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تقديم 

الدسلكسيا هي أحد أهم صعوبات التعلُّم الخاصة شيوًعا 
أمام  عثرة  حجر  وتقف  والبالغين(  )الطالب  األفــراد  عند 
نسبة ومستوى القرائية )القراءة والكتابة( اليت تسعى الدول 
كافة لرفعها وزيادتها ضمن مواطنيها. ومن الملفت للنظر 
والجدير بالذكر أن مستوى الويع المتعلق بصعوبات التعلم 
الخاصة وال سيما الدسلكسيا قد زاد في السنوات األخيرة 
المدني، وقد زاد  المجتمع  بفضل جهود بعض منظمات 
االهتمام بالدسلكسيا في العالم العربي في العشرين سنة 
جمعيات  وانتشرت  زادت  كما  ملحوظ،  بشكل  األخيرة 
لهذه  تتصدى  الــيت  المتخصصة  والــمــراكــز  الــعــام  النفع 
المشكلة، وقد صاحب تلك الزيادة نمو في حجم البحث 
 ،)Elbeheri, 2004 - Elbeheri, 2005( العليم 
بهذه  المجتمعي  والويع  والتربوية  التعليمية  والسياسات 
 Elbeheri & Everatt,( مواجهتها  وكيفية  الظاهرة 
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2009(، ومساعدة طالب الدسلكسيا في التخلص من 
األكاديمية  الدراسية  رحلتهم  في  يقابلونها  اليت  العوائق 
المجمعة  الجهود  هذه  وضمن   .)Elbeheri, 2022(
للتصدي للدسلكسيا نقدم هذا الكتاب الموجه في األساس 
إلى المعلم بوصفه أهم العناصر واألشخاص القادرين على 
ومبسطًة  واضحًة  مساعدًة  الدسلكسيا  طالب  مساعدة 

ومباشرًة. 
أرجو أن يجد الُمعلُم في هذا الكتاب إفادة كبيرة، كما 
أرجو تبنِّ بعض االستراتيجيات واألفكار العملية الموجودة 
شأن  من  إن  إذ  العاديين؛  الطالب  لمساعدة  الكتاب  في 
هذه االستراتيجيات مساعدة الجميع، ورفع كفاءة العملية 

التعليمية، وليس فقط مساعدة طالب الدسلكسيا. 

المؤلف: د. جاد البحيري 
2022
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ما الدسلكسيا؟

باهتمام  الدسلكسيا  حاالت  في  الدراسة  مجال  حظي 
الباحثين  مثل:  المتنوعين  المصالح  أصحاب  من  كبير 
واألطباء  والسياسيين  واآلباء  والتربويين  النفس  وعلماء 
أنفسهم،  الدسلكسيا  يعانون  الذين  واألفــراد  والمعلمين 
وذلك منذ أن صاغ طبيب العيون األلماني »رودولف برلين« 
مصطلح الدسلكسيا ألول مرة عام 1887. وعلى الرغم من 
أنه تم تحديده ألول مرة في الدوائر الطبية، إال أنه بحلول 
أربعينيات القرن المايض، بدأ الخبراء التربويون في وصف 
الدسلكسيا من خالل المظاهر األكاديمية المختلفة بداًل 
من سبب االضطراب نفسه. وتم اقتراح تعريفات مختلفة 
والخلفيات  للتخصصات  مباشرة  كنتيجة  للدسلكسيا 
الحالة.  هــذه  دراســة  في  المشاركين  لــأفــراد  المختلفة 
بأنه  القراءة  عسر  الطبية  الخلفية  ذوو  الباحثون  يعرِّف 
توثيق  تم  وقد  أسباب عصبية وجينية.  ناتجة عن  حالة 
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التشوهات الهيكلية والوظيفية في الدماغ في الدسلكسيا 
 )Galaburda 1993a -  Galaburda 1993b(
وكذلك أساسها الجين. ونجد اآلن أن الدسلكسيا تسري 
في العائالت )Stein, 2004(. وقد وصفها العاملون في 
القراءة  تحديات  أساس  على  التربوي  النفس  علم  مجال 
المحددة للطالب بداًل من األصل الطيب للمشكلة. في حين 
الدسلكسيا  يعانون  الذين  األشخاص  بين  االختالفات  أن 
تكون فريدة فيما يتعلق بالفرد، وألن سبب الدسلكسيا 
عصيبٌّ ومظاهرها سلوكية وتشخيصها إكلينيكيٌّ وعالجها 
تربويٌّ أثرت هذه الطبيعة المعقدة جًدا لها على تعريفها، 
من  على  اعتماًدا  بسيًطا  اختالًفا  التعريفات  واختلفت 
يصف الحالة وخلفية الحقل العليم له. وكلمة )دسلكسيا( 
مشتقة من األصل الالتين )Dys( وتعن ضعف أو عسر أو 
مشكلة، و)Lexis( وتعن الكلمات أو اللغة. والدسلكسيا 
تدني  عن  ناتجة  ليست  أنها  كما  دواء،  له  مرًضا  ليست 
مستوى الذكاء، أو نتيجة لمشكلة سلوكية أو نفسية أو 

