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تأثير تقنية فالتر كروماجين على المصابين بالديسلكسيا

د .حسام شعبان  /مركز رعاية النظر

المقدمة
الديسلكسيا ھي احد انواع صعوبات التعلم و التي تصيب ما يقارب من  % ١٠–٥من
المجتمع الطالبي ) (Ramus et al, 2003و أكثر ما تعاني منه ھذه الفئة من األطفال ھو تدني
مفھوم الذات وذلك ألنھم ال يستطيعون أن يعبروا عن كامل قدراتھم األكاديمية على الرغم من
مقدرتھم العقلية الطبيعية ) .(Facoetti et al, 2005
تباينت الدراسات في تحديد األسباب العصبية للديسلكسيا و ان كانت اخر الدراسات و اكثرھا
قبوال تشير الى خلل في نظام الخاليا الكبيرة الممغنطة  magnocellular systemيؤدي الى
خلل في سرعة نقل المعلومة الى الدماغ )  .(Solan et al ,2004و ھذه الخاليا تصل مابين
شبكية العين و القشرة البصرية في الدماغ ،وقد بينت ھذه الدراسات انھا اقل حجما و تنظيما
عند نسبة كبيرة من المصابين بالديسلكسيا وال شك ان الجانب البحثي في ھذا المجال ما زال في
بدايته و ذلك لصعوبة العمل على النواحي العصبية الدقيقة جدا والتي تتطلب تجھيزات معقدة.
تم البدء باستخدام تقنية المرشحات الملونة كوسيلة لمساعدة المصابين بالديسلكسيا على القراءة
في بداية عقد الثمانينات من ھذا القرن ) (Evans,1997حيث تباينت الدراسات في مدى
فاعليتھا ،من ھنا كانت أھمية ھذه الدراسة من اجل التحقق من فاعلية ھذه التقنية.

صعوبات

القراءة:

القراءة من أھم المھارات التي تعلم في المدرسة  .وتؤدي الصعوبات في القراءة إلى فشل في
كثير من المواد األخرى في المنھاج .وحتى يستطيع الطالب تحقيق النجاح في أي مادة يجب
عليه أن يكون قادراً على القراءة .
تقدمت الرابطة البريطانية للدسلكسيا بالتعريف التالي للدسلكسيا عام  " :٢٠٠٣الدسلكسيا ھي
خليط من القدرات والصعوبات الموجودة عند األفراد والتي تؤثر على عملية التعلم في واحدة أو
أكثر من مھارات القراءة والكتابة والھجاء .وربما تكون ھناك صعوبات أخرى مصاحبة
والسيما فيما يتعلق بعمليات التعامل مع المعلومات والذاكرة قصيرة األجل ،والتتابع واإلدراك
البصري والسمعي للمعلومات واللغة المنطوقة والمھارات الحركية .وھذه الصعوبة لھا عالقة

خاصة بإستخدام وإتقان اللغة المكتوبة وقد تظھر أيضا ً في إستخدام الحروف األلفبائية واألرقام
والنوتة الموسيقية.
كمUUا تقUUدمت مجموعUUة عمUUل تابعUUة للرابطUUة العالميUUة للدسلكسUUيا عUUام  ٢٠٠٣بUUالتعريف التUUالي
للدسلكسUUيا" :الدسلكسUUيا ھUUي صUUعوبة تعلUUم خاصUUة عصUUبية المنشUUأ ،تتميUUز بمشUUكالت فUUي دقUUة أو
سUUرعة التعUUرف علUUى المفUUردات والھجUUاء السUUيء .وھUUذه الصUUعوبات تنشUUأ فUUي العUUادة مUUن مشUUكلة
تصUUيب المكUUون الفونولUUوجي )األصUUواتي( للغUUـة ودائمUUا غيUUر متوقعUUة عنUUد األفUUراد إذا قورنUUت
بقدراتھم المعرفية األخرى مع توافر وسائل التدريس الفعالة .والنتائج الثانوية لھذه الصعوبات قد
تتضUUمن مشUUكالت فUUي القUUراءة والفھUUم وقلUUة الخبUUرة فUUي مجUUال القUUراءة التUUي تعيUUق بUUدورھا نمUUو
المفردات والخبرة عند األفراد.
و ھنUUUUUاك العديUUUUUد مUUUUUن التعريفUUUUUات األخUUUUUرى التUUUUUي ظھUUUUUرت لصUUUUUعوبات القUUUUUراءة أبرزھUUUUUا:
تعريUف (Rea Reason and Ren Boot, 1994) :حيUث يعUرف كUل منھمUا صUعوبات
القUUراءة الخاصUUة بأنھUUا القصUUور الواضUUح والمسUUتمر فUUي القUUدرة علUUى التقUUدم فUUي قUUراءة الكلمUUات
المطبوعة بحيث يحول بطء تقدم الطفل فUي منطقتUي الصUوتيات والطالقUة دون دخUول ووصUول
الطفل إلى منطقة فھم المعنى.
تعريف (Tizard and Whitmor, 1970 ) :حيث يعرفان الطفل ذو صعوبات القراءة
الخاصة على انه ذلك الطفل الذي يقل مستوى القراءة لديه بمقدار سنتين وأربعة شھور عن
المستوى المتوقع له بالنسبة لعمره أو لمستوى ذكائه.
أنماط الصعوبات الخاصة بالقراءة:
تعد صعوبات القراءة من أكثر الموضوعات انتشاراً بين الطلبة ذوي الصعوبات التعليمية ،حيث
تتمثل ھذه الصعوبات فيما يلي):(Ramus, et al, 2003
 - ١حذف بعض الكلمات أو أجزاء من الكلمة المقروءة ،فمثالً عبارة ) سافرت بالطائرة ( قد
يقرأھا الطالب ) سافر بالطائرة (.
 - ٢إضافة بعض الكلمات غير الموجودة في النص األصلي إلى الجملة ،أو بعض المقاطع أو
األحرف إلى الكلمة المقروءة فمثالً كلمة ) سافرت بالطائرة ( قد يقرأھا ) سافرت بالطائرة إلى
أمريكا (.
 - ٣إبدال بعض الكلمات بأخرى قد تحمل بعضا ً من معناھا ،فمثالً قد يقرأ كلمة )العالية( بدالً

