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أثخ نهع الخط وحجسو عمى اإلنقخائية والهضهح والفيم القخائى لجى ذوى 
 صعهبات تعمم القخاءة
 إعجاد                     

 *ديشار حدين دمحم أحسج                                            
 

 السقجمة:
تذكل القخاءة أحج السحاور األساسية السيسة لرعهبات التعمم األكاديسية ان لم تكن السحهر    

األىم واألساسي فييا, حيث يخى العجيج من الباحثين أن صعهبات القخاءة تسثل الدبب الخئيذ 
السجارس % من تالميح  5(. فيشاك حهالي 092, ص0202لمفذل الجراسى )سميسان إبخاهيم, 

ذوى معامل ذكاء متهسط أو أعمى من الستهسط, يعانهن من عدخ القخاءة الشسائي الحي يؤثخ عمى 
 (.                                    Snowling, 2000; Shaywitz, 2003) اكتداب ميارات القخاءة والكتابة

ا ىي عسمية معقجة تدتمدم القخاءة ليدت عسمية ميكانيكية مقرهرة عمى التعخف والشصق وإنس    
(. فالقخاءة ىي تفاعل متبادل بين 0222الفيم والتحميل والتفديخ واالستشتاج )عمى مجكهر, 

القارئ والشز, يفحز فيو القارئ ما يتزسشو الشز من كمسات ورمهز, وإيحاءات وجسل, 
, وىحا بجوره وأساليب ويتفاعل مع الشز باإلضافة والححف والتفديخ والتعميق والتحميل والشقج

 (.99, ص. 0220يحهل القخاءة من نذاط سمبي استقبالي إلى إيجابي مستع )مرصفى مهسى, 
إن القخاءة ىى تفديخ لمخمهز المفظية السصبهعة والسكتهبة وقخاءة من أجل الفيم تحجث نتيجة    

القارئ فك رمهز  التفاعل بين إدراك الخمهز السكتهبة التى تسثل المغة وميارات المغة لمقارئ ويحاول
(. فالقخاءة ىى وسيمة الصمبة Harris & Sipay, 1985,p.21السعاني التي يقرجىا الكاتب )

الستيعاب السادة التعميسية في الكتب السجرسية فتذسل تقييم الصالب لسا يقخأ بقبهل أو رفس. 
هامل خارجية وتختبط القخاءة بعسميات عقمية مختمفة تتأثخ بسعصيات داخمية خاصة بالقارئ, وع

تترل بالشز السقخوء, وكالىسا يؤثخان عمى استجابة القارئ الشيائية لكل ما يقخأ.                                
فأثشاء عسمية القخاءة يخى السرابهن بعدخ القخاءة, الحخوف  تتجاخل و تتداحم مع بعزيا بحيث 

 .(Bouma,1977) يجعل الفخد ال يدتصيع تخميد الحخوف والتسييد بيشيا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا.د / ايياب عبج العديدالببالوى, د / أمل غشايم  :إشخاف تحت بحث مذتق من رسالة ماجدتيخ* 
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ويتختب عمي ذلك ضعف الحريمة المغهية, فحريمة القخاءة لجى الستعدخين قخائًيا خالل سشة 
 (.    Cunningham, 1998واحجة, تداوى يهمان عمى نفذ عجد الكمسات, لجى القارئ الجيج )

أن Harrison(1984فالعهامل التي تداىم في جعل الشز سيل ومقخوء عجيجة, حيث يخى)  
االنقخائية تعتسج عمى عاممين األول يتعمق بالقارئ والثاني يتعمق بالسادة السقخوءة, أما ما يتعمق 

اىتسامو بو, أما العهامل بالقارئ تتسثل بالقجرة المغهية لمقارئ ودافعيتو نحه تعمم نز معين و 
الستعمقة بالسادة فتتسثل في العهامل الحدية والسصبعية لمشز مثل )نهع الخط, حجم الخط, التباعج 

 بين الكمسات, واألسمهب, وااللتدام بالقهاعج الشحهية,... الخ(.
عمى الخغم من أن أسباب صعهبات تعمم القخاءة ما زالت تشاقر حتى اآلن, إال أن التحجى  
لخئيدى الحى يتفق عميو جسيع الباحثين, ىه إيجاد الدبل التي تدسح لألشفال الحين يعانهن من ا

 صعهبات تعمم القخاءة لقخاءة السديج من الكمسات في وقت أقل. 
( دراسة عن أثخ نهع الخط وحجسو عمى اإلنقخائية والهضهح 0222أجخت  وفاء صالح الجين )   

العخبية عمى صفحات الهيب التعميسية, استخجمت السشيج الهصفى, أفخاد والقخاءة الفعالة لمشرهص 
( من شالب الفخقة الخابعة قدم التكشهلهجيا التعميم كمية التخبية الشهعية, جامعة السشيا, 00العيشة )

 – Arial – Times New Roman – Tahomaاستخجمت أربع انهاع من الخصهط ىسا )
Simplified Arabic ( وتهصمت الجراسة 09, 01ت حجسين من الخصهط ىسا )(, واستخجم

, Simplified Arabicإلى أفزل نهع خط يؤثخ عمى إنقخائية الشرهص ووضهح القخاءة ىه 
 ( 09وأفزل حجم خط )
إلـى دراسـة تتبـع العـين فـي كي يـة  Beymer, Russell & Orton (2008)كسا سـعى 

تأثيخ نهع وحجم الخـط فـي القـخاءة والفيـم عمـى االنتخنـت, وقـج اسـتخجم السـشيج الهصـفي, وتكهنـت 
انثـى(, وتيـجف الجراسـة إلـى تحقيـق  أقرـى قـجر مـن الدـخعة  12 –ذكـخ  21عيشة الجراسة من )

سـتخجم فـي الجراسـة نـهعين مـن والجقة أثشـاء عسميـة القـخاءة عبـخ اإلنتخنـت وكـحلك سـخعة الفيـم, وا
, و استخجم ثالثة أحجام مختمفة ىـم (San Serif Helvetica, Serif Georgia)الخصهط ىم 

كـان أسـخع فـي القـخاءة   Serif Georgia(, وتهصـمت الجراسـة ان نـهع الخـط 01 – 00 -02) 
 (.01. وأفزل حجم خط ىه)San Serif Helveticaمن الخط 

حــهل  MITتابعــة لسعيــج  Larson & Rosalind. (2006وأشــارت دراســة قــام بيــا )
السداج الجيج الحي يسمكو األفخاد الحين يقخؤون الشرهص بخصهط جيـجة وبأسـمهب تـايبهغخافي مـتقن 
وإمكاناتيم عمى تشفيح السيام بذكل أفزل مسن يقخؤون الشرـهص بخصـهط سـي ة, وبمـد عـجد أفـخاد 
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جخيبي, وأثبتت الجراسة أن نهعية الخط الجيـجة تـؤثخ ( فخد, واستخجم الباحث السشيج الت02العيشة )
 عمى نفدية ومداج السقخء وعمى إنقخائية الشرهص وعمى تعديد سخعة القخاءة والجقة.

