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تقــرءون يف هــذا العــدد تعريفــات الدسلكســيا يف مختلــف 
اللغــات العامليــة مثــل: اإلجنليزيــة والعربيــة والفرنســية 
واألملانيــة واإلســبانية، وكيــف أن الباحثــن يف صعوبــات 
التعلــم يجــدون اختالفــات البنيــة يف اللغــة اإلجنليزيــة، 
وتأثيــر  املختلفــة  اللغــات  يف  التركيبيــة  واالختالفــات 

ذلــك علــى القــراءة وصعوباتهــا.

كمــا ســنتطرق إلــى بيــان بعــض مــن نقــاط القــوة ونقــاط 
الضعــف عنــد الدسلكســين.

األخالقيــة  املخــاوف  العــدد،  قضيــة  يف  وســنقرأ 
التعلــم  وصعوبــات  اجلينــوم  لبحــوث  واالجتماعيــة 
ســليمان. احلميــد  عبــد  الســيد  الدكتــور/  لألســتاذ 

التواصــل  مواقــع  عبــر  لنــا  متابعتكــم  يســرنا  كمــا 
العنكبوتيــة  الشــبكة  علــى  موقعنــا  وعبــر  االجتماعــي، 

اإللكترونــي. والبريــد 

االفتتـاحيـــة
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رئيــس  الشــيحة  الرحمــن  عبــد  أحمــد  الدكتــور/  قــام 
مجلــس إدارة اجلمعيــة الكويتيــة للدسلكســيا، والســيد/ 
إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  القطامــي  يوســف  محمــد 
الدكتــور/  بتكــرمي  للدسلكســيا،  الكويتيــة  اجلمعيــة 
محمــد بــن إبراهيــم الشــيباني رئيــس مركــز املخطوطــات 
وبــن  اجلمعيــة  بــن  وســيًطا  بصفتــه  والوثائــق  والتــراث 
أحــد املتبرعــن ملشــاريع اجلمعيــة، وســلمته خطــاب شــكر 

الكــرمي. للمتبــرع  وتقديــر 

كان التكــرمي يف مقــر مركــز املخطوطــات والتــراث والوثائــق 
مبنطقــة اجلابريــة مبحافظــة حولــي، صبــاح يــوم األربعــاء 

25/ 04/ 2018م.

يــوم  صبــاح  للدسلكســيا  الكويتيــة  اجلمعيــة  اســتقبلت 
األحــد املوافــق 25/ 03/ 2018م الدكتــور/ علــي غــازي خبيــر 
األعمــال  مبنظمــات  البشــرية  واملــوارد  اإلداريــة  التنميــة 
العربيــة، وخبيــر قيــاس األداء اإلســتراتيجي بالعديــد مــن 
الدكتــورة/  العربــي، برفقــة  بالعالــم  الــوزارات واملؤسســات 
ســميرة الدوســري رئيــس مجلــس إدارة األكادمييــة الدوليــة 

واالستشــارات.  للتدريــب 

اجلديــر بالذكــر أن هــذه الزيــارة تأتــي يف إطــار التعــرف على 
وخدماتهــا  برامجهــا  علــى  واالطــالع  اجلمعيــة،  نشــاط 

املختصــة بفــرز وتشــخيص وعــالج الدسلكســيا.

ويف ختــام الزيــارة أثنــى الدكتــور/ علــي غــازي علــى جهــود 
اجلمعيــة وإجنازاتهــا احملليــة والعربيــة، ومتنــى لهــا املزيــد 

مــن التقــدم واالزدهــار. 

األخبار احمللية

تكريم 
الدكتور/ محمد بن إبراهيم الشيباني 

 رئيس مركز المخطوطات 
والتراث والوثائق

زيارة الدكتور/ علي غازي خبير 
التنمية اإلدارية والموارد البشرية 

بمنظمات األعمال العربية
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األخبار العاملية األخبار العاملية

كتاب )دعم املتعسرين 
ا( يربح جائزة قرائّيً

اللغــة اإلجنليزيــة  ملســاعدة معلمــي  كتــاب  عــام 2018م: حصــد  يونيــو   11 يف 
املعتمديــن -الذيــن يدعمــون املتعلمــن الذيــن يعانــون مــن العســر القرائــي- 
داخــل الصــف الدراســي، علــى جائــزة بــن وارن - إنترناشــونال هــاوس، وهــذه 
املؤسســة هــي التــي حــازت علــى اجلائــزة، والتــي تعتــرف بأهــم األعمــال البــارزة 

يف مجــال تعليــم معلــم اللغــة. 

وهــذا الكتــاب هــو: "دعــم املتعلمــن الدسلكســين داخــل فصــول تعليــم اللغــة 
اإلجنليزيــة"، كتبــه ميشــيل دالويســو، وُنشــر مــن ِقَبــل مطبعــة جامعــة أكســفورد.

حيــث يجمــع هــذا الكتــاب بــن البحــث النظــري واخلبــرة العمليــة يف ُعســر 
املعلمــن.  ملمارســات  أفضــل  إرشــادي  دليــل  لتقــدمي  القــراءة؛ 

ويرنت ووز: ُعسر القراءة يف 
املدرسة برنامج التعليم 

اخلاص يف دائرة الضوء
اإلجــازة  االبتدائيــة يف   Weinert مــن وضــع مديــر مدرســة  شــهرين  بعــد 
اإلداريــة، بعــد إجــراء حتقيــق يف مخالفــات االختبــار احملتملــة، يخضــع احلــرم 
وبرنامــج  القــراءة  عســر  بســبب  املــرة  هــذه  للفحــص  أخــرى  مــرة  اجلامعــي 

اخلــاص. التعليــم 

ووفًقــا مللخــص اســتقصائي أصدرتــه Seguin ISD، بــدأت املقاطعــة النظــر 
يف إدارة اخلدمات اخلاصة يف Weinert يف نيســان/ إبريل، بعد شــكوى من 
جانــب الوالديــن بعــدم حتســن طفلهمــا، وأعربــت عــن قلقهــا بشــأن عــدم تلقــي 

اخلدمــات املطلوبــة.

ومت إدراج التحقيــق يف قوائــم برنامــج عســر القــراءة، وجــداول بيانــات تتبــع 

ديانــا هانبيــري كينــج معلمــة ســاعدت أجيــااًل مــن الطــالب الذيــن عانــوا مــن صعوبــة 
القــراءة بطالقــة والكتابــة والتهجئــة وُوصمــوا بهــا؛ بســبب عاهــة تعلــم غيــر معروفــة يف 
كثيــر مــن األحيــان ُتســمى دسلكســيا. ماتــت يف 15 يونيــو يف منزلهــا يف ليكفيــل كونــا، عــن 

عمــر يناهــز 90 عاًمــا.

فالســيدة كينــج كان عمهــا يعانــي مــن عســر القــراءة، ودّرس، ودرس، وأســس املخيمــات 
وأعّد املدرســن املدربن يف البرامج التعليمية التي مت تكرارها يف جميع أنحاء العالم.

قالــت: "الوقــت لتشــخيص عســر القــراءة هــو قبــل أن ُتتــاح للطفــل فرصــة للفشــل يف 
القــراءة".

ا يف حتويــل اإلدراك الشــعبي لألشــخاص املصابــن بُعســر  لقــد لعبــت كينــج دوًرا أساســّيً
القــراءة مــن كونهــم متخلفــن أو غيــر مؤهلــن إلــى كونهــم يف الغالــب أذكيــاء، علــى الرغــم 
مــن صعوبــات التعلــم. وكثيــًرا مــا كانــت تتمتــع بقــدرات شــديدة مــن املراقبــة والتفكيــر 

األصلــي، واإلحســاس بالتــوازن والطاقــة العاليــة.

وقالــت كينــج يف مقابلــة عبــر الفيديــو مــع جمعيــة الدسلكســيا الدوليــة يف عــام 2013م: 
"مــا زلنــا نــرى مأســاة طفــل يعــود مــن املدرســة يف الصــف الثانــي أو الثالــث بالدمــوع 
ويقــول: "أنــا أغبــى طفــل يف كل الصــف الثانــي"، ويوجــع هــذا الــكالم أهلــه قبــل الذهــاب 
إلى املدرســة. كل هذا غير ضروري متاًما وميكن منعه متاًما، إنه يدفعني إلى اجلنون".

وقالــت: "إن عســر القــراءة يؤثــر علــى واحــد مــن بــن خمســة أشــخاص، وميكــن اكتشــافه 
يف الرابعــة مــن العمــر... ولكــن مــن خــالل الــدروس املكثفــة، ووضــع رســائل يف كل مــرة، 
ودمــج الهجــاء والكتابــة اليدويــة يف مناهــج هــؤالء الطــالب الدراســية؛ ميكــن للطــالب 

اجتيــاز اختبــارات موحــدة أو حتــى جتــاوز أقرانهــم يف الصــف الرابــع.

وقالت: "إنني أشعر باالمتعاض من قلة تدريب املعلمن".

وقــد اقتصــر تدريبهــا العلمــي الرســمي اخلــاص علــى دورة علــم النبــات، ولكنهــا طــورت 
خبرتهــا يف مجــال صعوبــات التعلــم كمعلمــة يف مدرســة أصدقــاء ســيدويل اخلاصــة يف 
واشــنطن؛ حيــث كان لديهــا عــدد مــن املوجهــن مبــا يف ذلــك آنــا جيلينجهــام، أخصائيــة 
القــراءة  الصعوبــات يف  وعــالج  التعلــم  أســاليب  رائــدة يف  كانــت  التــي  األمــراض  علــم 
وجتهيــز اللغــة، بالتعــاون مــع الدكتــور/ صموئيــل تــي. أورتــن، وهــو طبيــب نفســي عصبــي.

أّلفــت الســيدة كينــج 15 كتاًبــا مبــا يف ذلــك كتــاب "مهــارات الكتابــة" عــام 1990م، و"تدريــس 
القــراءة للكبــار" عــام )2016م(، وكانــت موضوًعــا لفيلــم تســجيلي بعنــوان "واحــد تلــو 

اآلخــر: تعاليــم ديانــا كينــج". 

وخطــط  الزمنيــة،  واجلــداول  الدراســي،  الصــف  وســجالت  القــراءة،  عســر 
الســكن الفرديــة، وخطــط التعليــم الفرديــة. وأجريــت مقابــالت مــع أعضــاء 
هيئــة التدريــس، مبــا يف ذلــك مــدرس عســر القــراءة شــانون ليــال، ومدرســة دعــم 
اإلدراج ليندســي بيــل مولينــز، ومــدرس التربيــة اخلاصــة دان مورغــان، واملعلــم 

ديــان بــول، واملديــرة الرئيســية فيرونيــكا راميريــز.

السيناتور فران ميالر، 
وغلوريا بتلر للعمل يف جلنة 

دراسة ُعسر القراءة
هنــاك عضــوان اثنــان مــن أعضــاء الوفــد التشــريعي سيســاعدان لغوينيــت يف 

دراســة عســر القــراءة يف مجلــس الشــيوخ بجورجيــا.

وسيشــكل الســيناتور فــران ميــالر جلنــة مــن الثالثــي رطالنطــا وجليوريــا بتلــر 
ودي - ســتون ماونــن؛ وذلــك مــن أجــل الدراســة التــي تبحــث يف القضيــة، حيــث 

مت إنشــاء اللجنــة بقــرار صــادر عــن ميــالر الــذي يعمــل رئيًســا ملجلــس اإلدارة. 

وســيخدم الســيناتور مــات بــراس، ور – نيونــان يف اللجنــة التــي مت تعيينهــا مــن 
ِقَبــل إل تــي، حاكــم كايســي كاجــل يــوم اجلمعــة.

خمســة  كل  مــن  واحــًدا  يصيــب  القــراءة  "عســر  لــه:  بيــان  يف  ميــالر  وقــال 
جورجيــن، وهــو عــدد أكبــر مــن الطــالب مقارنــة بــأي عجــز تعليمــي آخــر؛ ولهــذا 
الســبب تتخــذ دولتنــا اخلطــوات الالزمــة لضمــان التدخــل املبكــر والوعــي. وممــا 
هــو جديــر بالذكــر أن حاكــم إل تــي كاجــل يــدرك أن التغلــب علــى عســر القــراءة 

يعــد مســألة ذات أهميــة حيويــة يف قضايــا احليــاة.

قانون جديد حول خدمات 
الطالب الدسلكسيني يف 

والية تكساس
يف شــهر يونيــو عــام 2018م: أرســلت وكالــة التعليــم يف تكســاس )TEA( رســالة 
إلــى املناطــق التعليميــة تفيــد بــأن الطــالب الذيــن يعانــون مــن عســر القــراءة 
مؤهلــون للتقييــم، ويحتمــل أن يتلقــوا "دعــم وتدخــالت قــراءة مالئمة" مبوجب 

.)IDEA( قانــون تعليــم األفــراد ذوي اإلعاقــة

أمــا بالنســبة لعائــالت املتعلمــن الذيــن يعانــون مــن عســر القــراءة، فهــذه قضيــة 
ا. كبيــرة جّدً
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تعريف اإلعاقة وأثر التسمية 
إن احلمــد هلل، والصــالة والســالم علــى رســول اهلل وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

تســليًما كثيــًرا؛ أمــا بعــد:

تعريف اإلعاقة: 
ــْرف  1-  التعريــف املعجمــي: جــاء يف القامــوس احمليــط: الَعــْوُق: احَلْبــس والصَّ

والتثبيــط، ويف مختــار الصحــاح: عــوق )عاقــه( عــن كــذا: حبســه عنــه وصرفــه. 

  ويتضــح مــن ذلــك: أن اإلعاقــة عقبــة يف حتقيــق مطلــب مــا، والعقبــة قــد 
معنويــة. تكــون  وقــد  ماديــة  تكــون 

2-  التعريــف الطبــي )Definition Medical(: تعــرف اإلعاقــة العقليــة مــن وجهــة 

نظــر اجلانــب الطبــي علــى أنهــا: تلــك اإلعاقــة التــي ُتصيــب الفــرد؛ إمــا بســبب 
عــدم اكتمــال عمــر الدمــاغ، أو إصابــة املراكــز العصبيــة قبــل الــوالدة أو بعدهــا.

  وهذا التعريف قصر تعريف اإلعاقة يف جانبن:

1- عدم اكتمال بناء الدماغ.  

2-  إصابــة املراكــز العصبيــة بالدمــاغ. وبالتالــي تكــون اإلعاقــة لدى األطباء   
إمــا نقــص بنــاء أو إصابــة، وهــذه اإلصابــة حتــدث إمــا قبــل الــوالدة أو 

بعــد الــوالدة.

اإلعاقــة  تعــرف   :)Psychometric Definition( الســيكومتري  3-   التعريــف 

العقليــة مــن وجهــة نظــر اجلانــب الســيكومتري علــى اعتبــار أن األفــراد 
ــا، وذلــك  الذيــن تقــل نســبة ذكائهــم عــن )75( درجــة يعــدون معاقــن عقلّيً

للــذكاء. الطبيعــي  التوزيــع  بحســب منحنــى 

فقــط  املعيــاري  اجلانــب  علــى  يركــز  الســيكومتري  أن  املالحــظ:    ومــن 
للمقاييــس، وقــد يكــون هــذا اجلانــب بــه بعــض القصــور؛ فمــن املمكــن أن 
تكــون مهاراتــه أقــل لقلــة التدريــب أو قلــة التفاعــل مــع املجتمــع، وبهــذا لــن 

املجتمــع. مــن  لديــه اخلبــرة الكتســاب مهــارات  يكــون 

وننتقل إلى التعريف االجتماعي:   

ــي )Social Definition(:  تعــرف اإلعاقــة العقليــة مــن  ــف االجتماع 4-   التعري

وجهــة نظــر اجلانــب االجتماعــي علــى أنهــا: مــدى جنــاح أو فشــل الفــرد يف 
االســتجابة للمتطلبــات االجتماعيــة املتوقعــة منــه، مقارنــة مــع نظرائــه مــن 

املجموعــة العمريــة.

