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لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةعالقة السيطرة الدماغية بعسر القراءة   

 سليمة مقيدش.وأ جبالي نور الدين  .د
باتنة ةجامع  

 :تمهيد
مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة اإلنسان من الناحية التكوينية؛ سواء من حيث الحياة  تعتبر

ن يخضع الطفل إلى عمليات تنظيم أي. النفسية، أو فيما يخص اكتساب المهارات المعرفية
 .الوظائف والقدرات الكامنة لديه ليصبح مهيأ لالستجابة لبيئته والتأقلم معها

لألهمية البالغة لهذه المرحلة لما تمثله من دور جوهري في المجتمع مستقبال؛ ُيعنى  ونظرا    
 ت العصرية الراهنة بل والمستجدا بإعدادها إعدادا سليما يتماشى وتطورات المجتمع

أن إعداد الطفل للتداعيات المستقبلية؛ بتهيئته للتطور العلمي والتكنولوجي المعاصر  غير   
دفعة من التجهيز  -فضال عما يمتلكه اإلنسان من قدرات واستعدادات طبيعية للتعلم-يستدعي 

 .العلمي الذي يعمل على تنمية وتطوير ما يولد الفرد مزودا به
مدخل الرئيسي الذي يحقق به الفرد أهدافه في جميع مجاالت حياته الشخصية القراءة ال وُتعتبر

عصرنا الحالي يعتبر عصر التكنولوجيا  وألن ...الدراسية، المهنية، الثقافية، االجتماعية، النفسية
والمعلوماتية، فقد تطور مستوى الحياة ككل؛ وزاد الطلب على األفراد ذوي مستوى التعليم والتدريب 

التي اليمكن للفرد بدونها أن يبلغ أهدافه . لي، والذي تشكل القراءة فيه الركيزة األساسيةالعا
صعوبة القراءة من أصعب ما يعيق الطفل خالل حياته المدرسية ويعترض سبيله  وُتعد     .ومراميه

هو  في التعلم؛ والتي ُتسمى بعسر القراءة أو الدسليكسيا، وما أكسب هذه الصعوبة أهمية بالغة
استمرارية انتشارها بين أوساط األطفال المتمدرسين رغم التقدم التكنولوجي واإلنجازات العلمية 

لحالة الغموض والتعقيد هذه نبعت الحاجة إلى  ونتيجة    . الضخمة التي حققها العالم اليوم
الطب  ضرورة تمحيص هذه الصعوبة واالهتمام بإمعان بحيثياتها التي حي رت الكثير من علماء

موضوع عسر القراءة يشير إلى صعوبة مزمنة من العجز في اكتساب  كون. والنفس والتربية
ميكانيزمات مهارة القراءة، على الرغم من حصول الفرد على القدر المناسب من التعليم، وخلوه 

أن  ورغم.من مختلف عيوب النطق أو الكالم، مع امتالكه لقدرات واستعدادات عقلية عادية
 مرضا   ليستليكسيا من أبرز الصعوبات الصحية التي تعترض الطفل أثناء تعلمه، إال أنها الدس
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 الشفاء يمكن ال كذلك األخرى، األمراض في كما المريض حالة فيها تتطور وال باألدوية، يعالج
 .حياته طوال بها المصاب ترافق  -تقرر في الوقت الراهن وحسبما– بل منها،
ن من تحديات ضخمة إال  أنه ولحد اآلن لم يستطع وبأحدث التقنيات العلمية ما حققه اإلنسا ورغم

أن يفك شفرات هذه المعادلة المركبة، وبالرغم مما أجري من دراسات ال حصر لها، وما تأسس من 
نظريات قائمة بحد ذاتها، إال  أنه ولحد  اآلن لم يحصل اتفاق حول طبيعة العوامل الكامنة حقيقة 

راءة؛ الشيء الذي يؤخذ به كمؤشر لمدى تعقيد هذه الصعوبة وأثرها في إعاقة النمو خلف عسر الق
من انعكاسات سلبية على باقي  لهاواالكتساب الطبيعي للقدرات المعرفية لدى الطفل، فضال عما  

