
 

 عملورقة                         رابع                                         مؤمتر الطفولة الوطني ال
 

 1 

اخنفاض مستىي  املهارات التعليمية لدي األطفال دور الدسلكسيا يف 
 املصابني بها

 *أ /عبد الرحمن عبد اهلل الحكيمي

 اإلطار العام
 :المقدمة

املورحةل مةول ًدؽوهاد ٌَةراحوي املةلهوول نٍووع  ةطَوػ  اًطفوةل يه املرحةل األوىل ٍمنوو انساو ن ح ثِوج  ؾوه  و  

مفوم  : ؽََن  انؽهاد اًطحَح ألطف ًن  حف ألطف ل ًودلون ةلهرات خمةَفل ؼن ةؾضوم  اًوجؾظ جيبملا ةلخي أفضي جملمتؾ  ن  

خفًمو   ؼن األطف ل اآلخٍرن ح غراً ًوحوود اخثففو ت ا اًلوهرات حواملمو رات اًومل ًوةؾ  وون ون ًةطَب  ؾ وي خمةَف

معََل اًةؾَمي واًةؾ  وفق طرق  تن سب  ىن ونحو  ا و  ًوحب وراؽ ة     الاخثفف ت واًؾةي ؽىل جت وز   ةوس اي مت

ني واًج ثثني  وحود ضؾوةل ل :اًلراءةحاٍىث ةلح ا انتا ب م رات اًةؾ  اًراُا وػ لك خشطَل .وكه الثظ نثري ون اًرتةًو

مو رات اًومل  ؾووق معََول انتاو ب امل  نمم  دفػ اًج ثثني ٌَلِ م ثىثري ون اًجحوث و ادلراس ت ٌَةؾور  ؽوىل أا األسو ج ب

 وضي نثري ون اًؾَامء ٌَىشف ؼن نثري وون األسو ج ب املؾَلول حوضونفو    اًةؾَميَل اخملةَفل دلى اًطفي حوا   ا املضامر

اًةؾور  ؽوىل دور و  ا  ؽّهةحًوؾي ون األس ج ب املمةل اًمل ا طحت ؽَهي  هجود اًج ثثني ا ؼرصو  حوحو ًووا ا جم الت

 ادلسَىا َ  )ؼرس اًلراءة (. وىل يه ع  رةاحله ون  ؾ  األطف ل ا املرحةل األ

% ون اجملمتػ اًطوف  حوأنوم و  ؾو ن ونوه  و   01-5و  ؾه أحه أ واع ضؾوابت اًةؾ  واًمل  طُب و  ًل رب ون 

اًفئل ون األطف ل  و  هن وفموم اذلات وذزل ةأهن  الٌا ةطَؾون أن ًؾربوا ؼن اكوي كهراهت  األاكدميَول  ؽوىل اًورن وون 

احلَ ةحو ؾةي ؽىل ثرو ن نثوري وون األطفو ل وون وواضوةل  (.ويه   فزم اًطفي وهى0  اًؾلََل اًطجَؾَل )عؾج نحولهرهت

 .اًوركل ؽىل ؽفكل وخ رشة ةةؾ  املم رات األس س َلحو و و  سُمت  ن ًوم  ا     وشوارا اًةؾَميي اًةؾَةينهوهن 

  :أهمية الورقة

م   ًغ  رة مةل  ؤثر ؽىل املا ةلخي اًةؾَميي ٌَطفي املط ب ابدلسَىاو َ  حثِوج تىتاب     اًوركل أمهَهت  ا  ن ًو

َ ء األوور ًم   املشلكل نهوهنو   َؾوب دوراً هجورياً ا احلوه  أّن    ا املا ةلخي ًةوكف ؽىل وهى إدراك اًمَئل اًةؾَميَل حوأًو

حواًؾةوي  اءةحواٍىث ةلحواحلا بحمم  حيومت اًةبخوه ًمو اًلر   اًةؾَميينالر ج طم  ةأا م رات اًةؾ  ون  لهوه ا وواضةل وشوار 

َ ء األوورحواجملمتػ تشلك ؽ م  .هب  ح و ؾًرفم  ةأثر   اًج ًؿ ؽىل وا ةلخي اًطفي  ؽىل  ؾًرف اًمَئل اًةؾَميَل حوأًو

 :أسئلة الورقة

 :اًتا ؤالت اآل َل ميىن ضَ فل أس ئةل اًوركل ا

 اًمل ورت هب ؟و  وفموم ادلسَىا َ حو املراحي اًة رخيَل  .0

 أؼراض ادلسَىا َ  ا اًطفي املط ب؟ و  .2

 و  آًَل تشخَص املط ب ابدلسَىا َ ؟ .3

 و  دور ادلسَىا َ  ا احله ون  ؾ  املم رات دلى األطف ل ؟ .4

 و دور ادلؾَل اٍمينَل ٌدلسَىا َ  ا اًةؾًرف ابًغ  رة واًةؾ وي جت   املط ةني؟ .5

 :أهداف الورقة

                                                 
 رئيس الجمعية اليمنية للدسلكسيا  *
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 :اآل َل ِق األ ها تاؾى اًوركل احل ًَل إىل حتل 

 اًمل ورت هب . اًةؾر  ؽىل وفموم ادلسَىا َ حوو  املراحي اًة رخيَل .0

 املط ب. اًةؾر  ؽىل أؼراض ادلسَىا َ  ا اًطفي -2     

 ابدلسَىا َ . اًةؾر  ؽىل آًَل تشخَص املط ب - 3    

 األطف ل . اًةؾر  ؽىل ادلور اًاَيب ٌدلسَىا َ  ؽىل  ؾ  املم رات دلى - 4    

 اًةؾر  ؽىل دور ادلؾَل اٍمينَل ٌدلسَىا َ  جت   املط ةني.  -5    

 :مصطلحبت الورقة

( أن أول ون وضػ وططَح ادلسَىا َ   وو ؽو ا األؼطو ب األملو ن ثوًرني ا ؽو م 0997ةني لك ون ةوزل ووًَري)

لطه هب  ضؾوةل  ؾ  اًلراءة ح وكه وضؾم  وا ةخهو ً اٌَقل اًَو  َل ح ثِوج 0873)  ةىوون اٍلكةول ا أضوَم  اًَوو ن ( ًو

 (7:2113ووؾن    اٍلكةل املىثوةل أو اٌَقل )خَجيح lexiaووؾن    ضؾوةل أو ضؾف ح وdys ون 

ضوؾوةل  ؾو  خ ضول ؼطوجَل املبشوأ تمتو   شو ت ا : ةأهن  ؼجو رة ؼون  (2003) ؾًرف ادلؾَل اًؾ ملَل ٌدلسَىا َ   -2

 املىوون اًفو ًوووي جئل ححو بشأ     اًطؾوابت ا اًؾ دة ون وشولكل  طوُباًةؾر  ؽىل املفردات حواٍهت  دكلحورسؽل

ؼنه األفراد حإذا كور وت ةلوهراهت  املؾرفِول األخورى حووػ  ووافر وسو اي اًةوهٌر   ٌَقلحويه دامئ ً فري وثوكؾل  ))األضوايت

ل ًم   اًطؾوابت كه  ةضةن وش ت ا جم ل اًلراءة اًمل   (املفردات حواخلربة  دلى اًفرد  ؾَق منواًفؾ ةلحواًنة جئ اًث  ًو

 (4عؾج نح

نام  ؾر  ادلسَىا َ  ةأهن : ضؾوةل حمهدة ا اًلراءة ذات وبشأ ؼطيب ح ًوُات  جتل ؼن اسو ج ب ةَيِول أو أي  ووع  -3

ووووووووون أ ووووووووواع انؽ كوووووووو ت ح وتىووووووووون اًلووووووووهرة اًؾلََوووووووول ٌَفوووووووورد وثوسووووووووطل أو فوووووووووق املةوسووووووووطل                       

jaskowski&Rusiak,2005) ) 

