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  خلص: امل
غير ، المفظي)البصرم سرعة التجييز  سياـإ مدل التعرؼ عمىىدفت الدراسة إلى 

تعرؼ بفي التنبؤ  ، المنفذ المركزم(الفكنكلكجية الدائرة) الذاكرة العاممة المفظيةك ( المفظي
بالصفيف الثاني كالثالث التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممة  لالكممة لدتعرؼ كطالقة 
تعرؼ ذكم صعكبات  مف( تمميذان ٖٙكتككنت عينة الدراسة مف ). بإدارة تعميـ عسيراالبتدائي 

م اختبار كاستخدمت الدراسة  .(ٜٗ.ٓكانحراؼ معيارم ) ،سنة( ٖٛ.ٚبمتكسط عمرم ) الكممة
 )إعداد: الباحث( البصرم لقياس سرعة التجييزالتماثؿ البصرم ك سرعة تسمية األرقاـ 

)حسيف،  يةلقياس الذاكرة العاممة المفظالكممات كالمدل السمعي لمُجمؿ كاختبارم مدل 
 ،التدريجيالمتعدد  تحميؿ االنحداركباستخداـ الباحث(. )إعداد:  كاختبار تعرؼ الكممة (ٕٔٔٓ
 الذاكرة العاممةك ( غير المفظي، المفظي)البصرم  سرعة التجييز أفالدراسة  نتائج أظيرت
ممة بنسبة الكتعرؼ بشكؿ داؿ إحصائيان بتتنبأ  )الدائرة الفكنكلكجية، المنفذ المركزم(المفظية 
لدل التالميذ ذكم صعكبات ( ٛ.ٙٗبنسبة إسياـ ) الكممةتعرؼ طالقة بك ( ٘.ٛٗإسياـ )
 . الكممة تعرؼ

 تعرؼ كطالقةتعرؼ  -المفظية الذاكرة العاممة-البصرم سرعة التجييز الكممات المفتاحية:
 .تعرؼ الكممةصعكبات  -الكممة
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Visual processing speed and verbal working memory as predictors of 

word recognition and word recognition fluency for pupils with word 

recognition disabilities in the primary stage 
Dr. Rifaey Shawky Ahmed Hussein 

Abstract: 

The present study aimed to identify the possibility of predicting word 

recognition and word recognition fluency from visual processing speed (verbal, 

non-verbal) and verbal working memory (phonological loop, central executive) 

for pupils with word recognition disabilities in the second and third grades of 

the directorate of education in Asir. The sample of the study consisted of (63) 

male pupils with word recognition disabilities with an average age of (7.83) 

years, and a standard deviation (0.49). The study used two tests for the visual 

processing speed (digits naming speed, visual matching) (prepared by the 

researcher), two tests for the verbal working memory (word span, listening 

sentences span) (Hussein, 2011) and the word recognition test (prepared by the 

researcher). Using a stepwise multiple regression analysis, the results showed 

that the visual processing speed (verbal, non-verbal) and verbal working 

memory (phonological loop, central executive) significantly predicted word 

recognition (explained 48.5 % of the variance) and word recognition fluency 

(explained 46.8 % of the variance) for pupils with word recognition 

disabilities. 

Keywords: visual processing speed, verbal working memory, word 

recognition, word recognition fluency, word recognition disabilities.    
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  الدراسة وإطارها النظزي مكدمة

التالميذ أكثر الميارات األساسية التي يحتاج ك ، القراءة ىي أساس اكتساب المعرفة
 )أك قراءة( َتَعرُّؼفي  ىؤالء التالميذ فشؿك  ،كمينينا أكاديمينا كا ناجحيفإلى إتقانيا ليككن

كبالتالي فشميـ  األخرل عف اكتساب المعرفة األساسية في المكاد يؤدم إلى إعاقتيـ الكممات
 .ُيكمؼ الدكؿ مبالغ طائمة لمحك أميتيـ فيما بعد ونأ، باإلضافة إلى في الدراسة

 تالميذ ذكم صعكبات التعمـالٝ( مف ٜٓكقد أشارت الدراسات إلى أف أكثر مف )
ٝ( مف ذكم صعكبات ٓٛ) ىـ مف ذكم صعكبات القراءة، كأف حكالي بالمرحمة االبتدائية

 .(Fletcher et al., 2019) ـ صعكبات في تعرؼ الكممةالقراءة لديي
كعمى الرغـ  ،كتتككف القراءة مف ميارتيف رئيستيف، ىما: تعرؼ الكممة كالفيـ القرائي

ـ المقركء البد أكالن كقبؿ كؿ يَ فْ يُ مف أف ىدؼ القراءة األساسي ىك فيـ المقركء، إال أنو لكي 
، لمتمميذ ، كىذا في حد ذاتو يمثؿ تحدينا كبيرناةالمنفصمأك  الكممات المفردة شيء مف تعرؼ
تمييز كممة ما عف كؿ الكممات المشابية ليا، كأف يككف لديو كسائؿ لتعرؼ  وحيث يتطمب من

 ,.Castles et al., 2018; Steacy et al) الكممات التي ربما تككف غير مألكفة لو
ى قدرة التمميذ عمى قراءة الكممات ؼ الكممة مصطمح شائع االستخداـ يشير إلرُّ عَ كتَ (. 2016

 (. Altani et al., 2020المنفصمة )
طكر قدرة األطفاؿ عمى تعرؼ ت يةإلى عدة مراحؿ تصؼ كيف Ehri (2014)كيشير 

 : ، كتتمثؿ ىذه المراحؿ فيما يميالكممات في المغات األبجدية
ة إلى المعرفة : يفتقر الطفؿ في ىذه المرحمPre-Alphabeticمرحمة ما قبؿ األبجدية  -ٔ

السياقية البارزة بنظاـ الكتابة، لذلؾ يعتمد بشكؿ أساسي عمى الخصائص البصرية أك 
 التي تصاحب التجارية أك العالمات الشعاراتاعتماده عمى  :مكممات، مثؿقراءتو لفي 
في  . كقد يتعرؼ الطفؿالالفتاتفي تعرؼ الكممات في ىذه  المحيطة لالفتات في البيئةا

كلكف، نظرنا ألف قراءتو ال تتضمف استخداـ اقتراف  ،عمى اسمو المكتكب مةىذه المرح
 الصكت بالحرؼ فيي تسمى مرحمة ما قبؿ األبجدية.

أصكات  كأ: كفييا يتعمـ الطفؿ أسماء Partial-Alphabeticمرحمة األبجدية الجزئية  -ٕ
 بطمف خالؿ ر ارتباطات جزئية  أك تككيف تشكيؿفي  الحركؼ، كيمكنو استخداميا

                                                           
  ألسلوب توثيق الجمعية األمريكية لعلم النفس )اإلصدار السابع(توثيق المراجع وفًقا تم APA-7  
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األخير مف ك األكؿ  يفالحرف َصْكَتيربط  :مثؿفي النطؽ،  بأصكاتيا بركزنا كثراأل الحركؼ 
االرتباطات جزئية كغير مكتممة نتيجة لمعرفة الطفؿ المحدكدة بالكعي تككف ك  ،الكممة

كال يستطيع الطفؿ استخداـ استراتيجيات فؾ شفرة  الحرؼ بالصكت.اقتراف بك  الصكتي
 حمة. في ىذه المر الكممة 

: كفييا يمكف لمطفؿ قراءة الكممات نتيجة Full-Alphabeticمرحمة األبجدية الكاممة  -ٖ
كاكتساب استراتيجية فؾ الشفرة  ،تككيف ارتباطات كاممة أك اقتراف بيف الحركؼ كأصكاتيا

 .التي تسيؿ ىذه العممية
راءة كفييا يستطيع الطفؿ ق: Consolidated Alphabeticة مرحمة األبجدية المتمكن -ٗ

 . الكممات متعددة المقاطع بسرعة كدكف عناء
لنمك طالقة تعرؼ  ميـكال بد مف كجكد مستكل كاٍؼ مف تعرؼ الكممة كشرط مسبؽ 

كيؤكد ذلؾ ما (. Karageorgos et al., 2019الكممة لدل تالميذ المرحمة االبتدائية )
لدييـ كاف يذ الذيف مف أف التالم Karageorgos et al. (2020)أشارت إليو نتائج دراسة 

 طالقة مف تعرؼ الكممة في نياية الصؼ األكؿ ظير لدييـ تحسف كاضح في مستكل مرتفع
يدؿ عمى أف  كأف ىذائي في السنكات الالحقة مف المرحمة االبتدائية، فيـ القراالك  ةتعرؼ الكمم

لنمك أك اس ضع األسفي الصفكؼ المبكرة مف المرحمة االبتدائية يعمى الكممات  الجيد تعرؼال
 ئي لدل التالميذ في السنكات الالحقة.فيـ القراالك  ةتعرؼ الكمم طالقة تطكر

دكف  كسرعة كتشير طالقة تعرؼ الكممة إلى القدرة عمى قراءة الكممات بدقة كآلية
طالقة تعرؼ الكممة بالجسر الذم يربط تعرؼ الكممة بالفيـ  كقد كصؼ الباحثكف .جيد

ذا لـ يعبر ال تمميذ ىذا الجسر فسكؼ يظؿ يحاكؿ تشفير كفيـ كممات النص بال القرائي، كا 
 & Rasinski) في اكتساب المعنى اإلجمالي لمنص. جدكل، كبالتالي يكاجو صعكبة

Nageldinger, 2016.)  كيؤيد ذلؾ ما يشير إليوHoover and Tunmer (2020) 

فيـ السمبنا عمى  ( يؤثرطالقة تعرؼ الكممة )ضعؼ الكمماتالبطيء عمى التعرؼ مف أف 
كمما طاؿ الكقت المطمكب لمتعرؼ عمى الكممات، قمت جكدة المادة المحفكظة في ف، القرائي

 في بناء الفيـ. ادةىذه الم إفادة يةاحتمال تالذاكرة، كبالتالي قم
)ُتستخدـ كمرادفات ليا  الكممة كتتضمف صعكبات القراءة: صعكبات تعرؼ

عكبات القراءة في مستكل الكممة، صعكبات دقة قراءة مصطمحات: صعكبات قراءة الكممة، ص
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 ،صعكبات الفيـ القرائي ،(القراءةصعكبات طالقة أك )تعرؼ الكممة صعكبات طالقة  ،الكممة(
 ,American Psychiatric Association [APA])القراءة المختمطة صعكبات ك 

2013; Fletcher et al., 2019; Kilpatrick & O’Brien, 2019;.)  كيعّرؼ
Kilpatrick and O’Brien (2019)  صعكبات تعرؼ الكممة بأنيا ضعؼ األداء في

اختبارات تعرؼ الكممات، عمى الرغـ مف الجيد كالفرص التعميمية المالئمة، كال تعزم إلى 
 انخفاض الذكاء أك إعاقة بصرية أك سمعية أك حركية.

)مف بينيا المغة  مختمفةفي المغات األبجدية ال كمف مظاىر صعكبات تعرؼ الكممة
 :العربية(

 .اتالكممك  الحركؼ عدـ القدرة عمى قراءة -ٔ
 .حذؼ )تخطى( حركؼ مف الكممة أثناء القراءة -ٕ
 .إضافة حركؼ إلى الكممة أثناء القراءة -ٖ
كممة ، أك كممة بأخرل ليا نفس المعنىبحركؼ أخرل، أك  حركؼ مف الكممة إبداؿ -ٗ

 .اءةأثناء القر  بأخرل قريبة منيا إمالئينا
 القراءة العكسية لمكممة مف نيايتيا لبدايتيا. -٘
، أك القراءة السريعة مع قراءة الكممات بطريقة متقطعة )حرؼ حرؼ أك مقطع مقطع( -ٙ

 .كثرة األخطاء
 ;Berkeley & Ray, 2019) إعادة أك تكرار قراءة الكممة أك جزء منيا أكثر مف مرة -ٚ

Natour et al., 2016; Sartawi et al., 2019; Siegel & Mazabel, 
2014). 
، مكمني Sartawi et al. (2019)(، ٕٛٔٓكآخركف ) دكسو دراسات حممتك 
 أنماط أخطاء القراءة في المغة العربية Natour et al. (2016)(، ٖٕٔٓكآخركف )

إلى مظاىر صعكبات تعرؼ الكممة السابؽ ذكرىا المشتركة بيف  كتكصمت ،بالمرحمة االبتدائية
مظاىر خاصة بصعكبات تعرؼ الكممة في المغة إلى كما تكصمت  ة المختمفة،المغات األبجدي

 : ، كمنياالعربية
  أثناء قراءة الكممات. صعكبة في التمييز بيف التاء المفتكحة كالتاء المربكطة كالياء -ٔ
 ة أثناء قراءة الكممات.صعكبة في التمييز بيف الالـ القمرية كالالـ الشمسي -ٕ
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الطكيؿ )األلؼ، المد ت بالمد القصير )الفتحة، الكسرة، الضمة( ك صعكبة في قراءة الكمما -ٖ
 .الكاك، الياء( كالسككف

 ف أثناء قراءة الكممات.صعكبة في التمييز بيف األنكاع المختمفة لمتنكي -ٗ
 شدد.مُ  التي بيا حرؼ الكممات قراءة صعكبة في -٘
 .اء قراءة الكمماتبيف الحركؼ المتشابية شكالن كالمختمفة صكتنا أثن صعكبة في التمييز -ٙ

 الكممة المكتكبةصعكبات تعرؼ إلى أف  Hoover and Tunmer (2020)يشير ك 
أصكات حركؼ  كمزج نطؽ مشقة كتعب فييجد التمميذ عندما تحدث األبجدية  المغاتفي 
بمشقة سياؽ الجممة  دالالت يستخدـ عندما، أك التي يحاكؿ التعرؼ عمييا أك قراءتيا الكممة
التعرؼ عمى الكممات كلكي يستطيع التمميذ  التي ال يستطيع قراءتيا، لكممةلتخميف اكجيد 

