
  
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 تأثیر تقنیة فالتر كروماجین على المصابین بالدیسلكسیا
مركز رعایة النظر/ حسام شعبان . د  
 

 المقدمة
من %  10–5الدیسلكسیا ھي احد انواع صعوبات التعلم و التي تصیب ما یقارب من  

و أكثر ما تعاني منھ ھذه الفئة من األطفال ھو تدني ) Ramus et al, 2003(المجتمع الطالبي 

مفھوم الذات وذلك ألنھم ال یستطیعون أن یعبروا عن كامل قدراتھم األكادیمیة على الرغم من 

  ).Facoetti et al, 2005( مقدرتھم العقلیة الطبیعیة 

تباینت الدراسات في تحدید األسباب العصبیة للدیسلكسیا و ان كانت اخر الدراسات و اكثرھا  

یؤدي الى  magnocellular systemقبوال تشیر الى خلل في نظام الخالیا الكبیرة الممغنطة 

و ھذه الخالیا تصل مابین ). Solan et al ,2004( خلل في سرعة نقل المعلومة الى الدماغ 

لعین و القشرة البصریة في الدماغ، وقد بینت ھذه  الدراسات انھا اقل حجما و تنظیما شبكیة ا

وال شك ان الجانب البحثي في ھذا المجال ما زال في  عند نسبة كبیرة من المصابین بالدیسلكسیا

  .بدایتھ و ذلك لصعوبة العمل على النواحي العصبیة الدقیقة جدا والتي تتطلب تجھیزات معقدة

بدء باستخدام تقنیة المرشحات الملونة كوسیلة لمساعدة المصابین بالدیسلكسیا على القراءة تم ال

حیث تباینت الدراسات في مدى ) Evans,1997(في بدایة عقد الثمانینات من ھذا القرن 

 .من ھنا كانت أھمیة ھذه الدراسة من اجل التحقق من فاعلیة ھذه التقنیةفاعلیتھا، 

  :صعوبات القراءة

 وتؤدي الصعوبات في القراءة إلى فشل في . أھم المھارات التي تعلم في المدرسة قراءة منال

 وحتى یستطیع الطالب تحقیق النجاح في أي مادة یجب.كثیر من المواد األخرى في المنھاج 

ً على القراءة    .علیھ أن یكون قادرا

الدسلكسیا ھي : " 2003بالتعریف التالي للدسلكسیا عام    الرابطة البریطانیة للدسلكسیاتقدمت  

خلیط من القدرات والصعوبات الموجودة عند األفراد والتي تؤثر على عملیة التعلم في واحدة أو 

وربما تكون ھناك صعوبات أخرى مصاحبة . والھجاءأكثر من مھارات القراءة والكتابة 

والسیما فیما یتعلق بعملیات التعامل مع المعلومات والذاكرة قصیرة األجل، والتتابع واإلدراك 

وھذه الصعوبة لھا عالقة . البصري والسمعي للمعلومات واللغة المنطوقة والمھارات الحركیة
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ً في إستخدام الحروف األلفبائیة واألرقام خاصة بإستخدام وإتقان اللغة المكتوبة وقد ت ظھر أیضا

 .والنوتة الموسیقیة

ب  التعریف الت   الي  2003ع  ام  للرابط  ة العالمی  ة للدسلكس   یا كم  ا تق  دمت مجموع  ة عم   ل تابع  ة

الدسلكس  یا ھ  ي ص  عوبة تعل  م خاص  ة عص  بیة المنش  أ، تتمی  ز بمش  كالت ف  ي دق  ة أو : "للدسلكس  یا

وھ  ذه الص  عوبات تنش  أ ف  ي الع  ادة م  ن مش  كلة . س  رعة التع  رف عل  ى المف  ردات والھج  اء الس  يء

للغ  ـة ودائم  ا غی  ر متوقع  ة عن  د األف  راد إذا قورن  ت ) األص  واتي(تص  یب المك  ون الفونول  وجي 

والنتائج الثانویة لھذه الصعوبات قد . ألخرى مع توافر وسائل التدریس الفعالةبقدراتھم المعرفیة ا

تتض  من مش  كالت ف  ي الق  راءة والفھ  م وقل  ة الخب  رة ف  ي مج  ال الق  راءة الت  ي تعی  ق ب  دورھا نم  و 

  .المفردات والخبرة عند األفراد

 :الت     ي ظھ     رت لص     عوبات الق     راءة أبرزھ     ا األخ     رى ھن     اك العدی     د م     ن التعریف     اتو 

حی ث یع رف ك ل منھم ا ص عوبات ) Rea Reason and Ren Boot, 1994: (تعری ف

الق  راءة الخاص  ة بأنھ  ا القص  ور الواض  ح والمس  تمر ف  ي الق  درة عل  ى التق  دم ف  ي ق  راءة الكلم  ات 

المطبوعة بحیث یحول بطء تقدم الطف ل ف ي منطقت ي الص وتیات والطالق ة دون دخ ول ووص ول 

  .الطفل إلى منطقة فھم المعنى

حیث یعرفان الطفل ذو صعوبات القراءة ) Tizard and Whitmor, 1970: ( تعریف

الخاصة على انھ ذلك الطفل الذي یقل مستوى القراءة لدیھ بمقدار سنتین وأربعة شھور عن 

   .المستوى المتوقع لھ بالنسبة لعمره أو لمستوى ذكائھ

  :أنماط الصعوبات الخاصة بالقراءة

ً بین الطلبة ذوي الصعوبات التعلیمیة، حیث تعد صعوبات القراءة من أكثر  الموضوعات انتشارا

  :)Ramus, et al, 2003(تتمثل ھذه الصعوبات فیما یلي

ً عبارة  - 1 قد ) سافرت بالطائرة ( حذف بعض الكلمات أو أجزاء من الكلمة المقروءة، فمثال

  ).سافر بالطائرة ( یقرأھا الطالب 

دة في النص األصلي إلى الجملة، أو بعض المقاطع أو إضافة بعض الكلمات غیر الموجو - 2

ً كلمة  سافرت بالطائرة إلى ( قد یقرأھا ) سافرت بالطائرة ( األحرف إلى الكلمة المقروءة فمثال

  ).أمریكا 

ً قد یقرأ كلمة  - 3 ً من معناھا، فمثال ً ) العالیة(إبدال بعض الكلمات بأخرى قد تحمل بعضا بدال
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ً من ) الطالب  (أو ) المرتفعة ( من    .وھكذا) حسام ولد شجاع (أو أن یقرأ ) التالمیذ ( بدال

ً قد ی - 4 ) غسلت األم الثیاب ( قرأ إعادة بعض الكلمات أكثر من مرة بدون أي مبرر فمثال

  ).غسلت األم الثیاب … غسلت األم (  :فیقول

راءة حیث یقرأ قلب األحرف وتبدیلھا، وھي من أھم األخطاء الشائعة في صعوبات الق - 5

( فیقول ) برد ( فقد یقرأ كلمة : الطالب الكلمات أو المقاطع معكوسة، وكأنھ یراھا في المرآة

