العسر التعلمي

לקות למידה
Learning Disability
األستاذ محمد عويسات \ מר מוחמד עוויסאת
نائب رئيس الكلية \ סגן ראש המכללה

تعريف العسر التعلمي
• العسر التعلمي مصطلح يرمز إلى الصعوبات في اكتساب احدى المهارات التعلمية مثل
القراءة ،الكتابة ،الحساب بدون أن تكون هذه الصعوبة منسوبة الى خلل في الحواس أو
تخلف عقلي أو اضطراب نفسي .

العسر التعلمي
•
•
•
•

قد يظهر بين األوساط المختلفة ثقافيا ً واقتصاديا ً واجتماعيا ً ؛
” ليست نتيجة مباشرة ألي من اإلعاقات المعروفة  ،أو االختالفات الثقافية  ،أو تدني
الوضع االقتصادي أو االجتماعي أو الحرمان البيئي أو عدم وجود فرص للتعليم العادي " .
تتدرج صعوبات التعلـّم من حيث الشدة من البسيطة إلى الشديدة ؛
” تظهر على مدى حياة الفرد  ،فليست مقصورة على مرحلة الطفولة أو الشباب

DSM-IV-1994تعريف العسر التعلمي حسب
Diagnostic Statistical Manual Disorders
• DSM- Diagnostic Statistical Manual Disorders
المرشد للتشخيصات النفسية لمنظمة األطباء النفسين األمريكيين

• يعرف اإلنسان على أنه إنسان ذوي عسر تعلمي عندما تكون نتائج تحصيله في االمتحانات
المعيارية في القراءة ،في الحساب أو في التعبير الكتابي ،التي يمر بها بشكل فردي -متدنية
بشكل واضح مما هو متوقع منه حسب جيله ومستوى ثقافته ومستوى ذكائه .كما أن
المشاكل األخيرة تؤدي إلى اضطرابات جدية في مستوى تحصيله األكاديمي ونشاطاته
اليومية األخرى التي تتطلب مهارات في القراءة ،الحساب أو في الكتابة"  ،بناء على ذلك
يعرف الطالب على أنهم ذو عسر تعلمي عندما يستوفون الشرطين التاليين:
• وجود فارق واضح ومستمر بين تحصيل الطالب التعليمي وبين التحصيل المتوقع منه
بناء على جيله ومستوى صفه.
• وجود فارق بين تحصيل الطالب التعليمي وبين قدراته العقلية التي تحددها امتحانات
الذكاء الموضوعية.

انواع العسر التعلمي
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للعسر التعلمي االعراض المصاحبة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

قلة االهتمام بالمدرسة .
الغياب المتكرر .
تشتت االنتباه .
ضعف الذاكرة .
اضطراب المحادثة .
كثرة الشجار والسلوك العدوانى .
عدم تقبل زمالء الطالب له .
االنطواء احيانا .
صعوبات في فهم التعليمات
صعوبات في اإلدراك العام واضطراب المفاهيم :مثل :الشكل واالتجاهات والزمان والمكان،
والمفاهيم المتجانسة والمتقاربة واألشكال الهندسية األساسية وأيام األسبوع.
 -10صعوبات في التآزر الحسي – الحركي  :عندما يبدأ الطفل برسم األحرف أو األشكال التي يراها
بالشكل المناسب أمامه ،ولكنه يفسرها بشكل عكسي ،فإن ذلك يؤدي إلى كتابة غير صحيحة مثل
كلمات معكوسة ،أو كتابة من اليسار لليمين أو نقل أشكال بطريقة عكسية.

المعيار

العسر التعلمي

االسباب

نتيجة خلل طفيف بالجهاز
العصبي المركزي

ما هو الفرق بين العسر التعلمي والصعوبات التعلمية

التحصيل الدراسي قصور في بعض المهارات
األكاديمية قد يؤثر على بعض
المواد الدراسية ذات العالقة ،
وهناك تباين واضح بين درجات
مادة وأخرى
العالج

اكساب الطالب بما يسمى التعليم
المصحح (הוראה
מתקנת).على يد معلمين
مؤهلين في هذا المجال.
الطالب يكتسب مهارات جديده
التي لم ينجح باكتسابها في
المدرسه.

الصعوبات التعلمية

بيئة غير داعمهالحاله أالقتصاديه-االجتماعيةالحاله العائليها-سباب عاطفيه

انخفاض واضح في مستوى
التحصيل وخصوصا ً في المواد
التي تحتاج إلى حضور ذهني ،
وإذا زال سبب القصور لديه زالت
المشكلة
تقليص الفجوات تعليمية دروس خصوصية
مكثفة

العالقة ما بين العسر التعلمي واضطراب االصغاء والتركيز وكثرة الحركة

ADD/ADHD
ADD-ATTENTION DEFICIT DISORDER
اضطراب اإلصغاء والتركيز

ADHD-ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY
اضطراب اإلصغاء والتركيز وكثرة الحركة
حسب اإلحصائيات ما بين  %5إلى  %7من األطفال في سن الدراسة يعانون
من هذه الظاهرة.