وهــذا التعريــف ربــط اإلعاقــة مبحــّك املجتمــع احمليــط بــه؛ حيــث إن اإلعاقــة 
فاحملــك  فيــه،  يعيشــون  الــذي  املجتمــع  بأفــراد  فــرد  مقارنــة  أصبحــت  هنــا 

املجــرد. الســيكومتري  املقيــاس  وليــس  األفــراد  هــم  املعيــاري 

تسلسل تاريخي ملسميات اإلعاقة:
املقعدون: وكانوا فيما مضى يسمون بـ: »املقعدين«.  -1

ثم أطلقوا عليهم لفظ »ذوي العاهات«.  -2

أخيًرا من توصيات ديننا احلنيف بهذا الشأن:
 إن اإلســالم قــد قــام بــدور مهــم يف احلــّث علــى األســماء اإليجابيــة، ومــن أهــم 

تلــك التوصيــات:

التشجيع على اختيار األسماء والكنى اجلميلة واجليدة.  -1
فقــد روى مســلم يف صحيحــه عــن ابــن عمــر -رضــي اهلل عنهمــا- قــال: قــال 
رســول اهلل: ))إن أحــب أســمائكم إلــى اهلل عبــد اهلل وعبــد الرحمــن((، وقــال يف 
حديــث أبــي وهــب احلشــمي: قــال عليــه الصــالة والســالم: ))تســموا بأســماء 
ُروِعــَي فيــه أن يكــون موافًقــا  األنبيــاء((؛ فــكل مــا ُأضيــف إلــى اهلل تعالــى أو 

الســم نبــي فهــو حســن.

مناداة اإلنسان بأحب األسماء إليه، وعدم التنابز باأللقاب.  -2
حيــث قــال تعالــى: زبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   

احلجــرات: 11 مب  ىب  يبرب 
أمر اإلسالم املسلم بأن يحب ألخيه املسلم ما يحب لنفسه.  -3

وقــد روى البخــاري ومســلم مــن حديــث أنــس بــن مالــك رضــي اهلل عنــه، أن النبــي -صلــى 
ــى ُيِحــبَّ أِلَِخِيــه َمــا ُيِحــبُّ ِلَنْفِســه((. اهلل عليــه وســلم- قــال: ))اَل ُيْؤِمــُن أََحُدُكــْم َحتَّ

أوضح اإلسالم أن إدخال السرور على املسلم مما يؤجر عليه.  -4
أحــب األعمــال إلــى اهلل -عــز وجــل- ســرور تدخلــه علــى مســلم، أو تكشــف عنــه 
كربــة، أو تطــرد عنــه جوًعــا، أو تقضــي عنــه َدْيًنــا، فقــد قــال رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم: ))مــن أفضــل العمــل إدخــال الســرور علــى املؤمــن؛ تقضــي عنــه 

ــا، تقضــي لــه حاجــة، تنفــس لــه كربــة((. صحيــح اجلامــع  )5773(.  ديًن

املدير العام/ سالم خالد الشرهان

ثم مسمى »العاجزين«.  -3
ليســوا  أنهــم  علــى  الفئــة  هــذه  إلــى  النظــرة  تطــورت  عندمــا  4-  »املعاقــون«: 
وتقبلهــم  اســتيعابهم  عــن  عجــز  الــذي  هــو  املجتمــع  ألن  عاجزيــن؛ 
أو  املميــزات  التعــرف علــى  قــد يزيــد هــوة عــدم  واالســتفادة منهــم؛ ممــا 
املواهــب أو الصفــات أو القــدرات التــي لديهــم وميكــن تنميتهــا وتدريبهــا، 
بحيــث يتكيفــون مــع مجتمعهــم رغــم عاهاتهــم؛ بــل رمبــا يفوقــون غيرهــم 
أنــه  املجتمــع  أدرك  عندمــا  أي:  األســوياء،  جتــاوًزا  عليهــم  نطلــق  ممــن 
هــو الــذي يحــوي تلــك العوائــق التــي متنــع املعاقــن مــن التكيــف معــه؛ 
غّيــر املجتمــع نظرتــه جتــاه املعاقــن، عندئــٍذ أصبحــت املراجــع العلميــة 
والهيئــات املتخصصــة تســميهم »املعاقــن«، مبعنــى وجــود عائــق يعوقهــم 
يقتصــر  ال  »معــوق«  كلمــة  أصبحــت  وبهــذا  املجتمــع،  مــع  التكيــف  عــن 
التكيــف  عــن  بــل  فقــط،  والعمــل  الكســب  عــن  املعاقــن  علــى  مفهومهــا 

أيًضــا. البيئــة  مــع  ــا  واجتماعّيً ا  نفســّيً

التسميات السلبية واإليجابية:
-  فالتســميات الســلبية -مثــل: »املكفوفــن«، »الصــم«، »املشــلولن«، »املتلفــن 
ا يلصــق  ــا« .... وغيرهــا- تتــرك أثــًرا ســلبّيً يف أدمغتهــم«، و»املتخلفــن عقلّيً
بالطفــل حتــى يكبــر، وهــي وصمــة تؤثــر علــى عالقتــه االجتماعيــة تأثيــًرا 

بالًغــا.

»ذو  أو  اخلاصــة«،  االحتياجــات  »ذوي  -مثــل:  اإليجابيــة  التســميات  -  أمــا 
مــع  هــؤالء  ملثــل  جيــًدا  وتفاعــاًل  انطباًعــا  تعطــي  فهــي   - الصعوبــات« 
أفــادت  وتقديــرات  وتقاريــر  دراســات  أّيدتهــا  املســميات  وهــذه  املجتمــع، 

بكاملــه. املجتمــع  وكذلــك  هــؤالء  مــع  العاملــن 
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تعريف التلعثم:
تعريفــات  بأحــد  نبــدأ  أن  املفيــد  مــن  يكــون  قــد 
التلعثــم، فقــد عّرفــه العالــم جيتــار )1998( بأنــه 
))تــردد عــاٍل غيــر ســوي، أو فتــرة مــن التوقفــات 
تنتــاب التدفــق املســتمر للــكالم((. وقــد تأخــذ هذه 
التوقفــات أشــكااًل عــدة منهــا: )أ( تكــرار األصــوات 
أو املقاطــع أو الكلمــات ذات املقطــع الواحــد. )ب( 
التطويــل الــذي يصاحــب نطــق بعــض األصــوات. 
ــا  صوتّيً التلفــظ  أو  الهــواء  مــرور  إعاقــة  )ج( 

باحلــروف.

بهــذه  تــام  وعــي  علــى  األطفــال  يكــون  مــا  وعــادة 
إنهــا  إحــراج؛ حيــث  مــن  لهــم  تســببه  ومــا  املشــكلة 
زائــد. وعقلــي  بدنــي  جهــد  ببــذل  ترتبــط  مــا  كثيــًرا 

وتتمثــل إحــدى صعوبــات التلعثــم يف تنوعــه 
الشــديد مــن فــرد آلخــر فيمــا يتعلــق 
الصــادرة،  التصرفــات  بنوعيــة 
مــرات  عــدد  تكــرار  وأيًضــا 
الرغــم  وعلــى  حدوثــه. 
بعــض  فهنــاك  ذلــك  مــن 
األساســية  الســمات 

التلعثــم: حلالــة 

يوضــح البحــث أنــه يف البدايــة يتســاوى عــدد األوالد مــع البنــات يف حــدوث 
التلعثــم، ولكــن مــع مــرور الوقــت تتغيــر الصــورة متاًمــا.

فمــن املعــروف أن تبــدأ يف التلعثــم يف مرحلــة مبكــرة، وســرعان مــا تتغلــب 
علــى املشــكلة بعكــس األوالد )يايــرى 1992(. عــالوة علــى ذلــك، ففــي ســن 
العاشــرة يبلــغ معــدل تلعثــم األوالد إلــى البنــات نســبة عاليــة قــد تصــل مــن 

خمســة إلــى واحــد )بلودشــتاين 1995(.

كيفية تأثر األشخاص بالتلعثم: 
بطــرق  األطفــال  علــى  التحــدث  علــى  القــدرة  بعــدم  اإلحســاس  يؤثــر 
ــا، ينتــاب البعــض  مختلفــة، فبينمــا قــد ال يكــون البعــض واعًيــا أو مهتّمً

املوضــوع. بهــذا  يتعلــق  فيمــا  وهــّم  شــديد  قلــق  اآلخــر 

وال يرتبــط بالضــرورة درجــة اهتمــام الطفــل فيمــا يخــص الــكالم بتكراريــة، 
أو حــّدة التلعثــم.

وقــد يعتــري األطفــال مشــاعر مــن اإلحبــاط نتيجــة عــدم قدرتهــم علــى 
إخــراج الكلمــات أو نطقهــا كمــا يرغبــون، وليــس هــذا فقــط؛ بــل قــد تصاحب 
عمليــة التكلــم مشــاعر مــن اإلحــراج واخلجــل، خاصــة إذا مــا واجــه الطفــل 

اســتجابات ســلبية أو جانًبــا مــن مضايقــات اآلخريــن.

وممــا ال شــك فيــه أن مثــل هــذه املشــاعر احمليطــة التــي تصاحــب عمليــة 
التــي  املواقــف  الطفــل وتوتــره يف  قلــق  مــن  تزيــد  أن  املمكــن  مــن  الــكالم، 

َثــمَّ جتعــل التلعثــم يــزداد تعقيــًدا. تتطلــب منــه التحــدث، ومــن 

لينــا  تأليــف:  التلعثــم؟  علــى  التغلــب  ميكــن  كيــف  املرجــع: 
العامــري.  خالــد  د/  باعتمــاد  الترجمــة  روســتن، 

التـلـعـثــــم 

األستاذة/ هنادي الهران 
مدرب التنمية البشرية 

وعضو اجلمعية الكويتية للدسلكسيا 

فيقــول  )وغــادرت(  كلمــة  وقبــل  و،  و،  مثــل:  كاملــة  كلمــات  ت كــرار   >
))وووغــادرت((.

<  تكــرار حــروف منفــردة مثــل: حــرف ت يف جملــة ))تعــاَل هنــا(( فيقــول 
))ت ت ت تعــاَل هنــا((. 

<  تطويل احلروف مثل ))أأأأحياًنا أخرج((. 

<  إعاقــة النطــق باحلــروف، حيــث يأخــذ الفــم شــكل النطــق باحلــرف 
صــوت. إخــراج  بــدون  ولكــن 

توتــر عضلــي  رؤيــة عالمــات  الوجــه، حيــث ميكــن  <  التوتــر يف مالمــح 
أيًضــا. والشــفتن  واألنــف  العينــن  حــول  واضحــة 

<  ظهــور بعــض احلــركات املالزمــة للتلعثــم، فقــد تــؤدي محاولــة الطفــل 
للنطــق بالكلمــة إلــى حــدوث حــركات زائــدة للجســم مثــل: الضغــط 
بقــوة علــى القــدم، أو تغييــر وضــع اجلســم، أو الربــت علــى األيــدي.

<  حــدوث توقــف لعمليــة التنفــس؛ فقــد يحتجــز الطفــل نفســه أثنــاء 
محاولــة التكلــم، أو يتكلــم أثنــاء التنفــس، أو يأخــذ نفًســا عميًقــا قبــل 

التحــدث.

بداية التلعثم: 
من املتفق عليه أن التلعثم قد يحدث يف أي وقت خالل مرحلة الطفولة، 

ولكنه عادًة ما يبدأ من سنتن إلى سن خمس سنوات ))أندرو 1983((.

كيفية ظهور التلعثم:
أن  أيًضــا  املمكــن  مــن  ولكــن  تدريجيــة،  بطريقــة  غالًبــا  التلعثــم  يظهــر 
ــا، وكثيــًرا مــا يحــدث خــالل فتــرة النمــو الســريع ملهــارات اللغــة  يظهــر فجائّيً

والــكالم.

األشخاص األكثر عرضة للتلعثم: 
يعانــي خمســة باملائــة مــن األطفــال تقريًبــا قــدًرا مــن الصعوبــة يف الطالقــة 
يف وقــٍت مــا خــالل منــو القــدرة الكالميــة، وتســتطيع الغالبيــة العظمــى مــن 
هــؤالء األطفــال حتقــق طالقــة طبيعيــة ســواء عــن طريــق بعــض املســاعدة 
إلــى  الوصــول  البعــض  يســتطيع  ال  ذلــك  مــن  الرغــم  علــى  بدونهــا،  أو 
الطالقــة الكاملــة، باإلضافــة إلــى وجــود حوالــي واحــد باملائــة مــن البالغــن 
يعانــون مــن التلعثــم )بلودشــتاين 1995(، ولســوء احلــظ فــإن حتديــد أي 
األطفــال ميكنهــم أن يســتعيدوا الطالقــة وأيهــم قــد يســتمر يف التلعثــم 

يعــد بالفعــل إشــكالية.

ومــن اجلديــر بالذكــر أن مجهــودات البحــث الــذي يجــري ال تــزال متدنــا 
بنتائــج جديــدة ومعلومــات، مــن شــأنها مســاعدتنا يف هــذا املوضــوع.
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نقاط القوة ونقاط الضعف 
بالدسلكسيا

الدسلكسيا وعمليات املعلومات: أ - 
القــدرات  نفهــم  ولكــي  ضعــف،  ونقــاط  قــوة  نقــاط  لديهــم  الدسلكســيون 
ــا اعُتبــرت كمشــاكل يف  إلــى اإلقــرار بالصعوبــات، الدسلكســيا تقليدّيً نحتــاج 
القــراءة والكتابــة، لكــن هــذا الفهــم يشــبه اعتقادنــا يف جــدري الدجــاج كأنهــا 
أن  لنــا  أوضحــا  املعــريف  النفــس  علــم  األعصــاب ويف  علــم  والتطــور يف  بقــع. 
الدسلكســيا مشــكلة يف العمليــات املعرفيــة، تلــك التــي تكــون موروثــة ومكتســبة 
خــالل حياتهــم، وأنهــا تكــون مشــتركة يف الكبــار والصغــار، وأوضحــا أيًضــا أنــه إذا 
كان الدسلكســي الكبيــر يشــترك مــع الدسلكســي الصغيــر نفســه، فيكــون لديــه 
طريــق مختلــف يف عملياتــه املعرفيــة، واملشــاكل مــع معرفــة القــراءة والكتابــة 
تكــون يف عجــز املهــارات الناجتــة عــن عوامــل عديــدة، كالتعليــم غيــر الفّعــال.

تظهرهــا  التــي  مثــل  جيــدة،  تكــون  ممارســة  قــدرات  وهنــاك 
تشــمل: الضعــف،  خــالل 

القــراة  القــراءة، وتشــمل  •  العمليــات الصوتيــة والتــي تقــع حتــت مهــارات 
والتهجيــة.

حتــت  تقــع  وهــذه  التســميات:  اســترجاع  يف  الســرعة   - التســمية  •  إعــادة 
مهــارات مثــل: فهــم القــراءة جيــًدا، كفهــم الكلمــات املوجــودة حيثمــا كانــت، 

مشــكلة. شــمال/ ميــن  تصبــح  والتــي  اللفظــي،  والتواصــل 
ا للتعليــم الفعــال واألداء: وهــي  •  الذاكــرة العاملــة - وهــذه تكــون مهمــة جــّدً

تقــع ملهــام متعــددة، خاصــة مــع الكلمــات.
•  الســرعة للعمليــات - القــدرة علــى ســرعة العمليــات للحــروف: وهــذه تؤثــر 

يف ســرعة القــراءة والكتابــة.

•  التلقائيــة - تنميــة تلقائيــة للمهــارات اجلديــدة: وميكــن أن تكــون األطــول 
اســتحواًذا.