ً یخطئ في ترتیب أحرف الكلمة ، فقد یقرا كلمة ) درب    .وھكذا ) فتل ( فیقول ) الفت ( وأحیانا

ً مثل - 6 ً، والمختلفة لفظا ج و ح (أو ) ع و غ ( ضعف في التمییز بین األحرف المتشابھة رسما

  .وھكذا) س وش ( أو ) ب و ت و ث و ن ( أو ) و خ

ً مثل  - 7 ً والمختلفة رسما ت و (أو ) ك و ق : ( ضعف في التمییز بین األحرف المتشابھة لفظا

وھكذا ، وھذا الضعف في تمیز األحرف ینعكس بطبیعة الحال على ) س و ز ( أو ) د و ظ ض 

  ). دود ( فیقول ) توت ( تتضمن مثل ھذه األحرف ، فھو قد یقرأ  قراءتھ للكلمات أو الجمل التي

  ).فیل ( فیقول ) فول ( ضعف في التمییز بین أحرف العلة فقد یقرأ كلمة  - 8

صعوبة في تتبع مكان الوصول في القراءة وازدیاد حیرتھ، وارتباكھ عند االنتقال من نھایة  - 9

  .لقراءةالسطر إلى بدایة السطر الذي یلیھ أثناء ا

  .قراءة الجملة بطریقة سریعة وغیر واضحة -10

  .كلمة/قراءة الجملة بطریقة بطیئة كلمة -11

أنھ یمكن إجمال أشكال صعوبات تعلم القراءة في أحد عشر شكال أو ) 2003 ،السید(ویذكر 

  :نمطا أو نوعا لصعوبات تعلم القراءة كما یلي

  . Sight Word Recognition Disabilityصعوبة تمییز الكلمات البصریة - 1

  .  Naming Letters Disabilityصعوبة تسمیة الحروف - 2

  . Pointing to Letters Disabilityصعوبة الربط بین الحرف وصوتھ - 3

 Matching Letters and Wordsصعوبة التوصیل بین الحروف والكلمات - 4

Disability   

   New Words Analysis Disabilityصعوبة تحلیل الكلمات الجدیدة - 5

 Disability Phonemes على دمج الوحدات الصوتیة للكلمة صعوبة القدرة- 6

Blending   

   Disability Phonicsصعوبة نطق الوحدات الصوتیة - 7

   Auditory Discrimination Disability  صعوبة التمییز السمعي- 8

  صعوبة نطق المقاطع الصوتیة للكلمات الغیر ذات معنى- 9
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Pronounce Multisyllabic Nonsense Words Disability   

 test Right to left سل الحروف من الیمین إلى الیسارصعوبة تتبع سال-10

Sequencing  

  Contextual Close Testصعوبة الغلق باستخدام مؤشرات السیاق -11

  :تقنیة المرشحات الملونة
بواسطة عالمة  1980ین بالدیسلكسیا منذ عام بدأ استخدام المرشحات الملونة لمساعدة المصاب

و قد اطلقت على الخلل الذي ) Robinson & Foreman, 1999( امیركیةاسمھا ایرلن 

و اصبح یعرف فیما بعد باسم   Irlen syndromeیصحح بھذه المرشحات اسم متالزمة ایرلن 

بعد ان وصفتھ العالمة میرز بشكل أوسع  Irlen-Meares syndromeمتالزمة ایرلن میرز 

 schotopic sensitivityوبعد ذلك اصبح یعرف ھذا الخلل باسم متالزمة الحساسیة الضوئیة 

syndrome  على اعتبار ان األعراض مرتبطة بحساسیة المریض للضوء مما یؤدي الى

( ذلك الوقت  و قد القت التسمیة و طریقة العالج الكثیر من الجدل في. صعوبة القراءة

Joubert,2000 ( وكان أول من حول األنظار حول فاعلیة ھذه التقنیة للمصابین بالدیسلكسیا ھو

 Intuitiveالعالم ویلكنز و الذي طور جھازا معدا لھذا الغرض یسمى انتیوتف كلریمیتر    

colorimeter )Joubert,2000  ( و من ثم تطویر نظام فالتر كروماجین مؤخرا على ید

(   FDA approvedلعالم ھاریس و الذي حاز نظامھ على موافقة دائرة الدواء األمریكیة ا

Evans & Joseph, 2002.(  

أدى لجوء العدید من المصابین بالدیسلكسیا للعالج بھذه الطریقة وتطور ھذه التقنیة فیما بعد الى 

في مساعدة المصابین نشوء أدب بحثي حول الموضوع یشیر في معظمھ الى فاعلیة ھذه التقنیة 

و ان كانت بعض الدراسات تشكك في فاعلیة ھذه التقنیة ) Joubert,2000(بالدیسلكسیا 

)Evans,1997.(  

  :مشكلة الدراسة
ً الدیسلكسیا من أكثر  و قد ازداد عدد المصابین الذین فئات صعوبات التعلم انتشارا

كوسیلة وحیدة للعالج أو وسیلة  یستخدمون تقنیة المرشحات الملونة في اآلونة األخیرة سواء

الغرض من ھذه الدراسة ھو استقصاء أثر استخدام تقنیة و . مساعدة بوجود برنامج تدریبي

  .    المرشحات الملونة على القدرة القرائیة للمصابین بالدیسلكسیا

  :الدراسة ةفرضی
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تي تستخدم بین المجموعة التجریبیة ال 0,05یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى  -

  .تقنیة المرشحات الملونة و المجموعة الضابطة في تحسن القدرة القرائیة

  :مصطلحات الدراسة
  :Dyslexiaالدیسلكسیا  - 1

صعوبھ محددة في القراءه ذات منشأ عصبي و لیست ناتجھ عن اسباب بیئیھ او اي نوع  

 Jaskowski(سطھ من انواع اإلعاقات و تكون القدره العقلیھ للفرد متوسطھ او فوق المتو

& Rusiak, 2005.(  

  : Chromagen colored lensesمرشحات كروما جین الملونة - 2

عدسات ملونھ خاصھ تستخدم على شكل نظاره او عدسات الصقھ تم تطویرھا لتقلیل  

األعراض المصاحبھ للدیسلكسیا و بالتالي تحسین القدره القرائیھ لدى المصابین بالدیسلكسیا 

)Harris & Hill, 1998.(  

  : test  The Wilkins rate of readingاختبار ویلكنزلسرعة القراءة - 3

 150كلمھ موزعھ بترتیب عشوائي على اربع فقرات في كل فقره  15اختبار یتكون من  

  ).Wilkins et al, 1996(كلمھ و یستخدم ھذا اإلختبار لقیاس السرعھ في القراءه 

  :حدود الدراسة

المستخدمة فیھا و ھي ادوات متعلقة بتشخیص الدیسلكسیا و ادوات تتحدد الدراسة باألدوات 
متعلقة باختیار مرشحات كروماجین المناسبة لكل مریض كذلك تتحد الدراسة باللغة المستخدمة و ھي 

  .اللغة العربیة
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  اإلطار النظري و الدراسات السابقة
 :اإلطار النظري - 1

  :مقدمة
شغلت حیزا كبیرا من تفكیر المھتمین في مجال التربیة الخاصة و   الشك في أن صعوبة القراءة