اجتماعية. 
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تعريف الجمعية البريطانية
للدسلكسيا )2003( 

والصعوبات  ــقــدرات  ال مــن  »خليط  هــي  الدسلكسيا 
التعلم في واحدة  الموجودة عند األفراد تؤثر على عملية 
هناك  تكون  وقد  واإلمــالء،  والكتابة  القراءة  مهارات  من 
بعمليات  يتعلق  فيما  أخرى مصاحبة وال سيما  صعوبات 
معالجة المعلومات والذاكرة قصيرة األجل، والتتابع واإلدراك 
البصري والسمعي للمعلومات واللغة المنطوقة والمهارات 
عالقة  بالدسلكسيا  المتعلقة  وللصعوبات  الحركية. 
باستخدام اللغة المكتوبة وإتقانها، وقد تظهر أيًضا في 
استخدام الحروف األلفبائية واألرقام والنوتة الموسيقية«. 
وقد وضعت الجمعية البريطانية للدسلكسيا هذا التعريف 
تستخدم  أال  ــرت  آث ولــهــذا  والمهتمين،  األمـــور  ألولــيــاء 
الكثير من المصطلحات المتخصصة بحيث يسهل على 
الجميع فهم التعريف. كما ركزت الجمعية البريطانية في 
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تعريفها على اإلشارة إلى الدسلكسيا بوصفها »خليط من 
الكثير  إلى  أشارت صراحًة  ولهذا  والصعوبات«،  القدرات 
من  الكثير  لدى  الموجودة  الكامنة  اإلبداعية  القدرات  من 
طالب الدسلكسيا، إال أن التعريف لم يقتصر فقط على 
امتد  بل  واإلمالء،  والكتابة  بالقراءة  المتعلقة  الصعوبات 
ليشمل صعوبات معالجة المعلومات، مثل: )سرعة معالجة 
بعض المعلومات والبطء في التعامل مع معلومات أخرى(، 
الحركية.  والمهارات  والتتابع،  األجــل،  قصيرة  والذاكرة 
إال أن التعريف لم يتطرق إلى أية نظريات تفسر حدوث 
الدسلكسيا، أي أنه لم يذكر سببها، ولكنه اقتصر فقط 

على وصفها.
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تعريف الجمعية العالمية
للدسلكسيا )2008(

المتعلق  التعلم  عن  العجز  من  »نــوع  هي  الدسلكسيا 
تحدث  اليت  األعــراض  من  مجموعة  إلى  ويشير  باللغة، 
لأشخاص الذين لديهم صعوبات في مهارات نوعية للغة، 
ال سيما القراءة. ويمر طالب الدسلكسيا بصعوبات خاصة 
في مهارات اللغة، مثل: اإلمالء والكتابة ونطق الكلمات. 
حياتهم،  مسيرة  في  األفــراد  على  الدسلكسيا  تؤثر  كما 
ولكن التأثير يمكن أن يتغير في مراحل مختلفة من حياة 
اإلنسان، وُتعدُّ الدسلكسيا عجًزا خاًصا عن التعلم كونها 
بيئة  في  دراسيًّا  النجاح  الطالب  على  الصعب  من  تجعل 
التدريس التقليدية، كما قد يكون لها أشكال أقىس تجعل 
بعض الطالب يحتاجون لتعليم من نوع خاص، واستيعاب 