من ) المرتفعة ( أو ) الطالب ( بدالً من ) التالميذ ( أو أن يقرأ )حسام ولد شجاع ( وھكذا.
 - ٤إعادة بعض الكلمات أكثر من مرة بدون أي مبرر فمثالً قد يقرأ ) غسلت األم الثياب (
فيقول ) :غسلت األم  yغسلت األم الثياب (.
 - ٥قلب األحرف وتبديلھا ،وھي من أھم األخطاء الشائعة في صعوبات القراءة حيث يقرأ
الطالب الكلمات أو المقاطع معكوسة ،وكأنه يراھا في المرآة :فقد يقرأ كلمة ) برد ( فيقول )
درب ( وأحيانا ً يخطئ في ترتيب أحرف الكلمة  ،فقد يقرا كلمة ) الفت ( فيقول ) فتل ( وھكذا .
 -٦ضعف في التمييز بين األحرف المتشابھة رسما ً ،والمختلفة لفظا ً مثل) ع و غ ( أو )ج و ح
و خ( أو ) ب و ت و ث و ن ( أو ) س وش ( وھكذا.
 -٧ضعف في التمييز بين األحرف المتشابھة لفظا ً والمختلفة رسما ً مثل  ) :ك و ق ( أو )ت و
د و ظ ض ( أو ) س و ز ( وھكذا  ،وھذا الضعف في تميز األحرف ينعكس بطبيعة الحال على
قراءته للكلمات أو الجمل التي تتضمن مثل ھذه األحرف  ،فھو قد يقرأ ) توت ( فيقول ) دود (.
 -٨ضعف في التمييز بين أحرف العلة فقد يقرأ كلمة ) فول ( فيقول ) فيل (.
 - ٩صعوبة في تتبع مكان الوصول في القراءة وازدياد حيرته ،وارتباكه عند االنتقال من نھاية
السطر إلى بداية السطر الذي يليه أثناء القراءة.
 -١٠قراءة الجملة بطريقة سريعة وغير واضحة.
 -١١قراءة الجملة بطريقة بطيئة كلمة/كلمة.
ويذكر )السيد (٢٠٠٣ ،أنه يمكن إجمال أشكال صعوبات تعلم القراءة في أحد عشر شكال أو
نمطا أو نوعا لصعوبات تعلم القراءة كما يلي:
-١صعوبة تمييز الكلمات البصرية . Sight Word Recognition Disability
-٢صعوبة تسمية الحروف . Disability Naming Letters
-٣صعوبة الربط بين الحرف وصوته . Pointing to Letters Disability
-٤صعوبة التوصيل بين الحروف والكلمات Matching Letters and Words
Disability
-٥صعوبة تحليل الكلمات الجديدة New Words Analysis Disability
-٦صعوبة القدرة على دمج الوحدات الصوتية للكلمة Disability Phonemes Blending
-٧صعوبة نطق الوحدات الصوتية Phonics Disability
-٨صعوبة التمييز السمعي Auditory Discrimination Disability
-٩صعوبة نطق المقاطع الصوتية للكلمات الغير ذات معنى
Words Disability Pronounce Multisyllabic Nonsense

-١٠صعوبة تتبع سالسل الحروف من اليمين إلى اليسار test Right to left
Sequencing
-١١صعوبة الغلق باستخدام مؤشرات السياق Test Contextual Close

تقنية المرشحات الملونة:
بدأ استخدام المرشحات الملونة لمساعدة المصابين بالديسلكسيا منذ عام  ١٩٨٠بواسطة عالمة
اميركيةاسمھا ايرلن )  (Robinson & Foreman, 1999و قد اطلقت على الخلل الذي
يصحح بھذه المرشحات اسم متالزمة ايرلن  Irlen syndromeو اصبح يعرف فيما بعد باسم
متالزمة ايرلن ميرز  Irlen-Meares syndromeبعد ان وصفته العالمة ميرز بشكل أوسع
وبعد ذلك اصبح يعرف ھذا الخلل باسم متالزمة الحساسية الضوئية schotopic sensitivity
syndromeعلى اعتبار ان األعراض مرتبطة بحساسية المريض للضوء مما يؤدي الى
صعوبة القراءة .و قد القت التسمية و طريقة العالج الكثير من الجدل في ذلك الوقت )
 (Joubert,2000وكان أول من حول األنظار حول فاعلية ھذه التقنية للمصابين بالديسلكسيا ھو
العالم ويلكنز و الذي طور جھازا معدا لھذا الغرض يسمى انتيوتف كلريميتر

Intuitive

 ( Joubert,2000) colorimeterو من ثم تطوير نظام فالتر كروماجين مؤخرا على يد
العالم ھاريس و الذي حاز نظامه على موافقة دائرة الدواء األمريكية ) FDA approved
.(Evans & Joseph, 2002
أدى لجوء العديد من المصابين بالديسلكسيا للعالج بھذه الطريقة وتطور ھذه التقنية فيما بعد الى
نشوء أدب بحثي حول الموضوع يشير في معظمه الى فاعلية ھذه التقنية في مساعدة المصابين
بالديسلكسيا ) (Joubert,2000و ان كانت بعض الدراسات تشكك في فاعلية ھذه التقنية
).(Evans,1997

مشكلة الدراسة:
الديسلكسيا من أكثر فئات صعوبات التعلم انتشاراً و قد ازداد عدد المصابين الذين
يستخدمون تقنية المرشحات الملونة في اآلونة األخيرة سواء كوسيلة وحيدة للعالج أو وسيلة
مساعدة بوجود برنامج تدريبي .و الغرض من ھذه الدراسة ھو استقصاء أثر استخدام تقنية
المرشحات الملونة على القدرة القرائية للمصابين بالديسلكسيا.
فرضية الدراسة:
 يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  ٠,٠٥بين المجموعة التجريبية التي تستخدمتقنية المرشحات الملونة و المجموعة الضابطة في تحسن القدرة القرائية.

مصطلحات الدراسة:
 -١الديسلكسيا :Dyslexia
صعوبه محددة في القراءه ذات منشأ عصبي و ليست ناتجه عن اسباب بيئيه او اي نوع
من انواع اإلعاقات و تكون القدره العقليه للفرد متوسطه او فوق المتوسطه ) Jaskowski
.(& Rusiak, 2005
 -٢مرشحات كروما جين الملونة :Chromagen colored lenses
عدسات ملونه خاصه تستخدم على شكل نظاره او عدسات الصقه تم تطويرھا لتقليل
األعراض المصاحبه للديسلكسيا و بالتالي تحسين القدره القرائيه لدى المصابين بالديسلكسيا
).(Harris & Hill, 1998
 -٣اختبار ويلكنزلسرعة القراءة :The Wilkins rate of reading test
اختبار يتكون من  ١٥كلمه موزعه بترتيب عشوائي على اربع فقرات في كل فقره ١٥٠
كلمه و يستخدم ھذا اإلختبار لقياس السرعه في القراءه ).(Wilkins et al, 1996

حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة باألدوات المستخدمة فيھا و ھي ادوات متعلقة بتشخيص الديسلكسيا و ادوات
متعلقة باختيار مرشحات كروماجين المناسبة لكل مريض كذلك تتحد الدراسة باللغة المستخدمة و ھي
اللغة العربية.