ب -  صعوبات الدسلكسيا يف كونها حالة:
بالقــراءة  تكــون  التــي  الصعوبــات  مــع  فرديــة  تظهــر  أن  ميكــن  الدسلكســيا 
إلــى الدسلكســيا القرائيــة والكتابيــة، وهــؤالء  والتهجــي، ونحــن اآلن نرجــع 
األفــراد ليــس لديهــم صعوبــات يف القــراءة والتهجيــة لكــن لديهــم مشــكالت 
أخــرى، والتــي ميكــن أن تؤثــر يف أي شــخص بدرجــات متفاوتــة، وتعتمــد علــى 

والشــخصية. التعليميــة  والفــرص  واخللفيــة،  األســرة  مثــل  عوامــل 

بعض املجاالت التي ميكن أن تقوض ذلك تشمل:
التنظيم - الشخصي ويف العمل.  •

إدارة الوقت - القليل منه والكثير.  •
التواصل االجتماعي - إيجاد الكلمات وترتيبها.  •

الكتابة - خاصة تنظيم األفكار.  •
التهجية - خاصة السياق.  •

القراءة - غالًبا الفهم و/ أو السرعة، باألحرى الدقة.  •
الرياضيات - املنتجات، وتشمل احلساب العقلي ومدخالت البيانات.  •

؛ وواحــدة مــن هــذه املزايــا مــن التــي  وتوصــف الدسلكســيا بأنهــا عجــز متخــفٍّ
تكــون للدسلكســين "النظــرة الطبيعيــة"، وهــذه أيًضــا ميكــن أن تكــون عيًبــا يف 
مواجهــة هــذه املشــكالت؛ خاصــة املشــكالت التابعــة للقــراءة والكتابــة، وبســهولة 
ميكــن أن ينســب للمواقــف الســلوكية واملقابــالت، كفــاءات فرديــة بــدأت تختفــي 

د. ديفيد مكلفلني
 )مقاالت مترجمة(
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املشــكالت  مــن  العديــد  حــل  ميكنهــا  التكنولوجيــا  أن  حــن  يف  القنــاع،  وراء 
القرائيــة واحلســابية باإلضافــة إلــى الدسلكســيا، وبعــض الصعوبــات األكبــر 

ميكــن أن تكــون أصعــب يف احلــل.

الثقــة،  انعــدام  مثــل:  العوامــل،  بعــض  بواســطة  التأثيــر  يتزايــد  أن  وميكــن 
قلــة احتــرام الــذات وعــدم الثبــات )اجلــزع(. كل هــذا يتطــور نتيجــة خلبــرات 
نســيان  علــى  القــدرة  تبــدأ  ولــن  ومواقــف عملهــم،  تعلمهــم  الدسلكســين يف 
الفعــل  ورد  املعلومــات اجلديــدة،  تذكــر  مــن  العجــز  علــى  أكثــر منهــا  املاضــي 

عمليــة صعوبــات. أســوأ  يصنــع  أن  االنفعالــي ميكــن 

ت - صعوبات مع الترجمة:
تســتمر  أن  ميكــن  التــي  احليــاة  يف  الترجمــة  بــأن  االعتــراف  املهــم  مــن  إنــه 
صعوباتهــم.  علــى  الضــوء  وتســلط  الدسلكســي،  الشــخص  أداء  لتقــوض 

والترجمة تتضمن:
املدرسة اإلضافية أو التعليم العالي.  •

التعليم للعمل.  •
تغيير املهنة.  •

الترفيه.  •
إعادة التأهيل والتعليم.  •

التغيير الشخصي.  •

صعوباتهــم  ســتظهر  الدسلكســين  األفــراد  بســبب  األوقــات  بعــض  يف  إنــه 
واضحــة، ويكــون هــذا ضحيــة جناحهــم خاصــة يف الكلمــات؛ حيــث تتطلــب يف 
ورقــة عمــل أن تزيــد أكثــر، وإضافــة أكثــر، وعنــد بعــض املوظفــن أقــل حتكًمــا يف 
كيفيــة اســتخدامهم للوقــت وحــدود املــوت تكــون أقــل مرونــة. ويف بعــض األوقــات 
يف الترجمــة متــى تكــون التنميــة للمهــارات ســيكون أفضــل اســتخداًما للمعانــي 
مهمــة؛  وتكــون  التكنولوجيــة،  املســاعدة  مثــل:  نطــاق،  أوســع  علــى  البديلــة 
وســيطورون  للترجمــة،  ويجهــزون  ويخططــون  النــاس  يفكــر  عندمــا  خاصــة 

مهاراتهــم التــي يحتاجــون إليهــا اآلن إلــى األفضــل للمســتقبل. 

د -    نقاط القوة التي جتلب الدسلكسيا:
يوجــد العديــد مــن الدسلكســين يعملــون مبســتويات عاليــة فيمــا يشــغلون؛ يف 
األعمــال، ويف اخلدمــات العامــة، ويف الفنيــات، وهــم جيــدون يف التصميمــات 

املؤلفــن،  مثــل:  ممتًعــا،  يكــون  املبدعــن  األفــراد  وحتصيــل  والتكنولوجيــا، 
املعماريــن.  واملهندســن  والرياضيــن،  واملمثلــن، 

والعديــد منهــم يعملــون يف أعمــال شــاقة ومنجــزة علــى أكمــل وجــه، ورعايــة 
النــاس الذيــن لديهــم مثابــرة ومرونــة يف مختلــف الوظائــف التــي يشــغلونها، 

ا عندمــا يكــون التعليــم بطريقــة مختلفــة. وهــؤالء يتعلمــون جيــًدا جــّدً

اجلانــب  يف  للدسلكســيا  الرئيــس  احلــدث  مــع  تترابــط  العمليــات  ومشــاكل 
األيســر مــن العقــل، والــذي يتعامــل مــع اللغــة، وأوضحــت البحــوث أن اجلانــب 
ــا ال يكــون بــه مشــكلة. وبالرغــم مــن حتويــل  األميــن الــذي يكــون أكثــر بصرّيً
املعلومــات مــن جانــب آلخــر يكــون أقــل، والدسلكســيون غالًبــا مــا يكونــون يف 
اســتخدام الصــور أفضــل مــن الكلمــات، حيــث إنهــم ال ينســون الوجــوه مطلًقــا؛ 
تأثيــرات  اســتخدامهم  يف  والطريــق  األســماء،  تذكــر  يســتطيعون  ال  لكنهــم 

قدراتهــم البصريــة، كيــف يتعلمــون؟ وكيــف يكونــون األفضــل؟

وكفــاءة العقــل: تصمــم باالتصــاالت، ويجــد العمليــات ذات املســتويات العاليــة 
مثــل التخطيــط والعمليــات األقــل تنظيًمــا مثــل التعــرف علــى الكلمــات وتذكــر 
البصريــة،  بــن جــزأي التخطيــط واملعينــات  الصــور، وعنــد إجــراء االتصــال 

وبهــذا يكــون الدسلكســيون هــم األفضــل.

وهــذه تعنــي أن تفكيرهــم عــن طريــق الصــور كبيــر، ميكــن اســتخدام تقنيــات 
التخطيــط البصــري، وازدهارهــم عندمــا يطلبــون اكتمــال حقيبتهــم العمليــة، 
فضــاًل عــن أنهــم يفحصــون، وهــي غالًبــا تفســر ملــاذا جنــد الدسلكســين قبلــة 
)يتوجــه إليهــا النــاس( يف الفنــون واملهــن احلرفيــة مثــل املهندســن، واملعلومــات 
النصــوص  يف  ا  جــّدً وجيــدون  البرمجــي،  التخطيــط  مثــل  التكنولوجيــة 
ــا بصــورة جيــدة  للتحــدث، وبرمجيــات تعــرف الصــوت، ميكــن أن تتحســن فورّيً
ونقــاط  اللغــة  عمليــات  يف  وحدودهــم  مشــروطة،  طويلــة  حلــول  عــن  ا  جــّدً
مهاراتهــم  تطويــر  أيًضــا  ميكنهــم  والدسلكســيون  البصريــة،  املعينــات  قــوة 
مبجــال  خــاص  وهــذا  أدائهــم.  لتطويــر  يحتاجــون  التــي  وإســتراتيجياتهم 
مهمتهــم، ودعــوى الفرديــة ولــن تكــون مطالبــة كبيــرة. وأحياًنــا يخمــن بعــض 
اإلســتراتيجيات التــي تكــون معقــدة والتــي متنــع باألحــرى عندهــا باملســاعدة.

خط القاع:
اختيارهــم  مــن  شــيء  بــأي  يقومــوا  أن  ميكــن  الدسلكســين  أن  يعنــي  وهــذا 
لعملــه، ويحتاجــون أكثــر إلــى قــدرات ملتطلبــات الكــورس أو الوظيفــة، واملســاواة 
ميكــن أن تتالفــى االختالفــات؛ لكــن العمــل يف الوظيفــة التــي تكــون أهليــة 
صغيــرة وتكــون ضعيفــة طــوال الوقــت قــد تقــود إلــى امللــل واإلحبــاط، ومــرة 
أخــرى حيثمــا تكــون األهميــة؛ فاالعتــراف بالضعــف بســبب االســتفادة مــن 
نقــاط القــوة، والتعامــل مــع الدسلكســيا ميكــن أن يكــون خبــرة مبدعــة يف حــل 
املشــكالت، وبعــض الدسلكســين يصبحــون أفضــل يف تعلمهــم وعملهــم مــن 

اآلخريــن، كمــا أنهــم يبذلــون فكــًرا أكثــر يف حتســن أدائهــم.

املصــدر: "نصائــح للكبــار الدسلكســين"، إيــورن لــن، اجلمعيــة البريطانيــة 
للدسلكســيا.
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د. نيكوال برنسويك
)مقاالت مترجمة(

كثيــر منــا يعلــم كيــف يتعلــم األطفــال القــراءة، ويعــرف أيًضــا بعــض الصعوبــات 
يف القــراءة، ويأتــي إلجــراء بعــض الدراســات يف األقطــار املتحدثــة باإلجنليزيــة، 
ومــن املالحــظ أن النمــاذج القرائيــة املســتمدة مــن هــذه البحــوث تطبــق غالًبــا 
علــى متحدثــن بلغــات أخــرى غيــر اإلجنليزيــة، ولكــن اإلجنليزيــة ال تتطابــق 
مــع اللغــة التــي تطبــق عليهــا. إضافــة إلــى ذلــك جنــد أن بعض األقطار تقترض 
العديــد مــن كلماتهــا مــن لغــات أخــرى، علــى ســبيل املثــال: assassin  )اللغــة 
  theory )األملانيــة(،   poltergeist و  )الفرنســية(،    balletو العربيــة( 
)اليونانيــة(، وalligator  )اإلســبانية(، وقــد تســبب هــذا يف كونهــا متعارضــة 

وال ميكــن التنبــؤ بتطوراتهــا.

وهــذه النمذجــة تقــود بعــض الباحثــن إلــى عــدم وجــود االفتراضــات عن طبيعة 
القــراءة وصعوبتهــا يف اللغــات األخــرى، عندمــا يجــدون اختالفــات البنيــة يف 
اللغــة اإلجنليزيــة؛ واالختالفــات التركيبيــة والتناســب يف اللغــات املختلفــة، 

وتأثيــر ذلــك علــى القــراءة وصعوبتهــا ويكــون أقــل تركيــًزا. 

التركيبات واملشاركة يف اللغة:
اللغات بتصنيفها الواسع تدخل يف صنفن اثنن:

فاألول:  متلــك االتســاق والتنبــؤ بالعالقــة بــن الــكالم املنطــوق يف اللغــة وبــن 
احلــروف التــي تســتخدم لالســتجابة لهــا، وهــذه اللغــة توصــف بأنهــا 
واضحــة أو ضحلــة )ســطحية(، ومثالهــا يشــمل اللغــات: اإليطاليــة 

والفنلنديــة والكرواتيــة.

والثاني:  ال متلــك االتســاق الكبيــر وغيــر قابلــة للتنبــؤ للعالقــة بــن الــكالم 
وهــذه  لهــا،  لالســتجابة  تســتخدم  التــي  واحلــروف  للغــة  الصوتــي 
اللغــات توصــف بدايــة بأنهــا غيــر واضحــة أو بأنهــا عميقــة، وأمثلتــه 

تشــمل: اإلجنليزيــة والدمناركيــة.

األصــوات  بــن  لواحــد،  واحــًدا  العالئــق  معظــم  الواضحــة  اللغــة  يف  وجنــد 
معظــم  أن  لهــا؛ مبعنــى:  تســتجيب  التــي  واحلــروف  اللغــة  يف  بهــا  املتحــدث 
العالقــات ميكــن  وإحــدى  فقــط،  واحــدة  تكتــب بطريقــة  أن  األصــوات ميكــن 
املثــال:  بســرعة، علــى ســبيل  تتطــور  والتهجيــة  القــراءة  ومهــارات  تتعلــم،  أن 
القــراءة  يســتطيعون  األطفــال  فمعظــم  والكرواتيــة؛  والفنلنديــة  اإليطاليــة 

قليلــة. أشــهر  غضــون  فقــط يف  وبدقــة   %100 بنســبة  والتهجيــة 

 وبالتبايــن؛ اللغــات املرّكبــة تكــون العالقــة بــن الواحــد للعديــد، بــن الصــوت 
املتحــدث يف اللغــة واحلــروف التــي تكتــب بهــا، والتــي متثــل اســتجاباتهم، علــى 

ــا التــي تســتجيب لعــدد  ســبيل املثــال: اإلجنليزيــة مكونــة مــن 40 صوًتــا فردّيً
1120 صوًتــا، أو مجموعــات مــن احلــروف، وميكــن التفكيــر يف طــرق االختــالف 
 cough"، "hiccough"" تكــون واضحــة يف كلمــة "ough" بــن حــروف
bough" through" thought، والعديــد مــن الطــرق يكتــب بهــا حــرف 
 ،"oh"، "go"، "sew"، "low"، "toe"، "through" :فيمكــن أن يكتــب "o"
ال يذكــر جلمــال الكلمــات وزيفهــا، لكنهــا تلــك الكلمــات التــي اســتوعبتها اللغــة 

اإلجنليزيــة مــن اللغــة الفرنســية.

ففــي  واضحــة،  وغيــر  مكتملــة  غيــر  القصــة  تكــون  عندمــا  إليهــا  وسُيشــار 
والقــراءة،  والتهجيــة  املصطلحــات  يف  شــفافية  والكرواتيــة  الفنلنديــة 
والتهجــي،  القــراءة  مــن  كلٍّ  تكــون عميقــة يف مصطلحاتهــا يف  واإلجنليزيــة 
وبعــض اللغــات مثــل اليونانيــة يكــون وضوحهــا للقــراءة، لكــن التعقيــد يكــون 
يف التهجــي، ويف اليونانيــة كل حــرف مكتــوب ميكــن فقــط أن يكــون واضًحــا 
بطريقــة واحــدة، لكــن ثالثــة مــن خمســة حــروف لــن ميكــن أن ُتكتــب بأكثــر 
القــراءة  بســرعة يف  يتقــدم  يونانــي صغيــر  نتيجــة طفــل  هــذه  مــن طريقــة، 
)يشــبه الطفــل اإليطالــي(، لكــن التقــدم البطــيء يف تهجيتهــم )يشــبه الطفــل 

اإلجنليــزي(.

كان هــذا موجــًزا لتوضيــح بنيــة وتركيــب الكلمــة يف اللغــات املختلفــة، وطبيعــة 
بهــا  املتحدثــون  يتعلــم  التــي  تلــك  مــع  ســهلة،  لتجعلهــا  تكــون مهمــة  اللغــة 

والتهجيــة.  القــراءة 

املصــدر: الدسلكســيا واللغــة وتعــدد اللغــات، دراســة: البروفيســور 
البريطانيــة للدسلكســيا، 2010م. إيفيــرت، اجلمعيــة  جــون 

الدسلكسيا في مختلف اللغات 
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مقدمة:
مــا مــن ثــورة يف علــم مــن العلــوم إال وكان مــن ورائهــا - ويف نفــس الوقــت مــن 

خلفهــا- احتمــال ضــرر، هــذا إذا لــم يحســن التفكيــر والتدبيــر.

وتعــد واحــدة مــن أهــم ثــورات العلــم يف هــذه اآلونــة، بــل ومنــذ عــدة عقود ســبقت، 
ثورة اجلينوم وثورة الهندســة الوراثية الطبية.

لقــد شــهد العقــد املاضــي بســبب ثــورة علــوم احليــاة والثــورة الرقميــة، وتوفــر 
Hu�  تقنيــات عاليــة القــدرة واحلساســية، تقدًمــا يف أبحــاث اجلينــوم البشــري
واالضطرابــات  األمــراض  مــن  العديــد  شــفرات  وفــك   ،man Genome
النمائيــة، وتســليط الضــوء علــى أهميــة العوامــل الوراثيــة واخللــل اجلينــي 
 ،Learning Disabilities ال ســيما يف مجــال أســباب صعوبــات التعلــم
وقراءة شفرة الصعوبات اخلاصة يف التعلم على اختالف أنواعها يف احلقيبة 
والوراثيــة للبشــر إمكانيــة عاليــة لتغييــر البشــر، كمــا زاد معــه بالتبعيــة القــدرة 
علــى التشــخيص الدقيــق وحتســن الرعايــة للمرضــى بعامــة، والذيــن يعانــون 

مــن صعوبــات التعلــم بخاصــة وأســرهم.