 تم   إذا إال   تفسيرها يتم ال صعوبة أو ظاهرة أي   وألن.جوانب حياته المتقدمة، وفي مختلف المجاالت
 عن الكشف وتم   ذلك تحقق ومتى الطبيعية، مراحلها وخالل السوي وضعها في بدقة إدراكها

 الخلل موضع اكتشاف يمكننا فإنه للوظيفة الطبيعية المعالجة لها تخضع التي الميكانيزمات
 من القراءة؛ عسر موضوع في البحث يمكننا المبدأ هذا ووفق. مراحلها مختلف عبر بتشخيصها

 وفي لها، السوية المرحلية المعالجة أثناء القراءة عملية لميكانيزمات الدقيق والتحديد الفهم خالل
 األبحاث إليه توصلت لما ووفقا هذا وعلى•.المعالجة هذه فيها تتم التي الطبيعية المناطق

 للمثيرات استقبال عملية" بوصفها تعريفها يمكننا فإنه القراءة عملية طبيعة حول والدراسات
 المعلومات بانتقال البصرية الخاليا استثارة طريق عن لها االستجابة تتم التي المكتوبة رجيةالخا
 وظيفة العليا المختصة الدماغية المراكز تتولى المعنى؛ من خالية رموز شكل على المخ إلى

 بل عقلي؛ نشاط أو وظيفة القراءة ُاعتُبرت هنا ومن" .إدراكها ثم ومن معانيها؛ وترجمة تحليلها
 المخ داخل تنشط عليا معرفية عملية فهي تعقيدا، البشري العقل بها يقوم التي الوظائف أكثر ومن

 . القراءة لعملية العقلية المعالجة خاللها تتم معينة خطوات عبر متخصصة، نوعية باحات ضمن
 ضمن لمخا داخل تتم التي اللغوية المعالجة في يكمن القراءة عملية جوهر أن   نستخلص هنا ومن

 اللفظية واألنشطة والتحدث اللغة وفهم والكتابة كالقراءة اللغوية الوظائف عن المسؤولة المراكز
 المهيمنة، أو المسيطرة الجهة تعتبر المخ من واحدة جهة على مقتصرة غالبا تكون والتي األخرى؛

 يخص وفيما نهأ إال   العليا، للوظائف تنظيمه كيفية في آلخر فرد من يختلف المخ أن   ورغم
 ضمن تقع العظمى للغالبية وبالنسبة فإنها خاص، بشكل والقراءة عموما اللغوية المعالجة
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 النشاطات في المتخصصة( Zone de Wernicke) المخ األيسرمن النصف ِاختصاصات
  ... القراءة الكتابة، اللغوية، والرموز اإلشارات فهم مكتوبة، و شفهية لغة من تحويه بما اللغوية

ما حققه اإلنسان من تحديات ضخمة إال  أنه ولحد اآلن لم يستطع وبأحدث التقنيات العلمية  ورغم
أن يفك شفرات هذه المعادلة المركبة، وبالرغم مما أجري من دراسات ال حصر لها، وما تأسس من 

نة حقيقة نظريات قائمة بحد ذاتها، إال  أنه ولحد  اآلن لم يحصل اتفاق حول طبيعة العوامل الكام
خلف عسر القراءة؛ الشيء الذي يؤخذ به كمؤشر لمدى تعقيد هذه الصعوبة وأثرها في إعاقة النمو 

من انعكاسات سلبية على باقي  لهاواالكتساب الطبيعي للقدرات المعرفية لدى الطفل، فضال عما  
 تم   إذا إال   تفسيرها يتم ال صعوبة أو ظاهرة أي   وألن.جوانب حياته المتقدمة، وفي مختلف المجاالت

 عن الكشف وتم   ذلك تحقق ومتى الطبيعية، مراحلها وخالل السوي وضعها في بدقة إدراكها
 الخلل موضع اكتشاف يمكننا فإنه للوظيفة الطبيعية المعالجة لها تخضع التي الميكانيزمات

 من قراءة؛ال عسر موضوع في البحث يمكننا المبدأ هذا ووفق. مراحلها مختلف عبر بتشخيصها
 وفي لها، السوية المرحلية المعالجة أثناء القراءة عملية لميكانيزمات الدقيق والتحديد الفهم خالل

