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  :خلص امل
غير ، المفظي)البصرم سرعة التجييز  إسياـ مدل عمىالتعرؼ ىدفت الدراسة إلى 

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

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

)حسيف،  ممة المفظيةلقياس الذاكرة العاؿ الكممات كالمدل السمعي لمُجمكاختبارم مدل 
 ،التدريجيالمتعدد  تحميؿ االنحداركباستخداـ الباحث(. )إعداد:  كاختبار تعرؼ الكممة (ٕٔٔٓ
 الذاكرة العاممةك ( غير المفظي، المفظي)البصرم  سرعة التجييز أفالدراسة  نتائج أظيرت
الكممة بنسبة تعرؼ ببشكؿ داؿ إحصائيان أ تتنب )الدائرة الفكنكلكجية، المنفذ المركزم(المفظية 
ذكم صعكبات  لدل التالميذ( ٛ.ٙٗ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 الهظزي مكدمة

 التالميذأكثر 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

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

 .(Fletcher et al., 2019) صعكبات في تعرؼ الكممة ـالقراءة 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  ردةالكممات المف 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., 2020فصمة )المن

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 ، لذلؾ يعتمد بشكؿ أساسي عمى الخصائص البصرية أك الكتابةبنظاـ 
 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  ،لمكتكبعمى اسمو ا مةىذه المرح
 الصكت بالحرؼ فيي تسمى مرحمة ما قبؿ األبجدية.

أصكات  كأاء : كفييا يتعمـ الطفؿ أسمPartial-Alphabeticمرحمة األبجدية الجزئية  -ٕ
 طبؿ ر مف خال ارتباطات جزئية  أك تككيف تشكيؿفي  الحركؼ، كيمكنو استخداميا

                                                           
 (دصاار الساععإلام النفس )لألسلوب توثيق الجمعية األمريكية لع وفًقا المراجع توثيقم ت 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.ف اقترابك  الصكتي
 . حمةالمر في ىذه الكممة 

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

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

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

كيؤكد ذلؾ ما (. Karageorgos et al., 2019االبتدائية ) الكممة لدل تالميذ المرحمة
لدييـ كاف الذيف  يذالتالم مف أف Karageorgos et al. (2020)دراسة  أشارت إليو نتائج
 طالقة فيكاضح ظير لدييـ تحسف  الصؼ األكؿنياية مف تعرؼ الكممة في  مستكل مرتفع

يدؿ عمى أف  كأف ىذا، مف المرحمة االبتدائية الالحقةالسنكات في ئي فيـ القراالك  ةالكممتعرؼ 
لنمك أك اس ضع األسيالمرحمة االبتدائية  المبكرة مففي الصفكؼ عمى الكممات  الجيد تعرؼلا

 .الالحقةفي السنكات  لدل التالميذئي فيـ القراالك  ةالكممتعرؼ  طالقة كرتط
دكف  كسرعة راءة الكممات بدقة كآليةمى قإلى القدرة عطالقة تعرؼ الكممة تشير ك 

الكممة بالفيـ  الجسر الذم يربط تعرؼطالقة تعرؼ الكممة ب كقد كصؼ الباحثكف .جيد
ذا لـ يعبر ال فيـ كممات النص بال تمميذ ىذا الجسر فسكؼ يظؿ يحاكؿ تشفير ك القرائي، كا 

 & Rasinski) لمنص. في اكتساب المعنى اإلجمالي جدكل، كبالتالي يكاجو صعكبة
Nageldinger, 2016.)  إليو يشيريؤيد ذلؾ ما ك Hoover and Tunmer (2020) 

فيـ السمبنا عمى  يؤثر (طالقة تعرؼ الكممة )ضعؼ الكممات ىميء عالبطالتعرؼ أف  مف
، قمت جكدة المادة المحفكظة في لمتعرؼ عمى الكمماتكمما طاؿ الكقت المطمكب ف، القرائي
 بناء الفيـ.في  ادةىذه الم إفادة يةاحتمال ت، كبالتالي قمالذاكرة

ات ليا ـ كمرادفد)ُتستخ الكممة كتتضمف صعكبات القراءة: صعكبات تعرؼ
دقة قراءة  الكممة، صعكبات قراءة في مستكلعكبات اللكممة، صمصطمحات: صعكبات قراءة ا
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 ،صعكبات الفيـ القرائي ،(القراءةصعكبات طالقة أك )تعرؼ الكممة صعكبات طالقة  ،لكممة(ا
 ,American Psychiatric Association [APA])القراءة المختمطة  صعكباتك 

2013; Fletcher et al., 2019; Kilpatrick & O’Brien, 2019;.)  يعّرؼ ك
Kilpatrick and O’Brien (2019)  ا ضعؼ األداء في تعرؼ الكممة بأنيبات صعك

 عمى الرغـ مف الجيد كالفرص التعميمية المالئمة، كال تعزم إلى ،تعرؼ الكممات راتاختبا
 .أك حركية سمعيةإعاقة بصرية أك  أك فاض الذكاءنخا

مف بينيا المغة ) مختمفةفي المغات األبجدية ال تعرؼ الكممةكمف مظاىر صعكبات 
 :(العربية
 .اتالكممك  الحركؼ عدـ القدرة عمى قراءة -ٔ
 .حذؼ )تخطى( حركؼ مف الكممة أثناء القراءة -ٕ
 .إضافة حركؼ إلى الكممة أثناء القراءة -ٖ
كممة ، أك يا نفس المعنىكممة بأخرل ل، أك بحركؼ أخرل حركؼ مف الكممة إبداؿ -ٗ

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

 .كثرة األخطاء
 ,Berkeley & Ray) الكممة أك جزء منيا أكثر مف مرة كرار قراءةإعادة أك ت -ٚ

2019; Natour et al., 2016; Sartawi et al., 2019; Siegel & 
Mazabel, 2014). 

مكمني  ،Sartawi et al. (2019)(، ٕٛٔٓكآخركف ) دكسو دراسات حممتك 
 راءة في المغة العربيةأخطاء الق أنماط Natour et al. (2016)، (ٖٕٔٓكآخركف )

يف ركة بالمشت ذكرىا السابؽ تعرؼ الكممةصعكبات مظاىر إلى  كتكصمت ،بالمرحمة االبتدائية
المغة  فيعرؼ الكممة ات تصعكبخاصة بمظاىر إلى  كما تكصمت ،ة المختمفةالمغات األبجدي

  :، كمنياالعربية
  .اتأثناء قراءة الكمم صعكبة في التمييز بيف التاء المفتكحة كالتاء المربكطة كالياء -ٔ
 ات.أثناء قراءة الكمم ةصعكبة في التمييز بيف الالـ القمرية كالالـ الشمسي -ٕ
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طكيؿ )األلؼ، ال مدالة، الكسرة، الضمة( ك ت بالمد القصير )الفتحصعكبة في قراءة الكمما -ٖ
 .الكاك، الياء( كالسككف