اإلطار النظري و الدراسات السابقة
 -١اإلطار النظري:
مقدمة:
الشك في أن صعوبة القراءة شغلت حيزا كبيرا من تفكير المھتمين في مجال التربية الخاصة و
التربية بشكل عام خاصة اذا ما علمنا أن المصابين بصعوبة القراءة يمتلكون قدرات متميزة في
التفكير اإلبداعي ) (Davis, 1997إذا ما استغلت بشكل ايجابي فإنھا ستسھم بال شك في رفعة
المجتمع و تقدمه.
وال شك في أن البحث في الوسائل التي تسھم في التقليل من شدة الصعوبة التعلمية ستساھم في
أن يصبح الطفل المصاب بصعوبة القراءة عنصرا ايجابيا يمتلك المھارات و القدرات الالزمة
للنھوض بنفسه و مجتمعه .و قد تناول الباحث المحاور التالية في عرضه لإلطار النظري
للدراسة:

المحور األول :صعوبة القراءة:
إن أكثر األسباب شيوعا ً في عدم تطوير القراءة المبكرة لألحرف يعود في األساس إلى ضعف
الطلبة في إتقان العمليات الفونيمية للغة  .ويعتبر أفضل المؤشرات على صعوبة القراءة لدى
طلبة الصف األول وحتى الصف الثالث  :الوعي الفونيمي  ،سرعة تسمية األحرف واألرقام
واألشياء  ،والوعي بالمادة المطبوعة .وقد بين ) (Lion ,2003بأن حوالي  %٨٠من الطلبة
ذوي الصعوبات التعلم يعتبرون مؤھلين لتلقي خدمات التربية الخاصة وذلك بسبب معاناتھم من
فشل القراءة ز وقد أوضح أيضا أن معظم صعوبات القراءة تنتج عن ضعف عملية التدريس
وصعوبة الكشف المبكر للحاالت األكثر عرضة لإلصابة وكذلك عدم التدخل المبكر في المرحلة
المناسبة لمعالجة مثل ھذه الصعوبات .
ھذا ويعتمد التدريس الفعال للقراءة على تقديمه في مرحلة مبكرة وإجراء تقييم مستمر لمعرفة
مدى تقدم الطفل في إتقان مھارات القراءة  .ھذا النوع من التقييم المستمر يجب أن يركز على :
الوعي الفونيمي  ،والمفردات  ،وسرعة تسمية الحروف .وقد أظھرت الدراسات التي أجريت
في العقدين الماضيين نتائج مكثفة تبين أن األطفال الذين لم يتلقوا تدريبا ً مبكراً على مھارات
القراءة فأنه يصعب عليھم اللحاق بأقرانھم العاديين ممن أتيحت لھم فرص تدريسية أفضل .
فالقارىء الذي يكون ضعيفا منذ الصف األول يبقى كذلك لمعظم حياته المدرسية .
يعتقد بأنه يصعب تعلم القراءة دون تدريسھا بشكل مباشر مما يضع مسؤوليات كبيرة
على عاتق المدرسين لمعرفة مبادىء تعليم القراءة الصحيحة وإتقان مھارات تدريسھا بشكل
مناسب .وقد أشار )  ( Mcguinness, 1997إلى أن تأثير التدريس المبكر للقراءة يجعل من
السنوات الثالث األولى من حياة الطفل المدرسية مرحله ھامه.
لقد أشار المعھد األمريكي للتقييم في عام  ٢٠٠٠بأن أكثر من ثلث األطفال في الصف
الرابع وكذلك  %٦٨من األطفال في سن المدرسة ال يمتلكون المھارات الضرورية التي
تساعدھم إلى المستويات الدنيا من إتقان عملية القراءة  .وقد بين ) ( Honig, 1997أيضا بأن
المقدرة على تفسير الرموز في الصف األول تعتبر مؤشراً بنسبة  %٩٠ – ٨٠على إتقان
مھارات الفھم القرائي في الصفين الثاني والثالث  ،كما أنھا تعتبر مؤشراً بنسبة  %٤٠على
إتقان مھارات الفھم القرائي في الصف التاسع  .إضافة إلى ذلك فإن الفشل في القراءة يزيد مع
مرور الوقت كما أنه يخفف من الدافعية للقراءة مما يقلل من رغبة مثل ھؤالء الطلبة على
القراءة ويزيد من مشكالتھم بالتالي في الطالقة اللغوية كذلك تحصيلھم المدرسي .

وتجدر اإلشارة إلى أن الباحثين يجمعون على أھمية العناصر التالية في تعلم
القراءة):(Facoite, 2006
-١

المقدرة على ممارسة العمليات اللغوية يساعد في فھم العالقة بين الحرف وصوته.

-٢

جميع األطفال بحاجة إلى تدريس مباشر ومنظم في تعليم األصوات وكذلك تعريضھم إلى
مادة قرائية ثرية .

-٣

تعتبر استراتيجيات الفھم وتطوير اللغة والكتابة أساسية لكل األطفال حتى خالل المرحلة
المبكرة من تطور القراءة .

 -٤تعتبر مساعدة األطفال على تطوير االھتمام بالقراءة واالستمتاع لھا بنفس المستوى من
أھمية تطوير مھارات القراءة األساسية.
و قد القى موضوع األسباب المؤدية الى صعوبات القراءة جدال كبيرا في العقود الماضية )(،
غير أنه في السنوات األخيرة اصبح ھناك شبه اتفاق على نظريتين اساسيتين ھما األكثر قبوال
في تفسير اسباب الديسلكسيا )( .و ھاتان النظريتان ھما:
 -١نظرية المعالجة النغمية )الفونومية( Phonological Processing Theory
 -٢نظرية الخاليا الكبيرة الممغنطة Magnocellular Theory
ف99ي النظري99ة األول99ى يش99دد الب99احثون عل99ى العالقUUة االيجابيUUة بUUين التطUUور السUUليم للUUوعي النغمUUي
والمعالجة النغمية لمعطيات كالمية وبين االكتساب السليم للمھUارات اللغويUه وخاصUة االكاديميUه
كUالقراءة والكتابUة )(Passenger, Stuart, & Snowling, 2001; Stanovich, 1988
Terrell,
و المقصود بالوعي النغمي أو الفونيمي ھو أنه اذا أردنا تحليل الكلمات الملفوظة الى مركباتھا
فاننا نصل الى اصغر وحدة صوتية في الكلمة والتي تسمى النغمة ) (Phonemeومن ھنا
تنطلق عملية القراءة .فالقراءة ھي إستنباط النغمات التي تكوّ ن الكلمات الملفوظة من خالل
االشكال والتي تسمى االحرف فلذلك الصورة الشكلية للكلمة او الصورة
الحرفية ) (Orthographic Patternتحوي بداخلھا ھذه النغمات الصوتية التي تشكل اللفظ
النغمي للكلمة.
مUن ھنUUا عمليUة القUUراءة بشUكل عUUام تصUUبو الUى تعلUUيم القUارىء ان يفUUك النغمUات المالئمUUة بحسUUب
االحرف بالكلمة وضمھا بحسب تسلسلھا مUن اجUل ان يصUل الUى اللفUظ السUليم للكلمUة .ان عمليUة
المعالجة ھذه )اي فك النغمات حسب االشكال الصورية لالحرف ومن ثم ضمھا بشكل تسلسUلي(
ھUUي عمليUUة تفكيريUUة تحتUUاج الUUى مھUUارات لغويUUة كالUUذاكرة الفعالUUة اللغويUUة والمقUUدرة علUUى مالئمUUة
الصUUUUوت او النغمUUUUة المالئمUUUUة للشUUUUكل الحرفUUUUي .وھUUUUذة العمليUUUUة تعUUUUرف بالمعالجUUUUة النغميUUUUة