 األبحاث إليه توصلت لما ووفقا هذا وعلى•.المعالجة هذه فيها تتم التي الطبيعية المناطق
 للمثيرات ستقبالا عملية" بوصفها تعريفها يمكننا فإنه القراءة عملية طبيعة حول والدراسات
 المعلومات بانتقال البصرية الخاليا استثارة طريق عن لها االستجابة تتم التي المكتوبة الخارجية

 وظيفة العليا المختصة الدماغية المراكز تتولى المعنى؛ من خالية رموز شكل على المخ إلى
 بل عقلي؛ نشاط أو وظيفة القراءة ُاعتُبرت هنا ومن" .إدراكها ثم ومن معانيها؛ وترجمة تحليلها

 المخ داخل تنشط عليا معرفية عملية فهي تعقيدا، البشري العقل بها يقوم التي الوظائف أكثر ومن
 . القراءة لعملية العقلية المعالجة خاللها تتم معينة خطوات عبر متخصصة، نوعية باحات ضمن

 ضمن المخ داخل تتم التي غويةالل المعالجة في يكمن القراءة عملية جوهر أن   نستخلص هنا ومن
 اللفظية واألنشطة والتحدث اللغة وفهم والكتابة كالقراءة اللغوية الوظائف عن المسؤولة المراكز

 المهيمنة، أو المسيطرة الجهة تعتبر المخ من واحدة جهة على مقتصرة غالبا تكون والتي األخرى؛
 يخص وفيما أنه إال   العليا، وظائفلل تنظيمه كيفية في آلخر فرد من يختلف المخ أن   ورغم

 ضمن تقع العظمى للغالبية وبالنسبة فإنها خاص، بشكل والقراءة عموما اللغوية المعالجة
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 النشاطات في المتخصصة( Zone de Wernicke) المخ األيسرمن النصف ِاختصاصات
  ... القراءة لكتابة،ا اللغوية، والرموز اإلشارات فهم مكتوبة، و شفهية لغة من تحويه بما اللغوية
 الدراسة حاولت منه، وتنبع العقل داخل تنشأ معرفية؛ أو نفسية عملية القراءة عملية لكون ونظرا

  .القراءة عسر بين العالقة عن البحث من االنطالق الحالية

 آليات أهم ألحد الوظيفي واالضطراب القراءة عسر بين ارتباط هناك أن   نفترض األساس هذا وعلى
 القراءة عملية معالجة أثناء الدماغية بالسيطرة تسمى والتي المنتظم عمله خلف القائمة العقل

القراءة أو الدسليكسيا مصطلح يشير إلى اضطراب حاد في  عسرالدراسة الحالية من أن  وانطلقت
تعلم أو اكتساب عملية القراءة عند مستوى القراءة المناسب ألطفال يتمتعون بقدرات عقلية 

متوسط أو فوق المتوسط، بعيدا عن الحاالت التي ينخفض حاصل الذكاء )عادية وذكاء عادي 
أو ( …بصرية، سمعية، عيوب أجهزة النطق)، في غياب أّي إعاقة حسية (09لديها عن نسبة 

: انفعالي، أو حرمان بيئي-اضطراب جسدي بصفة عامة، أو تخلف عقلي، أو اضطراب نفسي
 فُيقصد الدماغية السيطرة أما.، أو نقص فرص التعليم المناسبة…عيثقافي، اقتصادي، اجتما

أحد النصفين الكرويين بالمخ على النشاط الدماغي للفرد، وبروزها من خالل  سيطرةبها عموما 
المعالجة الوظيفية لمختلف العمليات المعرفية العليا؛ والتي تنعكس بسماتها على سلوكات الفرد 

ُتكافئ هذا المصطلح مصطلحات  وقد…أفعاله وأسلوب تعلمه وتفكيره  ونشاطاته وميوله وردود
ما يتالزم مصطلح السيطرة  وغالبا...أخرى كالسيادة النصفية، الهيمنة الدماغية، السيطرة الجانبية 

الدماغية بأنماط السيطرة، وهذا األخير هو مفهوم يمثل أي  النصفين من المخ هو األكثر تأثيرا 
من احتمال وقوف عامل السيطرة الدماغية خلف ظهور  وللتحقق.رد كاللغة مثالعلى وظائف الف