 .اتأثناء قراءة الكممف صعكبة في التمييز بيف األنكاع المختمفة لمتنكي -ٗ
 .شددمُ  التي بيا حرؼ الكممات قراءة صعكبة في -٘
 .اء قراءة الكمماتبية شكالن كالمختمفة صكتنا أثنبيف الحركؼ المتشا صعكبة في التمييز -ٙ

 كممة المكتكبةلا رؼتعكبات عصإلى أف  Hoover and Tunmer (2020)يشير ك 
حركؼ صكات أ كمزج نطؽ مشقة كتعب فييجد التمميذ عندما تحدث األبجدية  المغاتفي 
بمشقة ؽ الجممة ياس تدالال يستخدـ عندما، أك أك قراءتيا التي يحاكؿ التعرؼ عمييا الكممة
عمى الكممات  عرؼالت التمميذ يستطيع يكلك ،ال يستطيع قراءتياتي ال كممةلالتخميف  كجيد

، دكف ياصكاتأك الحركؼ رمكز إتقاف العالقات التفصيمية بيف يستمـز  فإف ىذا آليةأك  تمقائيةب
 :ةلكمماتعرؼ صعكبات المترتبة عمى  السمبية آلثاركمف ا .اتة في تعرؼ الكممد مشقكجك 
 أفيؤدم إلى  صعكبةالكممات بتعرؼ ألف  نظرنا ،منصل ميذالتم يـف ةى إعاقؤدم إليا تنأ -ٔ

ؿ قمي ممامية تعرؼ الكممات في عمستنزؼ تُ  التمميذلدل  المصادر المعرفيةالقدرات أك 
 .يـالمعرفية المتاحة لعمميات الف المصادر

 ؤدم إلى، مما يالكممات المالئمةي كؿ إلى معانالكصفي  التمميذ فشؿإلى ؤدم تيا نأ -ٕ
 .الفيـ فشؿ فيلا
، فعالة غير بديمة تعكيضية عممياتاد إيجفي  التمميذ نيماؾاأك انشغاؿ إلى ؤدم يا تنأ -ٖ

 التعكيضية العمميات ىذهك  ،يستطيع قراءتيا مف خالليا تعرؼ الكممات التي ال يحاكؿ
 ،مياتعمي أفلو  يمكف تيال الفعالة عف العمميات لف تعكضويجادىا إالتي يحاكؿ 

اذلؾ  كيبدك. الفعالة العمميات تعمـ عف قوك أك تع وتمنعقد  أنيا ىإلضافة إلبا ى عم كاضحن
 تعرؼفي  تعكيضية كعممية لسياؽادالالت ل التمميذاستخداـ  في محاكلة سبيؿ المثاؿ

 في كراسخة ثابتة الكممات تعرؼفي  السياؽ التدالقد تصبح عممية استخداـ ، فالكممات
 قوك عيُ  قد كىذا، مف نجاحيا المحدكدالرغـ ى عممييا كيعتمد ع يستخدمياكيظؿ  التمميذ
 رمكز المكتكبةالبيف  )االقتراف( لعالقاتا كىي تعمـ ميمةعممية فعالة  تعمـ عف
  .الخاصة بيا األصكاتك 
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الكممة"  مصطمح "صعكبات تعرؼأف إلى  يشير ما فاتالتعري مففي حيف نجد ك 
في لقصكر ا كؿ منيما يتضمفحيث ، ؿبالتبادمعو كُيستخدـ  "ديسمكسيا"مح مصطل مرادؼ
 مصطمح التعريفات ما يشير إلى أف ِمفكذلؾ نجد . رات القراءة عمى مستكل الكممةميا

الفيـ  باتصعك  :ستكل الكممةفي ميارات القراءة عمى مر صك لمقفة ضاباإليشمؿ "الديسمكسيا" 
 ;Fletcher et al., 2019) صعكبات الحسابأحياننا ك بؿ  ،الكتابةت صعكبا ،القرائي

Kilpatrick & O’Brien, 2019; Parrila & Protopapas, 2017; 
VandenBos, 2015).  

اع إجم عدـ كجكد مف Lopes et al. (2020) إليو تكصؿربما يرجع ذلؾ لما ك 
بؿ مف قِ بشكؿ مختمؼ  غالبناالمصطمح استخداـ يسمكسيا كتشخيصيا، ك كؿ تعريؼ الدح

عينات المشاركيف المتضمنة في بفحص  .Lopes et al حيث قاـ  ؛سيفالباحثيف كالممار 
ا ) ٕٓسة( خالؿ درا ٓٓٛدراسات الديسمكسيا )  فنتائج أت الأظير ك (، ٜٕٔٓ-ٕٓٓٓعامن
القراءة كأحياننا  اني مف صعكبات فيشخص يع لكصؼ أمغالبنا ـ اسُتخدا مصطمح الديسمكسي

دـ النتائج ع كما أظيرت ،القراءة باتصعك كمصطمح يحدد نكع معيف مف  كليس ،اإلمالء
يف مكسيا، نظرنا الستخداـ الباحثفي اختيار العينات في دراسات الديس إحصائينا اتساؽ داؿ

 Knightكيذكر  .مكسيايص الديسد في تشخاالستبعامعايير التضميف ك  اسعة مفعة ك مجمك 
ا كسييسمفنا لمدريتع (ٔٔ) كيمز، تـ تحميؿكميؼ مف حككمة أنو في تقرير بحثي بت (2018)

اتفاؽ بيف المنظمات حكؿ تعريؼ كجكد عدـ  كأشار التقرير إلى ،منظمات مختمفةل
  .الديسمكسيا
ا لبيئة العربية ا تكقد تأثر    مصطمحاتستخدـ يَ مف الباحثيف  اكثيرن فنجد ، لؾبذأيضن

 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"
ءة عمى في ميارات القرا لمديسمكسيا عمى القصكر ايصفي تشخي تصر قتا عربيةال دراساتال

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

ت لصعكباكية المميزة السمك  صمخصائلارات ضمف عبمقاييس التقدير التشخيصية التي تتفقط 
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في  عدـ االتساؽ يؤدم إلىلؾ كال شؾ أف ذ .(ٕٛٔٓعبدالعاؿ كاإلتربي، ) اـاءة بشكؿ عالقر 
  نتائج.كبالتالي يؤثر عمى ال ،اختيار العينات

 "صعكبات تعرؼ الكممة"مصطمح  في الدراسة الحاليةالباحث ستخدـ يا سبؽ نظرنا لمك 
، كحتى ال يختمط أكثر تحديدنا كنولك كذلؾ ،مى مستكل الكممةعراءة في القلقصكر يشير إلى ال

 .لمديسمكسيا ةالمكسعك  ةاألمر مع المفاىيـ المتعدد
ف فية التي يمكف أحي القصكر المعر كان ىعم المبكر نسبينارؼ التعيمكف مف خالؿ ك 

، القصكري نكاحل المبكر لتحسيفافي  المساعدةسيـ في حدكث صعكبات تعرؼ الكممة، تُ 
 مف تأثيرىا عمى المكاد األخرل. كالحدة عرؼ الكممعكبات تحد مف صال إمكانيةتالي البك 

ا التي أصبحت تمقى اىت يةالمعرف المكضكعاتمف كاحدة عة التجييز د سر كُتع مامن
طار عمـ نفس الطفؿ، كرغـ تأثيرىا عمى الكظائؼ األكاديمية كاالنفعالية إ متزايدنا في

 ة األخرليالمعرفمجاالت الم مف أ عفا أقؿ مما نعرفو فو عنير ما نعال أف كاالجتماعية، إ
(Braaten & Willoughby, 2014.) 