ADD/ADHD
• هنالك ثالثة مؤشرات تدل على هذه الحالة:
ضا في التوقف سريعًا عن
 -1خلل في اإلصغاء ،أوال بالمعنى الحرفي ،وينعكس األمر أي ً
ضا نجد لدي الطفل حالة من االنتقال المستمر من نشاط إلى آخر، ،
أداء المهمات ،وأي ً
وكذلك فقدان االهتمام بسبب انصراف نظر الطفل لمواضيع أخرى.
 -2النشاط الزائد -فقدان الهدوء (ويبرز ذلك في األساس في األوضاع التي تتطلب
الهدوء) ،الركض ،القفز ،الضوضاء والثرثرة (ويبرز ذلك في أوضاع مركبة تتطلب
السيطرة الذاتية)
 -3سمات أخرى :فقدان األثر في العالقات االجتماعية ،انعدام الحذر في األوضاع الخطرة،
التجاوز االندفاعي للقوانين واألنظمة.

العالقة ما بين العسر التعلمي واضطراب االصغاء
ADD/ADHDوالتركيز

L.D

عسر تعلمي

ADD/ADHD

انواع العسر التعلمي

(Dyslexiaالعسر القرائي ( الديسلكسيا
وهي كلمة يونانية األصل مكونة من مقطعين األول ) (Dysوتعني ضعف ،والثاني ) (lexiaوتعني
الكلمة المقروءة
يُ َع َّرف العسر القرائي أنه اضطراب في القراءة ذو منشأ عصبي خارج نطاق أية إعاقة عقلية ،أو
حسية ،وغير مرتبط بعوامل ثقافية ،أو بيئية ،أو بعدم الرغبة في الدراسة ،ويكون معدل الذكاء لدى
الشخص ،عادي أو فوق العادي .
صعوبة في اكتساب مهارتي القراءة واألمالء بشكل ال يتفق مع ما هو متوقع من الطالب بحسب
جيله الزمني ومقدرته العقلية.
ألغلب األطفال المتعسرين بالقراءة تبدو األحرف والكلمات المطبوعة متحركة أو معكوسة بشكل
مشوش ,وتقول األبحاث أن المشكلة ناتجة من خلل في الخاليا العصبية التي ال تستطيع متابعة
المعلومات البصرية التي تصل إلى الدماغ عبر الحواس بسرعة كبيره مما يؤدي إلى ترجمه خاطئة
للمعلومة ألداخله ,فالمشكلة هي مجموعة صعوبات تشمل صعوبات في إدراك العمق واإلحساس
باالتجاهات وتمييز العناصر والخ ..من المشاكل .تتفق التعريفات لظاهرة العسر القرائي في أربعة
نقاط مركزيه وهي أن المشكلة تعود باألساس إلى الجهاز العصبي ,وان الظاهرة تمتد من الطفولة
وتستمر إلى مرحلة البلوغ ,ولها أبعاد ادراكيه عقليه ولغويه ,حيث تخلق عدة أنواع فرعيه من
صعوبات القراءة  ,وأخيرا فهي تؤدي إلى اضطرابات في العديد من المجاالت والمهارات خالل
مراحل نمو الفردا
هنالك نواع مختلفة من عسر القراءة يمكن أن تكون :صوتي ،إصغائي -بصري ،إهمالي...

تتمثل االخطاء في ما يلي
•  -حذف بعض الكلمات أو أجزاء من الكلمة المقروءة  ،فمثالً عبارة ( سافرت
بالطائرة ) قد يقرأها الطالب ( سافر بالطائرة ) .
•  -إضافة بعض الكلمات غير الموجودة في النص األصلي إلى الجملة  ،أو بعض
المقاطع أو األحرف إلى الكلمة المقروءة فمثالً كلمة ( سافرت بالطائرة ) قد
يقرأها ( سافرت بالطائرة إلى أمريكا ) .
•  -إبدال بعض الكلمات بأخرى قد تحمل بعضا ً من معناها  ،فمثالً قد يقرأ كلمة (
العالية ) بدالً من ( المرتفعة ) أو ( الطالب ) بدالً من ( التالميذ ) أو أن يقرأ (
حسام ولد شجاع ) وهكذا

