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) Dysاش��تق المص��طلح االول م��ن االص��ل الالتین��ي المك��ون م��ن مقطع��ین ،االول ھ��و (     
) وتعني اللغة او الكلمات المكتوبة .وتعني بانھا عدم Lexiaوتعني الصعوبة او العجز والثاني ( 

 من طرائق تعلیمیة داخل الفصول الدراسیة العادیة .  ما یتاحالقدرة على تعلم القراءة من خالل 

عل�ى المس�توى   ان صعوبات القراءة الخاص�ة بمص�طلح الدسلكس�یا تمث�ل مش�كلة خطی�رة       
ه ال��ى المجتم��ع ال��ذي یع��یش فی��ھ ھ��ؤالء االف��راد الع��المي  ول��یس فق��ط بالنس��بة للف��رد ، وتمت��د اث��ار

وتزداد اعداد االطفال ال�ذین یع�انون م�ن ص�عوبات الق�راءة ف�ي الم�دارس بش�كل كبی�ر حت�ى انھ�ا            
وتعتبر صعوبات الق�راءة   اصبحت مؤشرا على مدى النجاح  الذي یحرزه الطالب في المدرسة .

االبت�دائي واحیان�ا الروض�ة ویس�تمر     من اكثر المشكالت التربویة خطورة یبدا م�ن الص�ف االول   
بانھ���ا اض���طراب او قص���ور او : )1998خ���الل جمی���ع المراح���ل الدراس���یة . ویعرف���ھ الزی���ات ( 

صعوبات نمائیة تعبر عن نفسھا في صعوبة قراءة الكلمات المكتوبة على الرغم من ت�وفر الق�در   
ان��ھ ن��وع خ��اص م��ن : ب)2000(، وعرفت��ھ س��نولنغ ال��الزم م��ن ال��ذكاء او ظ��روف ال��تعلم والتعل��یم

انواع الخلل اللغوي الذي یؤثر على االسلوب الذي یقوم ف�ي الم�خ بترمی�ز الص�فات الفونولوجی�ة      
 للكلمات المنطوقة ،والخلل في المعالجة الفونولوجیة ،وینبع من تمثیالت فونولوجیة ضعیفة .

ولك�ن   او بیئی�ة ویواجھ الطفل مشكالت في القراءة ال تع�ود ال�ى عوام�ل حس�یة او عقلی�ة      
تعود الى صعوبات قراءة وتبدو في تدني مستوى القراءة مقارنة بالعمر الزمن�ي ، بمعن�ى الطف�ل    
الذي یعاني من صعوبات القراءة اذا ك�ان عم�ره الزمن�ي ف�ي الص�ف الس�ادس االبت�دائي ،لكن�ھ ال         

سوف یتدنى مستواه فیقرأ بمستوى طفل صف راب�ع   ألنھیستطیع القراءة كالطفل في نفس عمره 
بتدائي او احیانا اقل من ذلك  او اكثر ، اي بحدود السنتین او اكثر وخصوصا ف�ي ش�كل ونط�ق    ا

، د، ذ ، ر ، ز، ت ، ث، ط ،ظ ، ف، ق الح�����روف  المتش�����ابھة ، التالی�����ة (س ، ش، ص، ض 
ف�ي التع�رف عل�ى االص�وات الموج�ودة داخ�ل الكلم�ات وك�ذلك ص�عوبة التع�رف            ص�عوبة ولدیھ )

ت بالترتی�ب الص�حیح واس�تبدال الكلم�ات المتش�ابھة ف�ي المعن�ى عن�د         على الح�روف داخ�ل الكلم�ا   
بصوت مرتفع مثل قول سیارة بدل من قطار او باص واحیانا یفقد مكانھ عند القراءة فال القراءة 

وكذلك في قراءة  یعرف في اي سطر وینظر الى السطر الخطأ  وال یعرف عند اي كلمة توقف 
وك��ذلك ص��عوبة ف��ي ق��راءة )  7,8,6,2نعكس��ة ف��ي االتج��اه مث��ل (االرق��ام العربی��ة المتش��ابھة والم

الكلم��ات المترادف��ة وخ��ذف واض��افة واس��تبدال بع��ض الكلم��ات او الح��روف وب��دایات االس��طر         
ونھایاتھا ،وتبدو ایضا في شكل القراءة الفطریة او صعوبة االلت�زام بالنق�اط او الفواص�ل وك�ذلك     

وھ�ؤالء االطف�ال ل�دیھم     حت�ى الت�ردد ف�ي نطقھ�ا ،    صعوبة النطق لبعض الحروف او الكلم�ات او  
یم��ین والیس��ار ، وال یس��تطیعون تعل��م ج��دول الض��رب ول��دیھم ط��رق خاص��ة لعم��ل   الخل��ط ب��ین ال

الطرح ، ولدیھم صعوبة في تعلم االشیاء في تتابع مثل حروف الھجاء او شھور الس�نة ، ول�دیھم   
وتظھ�ر عل�ى   اس�ماء االم�اكن ،   صعوبة في التعبی�ر ع�ن انفس�ھم وض�عف ف�ي اس�ترجاع الكلم�ة و       

الطالب الذي لدیھ صعوبات القراءة من خالل المظاھر السلوكیة مثل تشتت االنتباه اثن�اء الق�راءة   
 والحركة المفرطة ایضا اثناء القراءة او تحریك الیدین والرأس.