التربیة بشكل عام خاصة اذا ما علمنا أن المصابین بصعوبة القراءة یمتلكون قدرات متمیزة في 

إذا ما استغلت بشكل ایجابي فإنھا ستسھم بال شك في رفعة ) Davis, 1997(التفكیر اإلبداعي 

  . المجتمع و تقدمھ

في أن البحث في الوسائل التي تسھم في التقلیل من شدة الصعوبة التعلمیة ستساھم في وال شك 

أن یصبح الطفل المصاب بصعوبة القراءة عنصرا ایجابیا یمتلك المھارات و القدرات الالزمة 

و قد تناول الباحث المحاور التالیة في عرضھ لإلطار النظري . للنھوض بنفسھ و مجتمعھ

  :للدراسة

 :صعوبة القراءة: األولالمحور 
ً في عدم تطویر القراءة المبكرة لألحرف یعود في األساس إلى ضعف  إن أكثر األسباب شیوعا

ویعتبر أفضل المؤشرات على صعوبة القراءة لدى . الطلبة في إتقان العملیات الفونیمیة للغة 

رف واألرقام الوعي الفونیمي ، سرعة تسمیة األح: طلبة الصف األول وحتى الصف الثالث 

من الطلبة % 80بأن حوالي ) Lion ,2003(وقد بین .واألشیاء ، والوعي بالمادة المطبوعة 

ذوي الصعوبات التعلم یعتبرون مؤھلین لتلقي خدمات التربیة الخاصة وذلك بسبب معاناتھم من 

فشل القراءة ز وقد أوضح أیضا أن معظم صعوبات القراءة تنتج عن ضعف عملیة التدریس 

عوبة الكشف المبكر للحاالت األكثر عرضة لإلصابة وكذلك عدم التدخل المبكر في المرحلة وص

  .المناسبة لمعالجة مثل ھذه الصعوبات 

ھذا ویعتمد التدریس الفعال للقراءة على تقدیمھ في مرحلة مبكرة وإجراء تقییم مستمر لمعرفة 

: التقییم المستمر یجب أن یركز على  ھذا النوع من. مدى تقدم الطفل في إتقان مھارات القراءة 

وقد أظھرت الدراسات التي أجریت . الوعي الفونیمي ، والمفردات ، وسرعة تسمیة الحروف

ً على مھارات  ً مبكرا في العقدین الماضیین نتائج مكثفة تبین أن األطفال الذین لم یتلقوا تدریبا

. أتیحت لھم فرص تدریسیة أفضل  القراءة فأنھ یصعب علیھم اللحاق بأقرانھم العادیین ممن

  .فالقارىء الذي یكون ضعیفا منذ الصف األول یبقى كذلك لمعظم حیاتھ المدرسیة 

یعتقد بأنھ یصعب تعلم القراءة دون تدریسھا بشكل مباشر مما یضع مسؤولیات كبیرة 

كل على عاتق المدرسین لمعرفة مبادىء تعلیم القراءة الصحیحة وإتقان مھارات تدریسھا بش
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إلى أن تأثیر التدریس المبكر للقراءة یجعل من )  Mcguinness, 1997( وقد أشار . مناسب

  .السنوات الثالث األولى من حیاة الطفل المدرسیة مرحلھ ھامھ

بأن أكثر من ثلث األطفال في الصف  2000لقد أشار المعھد األمریكي للتقییم في عام   

درسة ال یمتلكون المھارات الضروریة التي من األطفال في سن الم% 68الرابع وكذلك 

أیضا بأن )  Honig, 1997(وقد بین . تساعدھم إلى المستویات الدنیا من إتقان عملیة القراءة 

ً بنسبة  على إتقان % 90 – 80المقدرة على تفسیر الرموز في الصف األول تعتبر مؤشرا

ً بنسبة  على % 40مھارات الفھم القرائي في الصفین الثاني والثالث ، كما أنھا تعتبر مؤشرا

إضافة إلى ذلك فإن الفشل في القراءة یزید مع . إتقان مھارات الفھم القرائي في الصف التاسع 

الطلبة على  مرور الوقت كما أنھ یخفف من الدافعیة للقراءة مما یقلل من رغبة مثل ھؤالء

  . القراءة ویزید من مشكالتھم بالتالي في الطالقة اللغویة كذلك تحصیلھم المدرسي 

وتجدر اإلشارة إلى أن الباحثین یجمعون على أھمیة العناصر التالیة في تعلم 

  :)Facoite, 2006(القراءة

  .المقدرة على ممارسة العملیات اللغویة یساعد في فھم العالقة بین الحرف وصوتھ - 1

األصوات وكذلك تعریضھم إلى تعلیم  يجمیع األطفال بحاجة إلى تدریس مباشر ومنظم ف - 2

 .ثریة  قرائیةمادة 

تعتبر استراتیجیات الفھم وتطویر اللغة والكتابة أساسیة لكل األطفال حتى خالل المرحلة  - 3

 .المبكرة من تطور القراءة 

ھا بنفس المستوى من لة واالستمتاع عتبر مساعدة األطفال على تطویر االھتمام بالقراءت  - 4

  .تطویر مھارات القراءة األساسیة أھمیة

، ()و قد القى موضوع األسباب المؤدیة الى صعوبات القراءة جدال كبیرا في العقود الماضیة 

غیر أنھ في السنوات األخیرة اصبح ھناك شبھ اتفاق على نظریتین اساسیتین ھما األكثر قبوال 

  :و ھاتان النظریتان ھما(). دیسلكسیا في تفسیر اسباب ال

 Phonological Processing Theory) الفونومیة(نظریة المعالجة النغمیة  - 1

 Magnocellular Theoryنظریة الخالیا الكبیرة الممغنطة  - 2

العالق  ة االیجابی  ة ب  ین التط  ور الس  لیم لل  وعي النغم  ي ف  ي النظری  ة األول  ى یش  دد الب  احثون عل  ى 

لنغمیة لمعطیات كالمیة وبین االكتساب الس لیم للمھ ارات اللغوی ھ وخاص ة االكادیمی ھ والمعالجة ا

 & ,Snowling, 2001; Stanovich, 1988  (Passenger, Stuart(ك القراءة والكتاب ة 

Terrell,   
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و المقصود بالوعي النغمي أو الفونیمي ھو أنھ اذا أردنا تحلیل الكلمات الملفوظة الى مركباتھا 

ومن ھنا ) Phoneme(نصل الى اصغر وحدة صوتیة في الكلمة والتي تسمى النغمة فاننا 

ن الكلمات الملفوظة من خالل . تنطلق عملیة القراءة ّ فالقراءة ھي إستنباط النغمات التي تكو

االشكال والتي تسمى االحرف فلذلك الصورة الشكلیة للكلمة او الصورة 

داخلھا ھذه النغمات الصوتیة التي تشكل اللفظ تحوي ب  (Orthographic Pattern)الحرفیة

  .النغمي للكلمة

ان یف  ك النغم  ات المالئم  ة بحس  ب  ىءم  ن ھن  ا عملی  ة الق  راءة بش  كل ع  ام تص  بو ال  ى تعل  یم الق  ار