) (Phonological Processingبحيث ان ھذه المكانيكيUات المتعلقUة بعمليUة المعالجUة النغميUة
تبدأ اوال من الوعي للنغمات المكونة لاللفاظ الكالمية ) .(Snowling, 2001وذلك من اجUل ان
يتسنى للطفل الذي يبدأ بتعلم القراءة ان يربط ما بين النغمات التي تلفظ بالكلمUة ومUا بUين تمثيلھUا
الحرفي وبالعكس.
لذلك فإن عسير القراءة يجد صعوبة في مالئمة الصوت المالئم للشكل الحرفUي بحيUث تنبUع ھUذه
الصعوبة من عدم االكتساب السليم للعالقة القائمة ما بين النغمات واالشكال الحرفية التUي تمثلھUا
في اللغة ،او ان ذلك القاريء عسير القراءة يعاني من بطىء في معالجة المعلومات وبطىء فUي
االسUUتخراج اللفظUUي والتسUUمية التUUي مUUن شUUأنھا ان تبطUUىء بشUUكل ملحUUوظ قUUدرة القUUاريء علUUى
اسUUتخراج النغمUUات المالئمUUة لالشUUكال الحرفيUUة فUUي الكلمUUة المسUUتھدفة .ان ھUUذا االشUUكال او ذاك
يضUUعان القUUاريء فUUي موضUUع يسUUتنفذ فيUUه معظUUم مصUUادر التركيUUز لديUUه فUUي عمليUUة فUUك النغمUUات
والمالئمة الحرفية نغميUه بحيUث ان النتيجUه الحتميUه لھUذا االشUكال ھUو عUدم نجاعUة عمUل جھUاز
التUUذكر الفعUUال نتيج Uة للجھUUد التفكيUUري المبUUذول فUUي عمليUUة الفUUك النغمUUي ونتيجUUة السUUتنفاذ جميUUع
مصادر التركيز .بناءا ًعليه فأن القارىء يستصUعب الوصUول الUى الUى اللفUظ الUدقيق لUذلك نUراه
ينسى مUا قUد قUام بفكUه مUن نغمUات او استصUعب مالئمUة النغمUة لشUكل حرفUي معUين او قUام بضUم
النغمات بترتيبھا غير الصحيح وھكذا مما يولد اخطاء في القراءة .مثال من الممكن ان يقوم الولد
بقراءة الكلمة صوريا نتيجة لفشله بقراءتھا عن طريق الفك النغمي )طه.(٢٠٠٣ ،
االبحاث تؤكد ان ادمغة عسيري القراءة تعتمد مناطق دماغية مختلفة في عملية القراءة عUن تلUك
التUUي تعتمUUدھا ادمغUUة القUUراء العUUاديون (Flowers, Wood, & Naylor, 1991; Pugh,
) Mencl, Jenner, Lee, Katz, Frost, Shaywitz, & Shaywitz,2001بحيUث ان
عسيري القراءة يعتمUدون علUى منطقUة االلتفUاف المتUدني االمUامي )(Inferior frontal gyrus
ومنھا منطقة االستخراج اللفظي – بروكا ) (BrocaبينمUا يعتمUد القUراء العUاديون علUى الجھUاز
الUدماغي المسUمى  parietal – temporoنسUبة الUى موقعUه الUدماغي و الUذي يحتUوي علUى
االلتف Uاف الUUزاوي ) (angular gyrusوالجھUUاز التزامنUUي العلUUوي Superior temporal
) (systemباالضUافه الUى المنطقUه المسUماة بUال  Occipito – TemporalوتضUم اجUزاء مUن
القسUUم البصUUري التزامنUUي وھUUي تتطUUور متUUأخر ًة نسUUبيا ً ومسUUؤولة باالسUUاس عUUن التعUUرف علUUى
الكلمات بعد االنكشاف عليھUا لمUدة طويلUة .البحUث العلمUي يؤكUد بUـأن ھUذه المنUاطق التUي ذكUرت
والتي اكتشUف بUأن القUراء العUاديون يعتمUدون عليھUا بشUكل اساسUي فUي عمليUة القUراءة ھUي غيUر
متطورة بالشكل السليم لدى عسيري القراءة لذلك نرى ان اعتمادھم ھو على مناطق اماميUة كمUا
ذكر اعاله .للتوضيح انظر الشكل ادناه .