 : محتوى  الورقة

ةن ء ؽىل األ ها  احملهدة ٌَوركلحوأسو ئَهت  سوُمت  نو  اًاوؾي ًدخ ةول ؽوىل  وسل اًتاو ؤالت حوحتلِوق األ وها   

اًة رخييحواألؼراضحواًَل اًةؾر  ؽىل اًغ  رةحوأثر   ؽىل  ؾ  املمو رات  املف  مي واًةطور : اآل َلاحملهدة ون خفل احمل ور 

 .  لدلى األطف

 : ج ة اترخيَل ؼن ادلسَىا َ  حو ؾًرف هت  :أوالً 

ةوه ادلول واملونغامت  ورحةل اًطفوةلحوتىرسوت  اًطفي حمي ا امتم ؽىل ور اًؾطور ح جَور   اهًؾ الا امتم ا وو  أًو

حثِوج  اٍمنوو اًا جي اًمل  ؾةي ؽىل حتلِق اٍمنو اًش وي ٌَطفي ووؾ جلل املغ  ر اًمل  ؾَق   ا اجلمود ٌَجحج ؼن أفضي

 نثري ون اًطؾوابت اًمل  ؾَق  لهم اًطفي ا منو  اًؾَةيحواملؾراحوون  سل  املش ت أسفرت     اجلمود ؼن حتهًه

( حإذ إن اًةلوهم ا  و ا اجملو ل كوه 4:2113ا امتم اًج ثثني ون  و ال ؽو م )خَجوي ح :وشلكل ادلسَىا َ حواًمل  ؾه حمور

أؼراض  سل    ا اٍىشف ا ٍىن ًوَه  سل اٌَحغل حفاب حةي أن إّ ًؾرشٍنحةَه اًا ةػ ون اًلرن ا أخ  واك ه ون  اًؾله

اًغ  رة كه عو هت ون كخي   ا اًة رخي حٍىن أمهَت ون كخي اخملةطوني ا اًطبحواًرتةَلحو تِةول ذلزل ا ًومت اًةؾور  

ةلحوةوهأ اًةبخوه ًمو  حتهًوهاً  ؽَهي  رن ا تش ر   ةني أوس ط أطف ل املهارس ةؾوه احلورب اًؾ ملَول األوىل حإذ  ون  فورتات طًو

حوهورس اًؾَوامء هجوودا  19:2006) ) وريح ادلراس ت ا وكهت  اًؾواوي اًمل  ؤثر ا  ؾ  نثري ون األطف ل  ن ًوت ةؾظ

 ؼم  ون وؾوك ت  ؾَميَل  لف ؽ ال ً أوو م نثوري وون األطفو ل حوةؾوه عموور اًةؾَومي ا اًجحج ؼن     اًغ  رة حوو  ًبثج

ٌَةم رات األس س َل ممو  ًوؤثر سوَج ً ؽوىل  حالثظ نثري ون املممتني أّن ف ًجَل اًطَجل ًؾ  ون ون ضؾوابت ا  ؾَةم  انًزايم
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أي إؽ ك ت حاهًلحأو  فا َلحسواء ا اًنغورحأو اًاوةػحنام أهنو  الًؾو  ون  حتطََم حرن أّن  ؤالء األطف ل الًؾ  ون ون

م 1802 فوراس  خو ك ا اًؾو م ووم  حوأول وون  طورق ًمو ا املوضووعاحامتؼَل حو و ؼىو  وو  اكن وثوكؾو ً  ون وشالك

ادلسَىاوو َ  ةنوؼَوول ترهَووب  فلووه رةوو  ةووني 1896 ثرجنووي وووورحن حوأووو  ادلنةووور1872دٍرةووم اكرل حواًؾوو ا

 ( .7:2112املخ)اًلط يمح

شلكه معََل اًلراءة ون واس مترت اجلمود احلثُثل ا اًجحج اًؾَةي ًم   اًغ  رة ابضطراد ا اجل وؾ ت اًقرةَل ن مل  ت 

ؼن     اًغو  رة واًومل أدت إىل كِو م ةوؽول 1998أمهَل ا وضامر اًةلهم اًؾَةي ٌَطفي ح ثِج حتهث مهفري وثرزون

حواًرتةووي ًمو  وفوق  حوانخثط ضوني حملو وةل اٍىشوف اًؾةَوق ًمو   اًغو  رة وون خوفل اًةفاوري ان َبوِع ون اًج ثثني

ؼرس  :املاةَ ت ؽىل     اًغ  رة وون     املاةَ ت مود أطَق اًج ثثون اًؾهًه وناخثط ص لك وم  حوون     اجل 

 حواًطوؾوابت اًئاَول ًؾرسو اًلوراءة حواًلطوور اخلو ص ا اًةؾَومي اًلراءةحوحح  اٍ محوة ء اًةؾ ححوضوؾوابت اًوةؾ 

اس ةخهم فهي  وطوطَا ت خمةَفول  أًض ً  1930 -1960 أن اًفرتة ون(2000) (حوذهر   ال  ن وهومف ن15:2002)اًلط يمح

ا  ون ضؾوابت ا اًلراءة واحلا ب حواٍىث ةل ون ذوي اًةحطَي املنخفظحوثي اخلَي اًحاو َ  ًألطف ل اٌرلٍن ًؾ  ون

 ) حواضوطراب اًلراءةحوادلسَىاو َ  وعو اف املخحواضوطراابت اٌَقول احملهدةحوانؽ كول اًؾطوجَلحوح الت كطوور اندراك

DYSLEXIA)  اًفثلول إىل  حواسو مترت اجلموود اخملةَفول ٌَىشوف ؼون  و   اًغو  رة ا اًاو نوات3:2006) ح)اًجة ل

اًجحووث اًةجًرحِول واؼوامتد  إحوراءاًةوسػ ا  ةهأ فلهاذلي عمه  قرياً دراو  َىِ ً حاًؾله اًا دس ون اًلرن اًؾرشٍن  أوااي

ول اخل ضول ةةخطوَ  ا اًجَ  ت اًمل ك وت ؽىل وؾرفل أمهَل  ملومج حو ووفري ادلل ٌَةفوِو  اٌرلٍون ًغموروناًلرارات اًرتةًو

 (.22:2006)اًَ رسيح وشالك ا اًةؾ 

األوٍرع حورج ةوش األب ةةهعني فرتة اًتاؾَن ت حللخل  و أيت ةؾه     املراحي ورحةل وثلهول ؼنهو  ك م اًراُ 

اًحرشي حو وضَوا ون  وسل األحبو ث حوون  ذزل اًوكت ا ترشت األحب ث اًمل ترنز ؽىل املخ  خهًهة دلراسل املخ اًحرشي

 (.2: 0998اًنة جئ اًمل فرست اًؾهًه ون اًنل ط اًق وضل ا  غرايت اًةؾ  )ةهرح ًؾهد ون

وشوفت ؽوهة  ؾًرفو ت    -اًةؾور  ؽَهيو  ةطوورة خمةرصوة سو ةل ً  اًومل م–ون خفل اجلمود املةواضةل ا   ا اجمل ل 

 ه  ٌَوضوول إىل وو  يه ؽََوه اًَومحوسوُمت ؼورض أا  و   اًةؾًرفو تاذلي وورت ةو ٌدلسَىا َ  ترضوه اًةطوور اًةو رخيي

 :حواملراحي اًمل عمرت فهي 

كهوووووه املىثووووب األوووووٍرع ٌَرتةَوووول ا  ووووون اًةؾًرفوووو ت األوىل اًوووومل عموووورت ٌدلسَىاوووو َ  اًةؾًرووووف اذلي  -

اًطفي واملمتوثةل ا اًلطوور  اذلي ؼرفم  ةأهن  ةوؽل ون األؼراض اًمل  غمر دلى (07:2112حوأورد )اًلط يمح1968اًؾ م

غمور  ا واحهةحأو أنم ون اًؾةََ ت اًنفا َل األس س َل اًمل  هخي ا فم  اٌَقل املنطوكلح أو املىثوةولحأو اسو ةخهام ح ًو

اًؾةََو ت احلاو ةَل  اًلهرة ؽىل الاس امتعحأو اٍو محأو اًلوراءةحأو اٍىث ةول حأو اٍهتجئول حأو ا أداء   ا اًلطور ا  لص

رحػ  إىل خَي وعَفي ا املخ اًحاو َ  حًبوثج ؼنوه كطوور ا  اًلطور إىل إؽ كل ا اندراك حأو إىل إض ةل ا املخ حأوحٍو

  و ا املؾوكو ت اًاوةؾَلحأو اًجرصًولحأو انضوطراب الا فؾو حلحأو احلروو ن اًجُوي اًلراءةحواٍىث ةلحواحلا بحوال ٌشوةي

 واًثل ا .