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

تي تتطمب ياـ الالمفي بسرعة يا تلجاعكم ممعمكماتل التمميذفحص ية كيف م إلىالتجييز البصر 
 (.Mulin, 2016) مالحظة األشياء المرئية

أربعة  جابةستيز الفكنكلكجي كاالكفقنا لمتطمبات التجي مسرعة التجييز البصر تتضمف ك 
 ىي:  ،مف المياـ أنكاع
كىذه المثيرات  :(عدديةبجدية أك الألا) فظيةالم تسرعة التجييز البصرم المفظي لممثيرا -ٔ

 :ظ بأسماء المثيرات، مثؿالؿ التمفتككف مف خفييا ي، كاالستجابة مة لمتشفير المفظقاب
 Letters or Digits Naming Speed األرقاـ ؼ أكك لحر سرعة تسمية ا تااختبار 
Test مكنةبأقصى سرعة م ألرقاـ أك الحركؼل التمميذ تضمف قراءةت التي. 

 كىذه :األشياء(كاف أك ظية )األلغير المف المفظي لممثيرات سرعة التجييز البصرم -ٕ
المثيرات، تمفظ بأسماء ستجابة تككف مف خالؿ الرات غير قابمة لمتشفير المفظي، كاالالمثي
 Colors or Objects Naming أللكاف أك األشياءاة تسميسرعة  اتاختبار  :مثؿ
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Speed Test ؿ )كاألشكا اءف أك صكر األشيبأسماء األلكا التمميذ تمفظ ي تتضمفالت
 .بأقصى سرعة ممكنةا التي يراى رىا(نات كغيكالحيكا

كىذه  :(األبجدية أك العدديةالمفظية )لممثيرات  ظيمفلتجييز البصرم غير السرعة ا -ٖ
دكف  ك الشطبتدكير أؿ الي، كاالستجابة تككف مف خال بمة لمتشفير المفظالمثيرات قا

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

ىذه ك  :(المفظية )األشياء أك األشكاؿسرعة التجييز البصرم غير المفظي لممثيرات غير  -ٗ
الشطب دكف تمفظ أك قابمة لمتشفير المفظي، كاالستجابة تككف مف خالؿ  يرات غيرالمث

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

Pan et al., 2019 .) 
ابيف رمكز الحركؼ كأصكاتيا يعد مي الربط أك االقتراف يذمعمُّـ التالكال شؾ أف ت  من

الجرافيـ( مز الحرؼ )تراف بيف ر قمة صعكبة في االكبات تعرؼ الكمصععمـ القراءة، كيجد ذكك لت
القراءة اطي مف أجؿ فكنيـ(، كىذا يدعـ أىمية ىذا النكع مف التعمـ االرتبكت الحرؼ )الكص
لفظية سريعة  -سرعة التجييز في عمؿ ارتباطات بصرية أىمية عممية اجحة، كىنا تتضح الن
(Christopher et al., 2012) . 

القة بيف دراسة تناكلت الع (ٖٚٔ)تحميالن لػػػػ  Araújo et al. (2015) أجرلد كق
اطية أك تنبؤية دالة أظيرت النتائج كجكد عالقات ارتب جييز البصرم كالقراءة، كقدسرعة الت

 كتعرؼ الكممة. لتجييز البصرمسرعة اا بيف حصائين إ
ة ف سرعة دالة بيقكجكد عالمف دراسات بعض ال جنتائ وأظيرتكيتفؽ ذلؾ مع ما 

-Fuchs et al., 2016; González) عرؼ الكممةجييز البصرم المفظي كتالت
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, 2017كممة )المفظي كتعرؼ ال

-Asadi et al., 2017; Gonzálezالكممة )فظي كطالقة تعرؼ رم المز البصالتجيي
Valenzuela et al., 2016; Karadağ et al., 2019; Papadopoulos et al., 



 سرعة التجهيز البصري  ...                                                         عدد يونيو-ج0- )66( 0201م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 423 - 

2016; Zhao et al., 2019)  طالقة تعرؼ كبيف سرعة التجييز البصرم غير المفظي ك
 Caemmerer et al., 2018; Hornung et al.,2017; Papadopoulosالكممة )

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

 ,.Alves et alات القراءة )ذكم صعكب لدل التالميذالزمني  نيا ال تتحسف مع تقدـ العمركلك
ذكم  لتالميذف بطء القراءة لدل اى أإل Bakos et al. (2020)اسة كتشير در  (.2016

 Kudo etأجرل ك  ممة.المفظي المطكؿ لشكؿ الك -القراءة ينتج مف التجييز البصرمصعكبات 
al. (2015) ت تعمـ ذكم صعكبا بيفالبصرم دراسة قارنت سرعة التجييز  (ٛٗ) ػػػػالن لتحمي

سرعة التجييز كر قص النتائج كأظيرت سنة،٘ٔ-ٙمدل العمرم ال في كالعادييف راءةالق
  لدل ذكم صعكبات القراءة. البصرم

التعرؼ عمى  ما استطعنا بدكف ذاكرة، نعيش أننا ناتخيملك مف ناحية أخرل، ك 
كذلؾ  ؛الكتابة قادريف عمى التحدث أك القراءة أك كما كنا، محيطة بنااء الاألشيص أك اخشاأل

 لدينا نفس نقص المعرفة عف المغة، كباختصار سيككفء شيعمى تذكر أم ا لعدـ قدرتن
الذاكرة  Dehn et al. (2015)كيعرؼ  .(Eysenck & Keane, 2015) ؿ الكليدكالطف

نفس  زنيا لفترة قصيرة أثناء تجييزظ بالمعمكمات أك تخي تحتفية التالمعرفالقدرة أنيا العاممة ب
 . معمكمات غيرىامكمات أك المع

ا لغالبية ين رة العاممة أساسنا نظر متعدد المككنات لمذاك  Baddeleyنمكذج عد يُ ك 
ة خالؿ الدراسات النفسي الدراسات التي تتناكؿ الذاكرة العاممة، كىذا النمكذج ثبت صدقو مف

 Phonological الدائرة الفكنكلكجية: كذج األصمي ثالثة مككناتتكل النمكقد احصبية، كالع
Loop، نيمكاال جييز البصرملتكمسكدة ا Visuospatial Sketchpad، كالمنفذ المركزم 

Central Executive كأضاؼ ،Baddeley   ز حاجالالحقنا مككننا رابعنا لمنمكذج ُيسمى
حيث يككف المنفذ  ىرمينا في طبيعتو؛  Baddeleyذج نمك ، ك Episodic Buffer العرضي

 ,Eysenck & Keane) الفرعية اتالقمة كيتحكـ في كؿ المككنالمركزم في مستكل 
2015) . 