تتمثل االخطاء في ما يلي 

• إعادة بعض الكلمات أكثر من مرة بدون أي مبرر فمثالً قد يقرأ ( غسلت األم
الثياب ) فيقول
• ( غسلت األم … غسلت األم الثياب ) .
•  -قلب األحرف وتبديلها  ،وهي من أهم األخطاء الشائعة في صعوبات القراءة ،
حيث يقرأ الطالب الكلمات أو المقاطع معكوسة  ،وكأنه يراها في المرآة  :فقد
يقرأ كلمة ( برد ) فيقول ( درب ) ويقرأ كلمة ( رز ) فيقول ( زر ) وأحيانا ً
يخطئ في ترتيب أحرف الكلمة  ،فقد يقرا كلمة ( الفت ) فيقول
• ( فتل ) وهكذا .
•  -ضعف في التمييز بين األحرف المتشابهة رسما ً  ،والمختلفة لفظا ً مثل (:ع و
غ ) أو ( ج و ح و خ) أو ( ب و ت و ث و ن ) أو ( س وش ) وهكذا .

Dysgraphiaالعسر الكتابي ديسغرافيا-
• الديسغرافيا :هي كلمة يونانية األصل ،ف الديس تعني ضعف  ،و تعني غرافيا صنع
األشكال والحروف باليد.
• هي عبارة عن خلل وظيفي بسيط في المخ حيث يكون الطفل غير قادر على تذكر التسلسل
لكتابة الحروف والكلمات  ،فالطفل يعرف الكلمة التي يرغب في كتابتها ويستطيع نطقها
وتحديدها عند مشاهدته لها ولكنه مع ذلك غير قادر على تنظيم وانتاج االنشطة المركبة
الالزمة لنسخ أو كتابة الكلمة من الذاكرة.
• ان تعلم الكتابة يتطلب من الطفل أن يفرق ويميز بصريا ً بين األشكال والحروف والكلمات
واألعداد ،فاألطفال الذين يعانون من عدم تمييز الحروف والكلمات بصريا ً يعانون أيضا ً
من صعوبات في اعادة انتاجها أو نسخها بدقة.

العسر الكتابي
•
•
•
•
•

•
•
•

يعكس الحروف واألعداد بحيث تكون كما في تبدو له المرآة فالحرف
ترتيب أحرف الكلمات والمقاطع بصورة غير صحيحة  ،عند الكتابة  ،فكلمة ( ربيع ) قد
يكتبها ( ريبع)
يخلط في الكتابة بين األحرف المتشابهة فقد يرى كلمة ( باب ) ولكنه يكتبها ( ناب )
يحذف بعض الحروف من الكلمة أو كلمة من الجملة أثناء الكتابة اإلمالئية
يضيف حرف إلى الكلمة غير ضرورية أو إضافة كلمة إلى الجملة غير ضرورية أثناء
الكتابة اإلمالئية.
* يبدل حرف في الكلمة بحرف آخر مثالً ( غ ـــ ع ) أو ( ب ــ ن) ..
* قد يجد الطالب صعوبة االلتزام بالكتابة على نفس الخط من الورقة .
* وأخيرا ً فإن خط هذا الطالب عادة ً ما يكون رديئا ً بحيث تصعب قراءته

Dyscalculiaالعسر الحسابي دسكلكوليا-
• هي كلمة يونانية األصل مكونة من مقطعين األول ) (Dysوتعني ضعف
 Calculiaتعني حصية أو واحدة من العداد في المعداد (جهاز تعليم العد) .
• صعوبه في اكتساب مهارة المعالجه الحسابية ,الفهم الحسابي والحل الحسابي.
تتميز بصعوبات في فهم الرموز الحسابية ,اتجاهات األرقام ,فهم المسائل الكالمية ,ترتيب
األرقام حسب األكبر أو األصغر وفهم الكميات بدون عد.

العسر الحسابي
•
•
•
•

صعوبة في الربط بين الرقم ورمزه  ،فقد تطلب منه أن يكتب الرقم ثالثة فيكتب ( )4
صعوبة في تمييز األرقام ذات االتجاهات المتعاكسة مثل (  6ـ ) 2
يعكس األرقام الموجودة في الخانات المختلفة  ،فالرقم ( )25قد يقرأه أو يكتبه ()52
صعوبة في إتقان بعض المفاهيم الخاصة بالعمليات الحسابية األساسية كالجمع ،والطرح ،
والضرب  ،والقسمة

العسر الحسابي
• قد يكون متمكنا ً من عملية الجمع أو الضرب البسيط مثالً  ،ولكنه مع ذلك يقع في أخطاء
تتعلق ببعض المفاهيم األخرى المتعلقة بالقيمة المكانية للرقم (آحاد ـ عشرات) مثالً وما
شابه ذلك  ،وعلى سبيل المثال  ،فقد قام أحد الطلبة بجمع  01=+12+25وعند االستفسار
منه تبين أنه قام بجمع األرقام  1+2+2+5فكان الجواب  10ولكنه قام بكتابة هذا الرقم
بالعكس فكتب . 01