خاص وإلى خدمات دعم إضافية.
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مظاهر الدسلكسيا:
تحتوي الدسلكسيا على أعراض كثيرة كونها أكثر اتساًعا 
تختلف  ما  وغالًبا  الــقــراءة،  عن  عجز  حالة  مجرد  من 
يصعِّب  بما  آخر.  إلى  من شخص  الدسلكسيا  أعراض 
عملية التشخيص، وقد أظهرت النتائج اليت توصل إليها 
وجود  عدم   )Swanson & Alexander( 1997
د بين األطفال، ووجدوا اختالفات كبيرة في  نمط موحَّ
أداء هؤالء األشخاص؛ فهم ال يقعون في األخطاء نفسها 
عند القراءة أو الكتابة أو في أثناء اإلمالء، ويمرون بأوقات 
األخطاء  هــذه  تكون  ما  وكثيًرا  صعبة،  وأخــرى  سهلة 

بسبب التعب أو اإلرهاق أو المرض.
المنتشرة  السلوكيات  من  عــدًدا  اآلتية  المظاهر  ُتوفر 
المظاهر  تلك  من  والهدف  الدسلكسيا،  طالب  بين 
لمعرفة  توجيهه  ولكن  للحالة،  الُمعلم  ليس تشخيص 
مع  التعامل  أثناء  في  يالحظها  أن  يجب  اليت  الجوانب 
كثيرة  ومظاهر  الُمعلم عالمات  وفي حال وجد  طالبه. 
ل أن ُيحيل  من اليت ستذكر أدناه في أحد طالبه، ُيفضَّ
الطالب إلى اختصايص التشخيص المتوافر في المدرسة 
 Elbeheri et.( أو المنطقة التعليمية التابع لها المعلم
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al., 2006(. ال ينبغي للُمعلم بالرغم من دوره المتميز 
ص الدسلكسيا من دون الرجوع إلى  واألسايس أن ُيشخِّ

اختصايص تشخيص نفس - تربوي.

القراءة: 
داخــل     الــمــوجــودة  األصـــوات  على  التعرف  صعوبة 

داخل  والحروف  األصوات  ترتيب  وصعوبة  الكلمة، 
الكلمة بالترتيب الصحيح.

استبدال الكلمات المتشابهة في المعىن عند القراءة    
بصوت مرتفع، مثل: قول: »سيارة« بداًل من »قطار« 

أو »باص«.
صعوبة إدراك القوافي / السجع والجناس االستهاللي    

والكلمات المتشابهة.
صعوبة ُنطق بعض األصوات داخل كلمة ما بصوت    

مرتفع.  
في     إضافتها  أو  حذفها  أو  األحـــرف  بعض  عكس 

الكلمات عند القراءة أحياًنا.
فقدان المكان في أثناء القراءة )ال يعرف عند أي كلمة    

توقف، أو ُيخطئ وينظر إلى السطر الخطأ( دائًما، 
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وصعوبة ترتيب الحروف الهجائية أحياًنا.
صعوبة نطق الكلمات متعددة المقاطع، حىت الشائع    

منها.
الكلمات     سيما  وال  الكلمات،  مع  التعامل  ضعف 

الجديدة.
القراءة من أجل     إلى  الميل  قراءة بطيئة دائًما وعدم 

الهواية أو المتعة.
أصــواًتــا     تتضمن  الــيت  الكلمات  قـــراءة  فــي  الخطأ 

متشابهة، مثل: »لعبة وعلبة«.  

