباب ا
 وجود نسبة كبيرة من المادة الرمادية:-

طبيعية مف آالؼ الخاليا الزائدة، مكونة "الثآليؿ"  وجود مجموعات غير نالحظ في حالة عسر القراءة
، في نصؼ الكرة المخية األيسر وتحديدا في المناطؽ المخصصة لمياـ مراقبة المغة Ectopiesالقشرية أو

(Regions Perisylvienne.) 
  تشوىات مجيرية عمى المسارات البصرية والسمعية:-
تشوىات  وجود المصابيف بعسر القراءة و اكتشفوا قاـ المتخصصيف في مجير الدماغ بتحميؿ أدمغة 

خموية عمى السطح القشري في عمؽ نصفي الكرتيف المخيتيف، في مكاف يسمى نواة الجسـ الركبي 
(Corps Genouillésالتي تربط بيف المسارات السمعية و بصرية ). 
الكروي المخي اضطراب عمى مستوى منطقة التقاطع بين الفصين الصدغي و القفوي لمنصف -

 األيسر:
لـ يمض وقت طويؿ عمى اكتشاؼ العالقة بيف القراءة و النشاط الدماغي، فبفضؿ الربط التشريحي 

 مف تقديـ1892سنة   Dejerineالعيادي لمنصؼ الكروي األيسر المسيطر بالنسبة لمغة، تمكف ديجريف 
ع إلى فقداف نوعي لقدرات فؾ الترميز و التي ترج (Alexie) أوؿ حالة تعاني مف عدـ القدرة عمى القراءة

 في المغة المكتوبة، مف جراء إصابة دماغية مكتسبة. 
 الالتناظر بين  األجزاء اليمنى واليسرى لبعض المناطق المعينة من سطح الدماغ: -

أظيرت الدراسات التي أجريت مؤخرا اختالفيف جوىرييف بيف أدمغة عسيري القراءة وغير المصابيف بعسر 
القراءة مف خالؿ الالتناظر بيف  األجزاء اليمنى واليسرى لبعض المناطؽ المعينة مف سطح الدماغ،  

   Corps Calleux  الثفني وأيضا زيادة حجـ الجسـ
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الذي يكوف عادة أكثر  (Planum Temporale) غياب التناظر في الجزء العموي لمفص الصدغي -
 .      عرضا في النصؼ الكروي األيسر

 ضطراب في االتصال بين المناطق األمامية و المناطق الخمفية لمدماغ:ا-
توجد عدة دراسات استعممت تقنيات التصوير الدماغي الوظيفي مثؿ التصوير بالبث البوزيتروني لقياس 
تغيرات مجرى الدـ ووضحت أف دماغ المصابيف بعسر القراءة ال يعالج األصوات المغوية بنفس طريقة 

يوف. فمدى المصابيف بعسر القراءة وجد اضطراب في االتصاؿ بيف المناطؽ الخمفية لمدماغ القراء العاد
ـ بتقطيع الكممات إلى وحدات فونولوجية                                                  التي تقـو بالتعرؼ البصري لمكممات و المناطؽ األمامية التي تقو

 :وجود خمل وظيفي فيواختالف في تركيبة المخيخ أو -
اف المخيخ مسؤوؿ عف معالجة الكالـ و القدرة عمى تقدير الوقت و التوازف و معالجة معمومات المغة. و 

 أف أي خمؿ في وظيفة المخيخ ينتج عنو عسر القراءة بمختمؼ أنواعيا.
 نمو غير متوازن في أعصاب كبيرة في الدماغ:-
و ىذه الخاليا  (Magnocellulaires)زف لخاليا دماغية كبيرة إف عسر القراءة يعود إلى نمو غير متوا 

مسؤولة عف ادراؾ الزمف و األحداث الحركية و حتى األوامر البصرية تدوف في ىذا النظاـ مف 
األعصاب. و أي خمؿ أو ضعؼ يصيبو يؤدي إلى تشوش بصري في تسمسؿ الحروؼ. و بالتالي فإف 

المكتوبة و ىذا يعادؿ أيضا الضعؼ السمعي لتمبية الحاجات الذاكرة البصرية تكوف ضعيفة لمكممات 
 السمعية لمقراءة. و أي ضعؼ في ىذا المجاؿ يؤدي إلى صعوبات كالخمط بيف األصوات .

 األسباب المعرفية:-
 -وجود اضطراب فونولوجي:

ووضحت  يشغؿ االضطراب الفونولوجي مكانة مركزية لدى عدد كبير مف األطفاؿ المصابيف بعسر القراءة
األبحاث أف عسر القراءة ىو نتيجة الضطراب المغة الشفوية و يتميز بوجود مشاكؿ في قراءة الكممات 

 و التي تشكؿ عائقا في ربط الحروؼ باألصوات. المنعزلة و اضطراب  في السيرورات الفونولوجية
 اضطراب الذاكرة العاممة:-

في الدماغ لفترة قصيرة قبؿ تحويميا إلى الذاكرة طويمة تستخدـ الذاكرة العاممة لحفظ المعمومات الجديدة 
و أثبتت الدراسات أف وجود أي اضطراب في عمؿ ىذه الذاكرة سوؼ يؤدي بشكؿ مباشر و    المدى.

 أساسي إلى عسر القراءة .
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 وجود خمل مزدوج )التسمية السريعة  لألشياء و المعالجة الفونولوجية(:-
لمصابيف بعسر القراءة، يعانوف مف خمؿ في التسمية السريعة لألشياء. و ىناؾ نظرية ترى بأف األطفاؿ ا

 أف التسمية السريعة و الخمؿ في المعالجة الفونولوجية ىي مصادر مختمفة لصعوبات القراءة.
 خمل في اإلدراك الحسي:-

يرجع عسر توجد فرضية تشير إلى العالقة بيف وجود خمؿ في الميارات الحسية لدى الفرد و القراءة. و 
، إلى وجود خمؿ في العمميات الحسية و يتضمف خمال في معالجة المعمومات  Snowlingالقراءة حسب

البصرية أو السمعية أو في سرعة معالجة ىذه المعمومات، الف القراءة عممية معقدة تتطمب معالجة شاممة 
لمطبوعة يجب أف تكوف لحظية و و كذلؾ فإف االستجابة لممعمومات ا و سريعة لكمية كبيرة مف المعمومات

 الية. وليذا فاألطفاؿ المصابيف بعسر القراءة ال يستطيعوف العمؿ بالسرعة المطموبة .
 
 
 
 
 

 :تشخيص عسر القراءة -1
القراءة أو التشخيص ىو عممية يتـ مف خاللو استبعاد بعض العوامؿ التي يمكف أف تسبب صعوبات في 

جممة مف العوامؿ التي  Cim10 و DSMI 4أف يكوف تشخيص سمبي، فذكرت التصنيفات العالمية ؾ 
عامؿ  –اضطرابات حسية أو عصبية  –تأخر ذىني  -يجب استبعادىا حتى نحدد ىذا االضطراب

لحركة الذي اضطرابات الحركة الزائدة أو اإلفراط في ا - .التمدرس وأي خمؿ في عممية التمدرس وظروفيا
يصاحب ضعفا في االنتباه وىذا ما يؤثر عمى نشاط القراءة ويجب التمييز بيف األطفاؿ الذيف يعانوف مف 
عسر القراءة واضطرابات القراءة الناتجة عف ىذا األخير كما يجب األخذ باالعتبار اختالالت وظيفية 

يا التشخيص لمطفؿ كحد يسمح وكذلؾ ثـ تحديد فترة زمنية يخضع ل - .مثؿ: نقص السمع أو البصر
بعدىا تشخيص ىذا االضطراب وتميزه عف االضطرابات التي قد تكوف عابرة. وىي عادة ما تكوف بسنتيف 

 - .بعد الدخوؿ المدرسي أي بداية السنة الثالثة ابتدائي، فعمى أساسو ىو تأكيد التأخر في القراءة
 (. 119)السرطاوي، مرجع سابؽ، ص 