إلـى ييـاس تـأثيخ نـهع الخـط عمـى سـخعة القـخاءة والفيـم  Rello, (2013)وىجفت دراسـة  
ن الستعدـخين قخائيـا, مكهنـة مـن من خالل تتبع حخكة العين أثشاء قخاءة الشز, وذلك عمى عيشـة مـ

نهع خط مختمـف  00( سشهات, استخجمت في التجخبة 52  – 00( فخدا تتخاوح أعسارىم من )14)
 ,Arial, Arial italc, Computer Modern, Courier, Garamondنـز وىـم  00بــ 

Helvetica, Myriad, Open Dyslexic, Open Dyslexic It, Times, Times It, 
Verdana. واسـتخجمت الباحثـة السـشيج الهصـفي السدـحي فـي 01مختمف, باستخجام حجم خـط ,

ــا وتجشــب  ــل فــي القــخاءة ىــه فيخدان الجراســة, وتهصــمت الجراســة إلــى أفزــل نــهع خــط اخــح وقــت اق
استخجام الخصهط السائمة ألنيـا أخـحت وقـت أشـهل وال يشرـح باسـتخجاميا مـع الستعدـخين ويهصـى 

 .Arial Italicبتجشب استخجام 
بيـجف معخفـة أثـخ نـهع و حجـم  Bernard, Liao & Mills, (2001)وأجخيـت دراسـة 

الخــط عمــى وضــهح وســخعة القــخاءة لكبــار الدــن عمــى صــفحات الهيــب. تكهنــت عيشــة الجراســة مــن 
أنثــى(, اســتخجم الســشيج الهصــفي, وقــج تــم اســتخجام أربــع أنــهاع مــن  05 –ذكــخ  00( فــخد )02)

 Serif Times New Roman   Georgia)م مدخـخف الخصـهط مقدـسين إلـى نـهعين أحـجى
Serif) واآلخـخ غيـخ مدخـخف .(Sans serif Arial -Sans serif Verdana)   واسـتخجم

 Times New Roman(, تهصـمت الجراسـة إلـى أن خـط 01 – 00حجسـين مـن الخصـهط ىسـا )
    ( ىه األوضح في القخاءة.01أسخع في القخاءة, وحجم خط )

 مذكمة الجراسة 
يعانى التالميح ذوى صعهبات تعمم القخاءة من مذكالت متعجدة أثشـاء عسميـة القـخاءة, والتـي 
تتسثل فـي عـجة أشـكال مشيـا )صـعهبات فـي تسييـد وتخميـد الحـخوف, وحـحف وإبـجال وإضـافة بعـس 
الكمسات(, وكحلك من مذكالت أخخى, كالبطء وانخفاض معجل الجقة أثشاء عسميـة القـخاءة ومـن ىـحا 

 ومسا سبق عخضو يسكن أن تتمخز مذكمة الجراسة الحالية في األس مة التالية : السشصمق 
( مــا أثــخ  نــهع الخــط أو حجســو أو التفاعــل الثشــائى بيشيســا عمــى االنقخائيــة لــجي ذوي صــعهبات 0)

 التعمم ؟
( مــا أثــخ  نــهع الخــط أو حجســو أو التفاعــل الثشــائى بيشيســا عمــى الهضــهح لــجي ذوي صــعهبات 0)

 التعمم ؟
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( ما أثخ  نهع الخط أو حجسو أو التفاعل الثشائى بيشيسا عمى الفيـم القخائـى لـجي ذوي صـعهبات 3)
 التعمم ؟

 أىجاف الجراسة
 تتحجد أىجف الجراسة الحالية فيسا يمى:

 التعخف عمى أثخ نهع الخط وحجسو عمى إنقخائية الشز لجى ذوى صعهبات القخاءة. (0)
 الهضهح لجى ذوى صعهبات القخاءة.التعخف عمى أثخ نهع الخط وحجسو عمى  (0)
 التعخف عمى أثخ نهع الخط وحجسو عمى الفيم القخائى لجى ذوى صعهبات القخاءة. (3)

 أىسية الجراسة: 
 تتزح أىسية ىحه الجراسة فى الشقاط االتيو:

نجرة الجراسات العخبية التى تشاولت دراسة أثخ نهع الخط وحجسو عمى اإلنقخائية والهضهح  (0)
 خائى لجى ذوى صعهبات تعمم القخاءة.والفيم الق

( األشفال ذوى صعهبات تعمم القخاءة إذا لم يتم االىتسام بيا وايجاد الدبل التى تداعجىم عمى 0) 
 القخاءة برهرة أفزل, فدهف تعكذ ىحه الرعهبات عمى بقية السهاد االخخى.

ات تعمم القخاءة بقخاءة (مهاكبة الجراسة الحالية لإلىتسام العالسى االن بسداعجة ذوى صعهب3)
 السديج من السهضهعات والشرهص بهقت أقل وبجقة من خالل "

استخجام أنهاع الخصهط واألحجام الفعالة التي تؤثخ عمى اإلنقخائية لجى ذوى صعهبات تعمم  -أ 
 القخاءة في السشاىج الجراسية والرحف.

ى ذوى صعهبات تعمم استخجام أنهاع الخصهط واألحجام الفعالة التي تؤثخ عمى الهضهح لج -ب 
 القخاءة في السشاىج الجراسية.

استخجام أنهاع الخصهط واألحجام الفعالة التي تؤثخ عمى الفيم القخائي لجى ذوى صعهبات  -ج 
 تعمم القخاءة في السشاىج الجراسية.