فللمــرة األولــى يف التاريــخ يخلــق العالــم الرقمــي Digital  للبشــر متكامــاًل 
مــع بحــوث اجلينــوم البشــري قــدرة جديــدة علــى تغييــر تكويــن الكائــن البشــري، 
عالــم تلتقــي فيــه الثــورة الرقميــة مــع ثــورة علــوم احليــاة ال ليغيــر معرفتنــا 
لتغييــر  بــل  فقــط؛  تنفيذهــا  وطريقــة  أعمالنــا  وطبيعــة  تواصلنــا،  وطريقــة 

تكويننــا كبشــر.

يف  البشــري  اجلينــوم  بحــوث  نشــطت  فقــد  تقــدم،  ملــا  واســتثماًرا  واســتلهاًما 
محاولــة الســتقصاء األســباب وإمكانيــة العــالج مــن خــالل اإلصــالح اجلينــي 
لصعوبــات التعلــم، بعــد أن أّكــدت بحــوث اجلينــوم البشــري والتصويــر العصبــي 
املعرفيــة  الوظائــف  كبيــر يف  انخفــاض  مــن  يعانــون  التعلــم  أن ذوي صعوبــات 
نتيجــة اختــالل يف العديــد مــن الشــفرات الوراثيــة لــدى نســبة كبيــرة منهــم.

نعــم، لقــد كانــت ثــورة اجلينــوم البشــري واحــدة مــن أهــم الثــورات العلميــة يف 
نهايــة القــرن العشــرين، ومــا زال األمــر يف القــرن احلــادي والعشــرين، واحــدة مــن 
أهــم الثــورات العلميــة التــي انشــغلت بالفحــص والتحليــل اجلينــي للبشــر، ومــن 
ضمنهــم بالطبــع ذوو الصعوبــات اخلاصــة يف التعلــم، يف محاولــة مــن العلمــاء 
لقــراءة كتــاب احليــاة اخلــاص بهــم وبغيرهــم؛ بغيــة تشــكيل اإلنســان وتعديلــه 
ــا، وتشــخيص أمراضــه وعالجهــا مــن خــالل سلســلة مــن التباديــل والتوافيق  وراثّيً
اجلينيــة، بــل واالســتبداالت اجلينيــة باســتخدام فنيــة االقتــران التشــاركي كــي 
يتــم حتســن الفــرد وحياتــه؛ وذلــك ألن أمثــال هــؤالء العلمــاء حتكمهــم عقيــدة 
علميــة مفادهــا: مــن الســهل أن تغيــر الفــرد أكثــر ممــا تغيــر بيئتــه، وهــذا أحــدث 

املناشــط العلميــة لبحــوث اجلينــوم يف مجــال صعوبــات التعلــم.

ويف هــذا اإلطــار يحــاول املؤلــف أن يلقــي الضــوء علــى بعــض املخــاوف التــي 
ميكــن أن تنتــج مخاًضــا للثــورة يف املجــاالت الســابقة يف عالقتهــا بصعوبــات 

التعلــم، باعتبــار األخيــرة هــي التخصــص األصيــل للمؤلــف.

1- املخاوف األخالقية والقانونية لبحوث اجلينوم:
بــادئ ذي بــدء، يــود لنــا التنويــه إلــى أن البحــث يف اجلينــات والوراثــة يرجــع إلــى 
ســنة 1900م عندمــا اكتشــف الراهــب جريجــور منــدل قوانــن الوراثــة. وبعــد 
ســنة 1910م كان العلمــاء قــد اكتشــفوا الكثيــر عــن قوانــن منــدل يف الوراثــة. 
ويف العقــود التاليــة بــدأ عــدد محــدود مــن العلمــاء األخــذ علــى عاتقهــم البحــث 
يف اجلينــوم البشــري، ذاهبــن يف هــذا االهتمــام مذاهــب عــدة، فمنهــم مــن هــو 
مهتــم باجلينــات اخلاصــة باجلنــس البشــري، وفريــق آخــر يهتــم بالبحــث يف 
اجلينــات ومــا يرتبــط بــه مــن نــواٍح طبيــة وأدويــة وعقاقيــر تســاعد اإلنســان 
علــى قهــر أمراضــه، يف محــاوالت منهــم للبحــث عــن إنســان أفضــل، وهــي الفكــرة 
التــي ترجــع إلــى تاريــخ أفالطــون يف هــذا املجــال مــن خــالل مــا أســماه باملدينــة 
الفاضلــة، وحديًثــا إلــى فرانســيس جالتــون ابــن خالــة تشــارلز دارويــن؛ حيــث 
يحــدث يف حتســن  كمــا  اإلنســان متاًمــا  أنــه ميكــن حتســن  اقتــرح جالتــون 
النبــات واحليــوان، وبالتالــي يعــود الفضــل إليــه يف إطــالق ونحــت مصطلــح 
اليوجلينيــا، وهــي كلمــة إغريقيــة معناهــا األصلــي الطيــب، كمــا أنهــا تعنــى 

كعلــم بتحســن الســاللة البشــرية.

واملّطلــع علــى مشــروع اجلينــوم البشــري الــذي أطلقتــه احلكومــة األمريكيــة 
االجتماعــي  التدهــور  وقــف  أهدافــه  ضمــن  مــن  كان  أنــه  يجــد  1990م  ســنة 
للبشــر، واالنحــالل الســلوكي وبخاصــة يف املجتمعــات الغربيــة، ذلــك االنحــالل 
األخالقيــة  الظواهــر  تلــك  وبخاصــة  الــدم،  بيولوجيــا  يف  أســبابه  رأوا  الــذي 
واالجتماعيــة واإلجراميــة التــي الحظوهــا يف األحيــاء الفقيــرة، يف املجتمعــات 

املتوحشــة. الصناعيــة 

البشــري  أهــداف مشــروع اجلينــوم  أنــه كان مــن  أيًضــا  كمــا ال ينســى مطلــع 
الــذي تبنتــه احلكومــة األمريكيــة ســنة1990 م وســبق وذكرنــاه، دراســة القضايــا 

األخالقيــة والقانونيــة التــي قــد تنتــج مــن جــراء املشــروع.

ــا مــن أصحــاب التوجــه اجلينــي بــأن التحكــم اجلينــي لــه قــدرة  كل ذلــك إمياًن
عاليــة علــى توجيــه الســلوك والتحكــم فيــه لدرجــة كبيــرة؛ إذ مــن املعــروف أن 
فهــم  البشــر،  األســاس يف صناعــة  أنهــا  يــرون  واجلينــات  للوراثــة  املتعصبــن 
يؤمنــون إمياًنــا راســًخا بــأن الطبــع يغلــب التطبــع، ومــن هنــا جتــد واحــًدا مثــل 
دانييــل كوشــالند محــرر مجلــة العلــوم Science  يعلــن يف هــذه املجلــة ســنة 
1987م انتصــار الطبــع علــى التطبــع، ولهــذا يــرى البعــض أن هنــاك خطــورة 
داهمــة علــى اجلنــس البشــري، مــا دامــت أبحــاث اجلينــوم واللعــب باجلينــات 
واصطيادهــا أصبــح أمــًرا ميســوًرا، وهــو مــا دعــا البعــض إلــى ضــرورة تدخــل 
القانــون بســلطته وصوجلانــه حلمايــة اجلنــس البشــري مــن العبــث يف مقدراتــه 

الوراثيــة واجلينيــة.

ويف هــذا املجــال تعلــن مارجيــري شــو عاملــة الوراثــة أن القانــون ال بــد لــه أن 
يتدخــل ليمنــع اجلينــات ذات اآلثــار املؤذيــة، إنهــا تدعــو القــوى البوليســية يف 
الدولــة كــي متنــع اخلطــر الوراثــي، بــأن تتحكــم فيمــن يخطــر مــن العائــالت 
بوجــود أمــراض وراثيــة بعينهــا، كل ذلــك مــن بــاب رســم السياســات االجتماعيــة 

يف الــدول. 

2-   تخلــي املؤسســات التعليميــة عــن دورهــا يف عــالج 
ــات: الصعوب

وعلــى مــا يبــدو أن البحــث يف اجلينــوم وتســارع اخلطــى فيمــا يصــل إليــه مــن 

نتائــج ســوف يؤثــر بدرجــة كبيــرة يف علــم النفــس علــى مســتوى العالــم، فعلــى 
علــم النفــس وجوًبــا أن يــدرس كل املوضوعــات األخالقيــة التــي ترتبــط ببحــوث 
اجلينــوم، والنتائــج التــي ترتبــط بقــدارت التعلــم، وكذلــك مــا يرتبــط بصعوبــات 
التعلــم، وأن يضــع علمــاء النفــس القيــم املهمــة اخلاصــة مبــا يجــب أن نتخــذه 
مــن قــرارات مبــا هــو جيــد ومــا هــو ســيئ يف ضــوء فهمهــم للطبيعــة البشــرية 

وقيمهــم.

إًذا أن نتذكــر الســحر الثقــايف الرحيــب للمعلومــات الوراثيــة، إذا كان  علينــا 
لنــا أن نفهــم القــوة االجتماعيــة للمعلومــات الوراثيــة، وبخاصــة يف املؤسســات 
التــي يعهــد إليهــا بتقــدمي اخلدمــات للجنــس البشــري، وعلــى وجــه اخلصــوص 
املؤسســات التعليميــة التــي قــد جتــد مبــرًرا لنتــاج الفحــص اجلينــي بوجــود 
املتعلمــن  لــدى  أو  فيهــا،  الصعوبــة  أو  التعلــم  لضعــف  جينيــة  اســتعدادات 
الذيــن هــم بالفعــل يعانــون مــن صعوبــات التعلــم أو نقــص الــذكاء، فتجــد هــذه 
املؤسســات لنفســها مبــرًرا للتخلــي عــن دورهــا االجتماعــي أو فشــلها يف تعليــم 
وتعديــل ســلوك مثــل هــؤالء املتعلمــن، أو حتــى جتــد لنفســها مســوًغا لرفــع 
مصروفاتهــا باعتبــار أن أمثــال هــؤالء املتعلمــن يحتاجــون إلــى جهــد جهيــد 
وتقنيــات ووســائل تعليميــة متقدمــة ومتعــددة، وهــذه واحــدة مــن أهــم العيــوب 
التــي ميكــن أن تأتــي مخاًضــا للتقــدم يف الفحــص اجلينــي أو  االجتماعيــة 

التعويــل علــى نتائجــه.

التنجيـــــم  واقتصــادات  اجلينيـــــة  3-  االختبــارات 
:Astrological Genomic الوراثـــــــي 

إن أول هــذه املجــاالت تأثيــًرا علــى املجتمــع ســتكون تلــك القضايــا املتعلقــة 
تطويــر  بالفعــل  مت  فقــد  Genetic testing؛  اجلينيــة  باالختبــارات 
وعلــى  البشــرية.  مــن اجلينــات  العديــد  لتفســير وظائــف  الالزمــة  التقنيــات 
اجلينيــة  للمعاجلــة  النطــاق  الواســع  االســتخدام  يكــون  ال  فقــد  حــال،  أيــة 
واالستنســاخ بعيــًدا عنــا كثيــًرا، وبالتالــي فــإن القضايــا املتعلقــة بهمــا حتتــل 

العلمــي. املجتمــع  اهتمامــات  مــن  بالفعــل موقًعــا متميــًزا  اليــوم 

التربويــة  املؤسســات  يف  اجلينيــة  االختبــارات  نســتخدم  أن  ميكــن  إًذا  إننــا 

المخاوف األخالقية واالجتماعية 
لبحوث الجينوم وصعوبات التعلم
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فاالختبــارات  للمؤسســة،  والتربويــة  االجتماعيــة  املســئولية  تختــزل  كــي 
اإلخفــاق  ملعاجلــة  علميــة  وســيلة  للمؤسســة  تقــدم  أن  ميكــن  البيولوجيــة 
وتبريــره، والوقــوف نحــو مســئوليتها وحتديدهــا جتــاه طالبهــا، فعلــى ســبيل 
جتــاه  عموميــة  حكوميــة/  مدرســة  أو  تعليميــة  مؤسســة  ُســئلت  لــو  املثــال: 
بــن طالبهــا، فإنــه ميكنهــا أن تنفــي مســئوليتها  صعوبــات التعلــم املنتشــرة 
جتــاه ذلــك مــن خــالل اختبــارات الفحــص اجلينــي املصاحبــة للطــالب عنــد 
االلتحــاق باملؤسســة، فتخّفــف عــن كاهلهــا مســئولية اإلخفــاق يف عــدم قدرتهــا 
علــى احلــد مــن صعوبــات التعلــم، وكأن مثــل هــذه االختبــارات والنتائج اجلينية 

التربويــة. واملســئولية  لإلخفــاق  مبــرًرا 

ولقــد اســتفادت العديــد مــن املؤسســات بالفعــل مــن نتائــج بحــوث الفحــص 
ُأجريــت  اإلطــار  هــذا  ففــي  بعينهــا،  لوظائــف  املتقدمــن  انتقــاء  يف  اجلينــي 
اختبارات وراثية كثيرة للمتقدمن لوظائف بعينها لبحث إمكانية االنحراف 
أو االســتعداد للجرميــة، وكذلــك لقيــاس الــذكاء ومعرفــة اســتعدادات الفــرد يف 
الدراســة والقــدرة علــى التعلــم أو الصعوبــة فيــه، إنهــا الفكــرة القائمــة علــى فــرز 

األفــراد بنــاًء علــى اســتعداداتهم الوراثيــة.

ولهــذا يشــير بيكــوث وجوناثــان 2013م محــذًرا مــن أن الفوضــى ستســود العالــم 
من تســويق االختبارات اجلينية للمســتهلك مباشــرة، وال ســيما بعدما فّســرت 
صعوبــات التعلــم لعقــود كثيــرة علــى أنهــا ترجــع لقصــور بيئــي أو غذائــي، إال 
أنــه ُأعيــد تعديــل املعــارف اخلاصــة بصعوبــات التعلــم، ليصبــح األمــر مســتبعًدا 
هذيــن الســببن، ومت إرجاعــه إلــى أمــور ونقائــص خاصــة باملــخ، علــى األقــل 
مــن وجهــة نظــر اجلينوميــن وعلمــاء بيولوجيــا اجلزيئــات، إال أن اخلطــورة يف 
هــذا التســبيب هــو جعــل أمــر ذوي صعوبــات التعلــم مــن األمــور القدريــة، وذاك 
أخطــر مــا يف هــذا، واألنكــى أنــه قــد يترتــب علــى نتائــج االختبــارات اجلينيــة أو 
التنجيــم الوراثــي حــن تعــرف أســرار الفــرد اجلينيــة مــرارة نفســية مســتمرة 
قــد ال حُتَمــد عقباهــا إذا تبــن قابليتــه لإلصابــة مبــرض ال يرجــى شــفاؤه، 
وقــد تؤثــر تلــك احلالــة علــى عالقاتــه الشــخصية، فقــد ُيرفــض تزويجــه أو قــد 
يطلــب أحــد الزوجــن االنفصــال عــن شــريكه عنــد االطــالع علــى جينومــه؛ إذا 

تبــن قابليتــه لإلصابــة مبــرض معــّوق.

ويف مجــال الطــب املشــخص، هنــاك العديــد مــن املثالــب التــي يتــم التحــدث 
عنهــا كنتــاج لبحــوث اجلينــوم، ومــا يتــم توفــره مــن معلومــات شــخصية يف هــذا 
اجلانــب مــن الناحيــة القانونيــة واألخالقيــة واالجتماعيــة والنفســية، ولهــذا 
فإنــه يف مثــل هــذه احلــاالت يكــون مــن الضــروري والبــد الــالزم تقــدمي اخلدمــات 
األمــراض  ذوي  مــن  املرضــى  كان  لــو  ســيما  وال  لهــا،  واإلرشــادية  النفســية 
اخلطيــرة مثــل الســرطان ومــرض فقــدان املناعــة الطبيعيــة ، واألمــر يكــون أكثــر 
لزوًمــا لــو كان املصابــون مبثــل هــذه األمــراض مــن األطفــال الذيــن يتلقــون 

تعليًمــا يف املــدارس العامــة.