)تابع( عسر القراءة المحاضرة الخامسة:  
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ـ يتـ تشخي  ص عسر القراءة باالعتماد عمى محؾ التبايف ويتعمؽ باختالؼ بيف قدرات الطفؿ العقمية كما يت
)إما أف يقاس ىذا المحكـ بتطبيؽ اختبارات ذكاء أو اختبارات لتقييـ القراءة وعمى األساس بمقارنة 

ظاـ وعامؿ آخر ال يقؿ أىمية عف األوؿ خاص بنوع الن .الدرجات المحصؿ عمييا في الذكاء والقراءة
أف المغة العربية يكوف فييا التشخيص  2005Demonetالمغوي الذي يتـ فيو تعمـ القراءة وذكرت الباحثة 

 . صعبا ويتـ أساس عمى تقييـ سرعة القراءة.
و أىـ عممية في تشخيص عسر القراءة ىي مرحمة تطبيؽ الميزانية األر طفونية ااو الميزانية النفسية 

 . العصبية  في عممية التقييـ
و بعد جمع المعمومات و تحميميا كميا و كيفيا يتمكف مف تشخيص ىذا االضطراب بدقة. و يتـ التأكد أف 
المشكمة األساسية التي يعاني منيا الطفؿ في القراءة ترجع لمشكمة عصبية نمائية، ناتجة عف وجود 

و التربوية و الثقافية و  اضطراب في الشبكة العصبية لمقراءة و ال دخؿ لمعوامؿ النفسية و االجتماعية
االقتصادية أي دور فييا، لكف لو توفرت ىذه العوامؿ باإلضافة إلى مشكمة القراءة فبإمكانيا أف تزيد مف 

 حدة الصعوبات التي يعانييا الطفؿ.
و   (Lefavrais)لمباحث  (l’Aouette )تشخيص عسر القراءة نجد اختبار  اختبارات و مف بيف نماذج

 المستوى نفس مف أقرانو بقراءة المعسر الطفؿ قراءة مقارنة ىذا االختبار مف ألساسيا اليدؼ يتمثؿ
 تحديد خالليا ويتـ أولى كمرحمة الجيرية القراءة تقييـ يتـ الصدد ىذا وفي السف. نفس مف أو الدراسي
 المفحوص أداء عف نتكمـ وىنا الزمني بالعمر ومقارنتو القرائي العمر حساب خالؿ مف بالسنوات التأخر

 انحراؼ درجة مقارنة يمكف كما فأكثر. شير 24 و شير 18 بيف التأخر تحديد ويتـ سنو. حسب المنتظر
 بحيث المعياري االنحراؼ متوسط مع مقنف نص قراءة في المفحوص عمييا يتحصؿ التي العددية القيمة
 أو تأخر مف يعاني المفحوص القوؿ أف ىذا مف يمكننا الذي الشيء فأكثر بدرجتيف االنحراؼ قيمة تحدد
 عدد و القراءة بزمف أساسا الحسابية والمتوسطات المعيارية الدرجات ىذه وتتعمؽ .القراءة في عسر

  .القراءة في والسرعة األخطاء
الفرنسي وفي الوسط العيادي الجزائري بعد تقنينو و تعييره  العيادي الوسط في استعماال األكثر الرائز وىو

 قزادري(،مف طرؼ )غالب 
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 المداخل العالجية في عسر القراءة:
ىناؾ ثالثة مداخؿ عالجية يعتمد عمييا في معالجة عسر القراءة و ىي المدخؿ الطبي، المدخؿ السموكي  

 و المدخؿ المعرفي                                                                              
 المدخل الطبي 

ـ ىذا  المدخؿ عمى افتراض أف عسر القراءة ىو نتيجة وجود أو خمؿ في إفراز اليرمونات وىما ىرموف يقو
التستوستروف الذي يقؼ خمؼ ضعؼ نمو النصؼ الكروي األيسر لممخ خالؿ فترة الحمؿ لألطفاؿ ذوي 

فؿ عسر القراءة، مما ينشأ عنو خمؿ وظيفي واضطراب في النظاـ المغوي والمفردات المغوية لدى الط
 والعالج يكوف كاآلتي:

استخداـ ىرموف التستوستروف وضبطو لدى الطفؿ ربما يؤدي إلى نشاط  المراكز الوظيفية لمنظاـ  -
 المغوي والمفردات المغوية بيف النصفيف الكروييف لممخ.

ية االستثارة المغوية المناسبة ربما يسمح باستثارة مراكز المغة وتنشيطيا مف خالؿ الممارسات المغو  -
 القرائية                 المستمرة.

 -المدخل السموكي
 تتمثؿ جوانب العالج وفؽ ىذا المدخؿ في:

تعميـ الطفؿ أوجو التشابو واالختالؼ بيف أصوات الحروؼ ونطقيا واألنماط البصرية )شكؿ الحروؼ(  -
 وسط الكممة و آخر الكممة. في أوؿ الكممة

سمعية منطوقة لمزج أصوات الحروؼ ودعـ تقدـ الطفؿ في  تحميؿ أصوات الحروؼ مع إعطاء صورة -
 نطؽ مجموعات متقدمة مف الكممات.

استخداـ األشكاؿ والمجسمات لمحروؼ واأللواف واستخداـ الوسائؿ التعميمية الميمة في التدريب عمى  -
 الكممات.

لطمب مف الطفؿ التمييز استعماؿ تراكيب الكممات متعددة المقاطع مع تمويف كؿ مقطع بألواف مختمفة وا-
 يبنييا )المطيري، بدوف سنة(.

 المدخل المعرفي: -
تعددت البرامج و الطرؽ المخصصة لتدريب و تعميـ المصابيف بعسر القراءة و التي تختمؼ فيما بينيا 
اعتمادا عمى الخمفية النظرية المتبناة. فيناؾ برامج عالجية تقـو عمى أساس تدريب الطفؿ عمى ميارات 
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معينة كالتدريب عمى المستوى الفونولوجي. و ىناؾ برامج تركز بالدرجة األولى عمى اإلدراؾ البصري 
 لمرموز المكتوبة و ادراؾ العالقة بيف الحرؼ المكتوب و الصوت المنطوؽ . 

 و قبؿ تقديـ ىذه البرامج ال بد أف نشير إلى عدـ مالءمة جميع البرامج العالجية لعسر القراءة في المغة
العربية نظرا لطبيعة ىذه المغة و طبيعة األنظمة المستخدمة في الكتابة. لذلؾ سوؼ نذكر فقط البرامج 

 التي يمكف تطبيقيا في البيئة العربية بعد إجراء التعديالت الالزمة عمييا .
 :Bruner و Engelmanبرنامج  -

مستويات المستوى األوؿ والثاني وىو برنامج لعالج مشكالت القراءة لدى التالميذ، يتكوف مف ثالثة 
 يعمالف عمى تأكيد الميارات األساسية عند التالميذ و عمى الواجبات المنزلية والكتب العممية وتشمؿ:

 تدريبات لتعميـ الميارات الخاصة باالتجاىات نحو اليميف و اليسار. -
 ئة ثـ سريعة تدريبات عمى توليؼ الكممات لتعميـ اليجاء مف نطؽ الكممات بطريقة بطي -
 تدريبات )اإليقاع( لتعميـ التالميذ العالقة بيف الصوت و الكممات. -

أما المستوى الثالث يركز عمى قراءة المقاطع المكتوبة وذلؾ لتصحيح أخطاء التالميذ ومراجعتيا بطريقة 
 منظمة )المطيري، بدوف سنة(.

 :Orton Gillinghamاسموب -
و ىو برنامج يعتمد عمى الطريقة الصوتية في تعميـ الميارات األساسية في القراءة لممصابيف بعسر  

 القراءة.
بني ىذا األسموب بناء عمى نظرية اورتوف في عسر القراءة و التي افترضت بأف سبب عسر القراءة ناتج 

ما يؤدي إلى عكس أو قمب عف عدـ وجود سيطرة الحد شقي الدماغ فيما يتعمؽ بالميارات المغوية م
 الحروؼ بسبب االنعكاس الخاطئ لصورة الحروؼ في الدماغ .