 فخوض الجراسة:
أو  ( تهجج فخوق دالة احرائيا في االنقخائية لجي ذوي صعهبات التعمم تخجع إلي نهع الخط0)

 حجسو أو التفاعل الثشائي بيشيسا.
(  تهجج فخوق دالة احرائيا في الهضهح لجي ذوي صعهبات التعمم تخجع إلي نهع الخط أو 0)

 حجسو أو التفاعل الثشائي بيشيسا.
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(  تهجج فخوق دالة احرائيا في الفيم القخائي لجي ذوي صعهبات التعمم تخجع إلي نهع الخط 3)
 شائي بيشيسا.أو حجسو أو التفاعل الث

 عيشة الجراسة:
( تمسيح من تالميح الرف الدادس االبتجائي مسن يعانهن من 92تكهنت عيشة الجراسة من ) 

 صعهبات تعمم القخاءة.
 أدوات الجراسة:

 بشيو الرهرة الخامدة  الختيار افخاد العيشة الحين لجييم معامل-(مقياس ستانفهرد0)
 (: إعجاد / لهيذ مميكة002-92ذكائيم متهسط ويتخاوح ذكائيم )    

 مقياس التقجيخ التذخيرى لرعهبات تعمم القخاءة : إعجاد / فتحى الديات (0)
 (اختبار السدح الشيهرولهجى الدخيع : إعجاد / عبج الهىاب كامل.3)
 القخاءة )إعجاد: الباحثة( (اختبار أثخ نهع الخط وحجسو عمى اإلنقخائية لجى ذوى صعهبات تعمم1)
 (اختبار أثخ نهع الخط وحجسو عمى الهضهح لجى ذوى صعهبات تعمم القخاءة )إعجاد: الباحثة(5)
(اختبار أثخ نهع الخط وحجسو عمى الفيم القخائى لجى ذوى صعهبات تعمم القخاءة )إعجاد: 9)

 الباحثة(
 مشيج الجراسة :

 ى لتحقيق أىجاف وإجخاءات الجراسة الحاليةتم اإلعتساد عمى السشيج الهصفى التحميم 
 األساليب اإلحرائية :

 (تحميل التباين ذو القياسات الستكخرة  0)
 تحميل اإلنحجار  (0)

 نتائج الجراسة
 نتائج الفخض األول:( 0)

يشز الفخض األول عمى أنو " تهجج فـخوق فـي االنقخائيـة لـجي ذوي صـعهبات الـتعمم تخجـع 
إلي نهع الخط و حجسو و التفاعل الثشائي بيشيسا " والختبار صـحة ىـحا الفـخض اسـتخجمت الباحثـة 

 تحميل التباين ذو القياسات الستكخرة, والشتائج مهضحة كسا يمي : 
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ذو القياسات الستكخرة  لبحث تأثيخ نهع الخط وحجسو والتفاعل بيشيسا  نتائج تحميل التباين: (0ججول )
 فخد ( 92عمي درجات االنقخائية لجي ذوي صعهبات تعمم القخاءة ) ن=

 جسيع ييم )ف( دالة إحرائيًا , وىحا يعشي أنو:يتزح من الججول أن 
 ( لشهع الخط عمي درجات االنقخائية.2020يهجج تأثيخ دال إحرائيًا ) عشج مدتهي   -0
 ( لحجم الخط عمي درجات االنقخائية.2020يهجج تأثيخ دال إحرائيًا ) عشج مدتهي  -0
الثشائي بين نهع الخط وحجم الخط ( لمتفاعل 2025يهجج تأثيخ دال إحرائيًا ) عشج مدتهي  -3

 عمي درجات االنقخائية.
تم عخض بعـس الشتـائج الهصـ ية, لـجرجات االنقخائيـة, بشـاًء عمـي نـهع الخـط وحجـم الخـط. 
 الججول التالي يهضح متهسصات درجات االنقخائية لمسجسهعات الفخعية السكهنة لستغيخي نهع الخط,

 الستهسصات.وحجم الخط, ويمي الججول رسم بياني ليحه 
 متهسصات درجات االنقخائية بشاًء عمي نهع الخط وحجسو: (0ججول )
 متهسط درجات االنقخائية حجم الخط نهع الخط

 (Mohammedالخط األول  )
01 
09 

9092 
2024 

 (AL-Mohannad boldالخط الثاني )
01 
09 

9002 
2022 

 01 (Simplified Arabic)الخط الثالث
09 

9.03 
2.95 

 (Times New Romanالخابع )الخط 
01 
09 

5.95 
9.35 

 (Traditionalالخط الخامذ)
01 
09 

3.94 
1.13 

مجسهع  مرجر التباين الستغيخات 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

 الجاللة ييسة)ف(

 بين السجسهعات نهع الخط 
 داخل السجسهعات

05450913 
0420052 

1 
52 

9190100 
20293 

4050024 2020 

 بين السجسهعات حجم الخط 
 داخل السجسهعات

0320992 
190233 

0 
59 

0320992 
20290 

0910991 2020 

التفاعمبين نهع 
 الخط وحجسو 

 بين السجسهعات
 داخل السجسهعات

90443 
0910202 

1 
52 

00200 
20994 

00199 2025 
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 العالقة بين نهع الخط وحجسو عمي االنقخائية:
تست السقارنة بـين متهسـصات درجـات االنقخائيـة لمسجسهعـات الفخعيـة السكهنـة لمتفاعـل بـين 

 نهع الخط وحجم الخط ووجج أن:
 (.01(, والخط الثاني) حجم 01االنقخائية بين: الخط األول)حجم( يهجج فخق في 0)
 (.09(, والخط الثاني) حجم 09( يهجج فخق في االنقخائية بين: الخط األول)حجم0)
 (, والخـط الخـامذ01( , والخـط الخابـع )حجـم01( يهجج فخق في االنقخائية بين: الخط الثالث) 3)

 (.01)حجم 
( وكـــل من:الخصـــهط الثالـــث والخابـــع 09( تهجـــج فـــخوق فـــي االنقخائيـــة بـــين الخـــط األول)حجـــم 1)

 (. 09( لرالح الخط األول)حجم 09والخامذ )حجم 
( وكـــل من:الخصـــهط الثالـــث والخابـــع 01( تهجـــج فـــخوق فـــي االنقخائيـــة بـــين الخـــط األول)حجـــم 5)

 (.01( لرالح الخط األول)حجم 01والخامذ)حجم 
( وكـــل من:الخصـــهط الثالـــث والخابـــع 09خوق فـــي االنقخائيـــة بـــين الخـــط الثـــاني)حجم ( تهجـــج فـــ9)

 (.09( لرالح الخط الثاني)حجم 09والخامذ)حجم 
( وكـــل من:الخصـــهط الثالـــث والخابـــع 01( تهجـــج فـــخوق فـــي االنقخائيـــة بـــين الخـــط الثـــاني)حجم 2)

 (.01( لرالح الخط الثاني)حجم 01والخامذ)حجم 
 (01( والخط الثالث حجم )01ى اإلنقخائية بين الخط الثانى )حجم ( ال تهجج فخوق ف4)
 مشاقذة نتائج الفخض األول وتفديخه :  