ان عملی ة . االحرف بالكلمة وضمھا بحس ب تسلس لھا م ن اج ل ان یص ل ال ى اللف ظ الس لیم للكلم ة

) شكال الصوریة لالحرف ومن ثم ضمھا بشكل تسلس لياي فك النغمات حسب اال(المعالجة ھذه 

ھ  ي عملی  ة تفكیری  ة تحت  اج ال  ى مھ  ارات لغوی  ة كال  ذاكرة الفعال  ة اللغوی  ة والمق  درة عل  ى مالئم  ة 

وھ    ذة العملی    ة تع    رف بالمعالج    ة النغمی     ة . الص    وت او النغم    ة المالئم    ة للش    كل الحرف    ي

(Phonological Processing)  المتعلق ة بعملی ة المعالج ة النغمی ة  بحی ث ان ھ ذه المكانیكی ات

وذلك م ن اج ل ان . (Snowling, 2001) ةتبدأ اوال من الوعي للنغمات المكونة لاللفاظ الكالمی

یتسنى للطفل الذي یبدأ بتعلم القراءة ان یربط ما بین النغمات الت ي تلف ظ بالكلم ة وم ا ب ین تمثیلھ ا 

  .الحرفي وبالعكس

وبة في مالئمة الصوت المالئم للش كل الحرف ي بحی ث تنب ع ھ ذه لذلك فإن عسیر القراءة یجد صع

الصعوبة من عدم االكتساب السلیم للعالقة القائمة ما بین النغمات واالشكال الحرفی ة الت ي تمثلھ ا 

في اللغة، او ان ذلك القاريء عسیر القراءة یعاني من بطىء في معالجة المعلومات وبط ىء ف ي 

الت  ي م  ن ش  أنھا ان تبط  ىء بش  كل ملح  وظ ق  درة الق  اريء عل  ى االس  تخراج اللفظ  ي والتس  میة 

ان ھ  ذا االش  كال او ذاك . اس  تخراج النغم  ات المالئم  ة لالش  كال الحرفی  ة ف  ي الكلم  ة المس  تھدفة

یض  عان الق  اريء ف  ي موض  ع یس  تنفذ فی  ھ معظ  م مص  ادر التركی  ز لدی  ھ ف  ي عملی  ة ف  ك النغم  ات 

تمی ھ لھ ذا االش كال ھ و ع دم نجاع ة عم ل جھ از والمالئم ة الحرفی ة  نغمی ھ بحی ث ان النتیج ھ الح

للجھ  د التفكی  ري المب  ذول ف  ي عملی  ة الف  ك النغم  ي ونتیج  ة الس  تنفاذ جمی  ع  ةالت  ذكر الفع  ال نتیج  

بناءا ًعلیھ ف أن الق ارىء یستص عب الوص ول ال ى ال ى اللف ظ ال دقیق ل ذلك ن راه .  مصادر التركیز

النغم  ة لش كل حرف  ي مع ین او ق  ام بض  م ینس ى م  ا ق د ق  ام بفك  ھ م ن نغم  ات او استص عب مالئم  ة 

مثال من الممكن ان یقوم الولد . النغمات بترتیبھا غیر الصحیح وھكذا مما یولد اخطاء في القراءة

  ).2003طھ، (بقراءة الكلمة صوریا نتیجة لفشلھ بقراءتھا عن طریق الفك النغمي 

مختلفة في عملیة الق راءة ع ن تل ك االبحاث تؤكد ان ادمغة عسیري القراءة تعتمد مناطق دماغیة 

 ,Flowers, Wood, & Naylor, 1991; Pugh)الت ي تعتم  دھا ادمغ  ة الق راء الع  ادیون
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Mencl, Jenner, Lee, Katz, Frost, Shaywitz, & Shaywitz,2001)   بحی ث ان

 (Inferior frontal gyrus)عس یري الق راءة یعتم دون عل ى منطق ة االلتف اف المت دني االم امي 

بینم ا یعتم د الق راء الع ادیون عل ى الجھ از  (Broca)بروك ا   –نھا منطقة االستخراج اللفظ ي وم

نس بة ال ى موقع ھ ال دماغي و ال ذي یحت وي عل ى   temporo – parietal ال دماغي المس مى 

 Superior temporalيوالجھ  از التزامن  ي العل  و (angular gyrus) االلتف  اف ال  زاوي 

system) (نطق ھ المس ماة ب الملباالض افھ ال ى اOccipito – Temporal   وتض م اج زاء م ن

ً ومس  ؤولة باالس  اس ع  ن التع  رف عل  ى  ً نس  بیا القس  م البص  ري التزامن  ي وھ  ي تتط  ور مت  أخرة

البح ث العلم ي یؤك د ب ـأن ھ ذه المن اطق الت ي ذك رت . الكلمات بع د االنكش اف علیھ ا لم دة طویل ة

یھ  ا بش كل اساس  ي ف  ي عملی  ة الق  راءة ھ  ي غی  ر والت ي اكتش  ف ب  أن الق  راء الع  ادیون یعتم  دون عل

متطورة بالشكل السلیم لدى عسیري القراءة لذلك نرى ان اعتمادھم ھو على من اطق امامی ة كم ا 

  .للتوضیح انظر الشكل ادناه . ذكر اعاله

من ھنا فأن االبحاث تالحظ وجود اعتماد دماغي على المن اطق االمامی ھ ف ي الج زء االیس ر م ن 

في ح ال ع دم نجاع ة المن اطق الخلفی ة  (Anterior region)عظم عسیري القراءه الدماغ لدى م

Posterior) (region  ف  ي النص  ف االیس  ر م  ن ال  دماغ والت  ي تش  كل المن  اطق االساس  یة الت  ي

  .تعتمدھا ادمغة معظم القراء العادیون كما تظھر االبحاث

النظریة التي اعتمدھا جوبرت في مراجعتھ لتفسیر صعوبة القراءة وھي أما النظریة الثانیة 

و نظام  sustained systemوجود نظامین یتداخالن في عملیة القراءة، نظام مستمر   فتتضمن

حیث انھ عند القراءة فإن العین تخضع لحركات متتابعة مفصولة  transient systemمتقطع 

جزء من الثانیة و ھذه الفترة كافیھ للسماح  25ستمر بوقفات تثبیت حیث ان كل وقفة تثبیت ت

خالل وقفة التثبیت . بتجمیع ستة أحرف ثم تقوم العین بحركة تتابعیھ لمجموعة الحروف التالیة

یتم تشكیل صورة للحروف في الدماغ  و من ثم یجب ان تتالشى فترة التثبیت حتى یستطیع 

لیة وإال فسوف تتداخل الكلمات و ال یستطیع الدماغ تشكیل صورة اخرى لمجموعة الحروف التا

المسئول عن نظام التثبیت ھو النظام المستمر من خالل نوع . الدماغ إدراكھا كوحدات منفصلة

و المسئول عن إلغاء التثبیت حتى  parv-ocellsمن الخالیا العصبیة تسمى خالیا بارفو 

نظام المتقطع من خالل نوع أخر من یستطیع الدماغ إدراك المجموعة التالیة من الحروف ھو ال