وتعرؼ ىذه الطريقة باسـ الطريقة اليجائية أو نموذج الفونيمات اليجائية. وقد تـ البدء بيذه الطريقة و 
والية دالس البرنامج الخاص بيا في ستينات القرف الماضي في مستشفى مركز العالج رايت لألطفاؿ في 

األمريكية .       و استمر تطويره و تطبيقو لمدة عشر سنوات عمى مجموعة مؤلفة مف ألؼ طالب 
 يعانوف مف عسر القراءة في المرحمة االبتدائية.

مف أجؿ ويعد ىذا األسموب مف أوائؿ األساليب التي اعتمدت مبدأ تعميـ القراءة باستخداـ حواس متعددة 
ويقـو ىذا البرنامج عمى افتراض أف تعميـ القراءة يجب  لسمع و البصر و الممسبناء صالت بيف حواس ا
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أف يبدأ مف تعميـ العالقة بيف الحرؼ المكتوب و الصوت المنطوؽ بمعنى البدء مف الجزء ثـ االنتقاؿ إلى 
خالؿ الكؿ. وفي ىذا االطار فإف ىنالؾ تسمسال ىرميا في الترتيب عمى االقتراف بيف الصوت والحرؼ مف 

استخداـ التتبع لمتأكد مف شكؿ الحرؼ وتسمسؿ الحروؼ في الكممة وكذلؾ استخداـ النسخ بغرض تطوير 
الذكرة البصرية لمحروؼ والشكؿ الذي تأخذه في الكتابة وأخيرا استخداـ اإلمالء بغرض تطوير االنتباه 

والمثير البصري )الحروؼ   السمعي وتطوير القدرة عمى الربط بيف المثير السمعي )األصوات المسموعة(
 المكتوبة( وتطوير ميارة االستماع بشكؿ عاـ .

 طريقة سمنجرالند: -
تعد ىذه الطريقة تعديال ألسموب اورتوف  .و ىو برنامج يعتمد عمى استخداـ الحواس المتعددة في القراءة 

ـ القراءة. وتقـو الخمفية النظرية ليذه الطريقة عمى افتراض أف القراء ة عبارة عف ميارة لغوية. و أف في تعمي
اكتساب الميارات المغوية يعتمد عمى تداخؿ و تكامؿ حواس و مدركات حسية متعددة. و تيدؼ ىذه 
الطريقة إلى تحسيف و تطوير المدركات البصرية و السمعية و الممسية و تكامميا مف أجؿ التغمب عمى 

 مشكمة القراءة.
 ت أساسية ىي:و يحتوي ىذا األسموب عمى ثالثة مكونا

 التدريب عمى كتابة الحروؼ و مالحظة السمات البصرية المرتبطة بالحرؼ المكتوب:   -
 التدريب عمى اإلدراؾ السمعي لألصوات التي تمثؿ الحروؼ و التدريب السمعي بشكؿ عاـ: -
 .التدريب عمى الناحية البصرية لمحروؼ -
 طريقة فيرنالد: -

تقـو ىذه الطريقة عمى أساس تدريب المصابيف بعسر القراءة عمى استخداـ عدة حواس لتعميـ القراءة 
 وتسمى: 

(VAKT وتعني الحواس المختمفة كالبصر )(A)Visual (V)   السمع(K) Auditory    اإلحساس
ريقة فيرنالد و يشير بعض الباحثيف ليذه الطريقة بط  .Tactileوحساسة الممس  kinesthésieبالحركة 

. و يستخدـ ىذا األسموب الطريقة الكمية التي تقـو Hammil  (1990)و  Myers بالتتبع، مف بينيـ
 عمى تعميـ الكممات كوحدة واحدة. بمعنى استخداـ الكممة الكاممة و عدـ استخداـ الطريقة الصوتية                                 
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 اوال: الكتابة:  
 تعريف الكتابة:

ىي الطريقة التي تسمح لنا بتحويؿ المغة الشفيية إلى رموز كتابية، وأصؿ الكممة Orthographyالكتابة 
«Ortho»إغريقي وتتألؼ مف مقطعيف  ويعني تصحيح أو تقويـ، و   «graphy» ويعني رسـ الشكؿ أو  

 باألحرى الكتابة.
تعرؼ كذلؾ بانيا عبارة عف نظاـ يتمثؿ في مجموعة مف الرموز المرئية والتي تستخدـ لتمثيؿ 
وحدات لغوية بشكؿ منظـ، وذلؾ لغرض حفظ أو إيصاؿ معمومات ألشخاص آخريف يستخدموف نفس 

 الرموز والقواعد المغوية، حيث بإمكاف أي شخص منيـ أف يسترجع تمؾ المعمومات. 

 تحويؿ الكالـ المنطوؽ إلى رسـو وأشكاؿ مطبوعة.فالكتابة ماىي إال 

 :الكتابة ميارة أبعاد
 : ىي و ابعادثالث   لمكتابة بأف ليرنر تؤكد
  )اليدوي الخط ( اليدوية الكتابة 1-
 مف بيا يقـو التي المياـ مف كثير في الرتباطيا الفرد حياة في ميمة ميارة اليدوي الخط يعد

 وظيفيا تعبيرا كانت أـ العواطؼ و األفكار عف تعبيرية كتابة األعماؿ ىذه أكانت سواء الكتابية األعماؿ
 . اختبارات أو مدرسية واجبات مثؿ اليومية الحياة مستمزمات إلى الحاجة عند

 يطابؽ باف ذلؾ و عميو الوقؼ و االبتداء بتقدير بيا ينطؽ التي ىجائو حروؼ برسـ المفظ تصوير فالخط
 الحروؼ مف بو المنطوؽ المكتوب

 التمميذ معرفة إلى إضافة الحرؼ شكؿ إنتاج إلعادة الحركية الميارات عمى اليدوية الكتابة وتعتمد 
 قدرتو جانب إلى دقيقة بصورة الذاكرة مف الحرؼ تمثيؿ و بشكمو الحرؼ ربط عمى قادرا ليكوف بالحروؼ

 .الذاكرة مف لمحرؼ الوصوؿ عمى

الكتابة عسر:  المحاضرة السادسة  
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 :)اليجاء( اإلمالء-  2
 الكممة قراءة إمكانية أف إلى إضافة الخطية الصورة حيث مف الكتابة لصحة وسيمة اإلمالء يعتبر
 كما .المغة تعمـ في إليو وصموا الذي لممستوى لألطفاؿ بالنسبة دقيؽ مقياس انو كما ىجائيا، آثار مف اثر
 اإلمالء ألف التمميذ، لدى العامة القدرة يثير و التعبير لسالمة جيدة وسيمة إتقانو و اإلمالء فيـ يعد

 ميارة اكتساب فإف لذا .المعنى غموض في يسيـ الخطأ الف تماما فيمو إلى يؤدي نص ألي الصحيح
 .المفردات في الثراء و األفكار عمى الحصوؿ و اإلنشاء تكويف يسيؿ اإلمالئية الكتابة .
 : الكتابي التعبير -3
 فيو االتصاؿ وسائؿ مف وسيمة انو جانب إلى فيو المغوي النشاط أنماط أىـ مف الكتابي التعبير يعد

 جدير و .صوره مف كثير في عميو الدراسي التحصيؿ يعتمد حيث التعمـ، و التعميـ أدوات مف أداة أيضا
 :دعامتيف عمى يرتكز الكتابي التعبير اكتساب في التقدـ أف بالذكر
 - .الكتابة كثرة

 - .لغويا و فكريا التمميذ بتعبير تتصؿ التي األخطاء تصحيح
 ارتبط فإذا األخرى، المغة فنوف بأحد ذاؾ أو ىذا ارتباط ىو الشفيي عف الكتابي التعبير يميز ما إف

ذا الشفيي، التعبير أو المحادثة فيو بالحديث التعبير  .الكتابي التعبير فيو بالكتابة التعبير ارتبط وا 
 :الكتابة تطور مراحل
 :في تتمثؿ التي مراحؿ بثالث الطفؿ عند الكتابة تمر

 مرحمة ما قبل الخط: 
 عمى بعد قادر غير سنوات السبعة أو الستة صاحب فالطفؿ ابتدائي، األولى السنة مف المرحمة ىذه تبدأ