من ھنا فأن االبحاث تالحظ وجود اعتماد دماغي على المنUاطق االماميUه فUي الجUزء االيسUر مUن
الدماغ لدى معظم عسيري القراءه ) (Anterior regionفي حال عUدم نجاعUة المنUاطق الخلفيUة
 Posterior) (regionفUUي النصUUف االيسUUر مUUن الUUدماغ والتUUي تشUUكل المنUUاطق االساسUUية التUUي
تعتمدھا ادمغة معظم القراء العاديون كما تظھر االبحاث.
أما النظرية الثانية وھي النظرية التي اعتمدھا جوبرت في مراجعته لتفسير صعوبة القراءة
فتتضمن وجود نظامين يتداخالن في عملية القراءة ،نظام مستمر  sustained systemو نظام
متقطع  transient systemحيث انه عند القراءة فإن العين تخضع لحركات متتابعة مفصولة
بوقفات تثبيت حيث ان كل وقفة تثبيت تستمر  ٢٥جزء من الثانية و ھذه الفترة كافيه للسماح
بتجميع ستة أحرف ثم تقوم العين بحركة تتابعيه لمجموعة الحروف التالية .خالل وقفة التثبيت
يتم تشكيل صورة للحروف في الدماغ و من ثم يجب ان تتالشى فترة التثبيت حتى يستطيع
الدماغ تشكيل صورة اخرى لمجموعة الحروف التالية وإال فسوف تتداخل الكلمات و ال يستطيع
الدماغ إدراكھا كوحدات منفصلة .المسئول عن نظام التثبيت ھو النظام المستمر من خالل نوع
من الخاليا العصبية تسمى خاليا بارفو  parv-ocellsو المسئول عن إلغاء التثبيت حتى
يستطيع الدماغ إدراك المجموعة التالية من الحروف ھو النظام المتقطع من خالل نوع أخر من
الخاليا العصبية ھي الخاليا الممغنطة الكبيرة  magno-cellsوبالتالي فان أي خلل في ھذه
الخاليا سيؤدي الى تداخل الكلمات مما ينتج عنه صعوبة في القراءة ناتجة عن تشوه في اإلدراك
البصري .وقد بينت الدراسات التي اعتمدت على معلومات تشريحية دقيقة باإلضافة الى تقنيات
حديثة مثل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي Magnetic Resonance Imaging
) functional (MRIғان الخاليا الممغنطة الكبيرة اقل حجما و تنظيما كما ان نشاطھا اقل و
تنقل المعلومات بشكل أبطأ عند المصابين بالديسلكسيا ).(Nathlie, 2005

المحور الثاني :تقنية المرشحات الملونة و صعوبة القراءة:
في عام  ١٩٨٠طرحت العالمة اوليف ميرز  Olive Mearesفكرة ان صعوبات
القراءة تتأثر بالطريقة المطبوع بھا النص ،حيث وجدت انه في بعض الحاالت فإن الفراغات
البيضاء بين الكلمات و األسطر تشوش القدرة على القراءة وتسبب اعراضا مثل زوغان
الكلمات و ازدواجھا و تحركھا ،والحظت ان ھذه األعراض تخف عند استخدام اوراق ملونة
).(Robinson & Foreman, 1999
بعد ذلك اطلقت العالمة ھيلين ايرلن  Helen Irlenاسم متالزمة الحساسية الضوئية لتصف ھذه
الحاالت  .(Joubert, 2000) schotopic sensitivity syndromeو قد عرفتھا بأنھا

عبارة عن مشكلة في اإلدراك البصري متأثرة باإلضاءة والوھج وطول الموجة الضوئية
باإلضاءة إلى وجود اللونين األبيض واألسود مع بعضھما ).(Irlen, 1996
األشخاص الUذين يعUانون مUن متالزمUة آيUرلين يبUذلون جھUدا أكبUر فUي القUراءة وعUادة مUا تكUون
قراءتھم متقطعة كما انھم يشعرون بالتعب والضيق بسرعة مما يؤثر على طول مدة دراستھم و
استيعابھم.
متالزمة آيرلين يمكن أن تؤثر ايضا على طول فترة االنتباه ،باإلضUافة إلUى الدافعيUة ومسUتوى
النشاط واإلنجاز ،كما أنھا تؤثر على إدراك البعد و على انجاز األشخاص في الرياضة) Irlen,
.(1996
و بحسب إيرلن فإنه يوجد ستة جوانب يمكن أن تؤثر علUى الشUخص الUذي يعUاني مUن متالزمUة
آيرلين وقد يكون يعاني من واحدة أو أكثر أو الستة مجتمعة وھي:
ـ الحساسية للضوء والوھج وضوء النيون.
ـ التأثر بالخلفية وغالبا ما تكون الخلفية ھي الورق األبيض والكتابة السوداء وغالبا ما يواجه
الشخص انزعاجا شديدا في ھذه الخلفية وفي الوھج الذي تعكسه وتجعله غير قادر على القراءة
بنفس السھولة التي يقرأ بھا زمالئه.
ـ وضوح الكتابة حيث أن كثيرا من األشخاص الذين يعانون من متالزمة آيرلين يشعرون بأن
األحرف ترقص أو تتحرك أو تتماوج.
ـ المساحة المرئية حيث تكون ھذه المساحة أحيانا عند األشخاص الذين يعانون من متالزمة
آيرلين ضيقة جدا.
ـ إدراك العمق ،حيث تتأثر القدرة على تقدير المسافات ،صعود وھبوط الدرج الكھربائي ،أو
تناسق في التقاط الكرة.
و قد خلص األدب البحثي في العقدين الماضيين الى مجموعة من الخصائص العامة تميز
المصابين بمتالزمة إيرلن ) (Joubert, 2003وھذه الخصائص ھي:
ـ يفضلون القراءة في ضوء خافت.
ـ يتضايقون من الوھج والضوء.
ـ يشعرون دائما بأن الضوء إما غير كافي أو ساطع جدا ونادرا ما يشعرون باالرتياح.
ـ العيون غالبا ما تكون حمراء ومدمعة.
ـ يشعرون بالصداع.
ـ يشعرون حرقة في العيون.

ـ يتركون كلمات وأسطر.
ـ يعيدون قراءة أسطر.
ـ يقرؤون قراءة بطيئة أو متقطعة.
ـ عادة ما تكون مھارات االستيعاب ضعيفة.
ـ كلما زادت مدة القراءة كلما كانت القراءة أضعف.
ـ يقتربون أو يبتعدون من الصفحة.
ـ يرمشون كثيرا.
ـ يضمون عيونھم أو يفتحونھا أكثر من الالزم.
ـ يظللون الورقة بأيديھم أو بظل أجسامھم.
ـ يطلبون استراحات خالل القراءة.
ـ يغيرون مكان الكتاب أثناء القراءة.
ـ يحركون الرأس.
ـ يقرؤون كلمة كلمة.
ـ يستعملون إصبعھم لمعرفة مكانھم على الصفحة.
ـ يكتبون بشكل مائل عن السطر إما لألعلى أو لألسفل.
ـ ال يتركون فراغات أو يتركون فراغات كبيرة بين الكلمات.
ـ يكون ھناك أخطاء إمالئية أثناء النقل من الكتاب أو من اللوح.
ـ غالبا ما يعاني ھؤالء األشخاص من صعوبة الصعود والنزول عن الدرج الكھربائي.
ـ غالبا ما يرتطمون بأطراف الطاوالت واألبواب.
ـ غالبا ما يجدون صعوبة في تقدير المسافات.
في البداية تم عالج ھذه المتالزمة بواسطة شفافيات خاصة ملونة  colored overlaysو التي
تم تطويرھا فيما بعد الى عدسات ملونة .(Joubert, 2000) colored lenses
بعد ذلك طور العالم ارنولد ويلكنز  Arnold Wilkinsجھازا يدعى انتيوتف كلريميتر
 intuitive colorimeterحيث يتم من خالل ھذا الجھاز التحكم باأللوان ودرجة إشباعھا و
شدتھا بحيث يتم الوصول الى اللون المناسب للمريض بدقه .تطوير ھذا الجھاز سمح بإجراء
دراسات عشوائية محكمه لمعرفة فعالية األلوان في تحسين القدرة القرائية للمصابين بالديسلكسيا
و قد أشارت معظم ھذه الدراسات الى قدرة العدسات الملونة في تقليل األعراض المصاحبة
للديسلكسيا وبالتالي تحسين القدرة القرائية).(Harris & Susan, 1998