عسر القراءة، اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي القائم على بحث العالقة بين موضوع 
والسيطرة الدماغية من خالل تشخيص عسر القراءة لدى الطفل المتمدرس ثم ( عسر القراءة)الدراسة

يفي للمخ السائد لدى فئة المعسرين قرائيا؛ والتي تم اختيارها كعينة للدراسة من تتبع التنظيم الوظ
-بين تالميذ ثالث مدارس ابتدائية من مدينة باتنة، ذوي مستوى السنة الثانية والثالثة ابتدائي

 : ويتضح توزيع عددهم كما هو موضح في الجدول اآلتي -(أقسام6)3، س(أقسام7)2س
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ولتحقيق درجة مناسبة من الدقة والموضوعية واليقين العلمي اعُتمد على مجموعة من األدوات  *
     :ُصن فت حسب هدف استخدامها إلى

المالحظة بالمشاركة كأنسب أداة يعايش فيها الباحث الظاهرة  واعُتمدت   : المالحظة .1  
ة المالحظة أو ما يسمى بسجل األداء وُيصو رها كما هي في الواقع، وُدع مت هذه األداة بشبك
 :وهي كما يأتي. بهدف رصد أخطاء القراءة على مستوى من الدقة والكفاءة
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 الثالثة

 67 الثانية فاطمة قيدومي

عبد الرحمان 
 األخضري

 81 الثانية

 الثانية األمير عبد القادر
 السنة المدرسـة

 يوضح مجموع التالميذ وتوزيعهم ضمن كل مدرسة ومرحلة دراسية( 91)جدول 

       

       

اِسم   الفوج/السنة

 الحالة

  خلط تكرار  إبدال  إضافة حذف

 نــوع الخطـأ  المدرسـة

 ء القراءةيوضح شبكة المالحظات المعتمدة لرصد أخطا( 90)جدول رقم
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 :اختبار تشخيص عسر القراءة. 0 
المقرر الجديد للسنة األولى -ويشتمل هذا االختبار على ثالثة نصوص مختارة من كتاب القراءة 

بتعاد عن النصوص المعهودة؛ التي تلعب فيها الذاكرة دورا وكان الهدف من ذلك هو اال -ابتدائي
في تغطية أخطاء القراءة لدى المعسر قرائيا، وهذه الفكرة نابعة من مالحظاتنا المباشرة لسلوكات 

 .ذوي صعوبات القراءة
 اختبار رسم الرجل لذكاء األطفال .3

خيص عسر القراءة، وتشتمل على جملة العوامل الواجب مراعاتها في تش :استمارة البحث .4
والتي من الضرورة استبعادها تجنبا للوقوع . أهمها المستوى االقتصادي، االجتماعي، الثقافي

 .في خطأ التمييز بين المعسر قرائيا والمتخلف في القراءة

لة لبيانات : استمارة جمع المعلومات .5 وتعتبر البيانات المعتمدة في هذه االستمارة مكمِّ
هدف إلى التحقق من خلو أفراد العينة من باقي العوامل التي قد يكون لها استمارة البحث؛ إذ ت

من األثر ما يخلف لدى التالميذ صعوبات مشابهة لصعوبة عسر القراءة كوجود أي إعاقة 
 ... السمعي العصبي كالقصور البصري أو على المستوى العضوي أو

 :اختبار هاريس للجانبية. 6    
عة اختبارات فرعية موجهة لقياس الجانبية لدى األطفال، وكل اختبار منها ويحوي هذا االختبار أرب

يضم مجموعة من المهام التي ُيطلب من الطفل أداءها، وتتسم هذه المهام الفرعية بالبساطة 
 .الكثير من الجهد بواالختصار كما أنها ال تتطل

ستوى القراءة أو الكتابة أو وُيعتمد هذا االختبار عادة مع الحاالت التي تُبدي صعوبات على م
 .أخطاء الكالم أو اضطرابات عصبية وغيرها