 :نسجؿ حيث معتبرة وصعوباتو الخط متطمبات تحمؿ
 .متقطعة منقحة، مقوسة، مكسرة، المستقيمة الخطوط تكوف -
 .مغمقة وجد سيئة مثمثة، المنحنيات تكوف -
 .التنظيـ سيئة الحروؼ أبعاد -
 .نازلة األحياف بعض في لكف صاعدة، منكسرة، مستقيمة، ليست السطور -

 .متساوي غير أو غائب االستعماؿ، سيء



مقٍاس صعوباث التعلم االكادٌمٍت                                              السنت االولى ماستر   

تخصص علم النفس المذرسًاالستارة: لوزاعً  رزٌقت                                            
 

 عمىمستوى إعاقة األكثر األطفاؿ يتمكف وال التمدرس مف سنوات أربع إلى سنتيف مف المرحمة ىذه تدـو
 .المرحمة ىذه تجاوز مف الخط

 مرحمة الخط:
 الكتابة أداة وقيادة أخذ عمى قادر الطفؿ ويصبح األساسية الحركية المشاكؿ المرحمة ىذه في تتالشى
 :ب المرحمة ىذه وتتميز

 .الحروؼ في تعديالت لحدوث يؤدي أف دوف جيد الربط يصبح -
 .مقروءة وتصبح الكتابة فتنظـ العاـ، التوجو سوء مف التخمص -
 .األبعاد منتظمة مستقيمة، السطور -
 . صحيحة بطريقة مستعمؿ-

 ليذه األطفاؿ بعض يصؿ وال عشرة الثانية إلى العاشرة سف مف وىذا واالتزاف لمنضج الكتابة وتصؿ
 .الكتابة عسر بسبب المرحمة

 مرحمة ما بعد الخط:
 يتصؼ بؿ فقط باالتزاف الخط ىذا يتصؼ وال عشرة والثانية العاشرة سف بيف ما المرحمة ىذه تتحقؽ
 أحسف عمى يبحث وكما دروسو أخذ مف يتمكف حتى الكتابة سريع يكوف أف الطفؿ فعمى أيضا، بالسرعة
 الشروط توفر ويجب وتسييميا، الحروؼ شكؿ لتغيير يؤدي ما وىذا وسرعة، اقتصادا وأكثرىا لمربط طريقة
 في الممقنة القواعد احتراـ بكثرة، الكتابة استعماؿ كاؼ، وثقافي ذىني مستوى :وىي الخط ىذا في التالية

  . االبتدائية المدرسة
 ثانيا: عسر الكتابة.

 تعريف عسر الكتابة:
أف عسر الكتابة ىي صعوبات في آلية تذكر تعاقب الحروؼ وتتابعيا، وتناسؽ  (2008يرى )الزيات، 

وتكويف الكممات والجمؿ، أو الصياغة المعبرة العضالت إلنتاج الحركات الدقيقة لكتابة الحروؼ واألرقاـ 
 .عف األفكار والمعاني مف خالؿ التعبير الكتابي

 الحروؼ ألشكاؿ الخطي التمثيؿ في اضطراب أف عؿ فتعرؼ " باي حورية " الباحثة أما
 تقميد الحروؼ برسـ ونعني .يكتبيا وال الحروؼ يرسـ فالطفؿ بينيا والتنسيؽ المكاني الحيز في واتجاىاتيا
 لو. المكاني التوجو حيث مف حرؼ كؿ ومبدأ أساس معرفة دوف األشكاؿ
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واستعماؿ المغة الكتابية، وىو اضطراب دائـ، وعند تطوره ال   اضطراب يمّيز اكتساب، كما يعرؼ بانو
ّنما نالحظ صعوبات كبيرة مف حيث نوعيتيا، وكميتيا وتبقى إنتاجات  .نالحظ فارؽ في االكتساب، وا 

 .في القراءة، والكتابة أقؿ بكثير مف أقرانو، في نفس السف، وبنفس الذكاءالمصاب 

شيرا، عمى األقؿ، فتظير الصعوبات عند المصاب مف خالؿ  (18)ونتكمـ عف فارؽ ثمانية عشرة     
والكتابة، وىي في الغالب صعوبات، تؤثر عمى المصاب مف عّدة   االختبارات التقييمية في القراءة،

 .مدرسية، تعميمية، نفسية واجتماعيةجوانب: 

   أعراض عسر الكتابة:
 : تتمثؿ أعراض عسر الكتابة حسب حناف فتحي الشيخ في

 (د.)النوع الفونولوجي-ذ، ت -الخمط في الكتابة، بيف الحروؼ المتشابية فونولوجيا مثؿ: د-
ش.)النوع -ؽ، س-ث، ؼ-غ، ت-عدـ التمييز وخمط بيف الحروؼ المتشابية بصريا. مثؿ: ع-

 (.المعجمي
 .يحدؼ بعض الحروؼ مف الكممة_
 .يضيؼ حرؼ، غير ضروري، وال عالقة لو بالكممة-
 .يعّوض حرؼ في الكممة، بحرؼ آخر، مثؿ غابة تصبح عابة-
 .قمب الحروؼ المكونة لمكممة، وتغيير موضعيا في الكممة، مثؿ َكمُب تصبح َلكبُ -
ـ المسانيالتشويو، بكتابة كممات مبتدعة، ال عالق-  . ة ليا بالنظا

 أسباب عسر الكتابة:
، أف تعمـ الكتابة يتطمب مف الطفؿ أف يفّرؽ ويمّيز بصريا «Johnson, 1967»يذكر جونسوف 

بيف األشكاؿ والحروؼ والكممات واألعداد، فاألطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبة في تمييز الحروؼ 
والكممات بصريا يعانوف كذلؾ مف صعوبات في إعادة إنتاجيا أو نسخيا بدقة، ويضيؼ ىارسوف 

«Harrison, 1970» لناتجة عف تمؼ مخي وظيفي يمكف إرجاعو إلى أف عسر الكتابة ا: 
 مشكالت في اإلدراؾ البصري )معرفة األشياء واألشكاؿ( والتمييز البصري.      -
البصرية، أي اضطرابات إدراؾ الوضع في الفراغ وتجميع -مشكالت في إدراؾ العالقات المكانية      -

 األجزاء.
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 ي القدرة عمى معالجة العالقات المكانية.اضطراب القدرة الحركية البصرية، وى      -
 البصري، أي مشكؿ في إعادة إنتاج ماتـ رؤيتو كالنقؿ.–اضطراب التناسؽ الحركي      -
 اضطراب الذاكرة البصرية، أي الفشؿ في تذكر أشكاؿ الحروؼ والكممات.      -

 األسباب العصبية لعسر الكتابة:
روؼ تعتمد بشكؿ أساسي عمى اإلدراؾ البصري عند تعمـ إلى أف عممية نسخ الح«Kirk, 1973»يشير 

ـ الطفؿ الكتابة ويتقنيا يقؿ اإلرتباط بيف الكتابة واإلدراؾ البصري، بينما  الطفؿ لمكتابة، ولكف بعد أف يتعم
 يتعزز اإلرتباط بيف الكتابة ونمو المغة ومعرفتو ليا.

ؽ البصري الحركي، والذي يظير عمى صورة إذا كاف التمميذ ذو عسر الكتابة يعاني مف خمؿ في التناس
اضطراب في مكاف كتابة األحرؼ فإف الخمؿ العصبي ىنا يتموضع في المنطقة الخمفية مف الفصوص 

 .الجدارية في النصؼ الكروي المخي المسيطر مف الناحية المغوية

عمى األفراد ذوي صعوبات الكتابة أوضحت أف مراكز المغة تتموضع في  «Luria, 1966»أما دراسات 
والمراكز الحسحركية  –وتحديدا المراكز الخمفية الصدغية/الجدارية  –النصؼ الكروي المخي األيسر 

اليسرى تنشط أثناء عممية المغة المكتوبة، والجدير بالذكر ىنا أف كؿ القشرة المخية مسؤولة عف التخطيط 
عف اإلنتاج الحركي ة المغوية، ولكف المناطؽ السمعية/البصرية/الحركية تبدو مسؤولة بدرجة أكبر لمرسال

 لمغة المكتوبة.