كأصكاتيا، دكف الحركؼ رمكز يستمـز إتقاف العالقات التفصيمية بيف  فإف ىذا أك آلية تمقائيةب
 ة:تعرؼ الكممصعكبات المترتبة عمى  السمبية آلثاركمف ا .كجكد مشقة في تعرؼ الكممات

يؤدم إلى أف  ألف تعرؼ الكممات بصعكبة نظرنا ،منصل التمميذ يـف ؤدم إلى إعاقةيا تنأ -ٔ
قمؿ ي مماُتستنزؼ في عممية تعرؼ الكممات  التمميذلدل  القدرات أك المصادر المعرفية

 يـ.المعرفية المتاحة لعمميات الف المصادر
، مما يؤدم إلى الكممات المالئمةفي الكصكؿ إلى معاني  التمميذ إلى فشؿيا تؤدم نأ -ٕ

 .الفيـلفشؿ في ا
، فعالة غير بديمة تعكيضية عممياتإيجاد في  التمميذ انيماؾانشغاؿ أك إلى يا تؤدم نأ -ٖ

التعكيضية  العمميات ىذهك  ،مف خالليا تعرؼ الكممات التي ال يستطيع قراءتيا يحاكؿ
 ،تعممياي لو أف التي يمكف الفعالة عف العمميات التي يحاكؿ إيجادىا لف تعكضو

ا كيبدك. الفعالة العممياتتعمـ  عف قوك أك تع وتمنعقد  ى أنياباإلضافة إل عمى  ذلؾ كاضحن
 تعرؼفي  كعممية تعكيضية السياؽدالالت ل التمميذفي محاكلة استخداـ  سبيؿ المثاؿ

 في كراسخة ثابتةالكممات  في تعرؼالسياؽ دالالت ، فقد تصبح عممية استخداـ الكممات
 قوك ُيع قد كىذا، عمى الرغـ مف نجاحيا المحدكدمييا كيعتمد عكيظؿ يستخدميا  التمميذ
 الرمكز المكتكبةبيف  )االقتراف( لعالقاتا عممية فعالة ميمة كىي تعمـ تعمـ عف
 الخاصة بيا.  األصكاتك 
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الكممة"  مصطمح "صعكبات تعرؼإلى أف  يشير ما التعريفات مففي حيف نجد ك 
لقصكر في ا كؿ منيما يتضمفحيث ، ؿبالتبادمعو كُيستخدـ  مصطمح "ديسمكسيا"ل مرادؼ

 مصطمح التعريفات ما يشير إلى أف ِمفكذلؾ نجد . ميارات القراءة عمى مستكل الكممة
صعكبات الفيـ  :لمقصكر في ميارات القراءة عمى مستكل الكممةباإلضافة يشمؿ "الديسمكسيا" 

 ;Fletcher et al., 2019) صعكبات الحسابأحياننا ك بؿ  ،الكتابةصعكبات  ،القرائي
Kilpatrick & O’Brien, 2019; Parrila & Protopapas, 2017; 

VandenBos, 2015).  
إجماع  عدـ كجكد مف Lopes et al. (2020) إليو تكصؿربما يرجع ذلؾ لما ك 

بؿ بشكؿ مختمؼ مف قِ غالبنا المصطمح استخداـ حكؿ تعريؼ الديسمكسيا كتشخيصيا، ك 
عينات المشاركيف المتضمنة في بفحص  .Lopes et al حيث قاـ  ؛الباحثيف كالممارسيف
ا ) ٕٓسة( خالؿ درا ٓٓٛدراسات الديسمكسيا ) أظيرت النتائج أف ك (، ٜٕٔٓ-ٕٓٓٓعامن
القراءة كأحياننا  لكصؼ أم شخص يعاني مف صعكبات فيغالبنا اسُتخدـ مصطمح الديسمكسيا 

كما أظيرت النتائج عدـ  ،القراءة صعكباتكمصطمح يحدد نكع معيف مف  كليس ،اإلمالء
مكسيا، نظرنا الستخداـ الباحثيف في اختيار العينات في دراسات الديس إحصائينا اتساؽ داؿ

 Knightكيذكر  .مجمكعة كاسعة مف معايير التضميف كاالستبعاد في تشخيص الديسمكسيا
كسيا يسمتعريفنا لمد (ٔٔ)كميؼ مف حككمة كيمز، تـ تحميؿ أنو في تقرير بحثي بت (2018)

اتفاؽ بيف المنظمات حكؿ تعريؼ كجكد عدـ  كأشار التقرير إلى ،منظمات مختمفةل
  .الديسمكسيا
ا كقد تأثرت البيئة العربية    مصطمحاتستخدـ يَ مف الباحثيف  اكثيرن فنجد ، بذلؾأيضن

عمى الرغـ مف أف مصطمح  ،بشكؿ مترادؼ "صعكبات القراءة ،عسر القراءة، الديسمكسيا"
بعض  أف ككذلؾ نجدمصطمح عاـ يتضمف عدة أنكاع مف صعكبات القراءة،  "راءةصعكبات الق"
لمديسمكسيا عمى القصكر في ميارات القراءة عمى  افي تشخيصي تقتصر ا عربيةال دراساتال

 تشخيصذلؾ باإلضافة ل تضمنكبعضيا ت ،(Layes et al., 2015) مستكل الكممة
 َمْف استخدمتكمنيا  ،(ٜٕٔٓكتابة )العمار، كال (ٕ٘ٔٓدياب، ) الفيـ القرائي القصكر في:

لصعكبات مخصائص السمككية المميزة لمقاييس التقدير التشخيصية التي تتضمف عبارات فقط 
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في  عدـ االتساؽ يؤدم إلىكال شؾ أف ذلؾ  .(ٕٛٔٓعبدالعاؿ كاإلتربي، ) القراءة بشكؿ عاـ
  كبالتالي يؤثر عمى النتائج. ،اختيار العينات

 "صعكبات تعرؼ الكممة"مصطمح  في الدراسة الحاليةالباحث ستخدـ يا سبؽ نظرنا لمك 
، كحتى ال يختمط لككنو أكثر تحديدنا كذلؾ ،يشير إلى القصكر في القراءة عمى مستكل الكممةل

 .لمديسمكسيا ةالمكسعك  األمر مع المفاىيـ المتعددة
فية التي يمكف أف نكاحي القصكر المعر  ىعم المبكر نسبيناالتعرؼ يمكف مف خالؿ ك 

، نكاحي القصكرل المبكر لتحسيفافي  المساعدةسيـ في حدكث صعكبات تعرؼ الكممة، تُ 
 مف تأثيرىا عمى المكاد األخرل. كالحدحد مف صعكبات تعرؼ الكممة ال كبالتالي إمكانية

ا  المعرفية المكضكعاتمف كاحدة كُتعد سرعة التجييز  التي أصبحت تمقى اىتمامن
إطار عمـ نفس الطفؿ، كرغـ تأثيرىا عمى الكظائؼ األكاديمية كاالنفعالية  متزايدنا في

 ة األخرليمجاالت المعرفالعف أم مف كاالجتماعية، إال أف ما نعرفو عنيا أقؿ مما نعرفو 
(Braaten & Willoughby, 2014.) 

مصطمح  بأنيابشكؿ عاـ  سرعة التجييز Christopher et al. (2012)كيعرؼ 
سرعة كتشير  .مى إتماـ الميمة المعرفية بسرعةع أم مدل يككف الفرد قادرنايشير إلى 

تي تتطمب في المياـ البسرعة يا تعالجكم ممعمكماتل التمميذفحص ية التجييز البصرم إلى كيف
 (.Mulin, 2016) مالحظة األشياء المرئية

أربعة  ستجابةكفقنا لمتطمبات التجييز الفكنكلكجي كاال سرعة التجييز البصرمكتتضمف 
 ىي:  ،مف المياـ أنكاع
كىذه المثيرات  :(األبجدية أك العددية) المفظية سرعة التجييز البصرم المفظي لممثيرات -ٔ

 :تككف مف خالؿ التمفظ بأسماء المثيرات، مثؿفييا قابمة لمتشفير المفظي، كاالستجابة 
 Letters or Digits Naming Speed األرقاـؼ أك ك لحر سرعة تسمية ا اتاختبار 
Test بأقصى سرعة ممكنة ألرقاـ أك الحركؼل التمميذ تضمف قراءةت التي. 

كىذه  :غير المفظية )األلكاف أك األشياء( سرعة التجييز البصرم المفظي لممثيرات -ٕ
المثيرات غير قابمة لمتشفير المفظي، كاالستجابة تككف مف خالؿ التمفظ بأسماء المثيرات، 

 Colors or Objects Naming أللكاف أك األشياءاة تسميسرعة  اتاختبار  :مثؿ
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Speed Test  كاألشكاؿ  بأسماء األلكاف أك صكر األشياء التمميذ تمفظالتي تتضمف(
 .بأقصى سرعة ممكنةالتي يراىا  كالحيكانات كغيرىا(

كىذه  :(األبجدية أك العدديةالمفظية )سرعة التجييز البصرم غير المفظي لممثيرات  -ٖ
بمة لمتشفير المفظي، كاالستجابة تككف مف خالؿ التدكير أك الشطب دكف المثيرات قا

الذم  Visual Matching Test اختبار التماثؿ البصرم :التمفظ بأسماء المثيرات، مثؿ
 يتضمف كضع دكائر حكؿ الحركؼ أك األرقاـ المتماثمة التي يراىا في كؿ صؼ. 

كىذه  :المفظية )األشياء أك األشكاؿ(سرعة التجييز البصرم غير المفظي لممثيرات غير  -ٗ
المثيرات غير قابمة لمتشفير المفظي، كاالستجابة تككف مف خالؿ الشطب دكف تمفظ أك 

الذم يتضمف شطب  Cross Out Testنطؽ أسماء المثيرات، مثؿ اختبار الشطب 
 ;Moll et al., 2016األشياء المتماثمة التي يراىا في كؿ صؼ )األشكاؿ أك صكر 

Pan et al., 2019 .) 
ا بيف رمكز الحركؼ كأصكاتيا يعد مي كال شؾ أف تعمُّـ التالميذ الربط أك االقتراف من

لتعمـ القراءة، كيجد ذكك صعكبات تعرؼ الكممة صعكبة في االقتراف بيف رمز الحرؼ )الجرافيـ( 
القراءة كصكت الحرؼ )الفكنيـ(، كىذا يدعـ أىمية ىذا النكع مف التعمـ االرتباطي مف أجؿ 

لفظية سريعة  -الناجحة، كىنا تتضح أىمية عممية سرعة التجييز في عمؿ ارتباطات بصرية 
(Christopher et al., 2012) . 

دراسة تناكلت العالقة بيف  (ٖٚٔ)تحميالن لػػػػ  Araújo et al. (2015)كقد أجرل 
اطية أك تنبؤية دالة سرعة التجييز البصرم كالقراءة، كقد أظيرت النتائج كجكد عالقات ارتب

 كتعرؼ الكممة. حصائينا بيف سرعة التجييز البصرمإ
كجكد عالقة دالة بيف سرعة مف دراسات بعض ال نتائج وأظيرتكيتفؽ ذلؾ مع ما 

-Fuchs et al., 2016; González) التجييز البصرم المفظي كتعرؼ الكممة
Valenzuela et al., 2016; Karadağ et al., 2019; Pan et al., 2019; 

Shaul & Nevo, 2015; Zhang & Lin, 2018 ) كبيف سرعة التجييز البصرم غير
بيف سرعة ( ك Hornung et al., 2017; Shum & Au, 2017المفظي كتعرؼ الكممة )

-Asadi et al., 2017; Gonzálezالتجييز البصرم المفظي كطالقة تعرؼ الكممة )
Valenzuela et al., 2016; Karadağ et al., 2019; Papadopoulos et al., 
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2016; Zhao et al., 2019)  كبيف سرعة التجييز البصرم غير المفظي كطالقة تعرؼ
 Caemmerer et al., 2018; Hornung et al.,2017; Papadopoulosالكممة )

et al., 2016; Shum & Au, 2017) لدل العادييف . 
لدل التالميذ العادييف، الزمني العمر تتحسف مع تقدـ قد تبيف أف سرعة التجييز ك 

 ,.Alves et alلدل التالميذ ذكم صعكبات القراءة )الزمني كلكنيا ال تتحسف مع تقدـ العمر 
إلى أف بطء القراءة لدل التالميذ ذكم  Bakos et al. (2020)كتشير دراسة  (.2016

 Kudo etأجرل ك  ممة.المفظي المطكؿ لشكؿ الك -صعكبات القراءة ينتج مف التجييز البصرم
al. (2015) ذكم صعكبات تعمـ  بيفالبصرم دراسة قارنت سرعة التجييز  (ٛٗ) ػػػػتحميالن ل

سرعة التجييز قصكر  النتائج كأظيرت سنة،٘ٔ-ٙفي المدل العمرم  كالعادييف القراءة
  لدل ذكم صعكبات القراءة.البصرم 
التعرؼ عمى  ما استطعنا بدكف ذاكرة، نعيش أننا ناتخيملك مف ناحية أخرل، ك 

كذلؾ  ؛قادريف عمى التحدث أك القراءة أك الكتابة كما كنا، األشياء المحيطة بناص أك اشخاأل
لعدـ قدرتنا عمى تذكر أم شيء عف المغة، كباختصار سيككف لدينا نفس نقص المعرفة 

الذاكرة  Dehn et al. (2015)كيعرؼ  .(Eysenck & Keane, 2015) كالطفؿ الكليد
نفس  القدرة المعرفية التي تحتفظ بالمعمكمات أك تخزنيا لفترة قصيرة أثناء تجييزالعاممة بأنيا 

 . المعمكمات أك معمكمات غيرىا
متعدد المككنات لمذاكرة العاممة أساسنا نظرينا لغالبية   Baddeleyنمكذج ُيعد ك 