 من خالل العخض الدابق لشتائج اإلنقخائية يسكن التهصل إلى ما يمى :
( كــان لــو األثــخ االكبــخ عمــى إنقخائيــة 09بحجــم خــط ) Mohammed boldنــهع الخــط 

, AL mohannad boldخصــهط السدــتخجمة فــى الجراســة)الشرــهص عــن غيــخه مــن أنــهاع ال
Simplified Arabic ,Times New Roman( عمى صعهبات تعمم القخاءة. ونظخا ألنـو يتسيـد

عن باقى الخصهط بكبخ حجم الحخوف واتداع السدـافات بـين حخوفـو وعمـه ارتفـاع الحـخوف لجيـو, 
عانـاة مـع قمـة فـى األخصـاء ودقـة حيث ساعج الصالب عمى التفاعل مع الشز وحمو بديهلة دون م

 Traditionalفــى الكتابــة عــن بــاقى أنــهاع الخصــهط االخــخى, عمــى العكــذ نجــج ان نــهع الخــط
Arabic( وججت الصالب فيو صعهبة ومعاناة أثشاء قخاءة الشز وحل األس مة مـع 01, 09بحجم )

مـع صـعهبات تعمـم  كثخة فى األخصاء وانخفاض معجل الجقة وبـطء فـى األداء فاليشرـح بخسـتخجاميا
( وكحلك لرغخ السدافات بـين حخوفـو مـع قرـخ 01, 09القخاءة, نظخا لرغخ حجسو سهاء بحجم )
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( كـان لـو 01بحجـم خـط )  Mohammed boldفى ارتفاع الحخوف لجيو . كسـا نجـج نـهع الخـط 
بحجـم خـط   AL mohannad boldتـأثيخ عمـى إنقخائيـة الـشز بذـكل أفزـل عـن نـهع الخـط 

(, وكحلك عن باقى انهاع الخصهط السدتخجمة فـى الجراسـة, حيـث تفاعمـت الصـالب مـع الـشز  01)
أثشاء القخاءة وحل االختبار ونظخا ألنو يتسيد بكبخ حجم الحخوف وببعـج السدـافات بـين حخوفـو مسـا 

 ساعج الصالب عمى حل األس مة بدخعة. 
 Simplifiedنــهع الخــط ( و09بحجــم خــط )  AL mohannad boldنــهع الخــط 

Arabic  ( وجج بيشيم اختالف بديط عمى تأثيخىم عمى اإلنقخائيـة عمـى الـخغم أن 09بحجم خط ,)
أكثــخ أنــهاع الخصــهط شــيهعا والسدــتخجمة لــجيشا فــى كتابــة الكتــب والخســائل العمسيــة ىــه نــهع الخــط 

Simplified Arabicخىـا إنقخائيـة وعمـى .ولكن اليسكششا أن ندتشج أنو أفزـل أنـهاع الخصـهط وأكث
الخغم من أنو لم يعانى الصالب أثشاء قخءاة الشز وكحلك فى حـل أسـ مة االختبـار ولكـن وجـج بعـس 
األخصاء فى حل أس مة االختبار مسا جعمو فى الختبة الثالثة عمى تأثيخ فى اإلنقخائية بعج نهع الخـط 

Mohammed ,ALmohannad bold( 09بحجم .) 
( وجـجت الصـالب بعـس 01بحجم ) Times New Romanخط عمى الخغم من أن نهع ال

السعاناة أثشاء قخاءة الشز ولكن أثشاء حل أس مة االختبـار اجابـت بذـكل أفزـل وسـخعة اداء أعمـى 
 Time New(, نظـخا ألن نـهع الخـط 01, 09بحجـم ) Traditional Arabicمـن نـهع الخـط 

Roman  يتسيـد عـن نـهع الخـطTraditional Arabic الحـخوف واتدـاع السدـافات  بكبـخ حجـم
ــهع الخــط  ــخاءة وكــحلك حــل Traditionalبيشيــا, بخــالف ن ــاء الق ــاة أثش ــث واجــو الصــالب معان , حي

 Traditionalاالختبار . فأنشا من خالل عخض الشتائج الدابقة نشرح بتجشب استخجام نهع الخط 
Arabic ( مــع تجشــب احجــام الخصــهط الرــغيخة واســتخجام ا01, 09ســهاء بحجــم ,) ــخة حجــام كبي

تتشاسب مع الصالب ذوى صعهبات تعمم القخاءة  . وعمى الخغم من أن ىشاك دراسات عمسيـة أوصـت 
بخستخجام أنهاع خصهط مسيدة مع أحجام خصهط كبيخة إلى الحج السدسهح بو لمقـخاءة, وعسـل خصـهط 

ات إال أن كـل ىـحه الجراسـ Open Dyslexic,Open Dyslexic Itمسيدة لرعهبات الـتعمم مثـل 
أجشبية وكـحلك الخصـهط, وحاولشـا اإلسـتعانة بيـحه الجراسـات لكـى تكـهن مؤشـخ لعسـل ىـحه الجراسـة. 

(. وبشاء عمى ما  Rello,2013فحيث أثبتت بعس االبحاث تأثيخ نهع الخط عمى سيهلة القخاءة )
تم عخضو ومشاقذـتو, يتزـح لشـا تـأثيخ نـهع الخـط وحجسـو عمـى إنقخائيـة الـشز, لـح يجـب السخاعـاة 

شج تعميم ذوى صعهبات التعمم استخجام خصهط أكثخ إنقخائية مع أحجام مشاسبة مـع صـعهبات تعمـم ع
 القخاءة.
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 ثانيا:نتائج الفخض الثانى 
يشز الفخض الثاني عمى أنو "  تهجج فخوق فـي الهضـهح لـجي ذوي صـعهبات الـتعمم تخجـع 

ىـحا الفـخض اسـتخجمت الباحثـة إلي نهع الخط و حجسو و التفاعل الثشائي بيشيسا " والختبار صـحة 
 تحميل التباين ذو القياسات الستكخرة, والشتائج مهضحة كسا يمي : 

 ( يهضح نتائج تحميل التباين ذو القياسات الستكخرة  لبحث تأثيخ  3ججول )  
 نهع الخط وحجسو والتفاعل بيشيسا عمي درجات الهضهح  لجي ذوي صعهبات تعمم القخاءة 

 يتزح من الججول أن جسيع ييم )ف( دالة إحرائيًا , وىحا يعشي أنو:
 ( لشهع الخط عمي درجات الهضهح.2020يهجج تأثيخ دال إحرائيًا ) عشج مدتهي   -0
 ( لحجم الخط عمي درجات الهضهح.2020دال إحرائيًا ) عشج مدتهي يهجج تأثيخ  -0
( لمتفاعـل الثشـائي بـين نـهع الخـط وحجـم الخـط 2025يهجج تأثيخ دال إحرائيًا ) عشـج مدـتهي  -3