 الكتابة: عسر أنواع
 يتعمؽ بإصابة عصبية، تكوف سبب في ظيور العسر الكتابيعسر كتابة مكتسب: -
يشير ىذا النوع مف العسر الكتابي، إلى أّف مسار التيجي الفونولوجي الصوتي،  سر كتابي نمائي:ع -

ومسار التيجي الخاص بالكممات، والمذاف يتميزاف بموقع تشريحي، مستقؿ لكّؿ منيما، حيث يمكف أف 
يعرؼ الفرد أحدىما، دوف اآلخر أثناء النمو، فينمو المسار الفونولوجي، باستقالؿ نسبي، عف المسار 

 عجمي لمتيجي، والعكس صحيح، وبالتالي يمكف تصنيؼ عسر الكتابة النمائية، إلى: الم
 Dysorthographie dysphonétique :  الفونولوجي الكتابة عسر
 غير ألنو  التجميع و ال يتحكـ فيو ومسار المقطعية المرحمة في الكتابة صعوبات بعسر الصاب  يجد

 العنونة ) االرساؿ( اي مسار وفي اإلمالئية المرحمة في صعوبة يجد كما المقطع توظيؼ واعي بقواعد
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 رمز في يتحكـ ال أنو وبما. و الصوامت و الصوائت الحروؼ بيف الربط يحاوؿ الكممات بتفكيؾ يقـو لما
 .الخطأ في يقع فإنو Code de référence المرجع
 إلى ينتقؿ ثـ ليا، المكّونة المؤشرات بعض مف انطالًقا الكممة في التخميف يحاوؿ األحياف اغمب في لذلؾ
 في المخّزنة بالقواعد يستعيف ال الكممات كتابة عند و الجزئي، التشفير فؾ عمى بالتركيز الجمؿ معنى

 مفيومة. غير كتاباتو نجد لذلؾ .سمعو ما كتابة فقط يحاوؿ ذاكرتو و
 قمب ظير عف المكتوبة الكممات حفظ إلى يميؿ فإّنو لو، بالّنسبة صعب أمر التجميع عممية أف بما و

االستعماؿ  الّنادرة لمكممات لكف االمر مختمؼ بالنسبة .كثيًرا المتداولة بالكممات األمر يتعّمؽ عندما خاصة
 .المتشابية الكممات بيف الخمط إلى يميؿ تجعمو الترميز فؾ في مشاكمو و .او غير المالوفة

 :DYSORTHOGRAPHIE DYSEIDETIQUE الّسطحي الكتابة عسر-
 يبقوف ولكف ،"المقطعية المرحمة"و "التجميع مسار" في تحّكًما االضطراب مف الّنوع بيذا المصابوف يبدي

 مما ,غير ال واألصوات لمحروؼ إبراز ىي الكممات ليـ، بالّنسبة إذ الكتابة، مف المستوى ىذا في مثّبتيف
 .المعنى عمى التعّرؼ عمى قادريف غير فيـ .الّطويمة الكممات فيـ في صعوبات عنو تنجرّ 

 :المزدوج الكتابة عسر-
 يعانوف الذيف األفراد او االرساؿ " وصعوبات  "العنونة" و "التجميع" الكتابة مساري في خمؿ إلى راجع وىو
 . جّدا عميقة االضطراب ىذا مف
 dysorthographie audio-attentionnelle االنتباىي الّسمعي الكتابة عسر -

 وظيفة لمكممات، نتيجة وجود نقص في السمعي في التحميؿ يواجو االشخاص في ىذا النوع صعوبات
 المعمومة كؼ و اليامة، المعمومات اختيار مف يمّكننا الّذي االنتقائي االنتباه
 أىمّية. األقؿ

 تجاوز إلى باإلضافة الكممات مف مقاطع و الكممات، اواخر بحذؼ الكتابة عسر مف الّنوع ىذا ويتمّيز 
 .الّسطور
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 تشحيص عسر الكتابة:
) مالحظة: يرجي االطالع عمى مراحؿ ومعايير تشخيص ذوي صعوبات التعمـ التي تطرقنا ليا في  

 الصعوبات فقط االدوات المستخدمة ىي التي تختمؼ(.السداسي االوؿ، النيا نفسيا بالنسة لجميع 

يجب عزؿ االضطرابات   انو عند تشخيص عسر الكتابة،  NUYTS, E ،(2004 تذكر نوتسجيث 
التالية: التخمؼ العقمي، االضطرابات الحسية )البصرية، السمعية(، المشاكؿ االجتماعية الثقافية في 

صا  بات مخّية عصبية، إصابات حركية.التمدرس، اضطرابات نفسية أو عقمية، وا 

( شيرا، عمى األقؿ، بيف التمميذ المعسر كتابيا، و 18فارؽ ثمانية عشرة )  ,اضافة الى التاكد مف وجود 
 .التمميذ بدوف عّسر في الكتابة

اليدوية  الكتابة و واإلمالء الكتابي التعبير ىي ىامة ميارات ثالث تحوي الكتابة أف المعمـو و مف
 عند حدة عمى كؿ الميارات ىذه إلى النظر الكتابة صعوبات تشخيص عمميات تتطمب لذلؾ ،))الخط

 .الكتابة ميارة لنا لتكوف معا الميارات ىذه تتكامؿ مستقمة ميارة منيا كال ألف التشخيص
 عمى داال انحرافا انحرافيا مدى و الطفؿ منيا يعاني التي الصعوبات مستوى أو درجة عمى الحكـ يمكف

 معيف لنص الطفؿ كتابات مف عينة مقارنة طريؽ عف نفسو، العمري المدى في لمكتابة الطبيعي المستوى
 : حيث مف بأقرانو
 - الكممات في وضعيا و حجميا و الحروؼ شكؿ و اتجاىيا و الكممات تنسيؽ و الحروؼ تراكيب
 و الكممات و الحروؼ تراكيب و كتاباتو مقارنة و معيف نص الطفؿ إمالء .) النص نسخ( المكتوبة
 - الصفحة، لفراغ استخدامو

 األفقي المستوى أو بالسطور التزامو مدى و الفراغ داخؿ األسطر و األسطر داخؿ الكممات تنسيؽ و
 .لمكتابة

 المحاضرة السابعة: عسر الكتابة ) تابع(
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  بكمماتو، فييا يعبر أسطر، خمسة عف تزيد ال فقرة بكتابة معيف، موضوع عف بالتعبير الطفؿ تكميؼ
 لخدمة توظيفيا أو استخداماتيا و الكممات لمعنى إدراكو مدى و لمطفؿ المغوي القاموس عمى لموقوؼ
 .النص مف اليدؼ

 :ىي مستويات ثالثة عمى يتـ الطفؿ لدى الكتابة صعوبات تقويـ أف ذلؾ معنى و
 - ) الحركي البصري المستوى( بالنسخ الكتابة و الخط
 - )اإلدراكي الحركي السمعي المستوى( اإلمالء خالؿ مف اليدوية الكتابة و الخط
 كي(.اإلدرا المعرفي المستوى( الذاتي الكتابي التعبير - -

  اختبارات عؿ االعتماد يجب ليذا لمتشخيص كافية ليست الكتابة أخطاء بأف " ديبراي " الباحثة بينت"و 
  دقة. ارطوفونية أكثر

  :التالية المياـ أداء الطفؿ مف ُيطمب الكتابة صعوبة ولتقويـ
 .بدقة قصيرة جمؿ نسخ إعادة -
 .ما موضوع حوؿ تدور جمالً  ُتشكؿ التي والكممات لمحروؼ الطفؿ كتابة مف عينات أخذ -

 بية.المتشا الحروؼ مف عينات كتابة - .
 .متتابع غير أو متتابع بشكؿ األرقاـ كتابة -
 اليندسية  .  األشكاؿ رسـ -
 
 :الكتابة صعوبات عالج-

 :كاآلتي الكتابة لصعوبات العالج أنواع مف مجموعة )  ، 2008 الظاىر،( يذكر
  :الطبي العالج-
 مف األسباب ىذه عالج يمكف وبالتالي عضوي قصور أو حسي قصور نتيجة الكتابة صعوبات تكوف قد