وبالتالي فان أي خلل في ھذه  magno-cellsالخالیا العصبیة ھي الخالیا الممغنطة الكبیرة 

الخالیا سیؤدي الى تداخل الكلمات مما ینتج عنھ صعوبة في القراءة ناتجة عن تشوه في اإلدراك 

حیة دقیقة باإلضافة الى تقنیات وقد بینت الدراسات التي اعتمدت على معلومات تشری. البصري

 Magnetic Resonance Imagingحدیثة مثل التصویر بالرنین المغناطیسي الوظیفي 
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(MRIғ)  functional  ان الخالیا الممغنطة الكبیرة اقل حجما و تنظیما كما ان نشاطھا اقل و

  ). Nathlie, 2005(تنقل المعلومات بشكل أبطأ  عند المصابین بالدیسلكسیا 

  :تقنیة المرشحات الملونة و صعوبة القراءة: ثانيالمحور ال
فكرة ان صعوبات  Olive Mearesطرحت العالمة اولیف میرز  1980في عام 

القراءة تتأثر بالطریقة المطبوع بھا النص، حیث وجدت انھ في بعض الحاالت فإن الفراغات 

سبب اعراضا مثل زوغان البیضاء بین الكلمات و األسطر تشوش القدرة على القراءة وت

الكلمات و ازدواجھا و تحركھا، والحظت ان ھذه األعراض تخف عند استخدام اوراق ملونة 

)Robinson & Foreman, 1999.(  

لتصف ھذه  اسم متالزمة الحساسیة الضوئیة Helen Irlenبعد ذلك اطلقت العالمة ھیلین ایرلن 

 و قد عرفتھا بأنھا  ).schotopic sensitivity syndrome )Joubert, 2000الحاالت 

الموجة الضوئیة  عبارة عن مشكلة في اإلدراك البصري متأثرة باإلضاءة والوھج وطول

 .)Irlen, 1996( بعضھما باإلضاءة إلى وجود اللونین األبیض واألسود مع

 نوع ادة م ا تك و یب ذلون جھ دا أكب ر ف ي الق راءة آی رلین متالزم ةاألش خاص ال ذین یع انون م ن 

 مما یؤثر على طول مدة دراستھم و والضیق بسرعة یشعرون بالتعب كما انھم قراءتھم متقطعة

 .استیعابھم

 ومس توى الدافعی ة إل ى باإلض افة طول فترة االنتب اه، على تؤثر ایضا أنآیرلین یمكن  متالزمة

 ,Irlen(الریاضةانجاز األشخاص في  و على إدراك البعد كما أنھا تؤثر على النشاط واإلنجاز،

1996(. 

 متالزم ةأن ت ؤثر عل ى الش خص ال ذي یع اني م ن  یمك ن ستة جوانبو بحسب إیرلن فإنھ یوجد  

 :الستة مجتمعة وھي آیرلین وقد یكون یعاني من واحدة أو أكثر أو

 .ـ الحساسیة للضوء والوھج وضوء النیون

والكتابة السوداء وغالبا ما یواجھ وغالبا ما تكون الخلفیة ھي الورق األبیض  ـ التأثر بالخلفیة

 دیدا في ھذه الخلفیة وفي الوھج الذي تعكسھ وتجعلھ غیر قادر على القراءةشانزعاجا  الشخص

 .بنفس السھولة التي یقرأ بھا زمالئھ

آیرلین یشعرون بأن  متالزمةالذین یعانون من  ـ وضوح الكتابة حیث أن كثیرا من األشخاص

 .تتماوج األحرف ترقص أو تتحرك أو

 متالزمةالمساحة المرئیة حیث تكون ھذه المساحة أحیانا عند األشخاص الذین یعانون من  ـ

 .آیرلین ضیقة جدا
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وھبوط الدرج الكھربائي، أو  ـ إدراك العمق، حیث تتأثر القدرة على تقدیر المسافات، صعود

 .تناسق في التقاط الكرة

الى مجموعة من الخصائص العامة تمیز و قد خلص األدب البحثي في العقدین الماضیین 

 :وھذه الخصائص ھي)  Joubert, 2003(المصابین بمتالزمة إیرلن 

 .ـ یفضلون القراءة في ضوء خافت

 .والضوء ـ یتضایقون من الوھج

 .باالرتیاح ـ یشعرون دائما بأن الضوء إما غیر كافي أو ساطع جدا ونادرا ما یشعرون

 .ومدمعة ـ العیون غالبا ما تكون حمراء

 .صداعیشعرون بالـ  

 .حرقة في العیونیشعرون ـ 

 .كلمات وأسطر ونـ یترك

 .قراءة أسطر ونـ یعید

 .قراءة بطیئة أو متقطعة ؤونـ یقر

 .تكون مھارات االستیعاب ضعیفة ـ عادة ما

 .أضعف ـ كلما زادت مدة القراءة كلما كانت القراءة

 .ـ یقتربون أو یبتعدون من الصفحة

 .كثیرا ـ یرمشون

 .ـ یضمون عیونھم أو یفتحونھا أكثر من الالزم

 .أو بظل أجسامھم ـ یظللون الورقة بأیدیھم

 .ـ یطلبون استراحات خالل القراءة

 .القراءة ـ یغیرون مكان الكتاب أثناء

 .ـ یحركون الرأس

 .ـ یقرؤون كلمة كلمة

 .مكانھم على الصفحة ـ یستعملون إصبعھم لمعرفة

 .عن السطر إما لألعلى أو لألسفل ـ یكتبون بشكل مائل

 .یتركون فراغات أو یتركون فراغات كبیرة بین الكلمات ـ ال

  .أثناء النقل من الكتاب أو من اللوح ـ یكون ھناك أخطاء إمالئیة
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 .الكھربائي ـ غالبا ما یعاني ھؤالء األشخاص من صعوبة الصعود والنزول عن الدرج

 .ت واألبوابـ غالبا ما یرتطمون بأطراف الطاوال

 .صعوبة في تقدیر المسافات ـ غالبا ما یجدون

و التي  colored overlaysفي البدایة تم عالج ھذه المتالزمة بواسطة شفافیات خاصة ملونة 

  ).colored lenses )Joubert, 2000تم تطویرھا فیما بعد الى عدسات ملونة 

كلریمیتر  فجھازا یدعى انتیوت Arnold Wilkinsبعد ذلك طور العالم ارنولد ویلكنز 

intuitive colorimeter ودرجة إشباعھا و  نحیث یتم من خالل ھذا الجھاز التحكم باأللوا

تطویر ھذا الجھاز سمح بإجراء . شدتھا بحیث یتم الوصول الى اللون المناسب للمریض بدقھ

یة للمصابین بالدیسلكسیا دراسات عشوائیة محكمھ لمعرفة فعالیة األلوان في تحسین القدرة القرائ

و قد أشارت معظم ھذه الدراسات الى قدرة العدسات الملونة في تقلیل األعراض المصاحبة 

  ). Harris & Susan, 1998(للدیسلكسیا وبالتالي تحسین القدرة القرائیة

 دتم تطویر نظام مرشحات كروماجین في بریطانیا على ید العالم دیفی 1998بعد ذلك وفي عام 