 انؽ كوولابدلسَىاوو َ حأو أؼراضووم حوػ حتهًووه ؼواوووي  جت انضوو ةلًةضووح ووون اًةؾًرووف اًاوو ةق توورن   ؽووىل  وووا 

 .(2116)اًجارييح

 حواذلي ًؾرف هنو  1981 ا اًؾو م كهووه ترا ،حوابكىمرسوت ٌدلسَىاو َ  نو زل اًةؾًروف اذلي اآل َولوون اًةؾًرف ت   -

 اهًلاًةؾ  اًمل ًؾ ن وم  األطف ل حوال  غمر ؽَهي  أي أؼراض ح  ةوؽل ون ضؾوابت:ةأهن 
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اًةوهٌر   وون وشو ت ا اًلوراءة واٍىث ةولح واٍهتجئول حواًؾةََو ت احلاو ةَلحوال ًةةو وةون ووػ طورق حٍوىم  ًؾ  ون 

 (.06:2112اًةلََهًل. ) اًلط يمح

ؾرفم   وواون -  ل(1984ًو املىثوةل املاو ةلةل ؼون املوؤثرات اًفىًرول  ( ةأهن  ؼج رة ؼن ضؾوابت عهًهة وػ األعاكل اٌَقًو

 إواك َل اًفرد ٌَلراءة حواٍىث ةل حوانووفء دلرخول هجورية ملون ميو حَم  ا اًؾرسو ًل واًؾ طفِل حوتمت  ةغمور  أخر اواحلض ر 

اٍىث ةول السو ب ةطًرلول اًنطوق حوةؾوه  حواًطؾوةل ذ نَل  وثر ؽىل انتا ب اًطفي ٌَةم رات اًةؾَميَل اًمل ًم  ؽفكل تشلك

 (.07: 2112ت حواذلاهرة كطرية األخي )اًلط يمحواملةة ًَ  اًنغرح واندراك املنغ  ح

ةول ا وشوف ماذلي ًؾه  ون اًةؾًرفو ت امل ( ح4:2116ون أثرز اًةؾًرف ت احلهًثل ٌدلسَىا َ حوأورد  )اًجاريي ح

ؾرفمو   (2003)اًرًبط  َل ٌدلسَىاو َ  اذلي عمور ا اًؾو م اًقةوض ثول     اًغ  رةحذزل اًةؾًرف املباوب ٌَجةؾَل ًو

 األفراد حواًمل  ؤثر ؽىل معََل اًةؾ  ا واحهة أو أنم ون مو رات  رة ؼن خََ  ون اًلهرات حواًطؾوابت ؼنهةأهن  :ؼج

حواًةةوو ةػح واندراك اًجرصووي واًاووةؾي  اًلراءةحواٍىث ةلحواًمة ءحوهَفِوول اًةؾ وووي وووػ املؾَوووو ت حواذلاهوورة كطوورية األخووي

حواألركوو م  وكووه  غموور نوو زل ا  طووق واسوو ةؾامل احلوورو  اًمة اَوول حٌَةؾَوو تحواٌَقوول املنطوكوولحواملم رات احلرهَوول 

 ( .4:2116)اًجارييح

ضؾوةل  ؾ  خ ضل ؼطوجَل املبشوأ تمتو   شو ت ا : ةأهن  ؼج رة ؼن (2003)نام  ؾرفم  ادلؾَل اًؾ ملَل ٌدلسَىا َ 

 املىوون اًفو ًوووي وشولكل  طوُب اًةؾر  ؽىل املفردات حواٍهتجئل ححو بشأ     اًطؾوابت ا اًؾ دة ون دكلحورسؽل

ؼنه األفراد حإذا كور وت ةلوهراهت  املؾرفِول األخورى حووػ  ووافر وسو اي اًةوهٌر   ٌَقلحويه دامئ ً فري وثوكؾل  ))األضوايت

ل ًم   اًطؾوابت كه  ةضةن وش ت ا جم ل اًلراءة اًمل  ؾَوق منوو املفوردات حواخلوربة دلى اًفورد  اًفؾ ةلحواًنة جئ اًث  ًو

 (.4:2116اًجارييح)

 :اآليت ل ط ً   ول تمتثي ا  ون حتََي اًةؾًرف اًرًبط ن ٌدلسَىا َ  ًةضح أّن اًةؾًرف أثرز

 اٍاكونلحواًطؾوابت األاكدميَل أن ادلسَىا َ  ؼج رة ؼن خََ  ون اًلهرات. 

 ا با اًلراءةحواٍىث ةلحواًمة ء حواحل  أهن   ؤثر ؽىل معََل اًةؾ  ا أا حواكهب  املمتثةل. 

 اذلاهورة كطورية األخوي  وطوؾوةل اًةؾ ووي ووػ املؾَووو ت حوضوؾوةل : كه  وخه ضؾوابت أخرى وط ثخل ًدؽ كل

 .حواًاةؾيحواًةآزر احلريك حوضؾوةل ا املةة ًَ ت حوضؾوةل ا اندراك اًجرصي

 :اآل َل ةُئ ًربز اًةؾًرف اًؾ ملي ٌدلسَىا َ  اًنل ط

 اًفا ًَووي ٌَةخ   تر ج  ابًةىوٍنأن ادلسَىا َ  ؼطجَل املبشأحنام أهن. 

  حواحلا ب حواٍىث ةل أحن ء اًةؾ وي وػ اًلراءةا أن اًطؾوةل فهي   غمر. 

 حواٍهتجئل اًاُئل وحود ضؾوةل ا دكلحورسؽل اًةؾر  ؽىل املفردات. 

  ؤثر ؽىل اخلربة دلى اًفرد أن اًةهًرب اًقري وؾ جل الًؤثر ا املط ب حنام أهن . 

 :دلسَىا َ أؼراض ا:اث َ ً 

ؽََهح و و   األؼوراض ال وهل ؽوىل ضوؾف  ًمت اًةؾر  ؽىل اًشخص املط ب ابدلسَىا َ  ون األؼراض اًمل  غمر

انتاو ةه ٌَةمو رات األس سو َل ٌَةؾ حةُوئ اًلوهرات اًؾلََول حِوهةحفم   ا كهرات اًطفي املط ب حٍوىن وحود ضوؾوةل ا

 ه حووفث واوو ةوايت ٌدلسَىاوو َ  يه: انضوو ةل اخلفِفوول حا اًنةوو ححٍوىن ا اًةحطووَيح و وخوو ًووُ  دل وو  وشوولكل

ضوورة واحوهةح إذ لةَوف  واملةوسطلح واًشهًهةححوال  وخه لك األؼراض جممتؾل ا اًطفي املط ب ح نام أهن  ًُاوت ا

حوالةوه وون انعو رة أ وه ال ميىون Hornsby,1995:2)ان ث ) ون طفي آلخر حو ؾه سا جل انض ةل ا اذلهور أؽىل ون

أوةؾضوم  حإال وون خوفل اًتشوخَص وون كخوي خشوص اخثطو    زم ةأن خشص و  وط ب ًوو احمتؾت األؼراضاجل
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 تشوري املاووح ت اًومل حورت ا ا ةؾوظ اجملمتؾو ت نرًبط  َو  أن ساو جل انضو ةل وثهربح وون خف ل  سل األؼوراض

وت وون اًاواكن حةُوئ (%10) جَوؿ ساو جل انضو ةل ا اجملمتؾو ت اًقرةَول حةُوئ  جَوؿ (%6,5)  جَوؿ اًباو جل ا دوةل اٍىًو

 . وََون طفي(3)ةني األطف ل ب (ون  ؾهاد اًااكنحوا ورص كهرت اًبا جل ( 10:4%و ةني

 وفب ً، ؼرض ألا األؼراض حباب وراحي اٍمنو:

ًمو  اًوةؾ حإىل رايض األطفو ل فوميىن احام األؼراض اًمل ميىن اًةؾر  ون خفًم  ؽىل اًشخص املط ب ون سن كخوي  -

 (:maria,1996;29ا )

 ضؾف اًرتن  اًئيئ. 