فعلــى ســبيل املعلومــات، ســوف تــؤدي املعلومــات اجلينيــة اخلاصــة بالفــرد فيمــا 
يخــص األمــراض التــي ال ميكــن عالجهــا إلــى تســبيب العديــد مــن املشــكالت 
النفســية مثــل: التوتــر أو االنكفــاء علــى النفــس أو اليــأس وفقــدان األمــل يف 
احليــاة، ومــا ســتكون عليــه عالقــة األصدقــاء بــه، ومــا ســيكون مــن مشــاكل داخــل 

ــا يترتــب علــى ذلــك مــن مشــكالت يف العمــل، أو  األســرة، وبــن األســر، ناهيــك عمَّ
مــا يرتبــط بإمكانيــة التوظيــف مــن األصــل.

االختبــارات  ومعلومــات  نتائــج  لتوفــر  الســلبي  األثــر  ميتــّد  أن  وميكــن  بــل 
اجلينيــة إلــى حــد العــزل االجتماعــي لبعــض األفــراد مــن قبــل األصدقــاء، كمــا 
ميكــن أن يفقــدوا وظائفهــم أو ال ميكنهــم أن يحصلــوا علــى التأمــن الطبــي، 
وذلــك عندمــا ال يحافــظ علــى ســرية نتائــج االختبــارات، وحتــى لــو كانــت هنــاك 
ســرية لهــذه النتائــج فيكفــي مــا ميكــن أن توفــره هــذه النتائــج مــن صدمــات 
بهــذه  إخبارهــم  يتــم  املرضــى ممــن  بعــض  أن  واألدهــى  ذاتــه،  للفــرد  نفســية 
النتائــج ميكنهــم أن يتخــذوا مســلًكا وأفعــااًل غايــة يف التطــرف واالنحــراف.

الــذي كان يفســر فيمــا مضــى    Hyperactivity الزائــد  النشــاط  وحتــى 
علــى أنــه أمــر يخــص ديناميــة الفصــل الدراســي، أو قصــور يف البيئــة املنزليــة 
يدعــى" متالزمــة األم العاملــة"؛ فقــد أصبــح هــذا املــرض يعــرف اآلن مبــرض 
نقــص االنتبــاه، والــذي أصبــح ُيــرّد إلــى عائــق خلقــي Congenital  يخــص 
الطفــل نفســه. ويف تباينــات بحثيــة أخــرى أصبــح يــرد إلــى أســباب عصبيــة 
خاصــة علــى وجــه التحديــد بعمــل اخلاليــا العصبيــة الدماغيــة املتأثــرة إلــى 
حــد كبيــر بعمــل الناقــل العصبــي املســمى "الدوبامــن"، ومثــل هــذا الوســم يف 
التســبيب ما من شــك يرمي باملســئولية بعيًدا عن كاهل املؤسســات التعليمية، 

ويصــم العائــالت بأنهــا عائــالت قدريــة.

 إن وصــم ذوي صعوبــات التعلــم بأنهــم معوقــون بالفطــرة أمــٌر مــا مــن شــك 
ســوف يؤثــر يف رســم السياســات التعليميــة، وســوف يــؤدي إلــى وصــم بعــض 
األطفــال بالعــار مــدى احليــاة، وهــو مــا ســوف يكــون لــه آثــار اجتماعيــة ونقائــص 

عائليــة خطيــرة.

إن هنــاك مــا يبعــث علــى احليــرة بالفعــل مــن احلركــة التجاريــة املؤيــدة لســباق 
أوراق  إنتــاج  Gnosticized، وهــو مــا يفيــد اســتثمار املاليــن يف  الورثنــة 
علميــة غيــر مؤكــدة بــن اجلينــات واملــرض، وتوجيــه االســتنتاجات البشــرية 
اخلاطئــة إلــى مجموعــات بشــرية بعينهــا، ومــا يرتبــط بذلــك مــن اختبــارات 
وراثيــة يتــم بيعهــا مباشــرة للمســتهلكن، ويرتبــط بذلــك ظهــور شــركات لبيــع 
االختبــارات الوراثيــة اخلاصــة باحلمــض النــووي للجمهــور، علــى أوراق المعــة 

لعرضهــا بــكل فخــر يف منزلــك!!!

Astrologicog� الوراثــي التنجيــم  باقتصــادات  يســمى  مــا  إطــار   ويف 
مــا  وهــو  املجــال،  هــذا  التجاريــة يف  الشــركات  مــن  العديــد  enomic ظهــر 
حــّذرت منــه جلنــة التجــارة الفيدراليــة األمريكيــة ســنة 2006م، ويف ســنة 2010م 
أعلــن رئيــس جلنــة مجلــس النــواب األمريكــي للطاقــة والتجــارة هنــري إيــه. 
رســمي يف صناعــة  إجــراء حتقيــق   -Henery A. Waxman واكســمان 
االختبــارات الوراثيــة املصممــة للمســتهلك مباشــرة؛ وذلــك ألن مــن مخاطــر 
أن  كمــا  املســتهلك،  خــداع  إلــى  تــؤدي  أنهــا  الوراثيــة  االختبــارات  هــذه  مثــل 

املســتهلك غيــر قــادر علــى فــك وتفســير النتائــج. 

واألخطــر يف االختبــارات الوراثيــة وبحــوث اجلينــوم وتداعياتهــا االجتماعيــة، 
تلــك التــي ترتبــط بالتداعيــات التأمينيــة علــى الطــالب؛ فقــد تلجــأ بعــض 

شــركات التأمــن إلــى رفــض التأمــن علــى بعــض الطــالب الذيــن تصاحبهــم 
ذوي  مــن  ســيكونون  بأنهــم  تتنبــأ  حيــث  جينيــة،  فحوصــات  وبهــا  ملفاتهــم 
علــى  ســتؤثر  التعلــم  يف  صعوبــة  أو  خطيــر  مبــرض  لإلصابــة  االســتعداد 
مســتقبلهم املهنــي، أو قــد تضطــر هــذه الشــركات يف أحســن األحــوال إلــى رفــع 
قيمــة أقســاط التأمــن، أو تقليــل امتيازاتهــم املاديــة ولعائالتهــم حــال الوفــاة.

4- انتهاك اخلصوصية الفردية واجلماعية: 
القــول  يحلــو  كمــا  البشــري،  الوراثــي  -الطاقــم  البشــري  اجلينــوم  كان  إذا 
خاليــا  يف  املوجــودة  املختلفــة  اجلينــات  مجموعــة  كل  يضــم  للجينوميــن- 
البشــر، ويختــص أيًضــا بالوقــوف علــى املعلومــات احملــددة عن كل اجلينات التي 
منتلكهــا، وكيــف تســهم يف هــذا العــدد الهائــل مــن اخلصائــص البشــرية، وعــن 
األدوار التــي تلعبهــا يف النمــو والســلوك واملــرض؛ لهــذا هنــاك اجتــاه متزايــد 
لتكويــن بنــوك لـــ "دنــا" عائــالت وعــروق جماعيــة بعينهــا تســهم يف الوقــوف علــى 
العديــد مــن اخلصائــص اخلاصــة بهــم، وتســاعد علــى التنبــؤ املســتقبلي مبــا 
ميكــن أن يكــون عليــه ســلوكهم، وقــد يأتــي يــوم -يعــد لــه مــن اآلن- حتــل فيــه 
االختبــارات اجلينيــة محــل االختبــارات الروتينيــة رخيصــة الثمــن، هــذا برغــم 
خطــورة انتهــاك اخلصوصيــة لألفــراد واجلماعــات والعائــالت، وهــو مــا ُيثيــر 
 Genetic/ privacy قضيــة كيفيــة احملافظــة علــى اخلصوصيــة اجلينيــة

للفــرد مبجــرد احلصــول علــى عينــة مــن جســمه.

هــذا بالرغــم مــن أن هنــاك مــن يــرى العديــد مــن الفوائــد االجتماعيــة واألمنيــة 
واالقتصاديــة لبنــوك "الدنــا"، وذلــك فيمــا يخــص التوقع املســتقبلي لالنحراف 
الســلوكي ونقــص القــدرة علــى التعلــم، وذلــك مــن خــالل تكييــف اإلجــراءات 

التــي تعّظــم العائــد وتقّلــل الفاقــد.

لقــد أســهمت نتائــج البحــوث يف جينــوم اجلنــس البشــري يف فهــم الكثيــر مــن 
مقدراته وأمراضه، إمياًنا منهم بضرورة وإمكانية حتســن الســالالت البشــرية، 
فمثــاًل: توصلــت العديــد مــن نتائــج البحــوث إلــى أن األمــراض الوراثيــة تختلــف 
يف طريقــة انتقالهــا وطبيعتهــا البيولوجيــة؛ فمــرض "اضطــراب هنتنجتــون 
العصبــي" الــذي يــؤدي إلــى تليــف تدريجــي يف أنســجة الدمــاغ، والــذي تكــون 
حصيلتــه اجلنــون والعجــز عــن النطــق -ينتقــل عــن طريــق أحــد الوالديــن، 
وبــذا أصبــح علــم الوراثــة مشــوًقا ومخيًفــا، ولقــد أدت االكتشــافات احلديثــة 
إلــى معــارف كثيــرة عــن عمــل املــادة الوراثيــة، وإزالــة اللثــام عــن جوهــر احليــاة، 
وال ســيما أنــه بــات مــن املؤكــد واخلطيــر يف ذات الوقــت أن الوراثــة تلعــب دوًرا 
العقلــي  التخلــف  مــن ضمنهــا  والتــي  األمــراض؛  ببعــض  ــا يف اإلصابــة  مهّمً
وطــول القامــة واضطــراب النطــق والــكالم وصعوبــات التعلــم )ناصــف، 1986م(. 

وإلــى هنــا نكتفــي بهــذا القــدر، ونســتكمل املوضــوع يف مقــاالت قادمــة مبشــيئة 
اهلل تعالــى. 
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سؤال و جواب

20

السؤال: 
وردنا السؤال التالي:

هل يوجد فرق بني صعوبات القراءة والدسلكسيا؟

20

اجلواب:
:Dyslexia الفرق بن صعوبات القراءة وعسر القراءة

 ،Dyslexia يوجــد خلــط كبيــر بــن تعريــف صعوبــات القــراءة وعســر القــراءة
وإن كان األمــر يعــود ألســباب منهجيــة؛ ولــذا فعلــى الباحثــن توضيــح مفهــوم 

صعوبــة القــراءة ومفهــوم عســر القــراءة حتــى منيــز كل نــوع عــن اآلخــر.

وهودجــز  هاريــس  قّدمــه  الــذي  للدسلكســيا  اإلجرائــي  التعريــف  ويشــتمل 
أمــور: ثالثــة  علــى   )1981(  Harris & Hodges

1-   أن عســر القــراءة يكــون موجــوًدا بالرغــم مــن وجــود عمليــات حســية عاديــة، 
ومســتوى ذكاء عــادي، ووجــود فــرص للتعلــم؛ ســواء يف املدرســة أو املنــزل.

أن العجز القرائي يكون شديًدا.   -2

3-  أن الســبب يف ذلــك اضطــراب يف اجلهــاز العصبــي املركــزي. ويقــول البعض: 
إن عســر القــراءة لــه أســباب جينيــة وراثيــة واضطــراب يف النضــج العصبــي 

الوظيفــي، وليــس ذلــك شــرًطا يف صعوبــات القــراءة.

ومــن الفــروق اجلوهريــة بــن صعوبــات القــراءة وعســر القــراءة: أن عســر القراءة 
ال يشــمل القــراءة وحدهــا، ولكنــه يشــمل أيًضــا الهجــاء والتعــرف علــى احلــروف 

والكلمــات واجلمــل مــن خاللها.

ويعــرف األطفــال الذيــن يعانــون مــن عســر القــراءة احلــاّد بأنهــم أقــل بســنتن 
مــن  الــذكاء  نســبة  بســنتن يف  أقــل  أو  للطفــل،  املتوقــع  القرائــي  العمــر  مــن 

أقرانهــم )غيــر اللفظــي(.

فســنتان مــن التأخــر القرائــي يف الســابعة مــن العمــر، تكونــان أكثــر حــدة مــن 
ســنتن يف الثانيــة عشــرة مــن العمــر.

 وعليــه، فــإن تشــخيص طفــل يعانــي مشــكلة قرائيــة حــادة يكــون أكثــر صعوبــة 
مــن تشــخيص طفــل أكبــر.

كما يختلف ذوو العسر القرائي عن ذوي صعوبات القراءة يف:

- أن عســر القــراءة تعــود فيــه املشــكلة إلــى ســبب محــدد، وهــو اضطــراب ذو 
طبيعــة وراثيــة، وهــو نــاجت عــن اضطــراب مباشــر واختــالل وظيفــي يف اجلهــاز 

املركــزي. العصبــي 

أمــا صعوبــات القــراءة، فــإن املنشــأ األساســي لهــا هــو اضطــراب يف املعاجلــة 
اإلدراكيــة. املعرفيــة 

تلخيص للفروق السابقة بني صعوبات 
القراءة وعسر القراءة

عسر القراءة Dyslexiaصعوبات القراءةم

1
ناجتــة عــن اضطــراب يف املعاجلــة 

املعرفية اإلدراكية. 
اجلهــاز  يف  اضطــراب  عــن  ناجتــة 

)وراثيــة(. املركــزي  العصبــي 

صعوبة القراءة احلادة.صعوبة القراءة غير احلادة.2

3

بــل تكون صعوبة يف القراءة فقط. فقــط،  القــراءة  يف  تكــون  ال 
تشــمل الكتابــة والهجــاء والتعــرف 
علــى احلــروف والكلمــات واجلمــل 

. مهمتهــا

4

وجــود محــك التباعــد بــن الــذكاء 
والتحصيــل.

وجــود محــك التباعــد، باإلضافــة 
القــراءة  عســر  ذا  الطفــل  أن  إلــى 
اقــل بســنتن مــن العمــر القرائــي 

املتوقــع لــه.

5
لهــم  القــراءة  صعوبــات  ذوو 
عــن  تختلــف  معرفيــة  بروفيــالت 

القــراءة. عســر  ذوي 

بروفيــالت  لهــم  القــراءة  عســر 
معرفيــة عصبيــة تختلــف عــن ذوي 

القــراءة. صعوبــات 
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ال يفرق الكثير منا ما إذا كان لدى الطفل صعوبات تعلم أم ال؟

وهنــاك محــكات ميكــن أن توضــح لنــا مــا إذا كان لــدى الطفــل صعوبــة تعلــم 
أم ال.

وهي عبارة عن خمسة محكات، نذكرها فيما يلي:

أواًل: محك التباعد: 
ويقصــد بــه تباعــد املســتوى التحصيلــي للطالــب يف مــادة عــن املســتوى 

املتوقــع منــه حســب حالتــه، ولــه مظهــران:

أ- التفاوت بن القدرات العقلية للطالب واملستوى التحصيلي.

املــواد  أو  املقــررات،  يف  للطالــب  التحصيلــي  النمــو  مظاهــر  تفــاوت  ب- 
الدراســية.