خالؿ الدراسات النفسية  الدراسات التي تتناكؿ الذاكرة العاممة، كىذا النمكذج ثبت صدقو مف
 Phonological الدائرة الفكنكلكجية: كذج األصمي ثالثة مككناتكالعصبية، كقد احتكل النم

Loop، كمسكدة التجييز البصرم المكاني Visuospatial Sketchpad، كالمنفذ المركزم 
Central Executive كأضاؼ ،Baddeley   ز حاجالالحقنا مككننا رابعنا لمنمكذج ُيسمى

حيث يككف المنفذ  ىرمينا في طبيعتو؛  Baddeley، كنمكذج Episodic Buffer العرضي
 ,Eysenck & Keane) المركزم في مستكل القمة كيتحكـ في كؿ المككنات الفرعية

2015) . 
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كتشير الذاكرة العاممة المفظية إلى تخزيف كتجييز المعمكمات المفظية في العقؿ لفترة 
الدائرة مككني معتمدة في ذلؾ عمى  .(Newbury et al., 2016)زمنية قصيرة 

 .الفكنكلكجية كالمنفذ المركزم
ظية لفترة مككف ذك سعة محدكدة يخزف المعمكمات المف كالدائرة الفكنكلكجية ىي
 .كُتسمى كذلؾ بالذاكرة قصيرة المدل الفكنكلكجية قصيرة في شكؿ فكنكلكجي،

الذم يخزف  : المخزف السمبي، ىمامككنيفإلى  الدائرة الفكنكلكجية  Baddeleyكقسـ
. كعدد )التكرار أك الترديد بصكت منخفض( كعممية التسميع شبو الصكتي المعمكمات المفظية،

 المأخكذيعتمد عمى الزمف  الدائرة الفكنكلكجيةالمفردات المفظية التي يمكف االحتفاظ بيا في 
أك لتسمسمي الذم يمكنو تمفظو حيث أف الفرد يمكنو فقط استدعاء المدل ا في تمفظيا؛
 (.Dehn et al., 2015) خالؿ ثانيتيف )ترديده بصكت منخفض( شبو صكتيناتسميعو 

 كجميع المياـ التي تستخدـ في قياس ىذا المككف تككف لفظية.
 ؿ عف إدارة المككنات الفرعية الثالثة األخرلمسؤكالمككف الىك كالمنفذ المركزم 

ي أداء الذاكرة العاممة، ظـ كينسؽ كؿ العمميات الفرعية المتضمنة ف، ككذلؾ ينلمذاكرة العاممة
ؿ عف إدارة المكاقؼ ثنائية المياـ التي تتضمف تجييز المعمكمات أثناء محاكلة كىك مسؤك

. (Eysenck & Keane, 2015) االحتفاظ بنفس المعمكمات أك معمكمات مختمفة
راسة مكانية، كتتناكؿ الد –ياـ بصرية كُتستخدـ في قياس المنفذ المركزم مياـ لفظية كم

  .الحالية المياـ المفظية فقط
  :كمف ىذه الكظائؼظائؼ أساسية لممنفذ المركزم، عدة ك كتكجد 

 التي ليس لياكؼ المعمكمات تباه عمى المعمكمات ذات العالقة بالميمة ك تركيز االن -
 عالقة.

 .المتزامنة التحكيؿ بيف األنشطة المعرفية -
 االستراتيجيات. يذتنفاختيار ك  -
ذات  األخرل مككنات نظاـ الذاكرة العاممةبيف المحدكدة  يةاالنتباى تكزيع المصادر -

 .الحالية العالقة بالميمة
 .(Dehn et al., 2015) مف الذاكرة طكيمة المدلاسترجاع المعمكمات  -
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كرة دراسة تناكلت العالقة بيف الذا (ٜٚٔ)تحميالن لػػػػ  Peng et al. (2018)أجرل ك 
العاممة كالقراءة، كقد أظيرت النتائج كجكد عالقة ارتباطية دالة إحصائينا بيف مككنات الذاكرة 

مف األكؿ لمرابع  المبكرة الصفكؼتالميذ لدل  كىذه العالقة كانت أقكل، العاممة كالقراءة
د الصغار إلى االعتما التالميذأف ىذه النتائج تعكس حاجة  .Peng et alل كير ، االبتدائي
سترجاع أقؿ كفاءة االأثناء القراءة، ألف عمميات فؾ شفرة الكممة ك  الذاكرة العاممة عمىأكثر 

 ء الذيف لدييـ خبرة أكثر في القراءة.الُقرا   لدييـ مف
 ارتباطية أك تنبؤيةكجكد عالقة مف دراسات بعض النتائج  وأظيرت كيتفؽ ذلؾ مع ما 

 ,.Asadi et al., 2017; Fuchs et al) ممةكتعرؼ الكالدائرة الفكنكلكجية بيف  دالة
2016; González-Valenzuela et al., 2016   ) كبيف المنفذ المركزم كتعرؼ

 ,Asadi et al., 2017; Nevo  & Breznitz, 2011; Zhang & Joshiالكممة )
 ;Asadi et al., 2017كطالقة تعرؼ الكممة ) الدائرة الفكنكلكجيةبيف ك (  2020

Papadopoulos et al., 2016 ) كبيف المنفذ المركزم كطالقة تعرؼ الكممة (Asadi 
et al., 2017; Nevo  & Breznitz, 2011; Papadopoulos et al., 2016;) 

 . لدل العادييف
 تتحسف المنفذ المركزم(، الذاكرة العاممة المفظية )الدائرة الفكنكلكجيةكقد تبيف أف 

، إال أنيا ال صفكؼ مف الثاني لمسادس االبتدائيالفي تقدـ الع ملدل التالميذ العادييف نمائينا 
 Naka etالصفكؼ )في تقدـ المع لدل التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممة تتحسف نمائينا 
al., 2019 مف نتائج دراسة  اتضح(. كماMorgan et al. (2019)  أف قصكر الذاكرة

بصعكبات القراءة في الصفكؼ مف األكؿ  العاممة المفظية في مرحمة ما قبؿ المدرسة يتنبأ
 لمثالث االبتدائي. 

دراسة قارنت الذاكرة العاممة لدل ذكم  (ٛٗ)تحميؿ ب Kudo et al. (2015)قاـ ك 
 المنفذك الدائرة الفكنكلكجية في قصكر  النتائج كأظيرت ،صعكبات تعمـ القراءة كالعادييف

تحميالن لػػػػ  Peng and Fuchs (2016) أجرلكما  المركزم لدل ذكم صعكبات القراءة.
دراسة تناكلت الذاكرة العاممة المفظية )المنفذ المركزم( لدل ذكم صعكبات التعمـ  (ٜٕ)

أظيرت النتائج كجكد قصكر في المنفذ المركزم لدل ذكم صعكبات ، ك المختمفة كالعادييف
 سنة.  ٕٓ – ٘القراءة مقارنة بالعادييف في المدل العمرم 
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عمى التمميذ في المدرسة، نظرنا  تؤثر بشكؿ كبيربات تعرؼ الكممة أف صعك  كال شؾ
ألف ضعؼ قدرة التمميذ عمى قراءة الكممات ال يقتصر تأثيره السمبي عمى القراءة فقط، كلكف، 
ا في استذكارىا عمى قدرة التمميذ  يؤثر سمبنا بشكؿ كبير عمى المكاد األخرل، التي تعتمد أيضن

 عمىالمبكر نسبينا التعرؼ كىذا يستدعي  .التمميذ لمفشؿ في المدرسةعمى القراءة، مما ُيعرض 
كالتي يمكف مف ؛ سيـ في حدكث صعكبات تعرؼ الكممةالمعرفية التي يمكف أف تُ  العكامؿ
 .لدل التالميذ الحد مف صعكبات تعرؼ الكممة تحسينياخالؿ 

 مشكخلة الدراسة 

غير ، المفظي)التجييز البصرم سرعة  عالقة نتائج الدراسات التي تناكلتتعارضت  
بعض نتائج فقد أظيرت  .ذكم صعكبات تعرؼ الكممةالتالميذ بتعرؼ الكممة لدل  (المفظي

دالة بيف سرعة التجييز البصرم المفظي كتعرؼ الكممة  تنبؤيةدراسات كجكد عالقة ال
(Areces et al., 2017; Bexkens et al., 2015; Carroll et al., 2016; 

Kim et al., 2015; Park & Lombardino, 2013; Shaul et al., 2016; 
Yeung et al., 2014 كبيف سرعة التجييز البصرم غير المفظي كتعرؼ الكممة لدييـ )

(Bexkens et al., 2015; Park & Lombardino, 2013 .) بينما تعارض ذلؾ مع
 مفظيييز البصرم المف عدـ كجكد عالقة دالة بيف سرعة التجأخرل ما أظيرتو دراسات 

    (.Layes et al., 2015; Taha, 2013كتعرؼ الكممة )
)المفظي، كما تعارضت نتائج الدراسات التي تناكلت عالقة سرعة التجييز البصرم  

 فقد أظيرت صعكبات تعرؼ الكممة.ذكم التالميذ بطالقة تعرؼ الكممة لدل غير المفظي( 
دالة بيف سرعة التجييز البصرم المفظي كطالقة  تنبؤية بعض الدراسات كجكد عالقة نتائج

 & Bexkens et al., 2015; Kim et al., 2015; Parkتعرؼ الكممة )
Lombardino, 2013 كبيف سرعة التجييز البصرم غير المفظي كطالقة تعرؼ الكممة )

 Park and دراسةبينما تعارض ذلؾ مع ما أظيرتو  (.Bexkens et al., 2015لدييـ )
Lombardino (2013)  مف عدـ كجكد عالقة دالة بيف سرعة التجييز البصرم غير

 .لمفظي كطالقة تعرؼ الكممة لدييـا
 ،كقد الحظ الباحث مف خالؿ استعراضو ليذه الدراسات كجكد تعارض بيف نتائجيا

سرعة التجييز البصرم  تنبؤتناكلت التي كقمة الدراسات األجنبية كندرة الدراسات العربية 
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ا التالميذ الكممة لدل  تعرؼ ي بتعرؼ كطالقةالمفظ  قمةذكم صعكبات تعرؼ الكممة. كأيضن
سرعة  تنبؤتناكلت  -في حدكد عمـ الباحث- الدراسات األجنبية كعدـ كجكد دراسات عربية
الكممة لدل التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ  تعرؼ التجييز البصرم غير المفظي بتعرؼ كطالقة

 الكممة.
الذاكرة العاممة  تناكلت عالقةتعارضت نتائج الدراسات التي ل، كمف ناحية أخر  
ذكم صعكبات تعرؼ التالميذ المنفذ المركزم( بتعرؼ الكممة لدل ، الدائرة الفكنكلكجية) المفظية
الدائرة الفكنكلكجية دالة بيف  تنبؤيةدراسات كجكد عالقة بعض النتائج فقد أظيرت . الكممة

 ,.Bexkens et al., 2015; Carroll et al., 2016; Moura et alكتعرؼ الكممة )
2015; Shaul et al., 2016( كبيف المنفذ المركزم كتعرؼ الكممة لدييـ )Bexkens 

et al., 2015; Booth et al., 2014; Layes et al., 2015; Moura et al., 
2015; Wang & Yang, 2015 أخرلتعارض ذلؾ مع ما أظيرتو دراسات (. في حيف 

 ,Nevo & Breznitzكتعرؼ الكممة )الدائرة الفكنكلكجية مف عدـ كجكد عالقة دالة بيف 
2013; Taha, 2013لدييـ ( كبيف المنفذ المركزم كتعرؼ الكممة (Nevo & Breznitz, 

2013; Taha, 2013.)  مرسي (ٜٕٔٓسميماف كعامر )دراستي نتائج كما أظيرت ،
ة باستخداـ اختبارات التحصيؿ الػُمعدة مَ ي  قَ ت القراءة )المُ ( تنبؤ الذاكرة العاممة بصعكبإٛٔٓ)

 مف ِقبؿ المعمميف بالمدرسة(.
المنفذ  ،الدائرة الفكنكلكجيةالدراسات التي تناكلت عالقة الذاكرة العاممة المفظية ) أما

، فمـ يجد الباحث ذكم صعكبات تعرؼ الكممةالتالميذ المركزم( بطالقة تعرؼ الكممة لدل 
جكد عالقة ك أظيرت التي  Moura et al. (2015)سكل دراسة  -في حدكد عممو-ي الحال

 Nevo and Breznitzكطالقة تعرؼ الكممة، كدراسة دالة بيف المنفذ المركزم تنبؤية 
كطالقة تعرؼ  الدائرة الفكنكلكجيةالتي أظيرت عدـ جكد عالقة تنبؤية دالة بيف  (2013)

 .الكممة لدييـ
 ،ف خالؿ استعراضو ليذه الدراسات كجكد تعارض بيف نتائجياكقد الحظ الباحث م

الذاكرة العاممة المفظية  تنبؤتناكلت التي العربية كندرة الدراسات كقمة الدراسات األجنبية 
بتعرؼ الكممة لدل التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممة.  المنفذ المركزم(الدائرة الفكنكلكجية، )

ا   تنبؤتناكلت  -في حدكد عمـ الباحث- عدـ كجكد دراسات عربيةك ة الدراسات األجنبي قمةكأيضن
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الكممة لدل التالميذ تعرؼ بطالقة المنفذ المركزم( الدائرة الفكنكلكجية، الذاكرة العاممة المفظية )
 ذكم صعكبات تعرؼ الكممة.