 ىون وووواًيحأو ٌاوؾى ًةخًروب وو  ًَؾوب ةوه اآلخورونح  اٌَؾب فوري املوفك نوأن ًَؾوب املطو ب وحوه ححٍو

 .أكرا ه واًةأخر ا اًنطق ؼن ةلِل

 األذن انض ةل املا مترة ابًطهاعح واًربد ح واألا ا. 

  َ األع َ ءحواًالوط ادلاك ق حمم  ًؤدي إىل تىاريأخرقح ًؾ ن ون ؽهم اًلهرة ؽىل اًةبا. 

 األؼراض املةؾَلل ابًلراءة : -أ

 :اآليت س نوات فأنم حتمتثي ا (5)سن األؼراض اًمل ميىن اًةؾر  ؽَهي  اًطفي ون    

 واًطوؾوةل ا تر ُهبو  ابًرت ُوب اًطوحَح املةوافوق ووػ  ضؾوةل اًةؾر  ؽىل األضوات املوحوودة داخوي اٍلكوامتح

 .ٌَةفردة ق اًاَمياًنط

 ون ابص حأو كط ر س َ رة ةهالً :ور فػ ح وثي كول استخهال اٍلكامت املتش هبه ا املؾىن ؼنه اًلراءة ةطوت. 

 اٍلكامت ؼنه اًلراءة أثِ ً  ًلوم ةؾى  حأو ح   حأو إض فل ةؾظ األثر  ا. 

 ن دامئ ً و  ًفه واك ه ؼنه اًلراءة حوال ًؾر  ؼنه أي  .غر ٌَاطر اخلطأ ةل  وكفحأوخيطئ ًو

 ر   ًؾ ن ون ضؾوةل ا تر ُب احلرو  األجبهًل . 

 وػ اٍلكامت ةطورة ؽ ولحوال سو ب اٍلكوامت اًومل  اًطؾوةل ا  طق اٍلكامت وثؾهدة املل طػحوضؾف ا اًةؾ وي

كخوي  وتشو هبل ح ومتَوي رسؽول كراء وه ٌَوج ء حودامئو  ً وو  ًجوهو وورتدداً  ا ًل هب  ون كخي ح أو اًمل هب  أضووات

 .اًلراءة اًةؾجري ؼنه

 (.5:2116) اًجارييح ؽهم املَي ٌَلراءة ون أخي اًمواًلح أو املةؾل 

 : ا إحامًم ميىن و األؼراض املةؾَلل ابٍهتجئل  -ب 

 أخطو ؤ  ا اٍهتجئول ذات طو ةػ ضوويتح نوأن ٍىثوب  اًطؾوةل ا   هر اًلواؽه اخل ضل ابٍهتجئلحودامئ ً و  تىون

 .األًف املةهودةحوأًف اًةأ ُج امللطورة اًل ؼن ًَىلن أل ه الًة هر اًةفًرق ةنيةه  -امس ؽ  –ًَف 

 املنووةغ  ًووجؾظ احلوورو  املتشوو هبل ا  الاسوو ةخهام دامئوو ً ووو  تىووون احلوورو  فووري ور جوول ؼنووه اٍهتجئلحوؽووهم

 (.6:2116)ثحذ(حأو )سحز()اًجارييح :اًنطقحوثي
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 : تمتثي او األؼراض املةؾَلل ابٍىث ةل ح  -ج 

 ةل أن أسَوب اٍىث ةل فري ونةغ حوميَي ٌَرسؽل اًجطَئلح  . وؽهم املَي إىل اٍىث ةل ًفرتة طًو

 لو  ٍىوون ةطًرلول فريؽ دًولح )اًلحطو ن ابًو إواوانه  ًفضي أثِ ً  أوض ؽ ً فري ؽ دًل أحنو ء خَوسوه ٌَىث ةولح

 (2111ح

  األؼراض املةؾَلل ابًرايضَ ت: –د 

  األؽهاد واألرك مح ووؾرفل احلل اق اًرايضَل وثي ادلػ واًطرح.اًطؾوةل ا اًةؾر  ؽىل وف  مي 

  ضؾوةل ا اًةؾر  ؽىل كمي اخل  ت ح واًتاَاي اًةط ؽهي واًةن زحل ًألرك م حوكراءة ونة ةول األؽوهاد

 املىو ل ون خ  ت وثؾهدة.

  ةَفول ا انجت  حوثوي ضؾوةل ا اًةؾر  ؽىل اًرووز اًرايضَل ح ونة ةل األرك م املتش هبل ا اٍىث ةول واخمل

 (.00()أمحهح2ح6)

 (:6:2116)اًجارييح: تمتثي او األؼراض املةؾَلل ابًةنغمي ح  -و 

 ٌَةوهاول اًَووِولحأو األدواتحواألهجزةحوةلِول  أن اسرتا َجَ ت اًةنغمي دلًوه تىوون ضوؾَفلح وضوؾف اًةنغومي

 .اًةؾ  األع َ ء اًمل ٌا ةخهم  ا معََل

األخيحمم  ًؾين أ ه س َىون ون اًطوؾب ؽََوه  و هر  ضؾف اذلاهرة اٌَفغَل كطرية: ا وتمتثي اهرةاألؼراض املةؾَلل ابذل -و

ةل األوه اًمل ترحػ إىل اخلَ  أحن ء اًلواك حواملةواًَ تحور   ًؾ ن  .اًةؾ  أًض ً ون ؽفو ت ضؾف اذلاهرة طًو

ًومل  ةطَوب  وآزراً ةوني احلوراكت حهورة  احلو اءح أو زر ا اًطوؾوةل ا أداء املمو م :ا وتمتثوي األؼراض املةؾَلل ابحلرنل -ز

 . فرد  ثىت سن وثلهول اًلةَصحأو ار هاء املفت 

املتش هبلح وضؾف اًلهرة ؽىل اًنطوق  اخلَ  ةني األضوات: ا وتمتثيح  األؼراض املةؾَلل ةةطور اًلهرة ؽىل اٍ م  -ح

 ا اٍلكامتح وضؾف اًلهرة ا ادراك اًلواا حواجلنو س ااألضوات  اًطحَحح واًطؾوةل ا وزج حأو خَ  ح أو ترهَب

 (.6:2116)اًجارييح:اٍلكامت

 :ادلسَىا َ  اثًث ً: آًَل اًةؾر  ؽىل وشلكل

وخىرة كه ٌا ؽه ا اًةخفِف وون أاثر و حنام ٌاو ؽه ا اًةَلوي  إن اًةؾر  ؽىل     املشلكل دلى األطف ل ا سن  

اٍىشف ؼن املطو ةني وفوق ثوراوج وثؾوهدة  كه وحض اًج ثثون آًَ ت وثجؾل ا معََلوػ اًطفي حو  اجلَه ٌَةؾَمي املةن سب