 عمي درجات الهضهح.
 ولسعخفة اتجاه الفخوق تست السقارنات البعجية بين الستهسصات , وأسفخت عن الشتائج التالي:

الي يهضح متهسصات درجات الهضهح لمسجسهعات الفخعيـة السكهنـة لستغيـخي نـهع الخـط الججول الت
 , وحجم الخط

 ( متهسصات درجات الهضهح بشاًء عمي نهع الخط وحجسو  1ججول ) 
 متهسط درجات االنقخائية حجم الخط  نهع الخط 

 Mohammad Boldالخط األول  
Art 

01 
09 

9.05 
2.93 

 EL mohannad 01 5.42الخط الثاني 

مجسهع  التباينمرجر  الستغيخات 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

 الجاللة ييسة)ف(

 بين السجسهعات نهع الخط 
 داخل السجسهعات

2050922 
1230303 

1 
52 

0240909 
00229 

0210990 2020 

 بين السجسهعات حجم الخط 
 داخل السجسهعات

0900992 
3300233 

0 
59 

0900992 
50903 

310099 2020 
 

التفاعمبين نهع 
 الخط وحجسو 

 بين السجسهعات
 داخل السجسهعات

1020302 
9090043 

1 
52 

0250229 
30905 

090220 2020 
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09 2055 
 Simplified Arabic 01الخط الثالث

09 
5.49 
2.10 

 Times New Romanالخط الخابع 
 

01 
09 

5.42 
2003 

 Traditional 01   الخط الخامذ 
09 

3.29 
1000 

 العالقة بين نهع الخط وحجسو عمي االهضهح:
الفخعيــة السكهنــة لمتفاعــل بــين تسـت السقارنــة بــين متهســصات درجــات الهضــهح لمسجسهعــات 

 نهع الخط وحجم الخط ووجج أن:
 (.09(, والخط الثاني) حجم 09( يهجج فخق في الهضهح بين: الخط األول)حجم0)
 (.01( , والخط الثانى) حجم 01( اليهجج فخق في الهضهح بين: الخط الثالث) 0)
هط الثالـث والخـامذ)حجم ( وكـل من:الخصـ09( تهجج فخوق في الهضهح بين الخط األول)حجم 3)

 (. 09( لرالح الخط األول)حجم 09
ـــع 01( تهجـــج فـــخوق فـــي الهضـــهح بـــين الخـــط األول)حجـــم 1) ـــث والخاب ( وكـــل من:الخصـــهط الثال

 (.01( لرالح الخط األول)حجم 01والخامذ)حجم 
( وكـــل من:الخصـــهط الثالـــث والخابـــع 09( تهجـــج فـــخوق فـــي الهضـــهح بـــين الخـــط الثـــاني)حجم 5)

 (.09( لرالح الخط الثاني)حجم 01والخامذ)حجم 
لرـالح الخـط  (01( والخـط الخـامذ)حجم 01( تهجج فخوق في الهضهح بين الخط الخابع)حجم 9)

 (.01الخابع)حجم 
 من الشتائج الدابقة يتزح أن الفخض لم يتحقق 

 -مشاقذة نتائج الفخض الثانى وتفديخه :
( كــان لــو أثــخ كبيــخ عمــى ذوى 09بحجــم خــط ) art  Mohammed boldنــهع الخــط

صعهبات تعمم القخاءة فى التفاعل مع الشز وقخائتو وأدراك األخصاء فيو دون معاناة عـن غيـخه مـن 
 ,AL- mohannad bold, Simplified Arabic أنـهاع الخصـهط السدـتخجمة فـى الجراسـة

Times New Roman, Traditionalوذلــك ألنــو يتسيــد عــن بــاقى الخصــهط بكبــخ حجــم . 
ــو أكثــخ  الحــخوف وبخوزىــا واتدــاع السدــافات بــين حخوفيــا وكــحلك عمــه ارتفــاع الحــخوف مســا جعم
وضهحا, ومسا تختب عمى ذلك  حمو بديهلة دون معاناة مع قمة فى األخصاء ودقة فى الكتابة عن 
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 Mohannad bold, Simplifiedبــاقى أنــهاع الخصــهط االخــخى,. كســا نجــج أن نــهع الخــط 
Arabic  AL-  ( عمى الخغم من أنو لم يهاجو الصالب معاناة أثشاء القخاءة وكـحلك 01خط )بحجم

صعهبة أثشاء حل أس مة االختبار وكسا أنيم يتسيد ان بهضهح الحخوف وكبخ حجسيـا إال أنيـم جـاء 
(.حيــث تفاعمــت 01بحجــم خــط ) Mohammed bold artفــى الختبــة الثانيــة بعــج نــهع الخــط 

ة ووضهح أثشاء القخاءة وحل االختبار ونظـخا ألنـو يتسيـد بكبـخ الصالب مع الشز ووججت فيو سيهل
 حجم الحخوف وبخزوىا وببعج السدافات بين الكمسات. 

 AL-Mohannad bold, Simplified Arabicعمـى الـخغم مـن تدـاوى نـهع الخـط 
( عمى تأثيخىم عمى وضهح الشرهص إال أنيم اختمفه فى تأثيخىم عمى وضهح الشرـهص 01حجم )
(, حيث وجج بيشيم اختالف عمـى الـخغم مـن أنـو لـم يهاجـو الصـالب صـعهبة أثشـاء قـخاءة 09بحجم )

الشز وكحلك أثشاء حل أس مة االختبار ولكن عشج ترحيح االختبار وجج بعس االخصاء وعجم الجقة 
. ويتزــــح مــــن ذلــــك أن نــــهع الخــــط Simplified Arabicفــــى الكتابــــة لرــــالح نــــهع الخــــط 

Simplified Arabic ( حجــم حخوفــو أصــغخ والسدــافة بــين الكمســات أقــل مــع صــغخ 09بحجــم )
(. نــهع الخــط 09بحجــم ) AL-Mohannad boldعــخض الحــخوف وعمهىــا مقارنــة بشــهع الخــط 

Traditional Arabic  كان تأثيخه سىء عمى الصالب ذوى صعهبات تعمـم القـخاءة , حيـث واجيـة
ســيهلة الفقــخات وذلــك نظــخا ألن  الصــالب صــعهبة ومعانــاة أثشــاء قــخاءة الشرــهص عمــى الــخغم مــن