بعد ذلك وفي عام  ١٩٩٨تم تطوير نظام مرشحات كروماجين في بريطانيا على يد العالم ديفيد
ھاريس  David Harrisحيث اختلف ھذا النظام عن الطريقتين السابقتين )ايرلن و انتيوتف(
في انه أول من طور المرشحات على شكل عدسات الصقه كما انه في ھذا النظام يتم فحص كل
عين على حده وبالتالي قد تحتاج كل عين الى لون مختلف عن العين األخرى ) & Harris
.(Susan, 1998

 -٢الدراسات السابقة:
كانت أوالھا دراسة ويلكنز و زمالئه عام  .(Wilkins et al, 1994) ١٩٩٤و قد
ھدفت ھذه الدراسة الى اإلجابة عن التساؤل التالي :ھل تحسن المرشحات الملونة من القدرة
القرائية للمصابين بالديسلكسيا و اعتمدت الدراسة على تصميم ثنائي التمويه double-
 masked placebo-controlled cross-over trialبمعنى انه ال الفاحص وال المفحوص
يعلم أي من العدسات ھي الحقيقية و أيھا المزيفة او المموھة لمعرفة التأثير النفسي ،حيث تم
تصميم نوعين من العدسات الملونة ،العدسات الحقيقية العالجية و التي يتم اختيارھا للطفل
لتحسين قدرته القرائية و عدسات مموھة يكون لھا نفس اللون ولكن ليس بمواصفات العدسة
العالجية وذلك لمعرفة األثر النفسي.
و قد تم اختيار العينة من األطفال المشخصين على انھم ديسلكسيا الذين استخدموا الشفافيات
الملونة في المدارس و استفادوا منھا .وقد تم تحديد معيار اإلستفادة بحيث يكون الطفل قد مضى
على استخدامه للعدسات على األقل ثالثة اسابيع من دون اي ضغوطات خارجية.
تم اخضاع األطفال في البداية الى فحص نظر شامل  full optometric examinationو ذلك
إلستبعاد اي خلل في العين يؤدي الى صعوبة في القراءة حيث كان عدد افراد العينة في النھايه
 ٣٧طفال بعدھا تم فحص األطفال باستخدام جھاز انتيوتف كلريميتر intuitive colorimeter
إلختيار العدسات الملونة المناسبة لكل طفل و التي تؤدي الى اكبر تحسن في القدرة القرائية.
ومن ثم يتم عمل عدسات شبيھة من حيث اللون بالعدسات العالجية و ذلك لمقارنة التأثير بحيث
اليكون الفاحص وال المفحوص على علم بالعدسات العالجية والعدسات المموھة.
يخضع األطفال في البداية الى فحص مبدئي للقدرة القرائية دون استخدام اي نوع من العدسات
وذلك باستخدام نموذج مكتوب معد لھذه الغاية و من ثم يتم فحص القدرة القرائية باستخدام
نوعي العدسات و بترتيب عشوائي .وقد اشارت النتائج الى فعالية العدسات التجريبية )العالجية(
في تحسين القدرة القرائية لدى المصابين بالديسلكسيا بفارق ذي داللة احصائية ) (p< 0,03عن
النتيجة التي حصلوا عليھا قبل استعمال العدسات او باستخدام العدسات المموھة.

في دراسة اخرى مقارنة قام بھا ھاريس ) (Harris,1998قارن فيھا بين كل من فاعلية نظام
انتيوتف كلريميتر

Intuitive colorimeter

و بين فاعلية نظام فالتر كروماجين

 Chromagen filters systemفي تحسين القدرة القرائية للمصابين بالديسلكسيا ،حيث تمت
الدراسة على تسعة مرضى تم اختيارھم من مدارس محلية متخصصة في صعوبات التعلم .تم
عمل فحص النظر الشامل على افراد العينة وذلك إلستبعاد اي خلل في العين يؤدي الى صعوبة
في القراءة ومن ثم تم الطلب من المرضى استخدام عدسات كروماجين و عدسات انتيوتف
بترتيب عشوائي حيث تم عمل فحص القدرة على القراءة مرتين باستخدام كل نوع من العدسات
و مرتين بدون استخدام اي نوع وكان اختبار القراءة المستخدم ھو اختبار ويلكنز لقراءة الكلمة
وھو عباره عن اربع فقرات كل فقرة مكونه من  ١٥٠كلمه ھي عبارة عن تكرار ِل ِ◌ ِ◌ ِ◌ ١٥
كلمه اساسية مكرره في جميع الفقرات بترتيب مختلف و ھذه الكلمات بسيطه مكونة من ثالث
الى اربع احرف اختيرت لتقيس القدرة على القراءة وليس األخطاء النحوية لذلك فھي كلمات
غير مترابطة في جمل  .الكلمات مطبوعة باستخدام برنامج ويندوز  window wordبحيث ال
يكون ھناك فراغات بين الكلمات وبين األسطر و بحجم  ١٢للحرف بدون تغميق ) Wilkins et
.(al, 1996
اشارت النتائج الى ان القدرة القرائية تحسنت باستخدام كال النظامين مقارنة مع عدم استخدامھا
اال ان استخدام فالتر كروماجين ادى الى تحسن اكبر) (p=0,004مقارنة بنظام انتيوتف
).(p=0,05
وفي عام  ١٩٩٩قام نفس العالم ھاريس بمشاركة زمالئه بعمل دراسة اخرى ) Harris et al,
 (1999حيث كانت العينة اكبر و التي بلغت  ٤٧طفل و بنفس معايير الدراسات السابقة من
حيث كونھم مشخصين بالديسلكسيا و خضعوا لفحص نظر شامل وقد كانت ھذه الدراسة ثنائية
التمويه بمعنى انه تم عمل عدسات مموھة دون علم الفاحص او المفحوص.
وقد تم استخدام اختبار ويلكنز لقراءة الكلمه و اشارت النتائج الى ان فعالية عدسات كروماجين
في تحسين القدرة القرائية مقارنة بالعدسات المموھة كانت ذات داللة احصائية ).(p=0,05
الدراسة العربية الوحيدة التي تطرقت الى فاعلية العدسات الملونة في القدرة القرائية للمصابين
بالديسلكسيا كانت الدراسة التي قام بھا زريقات و صالح )  (٢٠٠٤حيث ھدفت الى التعرف
على تأثير استعمال فالتر كروماجين على تحسين القدرة القرائية لدى المصابين بالديسلكسيا.
اشتملت عينة الدراسه على  ١١حاله مشخصة بالديسلكسيا من طلبة مدارس مدينة عمان.
منھجية الدراسة كانت شبيھة جدا بدراسة ھاريس من حيث اجراءات اإلستبعاد و من حيث
تطبيق اختبار ويلكنز لقراءة الكلمة كأداة للقياس.