ؾه اًرب وج ون اًرباوج اًرااهة ا أ غةل اًةلِمي ابس ةخهام اٍمكجَووتر ًألطفو ل ةوني أؼوامر  أحههث  ثر وج ًوس َه هوت ح ًو

وج فب ًٍزه ؼن أرةؾل أًوف وهرسول س نواتحطجلت اًباخل انجنًَ ل ون   ا اًرب  9س نوات إىل أكي ون 4 رتاوح ون 

ا املةَىوول املةاووهة وا ةوودلان أخوورى ووون اًؾوو ا ح وكووه أححووت اًوورب وج ضووهكه اًؾَةووي حوكهر ووه ؽووىل اٍىشووف املجىوور 

ون املةىن أن  واخه األطف ل أحن ء اًوةؾ ح وون  ٌدلسَىا َ حووا ؽه ه ٌَةؾَةني ا حتهًه ضؾوابت اندراك األخرى اًمل

خفل فم   ل ط اًضؾف واًلوة ميىن انتش   وحتهًه ضؾوابت اًةؾ  ا ورحةل وخىورة ووضوػ الاسورتا َجَ ت املن سو جل 

ٌَةؾ  واًةؾَمي ٌَةقَب ؽىل     اًطؾوابت ح وجتنب اًرسوب واًفشي ح ٌوشةي   ا اًرب وج تاؾل اخثج رات ٌَةمو رات 

ؾرفِوول األس سوو َل ؽووىل عوولك اًؾوو ب تاوو متر لك وموو  لوو  دكوو اق ًغموور ٌَفوو ثص ةؾووه الاكهتوو ء وموو  ضووورة ةَ  َوول امل

غمور ا اخملطو  اًجَو ن  لو ط اًلووة واًضوؾف دلى اًطفوي )جموةل ادلسَىاو َ   الس ةة ابت اًطفي ًمو   انخثجو رات ح ًو

 (.6:2118ح

 



 

 عملورقة                         رابع                                         مؤمتر الطفولة الوطني ال
 

 7 

 ن وثلهول وثي ثر وج دًفز.نام  وخه ثراوج ًؾةََل اًتشخَص ٌَةط ةني ا س    

اًرب وج ًمت فرز املط ةني ؼن املشتخه هب  ممن حيةَون أؼراض ادلسَىاو َ  ح وا ًُاووا وطو ةني  آًَ توون خفل 

 :اآل َلهب   تِةل ٌَؾواوي 

 70 -%90:)  ةنيهئو لػ سا جل ذاك(املةوس  اًجَبِون   أكي ونهئاألطف ل اٌرلٍن ٍىون ذاك%. 

  درخل90احامتؼَلحو ؤالء تىون درخل ذاكؤا فوق  ون ون عرو  أرسًلحأوواألطف ل اٌرلٍن ًؾ. 

 ٌا ةطَؾون سامع حأو رؤًل اًا جورةح  األطف ل اٌرلٍن ًؾ  ون ون ضؾف ا اًاةػ ح أو اًنغرح فف 

  ًؾو  ون وون اًةوأخر ادلرات  تِةول ًؾوهم  ح و وؤالءالا تخو  األطف ل اٌرلٍن ًؾو  ون وون فورط احلرنلحوتشوتت

 ًرشح املؾ . ا تخ  م  

هبو   الا وامتمك مئل األفراد املط ةني ألن دل   وشو ت ًوُ  ًمو  ار جو ط ابدلسَىاو َ  حفِومت  و ؤالء الًضةون إىل

ابًؾل كري حوإ اّم  وو ؽوفج وفوق ثور وج  واًؾفج امللهم ٌَةط ةني ابدلسَىا َ  ًُ  ؽفخ ً . حًَمتىنوا ون جت وز وش هت 

 (.5:2117ةل ادلسَىا َ ح ؾَميي ًؾمته ؽىل احلواس)جم

 :ادلسَىا َ  راةؾ ً: أس ج ب وشلكل

رحؾه اًؾَامء ا أعمرت اًجحووث إذاًوراحولح :ذزل ًؾواوي ؽهة ومو  إن اًاحب اًراُ  ٌدلسَىا َ  فري وؾرو  حٍو

(حوحباوب اًةؾًروف اًؾَةوي ٌدلسَىاو َ  وون 2ثىميحةوهون:)(%80)(املشلكل  طوي إىل أخرياً أن سا جل اًوراحل ا    

 3:2006اًجاورييح)(ابملخ ٍىون ا  وزًػ اخلفاي اًؾطجَل الاخثف أهن  ذات وبشأ ؼطيب حوأن   ا  دلؾَل اًؾ ملَلكخي ا

 ن ك أدةل اكفِل ؽوىل وحوود  َوف  فؾو، ابدلوو   وون  تحًوُاخَي وعَفي ا املخ (حًم ا ُؽهت ادلسَىا َ   ع ئل ون

 اكن ا فرتات س ةلل ًؾةله أن فلهحإض ثهت ٌرلٍن م اٍىشف ؼن اًؾطيب ملؾغ  األطف ل ا واكػ اٍىشف اًطيب ؽىل اجلم ز

اًاووَوهَل املةوو ة ًمووؤالء  األطفوو ل املطوو ةني دل وو   َووف ثلِلووي ا املخحواك ووت  وو   اًلن ؽوول  لوووم ؽووىل أسوو س األمنوو ط

ادلوو   وو  ا  اًطفوي وطو اًب ةةَوف ا هوونحوتاتنه ؽَهي  وحه  ح ٍىن ا فرتة الثلل س د  وخه ؽ م ًليض ةؾوهم األطف ل

تافر  ة جئ اٍىشف اًطيب ؽىل اجلم ز اًؾطيب املرنزي ؼن دًَي ؽىل وحود اًةَف ابًفؾي ح وون  ن  خ ءت ؼج رة اخلَوي 

اًوعَفي ًةحي حمي  ةل اًةَف حوةن ًء ؽََه أضجح ٌش ر ا اًوكت اًرا ن إىل أن و دلى اًطفوي  وو اخوثفل وعَفوي ا 

مكون  و ا اخلَوي ا اجل  وب األٌرسو وون 6:2116ون هو وه  َوف ا ادلوو   )اًجةو لح أنمأداء اجلم ز اًؾطيب املرنزي  (.ٍو

بثج ؼنوه ضوؾوةل ا معََول  ؾو  املمو رات اًلرااَلحواٍىث ةَلحواٍهتجئلحواحلا بحوتاوحهب   طوحب  ادلو   ا ورنز اٌَقل حًو

اهورة كطورية املوهىحوفري   حٍوىث فول أؼراض أخرى ومو : خَوي ا اًةوآزر احلوريك حوضوؾوةل اًةنغومي حوضوؾوةل  ةؾَوق ابذل

 إضو ةلادلراس ت واألحب ث ثول     املشولكل حوسوؾي اًؾَوامء ملؾرفول اًاوحب اًوراُ  م انتشو   اجلوني املاوؤول ؼون 

(ووحود dcdc2متىن فًرق ون اًج ثثني ا طب األطف ل ا خ وؾل ةَي ون حتهًه خني)وورث(ًهؼى) فلهادلسَىا َ  ح

ادلسَىا َ  حواذلي ًؾ ن ونوه وفًوني األطفو ل حواًجو ًقني ثوول  إض ةلا دس حواملاؤول ؼن ا اٍىرووزوم اًحرشي اً 

( ًؤدي إىل  ؾطَي معََل تىوٍن دوائر ادلوو   اًومل dcdc2اًؾ ا حنام  وضي اًؾَامء إىل وحود حتوٍر حِين ورايث ا خني)

ؾ ًَو ت األاكدميَول اًوطنَول ٌَؾَومحوكوهم  متىن انسا ن ون اًلوراءة ح وسرشوت  ةو جئ  و   ادلراسول ا ؽوهد خو ص وون ف

ف ن :حِفري ـروٍن حو  ًنؿ وِنؿ ون كا  طب األطف ل  جب وؾل ةَي ؽ م ) ( ا وؤمتر ادلؾَل األوٍرىِل ألحب ث 2115املًؤ