 سرعة التجهيز البصري  ...                                                         عدد يونيو-ج0- )66( 0201م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 424 - 

في العقؿ لفترة يز المعمكمات المفظية ية إلى تخزيف كتجيكرة العاممة المفظالذا كتشير
الدائرة مككني معتمدة في ذلؾ عمى  .(Newbury et al., 2016) زمنية قصيرة

 .المركزمكالمنفذ  جيةفكنكلك ال
لفترة ة ظيمعمكمات المفالمككف ذك سعة محدكدة يخزف  كالدائرة الفكنكلكجية ىي

 .فكنكلكجيةكرة قصيرة المدل الكُتسمى كذلؾ بالذا كجي،قصيرة في شكؿ فكنكل
خزف الذم ي : المخزف السمبي، ىمافمككنيإلى  الفكنكلكجية الدائرة  Baddeleyكقسـ
. كعدد د بصكت منخفض()التكرار أك التردي كعممية التسميع شبو الصكتي ت المفظية،عمكماالم

 المأخكذمف عمى الز يعتمد  الفكنكلكجيةئرة الدايمكف االحتفاظ بيا في  ت المفظية التيداالمفر 
أك م يمكنو تمفظو لتسمسمي الذالفرد يمكنو فقط استدعاء المدل ا أفحيث  في تمفظيا؛

 (.Dehn et al., 2015) انيتيفخالؿ ث ه بصكت منخفض(د)تردي اشبو صكتين عو تسمي
 ككف لفظية.ت المككفتستخدـ في قياس ىذا كجميع المياـ التي 

 خرلالفرعية الثالثة األ ؿ عف إدارة المككناتؤكسمالمككف الىك ذ المركزم منفكال
رة العاممة، ي أداء الذاكالمتضمنة فؿ العمميات الفرعية ظـ كينسؽ ك، ككذلؾ ينلمذاكرة العاممة
 يز المعمكمات أثناء محاكلةؿ عف إدارة المكاقؼ ثنائية المياـ التي تتضمف تجيكىك مسؤك

. (Eysenck & Keane, 2015) مكمات مختمفةلمعمكمات أك معالحتفاظ بنفس اا
راسة لدمكانية، كتتناكؿ ا –ياـ بصرية كُتستخدـ في قياس المنفذ المركزم مياـ لفظية كم

  .المفظية فقطالحالية المياـ 
  :كمف ىذه الكظائؼم، ظائؼ أساسية لممنفذ المركز عدة ك كتكجد 

 التي ليس لياكمات لمعمكؼ االعالقة بالميمة ك  تباه عمى المعمكمات ذاتاالن تركيز -
 عالقة.

 .المتزامنة التحكيؿ بيف األنشطة المعرفية -
 االستراتيجيات. يذتنفاختيار ك  -
ذات  لخر األ مككنات نظاـ الذاكرة العاممةبيف المحدكدة  يةاالنتباى زيع المصادرك ت -

 .حاليةال العالقة بالميمة
 .(Dehn et al., 2015) مف الذاكرة طكيمة المدلات جاع المعمكمتر اس -
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كرة دراسة تناكلت العالقة بيف الذا (ٜٚٔ)تحميالن لػػػػ  Peng et al. (2018)أجرل ك 
دالة إحصائينا بيف مككنات الذاكرة  قة ارتباطيةأظيرت النتائج كجكد عال العاممة كالقراءة، كقد

مف األكؿ لمرابع  بكرةالم الصفكؼيذ مالتلدل  لعالقة كانت أقكله اكىذ، العاممة كالقراءة
د الصغار إلى االعتما التالميذجة ائج تعكس حاأف ىذه النت .Peng et alل كير ، ائياالبتد
سترجاع أقؿ كفاءة الارة الكممة ك راءة، ألف عمميات فؾ شفأثناء الق الذاكرة العاممة عمىأكثر 

 أكثر في القراءة.ء الذيف لدييـ خبرة الُقرا   لدييـ مف
 يةارتباطية أك تنبؤ  عالقةكجكد مف دراسات بعض النتائج  وأظيرت مع مالؾ كيتفؽ ذ 

 ,.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., 2017)رؼ الكممة كطالقة تع لكجيةالفكنك  الدائرةبيف ك (  2020

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

 . لدل العادييف
 تتحسف زم(المنفذ المرك، كنكلكجيةمفظية )الدائرة الفلعاممة الالذاكرة اأف  بيفكقد ت

 ، إال أنيا الالبتدائيصفكؼ مف الثاني لمسادس االفي تقدـ ال عمالعادييف  لدل التالميذنمائينا 
 Naka et) فكؼالصفي تقدـ المع ذكم صعكبات تعرؼ الكممة  لدل التالميذا تتحسف نمائين 
al., 2019 .)ج دراسة مف نتائ اتضح كماMorgan et al. (2019)  أف قصكر الذاكرة

صفكؼ مف األكؿ بصعكبات القراءة في ال ة ما قبؿ المدرسة يتنبأممة المفظية في مرحمالعا
 لمثالث االبتدائي. 

م دراسة قارنت الذاكرة العاممة لدل ذك  (ٛٗ)تحميؿ ب Kudo et al. (2015)ـ قاك 
 المنفذك نكلكجية الدائرة الفك في قصكر  تائجلنا كأظيرت ،ييفعادصعكبات تعمـ القراءة كال

تحميالن لػػػػ  Peng and Fuchs (2016) أجرلكما  ذكم صعكبات القراءة. م لدلالمركز 
تعمـ ة )المنفذ المركزم( لدل ذكم صعكبات العاممة المفظيدراسة تناكلت الذاكرة ال (ٜٕ)

لدل ذكم صعكبات المركزم كر في المنفذ قص أظيرت النتائج كجكد، ك دييفالمختمفة كالعا
 سنة.  ٕٓ – ٘العمرم  لمدلي اف فاءة مقارنة بالعادييالقر 
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لمدرسة، نظرنا عمى التمميذ في ا تؤثر بشكؿ كبيركممة ؼ البات تعر أف صعك  كال شؾ
 ،كلكف فقط، القراءةعمى  السمبي تأثيرهقتصر ية التمميذ عمى قراءة الكممات ال ف ضعؼ قدر أل 
ا في استذكارىا عمى قدرة التمميذ  التي تعتمداد األخرل، عمى المك  بشكؿ كبيرسمبنا ؤثر ي أيضن