 مف كثير تعمـ في سمبا مؤثر والبصري السمعي القصور ألف والبصرية، السمعية المعينة الوسائؿ خالؿ
 أجيزة استخداـ مما يتطمب مخي، بخمؿ مرتبطا عضويا السبب يكوف وقد الكتابة، ضمنيا رات ومف الميا

 لمفرد التشخيصية الحالة وفؽ طبية عقاقير الى الحالة تحتاج قد أو صناعية، أطراؼ أو تعويضية
  :الحركي العالج



مقٍاس صعوباث التعلم االكادٌمٍت                                              السنت االولى ماستر   

تخصص علم النفس المذرسًاالستارة: لوزاعً  رزٌقت                                            
 

 عمى التأكيد يجري لذلؾ الكتابة صعوبات الى تؤدي التي األسباب مف يعد الحركي الضبط اضطراب أف
 الجموس وكيفية والراس ، والذراعيف واليديف الجسـ وضع :خالؿ مف الكتابة أثناء الحركي الضبط كيفية

 وأف المنضدة فوؽ اليداف تكوف وأف األرض، عمى مستقرتيف القدماف تكوف بحيث المنضدة عمى الصحيح
 الورقة، ضبط في والثانية القمـ مسؾ في إحداىا ليستخدـ وسيطرة، بحرية تتحرؾ

 .االتجاىات بمختمؼ وتحريكو السيطرة مف يمكنو الذي الصحيح بالشكؿ القمـ مسؾ عمى التأكيد يجري كما
 .الكتابة في أكثر مرونة وتعطيو اليد عضالت في أكثر التحكـ عمى التمميذ يساعد أف شأنو مف وىذا

 البصري: القصور عالج
 الحركي والتناسؽ البصري، والتمييز البصرية والذاكرة البصري اؾر اإلد فيو بما البصري الجانب إف

 الجوانب لتحسيف متنوعة تدريبات إجراء يجب ولذلؾ .الكتابة لصعوبات المسببة العوامؿ مف البصري
 األشياء ىذه تزداد أف يمكف أشياء مجموعة ضمف الشيء عمى الطفؿ يتعرؼ كأف وذلؾ الذكر؛ اآلنفة

حجاـ كاال المختمفة األشياء بيف واالختالؼ الشبو أوجو معرفة أو .تدريجي بشكؿ أمامو المعروضة
 .واألعداد والكممات والحروؼ
 ثـ الطفؿ أماـ كممة أو حرؼ عرض مثؿ كثيرة، إجراءات خالؿ مف البصرية الذاكرة تحسيف ويمكف
 كذلؾ الحرؼ، تعييف منو وتطمب شاىده، الذي الحرؼ ضمنيا مف الحروؼ مف مجموعة عميو تعرض
 تكوف كأف الطفؿ قدرة وحسب الكممات أو الحروؼ مف مجموعة عميو تعرض أو لمكممة، بالنسبة الحاؿ
 بسيطة، كممة أو حرفا الطفؿ عمى المعمـ يعرض أو عنو، المعمـ ويسأؿ أحدىا يخبئ ثـ أكثر أو ثالث

 بشكؿ ترتيبيا الطفؿ مف ويطمب حروفيا، تبعثر ثـ كممة الطفؿ عمى يعرض أو كتابتيا منو ويطمب
 .ىارآ ما وفؽ صحيح
  :الصحيح بالتعميم العالج
 التي المطموبة الكتابة بتحقيؽ الكفيمة األىداؼ ووضع لمطفؿ، األداء لمستوى حقيقيا تقييما ذلؾ يتطمب
 الصعب إلى السيؿ مف بالبدء التدريج طريقة مستخدما اآلخريف، بأقرانو قياسا الزمني عمره مع تتناسب

 النسخ( التشكيؿ أسموب مستخدميف الحروؼ تشكيؿ كيفية الطفؿ يعمـ حيث المركب، إلى البسيط ومف
 بشكؿ النقاط وتنقيص والتحبيب، لمترغيب مختمفة ألواف استخداـ ويمكف ،)لمحرؼ المشكمة النقاط عمى

 المراد والحرؼ النموذجبيف  ربطا ىناؾ يكوف لكي النموذجي بشكمو الحرؼ كتابة ذلؾ يصاحب تدريجي
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نما محدد، زمف إلى مثال الحرؼ تعمـ يخضع ال إذ األطفاؿ بيف الفردية الفروؽ ذلؾ في ويراعي كتابتو،  وا 
 .اتو وامكانياتور قد حسب آخر إلى طفؿ مف يختمؼ
 عمى اعتمد مف منيـ وعالجيا، الكتابة تعمـ صعوبات بمجاؿ الميتميف أف )  ، 2006 اليواري،( ويذكر
 الدالالت استخدـ مف ومنيـ البصرية، الذاكرة تخميف أسموب عمى اعتمد مف ومنيـ الحركية، النماذج
 نذكر والتي الكتابة صعوبات عمى التغمب أجؿ مف األساليب وتمؾ االستراتيجيات وىذه المنطوقة، المفظية
 :يمي فيما بعضيا

 الكتابة، تعمـ صعوبات عالج في استخداميا يمكف التي االستراتيجيات مف تعتبر :التعميمية األركان-أ
 عممية مف يتجزأ ال جزءا وتعتبر محدد، لغرض الفصؿ داخؿ المعمـ يخصصيا أماكف عف عبارة وىي

 تساعد التي الصور .الموحات البطاقات، .القصص الكتب، :مثؿ تعميمية مواد يتوفر أف بشرط التدريس،
 مف الكتابة صعوبة عالج في التعميمية األركاف وتساعد .وعنيا منيا الكتابة في الصعوبة، ذا التمميذ
 :خالؿ

 .رنو ا أؽ مع والتفاعؿ واالكتشاؼ، بنفسو، لمعمؿ التمميذ أماـ الفرصة إتاحة -
 .عميو تعرض التي المفاىيـ بكتابة لمتمميذ السماح -
 .الذاتي التعمـ ميارات تنمية -
 .الصعوبات عمى التغمب في تساعد إثرائية، كتابة بأنشطة العادية الدروس إمداد -
 .جيد بأسموب لمكتابة الالزمة رات بالميا الصعوبة ذي التمميذ اىتماـ زيادة -
 .وتصويبيا فييا وقع التي األخطاء وتوضيح الصعوبة، ذي لمتمميذ المستمر التقويـ أماـ الفرصة إتاحة -
 عدد اختزاؿ عمى ويعتمد .الصفية البيئة تنظيـ وسائؿ أحد التعاوني التعمـ يعتبر :التعاوني التعمم-ب

 أداء منيـ ويتطمب .العممية وخمفياتيـ راتيـ قد حيث مف متجانسة، غير صغيرة مجموعات في التالميذ
 تعمـ صعوبات عالج في المعمـ تساعد قد التي االستراتيجيات مف التعاوني التعمـ ويعد مشترؾ عمؿ

 ومعتمديف .مشتركة أىداؼ تحقيؽ إلى الواحدة المجموعة داخؿ التالميذ يسعى حيث تالميذه، لدى الكتابة
 (بعضا بعضيـ عمى

 عمى ويعتمد والكتابة، القراءة لتدريس كأساس والتفكير المغة استخداـ عمى يعتمد :المغوية الخبرة- ج
 يساعد مما تحريرية، كتابة إلى يحولونيا والتي الكتابة، صعوبات ذوي لممتعمميف الشخصية الخبرات
 .المألوفة الشفوية ولغتو المكتوبة المغة بيف العالقة إدراؾ عمى المتعمـ
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 :يمي بما يتسـ أف ينبغي الكتابة، تعمـ صعوبات عالج في دوره المغوية الخبرة مدخؿ يؤدي ولكي
 .لمكتابة كمواد المختمفة بأشكاليا التالميذ خبرات عمى االعتماد -
 .)التحدث االستماع- الكتابة- القراءة( األساسية المغة ميارات بيف يكامؿ وأف البد -
 .المكتوبة لمغة أساسا بعد فيما ستكوف والتي الشفوية، المغة في التمميذ كفايات عمى التأكيد -
 يفرض أال المعمـ وعمى الكتابة، صعوبات ذوي التالميذ حديث مف تتولد التي المفردات، عمى االعتماد -