( ا DNAاجلَن ت اًحرشًل حثِج اس ةخهو  وهخًف إثط اَ  ا ادلراسل حوك ر  ةني وؤرشات وؾَنل ٌَا وظ اًنووي)

%( وون حو الت ادلسَىاو َ  21(ؽ اةل  ؾ ن ون ادلسَىا َ  حووخه اًج ثثون دًًَف إثط اَ  كواًي ؽىل أن ثواحل )053)
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متثي اًةحوٍر اجلَين ًم ا اٍىرووزوم ا اًق ء وؾغ   اًنط ق املنغةول ،ح أوو  اجلوني dcdc2يه تاحب اجلني اًا ةق ) ( ٍو

ؾطي ثرنهت  اًطجَؾَل مم  ًوؤدي  فاه مفةواخه ا ورنز اًلراءة ابدلو   ثِج ًلوم  ةةؾهًي ثرنل ا ةل ل اخلفاي اًؾطجَل حًو

 (.081:2116إىل سشوء اخلَي ا اًلراءة)جمةل ادلسَىا َ ح

 تزال األحب ث ا   ا اًؾ  ا  لهم وا متر س ةبئب ؼن انتش ف ت أخرى الثلل.و و 
 

  :لاملم رات دلى األطف  خ وا ً: دور ادلسَىا َ  ا احله ون معََل  ؾ 

املم رات اًرضووًرل ٌَطفوي ن ًَتاو ىن ، اًةطوور املاو متر ا  ابًطفوةل ٍمكن ا اًاؾي ًةمنَل الا امتمإن اًمه  ون 

املورحةل نٌَومتىن  هبو    ً اًمل تشق ، وضامر اًةلهم ح واًنة ححو  ا ًةطَب جممووداً هجورياً حوا امتوو ةن ء اًلهراتح واملؾ ر 

ا ةنوو ء  اًةؾ حو ؾٍزووز اًثلوول ابًوونف  دلًووه حوووون أا اًاوو جي اًوومل تاوو اووون اًةأ َووي اًاووَمي ٌَطفووي كخووي سوون 

ن وؾوهل ساو جل ذاكء املطو ةني اًةؾ حثِج أ املم راتحواًلهرات األس س َل ًألطف ل اًةؾر  ؽىل ادلسَىا َ ح ودور   ا

غمر أحن ء اًةؾَمي تاوحب  و   ابدلسَىا َ  وثوس  إىل ؽ حل ح ؾىن أن املط ةني ًؾهون أذهَ ء ابًرن ون أن   ا اذلاكء الً 

ي حاذلي ميىن أن ًؤدي إىل اًنة ح اًج  ر حوؽ دة و  ٍىوون دلى  و ؤالء انض ةلحوميىم  اًةؾ  ابملا ؽهةحواًةهًرب اًطًو

ا اًةؾ وي وػ املش ت حوحَم  ةطرق إةهاؼَول ح ف ًطفوي املطو ب ًوُ  ـجَو ً نوام ًغون ةؾوظ  األطف ل أسَوب خمةَف

َ ء األوور حوا ملؾَةنيحمفن  تخػ سري اًؾَامءح واًشخطَ ت اًج رزة اًا ةلني أوث ل: اسش ة ٍنحواًؾ ا دافبيشحواًؾ ا  وو س أًو

أدٌاونحواألدًب وططفى اًؾل د ح وواًت دٍزنحوةَي ـَت حوفريا وخه أهن  وط ةون ابدلسَىاو َ حواك ت ثطوََهت  

 الا وامتمزوا فِه اك وا وثفووكني ووخوهؽنيح خو ء  و ا اًنجوو  وون ا اًن ثِل اًةؾَميَل وثه َلحٍىن ا اجل  ب اآلخر اذلي ثر 

ن أفَوهب  انتشوف ح ًةوه ةنفاوه فؾةوي ؽوىل اًةوخوه املن سوب إذ إه وِووم حوطرق اًةؾ ووي وؾمو حاملج ول جت  م  حوحتهً

 َوو د  وو   أحنوو ء  ؾَووميم  ا املووهارس مموو  أدى إىل  وكووف أنووما ؼوون ار ا ،حةقووظ اًنغوور ؼوون اًطووؾوابت اًوومل واهجووهت  

 .davis,1997:32)املهارسحوا  حيةَون  اًشم دات ادل َ  )

م اًةؾ وي وػ أطف ًن  املط ةني ا سن املهرسل ابًطرق اًاَميل حواملن س جلحووخه م  املن خ املن سوبح و ووفرت  فَو

 اًرباوج اًةؾَميَل املن س جل م ن ألضجحوا أنم ؼط ًء وإةهاؽ ً.

وث حوادلراسو ت ؽوىل  و   اًفئول ا اجملمتؾو ت اًقرةَول نجيو د سو جي نفوِةل ٍىِفِول وا ذات اًا َ ق  وضَت اًجح

ووي املطوو ةني إىل  ووواة فوو ؽةل ا اجملمتووػ  اًةؾ وووي وووػ املطوو بح و وو ا ًتووِح ًنوو  اًفرضوول ًفسوو ةف دة ووون  ووسل اجلمووودح وحتًو

 حوسُثحول   ا املط ب إىل خشص وخهع .

 ادلور اًاَيب ٌدلسَىا َ  :

ا َ   جتل  ؼن وحود  ؾَميح و ؾ ٌش ال ًةىِف ووػ اًرتهَوب اًفاو ًَووي ٌَةوخ خوفل وراحوي إن سَجَ ت ادلسَى 

اًةؾَمي اخملةَفل ٌَطفي حمم  أدى إىل تشلك  غرة سَجَل ٌَطفي املط ب تهتةه ةأ ه خشوص ـويب الميىون أن حيلوق اًةلوهم ا 

وكوه ًلوودا ذزل حوحتووم  إىل أعوخ ص سوَجَني اًؾةََل اًةؾَميَل نو و و  أدى إىل ترسب نثري ون املط ةني ون اًةؾَومي 

أوحضت دراسول ك ووت هبو  اًلنو ة اًراةؾول ابًةَفًزوون اًرًبطو ن وطجلوت ؽوىل ؼَنول  فلهملامرسل أؼامل رشٍرة  رض ابجملمتػح 

%(ون  األعخ ص اجل حننيحوذوي اًاواةق اًل ةؾني ا  سل اًاجون ال ًؾوهون أرشاراً ح 51ؼشوااَل ون املا خني أّن )

ةي ا ؼج رة ؼن أعخ ص وط ةون ابدلسَىا َ   حواجملمتػ ًُ  ؽىل وؼي هب حمم  حؾَم  ًةجموون إىل مم رسول  وسل األؼوامل 

ووو  ووو  وةح ًو فر موو  اًةؾَووميح واًطوورق اًاووَميل ٌَةؾ ووويحميىن أن حيللوووا اةووةاكرات هجوورية لووهم اجملمتووػ  ) ااًاووَجَل املرضو

 (.40:2112اًلط يمح
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 املؾنَل ابدلسَىا َ  ا اًةؾًرف ابًغ  رة:هجود املنغامت  :س دس ً  

اًومل  ٌدلسَىا َ  اجمل ل ون أثرز   ادلؾَل اًرًبط  َل ا   ا اًا َ ق عمرت اًؾهًه ون املنغامت املةخططل ا   ا

 األوٍرىِل ٌدلسَىا َ  حوفري  ا أوروابحواسرتاًَ حواًمل خهوت ا   ا اجمل ل وأثْرت ح وادلؾَل 1972اًؾ م  أسات ا

َولاملوؤمترات  ا اجمل ل ثىثري ون اًجحوث وادلراس ت حو لهمي اًؾهًه ون اًرباوج اًةؾَميَول حوأك ووت   أوو  ا اًاو حل .ادلًو