اإلمالء:
صعوبة تذكُّر قواعد اإلمالء.    
دائًما،     اإلمالء  عند  صوتي  أساسها  أخطاء  ارتكاب 

مثاًل: يكتب كلمة »ليلى« اسم علم »ليال«، ألنه ال 
التأنيث  وألف  الممدودة  األلف  بين  التفريق  يتذكر 

المقصورة.
كتابة الحروف غير مرتبة في اإلمالء دائًما.   
بالنطق:     تتشابه  اليت  الحروف  استخدام بعض  عدم 

منتظًما  استخداًما  و»ز«(  »س«  أو  و»ذ«  )»ث« 
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منتظمة،  غير  كتابة  الكلمات  بعض  أواخر  وكتابة 
مثاًل: »الكلمات اليت تنتهي بالتاء المربوطة يكتبها 

تاء مفتوحة دائًما«.  
الكلمات     وكتابة  حذفها  أو  الممدودة  األحرف  خلط 

اليت تتضمن أكثر من حرف ممدود أو حرف ساكن 
متكرر أكثر من مرة وبصعوبة. 

الكتابة:
كتابة غير منتظمة وبطء في أثناء الكتابة.    
عدم الرغبة وعدم القدرة على الكتابة لفترات طويلة    

أو رفض كتابة مقاالت طويلة. 
في     عادية  غير  أوضــاع  األحيان  بعض  في  تفضيل 

الجلوس في أثناء الكتابة. 
وعدم     الكتابة،  أثناء  في  بالقلم  عادي  غير  إمساك 

الرغبة في كتابة بعض الكلمات اليت يعرفها ألنه ال 
يعرف كيفية تهجئتها.   



16

ِسَيا
ْ
الِدْسِلك

دور المعلم في المساعدة

الذاكرة: 
ضعيفة     األجــل  قصيرة  العاملة  اللفظية  ــذاكــرة  ال

أو  القوائم  تذكُّر  في  صعوبة  يجد  أنــه  يعن  )مما 
السنة،  وشهور  األسبوع،  أيــام  مثل:  المتواليات، 

وجداول الضرب،... إلخ(. 
وجود عالمات َضْعف الذاكرة اللفظية العاملة طويلة    

األجل )اليت قد ترجع إلى خلط في أثناء عملية التعلم 
أو ضعف استراتيجيات التنظيم(. 

التنظيم والحركة:
بعملية     يتعلق  فيما  تنظيمية ضعيفة  استراتيجيات 

التعلم. 
ضعف التنظيم المتعلق بالجدول الدرايس أو الجدول    

المدرسية  والــواجــبــات  الــفــروض  أو جــدول  الــيــويم 
في  المستخدمة  األشياء  وبقية  واألجهزة  واألدوات 

عملية التعلم. 
صعوبة أداء المهام اليت تتطلب تآزًرا بين الحركات،    

مثاًل: )ربط الحذاء أو زر القميص أو ارتداء المالبس 
وحده حىت سن متقدمة(.  
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التخبط في األثاث الموجود داخل الفصل المدريس    
أو البيت، أو الوقوع المتكرر.  

الكالم: 
الخلط بين األصوات المتشابهة مع قدرة ضعيفة على    

النطق الصحيح. 
صعوبة مزج األصوات في كلمات أو خلطها أو تركيبها،    

وصعوبة إدراك القوافي والجناس في الكلمات. 
أو     األلــوان  أو  الحروف  أو  األشياء  تسمية  صعوبة 

األرقام. 
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خصائص الدسلكسيا 

حالة فردية: 
قد يعاني طالب الدسلكسيا صعوبات مختلفة عن غيره من 
المظاهر  الدسلكسيا اآلخرين، كما قد يكون لهذه  طالب 
تأثير مختلف على غيره مما يعن أن الدسلكسيا لها درجات 
مختلفة تتراوح بين البسيط والمتوسط والشديد، وبالتالي، 
ما ينفع أو يفيد طالب دسلكسيا بعينه قد ال ينفع أو يفيد 
طالب دسلكسيا آخر، لذا ينبغي التفكير في خطة عالجية 
فردية وفًقا لطبيعة كل حالة على حدة؛ وذلك للحصول على 

نتائج أفضل في أثناء توفير التدخل العالجي.
 