ــا يف اللغــات، ويعانــي صعوبــات  فقــد يكــون متفوًقــا يف الرياضيــات، عادّيً
يف  التفــاوت  يكــون  وقــد  االجتماعيــة.  الدراســات  أو  العلــوم  يف  تعلــم 
التحصيــل بــن أجــزاء مقــرر دراســي واحــد؛ ففــي اللغــة العربيــة مثــاًل قــد 
يكــون طلــق اللســان يف القــراءة، جيــًدا يف التعبيــر، ولكنــه يعانــي صعوبــات 

النصــوص األدبيــة.  أو حفــظ  النحــو  اســتيعاب دروس  يف 

ثانًيا: محك االستبعاد:
حيــث يســتبعد عنــد التشــخيص وحتديــد فئــة صعوبــات التعلــم احلــاالت 
ـ اإلعاقــات احلســية ـ  اآلتيــة: التخلــف العقلــي 
ضعــاف  ـ  الصــم  ـ  البصــر  ضعــاف  ـ  املكفوفــون 
الســمع ـ ذوو االضطرابــات االنفعاليــة الشــديدة 
حــاالت  ـ  الزائــد  والنشــاط  االندفاعيــة  مثــل: 

الثقــايف.  أو احلرمــان  التعلــم  فــرص  نقــص 

ثالًثا: محك التربية اخلاصة:
ذوي  أن  ومفــاده  الســابق،  باحملــك  ويرتبــط   
صعوبــات التعلــم ال تصلــح لهــم طــرق التدريــس 
عــن  فضــاًل  العاديــن،  التالميــذ  مــع  املتبعــة 
املعاقــن،  مــع  املتبعــة  الطــرق  صالحيــة  عــدم 

لــون مــن التربيــة اخلاصــة مــن حيــث )التشــخيص  وإمنــا يتعــن توفيــر 
الســابقة. الفئــات  عــن  يختلــف  والتعليــم(  والتصنيــف 

رابًعا: محك املشكالت املرتبطة بالنضوج:
إلــى  يــؤدي  مــن طفــل آلخــر؛ ممــا  تختلــف  النمــو  معــدالت  حيــث جنــد 
صعوبــة تهيئتــه لعمليــات التعلــم، فمــا هــو معــروف أن األطفــال الذكــور 
يتقــدم منوهــم مبعــدل أبطــأ مــن اإلنــاث؛ ممــا يجعلهــم يف حوالــي اخلامســة 
ــم  لتعلُّ اإلدراكيــة  الناحيــة  مــن  مهيئــن  أو  مســتعدين  غيــر  السادســة  أو 
التمييــز بــن احلــروف الهجائيــة قــراءة وكتابــة، ممــا يعــوق تعلمهــم اللغــة، 
ومــن َثــمَّ يتعــن تقــدمي برامــج تربويــة تصّحــح قصــور النمــو الــذي يعــوق 
عمليــات التعلــم، ســواء كان هــذا القصــور يرجــع لعوامــل وراثيــة أو تكوينيــة 
أو بيئيــة، ومــن َثــمَّ يعكــس هــذا احملــك الفــروق الفرديــة يف القــدرة علــى 

التحصيــل.

خامًسا: محك العالمات الفيورولوجية:
حيــث ميكــن االســتدالل علــى صعوبــات التعلــم مــن خــالل التلــف العضــوي 
البســيط يف املــخ الــذي ميكــن فحصــه مــن خــالل رســام املــخ الكهربائــي، 
Minimal Dys� املــخ  وظائــف  يف  البســيط  االضطــراب  )وينعكــس 

واملكانــي،  والســمعي  )البصــري  اإلدراكيــة  االضطرابــات  function( يف 
الوظيفــي(. العقليــة، صعوبــة األداء  الزائــد واالضطرابــات  النشــاط 

ا علــى  ومــن اجلديــر بالذكــر أن االضطرابــات يف وظائــف املــخ تنعكــس ســلبّيً
وتطبيقهــا  التربويــة  اخلبــرات  اكتســاب  يعــوق  ممــا  العقليــة؛  العمليــات 
واالســتفادة منهــا، بــل ويــؤدي إلــى قصــور يف النمــو االنفعالــي واالجتماعــي 

ومنــو الشــخصية العامــة.

المحكات الخمسة للحكم على وجود 
صعوبات التعلم

محمود مصطفى صباح
أخصائي تربية خاصة - اإلمارات العربية
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مارجريت مالبس
أحــد األســئلة الفرديــة التــي يســألها أب لطفــل لديــه دسلكســيا: ملــاذا طفلــي 

دسلكســي؟ 

وســنحاول اإلجابــة عــن هــذا الســؤال يف هــذا الفصــل عندمــا ننظــر يف الدسلكســيا، 
ويف ســبب وجودهــا عنــد بعــض األشــخاص وعــدم وجودهــا عنــد اآلخريــن.

وســنوضح أيًضــا القــوة والضعــف عنــد األفــراد الدسلكســين، وال نســتطيع أن 
ا وال يكــون هنــاك وقــت للقلــق، ولكــن  نتظاهــر بــأن طفلــك رمبــا يكــون دسلكســّيً
نتذكــر أنــه يوجــد تقــدم هائــل يف العشــرين ســنة املاضيــة يف فهــم هــذه 

احلــاالت.

تكــون  أن  ميكــن  التــي  املشــكالت  لتلــك  حلــول  يوجــد  واآلن 
دسلكســيا،  لديهــم  الذيــن  النــاس  بعــض  وعرفهــا  حاضــرة، 
ورمبــا كانــت غيــر عاديــة، وتعــد هــذه نقــاط قــوة للمســاعدة.

لــذا؛ يكــون التفــاؤل يف قــراءة هــذه، وأنــت ســتكون جيــًدا 
علــى الطريــق ملعاجلــة أيــة قضيــة.

أواًل: حينما نحتاج أن نراها من أهدافنا كاألبوين.

الدور الذي منتلكه كآباء:
رمبــا  وهــذا  األفضــل ألطفالهــم،  يريــدون  اآلبــاء  معظــم 
"االرتقــاء  أهدافهــم  تكــون  أن  مثــل:  تعبيــر  أحســن  يكــون 
كامــل،  بشــكل  بوظائفهــم  يقومــوا  حتــى  بأطفالهــم 
واالعتمــاد علــى الكبــار الذيــن يطــّورون كامــل إمكانياتهــم". 

يف  وجميلــة  وعــرة  تركيبــة  تكــون  أن  املمكــن  مــن  اأُلبــوة 
أوقــات، ولوالــدي الطفــل دوٌر يف االختالفــات التعليميــة، 
ــا رغــم أنــه ميكــن التغلــب  مــن املمكــن أن يكــون خاّصً
عليهــا، فالصعوبــات أحــد هــذه األشــياء التــي حتتــاج 
تنميــة  اآلبــاء يف  الــذي ســيلعبه  الــدور  توضيــح 

الدسلكســين. أبنائهــم 

وميكنــك أن جتدهــا تســاعدك علــى 
التفكيــر يف متابعــة هــذه األشــياء:
< احلماية والتغذية وامللبس لطفلك.

< اختيار املدرسة املناسبة لطفلك.
حــق  لطفلــك  كان  إذا  مــا  معرفــة    >

عنــه. ويدافــع 
األســري  اجلــّو  وتوفيــر  طفلــك  حــب   >

. ســب ملنا ا
<  التدريس لطفلك.

<  بناء احترام ذات طفلك.
<  تشجيع التطور األخالقي.

<  مرورك على ِقَيم واجتاهات طفلك.

كل هــذه األمــور أفعــال جيــدة للوالديــن، لكــن ال يفعلونهــا كلهــا لهــم مبفردهــم، 
علــى ســبيل املثــال: التدريــس لألطفــال، والتشــجيع )الطــور األخالقــي( يكــون أيًضــا 
جــزًءا مــن دور مدرســة الطفــل، حيــث يحــدث غالًبــا مــع الطفــل الدسلكســي، ويكــون 
مظهــًرا يلقــي بعــض املســئولية علــى دور التدريــس. علــى ســبيل املثــال: األصــل 
ميكــن أن يكــون الهــدف األكبــر يف مســاعدة األطفــال علــى القــراءة، وســيكون لديهــم 
بالطبــع الطفــل غيــر الدسلكســي، أو ســيكون هــم العــدد األكثــر "يــًدا علــى" يف تنميــة 
ــا. وهــذه املوازنــة حدثــت بالرغــم  واحتــرام ذات الطفــل عندهــم، وإال يعتبــر ضرورّيً
أيًضــا  أنــك  فلــو  املنــزل،  الطفــل يف  تعليــم  األســاس يف  يســتعملوا  لــم  أنهــم  مــن 
متتلــك الســمع عــن احليــاة -باإلضافــة إلــى أنهــا تكــون مهمــة يف أن يتعلــم الطفــل 
ا؛  ليصبــح معتمــًدا علــى نفســه، وأنــه يوجــد خطــورة يف البدايــة بصفــة انتهازيــة جــّدً

وفــوق الســيطرة- ال تعطــي لطفلــك مســاحة للنمــو.

كمــا ننظــر إلــى اجلوانــب املختلفــة ملســاعدة طفلــك الدسلكســي؛ فــدورك ســيناقش 
مــا  يكــون؟،  مــاذا  فيــه:  ســنتناول  الــذي  األول  القســم  تنــاول  غضــون  يف  أيًضــا، 

الدسلكســيا؟ 

الدسلكســيا غالًبــا مــا تظهــر مــع مشــكلة التعــرف علــى الكلمــات، لكنهــا تكــون أحــد 
والكتابــة،  القــراءة  مشــاكل يف  تشــمل  أن  التــي ميكــن  التعلــم  أغــراض صعوبــات 
وتكــون حالــة مــوروث جينــي؛ فنحــن نعلــم أنهــا أكثــر مــن العوامــل كمــا نعتقــد، وهــي 
أيًضــا تســمى بحالــة املشــاركة التــي تعنــي أنــه يوجــد كل احللقــات جلوانــب احلالــة 
ــا، ولكــن كلهــم يأتــون مــن هــذا اجلــذر؛ لــذا نحــن لدينــا  التــي تكــون مختلفــة معملّيً
حــاالت تشــبه الدسلكســيا، كالدســكلكوليا )العســر احلســابي( الــذي يظهــر عندمــا 
يكــون أحــد األشــخاص لديــه صعوبــات يف تعلــم الرياضيــات، ولكــن كل شــخص مــع 
أي حالــة مــن هــذه احلــاالت يكــون مشــابًها مــع جــزء مــن حالــة واحــدة ومشــابًها 
مــع بعــض مــن اآلخــر، وهــذا يعنــي أن كل واحــد وصنفيــه ميكــن أن يكــون مظهــًرا 

للدسلكســيا، وتظهــر األعــراض مختلفــة قليــاًل.

بعــض النــاس فقــط معتدلــة األعــراض، يف حــن أن اآلخريــن يكونــون متعــددي 
األعــراض بخصــوص الدسلكســيا، وبعــض الفــروق الدسلكســية ميكــن أن تطــور 
يف اإلبــداع واملهــارات الشــخصية، واآلخــر يقــوي املهــارات الشــفوية، والبعــض غيــر 
متوقــع مــن أي طريــق، لكــن كل هــذه نقــاط قــوة، واملفتــاح لتطويــر نقــاط القــوة 

والتخفيــف مــن أيــة نقــاط ضعــف.

لكن ملاذا بعض الناس هم دسلكسيون؟
يوجــد العديــد مــن النظريــات حــول ماهيــة الدسلكســيا، والبحــث اجلديــد يقــول: 

إن الناشــئة هــم القاعــدة األساســية.

التفكير املســتمر يشــير إلى أن هناك اختالفات ضمن عقل الشــخص الدسلكســي، 
وراثيــة  جينــات  عــن  عبــارة  فالدسلكســيا  لــذا  األساســية؛  اجلينــات  هــذه  وتكــون 
موروثــة. يف أســر كثيــرة ميكنــك أن تــرى دليــاًل واضًحــا لــكل هــذا، حيــث يوجــد عنــد 

أحــد األبويــن أو كليهمــا صعوبــات مشــابهة مــن واحــد أو أكثــر مــن أطفالهمــا.

ا، فعندئــذ هنــاك فرصــة  ونحــن أيًضــا ميكــن أن نعــرف أنــه إذا كان األب دسلكســّيً
كبيــرة ألن يكــون أبناؤهــم أيًضــا دسلكســين.

إن البحــث يســتخدم أجهــزة فحــص العقــل احلديثــة، التــي توّضــح أن هــذا العقــل 
يكــون عقــل فــرد دسلكســي أو يختلــف، خاصــة يف الطريــق الــذي متــر فيــه اإلشــارات 
بــن أجــزاء العقــل، وهــذا االختــالف يف نقــل االســتجابات لبعــض التحديــات يقــوي 

الدسلكســيا لديهــم أيًضــا.

حاولــت العديــد مــن النظريــات تفســير دسلكســيا األفــراد مــن خــالل العمليــات، 
علــى أنهــا تختلــف يف اســتجابات الفــروق الفيزيقيــة يف العقــل؛ لكــن معظــم هــذه 
النظريــات كان مركــًزا علــى مشــكالت الفــروق الفرديــة التــي تنتــج إلــى حــد مــا عــن 
النواحــي اإليجابيــة، والطريــق األفضــل هــو أن يفكــر يف أن يكــون الدسلكســيون 

مختلفــن متاًمــا. 

لهــذه  لالســتجابة  فعلــه  نحتــاج  ومــا  قليــاًل،  مختلفــة  أمورهــا  العمليــات  بعــض 
الفــروق.

والدسلكســيا  املاضيــة،  الســنوات  يف  كبيــًرا  شــوًطا  قطعنــا  نحــن  احلــظ،  حلســن 
يكــن منكــًرا طويــاًل. لــم  تعريفهــا عموًمــا 

معظــم النــاس يجــدون صعوبــة يف هــذا، بالرغــم مــن أنهــم غالًبــا ال يفهمــون كيفيــة 
تأثيرهــا علــى الذيــن يعانــون منهــا.

العديــد مــن املدرســن واملــدارس اآلن مّطلعــون علــى هــذه احلالــة، لكــن مــا يــزال 
أمامنــا طريــق طويــل ليدركهــا كل املدرســن بصفــة عامــة، أو يعرفــوا كيــف يعلمــون 

الطالــب الــذي يعانــي منهــا.

وهــذا يوضــح ملــاذا يكــون هــذا الكتــاب أكثــر أهميــة؟ فاآلبــاء يحتاجــون أن يعرفــوا 
باملعرفــة،  العبــور  علــى  قادريــن  ليكونــوا  املتاحــة  املســاعدة  طــرق  عــن  الكثيــر 

ألطفالهــم. األفضــل  املســاعدة  علــى  وليحصلــوا 

املصدر: 
"الدسلكســيا واآلبــاء"، مارجريــت مالبــس، دراســة لـــ: دبــره أفينجتــون، اجلمعيــة 

البريطانيــة للدسلكســيا، 2012م.

ما الدسلكسيا؟
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القــراءة مــن أهــم املهــارات التــي تعلــم يف املدرســة، وتــؤدي الصعوبــات يف القــراءة 
إلــى فشــل يف كثيــر مــن املــواد األخــرى يف املناهــج، وحتــى يســتطيع الطالــب 
حتقيــق النجــاح يف أي مــادة يجــب عليــه أن يكــون قــادًرا علــى القــراءة، وهنــاك 
القــراءة،  فاعليــة  لزيــادة  ضروريــة  تعتبــر  التــي  املختلفــة  املهــارات  مــن  عــدد 

وتقســم هــذه املهــارات إلــى قســمن:

مهارات متييز الكلمات.  <

مهارات االستيعاب.  <

وكال النوعــن ضــروري يف عمليــة تعلــم القــراءة، ومــن املهــم يف تدريــس هاتــن 
تدريــب  مــن  بــد  ال  بــل  احملاضــرة،  طريــق  عــن  تدريســهما  يتــم  أاّل  املهارتــن 
الطالــب عليهــا مــن خــالل نصــوص مناســبة بالنســبة لــه؛ ممــا يســاعد الطالــب 

علــى جتزئــة املــادة وربــط أجزائهــا بعضهــا ببعــض.

أمناط صعوبات القراءة:
1. اإلدراك البصري:

وهــو اإلدراك املكانــي أو الفراغــي، أي: حتديــد مــكان جســم اإلنســان يف الفــراغ 
ويف  األخــرى،  لألشــياء  وبالنســبة  لإلنســان  بالنســبة  األشــياء  موقــع  وإدراك 
عمليــة القــراءة يجــب أن ينظــر إلــى الكلمــات كوحــدات مســتقلة محاطة بفراغ.

2. التمييز البصري:
ال يستطيع الكثير من الطالب الذين يعانون من صعوبات يف القراءة:

التمييز بن احلروف والكلمات.  <

التمييــز بــن احلــروف املتشــابهة يف الشــكل )ن، ت، ب،   <
ح....(. ج،  ث، 

التمييز بن الكلمات املتشابهة أيًضا )عاد، جاد(.  <

وال بــد مــن تدريــب بعــض هــؤالء الطلبــة علــى التمييــز بــن 
نعلــم  أن  ويجــب  املتشــابهة،  والكلمــات  املتشــابهة  احلــروف 

الطــالب أن هنــاك بعــض األمــور التــي ال تؤثــر يف متييــز احلــرف 
وهــي: احلجــم، اللــون، مــادة الكتابــة.