و قد استخدم الباحثان تصميم المجموعة الواحدة قياس قبلي و قياس بعدي one group
 pretest-posttest designللمقارنة بين متوسطي القياس القبلي و البعدي ألداء افراد
الدراسة على اداة القياس .و قد اشارت النتائج الى و جود فروق ذات دالله احصائية بين
متوسطي القياس القبلي و البعدي عند مستوى دالله ).(0,05
نالحظ من خالل تتبعنا للدراسات السابقة انھا خلت من ربط فاعلية تقنية العدسات الملونة بتأثير
اي برنامج تدريبي على فاعلية التقنية و كذلك خلت من أي اشارة الى مفھوم الذات .و قد
اشتركت معظم الدراسات السابقة باستخدام اختبار ويلكنز لسرعة القراءة كما انھا اشتركت بنفس
اجراءات اإلستبعاد فيما يخص عمل فحص نظر شامل للمريض للتأكد من عدم وجود اية
اعاقات بصرية .و فيما يتعلق بمتغير الجنس فلم تجد اي من الدراسات السابقة و التي تناولت
متغير الجنس اثر ذي داللة احصائية .لذلك فقد تميزت الدراسة الحالية بتناولھا التربوي المعمق
للمشكلة من خالل دراستھا لتأثير فاعلية برنامج تدريبي مصاحب و كذلك من خالل تناولھا
لمتغير مفھوم الذات و الذي يعد تحسينه أحد أھم أھداف التربية الخاصة.

الطريقة و اإلجراءات
أفراد الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من الطالب الذكور في المرحلة اإلبتدائية العليا )الصفوف من الرابع
اإلبتدائي و حتى السادس اإلبتدائي( في مدارس مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية
الخاصة والحكومية و العالمية و الذين يزورون مركز رعاية النظر ) مركز تربوي طبي( تابع
لمؤسسة رعاية النظر بسبب مشكالت في قدراتھم القرائية.
يراجع المركز حاالت كثيرة من األطفال الذين يواجھون مشكالت أكاديمية ،تم اختيار عينة
الدراسة من الذين يعانون الديسلكسيا منھم حيث تم اجراء الفحوصات التشخيصية الخاصة

بالديسلكسيا للتأكد من سالمة التشخيص كذلك تم اخضاعھم لفحص نظر شامل حتى يتم استثناء
أية اعاقات بصرية كذلك تم أخذ موافقتھم على اجراءات الدراسة .تم اختيار  ٦٠طفل عشوائيا ً و
تم توزيعھم على مجموعتين ضابطة و تجريبية.

أدوات الدراسة:
انقسمت ادوات الدراسة الى قسمين ،قسم يتعلق بتشخيص الديسلكسيا و قسم يتعلق
باختيار مرشحات كروماجين الملونة المناسبة لكل.

ادوات تشخيص الديسلكسيا و تشمل:
أ-

اإلختبارات اإلدراكية السمعية والبصرية المقننة النسخة األردنية والتي طورتھا
كلية األميره ثروت وھذه اإلختبارات و اغراضھا بحسب شرح المصدر) كلية
األميره ثروت  (١٩٩٦ھي:

 .١اختبار سعة الذاكرة السمعية  :وھو يستخدم في التعرف الى قدرة الطفل على تذكر
سالسل من الكلمات متدرجة في الطول ،ويساعد في التعرف الى ما اذا كان ثمة
قصور في جانب اساسي من معالجة المعلومات في مجال الذاكرة السمعية ،والتعرف
الى مدى استعداد الطفل للتعلم والى اية جوانب قصور يمكن ان يعاني منھا في تطوره
المعرفي والنفسي واالجتماعي .
 .٢اختبار الذاكرة السمعية التتابعية  :وھو يستخدم في التعرف الى قدرة الطفل على تذكر
سالسل ارقام متدرجة في الطول  ،وذلك للتعرف الى اية قصور قائم في معالجة
المعلومات في نطاق الذاكرة السمعية والتعرف الى مدى استعداد الطفل للتعلم والى اية
جوانب قصور يمكن ان يعاني منھا في تطوره المعرفي والنفسي واالجتماعي
 .٣اختبار مھارات التحليل السمعي  :وھو يستخدم في تقييم قدرة الطفل على تمييز
االصوات في الكالم المنطوق  ،والتعرف الى مدى استعداده لتعلم القراءة والتھجئة
واالمالء .
 .٤اختبار التمييز السمعي  :يستخدم للتعرف على قدرة المفحوص على التمييز بين
الكلمات .
 .٥اختبار التداعي البصري الحركي  :يستخدم في التنبؤ بمستوى االداء في مھمات قرائية
او امالئية او حسابية .

 .٦اختبار التحليل البصري  :يستخدم للكشف عن اية صعوبات يعاني منھا الطفل في
مرحلة التعليم االساسي في مھارات ذات صلة بتعلم القراءة والكتابة  ،وتصميم برامج
عالجية لمشكالت اللغة والكالم عند االطفال .
 .٧اختبار التكامل البصري الحركي  :وفيه اتباع التعليمات ،ورسم األشكال  ،وتقليدھا ،
ومراعاة الترتيب .
ب-

اختبار الذكاء غير اللفظي )توني(

كمقياس للقدره العقليه العامه وھو األنسب لتحديد القدرات العقليه العامه للمصابين
بالديسلكسيا حيث انه ال يعتمد على مھارات القراءه كما انه ال يحتاج الى وقت
طويل لتطبيقه ) الروسان.(٢٠٠٢ ،