 عمىالمبكر نسبينا التعرؼ كىذا يستدعي  .سةدر شؿ في المميذ لمفالتمعرض عمى القراءة، مما يُ 
مف كالتي يمكف ؛ سيـ في حدكث صعكبات تعرؼ الكممةالتي يمكف أف تُ المعرفية  العكامؿ
 .لدل التالميذ الحد مف صعكبات تعرؼ الكممة تحسينيا خالؿ

 مشكخلة الدراسة:

غير ، المفظي)بصرم يز الالتجيسرعة  عالقة نتائج الدراسات التي تناكلتتعارضت  
 بعضنتائج فقد أظيرت  .الكممة ذكم صعكبات تعرؼ التالميذبتعرؼ الكممة لدل  (المفظي

الكممة  ي كتعرؼبصرم المفظة التجييز الدالة بيف سرع تنبؤيةد عالقة دراسات كجك 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., 2014لكممة لدييـ لمفظي كتعرؼ ار ارعة التجييز البصرم غييف س( كب

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

    (.Layes et al., 2015; Taha, 2013ممة )ؼ الككتعر 
)المفظي، م التجييز البصر ت عالقة سرعة اكلالدراسات التي تن ضت نتائجكما تعار  

 فقد أظيرت صعكبات تعرؼ الكممة.ذكم  التالميذلكممة لدل بطالقة تعرؼ االمفظي(  غير
البصرم المفظي كطالقة  يزسرعة التجيدالة بيف  تنبؤية بعض الدراسات كجكد عالقة نتائج

 & Bexkens et al., 2015; Kim et al., 2015; Parkتعرؼ الكممة )
Lombardino, 2013 الكممة رؼ م غير المفظي كطالقة تع( كبيف سرعة التجييز البصر

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

 .لدييـ تعرؼ الكممة لمفظي كطالقةا
 ،جكد تعارض بيف نتائجياتعراضو ليذه الدراسات ك ؿ اسمف خال الباحث  حظكقد ال

سرعة التجييز البصرم  تنبؤتناكلت التي كقمة الدراسات األجنبية كندرة الدراسات العربية 
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ا ذكم صعكبات تعرؼ ال التالميذة لدل كممال تعرؼ القةي بتعرؼ كطالمفظ  قمةكممة. كأيضن
سرعة  بؤنتتناكلت  -حدكد عمـ الباحث يف- اسات عربيةدر  سات األجنبية كعدـ كجكددراال

ذكم صعكبات تعرؼ  الكممة لدل التالميذ تعرؼ كطالقةم غير المفظي بتعرؼ التجييز البصر 
 الكممة.

 الذاكرة العاممة تناكلت عالقةات التي لدراسنتائج اتعارضت ل، كمف ناحية أخر  
ؼ ذكم صعكبات تعر  التالميذ لدلبتعرؼ الكممة م( المنفذ المركز ، ةلفكنكلكجيالدائرة ا) المفظية
الدائرة الفكنكلكجية دالة بيف  تنبؤيةدراسات كجكد عالقة بعض الج ائنتفقد أظيرت . الكممة

 ,.Bexkens et al., 2015; Carroll et al., 2016; Moura et alكتعرؼ الكممة )
2015; Shaul et al., 2016لدييـ ) ممةذ المركزم كتعرؼ الكالمنف ( كبيفBexkens 

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 )لفكنكلكجية الدائرة اة بيف دالكد عالقة مف عدـ كج
2013; Taha, 2013 لدييـ ؼ الكممةتعر م ك نفذ المركز الم( كبيف (Nevo & Breznitz, 

2013; Taha, 2013.)  مرسي (ٜٕٔٓسميماف كعامر ) يدراستنتائج كما أظيرت ،
تخداـ اختبارات التحصيؿ الػُمعدة ة باسمَ ي  قَ مُ )الت القراءة ( تنبؤ الذاكرة العاممة بصعكبإٛٔٓ)

 لمعمميف بالمدرسة(.مف ِقبؿ ا
المنفذ  ،كجيةالدائرة الفكنكلمفظية )ة الذاكرة العاممة اللت عالقتي تناك سات الدراال أما

، فمـ يجد الباحث ذكم صعكبات تعرؼ الكممة التالميذالمركزم( بطالقة تعرؼ الكممة لدل 
 جكد عالقةك أظيرت التي  Moura et al. (2015)سكل دراسة  -موفي حدكد عم- يالحال

 Nevo and Breznitz، كدراسة رؼ الكممةكطالقة تعكزم لمر دالة بيف المنفذ اتنبؤية 
كطالقة تعرؼ  الدائرة الفكنكلكجيةدـ جكد عالقة تنبؤية دالة بيف ظيرت عالتي أ (2013)

 .الكممة لدييـ
 ،كجكد تعارض بيف نتائجيا ضو ليذه الدراساتخالؿ استعرا فكقد الحظ الباحث م

فظية الذاكرة العاممة الم تنبؤلت تناك التي بية عر لاكندرة الدراسات األجنبية كقمة الدراسات 
ذكم صعكبات تعرؼ الكممة.  بتعرؼ الكممة لدل التالميذ المنفذ المركزم(جية، الدائرة الفكنكلك )

ا   تنبؤتناكلت  -حدكد عمـ الباحثفي - ةراسات عربيعدـ كجكد دك  ةالدراسات األجنبي قمةكأيضن
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 دل التالميذمة لالكمتعرؼ بطالقة ركزم( ذ المالمنفكلكجية، فكنالدائرة الية )عاممة المفظالذاكرة ال
 كبات تعرؼ الكممة.ذكم صع
 السؤاؿمحاكلة اإلجابة عف  مشكمة الدراسة الحالية في تتحدد بناءن عمى ما تقدـك  

ة رة العاممذاككالغير المفظي( سرعة التجييز البصرم )المفظي،  إسياـما  لي:س التايالرئ
 كطالقة تعرؼ الكممة مةبتعرؼ الكم التنبؤ ة، المنفذ المركزم( فيكجيدائرة الفكنكلالمفظية )ال
كذلؾ مف خالؿ  ؟االبتدائيصفيف الثاني كالثالث الب صعكبات تعرؼ الكممةذكم  لدل التالميذ

 : ليف الفرعييف التالييفاؤ الس عف اإلجابة
ظية )الدائرة لمفة ااكرة العامملذكاغير المفظي( م )المفظي، سرعة التجييز البصر  إسياـما  -ٔ

صعكبات تعرؼ ذكم  لدل التالميذمة بتعرؼ الكم التنبؤ الفكنكلكجية، المنفذ المركزم( في
 ؟االبتدائيصفيف الثاني كالثالث الب الكممة