 السؤاؿمحاكلة اإلجابة عف  مشكمة الدراسة الحالية في تتحدد بناءن عمى ما تقدـك  
سرعة التجييز البصرم )المفظي، غير المفظي( كالذاكرة العاممة  ما إسياـ يس التالي:الرئ

 كطالقة تعرؼ الكممة المفظية )الدائرة الفكنكلكجية، المنفذ المركزم( في التنبؤ بتعرؼ الكممة
كذلؾ مف خالؿ  ؟لدل التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممة بالصفيف الثاني كالثالث االبتدائي

 : ليف الفرعييف التالييفاؤ الس عف اإلجابة
سرعة التجييز البصرم )المفظي، غير المفظي( كالذاكرة العاممة المفظية )الدائرة  ما إسياـ -ٔ

صعكبات تعرؼ لدل التالميذ ذكم بتعرؼ الكممة  التنبؤ الفكنكلكجية، المنفذ المركزم( في
 ؟بالصفيف الثاني كالثالث االبتدائي الكممة

جييز البصرم )المفظي، غير المفظي( كالذاكرة العاممة المفظية )الدائرة سرعة الت ما إسياـ -ٕ
الفكنكلكجية، المنفذ المركزم( في التنبؤ بطالقة تعرؼ الكممة لدل التالميذ ذكم صعكبات 

 تعرؼ الكممة بالصفيف الثاني كالثالث االبتدائي؟
 أهداف الدراسة 

 :ىإل الدراسة الحالية ىدفت 
سرعة التجييز البصرم )المفظي، غير المفظي( كالذاكرة العاممة  إسياـالكشؼ عف مدل   -1

المفظية )الدائرة الفكنكلكجية، المنفذ المركزم( في التنبؤ بتعرؼ الكممة لدل التالميذ ذكم 
 صعكبات تعرؼ الكممة بالصفيف الثاني كالثالث االبتدائي.

( كالذاكرة العاممة إسياـ سرعة التجييز البصرم )المفظي، غير المفظيالكشؼ عف مدل  -2
المفظية )الدائرة الفكنكلكجية، المنفذ المركزم( في التنبؤ بطالقة تعرؼ الكممة لدل 

 التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممة بالصفيف الثاني كالثالث االبتدائي.
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 أهنية الدراسة 

 األهنية النظزية 

تجييز البصرم كتعرؼ تقديـ إطار نظرم يضيؼ إلى المكتبة العربية في متغيرات سرعة ال -ٔ
 الكممة كصعكبات تعرؼ الكممة.كطالقة تعرؼ 

أىمية البحث في مجاؿ صعكبات تعرؼ الكممة لدل تالميذ المرحمة االبتدائية، نظرنا لندرة  -ٕ
 تناكليا بشكؿ منفصؿ في الدراسات العربية، كلتأثيرىا عمى األداء في المكاد األخرل.

، فقد أشارت ي الكظائؼ المعرفية المختمفةكتأثيرىا ف أىمية سرعة التجييز البصرم -ٖ
نظريات عديدة إلى أف سرعة التجييز ىي الميكانيـز الذم يقكد النمك المعرفي في 

 (.DeLuca & Kalmar, 2008الكظائؼ المعرفية األخرل )
ندرة الدراسات العربية التي تناكلت تنبؤ سرعة التجييز البصرم كالذاكرة العاممة المفظية  -ٗ

مة، كعدـ كجكد دراسات عربية تناكلت تنبؤ سرعة التجييز البصرم كالذاكرة بتعرؼ الكم
العاممة المفظية بطالقة تعرؼ الكممة لدل التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممة بالمرحمة 

 االبتدائية. 
 األهنية التطبيكية 

لتماثؿ تقديـ أدكات جديدة تتمثؿ في إعداد كتقنيف: اختبار سرعة تسمية األرقاـ كاختبار ا -ٔ
البصرم لقياس سرعة التجييز البصرم المفظي كغير المفظي عمى الترتيب، كاختبار 
تعرؼ الكممة، كالتي يمكف أف تفيد العامميف كالمتخصصيف في المجاؿ في قياس ىذه 

 الجكانب لدل التالميذ.
أنو في ضكء ما قد تسفر عنو الدراسة مف نتائج ُيمكف إعداد برامج تدريبية قائمة عمى  -ٕ

رعة التجييز كالذاكرة العاممة المفظية، كالتي ُيمكف أف ُتحسف تعرؼ كطالقة تعرؼ س
الكممة لدل التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممة، مما يخفؼ مف حدة ىذه الصعكبات 

 لدم ىؤالء التالميذ.
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  مصطخلحات الدراسة 

   Visual Processing Speed   البصزي سزعة التذهيز
بشكؿ عاـ بأنيا القدرة سرعة التجييز  Youman and Mather (2019)يعرؼ 

صدار االستجابة )المخرجات( بدقة كسرعة.  عمى معالجة المعمكمات الكاردة )المدخالت( كا 
ممعمكمات ية فحص التمميذ لكيفسرعة التجييز البصرم بأنيا  Mulin (2016)كيعرؼ 
الباحث الحالي  يا. كيعرفةتي تتطمب مالحظة األشياء المرئيبسرعة في المياـ ال كمعالجتيا

سرعة كتتحدد  سرعة.دقة ك يا بتعالجالمعمكمات المرئية كمفحص بأنيا قدرة التمميذ عمى 
بالدرجة التي يحصؿ في الدراسة الحالية  -إجرائينا - (غير المفظي، المفظي) التجييز البصرم

في المسَتْخَدَميف  التماثؿ البصرم(اختبار ، ألرقاـا تسمية عةسر اختبار )ذ في عمييا التممي
  .عمى الترتيب الدراسة الحالية

   Verbal Working Memory الذاكزة العامخلة الخلفظية

القدرة عمى تخزيف كتجييز الذاكرة العاممة بأنيا  Berry et al. (2018)يعرؼ 
الذاكرة العاممة  Newbury et al. (2016). كيعرؼ فترة قصيرة مف الزمفلالمعمكمات 
كيعرفيا الباحث . قصيرةزمنية تخزيف كتجييز المعمكمات المفظية في العقؿ لفترة  االمفظية بأني

 المقدمة لو ممعمكمات المفظيةالمؤقت لتجييز التخزيف ك الالحالي بأنيا قدرة التمميذ عمى 
 الدائرة الفكنكلكجية كتتحدد. عمى مككني الدائرة الفكنكلكجية كالمنفذ المركزمفي ذلؾ معتمدنا 

اختبار في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في  -إجرائينا -المركزم المنفذ ك 
  .في الدراسة الحالية عمى الترتيب يفمَ دَ خْ المستَ  المدل السمعي لمُجمؿكاختبار  مدم الكممات
   Word Recognition تعزف الكخلنة

 (.Altani et al., 2020يشير إلى قدرة التمميذ عمى قراءة الكممات المنفصمة )
بأنو قدرة التمميذ عمى تحكيؿ رمكز الكممات المفردة المكتكبة إلى  الحالي كيعرفو الباحث

في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصؿ عمييا  -إجرائينا-يتحدد ك أصكات منطكقة بدقة. 
 في اختبار تعرؼ الكممة.الصحيحة لمكممات  الجيرية عمى قراءتوالتمميذ 

   Word Recognition Fluency الكخلنةطالقة تعزف 

 ,.Cadime et alالقدرة عمى قراءة الكممات جيرينا بسرعة كدقة ) تشير إلى
بأنيا قدرة التمميذ عمى قراءة الكممات بدقة كبأقصى سرعة  الحالي كيعرفيا الباحث (.2017
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درجة التي يحصؿ في الدراسة الحالية بال -إجرائينا  -كتتحدد ممكنة خالؿ فترة زمنية محددة. 
في بأقصى سرعة ممكنة خالؿ دقيقة لمكممات الصحيحة  الجيرية قراءتو عمىعمييا التمميذ 

 .اختبار تعرؼ الكممة
   Word Recognition Disabilities تعزف الكخلنةصعوبات 
" ضعؼ أك قصكر القدرة  بأنيا بشكؿ عاـ صعكبات القراءة (ٕٚٓٓعرؼ الزيات )ي

ؼ كالكممات كالجمؿ كالفيـ القرائي لمعاني كمضاميف النصكص عمى التعرؼ عمى الحرك 
صعكبات تعرؼ الكممة بأنيا ضعؼ  Kilpatrick and O’Brien (2019)يعّرؼ ك . "القرائية

عمى الرغـ مف الجيد كالفرص التعميمية المالئمة، كال  ،األداء في اختبارات تعرؼ الكممات
 .أك حركية سمعيةإعاقة بصرية أك  انخفاض الذكاء أك تعزم إلى

 بأنيـ تالميذ -إجرائينا– تعرؼ الكممةالتالميذ ذكم صعكبات  الحالي كيعرؼ الباحث
ميف ببرنامج صعكبات التعمـ الصفيف الثاني كالثالث االبتدائي صيف رسمينا بأف مشخ  ك  ،المسج 

اختبار التالميذ عمى أقؿ مف متكسط درجات كيحصمكف عمى درجة  ،لدييـ صعكبات قراءة
 . انحراؼ معيارم بنصؼعرؼ الكممة ت

 الدراسة  حمددات

لممثيرات  )المفظي البصرمسرعة التجييز في  مكضكعيناالدراسة الحالية  تتحدد
( كالذاكرة العاممة المفظية )الدائرة الفكنكلكجية، المنفذ لممثيرات المفظية ، غير المفظيالمفظية

تعرؼ ذكم صعكبات التالميذ مف عينة  لدل الكممة تعرؼ كطالقة تعرؼكمنبئيف بالمركزم( 
التي  المرحمة االبتدائيةمدارس ب كمكانينا (،ٖٙ )ف= االبتدائيبالصفيف الثاني كالثالث  الكممة

 -ٓٗٗٔالعاـ الدراسي ب كزمانيان ، بإدارة تعميـ عسير يكجد بيا برنامج صعكبات تعمـ
 .ةالمستخدم ةاإلحصائي اليباألدكات كاألسبأيضان نتائج الدراسة  دكما تتحد .ىػػػػػٔٗٗٔ

  فزوض الدراسة 

 صياغة فركض الدراسة عمى النحك التالي: تمت
سيـ سرعة التجييز البصرم )المفظي، غير المفظي( كالذاكرة العاممة المفظية )الدائرة تال  -1

في التنبؤ بتعرؼ الكممة لدل التالميذ بشكؿ داؿ إحصائينا الفكنكلكجية، المنفذ المركزم( 
 ات تعرؼ الكممة بالصفيف الثاني كالثالث االبتدائي.ذكم صعكب
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سيـ سرعة التجييز البصرم )المفظي، غير المفظي( كالذاكرة العاممة المفظية )الدائرة ال ت -2
في التنبؤ بطالقة تعرؼ الكممة لدل بشكؿ داؿ إحصائينا الفكنكلكجية، المنفذ المركزم( 

 ني كالثالث االبتدائي.التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممة بالصفيف الثا
 الطزيكة واإلدزاءات 

 أواًل  منهر الدراسة 
المتغيرات المستقمة  قدرةالتعرؼ عمى مف أجؿ  الكصفياعتمدت الدراسة عمى المنيج 

 تعرؼالمتغيرات التابعة )عمى التنبؤ ب (الذاكرة العاممة المفظية، سرعة التجييز البصرم)
بالصفيف الثاني كالثالث ميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممة لدل التال (الكممة تعرؼ طالقةالكممة، 
 .االبتدائي

 ثانيًا  جمتنع الدراسة 
مف ذكم صعكبات تعمـ  غرؼ المصادر يتمثؿ مجتمع الدراسة الحالية في تالميذ

الػُمَشخ صيف رسمينا بأنيـ يعانكف مف  ،االبتدائي كالثالث الثاني يفالصفب –بنيف فقط  –القراءة 
التابعة إلدارة تعميـ  ارسمدالب ميف ببرنامج صعكبات التعمـج  كالمسَ ـ في القراءة، صعكبات تعم

 ىػػ.ٔٗٗٔ-ٓٗٗٔعاـ الدراسي الفي  عسير بالمممكة العربية السعكدية
 ثالجًا  عينة الدراسة 

)عينة التحقؽ مف الكفاءة السيككمترية لألدكات(  االستطالعيةتككنت عينة الدراسة 
 بالصؼ الثالث(، ٘ٔبالصؼ الثاني،  ٘ٔ) الصفيف الثاني كالثالث االبتدائيب( تمميذنا ٖٓمف )

النيائية  الدراسة عينة. بينما تككنت (ٛٗ.ٓكانحراؼ معيارم ) سنة،( ٛٚ.ٚبمتكسط عمرم )
بالصؼ الثالث(،  ٜٕبالصؼ الثاني،  ٖٗبالصفيف الثاني كالثالث االبتدائي ) ( تمميذناٖٙمف )

لما كفقان الدراسة  عينةكتـ انتقاء . (ٜٗ.ٓ، كانحراؼ معيارم )( سنةٖٛ.ٚ)بمتكسط عمرم 
 :يمي
ا رسميناخ  شَ مُ أف يككف التمميذ  -ٔ في الن ج  سَ مُ بأنو يعاني مف صعكبات تعمـ في القراءة، ك  صن

 برنامج.الفي إحدل المدارس التي يكجد بيا  برنامج صعكبات التعمـ
اختبار تعرؼ الكممة التالميذ عمى عمى درجة أقؿ مف متكسط درجات أف يحصؿ التمميذ  -ٕ

درجات قطع مختمفة تراكحت بيف استخدمت الدراسات كنالحظ أف . انحراؼ معيارم بنصؼ
في تحديدىا لذكم صعكبات القراءة أك ذكم  نصؼ انحراؼ معيارم إلى انحرافيف معيارييف
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 ;Carroll et al. 2016; Gokula et al., 2019) صعكبات تعرؼ الكممة
Horowitz-Kraus et al., 2016; Lindeblad et al., 2017; Wang & 

Gathercole, 2013).  كتـ استخداـ درجة قطع نصؼ انحراؼ معيارم كلـ يتـ
ذكم مف  تالميذ مجتمع الدراسةدرجة قطع أكبر في الدراسة الحالية، نظرنا ألف  استخداـ

م صعكبات تعمـ القراءة  .في برنامج صعكبات التعمـ يفكُمَسج 
ؿ ببرنامج صعكبات التعمـ ليس لديو صعكبات تعمـ في اإلمالء أك  أف -ٖ يككف التمميذ اُلمَسج 