تِل ٌدلسَىاو َ  اًومل  أساوت ا اًؾو م حمكرنزحوحتًووت 1999 اًؾرةَل فله كطؾت ةؾظ ادلول عوط ً هجرياًحاكدلؾَل اٍىًو

 جورياً ا وضوامر األسشوطل اخملةَفول ٌَةؾًروف ةغو  رة ادلسَىاو َ حوون  و  ه  حوكه كطؾت عوط ً 2005ا اًؾ م إىل مجؾَل

ؾه ون أا اًرباوج احل سوةَل ًتشخَص األطفو ل وون اًلِ م ةةؾًرب ثر وج:األسشطل  ًوس َه هوت  ون اٌَقل انجنًَ ل حًو

املطو ةني ا  عومراًحنام ك ووت  اوح وِوهان ٌَةؾور  ؽوىل ساو جل األطفو ل11سو نوات حو8 سو نواتحوثىت سون 4: سن

تِل حو و األول ون  وؽه ؽىل اًا حل اًؾرةَل حًَهي  ورصو اًومل  أساوت فهيو  ادلؾَول املرصًول ًؾرسو اًلوراءة  اًا حل اٍىًو

 (.39:2006ادلؾَ ت اخل ضل ابدلسَىا َ  والتزال )جمةل ادلسَىا َ ح حو ى ا اس مترت اجلمود ًةأسُ 

 ؾًرف ابًغ  رة واملط ةني هب :دور ادلؾَل اٍمينَل ٌدلسَىا َ  ا اًة:س ةؾ ً  

ادلؾَل اٍمينَول ٌدلسَىاو َ  ا  و ةوؽل ون املممتني ةةأسُ  -راُ  ادلؾَل -وا ةفد  احلجُخل ك م وؾه     اًوركل

واًؾةويحوجبمود  الاحامتؼَل(  ون وزارة اًش ئون 2118-ج -07( وولر   اًراُ   ؾزح  وحب ترخِص رمق )2118اًؾ م )

 حتلِق األ ها  اًمل كطؾهت  ادلؾَ ت املش هبل ا اًؾ ا ح وون أا     األ ها  :إىل طةح ادلؾَل ح   خشطَل وم 

  . اًةؾًرف ابدلسَىا َ ح وأثرز خط اطم 

 اًلو مئني ؽوىل رؽو ٍهت  ا هَفِول اًةؾ ووي  وإرعو د وؼَل اجملمتػ ابنثثَ خ ت اخل ضول ٌَةؾرسٍون كرااَ ًح

  ط اًلوة دل  .وؾم  وفق اواك هت  وكهراهت  و ل

 .ً َء األوور واًل مئني ؽىل رؽ ًل املؾرسٍن كراا َ   وفري ثراوج  أ َََل و هًرحِل ٌَةؾَةني وأًو

 . َ اًتشخَص املجىر ٌَا الت و طوٍر أدوات ًفرز وتشخَص ادلسَىا 

  و ا اجملو ل تشولك اًل مئون ؽىل ادلؾَل ابًةواضي املا متر وػ ادلؾَ ت اخلجرية ا ًوةحلِق األ ها  املرسوول  ًلوم

الاس ةف دة ون اجلموود اًومل متوت ودؼووهت  ًدسوم م وؾنو  ا  ووفري اًورباوج  خ ص حوضؾوابت اًةؾ  تشلك ؽ م ن ةقرض

 ولر داك . حواًةأ َََل حواًةؾًرفِل حوا   ا اًطهد مقن  ةةأسُ  ولر وؤكت ًرامث كمتىن ون  وفري اًةؾَميَل

 :أا األسشطل اًمل ك وت هب  ادلؾَل

اًفرتة اًلطرية ون معر ادلؾَل متىن اًل مئون ؽَهي  ون اًلِ م  جةوؽل وون األسشوطل ح واًفؾ ًَو ت اًومل  ون رنؽىل اً

 ح ون أا     األسشطل: أ هافم تام  ا حتلِق 

فِو  ثوراوج  ؾًرفِول ؽوىل واو ةوى وهًنول  ؾوزحوم  ن  مقن  ةةوفري نثري ون املراحػحواًجحوث ا  و ا اجملو ل ح واًلِو م حبةوةل

ووول ا َووو ء األوورحو ووووفري وثطَجووو ت اًةوؼَووولحاكالففم   وؼًو املوووهارس ومتوووثةل  اووو عرات تاووو هته  املؾَةوووني ح وأًو

املةخططلحوعفػ ذزل ةإضهار جمةل وثخططل ابدلسَىا َ  وضؾوابت اًةؾ  ح نوام  اًةؾَميَلحواملَطل ت اًةؾًرفِلحواجملفت

ت ٌَلِ م ةهورة  هًرحِل ا جمو ل ادلسَىاو َ  وضوؾوابت اًوةؾ  ًؾوهد م اًةبا َق وػ ورنز  لومي و ؾَمي اًطفي ة هوةل اٍىًو

ول  لاني وؾ  ووؾَةل ون وهارس وهًنل  ؾز مكورحةل أوىل ح و ؾوه  و   اًوركول وون نون األسشوطل اًةؾًرفِول حو اًةوؼًو

 ثول ادلسَىا َ .
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جل انضو ةل ةُوم  ن ًنومتىن وون  لوهمي املاو ؽهة وساؾى ٌَلِ م  اح وِهان ؽىل وراحي ةني اًةفوِ  ٌَةؾر  ؽىل ساو      

 املةىنل م  وفق دراس ت س ةلل ك وت هب  دول خمةَفل .

وؤمتر وطين ثول ادلسَىا َ  ابًةبا َق ووػ وزارة اًرتةَول واًةؾَومي حو وه  املوؤمتر ٌَةؾًروف ابًغو  رة  ةؾلهنام  طةح     

نغامت املممتول ابًطفوي حواملممتوني وون اًجو ثثني نًوفء  و   ؽىل وا ةوى اًووطن ح و فؾَوي دور اًووزارات املؾنَول حو املو 

 اآلخوروناًغ  رة أمهَل  تن سب وػ أثر   اًج ًؿ ا حتهًه وا ةلخي رشحيل هجرية ون أطف ًن  ح واًوضول إىل وو  وضوي إًَوه 

 . ا   ا اجل  ب

ملنغامت اخملةَفل اًمل هتومت تشوؤون اًطفووةل ةةؾ ون اجلم ت اخملةطل حوا و    اجلمود الميىن أن ٍىثب ًم  الاس مترار إال    

حو نو  أووي ا  ؾو ون  اًمل متىن ون اًلِ م ةهراسل تشخَطوَل ٌَاو الت وؾن  ا  نفِ  وًزه ون األسشطل اخملةَفل وانسم م

اًفرضول فري رحبَل  لووم ؽوىل هجوود ذا َول ح وون  نو  ساو هتي  ادلَػ وػ ادلؾَل اًفثَل خهول ًم ا اًوطنحهو ن  مجؾَل خهوِل

املورحةل ا  أ ها  ادلؾَلحو نفِ  ثراجمم  اخملةَفل ؽىل اكفل املا ةوايتح غراً ألمهَول  و   ٌدلؼوة إىل اًةؾ ون وؾن  ا حتلِق

 .حتهًه وا ةلخي أطف ًن  حوابًة حل ةدل  احلجُب

 :اآل َلمم  س جق ميىن إحامل اًنة جئ اًمل خرحت هب  اًوركل ا اًنل ط 

ول اًؾةوي ؽوىل اًلِو م  ؾه وشلكل ادلسَىا َ   .0 ل ا املل م األول حمم  ًفرض ؽىل املؤسا ت اًرتةًو حوشلكل ترةًو

 ةهراس ت ثًوم .

  ؾه ادلسَىا َ  إؽ كل ون نن انؽ ك ت اخملةَفل وفق كوا ني ةؾظ ادلول األحنجَلح واًؾرةَل . .2

م  دون رؽ ًول ًؾوين ا وهار حوتورو    و  ةني وثوس  إىل ؽو ل  هئط ةني ابدلسَىا َ   جَؿ سا جل ذاكأن األطف ل امل .3

 ًط ك ت ؼغميل كه تام  ا حتلِق اًةلهمح واٍمنو ٌَوطن احلجُب. 