) ایرلن و انتیوتف(حیث اختلف ھذا النظام عن الطریقتین السابقتین  David Harrisیس ھار

في انھ أول من طور المرشحات على شكل عدسات الصقھ كما انھ في ھذا النظام یتم فحص كل 

 & Harris(وبالتالي قد تحتاج كل عین الى لون مختلف عن العین األخرى  عین على حده

Susan, 1998.(  

  :اسات السابقةالدر - 2
و قد  ).Wilkins et al, 1994( 1994كانت أوالھا دراسة ویلكنز و زمالئھ عام   

ھل تحسن المرشحات الملونة من القدرة : ھدفت ھذه الدراسة الى اإلجابة عن التساؤل التالي

-doubleالقرائیة للمصابین بالدیسلكسیا و اعتمدت الدراسة على تصمیم ثنائي التمویھ 

masked placebo-controlled cross-over trial   بمعنى انھ ال الفاحص وال المفحوص

یعلم أي من العدسات ھي الحقیقیة و أیھا المزیفة او المموھة لمعرفة التأثیر النفسي، حیث تم 

تصمیم نوعین من العدسات الملونة، العدسات الحقیقیة العالجیة و التي یتم اختیارھا للطفل 

ائیة و عدسات مموھة یكون لھا نفس اللون ولكن لیس بمواصفات العدسة لتحسین قدرتھ القر

  .العالجیة وذلك لمعرفة األثر النفسي

و قد تم اختیار العینة من األطفال المشخصین على انھم دیسلكسیا  الذین استخدموا الشفافیات 

یكون الطفل قد مضى وقد تم تحدید معیار اإلستفادة بحیث . الملونة في المدارس و استفادوا منھا

  .على استخدامھ للعدسات على األقل ثالثة اسابیع من دون اي ضغوطات خارجیة
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و ذلك  full optometric examinationتم اخضاع األطفال في البدایة الى فحص نظر شامل 

إلستبعاد اي خلل في العین یؤدي الى صعوبة في القراءة حیث  كان عدد افراد العینة في النھایھ 

 intuitive colorimeterطفال بعدھا تم فحص األطفال باستخدام جھاز انتیوتف كلریمیتر  37

. إلختیار العدسات الملونة المناسبة لكل طفل و التي تؤدي الى اكبر تحسن في القدرة القرائیة

ومن ثم یتم عمل عدسات شبیھة من حیث اللون بالعدسات العالجیة و ذلك لمقارنة التأثیر بحیث 

  .ون الفاحص وال المفحوص على علم بالعدسات العالجیة والعدسات المموھةالیك

یخضع األطفال في البدایة الى فحص مبدئي للقدرة القرائیة دون استخدام اي نوع من العدسات 

وذلك باستخدام نموذج مكتوب معد لھذه الغایة و من ثم یتم فحص القدرة القرائیة باستخدام 

) العالجیة(وقد اشارت النتائج الى فعالیة العدسات التجریبیة . شوائينوعي العدسات و بترتیب ع

عن ) p< 0,03(في تحسین القدرة القرائیة لدى المصابین بالدیسلكسیا بفارق ذي داللة احصائیة 

  . النتیجة التي حصلوا علیھا قبل استعمال العدسات او باستخدام العدسات المموھة

قارن فیھا بین كل من فاعلیة نظام ) Harris,1998(اریس في دراسة اخرى مقارنة قام بھا ھ

و بین فاعلیة نظام فالتر كروماجین   Intuitive colorimeterانتیوتف كلریمیتر  

Chromagen filters system  في تحسین القدرة القرائیة للمصابین بالدیسلكسیا، حیث تمت

تم . خصصة في صعوبات التعلمالدراسة على تسعة مرضى تم اختیارھم من مدارس محلیة مت

عمل فحص النظر الشامل على افراد العینة وذلك إلستبعاد اي خلل في العین یؤدي الى صعوبة 

في القراءة ومن ثم تم الطلب من المرضى استخدام عدسات كروماجین و عدسات انتیوتف 

ن العدسات بترتیب عشوائي حیث تم عمل فحص القدرة على القراءة مرتین باستخدام كل نوع م

و مرتین بدون استخدام اي نوع وكان اختبار القراءة المستخدم ھو اختبار ویلكنز لقراءة الكلمة 

ِ  150وھو عباره عن اربع فقرات كل فقرة مكونھ من  ◌ ِ ◌ ِ ◌ ِ  15كلمھ ھي عبارة عن تكرار ل

كلمھ اساسیة مكرره في جمیع الفقرات بترتیب مختلف و ھذه الكلمات بسیطھ مكونة من ثالث 

الى اربع احرف اختیرت لتقیس القدرة على القراءة ولیس األخطاء النحویة لذلك فھي كلمات 

بحیث ال  window wordالكلمات مطبوعة باستخدام برنامج ویندوز . غیر مترابطة في جمل 

 Wilkins et(للحرف بدون تغمیق  12یكون ھناك فراغات بین الكلمات وبین األسطر و بحجم 

al, 1996 .(  

اشارت النتائج الى ان القدرة القرائیة تحسنت باستخدام كال النظامین مقارنة مع عدم استخدامھا 

مقارنة بنظام انتیوتف )  p=0,004(اال ان استخدام فالتر كروماجین ادى الى تحسن اكبر

)p=0,05 .(  
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 ,Harris et al(قام نفس العالم  ھاریس بمشاركة زمالئھ بعمل دراسة اخرى  1999وفي عام 

طفل و بنفس معاییر الدراسات السابقة من  47حیث كانت العینة اكبر و التي بلغت ) 1999

حیث كونھم مشخصین بالدیسلكسیا و خضعوا لفحص نظر شامل وقد كانت ھذه الدراسة ثنائیة 

  .التمویھ بمعنى انھ تم عمل عدسات مموھة دون علم الفاحص او المفحوص

لقراءة الكلمھ و اشارت النتائج الى ان فعالیة عدسات كروماجین وقد تم استخدام اختبار ویلكنز 

  ).p=0,05(في تحسین القدرة القرائیة مقارنة بالعدسات المموھة كانت ذات داللة احصائیة 

الدراسة العربیة الوحیدة التي تطرقت الى فاعلیة العدسات الملونة في القدرة القرائیة للمصابین 

حیث ھدفت الى التعرف ) 2004( التي قام بھا زریقات و صالح بالدیسلكسیا كانت الدراسة 

. على تأثیر استعمال فالتر كروماجین على تحسین القدرة القرائیة لدى المصابین بالدیسلكسیا

. حالھ مشخصة بالدیسلكسیا من طلبة مدارس مدینة عمان 11اشتملت عینة الدراسھ على 

یس من حیث اجراءات اإلستبعاد و من حیث منھجیة الدراسة كانت شبیھة جدا بدراسة ھار

  .تطبیق اختبار ویلكنز لقراءة الكلمة كأداة للقیاس

 one groupو قد استخدم الباحثان تصمیم المجموعة الواحدة قیاس قبلي و قیاس بعدي 

pretest-posttest design    للمقارنة بین متوسطي القیاس القبلي و البعدي ألداء افراد