 الرياضيات.
ال ترجع  التمميذلدل  مف أف صعكبات تعرؼ الكممةالمدرسية  السجالتالتحقؽ مف خالؿ  -ٗ

انخفاض في الذكاء عف المتكسط أك إعاقة بصرية أك سمعية أك حركية أك اضطراب  :إلى
 .نقص الفرص التعميمية أك حرماف ثقافي أك اقتصادم انفعالي أك

  الدراسة رابعًا  أدوات

   (1مخلحل  –)إعداد الباحح  Word Recognition Test تعزف الكخلنةختبار ا

، Cadime et al. (2017)استعاف الباحث في إعداده ليذا االختبار بدراسات 
Gokula et al. (2019) ،Naka et al. (2019)، Pasquarella et al. (2015) ،

كتشخيص صعكبات تعرؼ  تعرؼ الكممةكطالقة  تعرؼ الكممةفي قياس ختبار اال ىذا كيستخدـ
  .الكممة

 لمصؼ الثانياختبار تعرؼ الكممة : تعرؼ الكممة اختباريف فرعييفاختبار  يتضمفك
كممة  ٕٖ) مفردة كممة (ٛٗ) منيمااختبار كؿ  تضمفيلمصؼ الثالث، ك اختبار تعرؼ الكممة ك 

تعرؼ الكممة م كتـ اختيار الكممات الحقيقية في اختبار ، كممة عديمة المعنى( ٙٔحقيقية، 
 .مف كتاب لغتي الثالثك  الثاني يفلمصف

 (عديمة المعنى، الحقيقية) أك المنفصمة قراءة الكممات المفردةكالمياـ التي تتضمف 
قراءة النص فال نستطيع معرفة ما بخالؼ التقييـ مف خالؿ  ،صريح بشكؿـ تعرؼ الكممة ُتَقي  

ىذه المشكمة ليست ك  ،أـ قاـ بتخمينيا مف خالؿ السياؽ إذا كاف التمميذ قد قرأ الكممة فعالن 
 ,Siegel & Mazabel) مكجكدة في قراءة الكممات المفردة الحقيقية أك عديمة المعنى

2014). 
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حيث  ؛ة، طكيمةقصير ) الطكؿ: في الصعكبة مف حيثالكممات الحقيقية  كتتبايف 
 ؛منخفض، مرتفع) أك الشيكع تكرارال(، كمف حيث تعتبر الكممة طكيمة إذا زادت عف مقطعيف

د بشكؿ رِ كممة تَ الما إذا كانت تقييـ منخفض مف خالؿ  ـتحديد تكرار الكممة مرتفع أ حيث تـ
كما . ٝ( ٓٛ ، كبنسبة اتفاؽ ال تقؿ عفمعمميف ٘مف ِقبؿ  مدرسي أـ الالمتكرر في الكتاب 

ا  تتبايف   في الصعكبة. Non-Wordالكممات عديمة المعنى أيضن
ميارات  كؿ مف االختباريف الفرعييفل )الحقيقية، عديمة المعنى( كمماتالتتضمف ك 

 الشمسية كالقمرية الالـ، (كممة ٕٔ) كالسككف القصير كالطكيؿ المد: المغة العربية التالية
 التنكيفك ، (كممة ٕٔ)كالياء  المفتكحة كالمربكطة ، التاء(كممة ٕٔ) )التشديد( كالتضعيؼ

  مشككلة. كانتفي االختبار  كجميع الكممات المقدمة لمتالميذ .(كممة ٕٔ) بأنكاعو المختمفة
مف خالؿ طمب الفاحص مف  الكممة تعرؼ قياسيتـ بالنسبة لتصحيح االختبار، ك 

ُتعطى ك ، االختبارفي لتي ُتقدـ لو ا الحقيقية كعديمة المعنى التمميذ أف يقرأ جيرينا الكممات
دكف التقيد بزمف،  يقرأىا التمميذ بشكؿ صحيح )حقيقية، عديمة المعنى( درجة كاحدة لكؿ كممة

 ,.Jerman et al)كممات متتالية  خمساالختبار إذا أخطأ التمميذ في  كُيكقؼ الفاحص
كيعتبر (. ٛٗ - ٓ)بيف عمى اختبار تعرؼ الكممة تتراكح درجة التمميذ بذلؾ ك   .(2012
التالميذ أقؿ مف متكسط درجات درجة  عمىلديو صعكبات في تعرؼ الكممة إذا حصؿ التمميذ 
 .(Lindeblad et al., 2017) انحراؼ معيارم بنصؼاختبار تعرؼ الكممة عمى 

 درجة كاحدة لكؿ كممة فيتـ إعطاء التمميذ تعرؼ الكممةقياس طالقة في أما  
 Young andيشير ك . كاحدة يقرأىا بشكؿ صحيح خالؿ دقيقة ()حقيقية، عديمة المعنى

Rasinski (2017)  تعرؼ الكممة مف  قياسيمكف تقييميا أثناء  تعرؼ الكممةإلى أف طالقة
خالؿ بدء حساب الزمف عند بدء التمميذ في قراءة الكممات المتضمنة في اختبار تعرؼ 

ثانية مف بدء  (ٓٙ)بشكؿ صحيح خالؿ  مميذالتقرأىا يكيتـ تسجيؿ عدد الكممات التي  ،الكممة
  .تعرؼ الكممةدرجتو في طالقة ىي فتككف القراءة، 

أك  بعض حركفياإبػػػداؿ بكال ُتعطى درجة لمتمميذ عمى قراءتو لمكممة عند قيامو 
تكرار قراءة بعض أك  بطريقة معككسةقراءتيا  حركؼ إلييا أك أك إضػػافة حركؼ منيا حػػذؼ

   .أكثر مف مرة الكممةحركؼ أك مقاطع 
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 تـ التحقؽ مف الخصائص السيككمترية لالختبار عمى النحك التالي:ك
عمـ مف المتخصصيف في مجاؿ  (ٚ)تـ عرض االختبار في صكرتو األكلية عمى 

( مف ٘)ككمناىج كطرؽ تدريس المغة العربية  كالتربية الخاصة كالقياس النفسيالنفس 
 لمتالميذ مفرداتومالءمة ك  تمثيؿ االختبار لما يقيسو ف مدل، لمتأكد ممعممي المغة العربية

ضافة كحذؼ كتعديؿ ما يركنو مناسبنا،  ،كمدل تكرارىا بؿ مف قِ  كتـ إجراء التعديالت المقترحةكا 
ا .االختبار مفردات%( عمى  ٓٓٔ – ٖٖ.ٖٛ، كتراكحت نسب االتفاؽ بيف )المحكميف  أيضن

اختبارم في  األكليةاالرتباط بيف درجات العينة تـ حساب صدؽ االختبار بحساب معامالت 
لمصؼ  الكممة تعرؼطالقة ك  تعرؼ الكممة)تعرؼ الكممة الفرعييف لمصؼ الثاني كالثالث 

 الفترةفي  لغتيكدرجاتيـ في مادة  (طالقة تعرؼ الكممة لمصؼ الثالثك الثاني، تعرؼ الكممة 
، ٖٔٛ.ٓ، ٕٕٛ.ٓ، ٔ٘ٛ.ٓباط )االرت تمعامال ت، فكانكمحؾ ىػػ(ٔٗٗٔ - ٓٗٗٔ) ىاألكل

  .(ٔٓ.ٓ)عند مستكل  إحصائينا ةدال يكىعمى الترتيب،  (ٙٔٛ.ٓ
الختبار تعرؼ الكممة )اختبار تعرؼ الكممة لمصؼ كذلؾ تـ حساب االتساؽ الداخمي 

، كذلؾ بحساب معامالت االرتباط بيف درجات الثاني، اختبار تعرؼ الكممة لمصؼ الثالث(
)اختبار تعرؼ الكممة لمصؼ ميارات المغة العربية التي يتضمنيا  فيممة في تعرؼ الكالتالميذ 
بعد حذؼ لكؿ اختبار كالدرجة الكمية  (اختبار تعرؼ الكممة لمصؼ الثالث االبتدائي ،الثاني
 ، كيتضح ذلؾ في الجدكؿ التالي.الميارةدرجة 

(1خدول )  

هبزاث انهغت انعسبيت انخي يخضمىهب م في حعسف انكهمت فيمعبمالث االزحببط بيه دزخبث انخالمير 
نكم اخخببزواندزخت انكهيت  اخخببزي حعسف انكهمت نهصفيه انثبوي وانثبنث االبخدائي  

 انمهبزة
اخخببز حعسف انكهمت 

 نهصف انثبوي

اخخببز حعسف انكهمت 

 نهصف انثبنث

 **8.836 **8.854 انمد انقصيس وانطىيم وانسكىن

 **8.668 **8.642 يفانالو انشمسيت وانقمسيت وانخضع

 **8.813 **8.881 وانهبء انخبء انمفخىحت وانمسبىطت

 **8.684 **8.824 انخىىيه

                     8.81د مسخىي ** دانت عى                   

( أف جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيان عند مستكل ٔكيتضح مف جدكؿ )
ختبارم تعرؼ الكممة لمصفيف الثاني كالثالث ال ، مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمئٓ.ٓ

 .االبتدائي
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مف تطبيقو األكؿ  ( يكمنا٘ٔبعد ) وإعادة تطبيق طريؽ عف ات االختبارثب تـ حسابك 
، ٜٛٔ.ٓ، ٖٜٓ.ٓ ،ٖٕٜ.ٓ)ىي  (االرتباط) الثبات تمعامال فكانت ،األكليةنة عمي العي
رؼ الكممة لمصؼ الثاني، تعرؼ الكممة لػػػػػػ )تعرؼ الكممة لمصؼ الثاني، طالقة تع (ٔٛٛ.ٓ

عند  إحصائينا ةدال كىي، عمى الترتيبلمصؼ الثالث، طالقة تعرؼ الكممة لمصؼ الثالث( 
  .بالصدؽ كالثبات تعرؼ الكممة اختبار تمتع كيتضح مما سبؽ .(ٔٓ.ٓ)مستكل 

  (2مخلحل  –)إعداد الباححالبصزي  سزعة التذهيزاختبارات 

   Digits Naming Speed Test  رقا األتشنية سزعة  اختبار
 Moll et al. (2016) ،Park دراساتب االختبار استعاف الباحث في إعداده ليذا

and Lombardino (2013)، Shum and Au (2017)، Zhou et al. (2014) ،
 .المفظي سرعة التجييز البصرمكُيستخدـ ىذا االختبار لقياس 

( تـ تكرارىا عشر مرات ٜ، ٙ، ٘، ٖ، ٔفة )ف االختبار خمسة أرقاـ مختمكيتضم 
في  عمى كرقة مطبكعة دـ لمتمميذقتُ عشكائينا، بحيث ال يتكرر رقـ معيف عمى التكالي، ك 

قراءة األرقاـ الخمسة قبؿ بدء االختبار لمتأكد مف معرفتو  و، كُيطمب منٓٔ × ٘مصفكفة 
 .سرعة ممكنة سار بأقصىألسماء األرقاـ، ثـ ُيطمب منو تسمية األرقاـ مف اليميف لمي

ىذا كالزمف الذم يستغرقو التمميذ في تسمية جميع األرقاـ ُيعد درجة التمميذ في  
لدل  إلى سرعة التجييز المفظي المنخفضةعمى االختبار كتشير الدرجة المرتفعة ، االختبار
 .التمميذ
   Visual Matching Test التناثل البصزياختبار 

 Park and Lombardinoدراسات به ليذا االختبار استعاف الباحث في إعداد
(2013)، Shaul and Nevo (2015) ،Zhou et al. (2014) ، كُيستخدـ ىذا

 .غير المفظي سرعة التجييز البصرماالختبار لقياس 
في  منيا ، اثنافعمى ستة أرقاـكؿ منيا يحتكم صفنا  (ٓٙ)كيتككف االختبار مف  

(، كُيطمب مف التمميذ أف يضع دائرة حكؿ ٙ   ٜ   ٖ   ٗ   ٜ   ٚكؿ صؼ متماثميف )مثؿ: 
  .ممكنةبأقصى سرعة كدقة  الرقميف المتماثميف في كؿ صؼ
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كُتحسب الدرجة بعدد الصفكؼ التي يكمميا التمميذ بشكؿ صحيح خالؿ ثالث دقائؽ، 
، كتشير الدرجة درجة (ٓٙ - ٓ)بيف يحصؿ عمييا التمميذ التي درجة ال تتراكح كبذلؾ
 . لدل التمميذ إلى سرعة التجييز غير المفظي المرتفعة عمى االختبار رتفعةالم

 عمى النحك التالي: يفالختبار الخصائص السيككمترية لتـ التحقؽ مف ك 
المتخصصيف في عمـ مف  (٘)عمى ا األكلية مفي صكرتي يفاالختبار تـ عرض 

 ،قيسولما ي مثيؿ كؿ اختبار، كذلؾ لمحكـ عمى مدل تكالتربية الخاصة كالقياس النفسي النفس
ضا، لمتالميذ تومكمدل مالء اتفاؽ  ةنسب ككانت، فة كحذؼ كتعديؿ ما يركنو مناسبناكا 
 تمعامال صدؽ االختبار بحساب تـ حساب كذلؾ .اختباركؿ عمى ٝ(  ٓٓٔ) المحكميف

 (التماثؿ البصرم سرعة تسمية األرقاـ،) مفي اختبار  األكليةدرجات العينة بيف رتباط اال 
 -اختبار ككسمر لذكاء األطفاؿ المعدؿ  الفرعي مف )أك الشفرة( اختبار الرمكزكدرجاتيـ في 

الختبارم االرتباط  فكاف معامال ،كمحؾ (قٙٔٗٔ، كآخركف آؿ شارع) الصكرة السعكدية
 فداال  ماكىعمى الترتيب، ( ٘ٙٚ.ٓ، ٖٚٚ.ٓ-)سرعة تسمية األرقاـ كالتماثؿ البصرم 