تشخيص العسر التعلمي

• )1تشخيص الوظائف التعليمية(אבחון דידקטי)
• يقوم تشخيص الوظائف التعلمية بمسح مشاكل وقدرات الطالب في التعليم –أثناء تصنيف
ومسح المهارات التعليمية األساسية ،والتي تضم القراءة والكتابة والتعبير الكتابي والشفهي
والحساب -إضافة إلى وصف سلوكيات الطالب في مجال التعليم .كما يميز التشخيص
استراتيجيات التعليم المستخدمة من قبل المتعلم وفعاليتها ،باإلضافة إلى فحص فعالية
العمليات الذهنية والتي تعتبر القاعدة األساسية لتعلم المهارات األساسية.
يعتبر تشخيص الوظائف التعلمية األساس لبناء خطة تربوية للطالب أو لتحسين الخطة المنفذة
معه .تشخيص الوظائف التعلمية يتم على يد شخص مؤهل لذلك.

• ) تشخيص نفسي( אבחון פסיכולוגי)
• يهدف التشخيص النفسي إلى تقييم نقاط القوة ونقاط الضعف في المجاالت العقلية ،الذهنية،
الشعورية والسلوكية ،والعالقات المتبادلة ما بين هذه المجاالت وتأثيرها على األداء
األكاديمي للطالب وعلى وظائفه األخرى ،كما يهدف إلى بناء خطة عالجية موسعة تتالءم
مع المصادر المتنوعة للصعوبات.
• يوصي المجلس التربوي بإجراء تشخيص نفسي عندما يكون هناك أساس للفرضية التي
ترى أن الفشل التعليمي هو نتيجة لعسر تعلّمي كعامل أولي ،أو عندما يكون هناك شك أن
هذا الفشل نابع من أسباب إضافية أخرى مثل قدرات متدنية ،صعوبات عاطفية  ،دافعيه
متدنية ،أسباب بيئية سلوكية  .....الخ.

•  )3تشخيص  -دامج (אבחון משולב )
• يشمل التشخيص الدامج تشخيص الوظائف التعلّمية وتشخيص نفسي .حيث يتم تحويل
طالب لتشخيص دامج يتم عندما تكون صعوباته تنبع من أسباب مختلفة ومتعددة وعندما
تكون عملية الفشل بالتعليم ذات أهمية .هدف التشخيص الدامج هو تقييم القدرات العقلية-
الذهنية التي تعتبر األساس لعملية التعلم وفحص تأثيرها على نقاط القوة ونقاط الضعف
بأداء الطالب التعلمي .جميع ذلك بالتطرق إلى القدرات والصعوبات في المجال الشخصي
والشعوري والسلوكي واالجتماعي وماهية تأثيرهم على أدائه.
•  )1التشخيص الدامج ينفذ على يد أخصائي نفسي خبير ،حصل على تأهيل لتنفيذ تشخيص
الوظائف التعلّمية.
•  )2التشخيص الدامج يتم على يد فاحص نفسي وفاحص أكاديمي حيث كل شخص يقوم
بعمل جزءه لوحده ،وفقط بلورة وصياغة اإلستنتاجات والتشخيص المميز والتوصيات التي
تخرج من كال الفحصين تصاغ وتلخص مع بعض برأي مهني على يد أخصائي نفسي
خبير* .

•  )4تشخيص طبي وتشخيص الطب المكمل
في حال ظهور شك بوجود اضطرابات أخرى ،يتم تحويل الطالب على يد من يالحظ
الصعوبة إلى مشخص مهني إضافي ،كما يلي:
• وجود شك الضطرابات سبكتروم العصبي واضطراب بالتركيز ،وظاهرة توريت – يتم
تحويله إلى طبيب نفسي أو طبيب أعصاب.
• وجود شك الضطراب في المجال العصبي – مشاكل باإلصغاء وظاهرة تورت – يتم
تحويله لطبيب نفسي أو لطبيب أعصاب.
• وجود شك الضطراب في المجال النفسي ( ظاهرة أسبرجر ) – يتم تحويله لطبيب نفسي.
• وجود شك الضطراب باللغة والنطق – يتم تحويله لمعالجة أخصائي اتصال (مشاكل
النطق ،اللفظ والسمع).
• وجود شك الضطراب حركي – يتم تحويله لتشخيص معالج وظيفي.
• وجود شك الضطراب في النظر – يتم تحويله لطبيب عيون
• وجود شك الضطراب في السمع – يتم تحويله لفحص السمع