 ن اًؾفج ٌَةط ةني ابدلسَىا َ   و ؽفج  ؾَميي ًمت وفق ثر وج  ؾَميي ًؾمته ؽىل احلواس.أ .4

َةشو ت اًومل جل ٌ ن اًؾ  ا  وسػ ا   ا اجمل ل ح ٌواري ةواتئر ؽ ًَل تام  ا  لهمي احلَول اًؾَةَل املن سو  أ .5

 ون.ًؾ ن وم  املط ة

وي ا إحوراء دراسو ت وحبووث ا  و ا اجملو ل حو وضوَت ًنةو جئ وثلهوول ح  .6 وحود ونغامت ؼرةَل ًمو  ابع طًو

 كهوت ؽىل إثر   ثراوج  ؾَميَل خ ضل ابملط ةني حميىن الاس ةف دة وم .

 التوصيبت : 
 :اآل َلىن اخلروج ابًةوضَ ت ا طفك ً ون أمهَل املوضوعحو مم  م ؼرضه وا جل ًحمي

ني ا خمةَوف املواكوػ اًوفء املوضووع ؼن ًول نربىحؽورب اًلِو م ةجحووث ودراسو ت  قوين  .0  و  اًجو ثثني اًرتةوًو

 املوضوعحوتىشف أثر  ن هو ه ًوكف ؽََه املا ةلخي اًةؾَميي ألةن ان حوأحِ ًن  .

ام  ا جتاو َه اًطورق اًاوَميل ٌَةؾ ووي ووػ  و  وزارة اًرتةَل واًةؾَميح اسش ء وهارس ضهًلل ٌدلسَىا َ  ت  .2

 املط ةني حو طجَق اًا جي اخملةَفل اًمل م اًةوضي إٍهي  ؽ ملَ  ٌَةؾ وي وػ املط ةني.

 و  مجَػ املؤسا ت املممتل تشؤون اًطفي حواًووزارات املؾنَول  وه ًوه اًؾوون ٌَجةؾَول اٍمينَول ٌدلسَىاو َ   .3

 وفري اكفل املةطَج ت املؾَنل ؽىل  نفِ  ثراجمم  حوحتلِق أ هافم .نًةمتىن ون اًلِ م ةهور   ؽىل أمكي وخهحو 

  و  ةإك ول وؤمتر وطين خ ص  ة ل ادلسَىا َ . .4

 و  ضنهوق رؽ ًل املؾ كني اؼةج ر اض ةل ادلسَىا َ  ون نون انؽ كو ت املؾورت  هبو  حو ووفري ادلل اًوفزم  .5

  ٌَةط ةني أسوًة ةجلِل املؾ كني.

 المراجع:



 

 عملورقة                         رابع                                         مؤمتر الطفولة الوطني ال
 

 11 

 ؽ، س َه: غًرل اذلاكءات املةؾهدة و طجَل هت  ا جم ل ضؾوابت اًةؾ )رؤًل وا ةلخََل( أمحهحاًا َه .0

 http://dr-banderalotaibi.com/end/drbander/admin/uploads/3/32k.pdf 

( :ضوؾوابت اًوةؾ  : وي يه ثلو ً إؽ كول أم فلو  ضوؾوةلحوركل معوي ولهوول ٌَةوؤمتر 2116اًجة لحًزه ثن محمه ) .2

 حاملةَىل اًؾرةَل اًاؾودًل.22/00/2116 -09ت اًةؾ  املنؾله ا اًفرتة ون ادلوحل ًطؾواب

( :ادلسَىاوو َ  هَووف ميىوون ٌَةووهرس املاوو ؽهة؟ اسوورتا َجَ ت ًةووهٌر  املؾرسوٍون 2116اًجارييحخوو د اًاوو َه) .3

ل حاملةَىو22/00/2116 -09كرااَ ًحورعول معوي ولهوول ٌَةوؤمتر ادلوحل ًطوؾوابت اًوةؾ  املنؾلوهة ا اًفورتة وون 

 اًؾرةَل اًاؾودًل.

( :املو جوول: أيه وشوولكل؟ دراسوول ا ونغووور اًطووال اًنفاوو َلحوركل معووي 2116اًجارييحؼجووه اًركِووب أمحووه ) .4

 خ وؾل  ؾز اٍمين. 0/6/2116 – 31/5ولهول ملؤمتر اًطفوةل اًوطين اًث ن املنؾله ا اًفرتة ون 

ل0998ةهرحمحمود ) .5  ححبج وبشور ؽىل اًش جىل اًؾ ملَل املوسؾل. ( :املخ اًحرشيحرؤًل خهًهةحوا ؾاكس ت ترةًو

 (:ادلسَىا َ  انؽ كل اخملةفِلحوىثجل اٍمضل املرصًل ٌَبرش.2113خَجيح  رصة ؼجه اجملَه ) .6

ح ول ل وبشور ا ووكػ اًطب اًنفيس وانرع دي ًألطفو ل ثىميحراةَل )ةهون(:نمة اًبش ط احلريك وكةل ان تخ   .7

 www.childguidanceclinic.com.                          ؽىل اًش جىل اًؾ ملَل املوسؾل:  

عؾج نحثا م : أحري  لنَل ففتر هروو خني ؽىل املط ةني ابدلسَىا َ حورنز رؽ ًل اًنغرح حبج وبشوور ؽوىل  .8

 banderalotaibi.com/end/drbander/admin/uploads/3/17k.pdf-http://drاًراة :

( ح جمةل ؼرةَل وثخططل ا جم ل ادلسَىا َ  وضؾوابت اًةؾ  اخل ضلحاًؾهد اًثو ون 2118جمةل ادلسَىا َ ) .9

تِل ٌدلسَىا َ .2118ح و رس   ح طهر ؼن ادلؾَل اٍىًو

 (.0(:ادلسَىا َ حضؾوابت اًةؾ  اخل ضلح وط ةػ اًلح  اٍىًوتحط)2112ًوسف ) اًلط يمحمحمه .01

                                                             ( :ضؾوابت اًةؾ  اخل ضلحوط ةػ ادلار اًؾرةَل ٌَؾَومحًجن ن.2116اًَ رسي حثاني  وري) .00

تِووول  (: اجلوووني املاووو ئول ؼووون اؽ كووول2116جموووةل ادلسَىاووو َ  ) .02 اًلوووراءة ح اًؾوووهد اًثووو نح ادلؾَووول اٍىًو

ت .   ٌدلسَىا َ حاٍىًو

ول ؼون ةؾوظ خطو اص اًطوفب اذلٍون ًؾو  ون وون ضوؾوابت     اًوةؾ  2111ًلحط نحمحمه.) .03 (.سرشة ترةًو

 األاكدميَل واًئاَل.ؼن ة:ادلؾَل اخلرًيل ًرؽ ًل املؾوكني.

ت (:ثر وج ًوس َه هوت  ح اًؾهد ا2117جمةل ادلسَىا َ ) .04 تِل ٌدلسَىا َ ح اٍىًو  خل و ح ادلؾَل اٍىًو

14 - Davis,(1997):Un  locking the Power  of Dyslexia An Introdaction to the Davis 

correctcon Program    http://www.dyslexia.com      

 15-Jaskowski,P .,Rusiak,P.,(2005) Posterior Parietal cortex and developmental 

dyslexia.Acta neurobiol Exp,65:79-94.                                                              

16-Maria,Farrer(1996):Hornsby  Correspondence, Course ,9
th
,Edition,module 1London 

Hornsby Internation Cyslexia Centre.                                                                        

                                                                

 

http://www.childguidanceclinic.com/
http://dr-banderalotaibi.com/end/drbander/admin/uploads/3/17k.pdf
http://www.dyslexia.com/