  (.ٔٓ.ٓعند مستكم ) إحصائيان 
 التطبيؽمف  ( يكمنا٘ٔبعد ) يفختبار اال إعادة تطبيؽ عف طريؽتـ حساب الثبات ك 

سرعة تسمية األرقاـ  مختبار ال (االرتباط )أك الثبات ، فكاف معامالاألكليةعينة العمى  األكؿ
إحصائيان عند مستكل  داالف كىما، عمى الترتيب (ٜٚٛ.ٓ، ٘ٚٛ.ٓ) التماثؿ البصرمك 
 .ثباتالصدؽ ك بالاالختباريف تمتع ما سبؽ إلى يشير ك . (ٔٓ.ٓ)

 اختبارات الذاكزة العامخلة الخلفظية 

  Word Span Test اختبار مدي الكخلنات

( مستكيات تبدأ مف ٚيتككف مف )ك لقياس الدائرة الفكنكلكجية،  رىذا االختبا ستخدـيُ 
مف الكممات المستكل الثاني، ككؿ مستكم يتككف مف محاكلتيف تتضمف كؿ منيما مجمكعة 

( كممات ٛمدل )يزيد عدد الكممات أثناء المحاكالت تدريجيان حتى أقصى ك المتشابية صكتينا، 
حيث تتضمف المحاكلة في المستكل الثاني كممتيف كفي المستكل الثالث ، في المستكل الثامف

يا ثالث كممات كىكذا حتى نياية المحاكالت، كُتعرض ىذه الكممات مف خالؿ قراءة الفاحص ل
بمعدؿ كممة كؿ ثانية، كبعد ثانيتيف مف االنتياء مف عرض الكممات ُيطمب مف التمميذ أف 
يذكر بصكت كاضح نفس الكممات كبنفس الترتيب الذم قدمت بو، كيتكقؼ االختبار إذا فشؿ 
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( ٗٔدرجة ليذا االختبار ىي )أقصى ك التمميذ في محاكلتيف متتاليتيف في نفس المستكل. 
 (.ٕٔٔٓ)حسيف،  درجة

   Listening Sentences Span Test نلاختبار املدى الشنعي لخلُذ

( مستكيات تبدأ ٘يتككف مف )ك ستخدـ ىذا االختبار لقياس المنفذ المركزم، يُ 
كُتعرض  ،( ُجمؿ في المستكل السادسٙبجممتيف في المستكل الثاني كتصؿ إلى حد أقصى )

ثكاني( ٘ممة فترة فاصمة قدرىا )ض كؿ جُ مؿ مف خالؿ قراءة الفاحص ليا، كيمي عر ىذه الجُ 
ممة صحيحة أـ خطأ مع حفظ آخر كممة ليقرر التمميذ خالليا كبأقصى سرعة ما إذا كانت الجُ 

ممة في المحاكلة ُيطمب مف التمميذ تذكر الكممة ممة، كبعد االنتياء مف عرض آخر جُ في الجُ 
ر إذا فشؿ التمميذ في محاكلتيف ، كيتكقؼ االختباممة بنفس ترتيب العرضالنيائية في كؿ جُ 

 ( درجاتٓٔكأقصى درجة لمتمميذ في ىذا االختبار ىي ) .متتاليتيف في نفس المستكل
  .(ٕٔٔٓ)حسيف، 

( بالتحقؽ مف صدؽ كثبات االختباريف ضمف بطارية اختبارات ٕٔٔٓكقاـ حسيف )
 تـ إعدادىا لقياس الذاكرة العاممة.

عمى النحك  في الدراسة الحالية لالختباريف تـ التحقؽ مف الخصائص السيككمتريةك 
 التالي:

 ( مف معممي المغة العربية، لمتأكد مف مدل٘عمى )في البداية تـ عرض االختباريف 
مالءمة المفردات لمبيئة السعكدية، كتعديؿ ما يركنو مناسبنا، كتـ إجراء التعديالت المقترحة 

االرتباط بيف درجات العينة األكلية في حساب معامؿ صدؽ بالتـ حساب مف ِقبؿ المعمميف. ك 
مامي، المدل الرقمي األ) م( كدرجاتيـ في اختبار المدل السمعي لمُجمؿ، مدل الكممة) ماختبار 

الصكرة السعكدية  -لذكاء األطفاؿ المعدؿ  مف اختبار ككسمر يفالفرعي (المدل الرقمي العكسي
( ٓ٘ٚ.ٓ، ٕٚٚ.ٓ) يفط لالختبار االرتبا فكاف معامال كمحؾ، (قٙٔٗٔ، كآخركف آؿ شارع)

 (.ٔٓ.ٓإحصائيان عند مستكم ) فداال  ماعمى الترتيب، كى
 ، فكاف معامالمتجزئة النصفيةل معامؿ ثبات جتمافباستخداـ تـ حساب الثبات ك 

( عمى الترتيب، ٜٕٜ.ٓ، ٜ٘ٓ.ٓ) ىما)مدل الكممة، المدل السمعي لمُجمؿ(  مالثبات الختبار 
 صدؽ كثبات االختباريف. كيتضح مما سبؽ .(ٔٓ.ٓ)مستكل إحصائيان عند  داالف كىما
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  وتفشريها نتائر الدراسة

  األولنتائر الفزض 
التجييز البصرم )المفظي، غير سرعة سيـ ال ت" عمى أنو األكؿينص الفرض 

في بشكؿ داؿ إحصائينا المفظي( كالذاكرة العاممة المفظية )الدائرة الفكنكلكجية، المنفذ المركزم( 
بؤ بتعرؼ الكممة لدل التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممة بالصفيف الثاني كالثالث التن

 ."االبتدائي
حساب ل التدريجياستخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد  تـصحة ىذا الفرض  كالختبار

)اختبار سرعة تسمية األرقاـ( كغير المفظي المفظي سرعة التجييز البصرم إسياـ مدل 
: الدائرة الفكنكلكجية )اختبار مدل الكممات( كالذاكرة العاممة المفظية رم()اختبار التماثؿ البص

لدل التالميذ ذكم في التنبؤ بتعرؼ الكممة كالمنفذ المركزم )اختبار المدل السمعي لمجمؿ( 
 .(ٖ، ٕ)ي جدكلنتائج كيتضح ذلؾ مف  ،تعرؼ الكممةصعكبات 

 (2) خدول

 سسعت انخدهيز انبصسي وانراكسة انعبمهت انهفظيتمه  انكهمت نهخىبؤ بخعسفاالوحداز حببيه وخبئح ححهيم 

 انىمىذج
مدمىع 

 انمسبعبث

دزخبث 

 انحسيت

مخىسظ 

 انمسبعبث
 قيمت "ف"

 **15.581 148.243 4 844.882 االوحداز

  12.825 54 688.441 انبىاقي

   62 1446.413 انمدمىع

                       8.81** دانت عىد مسخىي                 

( كىي ٔٚ٘.٘ٔبمغت )لتبايف االنحدار " ؼ( أف قيمة "ٕجدكؿ )نتائج يتضح مف 
كقبكؿ الفرض البديؿ  ،تـ رفض الفرض الصفرمكعميو ، (ٔٓ.ٓعند مستكل )إحصائيان دالة 
التجييز البصرم )المفظي، غير المفظي( كالذاكرة العاممة سرعة سيـ ت ينص عمى أنو "الذم 

( ٔٓ.ٓبشكؿ داؿ إحصائينا )عند مستكل داللة ة الفكنكلكجية، المنفذ المركزم( المفظية )الدائر 
في التنبؤ بتعرؼ الكممة لدل التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممة بالصفيف الثاني كالثالث 

 االبتدائي".
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 (3خدول )

 فظيتسسعت انخدهيز انبصسي وانراكسة انعبمهت انهمه  نهخىبؤ بخعسف انكهمت االوحداز معبمالث

  انىمىذج
معبمم 

 انخحديد

معبمم 

انخحديد 

 انمصحح

معبمم 

 االوحداز
 ""ث قيمت بيخب

  8.514 8.445    

 1.885  4.286-   انثببج 

ئت
ىب

نم
 ا
ث

سا
غي

مخ
ان

 

سسعت انخدهيز 

 انبصسي انهفظي
  -8.261 

-

8.488 

-4.884 

** 

سسعت انخدهيز 

 غيس انهفظي انبصسي
  8.235 8.246 2.586 * 

 *2.511 8.248 8.886   ة انفىوىنىخيتاندائس

 * 2.434 8.234 1.338   انمىفر انمسكزي

 8.85* دانت عىد مسخىي                       8.81** دانت عىد مسخىي          

(، مما يعني ٘ٛٗ.ٓ( أف معامؿ التحديد المصحح بمغ )ٖيتضح مف نتائج جدكؿ )
الدائرة ) كالذاكرة العاممة المفظية لمفظي()المفظي، غير ا سرعة التجييز البصرمأف 

ٝ( مف التبايف في تعرؼ الكممة، مما يكضح  ٘.ٛٗتفسر )( المنفذ المركزم، الفكنكلكجية
أىمية ىذه العكامؿ في التنبؤ بتعرؼ الكممة لدل التالميذ عينة الدراسة، كقد يرجع باقي 

 التبايف )غير المفسر( إلى عكامؿ أخرل. 
سرعة ( كجكد داللة إحصائية لمعامالت انحدار ٖج جدكؿ )كما يتضح مف نتائ

سرعة التجييز ( ك ٔٓ.ٓ)اختبار سرعة تسمية األرقاـ( عند مستكل )التجييز البصرم المفظي 
، كالذاكرة العاممة (٘ٓ.ٓغير المفظي )اختبار التماثؿ البصرم( عند مستكل )البصرم 
( كالمنفذ المركزم ٘ٓ.ٓت( عند مستكل ): الدائرة الفكنكلكجية )اختبار مدل الكمماالمفظية

( لدل التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ ٘ٓ.ٓ)اختبار المدل السمعي لمجمؿ( عند مستكل )
 الكممة.

لممدل السمعي لمجمؿ ( ٖٕٛ.ٓ)بيتا( بيف ) ةنحدار المعياريكتراكحت قيمة معامؿ اال 
 ُيمثؿ المفظي سرعة التجييز البصرمأف يتضح حيث . لسرعة تسمية األرقاـ (ٓٚٗ.ٓ-)ك

الدائرة ، ثـ المفظيسرعة التجييز البصرم غير  ، يميوبتعرؼ الكممةتنبؤان  المتغيرات أقكل
 .، ثـ المنفذ المركزمالفكنكلكجية
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 كيمكف صياغة المعادلة التنبؤية عمى النحك التالي:
 × ٖٕ٘.ٓ +المفظي سرعة التجييز البصرم ×  ٕٔٙ.ٓ - ٜ٘ٓ.ٔ = تعرؼ الكممة      
المنفذ ×  ٜٖٖ.ٔ +الدائرة الفكنكلكجية ×  ٜٜٙ.ٓ +المفظي التجييز البصرم غير  سرعة

 المركزم
 نتائر الفزض الجاني 

سيـ سرعة التجييز البصرم )المفظي، غير ال تينص الفرض الثاني عمى أنو " 
في ا بشكؿ داؿ إحصائين المفظي( كالذاكرة العاممة المفظية )الدائرة الفكنكلكجية، المنفذ المركزم( 

التنبؤ بطالقة تعرؼ الكممة لدل التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممة بالصفيف الثاني كالثالث 
 ".االبتدائي

كالختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد التدريجي لحساب 
)اختبار سرعة تسمية األرقاـ( كغير المفظي سرعة التجييز البصرم المفظي مدل إسياـ 

: الدائرة الفكنكلكجية )اختبار مدل الكممات( كالذاكرة العاممة المفظية بار التماثؿ البصرم()اخت
كالمنفذ المركزم )اختبار المدل السمعي لمجمؿ( في التنبؤ بطالقة تعرؼ الكممة لدل التالميذ 

 .(٘، ٗ) يجدكلنتائج ذكم صعكبات تعرؼ الكممة، كيتضح ذلؾ مف 
 (4خدول )

سسعت انخدهيز انبصسي وانراكسة انعبمهت مه  حعسف انكهمتاالوحداز نهخىبؤ بطالقت  وخبئح ححهيم حببيه
 انهفظيت

 انمصدز
مدمىع 

 انمسبعبث

دزخبث 

 انحسيت

مخىسظ 

 انمسبعبث
 قيمت "ف"

 **14.642 53.828 4 215.688 االوحداز

  3.643 54 213.581 انبىاقي

   62 428.288 انمدمىع

                       8.81سخىي ** دانت عىد م              
( كىي ٕٗٙ.ٗٔ( أف قيمة "ؼ" لتبايف االنحدار بمغت )ٗجدكؿ )نتائج  يتضح مف

كقبكؿ الفرض البديؿ  ،تـ رفض الفرض الصفرمكعميو (، ٔٓ.ٓدالة إحصائيان عند مستكل )
اممة )المفظي، غير المفظي( كالذاكرة العالبصرم  التجييزسرعة سيـ ت ينص عمى أنو "الذم 

( ٔٓ.ٓبشكؿ داؿ إحصائينا )عند مستكل داللة المفظية )الدائرة الفكنكلكجية، المنفذ المركزم( 
تعرؼ الكممة لدل التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممة بالصفيف الثاني طالقة في التنبؤ ب

 كالثالث االبتدائي".
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 (5) خدول

 دهيز انبصسي وانراكسة انعبمهت انهفظيتسسعت انخمه  عسف انكهمتبطالقت حاالوحداز نهخىبؤ  معبمالث

  انىمىذج
معبمم 

 انخحديد

معبمم 

انخحديد 

 انمصحح

معبمم 

 االوحداز
 قيمت " ث " بيخب

  8.582 8.464    

 8.885  1.643   انثببج 

ئت
ىب

نم
 ا
ث

سا
غي

مخ
ان

 