و قد اشارت النتائج الى و جود فروق ذات داللھ احصائیة بین . اة القیاسالدراسة على اد

  ).0,05(متوسطي القیاس القبلي و البعدي عند مستوى داللھ 

نالحظ من خالل تتبعنا للدراسات السابقة انھا خلت من ربط فاعلیة تقنیة العدسات الملونة بتأثیر 

و قد . ت من أي اشارة الى مفھوم الذاتاي برنامج تدریبي على فاعلیة التقنیة و كذلك خل

اشتركت معظم الدراسات السابقة باستخدام اختبار ویلكنز لسرعة القراءة كما انھا اشتركت بنفس 

اجراءات اإلستبعاد فیما یخص عمل فحص نظر شامل للمریض للتأكد من عدم وجود ایة 

سات السابقة و التي تناولت و فیما یتعلق بمتغیر الجنس فلم تجد اي من الدرا. اعاقات بصریة

لذلك فقد تمیزت الدراسة الحالیة بتناولھا التربوي المعمق  .متغیر الجنس اثر ذي داللة احصائیة

للمشكلة من خالل دراستھا لتأثیر فاعلیة برنامج تدریبي مصاحب و كذلك من خالل تناولھا 

  .لخاصةلمتغیر مفھوم الذات و الذي یعد تحسینھ أحد أھم أھداف التربیة ا
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  الطریقة و اإلجراءات
  :أفراد الدراسة

الصفوف من الرابع (العلیا  المرحلة اإلبتدائیة الذكور في طالبالمجتمع الدراسة من  تكون
في مدارس مدینة الریاض في المملكة العربیة السعودیة  )اإلبتدائي و حتى السادس اإلبتدائي

تابع  )مركز تربوي طبي( الخاصة والحكومیة و العالمیة و الذین یزورون مركز رعایة النظر 
   .بسبب مشكالت في قدراتھم القرائیة لمؤسسة رعایة النظر

اختیار عینة  یراجع المركز حاالت كثیرة من األطفال الذین یواجھون مشكالت أكادیمیة، تم
الدراسة من الذین یعانون الدیسلكسیا منھم حیث تم اجراء الفحوصات التشخیصیة الخاصة 
بالدیسلكسیا للتأكد من سالمة التشخیص كذلك تم اخضاعھم لفحص نظر شامل حتى یتم استثناء 

ً و طفل عشوائی 60تم اختیار  .أیة اعاقات بصریة كذلك تم أخذ موافقتھم على اجراءات الدراسة ا
  .تم توزیعھم على مجموعتین ضابطة و تجریبیة

  :أدوات الدراسة
ادوات الدراسة الى قسمین، قسم یتعلق بتشخیص الدیسلكسیا و قسم یتعلق  انقسمت

  .المناسبة لكل الملونة باختیار مرشحات كروماجین

  : ادوات تشخیص الدیسلكسیا و تشمل
النسخة األردنیة والتي طورتھا  اإلختبارات اإلدراكیة السمعیة والبصریة المقننة  - أ

كلیة ( كلیة األمیره ثروت وھذه اإلختبارات و اغراضھا بحسب شرح المصدر

  :ھي) 1996األمیره ثروت 

وھو یستخدم في التعرف الى قدرة الطفل على تذكر :  اختبار سعة الذاكرة السمعیة .1

كان ثمة سالسل من الكلمات متدرجة في الطول ،ویساعد في التعرف الى ما اذا 

قصور  في جانب اساسي من معالجة المعلومات في مجال الذاكرة السمعیة ،والتعرف 

الى مدى استعداد الطفل للتعلم والى ایة جوانب قصور یمكن ان یعاني منھا في تطوره 

   .المعرفي والنفسي واالجتماعي 

فل على تذكر وھو یستخدم في التعرف الى قدرة الط:  اختبار الذاكرة السمعیة التتابعیة .2

سالسل ارقام متدرجة في الطول ، وذلك للتعرف الى ایة قصور قائم في معالجة 

المعلومات في نطاق الذاكرة السمعیة والتعرف الى مدى استعداد الطفل للتعلم والى ایة 

 جوانب قصور یمكن ان یعاني منھا في تطوره المعرفي والنفسي واالجتماعي 
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وھو یستخدم في تقییم قدرة الطفل على تمییز :  معياختبار مھارات التحلیل الس .3

االصوات في الكالم المنطوق ، والتعرف الى مدى استعداده لتعلم القراءة والتھجئة 

 .واالمالء 

  

یستخدم للتعرف على قدرة المفحوص على التمییز بین : اختبار التمییز السمعي  .4

 .الكلمات 

التنبؤ بمستوى االداء في مھمات قرائیة  یستخدم في:  اختبار التداعي البصري الحركي .5

 . او امالئیة او حسابیة 

یستخدم للكشف عن ایة صعوبات یعاني منھا الطفل في :  اختبار التحلیل البصري .6

مرحلة التعلیم االساسي في مھارات ذات صلة بتعلم القراءة والكتابة ، وتصمیم برامج 

 .عالجیة لمشكالت اللغة والكالم عند االطفال 

وفیھ اتباع التعلیمات ،ورسم األشكال ، وتقلیدھا ، : تبار التكامل البصري الحركي اخ .7

 .ومراعاة الترتیب 

  )توني(اختبار الذكاء غیر اللفظي   - ب

كمقیاس للقدره العقلیھ العامھ وھو األنسب لتحدید القدرات العقلیھ العامھ للمصابین 

كما انھ ال یحتاج الى وقت بالدیسلكسیا حیث انھ ال یعتمد على مھارات القراءه 

  ).2002الروسان، ( طویل لتطبیقھ 

  :ادوات اختیار عدسات كروماجین المناسبھ لكل مریض وتشمل     
حیث تم تعریب ھذا : Wilkins rate of reading testاختبار ویلكنز لسرعة القراءة  - 1

َ ھذ(اإلختبار من قبل الباحث  م علیھا بنسختھ على نفس األسس التي قا) األطروحة همعد

كلمھ ھي عبارة عن تكرار  150وھو عباره عن اربع فقرات كل فقرة مكونھ من  .األصلیھ

 ِ ◌ ِ ◌ ِ ◌ ِ كلمھ اساسیة مكرره في جمیع الفقرات بترتیب مختلف و ھذه الكلمات بسیطھ مكونة  15ل

من ثالث الى اربع احرف اختیرت لتقیس القدرة على القراءة ولیس األخطاء النحویة لذلك فھي 

 window wordالكلمات مطبوعة باستخدام برنامج ویندوز . جمل كلمات غیر مترابطة في 

للحرف بدون تغمیق  12بحیث ال یكون ھناك فراغات بین الكلمات وبین األسطر و بحجم 

)Wilkins et al, 1996 .(  

و ھو عباره عن مجموعھ من :  Chromagen trial setنظام فحص فالتر كروماجین  - 2

ر للفحص حیث یتم وضع العدسات في اإلطار لیجربھا المریض و العدسات الملونھ تأتي مع اطا
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و ھذا النظام تم الحصول علیھ من الشركھ المصنعھ البریطانیھ . لیتم اجراء اختبار القراءه علیھ

Cantor & Nissel .  