معالجة المعلومات: 
ال تقتصر الدسلكسيا على القراءة فقط، ولكنها تؤثر 
على عملية التعلم ككل، ومن الضروري التسليم بأن دورة 
التعلُّم »اليت ُنطلق عليها أحياًنا دورة معالجة المعلومات« 
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مهمة لفهم طبيعة وخصائص الدسلكسيا، إذ إن بعضهم 
يعاني ضعف المعالجة السمعية للمعلومات أو بطء معالجة 
المعلومات أو سرعة استدعاء تلك المعلومات من الذاكرة 
معالجة  ودورة  التعلم  بــدورة  عالقة  لها  أجــزاء  كلها  وهي 

المعلومات.
  

ا كتابًيا: 
ً

عرض المعرفة والفهم عرض
عرضه  طريقة  فــي  ضعًفا  الدسلكسيا  طالب  يعاني 
للمعلومات اليت يعرفها عرًضا كتابيًّا؛ وذلك بسبب ضعف 
حصيلته اللغوية، وضعف قدرته اإلمالئية، وضعف التنسيق 
بين األفكار اليت يريد أن يعبِّر عنها والكلمات اليت ينتقيها 
للتعبير عن أفكاره وأسلوب الكتابة والسرد المناسب لوضع 
وأفكاره  فهمه  عن  يعبِّر  مكتوب  عمل  إطــار  في  هذا  كل 

ومعرفته بالمادة العلمية اليت يريد التعبير عنها. 

المعالجة السمعية للمعلومات: 
يجد طالب الدسلكسيا صعوبة في التعلم من خالل 
المعالجة  ضعف  بسبب  إمــا  وذلــك  أحياًنا  االستماع 
التمييز  على  قدرته  لعدم  أو  لديه  للمعلومات  السمعية 
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بين األصوات المختلفة والسيما المتقاربة منها صوًتا أو 
بسبب عدم قدرته على التخلص من التشتت السمعي 
وبعض  الدراسية  الفصول  بعض  في  يحدث  قد  الــذي 
البيئات التعليمية والسيما المكتظة منها بالطالب واليت 
تؤثر سلًبا في قدرتهم على التمييز السمعي بين األصوات 
والمثيرات السمعية المختلفة الموجودة في بيئة التعلُّم 
أو بسبب ضعف ذاكرته السمعية، ولهذا يستفيد طالب 
السمعية  المعالجة  وتدريبات  برامج  من  الدسلكسيا 

للمعلومات والتركيز على بيئات التعلم األكثر هدوًءا. 

الذاكرة: 
الذاكرة  في  صعوبات  الدسلكسيا  طالب  يعاني 
قدرته  في  سلًبا  يؤثر  مما  العاملة  والذاكرة  القصيرة 
إذا  والسيما  شفهًيا  المعطاة  التعليمات  تذكُّر  على 
أعطيت تلك المعلومات كمجموعة أو قائمة كبيرة في 
الوقت نفسه. يمكن أن تكون لدى طالب الدسلكسيا 
األطفال والبالغين صعوبة في تذكُّر القدر الضئيل من 
أن  األفضل  فمن  ولهذا  دقيقة،  بطريقة  المعلومات 
ُتعطى هذه التعليمات واحدة بعد األخرى، وأن ُيطلب 
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واستيعابها  فهمها  من  للتأكد  أواًل؛  تكرارها  منهم 
وتذكرها قبل إعطاء معلومات جديدة. 

الوعي الصوتي:
تأثيًرا  تؤثر  اليت  العوامل  أحد  هو  الصوتي  الويع 
مباشًرا على دقة القراءة وسرعتها وهناك الكثير من 
الدراسات العلمية اليت أثبتت وجود عالقة ارتباطية 
بينهما وأثبتت قدرة الويع الصوتي على التنبؤ بمهارات 
 Snowling, 2000;(  القراءة عند الطالب الحًقا
Elbeheri & Everatt , 2007( وبعض هذه 
الويع  على  التدريب  فعالية  أيًضا  أثبتت  الدراسات 
 Elbeheri &( الصوتي في تطور مهارات القراءة
كما  الدسلكسيا  عند طالب   )Everatt, 2016
يؤدي  الصوتي  الويع  أن ضعف  أخرى  أكدت بحوث 
لدى  الصوتي  الويع  مستوى  وأن  الدسلكسيا،  إلى 
الطفل في المرحلة الدراسية المبكرة مؤشر دالٌّ على 