 سسعت انخدهيز انبصسي

 انهفظي
  -8.138 -8.454 

-4.812 

** 

 سسعت انخدهيز انبصسي

 ظيغيس انهف
  8.138 8.264 2.816 ** 

 *2.223 8.222 8.444   اندائسة انفىوىنىخيت

 * 2.368 8.235 8.828   انمىفر انمسكزي

 8.85* دانت عىد مسخىي                       8.81** دانت عىد مسخىي       

(، مما يعني ٛٙٗ.ٓ( أف معامؿ التحديد المصحح بمغ )٘يتضح مف نتائج جدكؿ )
الدائرة ) كالذاكرة العاممة المفظية )المفظي، غير المفظي(ة التجييز البصرم سرعأف 

ٝ( مف التبايف في طالقة تعرؼ الكممة، مما  ٛ.ٙٗتفسر )( المنفذ المركزم، الفكنكلكجية
يكضح أىمية ىذه العكامؿ في التنبؤ بطالقة تعرؼ الكممة لدل التالميذ عينة الدراسة، كقد 

 ر المفسر( إلى عكامؿ أخرل. يرجع باقي التبايف )غي
سرعة ( كجكد داللة إحصائية لمعامالت انحدار ٘كما يتضح مف نتائج جدكؿ )

سرعة التجييز ( ك ٔٓ.ٓ)اختبار سرعة تسمية األرقاـ( عند مستكل )التجييز البصرم المفظي 
، كالذاكرة العاممة (ٔٓ.ٓغير المفظي )اختبار التماثؿ البصرم( عند مستكل )البصرم 

( كالمنفذ المركزم ٘ٓ.ٓ: الدائرة الفكنكلكجية )اختبار مدل الكممات( عند مستكل )ظيةالمف
( لدل التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ ٘ٓ.ٓ)اختبار المدل السمعي لمجمؿ( عند مستكل )

 الكممة.
-) ك ( لمدل الكمماتٕٕٕ.ٓكتراكحت قيمة معامؿ االنحدار المعيارية )بيتا( بيف )

المفظي ُيمثؿ أقكل سرعة التجييز البصرم رقاـ. حيث يتضح أف ( لسرعة تسمية األ ٛ٘ٗ.ٓ
المنفذ  ، ثـالمفظيغير سرعة التجييز البصرم  تعرؼ الكممة، يميوطالقة المتغيرات تنبؤان ب

 ركزم، ثـ الدائرة الفكنكلكجية.مال
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 كيمكف صياغة المعادلة التنبؤية عمى النحك التالي:
 المفظي +التجييز البصرم سرعة ×  ٜٖٔ.ٓ – ٖٛٙ.ٔطالقة تعرؼ الكممة =  
 ٕٓٚ.ٓ+ الدائرة الفكنكلكجية ×  ٛٛٗ.ٓ غير المفظي+التجييز البصرم سرعة ×  ٖٚٔ.ٓ

 المنفذ المركزم× 
  الدراسة نتائرتفشري 

 تفشري نتائر الفزض األول 
كجكد تنبؤ داؿ إحصائينا لسرعة  (ٖ، ٕي )جدكل يتضح مف نتائج الفرض األكؿ

 تعرؼ الكممة لدم التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممة.التجييز البصرم ب
 Carroll et al. (2016)دراسة نتائج  أظيرتوتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما ك 

الصفيف لدل تالميذ مف أف سرعة التجييز البصرم المفظي تتنبأ بصعكبات تعرؼ الكممة 
 .da Silva et alدراسة ئج نتا وتتفؽ مع ما تكصمت إليكما  الثاني كالثالث االبتدائي.

لدل تالميذ  تعرؼ الكممةبصعكبات مف أف سرعة التجييز البصرم المفظي تتنبأ  (2020)
اكتتفؽ  المرحمة االبتدائية.الصفكؼ مف الثاني لمسادس ب دراسة نتائج  بينتومع ما  أيضن

Yeung et al. (2014)  مف أف سرعة التجييز البصرم المفظي تتنبأ بصعكبات تعرؼ
  لكممة في الصفكؼ المبكرة بالمرحمة االبتدائية.ا

ا كتتفؽ نتائج الدراسة الحالية   Bexkens etدراسة نتائج  ومع ما تكصمت إليأيضن
al. (2015)  مف أف سرعة التجييز البصرم غير المفظي تتنبأ بتعرؼ الكممة لدل التالميذ

 ذكم صعكبات القراءة بالمرحمة االبتدائية.
 .Layes et al دراستينتائج تائج الحالية مع ما أظيرتو بينما تتعارض الن

(2015)، Taha (2013)  مف عدـ كجكد عالقة دالة بيف سرعة التجييز البصرم المفظي
جراءات اختيارىا، كاختالؼ األدكات.   كتعرؼ الكممة. كربما يرجع ذلؾ إلى: العينات كا 

 .Zhou et alيو في ضكء ما يشير إلالدراسة الحالية نتائج كيمكف تفسير 
التي ُتمكف التمميذ  ،عممية فؾ رمكز الكممة تتأثر بسرعة التجييز البصرممف أف  (2014)

بسرعة كافية، مما يمكنو مف االستفادة مف أثناء القراءة مف دمج الحركؼ الفردية لمكممة 
حدل النتائج اليامة لدارسة   Zhouمدل ذاكرتو العاممة المحدكد ليتعرؼ عمى الكممة ككؿ. كا 

et al.  التأكيد عمى قصكر سرعة التجييز لدل التالميذ ذكم صعكبات القراءة، بغض  ىي
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النظر عف المغة التي يتعمـ التالميذ قراءتيا، كأف سرعة التجييز ال ترتبط فقط باكتساب القراءة 
مما يؤكد أف قصكر سرعة التجييز  ،لدل العادييف فقط، لكف كذلؾ لدل ذكم صعكبات القراءة

 ,.Zhou et al) منا لصعكبات القراءة فيما بعدعمر المبكر يعد مؤشرنا معرفينا ميال في
2014). 

ا   Ehm etإلية نتائج  تشيرفي ضكء ما كيمكف تفسير نتائج الدراسة الحالية أيضن
al. (2019) ألزكاج المترابطة )رمز الحرؼمف أف سرعة التجييز البصرم تتنبأ باسترجاع ا- 

يكانيـز التعمـ عتمد عمى ميأف اكتساب معرفة الحرؼ ُتظير النتائج  ىذه كأفصكت الحرؼ(، 
المفظي، كأف سرعة التجييز البصرم تسيـ في استرجاع مثؿ ىذه  -االرتباطي البصرم

المفظية. كبناءن عمى ذلؾ سرعة التجييز البصرم البطيئة لدل التالميذ  -البصريةاالرتباطات 
 ،المفظية -البصريةا عمى استرجاع مثؿ ىذه االرتباطات ذكم صعكبات تعرؼ الكممة تؤثر سمبن 

 مما يؤدم إلى صعكبة في تعرؼ الكممات لدييـ.
بيف سرعة التجييز  لمميكانيـز المسؤكؿ عف العالقةالمقترحة مف التفسيرات النظرية ك 
أف سرعة التجييز البصرم المفظي مف  Georgiou et al. (2013) ما يشير إليو ،كالقراءة
 بالقراءة ألف كؿ منيما يتضمف التجييز المتسمسؿ كاالنتاج الشفيي ألسماء المثيرات. ترتبط

ا يمكف تفسير النتائج الحالية في ضكء ما كشفت عنو نتائج دراسة  أيضن
Cummine et al. (2015)  ،مف كجكد شبكة مشتركة في الدماغ لسرعة التجييز كالقراءة

)المخيخ(، كالكصكؿ لممعاني )التمفيؼ الصدغي  شممت المناطؽ المرتبطة بالتخطيط الحركي
الفكنيـ  - ، كترجمة المكرفيـية التكميمية، ما قبؿ الحركية(األكسط(، كالتمفظ )المنطقة الحرك

ىذا يدعـ فكرة أف سرعة أف   .Cummine et alحيث يرل  ؛)التمفيؼ فكؽ الحافي(
كبالتالي فكجكد قصكر في التجييز كالقراءة تعمالف عمى تنشيط شبكات عصبية مماثمة، 

نظرنا العتماد  ،الشبكة المشتركة في الدماغ يؤدم إلى كجكد قصكر في سرعة التجييز كالقراءة
  .كؿ منيما عمى نفس المناطؽ

ا  مذاكرة كجكد تنبؤ داؿ إحصائينا ل( ٖ، ٕي)جدكلكيتضح مف نتائج الفرض األكؿ أيضن
تعرؼ الكممة لدم التالميذ ذكم ب المركزم(المنفذ  الدائرة الفكنكلكجية،العاممة المفظية )

 صعكبات تعرؼ الكممة. 
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 .Carroll et alنتائج دراسة  وكتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما تكصمت إلي
مف أف الدائرة الفكنكلكجية في الصؼ األكؿ تتنبأ بصعكبات تعرؼ الكممة في  (2016)

التي  Booth et al. (2014)ئج دراسة كما تتفؽ مع نتا .الصفيف الثاني كالثالث االبتدائي
كما تتفؽ  بينت تنبؤ المنفذ المركزم بصعكبات تعرؼ الكممة لدل تالميذ المرحمة االبتدائية.

ا  مف أف قصكر الذاكرة العاممة  Morgan et al. (2019)نتائج دراسة  أظيرتومع ما أيضن
كبات القراءة في الصفكؼ مف المفظية )المنفذ المركزم( في مرحمة ما قبؿ المدرسة يتنبأ بصع

 األكؿ لمثالث االبتدائي. 
ا كتتفؽ  مف تنبؤ الذاكرة  Bexkens et al. (2015)نتائج دراسة  بينتومع ما أيضن

العاممة المفظية )الدائرة الفكنكلكجية، المنفذ المركزم( بتعرؼ الكممة لدل التالميذ ذكم 
ا أيكما تتفؽ  صعكبات القراءة بالمرحمة االبتدائية. سميماف نتائج دراستي  وأظيرتمع ما ضن

تنبؤ الذاكرة العاممة بصعكبات القراءة بشكؿ عاـ مف ( ٕٛٔٓ، مرسي )(ٜٕٔٓكعامر )
 ة باستخداـ اختبارات التحصيؿ الػُمعدة مف ِقبؿ المعمميف بالمدرسة(.مَ ي  قَ )المُ 

ف عدـ م Taha (2013)بينما تتعارض النتائج الحالية مع ما أظيرتو نتائج دراسة 
. كربما كتعرؼ الكممةالدائرة الفكنكلكجية أك المنفذ المركزم بيف كجكد عالقة تنبؤية دالة بيف 

 يرجع ذلؾ إلى: اختالؼ إجراءات اختيار العينة، كاختالؼ األدكات. 
 .Kim et alفي ضكء ما تشير إليو نتائج دراسة  النتائج الحاليةكيمكف تفسير 

( تتنبأ بشكؿ داؿ الدائرة الفكنكلكجيةالعاممة المفظية ) التي أظيرت أف الذاكرة (2018)
قدرة معرفية ىامة  الدائرة الفكنكلكجيةذلؾ بأف  .Kim et al إحصائينا بتعرؼ الكممة، كفسر

ا  كأساسية لتعرؼ الكممة، حيث أف االحتفاظ بمقدار صغير مف المعمكمات مؤقتنا يككف ىامن
لكممة يتضمف تحكيؿ الحركؼ المكتكبة إلى أصكات، بالنسبة لتعرؼ الكممة، كذلؾ ألف تعرؼ ا

لفترة قصيرة مف الزمف ضركرينا حتى يتـ  الدائرة الفكنكلكجيةكاالحتفاظ بأصكات الحركؼ في 
ا مع ما . كاممة نطؽ الكممة مع بعضيا البعض، كمف ثـ مزج أصكات الحركؼ كيتفؽ ذلؾ أيضن

مف أف  Hoien-Tengesdal and Tonnessen (2011)دراسة نتائج تكصمت إليو 
-Hoien كفسرالكممة،  شفرةفؾ تسيـ بشكؿ رئيسي في القدرة عمى  الدائرة الفكنكلكجية

Tengesdal and Tonnessen بالغة األىمية لمقراءة الدائرة الفكنكلكجية سعة  ذلؾ بأف
ة كفؾ شفرة الكممة، ألنيا تحدد عدد األصكات التي يمكف لمقارئ أف يعالجيا بكفاءة في عممي
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الدائرة كىذا ما يفتقده التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممة نظرنا لقصكر  .مزج األصكات
 .لدييـ الفكنكلكجية
ا في ضكء ما تكصمت إلي   .Ehm et alنتائج  وكيمكف تفسير النتائج الحالية أيضن
مف أف الذاكرة العاممة المفظية )المنفذ المركزم( تتنبأ باكتساب تعمـ األزكاج  (2019)

صكت الحرؼ(، كما تتنبأ باسترجاع األزكاج المترابطة )رمز الحرؼ  –لمترابطة )رمز الحرؼ ا
صكت الحرؼ(، كىذه النتائج ُتظير أف اكتساب معرفة الحرؼ تعتمد عمى ميكانيـز التعمـ  –

سيـ في اكتساب كاسترجاع مثؿ ىذه المنفذ المركزم يالمفظي، كأف  –االرتباطي البصرم 
قصكر المنفذ المركزم لدل التالميذ ذكم عمى ذلؾ، كبناءن المفظية.  –رية االرتباطات البص

الرتباطات بيف رمكز الحركؼ يـ لكاسترجاع يـاكتسابيؤثر عمى صعكبات تعرؼ الكممة 
 مما يتسبب في حدكث صعكبات في تعرؼ الكممات لدل ىؤالء التالميذ.  ،كأصكاتيا

 تفشري نتائر الفزض الجاني 

سرعة داؿ إحصائينا لتنبؤ كجكد  (٘، ٗي)جدكل لفرض الثانييتضح مف نتائج ا
ذكم صعكبات التالميذ لدم بطالقة تعرؼ الكممة  كالذاكرة العاممة المفظية التجييز البصرم