السدافات بين الحخوف وبعزيا قميمة ججا وكحلك السدـافات بـين الكمسـات تكـاد تكـهن ممترـقة مـع 
 (. 09صغخ حجم الحخوف عمى الخغم من استخجام حجم الخط )

وتختــب عمــى ذلــك,  أثشــاء ترــحيح االختبــار وجــج أخصــاء كثيــخة مــع عــجم الجقــة فــى الكتابــة 
وكحلك بطء فى األداء, لحلك جاء فى الختبـة االخيـخة عـن غيـخه مـن أنـهاع الخصـهط السدـتخجمة فـى 
الجراسة عمى تأثيخه عمى الهضهح.ولحلك من خالل عخض الشتائج الدابقة ومشاقذتيا وعخض بعس 

 & Rebecca, Kristiدابقة, نجج أن نهع الخط مع حجسو لـو تـأثيخ عمـى الهضـهح الجراسات ال
Lauren(2005)    عمـى الــخغم مـن أن الجراسـات الدـابقة التـى أثبتــت تـأثيخ نـهع الخـط وحجســو

ــخاءة, ىــحه  ــى ذوى صــعهبات الق ــل مشيــا عم ــاديين والقمي ــخاد الع ــى األف ــة والهضــهح عم ــى اإلنقخائي عم
انت مؤشخ  لعسل دراسات عخبيـة لجراسـة أثـخ ىـحه الستغيـخات. ويتزـح مـن الجراسات أجشبية ولكن ك

 ذلك أن نهع الخط وحجسو يؤثخ عمى وضهح الشز عمى ذوى صعهبات تعمم القخاءة. 
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 ثالثًا:نتائج الفخض الثالث
يشز الفـخض الثالـث عمـى أنـو " تهجـج فـخوق فـي الفيـم القخائـي لـجي ذوي صـعهبات الـتعمم 

و حجسـو و التفاعـل الثشـائي بيشيسـا " والختبـار صـحة ىـحا الفـخض اسـتخجمت  تخجع إلي نهع الخـط
 الباحثة تحميل التباين ذو القياسات الستكخرة, والشتائج مهضحة كسا يمي : 

 نتائج تحميل التباين ذو القياسات الستكخرة  لبحث تأثيخنهع الخط وحجسو (  5ججول )  
 فخد ( 92لجي ذوي صعهبات تعمم القخاءة ) ن= والتفاعل بيشيسا عمي درجات  الفيم القخائي

 يتزح من الججول أن جسيع ييم )ف( دالة إحرائيًا , وىحا يعشي أنو:
 ( لشهع الخط عمي درجات الفيم القخائي.2020يهجج تأثيخ دال إحرائيًا ) عشج مدتهي   -0
 ( لحجم الخط عمي درجات الفيم القخائي.2020يهجج تأثيخ دال إحرائيًا ) عشج مدتهي  -0
( لمتفاعـل الثشـائي بـين نـهع الخـط وحجـم الخـط 2025يهجج تأثيخ دال إحرائيًا ) عشـج مدـتهي  -3

 عمي درجات الفيم القخائي.
 ت السقارنات البعجية بين الستهسصات , وأسفخت عن الشتائج التالي:ولسعخفة اتجاه الفخوق استخج

الجـــجول التـــالي يهضـــح متهســـصات درجـــات الفيـــم القخائـــي لمسجسهعـــات الفخعيـــة السكهنـــة 
 لستغيخي نهع الخط, وحجم الخط.

 ( يهضح متهسصات درجات  الفيم القخائي بشاًء عمي نهع الخط وحجسو9ججول )
 متهسط درجات االنقخائية حجم الخط  نهع الخط 

 Mohammad Bold Art 01الخط األول  
09 

9092 
2024 

 EL mohannad 01الخط الثاني 
09 

9090 
2020 

 Simplified Arabic 01 9.55الخط الثالث

مجسهع  مرجر التباين الستغيخات 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

 الجاللة ييسة)ف(

 بين السجسهعات نهع الخط 
 داخل السجسهعات

0000992 
3040933 

1 
52 

320102 
00350 

000522 2020 

 بين السجسهعات حجم الخط 
 داخل السجسهعات

140235 
0020095 

0 
59 

140235 
30940 

030012 2020 

التفاعمبين نهع 
 الخط وحجسو 

 بين السجسهعات
 داخل السجسهعات

09990922 
0530993 

1 
52 

1920202 
00225 

1520130 2020 
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 09 2.20 
 Times New Roman 01الخط الخابع 

09 
9.14 
2.59 

 Traditional 01   الخط الخامذ
09 

1.00 
1.45 

 بين نهع الخط وحجسو عمي الفيم القخائي:العالقة 
بسقارنة متهسصات درجـات الفيـم القخائـي لمسجسهعـات الفخعيـة السكهنـة لمتفاعـل بـين نـهع 

 الخط وحجم الخط , وجج أنو:
 (.09(, والخط الثالث) حجم 09( اليهجج فخق في الفيم القخائي بين: الخط الثانى)حجم0)
ــين:0) ــي ب ــث)  ( يهجــج فــخق فــي الفيــم القخائ (, والخــط 01( , والخــط الخابــع )حجــم01الخــط الثال

 (.01الخامذ) حجم 
( وكــل من:الخصــهط الثالــث والخابــع 09( تهجــج فــخوق فــي الفيــم القخائــي بــين الخــط األول)حجــم 3)

 (. 09( لرالح الخط األول)حجم 09والخامذ)حجم 
هط الثالــث والخابــع ( وكــل من:الخصــ01( تهجــج فــخوق فــي الفيــم القخائــي بــين الخــط األول)حجــم 1)

 (.01( لرالح الخط األول)حجم 01والخامذ)حجم 
(, والخـط 09(, والخـط الخابـع )حجـم 09( تهجج فخوق في الفيم القخائي بـين الخـط الثـاني)حجم 5)

 (.09( لرالح الخط الثاني)حجم 09الخامذ)حجم 
الثالــث والخابــع ( وكــل من:الخصــهط 01( تهجــج فــخوق فــي الفيــم القخائــي بــين الخــط الثــاني)حجم 9)

 (.01( لرالح الخط الثاني)حجم 09أوحجم  01والخامذ)حجم 
 -مشاقذة نتائج الثالث وتفديخه :

 -من خالل العخض الدابق لشتائج الفيم القخائى يسكن التهصل إلى ما يمى :
ــى, اســتخجمت ثالثــة أبعــاد وىم)البعــج  ــاس الفيــم القخائ ــار لقي عشــجما اعــجت الباحثــة اختب