 .بعينيا جمال أو مفردات عمييـ
 
 
 
 
 

 الحساب:صعوبات  تعريف
 : يمي فيما أىميا نذكر الحساب لعسر تعاريؼ عدة وردت
 مركب بأنو الحساب عسر Shalever Auerbach et Gross 2991 وجروس أرباش شيمفر عرؼ
 المباشرة العالقة ذات الدماغ مف األجزاء تمؾ في اضطراب أو رثي، ا و أصؿ لو الرياضية القدرة في

 الوظيفة في اضطراب ذلؾ يصاحب أف دوف الزمني العمر مع يتواكب نضجا الرياضية، القدرات بنضج
 .العامة العقمية
 المفاىيـ استخداـ في صعوبات أو عسر عف يعبر الحساب عسر مصطمح أف 2002 الزيات ويرى

 . الحسابية العمميات واجراء والرياضي، العددي واالستدالؿ الحسابي والفيـ وفيميا، الرياضية والحقائؽ
 الرياضية المفاىيـ اكتساب عمى التالميذ بعض قدرة عدـ في يظير الحساب عسر أف  Rivera كما ترى

 ىؤالء تحصيؿ مدى انخفاض عميو يترتب مما المشكالت حؿ وكذلؾ الرياضية، رت ا الميا تطبيؽ أو
  .الرياضيات في التالميذ

 
 
 

 الحساب: عسر المحاضرة الثامنة
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 :الرياضياتأنواع صعوبات التعمم في 
 صعوبة التعمم المفظية:-1

يجد الطفؿ صعوبة في فيـ الحقائؽ أو المسائؿ الرياضيات حيف تقدـ لو شفويًا ويجد صعوبة في التعبير 
 الرياضي عنيا.

 صعوبة التعمم الرمزية:-2
رمزية أو غير ذالؾ ذلؾ لخدمة حيث يجد الطفؿ نفسو عاجزًا عف التعامؿ مع المدركات الحسية بطريقة 

 أغراض الحساب.
 صعوبة التعمم االصطالحية:-3

 وتشير إلى مشكالت قراءة الرموز الرياضية ) األعداد ,الرموز الجبرية , عالمات العمميات الرياضية (.
 صعوبة التعمـ الكتابية:-4

 وتشير إلى صعوبة كتابة الرموز "الرياضية .
 : صعوبة التعمم المفاىيمية -5

جراء الحسابات العقمية   وتشير إلى الصعوبات المتعمقة بقدرة الطفؿ عمى فيـ األفكار والعالقات الرياضية وا 
 صعوبة التعمم العممية أو اإلجرائية:-6

ألربع فيجمع بدال مف أف يطرح أو يقسـ اوتحدث حيف يجد الطفؿ صعوبة في إجراء العمميات الحسابية 
 بدال مف يضرب.

 :الحساب عسر مظاهر

  
 عدديف  تبديؿ مثؿ الواحد العمود يحتوييا التي األعداد تبديؿ في وتتضح :المكانً التنظٍم فً أخطاء -

 العدد معرفة عدـ وتعني ، الطرح عممية في وبخاصة لمعممية الصحيح االتجاه معرفة وعدـ بعضيما محؿ
 .منو المطروح

 مف الخ... والقسمة والضرب والطرح كالجمع الرياضية العمميات وتنفيذراء إج في وتظير رائٍتإج أخطاء -
 .األخرى العمميات

 مثؿ  عشرية عالمات عمى تحتوي التي الرياضية المشكالت راءةق في وتظير :البصري الوصف أخطاء -
 .مكانيا معرفة عدـ أو العالمة ترؾ

 أو رياضيتيف  عمميتيف عمى المسألة تحتوي عندما وتظير : التربوي النفسً الوضع تعذٌل فً اإلخفاق -
 .أكثر
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 .الذاكرة مف األساسية العددية الحقائؽ تذكر في صعوبات-

  العمميات بعض خطأ أو صحة مدى عمى الحكـ عمى القدرة عدـ-

 . السميـ واالستنتاج االستدالؿ عمى القدرة عدـ -

 : كمايمي الحساب تعمـ صعوبات مظاىر  1992 عواد" حدد كما
  . وكتابتيا ونطقيا األعداد مدلوؿ فيـ صعوبة -

 .الحساب في األساسية العممياتصعوبة إجراء  -

  .المختمفة اليندسية األشكاؿ بيف والتفرقة المتشابية األرقاـ بيف التمييز صعوبة -

  ÷ ، × ، –  ، +المختمفة األساسية العالمات بيف التمييز صعوبة-
  .والعممة والزمف والكتمة الطوؿ عف المفاىيـ لبعض األساسية العالقات راؾإد صعوبة -

  .ومربعو أمثالو وثالثة ونصفو العدد ضعؼ إيجاد صعوبة

 .مستوياتيـ مع تتناسب والتي الحساب في المفظية المسائؿ حؿ صعوبة في

 أسباب صعوبة تعمم الحساب:

 مختمفة باختالؼ األطر النظرية المتبناة، ويمكف إجماؿ أىميا كالتالي:ترجع ىذه األسباب إلى عوامؿ  

 عوامؿ وراثية.-

 .خمؿ وظيفي في الدماغ-

 خمؿ في العمميات المعرفية مف بينيا نجد:

صعوبة التمييز ومقارنة األعداد واألشكاؿ والرموز وفيـ المطموب مف المسائؿ صعوبة االنتباه:-
 الرياضية.

قصور اإلدراؾ البصري كعدـ القدرة عمى التمييز بيف العالمات األساسية  مظاىره:قصور اإلدراك ومن 
ومعرفة القيمة المكانية لمعدد والبناء وقصور اإلدراؾ السمعي المتمثؿ في عدـ فيـ التعميمات 

      المفظية المسموعة
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المتعددة الموجودة عمى  عدـ قدرة التالميذ عمى التمييز بيف المثيرات المونيةمشكالت الشكل واألرضية: 
 األرضية، و عدـ القدرة عمى حؿ المشكالت أو المسائؿ الرياضية موجودة في صفحة مزدوجة.

 صعوبة االستخداـ المتعدد لمحواس حيف يقـو بحؿ مسألة أو رسـ شكؿ ىندسي. صعوبة التكامل الحسي:

 واالستنباط والتجريد والتعميـ. صعوبة القياـ بعمميات: االستدالؿ؛ االستقراء صعوبة تكوين المفيوم:

 وتشمؿ صعوبة التذكر البصري المتعمؽ باستدعاء األرقاـ و األشكاؿ والتعرؼ عمييا. صعوبة التذكر:

 وصعوبة التذكر السمعي المرتبط بالشروح التدريسية واسترجاع مضمونيا عند حؿ المسائؿ الحسابية.

 فيـ المسألة و صياغة الحؿ بصورة دقيقة واضحة. وىو ميـ لتكويف المفيـو و صعوبة التعبير المغوي:

 خاص بحؿ المسائؿ الحسابية بحيث يسجؿ إذا كاف التمميذ يعتمد عمى: صعوبة حل المشكمة )المسألة(:

  المحاولة والخطأ، الفيـ المجرد واالستدالؿ واالستنتاج، يتـ عممو في إطار التروي والتأمؿ أـ االندفاعية..