 ة )الدائرةصرم )المفظي، غير المفظي( كالذاكرة العاممة المفظيجييز البسرعة الت إسياـما  -ٕ
ذكم صعكبات  تنبؤ بطالقة تعرؼ الكممة لدل التالميذي الم( ففذ المركز لمن، االفكنكلكجية

 بالصفيف الثاني كالثالث االبتدائي؟تعرؼ الكممة 
 ة:الدراسأهداف 

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

ذكم  ( في التنبؤ بتعرؼ الكممة لدل التالميذلمركزممنفذ اة، الكلكجيالفكنية )الدائرة المفظ
 كممة بالصفيف الثاني كالثالث االبتدائي.صعكبات تعرؼ ال

عاممة ( كالذاكرة الي، غير المفظيتجييز البصرم )المفظسرعة الإسياـ الكشؼ عف مدل  -2
 لدلعرؼ الكممة ت قةالتنبؤ بطال المركزم( فيالمفظية )الدائرة الفكنكلكجية، المنفذ 

 .ذكم صعكبات تعرؼ الكممة بالصفيف الثاني كالثالث االبتدائي تالميذال
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 أهنية الدراسة:

 األهنية الهظزية:

صرم كتعرؼ جييز البسرعة الترات متغيكتبة العربية في ار نظرم يضيؼ إلى المـ إطتقدي -ٔ
 .الكممة كصعكبات تعرؼ الكممةكطالقة تعرؼ 

حمة االبتدائية، نظرنا لندرة لمر ذ اة لدل تالميمملكعكبات تعرؼ اصث في مجاؿ أىمية البح -ٕ
 ألخرل.لعربية، كلتأثيرىا عمى األداء في المكاد اتناكليا بشكؿ منفصؿ في الدراسات ا

رت ، فقد أشاعرفية المختمفةالكظائؼ الم كتأثيرىا في ز البصرمأىمية سرعة التجيي -ٖ
في في نظريات عديدة إلى أف سرعة التجييز ىي الميكانيـز الذم يقكد النمك المعر 

 (.DeLuca & Kalmar, 2008رل )خاألئؼ المعرفية الكظا
يز البصرم كالذاكرة العاممة المفظية ندرة الدراسات العربية التي تناكلت تنبؤ سرعة التجي -ٗ

تنبؤ سرعة التجييز البصرم كالذاكرة ت عربية تناكلت كعدـ كجكد دراساة، الكمم بتعرؼ
حمة كممة بالمر الؼ م صعكبات تعر ذك  التالميذالعاممة المفظية بطالقة تعرؼ الكممة لدل 

 تدائية. االب
 األهنية التطبيكية:

ثؿ تمابار الرقاـ كاختد كتقنيف: اختبار سرعة تسمية األ تقديـ أدكات جديدة تتمثؿ في إعدا -ٔ
لبصرم المفظي كغير المفظي عمى الترتيب، كاختبار سرعة التجييز ا البصرم لقياس

ه س ىذقيا المجاؿ في فيف يف كالمتخصصيتفيد العاممتعرؼ الكممة، كالتي يمكف أف 
 .الجكانب لدل التالميذ

عمى ائمة ف نتائج ُيمكف إعداد برامج تدريبية قأنو في ضكء ما قد تسفر عنو الدراسة م -ٕ
كالتي ُيمكف أف ُتحسف تعرؼ كطالقة تعرؼ ة العاممة المفظية، ة التجييز كالذاكر عر س

 كباتة ىذه الصعحدف ، مما يخفؼ متعرؼ الكممةذكم صعكبات  الكممة لدل التالميذ
 .ىؤالء التالميذ لدم
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  مصطخلحات الدراسة:

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

صدار االستجابة )المخر  سرعة. جات( بدقة ك عمى معالجة المعمكمات الكاردة )المدخالت( كا 
ممعمكمات ية فحص التمميذ لكيفتجييز البصرم بأنيا الة سرع Mulin (2016)كيعرؼ 
حالي الباحث ال يا. كيعرفيةمرئتي تتطمب مالحظة األشياء الالمياـ الة في بسرع كمعالجتيا

سرعة كتتحدد  .سرعةدقة ك يا بتعالجالمعمكمات المرئية كمفحص قدرة التمميذ عمى  بأنيا
بالدرجة التي يحصؿ في الدراسة الحالية  -اإجرائين  - (ظيلمفر ايغ، المفظي) مييز البصر التج

في  يفمَ دَ خْ المستَ  (لبصرمالتماثؿ ااختبار ، ألرقاـا تسمية عةسر  باراخت)ذ في عمييا التممي
  .عمى الترتيب ليةاسة الحاالدر 

  :Verbal Working Memory الذاكزة العامخلة الخلفظية

ييز تخزيف كتج القدرة عمىا بأنيممة الذاكرة العا Berry et al. (2018)يعرؼ 
الذاكرة العاممة  Newbury et al. (2016). كيعرؼ فترة قصيرة مف الزمفلالمعمكمات 
كيعرفيا الباحث . قصيرةزمنية رة ت المفظية في العقؿ لفتتخزيف كتجييز المعمكما ياالمفظية بأن
 المقدمة لو المفظيةت ممعمكماالمؤقت لتجييز الف ك تخزياليذ عمى قدرة التمم بأنياالحالي 
 كنكلكجيةالدائرة الف تحددكت. الدائرة الفكنكلكجية كالمنفذ المركزم عمى مككنيفي ذلؾ معتمدنا 

اختبار لتمميذ في في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصؿ عمييا ا -إجرائينا -زم المرك المنفذك 
  .تيبحالية عمى التر دراسة الال في يفمَ دَ خْ المستَ  سمعي لمُجمؿلادل المكاختبار  مدم الكممات
  :Word Recognition تعزف الكخلنة

 (.Altani et al., 2020المنفصمة ) الكممات راءةمى قيشير إلى قدرة التمميذ ع
ردة المكتكبة إلى يؿ رمكز الكممات المفقدرة التمميذ عمى تحك بأنو  الحالي كيعرفو الباحث

جة التي يحصؿ عمييا الحالية بالدر راسة الد في -يناإجرائ-يتحدد ك . بدقةطكقة ات منأصك 
 الكممة.بار تعرؼ اختفي  الصحيحة لمكممات الجيرية عمى قراءتوالتمميذ 

 : Word Recognition Fluency الكخلنة طالقة تعزف

 ,.Cadime et alكدقة ) لكممات جيرينا بسرعةالقدرة عمى قراءة ا تشير إلى
مات بدقة كبأقصى سرعة يذ عمى قراءة الكمممدرة التبأنيا ق يحالال كيعرفيا الباحث (.2017
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جة التي يحصؿ لدر با الدراسة الحاليةفي  -ينا رائإج -كتتحدد ممكنة خالؿ فترة زمنية محددة. 
في بأقصى سرعة ممكنة خالؿ دقيقة ات لمكممالصحيحة  الجيرية قراءتو عمىعمييا التمميذ 