 -ALو  Simplified Arabicالحخفى, االستشتاجى, الشقجى( وبشاء عميـو تـم االتـى: نـهع الخـط 
mohannad bold   ( ال يهجج بيشيم اختالف فـى تـأثيخىم عمـى الفيـم القخائـى,  09بحجم خط )

 Simplifiedالسقجمــة كانــت ســيمة لمصــالب ذوى صــعهبات الــتعمم بشــهع خــطنظــخا ألن الشرــهص 
Arabic ( وكــحلك كانــت أســ مة االختبــار  ســيمة, مســا تختــب عميــو, عــجم وجــهد فــخوق 09حجــم ,)
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بيشيم, حيث الحظت الباحثة لم يدتغخق الصالب وقت كثيخ فـى قـخاءة الشرـهص, عمـى عكـذ نـهع 
 .ثة استغخاق الصالب الهقت السدسهحظت الباح(, الح09بحجم ) AL-Mohannad boldالخط 

(, ونـهع 01بحجـم ) Simplified Arabicكسا نجج أن ىشاك فخق فـى تـأثيخ نـهع الخـط 
 AL-Mohannad(, عمى الفيم القخائى لرالح نـهع الخـط 01بحجم ) AL-Mohannadالخط 

 AL-Mohannad(, الحظت الباحثة تفاعل الصالب مع الشز, ونظـخا ألن نـهع الخـط 01بحجم )
يتسيد بكبخعخض الحخوف مع زيادة السدافات بيشيا, وكحلك بين الكمسات, فخن زيادة السدافات بـين 
الكمســات مــع كبــخ حجسيــا بالحــج السدــسهح بــو لمقــخاءة بيدــاعج الصــالب ذوى صــعهبات الــتعمم عمــى 

(, نجــج أنــو كــان 09حجــم ) Mohammed(. نــهع الخــط  Zorzi,2012القــخاءة بذــكل أفزــل)
نهاع الخصهط تأثيخ عمـى الفيـم القخائـى عمـى ذوى صـعهبات تعمـم القـخاءة, وذلـك بدـبب أنـو أفزل أ

يتسيد بكبخحجم وبخوزىا وببعـج السدـافات بـين الحـخوف وبعزـيا وكـحلك عمـه وارتفـاع حجـم الحـخف 
لجيــو, ونظــخا ألنــو أكثــخ وضــهحا عــن بــاقى األنــهع األخــخى, حيــث تفاعمــت الصــالب مــع الــشز دون 

القخاءة مسا تختب عمى ذلك أثشاء ترحيح االختبار , الحظت الباحثة قمـة األخصـاء مـع معاناة أثشاء 
سخعة فـى اداء الصـالب, عمـى الـخغم مـن تفاعـل الصـالب مـع الشرـهص ولـم يهاجـو الصـالب معانـاة 

 AL-Mohannad(, 01بحجــم ) Mohammedأثشــاء قــخاءة الشرــهص لكــل مــن نــهع الخــط 
bold ( ولكن عشج ترحيح ا01حجم ,) الختبارات وججت ىشاك بعس األخصاء فى السدتهى الثالـث

-ALفــى الفيــم القخائــى, وىــه السدــتهى الشقــجى, وجــج ىشــاك بعــس االخصــاء لرــالح نــهع الخــط 
Mohannad   مسا جعمو فى الختبة الثانيـة, ولكـن تسيـد عـن نـهع الخـطSimplified Arabic ,

Times New Roman ,Traditional  ( ونظـخا ألنـ01بحجـم ,) و عشـج ترـحيح االختبـار لـم
ـــهع الخـــط  ـــى والسدـــتهى التفدـــيخى لرـــالح ن ـــى السدـــتهى الحخف ـــاك أى أخصـــاء ف -ALيهجـــج ىش

Mohannad ( عمى خالف األنهاع االخخى, حيث وجـج أخصـاء فـى جسيـع السدـتهيات. 01بحجم )
(, عمى الخغم مـن أنـو كـان متدـاوى فـى التـأثيخ مـع 09بحجم ) Simplified Arabicنهع الخط 

  Arabic(, إال أنــو كــان أفزــل مــن نــهع الخــط09فــى الحجــم ) AL-Mohannadع الخــط نــه 
Times New Roman, Traditional ( فـى التـأثيخ عمـى الفيـم القخائـى عمـى ذوى 09بحجم )

صــعهبات الــتعمم. فعشــج ترــحيح االختبــار وجــج ىشــاك أخصــاء قميمــة فــى السدــتهيات الثالثــة بسقارنــة 
نو بيتسيد عشيم بهضـهح الحـخوف وعخضـيا وببعـج السدـافات عشيـا. نـهع باألنهاع الدابقة, ونظخا أل 

(عمى الخغم من أنو لم يجج الصالب معانـاة أثشـاء قـخاءة 09بحجم ) Times New Romanالخط 
الشز ولكـن أثشـاء ترـحيح االختبـار كـان ىشـاك أخصـاء كثيـخة فـى الـثالث مدـتهيات لمفيـم القخائـى, 

ب أثشـاء قـخاءة االختبـار , كسـا الحظـت  بـطء فـى األداء, نظـخا والحظت الباحثة معانـاة بعـس الصـال
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 ,AL mohannad boldيختمـف عـن نـهع الخـط )Times New Roman ألن نـهع الخـط 
Mohammed, Simplified Arabic)  برغخ حجم الحخوف وقمة السدـافات بيشيـا عمـى الـخغم

 (. 09من كبخ حجم الخط )
ارق كبيــخ فــى األداء بيشــو وبــين نــهع الخــط ولكــن عمــى الــخغم مــن ذلــك نجــج أن ىشــاك فــ

Traditional Arabic ( حيث واجـو الصـالب معانـاة أثشـاء قـخاءة الـشز, 01, 09سهاء بحجم ,)
كسـا الحظــت الباحثـة بــطء فـى معــجل األداء مـع عــجم تفاعـل الصــالب مـع الــشز واسـتغخاقيم الهقــت 

ن حخوفــة ومــع عــجم تدــاوى السدــسهح بــو لقــخاءة الــشز,  نظــخا لرــغخ حجســو وقمــة السدــافات بــي
أحجام الحخوف, فتختب عمى ذلك أثشاء ترحيح االختبـار كثـخة االخصـاء فـى جسيـع مدـتهيات الفيـم 

( 01, 09سـهاء بحجـم ) Traditional Arabicالقخائـى, لـحلك نشرـح بعـجم اسـتخجام نـهع الخـط 
قخائى. من خـالل مـا مع الصالب ذوى صعهبات تعمم القخاءة. الن لم يهجج لو أى تأثيخ عمى الفيم ال