  ونظرا لصعوبة رصد عسر القراءة وتشخيصها بدقة لعدم الوقوع في أخطاء الخلط بين
 :التخلف لقرائي وعسر القراءة، تم وضع خطة للمراحل التشخيصية نختصرها في
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مما تسعى الدراسة إلى البحث فيه ُاعُتمدت عينة مكافئة في شروط اختيارها  وللتحقق:نتائج الدراسة
 ن أي إشكال قرائي أو اضطراب لغوي، لعينة البحث مع شرط خلوها م

إال  أن االفتراض الذي قامت عليه الدراسة والذي مفاده أن للنمط األيمن عالقة بعسر القراءة؛ 
لدراسات من أنه وبسبب خلل وظيفي في تول ي النصف انطالقا مما أشارت إليه نتائج البحوث وا

 إحالة المدّرس

 المالحظة المباشرة

 تطبيق اختبار تشخيص
 عسر القراءة

 تطبيق اختبار ذكاء
 األطفال

 تطبيق استمارة جمع البحث تطبيق استمارة   
 المعلومات

 للجانبية تطبيق اختبار هاريس

 رسم بياني للمراحل التشخيصية لعسر القراءة
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الكروي األيسر لمهمة القراءة، فإن  المعالجة اللغوية لهذه المهمة تتحول إلى النصف األيمن من 
المخ؛ ما ينتج عنه صعوبة القراءة أو الدسليكسيا، فإن هذا االفتراض لم تُثبت الدراسة صحته، 

ة بين النمط األيمن وعسر القراءة؛ حسب النسبة التي حققها عالق دحيث تم التوصل إلى أنه ال توج
مع االشارة إلى ( %32.23)هذا النمط من خالل تطبيق اختبار هاريس للجانبية والتي بلغت قيمتها

- أن النمط األيسر حقق نفس النسبة
ار السيطرة ورغم أن  االفتراض الذي قامت عليه الدراسة لم يتحقق، إال  أن النتائج اإلحصائية الختب

ل نمط  الجانبية أثبتت وجود عالقة بين أحد أنماط السيطرة الدماغية وعسر القراءة؛ حيث حص 
 (.%32.3)السيطرة المختلط نسبة مرتفعة قدرها

تشيرالسيطرة المختلطة إلى االضطراب في اعتماد أحد النصفين الكرويين بصورة واضحة؛ من * 
كأن ُيفضل الشخص استخدام يده اليمنى وعينه اليسرى خالل السيطرة الجانبية ألعضاء الجسم، 

 .وقدمه اليمنى، بل ويخلط حتى في اعتماده على العضو الواحد
وفي األخير أكدت نتائج الدراسة أن لعسر القراءة أصل عصبي، يتمثل في غياب النمط النموذجي 

بالنسبة للغة، ففي حال  من المعالجة اللغوية؛ والذي يتجلى في الالتناظر الوظيفي بين نصفي المخ
مسؤوال عن عملية القراءة أو له دخل  -األيمن واأليسر-عسر القراءة يكون كال النصفين الكرويين 

فيها، وذلك نتيجة لوجود خلل وظيفي بالنصف األيسر من الدماغ والمسؤول عن المهام اللغوية 
السيطرة على هذه الوظيفة، فال  التي ُتصنَّف القراءة على رأسها، فُيحدث ذلك تنافسا بينهما حول

يسيطر جانب واحد فقط من المخ، فينشط كال النصفين وتظهر نتيجة لذلك هيمنة النمط المختلط؛ 
الذي تنعكس مظاهره بصفة عامة على السيطرة الجانبية للجسم، أين تختفي القدرة على تنظيم 

رة بارزة لشق واحد من نصفي المهام وتأديتها في جانب واحد من الجسم، نتيجة لعدم وجود سيط
الكرة المخية، ما يفرز صعوبة في التآزر بين هذين النصفين، وانخفاض مستوى االتساق بين 
الميكانيزمات الفرعية للعملية المعرفية العليا، فيفرز ذلك نوعا من الخلط والتشويش يؤدي إلى 

ي أداء وظيفة القراءة، وبالتالي اللغوية النموذجية، فينجر  عنه عجز ف ةقصور القدرة على المعالج
 .ظهور عسر القراءة أو الدسليكسيا