األطفــال  صغــار  بــن  البصــري  التمييــز  يف  مشــكالت  وجــود  ويالحــظ 
الذيــن يجــدون صعوبــة يف مطابقــة األحجــام واألشــكال واألشــياء، وينبغــي 

التأكيــد علــى هــذه النشــاطات يف دفاتــر التماريــن ويف اختبــارات االســتعداد 
للقــراءة؛ ألهميــة هــذه املهــارات.

3. اإلدراك السمعي:
حتديد مصدر الصوت؛ الوعي على مركز الصوت واجتاهه.  <

>  التمييز السمعي: القدرة على متييز شدة الصوت وارتفاعه أو انخفاضه، 
والتمييــز بــن األصــوات اللغويــة وغيرهــا مــن األصــوات، وتشــتمل هــذه 
القــدرة أيًضــا علــى التمييــز بــن األصــوات األساســية -الفونيمــات- وبــن 

الكلمــات املتشــابهة واملختلفــة.

>  الذاكــرة الســمعية التتابعيــة: ويقصــد بهــا التمييــز أو/ وإعــادة إنتــاج كالم 
ذي نغمــة معينــة ودرجــة شــدة معينــة، وتعتبــر هــذه املهــارة ضروريــة للتمييز 
بــن األصــوات املختلفــة واملتشــابهة، وهــي متكننــا مــن إجــراء مقارنــة بــن 
بهــذه األصــوات يف  مــن االحتفـــاظ  بــد  والكلمــات؛ ولذلــك ال  األصــوات 

الذاكــرة لفتــرة معينــة مــن أجــل اســترجاعها إلجــراء املقارنــة.

>  متييــز الصــوت عــن غيــره مــن األصــوات الشــبيهة بــه: عمليــة اختيــار املثيــر 
الســمعي املناســب مــن املثيــر الســمعي غيــر املناســب، ويشــار إليــه أحياًنــا 

علــى أنــه متييــز الصــورة - اخللفيــة الســمعية.

>  املــزج الســمعي: القــدرة علــى جتميــع أصــوات مــع بعضهــا لتشــكيل كلمــة 
. معينــة

>  تكويــن املفاهيــم الصوتيــة: القــدرة علــى متييــز أمنــاط األصــوات املتشــابهة 
واملختلفــة، ومتييــز تتابــع األصــوات الســاكنة والتغيــرات الصوتيــة التــي 

تطــرأ علــى األمنــاط الصوتيــة.

4. التمييز السمعي:
أهــم  مــن  اللغويــة األساســية  بــن األصــوات  التمييــز  القــدرة علــى  >  عــدم 

القــراءة. يف  ســمعية  مشــكالت  مــن  يعانــون  الذيــن  الطلبــة  ســمات 

>  عــدم القــدرة علــى متييــز التشــابه واالختــالف بــن الكلمــات: فاألطفــال 
الذيــن يعانــون مــن مشــاكل ســمعية قــد ال يســتطيعون متييــز الكلمــة التــي 
ُتقــرأ  التــي  الكلمــات  مــن  بــن مجموعــة  مــن  الســن مثــاًل  تبــدأ بحــرف 
علــى مســامعهم. وباإلضافــة إلــى ذلــك فــإن هــؤالء الطلبــة ال يســتطيعون 

بعــض يف  عــن  التــي يختلــف بعضهــا  املتشــابهة،  الكلمــات  بــن  التمييــز 
صــوت واحــد فقــط مثــل )نــام، قــام، الم(؛ لذلــك فــإن معظــم االختبــارات 

.)Wepman , 1973( الســمعية تركــز علــى قيــاس هــذه القــدرة

>  يعانــي هــؤالء الطلبــة )ذوو االضطرابــات الســمعية( أيًضــا مــن عــدم القــدرة 
علــى التمييــز بــن الكلمــات ذات النغمــة املتشــابهة؛ ألن ذلــك يتطلــب قــدرة 
علــى حتديــد التشــابه الســمعي بــن هــذه الكلمــات، وتعتبــر هــذه القــدرة 

واحــدة مــن عــدة مهــارات ميكــن تقييمهــا يف ســنوات املدرســة األولــى.

العاليــة  األصــوات  بــن  التمييــز  يف  صعوبــة  يواجــه  الــذي  الطفــل  >  إن 
واملنخفضــة، أو بــن أصــوات احليوانــات، أو أصــوات الســيارات - ســيواجه 
مشــكلة يف متييــز األصــوات اللغويــة بعضهــا عــن بعــض مثــل )ص - ض - 

- ش(. س 

وتختلــف االضطرابــات الســمعية ومــا حتدثــه مــن مشــكالت قرائيــة مــن طالــب 
آلخــر، فقــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة يف متييــز أصــوات معينــة )ب، ت، 
س(، بينمــا يواجــه طلبــة آخــرون مشــكلة متييــز الصــوت األول أو األخيــر يف كل 
كلمــة، ومــن احملتمــل أن يواجــه األطفــال الذيــن يعانــون مــن مشــكالت ســمعية 
صعوبــات يف القــراءة، وتــرى إحــدى الدراســات أن مهــارة التمييــز الســمعي كانــت 
أفضــل مــن غيرهــا مــن املهــارات التــي درســت يف الداللــة علــى جنــاح تالميــذ 

.)Spache and Spache, 1986( الصــف األول يف القــراءة

5. مزج األصوات:
بعــض  مــع  بعضهــا  األصــوات  علــى جتميــع  القــدرة  األصــوات  مبــزج  يقصــد 
مًعــا  األصــوات  ربــط  يســتطيع  ال  الــذي  فالطفــل  كاملــة،  كلمــات  لتكويــن 
لتشــكيل كلمــات ال يســتطيع جمــع أصــوات )ر، أ، س( لتكويــن كلمــة "رأس" علــى 
ســبيل املثــال؛ إذ تبقــى هــذه األصــوات الثالثــة منفصلــة، ومــن الواضــح أن مثــل 
هــؤالء التالميــذ ســيواجهون مشــكالت يف تعلــم القــراءة. وكثيــًرا مــا حتــدث 
األصــوات  تعليــم  علــى  التدريــس  التركيــز يف  يتــم  القــراءة عندمــا  صعوبــات 
منفــردة؛  األصــوات  هــذه  الطفــل  يتعلــم  فقــد  بعــض،  عــن  بعضهــا  منفصلــة 

وبالتالــي يصعــب عليــه جمعهــا مًعــا لتكويــن كلمــة.

صعوبات 
القراءة

نعمة منير محمد - الرياض
مدرب معتمد يف مجال ذوي االحتياجات اخلاصة
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ويواجــه طلبــة آخــرون مــن ذوي االضطرابــات الســمعية، أو اضطرابــات الذاكــرة 
تذكــر  حملاولــة  كبيــر  جهــد  بــذل  بعــد  مًعــا  الكلمــة  أجــزاء  جمــع  يف  صعوبــة 
األصــوات املكونــة لهــذه الكلمــة والتمييــز بينهــا، وبســبب الطبيعــة الصوتيــة 
للغــة العربيــة فــإن هــذه املشــكلة تكــون أكثــر وضوًحــا عنــد تعلــم اللغــة العربيــة.

ربــط  علــى  القــدرة  تطويــر  إلــى  تهــدف  التــي  التدريســية  النشــاطات  وتركــز 
األصــوات بعضهــا مــع بعــض، علــى اســتخدام الكلمــات يف ســياقات ذات معنــى 
مــن أجــل زيــادة احتمــال جعــل عمليــة الربــط بــن األصــوات تلقائيــة، ويعتقــد 
املهــارات األساســية  املهــارة وغيرهــا مــن  كــون هــذه  الباحثــن بضــرورة  بعــض 
تلقائيــة؛ ليتمكــن الطالــب مــن التركيــز علــى جوانــب عمليــة االستيعـــاب يف 

نــص معــن بــداًل مــن التركيــز علــى عمليــة القــراءة ذاتهــا.

6. الذاكـــرة:
تشــتمل الذاكــرة علــى القــدرة علــى االحتفــاظ باملعلومــات الســتخدامها فيمــا 
بعــد، وقــد الحــظ هاريــس وســايبه Harris & Sipay , 1985 أن ضعــف 
مهارات الذاكرة من أهم سمات األفراد الذين يعانون من صعوبات يف القراءة، 
فهؤالء الطلبة ال يســتعملون إســتراتيجيات تلقائية للتذكر كما يكون أداؤهم 
يف اختبــارات الذاكــرة قصيــرة املــدى يف الغالــب ضعيًفــا، وهنــاك ارتبــاط يف كثيــر 
مــن األحيــان بــن مشــكالت الذاكــرة التــي يعانــي منهــا ذوو صعوبــات التعلــم 
وبــن العمليــات البصريــة والســمعية املختلفــة؛ فقــد تؤثــر اضطرابــات الذاكــرة 
البصريــة علــى القــدرة علــى تذكــر بعــض احلــروف والكلمــات، بينمــا تؤثــر قــدرة 
الذاكــرة علــى تسلســل األحــداث وعلــى ترتيــب احلــروف يف الكلمــة وعلــى ترتيــب 

الكلمــات يف اجلملــة. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن اضطرابــات الذاكــرة الســمعية قــد 
تؤثــر علــى القــدرة علــى تذكــر أصــوات احلــروف وعلــى القــدرة علــى جتميــع هــذه 
األصــوات لتشــكيل كلمــات فيمــا بعــد، وقــد يواجــه الطلبــة الذيــن يعانــون مــن 
مشــكلة يف تتابــع األحــداث املســموعة صعوبــة يف ترتيــب أصــوات احلــروف؛ فقــد 
يقــوم هــؤالء الطلبــة بتغييــر ترتيــب مقاطــع الكلمــة عندمــا يقرءونهــا، وقــد 
ينتــج ضعــف القــدرة علــى اســترجاع املعلومــات مــن إســتراتيجيات الترميــز غيــر 
الفاعلــة، ومــن التدريــب أو ترتيــب املعلومــات، ومــن كــون املــادة غيــر مألوفــة أو 
مــن عــدم الكفــاءة يف آليــة اســترجاع املعلومــات املخزونــة، حتــى ليصــح التســاؤل 
عمــا إذا كان باإلمــكان دراســة الذاكــرة وحدهــا دون دراســة الوظائــف املعرفيــة 

األخــرى.

7. القراءة العكسية للكلمات واحلروف:
يعتبــر امليــل إلــى قــراءة الكلمــات واحلــروف )أو كتابتهــا( بشــكل معكــوس مــن 
الســمات املعرفيــة التــي يتصــف بهــا الذيــن يعانــون مــن صعوبــات يف القــراءة، 
ومييــل هــؤالء الطلبــة إلــى قــراءة بعــض احلــروف بشــكل معكــوس أو مقلــوب 
وبخاصــة احلــروف )ب، ن، س، ص(، وقــد يقــرأ هــؤالء الطلبــة بعــض الكلمــات 
يف  األول  بالصــوت  بعضهــم  يســتبدل  وقــد  راس(،  مــن  بــداًل  )ســار  بالعكــس 
الكلمــة صوًتــا آخــر )دار بــداًل مــن جــار(، وهنــاك مجموعــة أخــرى مــن هــؤالء 
ــا مــن كلمــة  الطلبــة ممــن يغيــرون مواقــع احلــروف يف الكلمــة أو ينقلــون صوًت
إلــى كلمــة مجــاورة، وكثيــًرا مــا يتــم تفســير ظاهــرة القــراءة املعكوســة بعــدم 
القــدرة علــى متييــز اليســار مــن اليمــن، وتعتبــر هــذه الظاهــرة مألوفــة بــن 
القــراءة، ولكــن  األطفــال يف املرحلــة االبتدائيــة وبخاصــة عنــد بدايــة تعلــم 
هــذه املشــكلة تختلــف عنــد ذوي صعوبــات التعلــم مــن حيــث مــدى حدوثهــا 
وفتــرة اســتمرارها؛ إذ مييــل هــؤالء األطفــال إلــى عكــس عــدد أكبــر مــن احلــروف 
والكلمــات ولفتــرة زمنيــة أطــول ممــا هــي عليــه احلــال يف األطفــال، الذيــن ال 

يعانــون مــن صعوبــات يف التعلــم.

الصعوبــات  هــذه  لتشــخيص  ضــروري  أمــر  البدايــة  يف  اجليــد  التدريــس  إن 
ومعاجلتهــا، ومــن املمكــن تدريــب األطفــال علــى اتبــاع االجتــاه الصحيــح يف 
الغــرض،  لهــذا  مختلفــة  هندســية  أشــكال  أو  رســومات  باســتخدام  القــراءة 
ولكــي يتغلــب األطفــال علــى مشــاكل عــدم متييــز الشــكل واالجتــاه فــال بــد مــن 
إدراك تفاصيــل أشــكال احلــروف وأمنــاط جتميعهــا بعضهــا مــع بعــض لتكويــن 

كلمــات.

8. مهارات حتليل الكلمات:
إن القــدرة علــى حتليــل الكلمــات بفاعليــة مــن أهــم املهــارات لتعلــم القــراءة 
اجليــدة، وحتــدد مهــارات حتليــل الكلمــات عــادة مبــدى تنــوع األســاليب التــي 
شــيوًعا،  األســاليب  أكثــر  مــن  الصوتيــة  القــراءة  وتعتبــر  القــارئ،  يتبعهــا 

منهــا: األســاليب  مــن  آخــر  عــدًدا  اجليــد  القــارئ  ويســتخدم 

التحليل البنيوي.  <

>  التعــرف علــى شــكل الكلمــة: متييــز الكلمــات، والتعــرف عليهــا بتحليلهــا 
مــن طولهــا وشــكلها يف عمليــة قراءتهــا. املكونــة  إلــى األجــزاء 

استخدام الصور واإلفادة من الكلمات املألوفة وحتليل السياق.  <

تختلــف هــذه العوامــل يف حتليــل الكلمــات يف قيمتهــا مــن عامــل آلخــر، فمثــاًل: 
يعتبــر أســلوب اإلفــادة مــن طــول الكلمــة وشــكلها محــدود الفائــدة، بينمــا ميكــن 

اإلفــادة مــن الطريقــة الصوتيــة ملــدة أطــول.

إن الكثيــر مــن الطلبــة الذيــن يعانــون مــن صعوبــات يف القــراءة ال يســتخدمون 
كثيــًرا مــن هــذه األســاليب اســتخداًما ســليًما، فبعــض هــؤالء الطلبــة ال يحســن 
ويعتمــد  يواجههــا،  التــي  اجلديــدة  الكلمــات  مــع  التعامــل  أســلوب  اختيــار 
بعضهــم علــى أســلوب واحــد فقــط. ثــم إنــه ال بــد للطالــب الــذي اعتــاد علــى 
ــا أن يتــدرب علــى اســتعمال أســاليب أخــرى للتعامــل مــع  قــراءة الكلمــة جهرّيً
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أن يهــدف برنامــج تدريــب هــؤالء الطلبــة علــى  الكلمــات اجلديــدة، وينبغــي 
القــراءة إلــى تدريبهــم علــى اســتخدام عــدة أســاليب يف آٍن واحــد.

9. الكلمات املألوفة:
هــي الكلمــات التــي يســتطيع القــارئ متييزهــا بســرعة عندمــا يلحظهــا، وهــي 
املفــردات التــي يتكــرر اســتخدامها يف نصــوص القــراءة )أنــت، قــال، هــو(. هنــاك 
ــا؛ ألن كتابتهــا تختلــف عــن طريقــة قراءتهــا، ممــا  كلمــات يصعــب قراءتهــا جهرّيً
يصعــب مــن حتليلهــا؛ ولذلــك فــإن الطــالب يتعلمــون هــذه الكلمــات كوحــدة 
واحــدة، وإن القــدرة علــى متييــز مثــل هــذه الكلمــات تســهل عمليــة تعلــم القــراءة 

يف البدايــة.