  .تعرؼ الكممة
 .Bexkens et alكتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما تشير إليو نتائج دراسة 

المفظي كغير المفظي بطالقة تعرؼ الكممة لدل مف تنبؤ سرعة التجييز البصرم  (2015)
إلى أف االكتساب الناجح القتراف رمز ذلؾ  .Bexkens et al ذكم صعكبات القراءة، كأرجع

الحرؼ بصكتو ُيعد أمرنا بالغ األىمية في تعمـ القراءة، كحتي يككف القارئ لديو طالقة في 
ف دقيقنا كسريعنا، كالتالميذ ذكم القراءة فإف اقتراف رمكز الحركؼ بأصكاتيا يجب أف يكك

صعكبات القراءة ُيظيركف فشالن مستمرنا في االقتراف السريع لرمكز الحركؼ بأصكاتيا، كذلؾ 
لبطء سرعة التجييز البصرم لدييـ مما يضعؼ قدرتيـ عمى مزج رمز الحرؼ بصكتو بشكؿ 

  سريع أك تمقائي، كىذا يجعؿ قراءتيـ بطيئة.
مف تنبؤ سرعة  Kim et al. (2015)دراسة  نتائج ليوكما تتفؽ مع ما تكصمت إ

التجييز البصرم المفظي لألرقاـ بطالقة تعرؼ الكممة لدل التالميذ ذكم خطر صعكبات القراءة 
ا نتائج الحالية الكتتفؽ بالمرحمة االبتدائية.   Mundy andدراسة نتائج  بينتومع ما أيضن
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Hannant (2020)  تعرؼ الكممة لدل طالقة المفظي تتنبأ بمف أف سرعة التجييز البصرم
 التالميذ ذكم صعكبات القراءة بالمرحمة االبتدائية.
 .Bexkens et alدراسة نتائج  أظيرتوكتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما 

مف أف سرعة التجييز البصرم غير المفظي تتنبأ بطالقة تعرؼ الكممة لدل التالميذ  (2015)
 لمرحمة االبتدائية.ذكم صعكبات القراءة با

مف  Park and Lombardino (2013)بينما يتعارض ذلؾ مع ما أظيرتو دراسة 
عدـ كجكد عالقة دالة بيف سرعة التجييز البصرم غير المفظي كطالقة تعرؼ الكممة لدم 

جراءات اختيارىا.ذكم صعكبات القراءة،   كربما يرجع ذلؾ إلى العينة كا 
 Georgiou et al. (2014) في ضكء ما يشير إليوكيمكف تفسير النتائج الحالية 

)الزمف الالـز  الصفكؼ فيقؿ إسياـ زمف التكقؼمع تقدـ تتغير سرعة التجييز  مف أف
كيزيد  لمكصكؿ إلى الشفرات الفكنكلكجية المخزنة في الذاكرة طكيمة المدل كاسترجاعيا منيا(

، ففي الصفكؼ المبكرة حيث مات()الزمف المستغرؽ في نطؽ الحركؼ كالكم إسياـ زمف التمفظ
ال يزاؿ التمميذ يتعمـ القراءة، كالكصكؿ إلى الشفرات الفكنكلكجية المخزنة في الذاكرة لـ يصبح 

بأسمكب متسمسؿ، كيستغرؽ زمف  حرؼ(أك ) تمقائينا أك آلينا بعد، فنجد التمميذ يعالج كؿ رمز
المخزنة في الذاكرة ؼ الحرك تكقؼ أطكؿ لمكصكؿ إلى الشفرات الفكنكلكجية لرمكز 

كاسترجاعيا منيا أثناء القراءة. أما في الصفكؼ الالحقة عندما تتحقؽ التمقائية أك اآللية في 
الكصكؿ إلى الشفرات الفكنكلكجية المخزنة في الذاكرة طكيمة المدل، فإف القارئ الماىر يعالج 

تكقؼ يقؿ تدريجينا عبر أك يجيز أكثر مف رمز كاحد في نفس الكقت، كذلؾ نظرنا ألف زمف ال
سياـ القراءة فإف إ الزمف كيصبح لديو طالقو في القراءة. أما التمميذ الذم لديو صعكبة في

ألنو يعاني مف قصكر مستمر في الكصكؿ إلى  ،زمف التكقؼ في القراءة يبقى قكينا عبر الزمف
منيا، مما ُيسبب عيا في الذاكرة طكيمة المدل كاسترجا لرمكز الحركؼ الشفرات الفكنكلكجية

  .الكممات قراءةلو بطء في 
ا كيمكف تفسير النتائج الحالية   Bakos etدراسة  نتائج تشير إليوفي ضكء ما أيضن

al. (2020)  التجييز نتج مف يمف أف بطء القراءة لدل التالميذ ذكم صعكبات القراءة
يز البصرم لمكممات فالتجييز المفظي ككذلؾ التجي المفظي المطكؿ لشكؿ الكممة، -البصرم

ذلؾ بأف   .Bakos et al كفسر المقدمة بصرينا يأخذ كقت أطكؿ لدييـ مقارنة بالعادييف.
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األيمف لدل ذكم صعكبات نصؼ المخ النشاط المنخفض في نصؼ المخ األيسر مقارنة ب
ستخدـ يَ  ، حيثالقراءة يعكس مشكالت في اقتراف المثيرات البصرية بتمثيالتيا الفكنكلكلجية

لتالميذ ذكك صعكبات القراءة استراتيجيات مختمفة أثناء القراءة مقارنة بالعادييف، ففي حيف ا
يربط التالميذ العادييف الخصائص البصرية لممثيرات بتمثيالتيا الفكنكلكجية المقابمة ليا، نجد 

 التالميذ ذكم صعكبات القراءة يعتمدكف بشكؿ أكبر عمى الخصائص البصرية فقط لممثيرات.
ا في ضكء ما بينتو ك   .Fuchs et alدراسة نتائج يمكف تفسير النتائج الحالية أيضن
االسترجاع في عمى  المرتفعة سرعة التجييز البصرم المفظيلتأثير كجكد مف  (2016)

الصؼ الثاني االبتدائي، مما ُيعد مؤشرنا عمى القدرة عمى تشكيؿ االرتباطات كاسترجاعيا 
يؤيد ك . لدل العادييف لمدل، مما يسيؿ التعمـ المبكر لقراءة الكممةبطالقة مف الذاكرة طكيمة ا

مف أف اإلسياـ الكاضح لسرعة  Koponen et al. (2013) دراسةنتائج  بينتو ماذلؾ 
 يعزم إلى أىمية سرعة التجييز البصرملدل العادييف التجييز البصرم في طالقة القراءة 

في الذاكرة طكيمة المدل كاسترجاعيا منيا، كالتي في سيكلة الكصكؿ إلى المعمكمات  المرتفعة
كلكف نظرنا لقصكر سرعة التجييز لدل الكممة.  تعرؼ تعد العممية األساسية في تعرؼ كطالقة

ضعؼ القدرة عمى تشكيؿ االرتباطات  فإف ىذا يؤدم إلى ،التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممة
  .يؤدم إلى البطء في تعرؼ الكممة لدييـ ا، ممبطالقة مف الذاكرة طكيمة المدل كاسترجاعيا

ا الثانيكيتضح مف نتائج الفرض  مذاكرة لكجكد تنبؤ داؿ إحصائينا ( ٘، ٗي)جدكل أيضن
تعرؼ الكممة لدل التالميذ ذكم طالقة المنفذ المركزم( ب الدائرة الفكنكلكجية،العاممة المفظية )

 تعرؼ الكممة. صعكبات
التي بينت  Moura et al. (2015)نتائج دراسة  كتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع

تنبؤ المنفذ المركزم بطالقة تعرؼ الكممات لدل التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممة بالمرحمة 
 االبتدائية. 

 .Bexkens et al دراساتنتائج  وأظيرتكيمكف تفسير ذلؾ في ضكء ما 
(2015)، Booth et al. (2014)، Carroll et al. (2016) ،Gokula et al. 
المنفذ المركزم( بتعرؼ  الدائرة الفكنكلكجية،الذاكرة العاممة المفظية ) تنبؤمف  (2019)
لدل ذكم صعكبات تعرؼ الكممة مقارنة الدائرة الفكنكلكجية كجكد قصكر في ك ، الكممة

ر التالميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممة يؤثلدل الدائرة الفكنكلكجية في قصكر ال كىذابالعادييف. 
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نظرنا ألف تعرؼ الكممة يتضمف تحكيؿ الحركؼ المكتكبة إلى  سمبنا عمى تعرفيـ لمكممات،
بأصكات  ليا أىمية بالغة في ذلؾ، ألنيا تحتفظالدائرة الفكنكلكجية ، كسعة منطكقة أصكات

حدد عدد كتُ  الحركؼ لفترة قصيرة مف الزمف حتى يتـ مزج أصكات الحركؼ كنطؽ الكممة،
انخفاض سعة لذلؾ ك  كف لمقارئ أف يعالجيا بكفاءة في عممية مزج األصكات،األصكات التي يم

عمى طالقة سمبنا يؤثر يؤدم إلى صعكبات كبطء في تعرؼ الكممات، مما الدائرة الفكنكلكجية 
 .ميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممةالتال تعرؼ الكممة لدل

ا في ضكء ما تكصمت إلي   .Ehm et alتائج ن وكيمكف تفسير النتائج الحالية أيضن
 –)رمز الحرؼ اكتساب تعمـ األزكاج المترابطة يسيـ في  مف أف المنفذ المركزم (2019)

 كنظرنا، صكت الحرؼ( –)رمز الحرؼ استرجاع األزكاج المترابطة كيسيـ في ، صكت الحرؼ(
 ,.Gokula et alبعض الدراسات مف كجكد قصكر في المنفذ المركزم )نتائج ما أظيرتو ل

2019; Peng & Fuchs, 2016قصكر فإف ىذا ال ات تعرؼ الكممة،( لدل ذكم صعكب 
يؤثر عمى اكتسابيـ كاسترجاعيـ لالرتباطات بيف رمكز الحركؼ كأصكاتيا، مما يمكف أف 

عمى طالقة تعرؼ سمبنا في تعرؼ الكممات، كبالتالي يؤثر كبطء في حدكث صعكبات  يتسبب
 . الكممات لدييـ

 Pham and Hassonنتائج في ضكء ما يشير إليو كيمكف كذلؾ تفسير ال
لعمميات  ميمةمف أف المنفذ المركزم يختص بالمعالجات العقمية المعقدة التي تككف  (2014)

القصكر في المنفذ فإف كبالتالي  القراءة ذات المستكل األعمى كبخاصة طالقة تعرؼ الكممة.
  سمبنا عمى طالقة تعرؼ الكممات.كيؤثر في القراءة  ءيؤدم إلى البطيمكف أف المركزم 

 توصيات الدراسة 

 تكصي الدراسة بما يمي: ،في ضكء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج 
  الذاكرة العاممة المفظية لدل التالميذ ذكم سرعة التجييز البصرم ك االىتماـ بتحسيف

، مماتتعرؼ الك صعكبات تعرؼ الكممة، نظران لما اتضح مف إسياميما في تعرؼ كطالقة
الكممات لدل  تعرؼ كبالتالي فإف تحسينيما يمكف أف يؤدم إلى تحسيف تعرؼ كطالقة

 ىؤالء التالميذ.
 ( ، الذاكرة العاممة المفظيةالنتائج الحالية ُتظير أف عكامؿ متعددة )سرعة التجييز البصرم

تسيـ في صعكبات تعرؼ الكممة لدل تالميذ المرحمة االبتدائية في الصفكؼ المبكرة 
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التي تسعي إلى تحسيف القراءة لدل ىؤالء التدريبية البرامج  فإف )الثاني كالثالث(، كلذلؾ
إسياميا في صعكبات  ُتظير الدراساتالعكامؿ التي  تحسيفيجب أف تتضمف  التالميذ

 ، كال تقتصر عمى التدريب عمى عامؿ كاحد فقط حتى تتحقؽ الفائدة.تعرؼ الكممة
 كغير المعرفيةي تيدؼ إلى التعرؼ عمى العكامؿ المعرفية إجراء مزيد مف الدراسات الت 

لدل كصعكبات القراءة األخرل تعرؼ الكممة التي يمكف أف تسيـ في حدكث صعكبات 
 .تالميذ المرحمة االبتدائية

  الذاكرة العاممة المفظية في الكشؼ عفاختبارات سرعة التجييز البصرم ك إمكانية استخداـ 
المرحمة بفي الصفكؼ المبكرة ميذ ذكم صعكبات تعرؼ الكممة التال نكاحي القصكر لدل

 .مما يساعد عمى تحسينيا في كقت مبكر نسبينااالبتدائية، 
 حبوخ مكرتحة 

 تقترح الدراسة القياـ بالدراسات التالية:، الدراسة مف نتائج تكصمت إليوفي ضكء ما 
  في  رة العاممة المفظيةكالذاكالبصرم قائـ عمى سرعة التجييز برنامج تدريبي فعالية

 .تعرؼ الكممةلدل التالميذ ذكم صعكبات  الكممة تعرؼ تعرؼ كطالقةتحسيف 
 الفيـ لدل التالميذ ذكم صعكبات  بالذاكرة العاممة المفظيةكعالقتيا  سرعة التجييز البصرم

 .القرائي
 لدل  يةبالذاكرة العاممة البصرية كبعض الميارات الرياضكعالقتيا  سرعة التجييز البصرم

 التالميذ ذكم صعكبات تعمـ الرياضيات.
  كطالقة تعرؼ الكممةالذاكرة العاممة المفظية ك  سرعة التجييز البصرمالفركؽ في دراسة 

 .في ضكء العمر كالجنس تعرؼ الكممةصعكبات ذكم التالميذ لدل 
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