ادوات اختيار عدسات كروماجين المناسبه لكل مريض وتشمل:
 -١اختبار ويلكنز لسرعة القراءة  :Wilkins rate of reading testحيث تم تعريب ھذا
اإلختبار من قبل الباحث )معدَ ھذه األطروحة( على نفس األسس التي قام عليھا بنسخته
األصليه .وھو عباره عن اربع فقرات كل فقرة مكونه من  ١٥٠كلمه ھي عبارة عن تكرار
ِل ِ◌ ِ◌ ِ◌  ١٥كلمه اساسية مكرره في جميع الفقرات بترتيب مختلف و ھذه الكلمات بسيطه مكونة
من ثالث الى اربع احرف اختيرت لتقيس القدرة على القراءة وليس األخطاء النحوية لذلك فھي
كلمات غير مترابطة في جمل  .الكلمات مطبوعة باستخدام برنامج ويندوز window word
بحيث ال يكون ھناك فراغات بين الكلمات وبين األسطر و بحجم  ١٢للحرف بدون تغميق
) .(Wilkins et al, 1996
 -٢نظام فحص فالتر كروماجين  :Chromagen trial setو ھو عباره عن مجموعه من
العدسات الملونه تأتي مع اطار للفحص حيث يتم وضع العدسات في اإلطار ليجربھا المريض و
ليتم اجراء اختبار القراءه عليه .و ھذا النظام تم الحصول عليه من الشركه المصنعه البريطانيه
. Cantor & Nissel

إجراءات الدراسة:
ت َم استقبال الطلبه المراجعين لمركز رعاية النظر في الرياض و الذين يعانون من
صعوبه في القراءه حيث ت َم اوال عمل فحص نظر شامل لكل طفل إلستبعاد اية حاالت اعاقة
بصريه و من ثم ت َم اجراء اإلختبارات التشخيصيه للديسلكسيا ) اإلختبارات اإلدراكيه
السمعيه و البصريه( و كذلك اختبار الذكاء غير اللفظي )توني( بعد ذلك ت َم دراسة سجل
الطالب األكاديمي و مقابلة ذويه لإللمام بجميع جوانب التشخيص.

ت َم تطبيق خطوات اختيار مرشحات كروماجين المناسبة لكل طفل ،حيث يطلب من الطفل
قراءة اختبار ويلكنز لسرعة القراءة لمدة دقيقتين ت َم فيھا رصد عدد الكلمات التي قرأھا
الطفل وعدد األخطاء التي وقع بھا ومن ثم ت َم تجريب عدسات كروماجين حيث يقرأ الطفل
باستخدام كل عدسه لمدة دقيقتين و ت َم رصد عدد الكلمات المقروءه و عدد األخطاء  .ت َم
تجريب المجموعه الكامله من عدسات كروماجين والبالغه ثمان عدسات حتى ت َم في النھايه
اختيار زوج العدسات الذي ادى الى اكبر تحسين في القدره القرائيه ،مع مالحظة ان يكون
ھناك فترة راحه مقدارھا على األقل نصف ساعه بين الفحص و اآلخر ) Harris et al,
.(1999
بعد أن تم إختيار المرشحات المناسبة لكل طفل تم عمل إختبار ويلكنز لسرعة القراءة
اختبار قبلي ) دون استخدام العدسات( و اختبار بعدي )مع استخدام العدسات( ألفراد
المجموعتين التجريبية و الضابطة.

تصميم الدراسة و المعالجة اإلحصائية:
اتبعت الدراسة المنھج التجريبي لإلجابة على أسئلتھا ،حيث قسمت عينة الدراسة الى
مجموعتين:
المجموعة الضابطة التي لم تتعرض لتقنية المرشحات الملونة.
المجموعة التجريبية و التي تعرضت لتقنية المرشحات الملونة.
و فيما يلي تحديد لمتغيرات الدراسة:
المتغير المستقل:
 -١تقنية المرشحات الملونة
المتغير التابع:
 -١المھارات القرائية
و بناءاً على ذلك يكون التصميم التجريبي كمايلي:
المجموعة الضابطة:
قياس قبلي )لسرعة القراءة( – عدم تقديم تقنية المرشحات الملونة  -قياس بعدي
المجموعة التجريبية:
قياس قبلي )لسرعة القراءة( – تقديم تقنية المرشحات الملونة – قياس بعدي
و لتحديد فاعلية المرشحات الملونة في تحسين القدرات القرائية تم تحليل النتائج احصائيا ً
باستخدام اختبار تي لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات المجموعات الثالث.

النتائج
المجموعة الضابطة :معدل سرعة القراءة )عدد الكلمات التي قرأھا الطفل في الدقيقة(
رقم
الطفل
١
٢

قياس قبلي

قياس بعدي
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المجموعة التجريبية :معدل سرعة القراءة ) عدد الكلمات التي قرأھا الطفل في الدقيقة (
رقم
الطفل
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٢
٣
٤
٥
٦
٧
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تحليل النتائج المتعلقة بالفرضية و التي نصت على أنه " :يوجد فرق ذو داللة
إحصائية عند مستوى )  ( ٠.٠٥ ≥ αبين المجموعة التجريبية و التي تستخدم
تقنية المرشحات الملونة و المجموعة الضابطة في تحسن القدرة القرائية".
إلختبار ھذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات المعيارية لكل من
المجموعتين الضابطة و التجريبية على مقياس سرعة القراءة و الجدول التالي يوضح ذلك:

المجموعة
المجموعة
الضابطة

اإلختبار البعدي

اإلختبار القبلي

المتوسط الحسابي اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي اإلنحراف المعياري
٤١,٢١

٤،٣٦

٤١,٣٣

٥،١١

المجموعة

٤١،١١

التجريبية األولى

٤،٧٨

٥٢،٤٢

٤،٣٣

جدول رقم )(٣
يالحظ من الجدول رقم ) (٣أن متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة على اإلختبار القبلي
لسرعة القراءة كان ) (٤١،٢١ولم يتغير على اإلختبار البعدي حيث كان ) .(٤١،٣٣في حين
بلغ متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية على اإلختبار القبلي لسرعة القراءة )(٤١،١١
وقد ارتفع في اإلختبار البعدي ليصل الى ).(٥٢،٤٢
و يالحظ من متوسطات المجموعة التجريبية على اإلختبارين القبلي و البعدي أن ھناك فروقا ً
واضحة و للكشف عن داللة ھذه الفروق احصائيا ً تم استخدام اختبار تي حيث تبين أن ھذه
الفروق دالة احصائيا عند مستوى )  ( ٠.٠٥ ≥ αمما يشير الى أن سرعة أفراد المجموعة
التجريبية في القراءة قد زادت باستخدام تقنية المرشحات الملونة و بالتالي فإننا نقبل الفرضية و

التي تنص على أنه " :يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )  ( ٠.٠٥ ≥ αبين
المجموعة التجريبية و التي تستخدم تقنية المرشحات الملونة و المجموعة الضابطة
في تحسن القدرة القرائية".
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