 الحساب: سراالعراض المصاحبة لع
 :المظاىر مف ة مجموع منيما واحدة كؿ تضـ مجموعتيف، إلى والبحوث الدراسات تقسميا

 :التالية المشكالت إلى الصعوبات ىذه وتشير :المعرفية بالعمميات المرتبطة الصعوبات -
 األخطاء مثؿ الحسابية، األخطاء مف الكثير يعانوف الذيف التالميذ مف العديد إف :االنتباه في مشكالت

 إجراء صعوبة أو الرياضية الحقائؽ استرجاع صعوبة إلى تعود اإلجرائية األخطاء او االسترجاعية
 .االنتباه صعوبة بسبب لكف خاصة صعوبة بسبب ليس الرياضية، العمميات
ت والكمما ، توالمسافا واألحجاـ األشكاؿ بيف التمييز عف العجز في يظير والذي :اإلدراك في قصور
 أو المربع شكؿ أو األرقاـ أشكاؿ بيف كالتفريؽ دقيقة الفروؽ تكوف عندما صاو خص والمسموعة المكتوبة

 عدـ في يبدو والذي المكاني اإلدراؾ صعوبة إلى إضافة .األشكاؿ ومساحات الخطوط بيف أو ، المستطيؿ
 .يسار/يميف نياية،/بداية أصغر،/أكبر تحت،/فوؽ أدنى، أعمى: مثؿ مفاىيـ تمييزىـ

 التمميذ يكوف ة القصير الذاكرة ففي ، الذاكرة أنواع باختالؼ المشكالت ىذه وتتنوع :الذاكرة في مشكالت
 .الحؿ خطوات وينسى ، الجديدة المعمومات أو بالحقائؽ االحتفاظ عمى قادر غير التعمـ صعوبات_ ذو
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 في كما األساسية الحقائؽ تعمـ  في ىامة تعميمية مشكالت مف األفراد ىؤالء يعاني الطويمة الذاكرة وفي
 يمكف الطويمة الذاكرة في الضعؼ إف ثـ ، طويمة مدة وعبر شديد ببطء إال اليتقنونو الذي الضرب جدوؿ

 كانت إذا وبخاصة المعادالت أو الحسابية العمميات كتذكر ، مف الرياضيات أخرى مجاالت يعيؽ أف
 تذكر أو ، العد في صعوبة األفراد بعض يواجو فقد التسمسمية ة الذاكر في أما.خطوات عدة إلى تحتاج
 .متتالية عمميات تتطمب كتابية مسائؿ حؿ في إتباعيا الواجب الخطوات سمسمة

 مشكالت يواجيوف الرياضيات في التعمـ صعوبات ذوي التالميذ إف :التفكير استراتيجيات في اضطرابات
 :المظاىر ىذه ومف واالستيعاب التفكير مجاؿ_ في عدة
 يجد كما الحؿ، في الصحيحة اإلستراتيجية اشتقاؽ أو اختيار عمى قادر غير فيو التفكير، في جمود -

 .فشميا حاؿ في المستخدمة اإلستراتيجية تغيير في صعوبة
 .الرياضية المسائؿ في لمحؿ المختمفة بالخطوات التقيد في صعوبة -
 .الحؿ بإستراتيجية تمسكو عدـ إلى يؤدي مما ، لمحؿ واحدة أفكار سمسمة متابعة في صعوبة -
 يكمؼ التي الواجبات أو لمميمات جيد بشكؿ التخطيط يستطيع ال أنو أي التخطيط، في صعوبة يجد -
 .المجرد التفكير إلى الحسي التفكير مف االنتقاؿ في مشاكؿ فيعاني بيا،
 مف أقؿ 4 أف مثؿ باألعداد خبرتو ضعؼ إلى إضافة الرياضية الرموز مع التعامؿ في صعوبة يجد - .
100 

 .الذىنية الحسابية العمميات كإجراء بينيا لعالقات ا فيـ أو الرياضية المفاىيـ تكويف في صعوبة يجد -
 .17 قبؿ 16 أف الصحيح مثؿ بالعد ومشاكؿ ، الحجـ ث حي ف ـ األعداد ترتيب في صعوبات يجد -
 
 

 تشخيص صعوبة تعمم الحساب:

   يقسمو بعض الباحثيف إلى تشخيص غير رسمي و آخر رسمي:

فيقـو بو المعمـ الذي يدرس المادة)الرياضيات( وفقا لطريقتو في التدريس  أما التشخيص غير الرسمي:
ف رأى أف الصعوبة تكمف في التمميذ نفسو، فإنو يقـو باإلجرا ءات وظروؼ الدراسة داخؿ القسـ. وا 

 التالية:

 ) تابع( لحساب: عسر اتاسعةالمحاضرة ال
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تحديد مستوى تحصيؿ التمميذ في الحساب، تحديد الفروؽ بيف مستوى التحصيؿ و القدرة الكامنة، تحديد  
األخطاء في إجراء العمميات الحسابية، تحديد العوامؿ العقمية المسيمة في صعوبات تعمـ الحساب: 

تذكر القوانيف والمفاىيـ  نتائج غير ثابتة في الجمع، الطرح، الضرب والقسمة،عدـ القدرة عمى
الرياضية، صعوبة في المفاىيـ المجردة لموقت واالتجاه صعوبة تذكر االحتفاظ بالدرجة عند األلعاب، 

 أخطاء مستمرة عند تذكر األرقاـ

 يقـو بو الخبراء، حيث يقوموف بػ: في حين التشخيص الرسمي: -

وؿ واالتجاىات نحو الرياضيات ، قياس درجة قياس نسبة الذكاء، قياس القدرات الرياضية، قياس المي  
القمؽ نحو الرياضيات، قياس مستوى النمو العقمي،قياس المستوى االجتماعي واالقتصادي لممحيط 
الذي يعيش فيو الطفؿ،الفحص العصبي،تطبيؽ استبانة تشخيص صعوبات تعمـ الحساب و يتـ بمعرفة 

 المعمـ.

 الرياضيات نجد:ومف بيف اختبارات تشخيص صعوبات 

ـ مف الصؼ  (CAT1985اختبار كاليفورنيا التحصيؿ ) -1 ويمكف تطبيقو بشكؿ 12:  1ويستخد
 جماعي.

 1990(Diagnostic Achievement batteryبطارية االختبارات التشخيصية التحصيمية ) -2

 metropolitanأختبارمتروبوليتاف التحصيمية مف الحضانة إلى الصؼ الثاني عشر) -3
Achievement tests) 

ـ التتابعي مف الحضانة إلى الصؼ الثامف -  .أستبياف التقوي

 .اختبار ستانفورد التشخيصي لمرياضيات مف الحضانة إلى الصؼ الثاني عشر -5
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 استراتيجيات التدريس العالجي لذوي صعوبات في تعمم الرياضيات:

تعتمد الرياضيات عمى األنشطة العقمية الرياضيات:تفعيل دور المتطمبات و الميارات السابقة في -1   
المعرفية التراكمية، ولذا فاف لمميارات السابقة ، أىمية بالغة لتدعيـ األنشطة والممارسات الالحقة التي 

 يتعيف مراعاتيا والتأكد منيا قبؿ البدء بالتدريس الالحؽ.

لتالميذ تعمـ مفاىيـ الرياضيات إذا تـ يمكف لمعظـ ااالنتقال التدريجي من المحسوس إلى المجرد: -2-
ليذه العمميات عبر    بشكؿ  مرف مف المحسوس إلى المجرد، ويمكف لممدرس أف يخطط   االنتقاؿ

 ثالث مراحؿ:

 المرحمة الحسية: يعتمد المدرس عمى تحفيز التعمـ مف خالؿ المثيرات الحسية المختمفة.
 ألشكاؿ الممثمة ألشياء حقيقية أو فعالة.المرحمة التمثيمية: يمكف استخداـ الصور وا  

 يعتمد المدرس عمى الرموز والمفاىيـ الرياضية.  المرحمة التجريدية: ىنا  

إذ يقـو المدرس ببعض الوظائؼ التعميمية يعتمدىا المتعمموف كنمادج في وضعيات : النمذجة-3-
 مشابية

و الذي يحدث عندما يتعمـ التالميذ مفاىيـ مجردة ومبادئ أو اتجاىات عامة انتقال أثر التدريب: -4-
جديدة ليا نفس العناصر أو المكونات التي تتكوف منيا مواقؼ التعمـ   يطبقونيا في وضعيات أخرى

 األصمية السابقة. 

في  ويتـ ذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى مساعدة التالميذ عمى التفكير طريقة ما وراء المعرفة: -5-
 الميمات التي يواجيونيا، ثـ توظيؼ استراتيجيات التي مف شأنيا تطوير عمميات التذكر لدييـ

:لكؿ متعمـ أسموبو في التعمـ، لذا فاف استخداـ التقنية في التعميـ و التعمـ سواء أكاف استخدام التقنية-6-
  .الذاتي واستمراره يساعد عمى تحقيؽ مفيـو تفريد التعميـ وتعزيز التعمـ  جماعيا أو فرديا

 
 