مستوى نموه القرائي في المراحل المتقدمة. 
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أهداف تشخيص الدسلكسيا

تحقيق  في  تساعد  الدسلكسيا  تشخيص  عملية 
واحد أو أكثر من األهداف اآلتية:

تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف عند الطفل.   
اإلشارة إلى المستوى الحالي ألداء الطفل فيما    

يتعلق بالتحصيل الدرايس.
الوصول إلى تفسير لعدم تقدم الطفل دراسيًّا.   
تحديد مظاهر أداء الطفل في القراءة والكتابة    

واإلمالء اليت قد تشير إلى نوع معين أو شكل 
معين من األخطاء.

تحديد الجوانب المحددة اليت يتميز بها الفرد    
وفهم أسلوب الطفل الحالي في التعلُّم. 

اإلشارة إلى جوانب المنهج الدرايس اليت يمكن    
أن تثير اهتمام الطفل أو تشجعه على التعلُّم. 

اليت     بالمنهج  الموجودة  الجوانب  تحديد بعض 
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يمكن أن تشكل تحدًيا للطفل.
ثالثة  التشخيص  عملية  تــرايع  أن  يجب  ثم  ومن 

جوانب هي: 
أ - الصعوبات: تتعلق دائًما الصعوبات األساسية 
فك  على  بالقدرة  الدسلكسيا  طالب  يواجهها  اليت 
قد  قدرة  وهي  شفرتها،  أو  المطبوعة  الكتابة  رموز 
سبيل  فعلى  مختلفة،  مشتركة  عوامل  على  تعتمد 
المثال: قد تتأثر هذه القدرة بوجود بعض صعوبات: 
المعالجة الصوتية، أو مشكالت الذاكرة، أو صعوبات 
التنظيم والتتابع، أو الحركة والتناسق، أو مشكالت 
اللغة، أو صعوبات إدراكية بصرية أو إدراكية سمعية.

ب - التباين: أي التباين بين فهم المقروء وفهم 
المسموع، أو بين االستجابات الشفهية والمكتوبة أو 
المنهج  المختلفة لمقررات  المتعلق بالجوانب  األداء 

الدرايس.   
ج - االختالفات: من المهم التسليم باالختالفات 
الدسلكسيا، وعلى هذا، يجب  أطفال  بين  الفردية 
أساليب  على  الدسلكسيا  تقييم  عملية  تشتمل  أن 
التعلم واألساليب المعرفية، فإن فهم هذه األساليب 
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ال بين عملية التقويم  يمكن أن يساعد في الربط الفعَّ
وعملية التدريس. 

التدخل  التشخيص هو توفير  الهدف من  وبما أن 
يستطيع  صعوبات،  من  يتواجد  قد  لما  العالجي 
الُمعلِّم االستفادة من نواحي القوة في الُمتعلِّم. ومن 
عناصر العالج الناجح أن يشعر الُمتعلِّم بالنجاح، وأن 
يستفيد من نواحي القوة لديه لتحقيق ذلك. والُمعلِّم 
الخصائص  أو  بالمظاهر  وعًيا  األشخاص  أكثر  هو 
الدسلكسيا من حيث  اليت ترتبط بطالب  السلوكية 
 ،Duratation واألمــد   ،Frequency التكرار 
فإن  لذا   ،Source والمصدر   ،Degree والدرجة 
الُمعلِّمين يمكن أن يكونوا أكثر العناصر إسهاًما في 
الكشف المبكر عن الدسلكسيا. والمشاركة في وضع 
األنشطة  خالل  من  وتنفيذها  لها  العالجية  البرامج 
الُمعلِّم  أن  الفصل. كما  التربوية داخل  والممارسات 
هو أكثر الفئات المهنية قدرة على تقويم مدى فاعلية 
البرامج واألنشطة والممارسات التربوية. والتغير أو 
تلك  أو  البرامج  هذه  من خالل  أحــرزه  الــذي  التقدم 
األنشطة، بسبب طبيعة الدور التربوي والمهن الذي 