أثبتتو بعس الجراسات الدـابقة فـى دراسـة بعـس الستغيـخات مثـل, دراسـة أثـخحجم الخـط عمـى تـأثيخ 
عمــى الفيــم القخائــى. وأثبتــت أن زيــادة حجــم الخــط بالحــج السدــسهح بــو فــى القــخاءة يــؤدى إلــى فيــم 

 (.  Katzir,Hershko&Halamish,2013)أفزل مع زيادة فى سخعة القخاءة 
خالل ما فدختو بعس الشساذج  فى كي ية حجوث عسمية الفيم القخائـى, مثـل نسـهذج ومن 

رانج ويشز عمى " له أردت تفديخ حجوث عسمية الفيم القخائى فالبـج مـن فحـز ثالثـة عهامـل وىـم 
فــخذا أردنــا Sweet,Snow,2002). )خرــائز الــشز, خرــائز القــارىء, خرــائز البي يــة()

القخائى, فالبج من ضبط ىحه العهامـل وىـحا مـا سـعت إليـو الجراسـة  الزبط والتحكم فى عسمية الفيم
إلثبــات صــحة ىــحا الفــخض.  ويتزــح لشــا مــن خــالل عــخض الشتــائج الدــابقة ومشاقذــتيا, أن نــهع 

( يــؤثخ عمــى الفيــم القخائــى بذــكل أفزــل, حيــث فزــمتو 09, بحجــم خــط )  Mohammedالخــط
مة فى الجراسة ,وىـحا مـا أثبتتـو نتـائج الجراسـة, الصالب عن باقى األنهاع الخصهط االخخى السدتخج

(. فكـان األسـهء تـأثيخ عمـى الفيـم 09, 01( بحجـم خـط ) Traditional Arabicعمـى عكـذ) 
القخائى. ومن خالل ما تم عخضو وأثبتتو نتائج الجراسة, أن نـهع الخـط وحجـم لـو تـأثيخ عمـى الفيـم 

 القخائى. 
       -مدتخمز الشتائج ومجى تحقق صحة الفخوض :

أسفخت نتائج الجراسـة عـن تـأثيخ نـهع الخـط وحجسـو عمـى اإلنقخائيـة والهضـهح والفيـم القخائـى لـجى 
ذوى صعهبات تعمم القخاءة بالرف الدادس اإلبتجائى, كسا أثبتـت الجراسـة الحاليـة صـحة الفـخوض 

 -وفيسا يمى عخض لشتائج  الجراسة الحالية :
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 ( لشهع الخط عمي درجات االنقخائية.2020تهي يهجج تأثيخ دال إحرائيًا ) عشج مد  -0
 ( لحجم الخط عمي درجات االنقخائية.2020يهجج تأثيخ دال إحرائيًا ) عشج مدتهي  -0
( لمتفاعل الثشائي بين نهع الخط وحجم الخط 2025يهجج تأثيخ دال إحرائيًا ) عشج مدتهي  -3

 عمي درجات االنقخائية.
 ( لشهع الخط عمي درجات الهضهح.2020عشج مدتهي يهجج تأثيخ دال إحرائيًا )  -1
 ( لحجم الخط عمي درجات الهضهح.2020يهجج تأثيخ دال إحرائيًا ) عشج مدتهي  -5
 ( لمتفاعل الثشائي بين نهع الخط وحجم الخط2025يهجج تأثيخ دال إحرائيًا ) عشج مدتهي  -9
 مي درجات الفيم القخائي.( لشهع الخط ع2020يهجج تأثيخ دال إحرائيًا ) عشج مدتهي -2
 ( لحجم الخط عمي درجات الفيم القخائي.2020يهجج تأثيخ دال إحرائيًا ) عشج مدتهي -4
( لمتفاعــل الثشـائي بــين نــهع الخــط وحجــم الخــط 2025يهجـج تــأثيخ دال إحرــائيًا ) عشــج مدــتهي -9

 عمي درجات الفيم القخائي.
والفيــم القخائــي ) البعــج الحخفــى(  عمــي درجــات يهجــج تــأثيخ دال إحرــائيًا لكــل مــن االنقخائيــة -02

 الهضهح لجي ذوي صعهبات تعمم القخاءة ,
يهجــج تــأثيخ دال إحرــائيًا لالنقخائيــة عمــي الــجرجات الكميــة لمفيــم القخائــي لــجي ذوي صــعهبات -00

 تعمم القخاءة .
 اءة.يهجج تأثيخ دال إحرائيًا  لمهضهح عمي  االنقخائية لجي ذوي صعهبات تعمم القخ  -00

 -التهصيات : 
 -فى ضهء نتائج الجراسة اوصى الباحث بعجد من التهصيات أىسيا :

(تصبيــق نتــائج الجراســة الحاليــة  وجعميــا كخصــهة أوليــة  فــى تصــهيخ الســهاد التعميسيــة والسشــاىج 0)
 الجراسية التى تقجم لرعهبات تعمم القخاءة 

 (اختبار  نتائج الجراسة عمى عيشات كبيخة الحجم وف ات عسخية ومجاالت تعميسية متشهعة 0)
(اإلىتســام بــالسهاد التعميسيــة التــى تقــجم لمصــالب ذوى صــعهبات تعمــم القــخاءة مــن حيــث العهامــل 3)

 .الصبهغخافية
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 السمخز
التعخف عمى أثخ نهع الخط وحجسو عمى إنقخائية الشز لجى ذوى ىجفت الجراسة إلى 

صعهبات القخاءة. والتعخف عمى أثخ نهع الخط وحجسو عمى الهضهح لجى ذوى صعهبات القخاءة. 
أسفخت نتائج والتعخف عمى أثخ نهع الخط وحجسو عمى الفيم القخائى لجى ذوى صعهبات القخاءة. و 

تأثيخ لشهع الخط وحجسو عمى اإلنقخائية والهضهح والفيم القخائى لجى ذوى  الجراسة عن وجهد
 صعهبات تعمم القخاءة بالرف الدادس اإلبتجائى.

 
 

 

Abstract 

The study aimed to identify the effect of font type and size on text 

readability among people with reading difficulties. And to know the 

effect of font type and size on clarity among people with reading 

difficulties. And to know the effect of font type and size on reading 

comprehension of people with reading difficulties. The results of the 

study resulted in an effect of font type and size on readability, clarity 

and reading comprehension among those with learning difficulties to 

read in the sixth grade of primary school. 

 

 

 

 

 

 

 

 