وقــد قــام الباحــث دولتــش )Dolch , 1971( بإعــداد قائمــة بهــذه الكلمــات 
املألوفــة، وتشــتمل هــذه القائمــة علــى خمــس مجموعــات موزعــة مبــا يتناســب 
ومســتوى الصفــوف اخلمســة األولــى، وتعتبــر الذاكــرة البصريــة مهمــة لتعلــم 
الكلمــات املألوفــة ألنهــا تشــتمل علــى عمليــة اســتذكار للمالمــح البــارزة للمثيــر 
الذاكــرة  يف  ضعــف  مــن  يعانــون  الذيــن  الطــالب  يســتطيع  فــال  البصــري، 
البصريــة متييــز بعــض الكلمــات املألوفــة لــدى مشــاهدتها. وهــذه الصعوبــة 
تضعــف بشــدة قــدرة هــؤالء الطلبــة علــى القــراءة، وكثيــًرا مــا يقــوم مثــل هــؤالء 
الطلبــة بتخمــن الكلمــة أو بقراءتهــا ببــطء أو باســتبدال كلمــة أخــرى بهــا، وقــد 
يفقــدون املــكان الــذي كانــوا يقــرءون فيــه. يضــاف إلــى ذلــك أن الطلبــة الذيــن ال 
يعرفــون الكلمــات املألوفــة معرفــة جيــدة، ســيعتمدون علــى الطريقــة الصوتيــة 
يف حتليــل الكلمــات التــي ال تســتخدم فيهــا هــذه الطريقــة؛ الختــالف كتابتهــا 

عــن طريقــة لفظهــا.

وممــا يزيــد األمــر صعوبــة أن اللغــة اإلجنليزيــة حتتــوي علــى عــدد كبيــر مــن 
ــا، وبخاصــة  هــذه الكلمــات، وال بــد مــن تعليــم هــذه الكلمــات للطلبــة تدريجّيً
الذيــن يعانــون مــن صعوبــات يف القــراءة؛ وذلــك ألن تعليمهــم عــدًدا كبيــًرا مــن 

هــذه املفــردات يف آٍن واحــد ُيربكهــم.

10. مهارات االستيعاب:

ميكــن اعتبــار الصعوبــات يف مهــارة االســتيعاب لــدى الطلبــة الذيــن يعانــون مــن 
مشــاكل يف القــراءة صعوبــات يف اســتيعاب النــص بحرفيتــه، أي: إنهــا صعوبــات 
يف اســتذكار احلقائــق واملعلومــات املوجــودة يف النــص بشــكل صريــح، وتتضمــن 

القــراءة احلرفيــة للنــص مهــارات كثيــرة:

مالحظة احلقائق والتفاصيل الدقيقة.  <

فهم الكلمات والفقرات.  <

تذكر تسلسل األحداث.  <

اتباع التعليمات والقراءة السريعة لتحديد معلومات محددة.  <

استخالص الفكرة العامة من النص.  <

وتعتمد مهارات االستيعاب على:

مهارات االستيعاب احلريف.  <

مهارات االستيعاب التفسيري.  <

مهارات االستيعاب النقدي.  <

مهارات االستيعاب احلريف:
ال  احلــريف  االســتيعاب  مهــارات  يف  صعوبــات  مــن  يعانــون  الذيــن  الطلبــة 
يســتطيعون اســتذكار أو حتديد الفقرات التي تصف شــخًصا أو مكاًنا أو شــيًئا 
مــا، وقــد يشــعر هــؤالء الطلبــة باإلحبــاط أيًضــا عندمــا يحاولــون البحــث عــن 

حقائــق وتفاصيــل دقيقــة لإلجابــة عــن أســئلة معينــة.

أسباب صعوبات االستيعاب احلريف:
 Karlin ,( عــدم القــدرة علــى فهــم معانــي كلمــات كثيــرة. يقــول كارلــن  <
1980(: إن معانــي املفــردات مــن أهــم العوامــل يف االســتيعاب القرائــي، 
فــال يســتطيع بعــض الطلبــة أحياًنــا التمييــز بــن املعانــي املختلفــة للكلمــة 
الواحــدة، فاخللفيــة احملــدودة اخلبــرات تؤثــر علــى عدد املفــردات ومعانيها، 
فبعــض الطلبــة ال يعرفــون معانــي كلمــات معينــة ألنهــم لــم يتعرضــوا ملثــل 

الطلبــة  لهــؤالء  يكــون  أن  بــد  املفــردات يف خبراتهــم احلياتيــة، وال  هــذه 
خبــرة يف مفاهيــم تلــك املفــردات قبــل معرفــة املفــردات نفســها.

>  صعوبــة التمييــز بــن التفاصيــل املختلفــة والفكــرة العامــة يف النــص، وقــد 
يــؤدي التركيــز علــى التفاصيــل واحلقائــق الدقيقــة إلــى حــدوث مثــل هــذه 
الصعوبــة يف االســتيعاب، كمــا أن فهــم الطلبــة للفكــرة العامــة يف النــص 
قــد يتأثــر بطــول ذلــك النــص، وال شــك أن وجــود أي مــن هــذه الصعوبــات 
لتلــك  الســيئ  التأثيــر  لتجنــب  عالجيــة؛  إجــراءات  إجــراء  يســتدعي 

الصعوبــات علــى مهــارات االســتيعاب األعلــى.

مهارات االستيعاب التفسيري:
تشتمل هذه املهارات على مهارات تتطلب:

التــي  الصعوبــات  إن  اآلراء:  وتكويــن  والتنبــؤ  االســتنتاج  علــى  >  القــدرة 
يواجههــا ذوو صعوبــات التعلــم يف اجلوانــب امليكانيكيــة للقــراءة حتــّد مــن 
قدراتهــم علــى الفهــم احلــريف للنصــوص، ناهيــك عــن الصعوبــات التــي 
تواجههــم يف مهــارات االســتيعاب التفســيري، فقــد يواجــه بعضهــم صعوبــة 
بالغــة يف قــراءة نــص قصيــر، حتــى إن األســئلة االســتنتاجية تبــدو مبثابــة 
هــؤالء  قــراءة  أن  ذلــك   ،)Jordan , 1977( الطلبــة  لهــؤالء  عقوبــة 
بعــض  وعلــى  الكلمــات  متييــز  علــى  اهتمامهــم  تركــز  البطيئــة  الطلبــة 

اجلوانــب امليكانيكيــة األخــرى؛ ممــا يــؤدي إلــى:

عدم القدرة على االحتفاظ باألفكار التي يتضمنها النص.  <

الكلمــة  إلــى  التعــرف  إلــى  االنصــراف  بســبب  األفــكار؛  تلــك  فهــم  >  عــدم 
. نفســها

ســيواجه الطلبــة الذيــن يعانــون مــن صعوبــات يف التعلــم مشــكلة يف االســتيعاب 
الــذي يتعلــق باملهــارات التفســيرية؛ وذلــك ألنهــا عمليــات معرفيــة عاليــة مــن 
جهــة، وألن هــؤالء الطلبــة يعانــون مــن عجــز معــريف مــن جهــة أخــرى، ويترتــب 
ــا أن يواجــه هــؤالء الطلبــة صعوبــة يف االســتنتاج  علــى هــذه النتيجــة منطقّيً
ومقارنــة األفــكار واســتخالص املعانــي وتقييــم نصــوص القــراءة وربــط األفــكار 

صعوبــات  علــى  التغلــب  أن  املعــروف  ومــن  الســابقة،  باخلبــرات  اجلديــدة 
يف  التفكيــر  مهــارات  إســتراتيجيات  إدخــال  يتطلــب  التفســيرية  االســتيعاب 

البرنامــج التعليمــي للطلبــة الذيــن يعانــون مــن مثــل هــذه املشــاكل.

مهارات االستيعاب النقدي:
تشــتمل هــذه املهــارات علــى إصــدار القــارئ أحكاًمــا قيمــة مرتكــزة علــى اجتاهاته 
وخبراتــه، وال شــك أن قــدرة القــارئ علــى حتليــل نصــوص القــراءة وتقييمهــا 
هــي أعلــى مســتويات االســتيعاب، وتشــتمل مهــارات االســتيعاب النقــدي علــى 

عــدة مهــارات أخــرى مثــل:

احلكم على دقة املعلومات واستخالص النتائج.  <

التمييز بن الرأي واحلقيقة.  <

تقييم آراء الكاتب ومعتقداته.  <

ومــن أفضــل األســاليب يف تكويــن االســتيعاب النقــدي أن يقــوم القــارئ مبحــاورة 
النــص ومقارنتــه بنصــوص أخــرى، أو تقييمــه يف ضــوء خبراتــه الســابقة.

إن القــراءة النقديــة عمليــة ضروريــة، إال أن كثيــًرا مــن معلمــي الطلبــة الذيــن 
يعانــون مــن صعوبــات يف القــراءة يغفلــون هــذه املهــارة، ولنذكــر يف هــذا املجــال 
ــا مواقــف تتطلــب التفكيــر الناقــد  أن كثيــًرا مــن هــؤالء الطلبــة يواجهــون يومّيً

ومهــارات القــراءة املختلفــة، ومــن هــذه املواقــف:

>  تقديــر قيمــة ســلعٍة مــا بدراســة ميزاتهــا دون االعتمــاد علــى مــا يقــال يف 
عنهــا. الدعايــة 

>  تقييم مصادر املعلومات والتمييز بن احلقائق واآلراء.

ويعتمــد  االجتماعيــة،  حياتنــا  يف  تســاعدنا  الفكريــة  املهــارات  هــذه  وجميــع 
واالســتيعاب  احلــريف  االســتيعاب  علــى  الناقــدة  القــراءة  مهــارات  تطويــر 
التفســيري للنــص، وأي صعوبــة يف أي مــن هذيــن اجلانبــن ســتؤثر علــى منــو 

النقديــة. القــراءة  مهــارة 



32

الكويتيــة  الجمعيــة  أطلقتهــا  تعليميــة  حملــة  صــح(  أقــرأ     )ســاعدني 
األطفــال. عنــد  القــراءة  بصعوبــات  المجتمــع  لتوعيــة  وذلــك  للدسلكســيا؛ 
األشــخاص  وعلــى  متخصصيــن،  أشــخاص  ِقَبــل  مــن  االختبــارات     تتــم 
إلــى  بــأي مــن الخطــوات التــي قــد توّصــل  العادييــن أال يحاولــوا القيــام 

الشــخصي. جهدهــم  علــى  يعتمــد  تشــخيص 
   االختبــارات علــى فتــرة واحــدة صباًحــا أو فتــرة واحــدة مســاًء، إال أن بعــض 
بغــرض  زيــارات  بعــدة  الطفــل  قيــام  ُيفّضلــون  النفســيين  األخصائييــن 

الوصــول إلــى تقييــم أشــمل.
ــم، ويصعــب عليــه تقديــر الوقــت، وعملــه غيــر     إذا كان الطالــب غيــر منظَّ

مرتــب؛ فيحتمــل أنــه يعانــي مــن الدسلكســيا.
   إذا كان الطالب ُيعاني من صعوبة في النسخ أو في الحساب أو في القراءة 

الجهرية أو في التركيز أو في اللغة، فيجب عرضه على المختص.
   إذا الحظــِت أن طفلــك محبــط أو مكتئــب نتيجــة لقلــة تحصيلــه الدراســي؛ 

فعليــِك باللجــوء إلــى معالــج نفســي لحــل هــذه المشــكلة.
   اســأل الطالــب: أي طريقــة يفضــل للتعلــم )البصريــة، الســمعية، الحســية، 

الحركيــة، المتعــددة(؟
   االســتفادة مــن بيئــة الطفــل فــي التعلــم، والعمــل علــى تقريــب المعلومــات 
تعليــم  فــي  الحــواّس  جميــع  مــن  واالســتفادة  وتبســيطها،  بيئتــه  مــن 

الدسلكســيا. حــاالت  فــي  ســيما  ال  األطفــال؛ 
   اســمح للطفــل بــأن يكتــب الرقــم المهــم أو العالمــة الحســابية مــن الســؤال؛ 

ألن ذاكرتــه قصيــرة المــدى ال ُتْثِبــت األرقــام برأســه.
كمــا  بنفســه،  ثقتــه  يعــّزز  خطئــه  تصويــب  عمليــة  فــي  الطالــب     إشــراك 

والكتابــة. القــراءة  مهــارات  تعزيــز  فــي  يســاعده 
   إعادة تغريد

   االعتمــاد فــي المناهــج التعليميــة علــى حاســتي الســمع والبصــر ال يناســب 
بعــض الحــاالت التــي تعانــي مــن صعوبــات تعليميــة.

   من أعراض الدسلكسيا: تأخر الكالم عند الطفل، تعلم الكلمات الجديدة 
ببــطء، مشــاكل بالنطــق، ضعــف قــدرة الطفــل علــى تعلــم األساســيات مثــل: 

الحــروف واأللــوان واألرقام.
   االكتشــاف المبكــر للحالــة -خاصــة فــي ســن ريــاض األطفــال، أو الصــف 

األول مــن المدرســة- يســاعد علــى العــالج بشــكل أحســن وأســهل.
   إن صعوبات التعلم حقيقة، وليست ضعًفا في الدراسة.

   إن صعوبــات التعلــم ليســت إصابــة دماغيــة؛ بــل هــي افتــراض ُبِنــَي علــى 
اإلصابــة  خــالل  مــن  ُدِرَســت  ذلــك  طريــق  وعــن  الخارجيــة،  المظاهــر 

الدماغيــة.
   إن قدرات ذوي صعوبات التعلم طبيعية.

   إن نسبة إصابة الذكور واإلناث بصعوبات التعلم متساوية.
   االهتمــام بتكــرار المعلومــات بشــكل متنــوع يعمــل علــى ترســيخها بطريقــة 

علميــة فــي ذهــن الطالــب.
للدسلكســيا  الكويتيــة  الجمعيــة  أعدتــه  وياســمينة(  )ســندباد     برنامــج 

األجــل. قصيــرة  الذاكــرة  لتنشــيط  ِخصيًصــا؛ 
   بعــد انتهــاء مرحلــة التشــخيص يمكــن لألخصائــي تحديــد الفتــرة الزمنيــة 
مقبــول  مســتوى  إلــى  الطفــل  قــدرات  إليصــال  الحالــة؛  تحتاجهــا  التــي 

بواســطة التعليــم العالجــي.
   بعــض األمــرض الفيزيولوجيــة أو النفســية يحتمــل أن تؤثــر علــى مســتوى 

الطالــب فــي المدرســة، وال يطلــع عليهــا إال األخصائــي.
    بلغــت نســبة اإلصابــة بالدسلكســيا 6.29% مــن 30 ألــف طالــب وطالبــة فــي 
عــــدد مــن المــــدارس الحـكـــومية، حيــث تــم تطبيــق دراســــة مســــحية عليهــم 

مــن خــالل أدوات علميــة مقّننــة.
   تأثــر مجــال صعوبــات التعلــم بالنمــاذج الســلوكية المهتمــة بمجــال اإلدراك 

البصــري، والحركــي - البصري.
   تتمثــل الدسلكســيا فــي صعوبــة يجدهــا المصــاب فــي هضــم القــراءة، بمــا 

يســمى بعمليــة نقــل النــص مــن المكتــوب إلــى المفهــوم.
فــي  أو  الحســابية،  العمليــات  فــي  ضعــف  فــي:  التعلــم  صعوبــات     تتمثــل 
مهــارات القــراءة والكتابــة، أو التذكــر، أو التركيــز، أو التمييــز، أو االســتماع، 

أو الــكالم، أو التفكيــر.
   تحدث صعوبات التعلم للشخص، بصرف النظر عن قدرته في الحواّس.

   التحصيل المتدني للطفل ال ُيعّد مرجًحا لوصف حالٍة ما بالدسلكسيا، 
مؤشــرات  بأحــد  والكتابــة  القــراءة  فــي  الصعوبــات  اقتــران  حالــة  فــي  إال 

الدسلكســيا.
إلــى  متوســطة  إلــى  بســيطة  مــن  بالدسلكســيا  اإلصابــة  قــوة     تختلــف 
ا، وباختالفهــا يختلــف نــوع العــالج الــذي يحتاجــه المصابــون  قويــة جــًدّ

بالدسلكســيا.
   تدريــب الطالــب علــى القــراءة المنتظمــة بفواصــل زمنيــة بســيطة يحّبــب 

الطالــب فــي القــراءة، ويســاعده علــى تخطــي صعوباتهــا.

تغريدات الدسلكسيا
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