  :إجراءات الدراسة
استقبال الطلبھ المراجعین لمركز رعایة النظر في الریاض و الذین یعانون من  تمَ 

طفل إلستبعاد ایة حاالت اعاقة لكل اوال عمل فحص نظر شامل  وبھ في القراءه حیث تمَ صع

اإلختبارات اإلدراكیھ (   اجراء اإلختبارات التشخیصیھ للدیسلكسیا بصریھ و من ثم تمَ 

دراسة سجل  بعد ذلك تمَ ) توني(و كذلك اختبار الذكاء غیر اللفظي ) السمعیھ و البصریھ

  .مقابلة ذویھ لإللمام بجمیع جوانب التشخیص الطالب األكادیمي و

كروماجین المناسبة لكل طفل، حیث یطلب من الطفل  مرشحاتتطبیق خطوات اختیار  تمَ 

فیھا رصد عدد الكلمات التي قرأھا  تمَ قراءة اختبار ویلكنز لسرعة القراءة لمدة دقیقتین 

روماجین حیث یقرأ الطفل تجریب عدسات ك تمَ الطفل وعدد األخطاء التي وقع بھا ومن ثم 

 تمَ . رصد عدد الكلمات المقروءه و عدد األخطاء  تمَ باستخدام كل عدسھ لمدة دقیقتین و 

في النھایھ  تمَ تجریب المجموعھ الكاملھ من عدسات كروماجین والبالغھ ثمان عدسات حتى 

ان یكون  اختیار زوج العدسات الذي ادى الى اكبر تحسین في القدره القرائیھ، مع مالحظة

 ,Harris et al(ھناك فترة راحھ مقدارھا على األقل نصف ساعھ بین الفحص و اآلخر 

1999 .(  

بعد أن تم إختیار المرشحات المناسبة لكل طفل تم عمل إختبار ویلكنز لسرعة القراءة 

ألفراد ) مع استخدام العدسات(و اختبار بعدي ) دون استخدام العدسات( اختبار قبلي 

  .ن التجریبیة و الضابطةالمجموعتی

  :تصمیم الدراسة و المعالجة اإلحصائیة
أسئلتھا، حیث قسمت عینة الدراسة الى  لإلج بة علىاتبعت الدراسة المنھج التجریبي 

  :مجموعتین

  .التي لم تتعرض لتقنیة المرشحات الملونة المجموعة الضابطة

  .الملونةو التي تعرضت لتقنیة المرشحات المجموعة التجریبیة 

  :و فیما یلي تحدید لمتغیرات الدراسة

  :المتغیر المستقل

  تقنیة المرشحات الملونة - 1

  :المتغیر التابع

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  المھارات القرائیة - 1

ً على ذلك یكون التصمیم التجریبي كمایلي   :و بناءا

  :المجموعة الضابطة

  قیاس بعدي  -عدم تقدیم تقنیة المرشحات الملونة  –) لسرعة القراءة(قیاس قبلي 

  :المجموعة التجریبیة

  قیاس بعدي –تقدیم تقنیة المرشحات الملونة  –) لسرعة القراءة(قیاس قبلي 

 ً و لتحدید فاعلیة المرشحات الملونة في تحسین القدرات القرائیة تم تحلیل النتائج احصائیا

  .باستخدام اختبار تي لمعرفة داللة الفروق بین متوسطات المجموعات الثالث
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  النتائج
 ) عدد الكلمات التي قرأھا الطفل في الدقیقة(معدل سرعة القراءة : المجموعة الضابطة

رقم 
  الطفل

  قیاس قبلي
  

  قیاس بعدي

1  45  47  
2  32  32  
3  44  43  
4  52  52  
5  42  42  
6  33  34  
7  37  38  
8  39  38  
9  43  43  
10  46  45  
11  29  30  
12  28  29  
13  44  46  
14  37  38  
15  38  38  
16  51  50  
17  54  53  
18  61  60  
19  29  29  
20  39  39  
21  49  46  
22  37  35  
23  48  46  
24  52  54  
25  20  19  
26  29  26  
27  39  38  
28  56  55  
29  47  44  
30  59  60  

  )1(جدول رقم 
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  )الدقیقة عدد الكلمات التي قرأھا الطفل في ( معدل سرعة القراءة : المجموعة التجریبیة

رقم 
  الطفل

  قیاس قبلي
  

  قیاس بعدي

1  29  33  
2  35  41  
3  49  66  
4  62  70  
5  33  46  
6  43  53  
7  49  63  
8  47  56  
9  44  59  
10  42  59  
11  31  39  
12  49  77  
13  37  46  
14  37  58  
15  41  49  
16  37  50  
17  41  49  
18  49  58  
19  32  49  
20  35  44  
21  47  56  
22  36  52  
23  47  56  
24  45  64  
25  37  44  
26  36  51  
27  29  43  
28  33  42  
29  46  67  
30  29  43  

  )2(جدول رقم 
  

یوجد فرق ذو داللة : " النتائج المتعلقة بالفرضیة و التي نصت على أنھتحلیل 
بین المجموعة التجریبیة و التي تستخدم )  α ≥ 0.05( إحصائیة عند مستوى 

  ."المجموعة الضابطة في تحسن القدرة القرائیةتقنیة المرشحات الملونة و 
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حساب المتوسطات الحسابیة و اإلنحرافات المعیاریة لكل من  إلختبار ھذه الفرضیة تم

  :المجموعتین الضابطة و التجریبیة على مقیاس سرعة القراءة و الجدول التالي یوضح ذلك

  

  المجموعة
  اإلختبار البعدي  اإلختبار القبلي

  اإلنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  اإلنحراف المعیاري  ابيالمتوسط الحس

المجموعة 

  الضابطة
41,21  4،36  41,33  5،11  

المجموعة 

  التجریبیة األولى
41،11  4،78  52،42  4،33  

  )3(جدول رقم 

أن متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة على اإلختبار القبلي ) 3(یالحظ من الجدول رقم 

في حین ). 41،33(ولم یتغیر على اإلختبار البعدي حیث كان )  41،21(كان لسرعة القراءة 

) 41،11(متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة على اإلختبار القبلي لسرعة القراءة  بلغ

  ).52،42(وقد ارتفع في اإلختبار البعدي لیصل الى 

ً  و یالحظ من متوسطات المجموعة التجریبیة على اإلختبارین القبلي و البعدي أن ھناك فروقا

ً تم استخدام اختبار تي حیث تبین أن ھذه  واضحة و للكشف عن داللة ھذه الفروق احصائیا

مما یشیر الى أن سرعة أفراد المجموعة  ) α ≥ 0.05( الفروق دالة احصائیا عند مستوى 

إننا نقبل الفرضیة و التجریبیة في القراءة قد زادت باستخدام تقنیة المرشحات الملونة و بالتالي ف

بین )  α ≥ 0.05( یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى : " أنھالتي تنص على 

المجموعة التجریبیة و التي تستخدم تقنیة المرشحات الملونة و المجموعة الضابطة 

  ."في تحسن القدرة القرائیة
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