 .ممةالك تعرؼ اختبار
  :Word Recognition Disabilities ةنخلالك تعزفصعوبات 
القدرة صكر أك ق" ضعؼ  بأنيا بشكؿ عاـ صعكبات القراءة (ٕٚٓٓعرؼ الزيات )ي

كالكممات كالجمؿ كالفيـ القرائي لمعاني كمضاميف النصكص  كؼحر مى التعرؼ عمى الع
 ا ضعؼتعرؼ الكممة بأنيبات صعك  Kilpatrick and O’Brien (2019)يعّرؼ ك . "يةالقرائ
عمى الرغـ مف الجيد كالفرص التعميمية المالئمة، كال  ،تعرؼ الكممات راتي اختباف اءاألد

 .أك حركية سمعية إعاقة بصرية أك أك فاض الذكاءنخا تعزم إلى
 تالميذبأنيـ  -إجرائينا– ةالكممتعرؼ ذكم صعكبات  التالميذ الحالي كيعرؼ الباحث

ميف بلا الثاني كالثالث االبتدائي يفالصف ف صيف رسمينا بأخ  مشك  ،التعمـبات مج صعك نابر مسج 
اختبار التالميذ عمى أقؿ مف متكسط درجات كيحصمكف عمى درجة  ،ت قراءةلدييـ صعكبا

 . ارمانحراؼ معي بنصؼكممة تعرؼ ال
 راسة:لدا حمددات

لممثيرات  )المفظي البصرمسرعة التجييز في  مكضكعيناالدراسة الحالية  تتحدد
ية، المنفذ ة الفكنكلكجظية )الدائر ممة المفكرة العا( كالذاالمفظيةلممثيرات  المفظي، غير المفظية

تعرؼ ذكم صعكبات  التالميذمف عينة  للد الكممة تعرؼ كطالقة تعرؼيف بكمنبئزم( ركالم
التي  المرحمة االبتدائيةمدارس ب كمكانينا (،ٖٙ )ف= دائياالبتلثالث ابالصفيف الثاني ك  الكممة

 -ٓٗٗٔالعاـ الدراسي ب كزمانيان  ،بإدارة تعميـ عسير ـيكجد بيا برنامج صعكبات تعم
 .ةالمستخدم ةاإلحصائي اليبساألدكات كاألبأيضان نتائج الدراسة  دكما تتحد .ػػػػػىٔٗٗٔ

  راسة:فزوض الد

 :اليالنحك الت عمىالدراسة كض صياغة فر  تمت
العاممة المفظية )الدائرة  كرةلذاسرعة التجييز البصرم )المفظي، غير المفظي( كاسيـ تال  -1

 ل التالميذالكممة لد رؼتعالتنبؤ ب فيبشكؿ داؿ إحصائينا مركزم( الفكنكلكجية، المنفذ ال
 ثاني كالثالث االبتدائي.كممة بالصفيف التعرؼ البات صعك  مذك 
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ة )الدائرة المفظي( كالذاكرة العاممة المفظي لمفظي، غيرسرعة التجييز البصرم )اسيـ ال ت -2
في التنبؤ بطالقة تعرؼ الكممة لدل بشكؿ داؿ إحصائينا مركزم( ال نفذالفكنكلكجية، الم

 ائي.ث االبتدي كالثالانالث ممة بالصفيفات تعرؼ الكذكم صعكب التالميذ
 ة واإلدزاءات:زيكالط

 أواًل: مههر الدراسة:
المتغيرات المستقمة  قدرةالتعرؼ عمى  أجؿمف  الكصفيسة عمى المنيج اعتمدت الدرا

 تعرؼالمتغيرات التابعة )عمى التنبؤ ب (ذاكرة العاممة المفظيةلا، مسرعة التجييز البصر )
بالصفيف الثاني كالثالث عرؼ الكممة ذكم صعكبات ت ميذاللدل الت (مةالكم تعرؼ قةطالالكممة، 
 .االبتدائي
 ًا: جمتنع الدراسة:ثاني

مف ذكم صعكبات تعمـ  غرؼ المصادر في تالميذدراسة الحالية تمع الؿ مجيتمث
ف يـ يعانكف منف رسمينا بأالػُمَشخ صي ،االبتدائي كالثالث الثاني يفالصفب –نيف فقط ب – راءةالق

دارة تعميـ التابعة إل ارسمدالب ميف ببرنامج صعكبات التعمـج  مسَ كالي القراءة، ف مـصعكبات تع
 ىػػ.ٔٗٗٔ-ٓٗٗٔـ الدراسي اعالفي  بالمممكة العربية السعكدية عسير

 :هة الدراسةثالجًا: عي

)عينة التحقؽ مف الكفاءة السيككمترية لألدكات(  االستطالعيةالدراسة تككنت عينة 
 ث(،بالصؼ الثال ٘ٔالثاني،  لصؼبا ٘ٔ) بتدائيااللث ثاني كالثابالصفيف الا ( تمميذن ٖٓ)مف 

النيائية  الدراسة عينةتككنت  . بينما(ٛٗ.ٓكانحراؼ معيارم ) سنة،( ٛٚ.ٚبمتكسط عمرم )
بالصؼ الثالث(،  ٜٕبالصؼ الثاني،  ٖٗبتدائي )ي كالثالث االبالصفيف الثان ( تمميذناٖٙمف )

لما كفقان الدراسة  نةعيكتـ انتقاء . (ٜٗ.ٓمعيارم ) كانحراؼ ة،سن( ٖٛ.ٚ)مرم بمتكسط ع
 :يمي
ا رسميناخ  شَ مُ أف يككف التمميذ  -ٔ في الن ج  سَ مُ عمـ في القراءة، ك ف صعكبات تبأنو يعاني م صن

 برنامج.الارس التي يكجد بيا ل المدفي إحد عمـالتات مج صعكببرنا
اختبار تعرؼ الكممة التالميذ عمى  عمى درجة أقؿ مف متكسط درجاتيذ أف يحصؿ التمم -ٕ

تراكحت بيف  ختمفةدرجات قطع ماستخدمت الدراسات كنالحظ أف . ارمانحراؼ معي بنصؼ
أك ذكم  ذكم صعكبات القراءةل ىاحديدفي ت عيارييفاؼ معيارم إلى انحرافيف منصؼ انحر 
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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).  كلـ يتـ  قطع نصؼ انحراؼ معيارمكتـ استخداـ درجة
ذكم ف م مجتمع الدراسةتالميذ ، نظرنا ألف في الدراسة الحاليةدرجة قطع أكبر  استخداـ

 .عمـالتات مج صعكبفي برنا يفمج  سَ مُ ك  القراءةعمـ صعكبات ت
ك مالء أفي اإلعمـ صعكبات ت لديوليس ـ التعم صعكباتنامج ؿ ببر ج  مسَ يككف التمميذ الُ  فأ -ٖ

 رياضيات.ال
ال ترجع  التمميذلدل  ممةمف أف صعكبات تعرؼ الكالمدرسية  سجالتالالتحقؽ مف خالؿ  -ٗ

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

 :الدراسة أدواترابعًا: 

 : (1مخلحل  –اد الباحح عد)إ Word Recognition Test تعزف الكخلنةختبار ا

 ،Cadime et al. (2017)راسات ختبار بدإعداده ليذا اال استعاف الباحث في
Gokula et al. (2019)، Naka et al. (2019)، Pasquarella et al. (2015)، 

كتشخيص صعكبات تعرؼ  تعرؼ الكممةكطالقة  ممةتعرؼ الك سفي قياختبار اال ىذا كيستخدـ
  .الكممة

 نيلمصؼ الثاعرؼ الكممة ار تاختب: اختباريف فرعييفلكممة تعرؼ ااختبار  يتضمفك
كممة  ٕٖ) مفردة كممة (ٛٗ) منيما اختباركؿ  تضمفيك لمصؼ الثالث، كممة تعرؼ الاختبار ك 

تعرؼ الكممة م الحقيقية في اختبار  ر الكمماتكتـ اختيا، كممة عديمة المعنى( ٙٔحقيقية، 
 .لغتي مف كتاب الثالثك  الثاني يفلمصف

 (عديمة المعنى، يةالحقيق) المنفصمةأك  ت المفردةقراءة الكمماالتي تتضمف مياـ لكا
فال نستطيع معرفة ما  قراءة النص بخالؼ التقييـ مف خالؿ ،صريح كؿبشـ تعرؼ الكممة ُتَقي  

يست كمة لىذه المشك  ،أـ قاـ بتخمينيا مف خالؿ السياؽ لتمميذ قد قرأ الكممة فعالن إذا كاف ا
 ,Siegel & Mazabel) لمعنىك عديمة اية أحقيقمفردة الالكممات ال مكجكدة في قراءة

2014). 
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 يثح ؛طكيمة رة،قصي) الطكؿ: ي الصعكبة مف حيثفالكممات الحقيقية  كتتبايف 
 ؛منخفض، مرتفع) أك الشيكع رراتكال(، كمف حيث إذا زادت عف مقطعيفلكممة طكيمة تعتبر ا
 شكؿد برِ كممة تَ الكانت  إذاما تقييـ منخفض مف خالؿ  ـة مرتفع أتحديد تكرار الكمم حيث تـ

كما (. ٝ ٓٛ فاؽ ال تقؿ عف، كبنسبة اتمعمميف ٘مف ِقبؿ  مدرسي أـ الال متكرر في الكتاب
  .في الصعكبة Non-Wordى نديمة المعالكممات عا أيضن  تتبايف

 راتميا كؿ مف االختباريف الفرعييفل نى()الحقيقية، عديمة المع ماتمكالتتضمف ك 
 مريةالشمسية كالق الالـ، (كممة ٕٔ) كالسككف طكيؿالقصير كال المد :يةلتاللعربية االمغة ا

 التنكيفك ، (كممة ٕٔ)كالياء  كالمربكطةحة المفتك  ء، التا(كممة ٕٔ) )التشديد( كالتضعيؼ
  مشككلة. كانتفي االختبار  متالميذكجميع الكممات المقدمة ل .(كممة ٕٔ) المختمفةبأنكاعو 

ف ؿ طمب الفاحص مال خ فم الكممة رؼعت قياستـ ي ،بالنسبة لتصحيح االختبارك 
ُتعطى ك  ،االختبارفي التي ُتقدـ لو  كعديمة المعنىالحقيقية  جيرينا الكمماتالتمميذ أف يقرأ 

دكف التقيد بزمف،  حيحتمميذ بشكؿ صىا اليقرأ )حقيقية، عديمة المعنى( لكؿ كممة جة كاحدةدر 
 ,.Jerman et al)تتالية ات مكمم خمسفي  االختبار إذا أخطأ التمميذ كُيكقؼ الفاحص

كيعتبر  .(ٛٗ - ٓ) بيفعمى اختبار تعرؼ الكممة  درجة التمميذتتراكح بذلؾ ك   .(2012
التالميذ أقؿ مف متكسط درجات درجة  عمىذا حصؿ تعرؼ الكممة إ بات فيصعك  لديويذ التمم
 .(Lindeblad et al., 2017) ارمانحراؼ معي بنصؼاختبار تعرؼ الكممة عمى 

 مةؿ كماحدة لكدرجة ك  فيتـ إعطاء التمميذ تعرؼ الكممةقياس طالقة في أما  
 Young andيشير ك . كاحدة الؿ دقيقةصحيح خ ا بشكؿيقرأى (ىنالمعمة عدي)حقيقية، 

Rasinski (2017)  تعرؼ الكممة مف  قياسا أثناء تقييمييمكف  كممةتعرؼ الإلى أف طالقة
تمميذ في قراءة الكممات المتضمنة في اختبار تعرؼ دء الاب الزمف عند بخالؿ بدء حس

ثانية مف بدء  (ٓٙ)صحيح خالؿ كؿ بش ميذتمالقرأىا يي ت التالكمما جيؿ عددـ تسكيت ،الكممة
  .تعرؼ الكممةدرجتو في طالقة ىي فتككف القراءة، 

 أك بعض حركفيا إبػػػداؿبءتو لمكممة عند قيامو لمتمميذ عمى قرادرجة عطى كال تُ 
تكرار قراءة بعض أك  بطريقة معككسةقراءتيا  حركؼ إلييا أك أك إضػػافة حركؼ منيا ؼػػذح

   .أكثر مف مرة الكممة حركؼ أك مقاطع
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 التالي: تـ التحقؽ مف الخصائص السيككمترية لالختبار عمى النحكك
عمـ مجاؿ  ف فيمتخصصيمف ال (ٚ)عرض االختبار في صكرتو األكلية عمى  ـت
( مف ٘)ك مغة العربيةكمناىج كطرؽ تدريس ال كالتربية الخاصة النفسيياس كالقالنفس 

 لمتالميذ مفرداتومالءمة ك  لما يقيسوتمثيؿ االختبار  لف مدكد ممتأ، لالمغة العربيةمي معم
ضاف ،كمدل تكرارىا بؿ مف قِ  قترحةكتـ إجراء التعديالت الماسبنا، ديؿ ما يركنو منؼ كتعة كحذكا 
 اأيضن  .بارختاال مفردات%( عمى  ٓٓٔ – ٖٖ.ٖٛاالتفاؽ بيف ) ت نسبتراكح، ك المحكميف

اختبارم في  األكليةعينة رتباط بيف درجات الاال عامالت ر بحساب مختبااالدؽ تـ حساب ص
لمصؼ  الكممة تعرؼطالقة ك  تعرؼ الكممة) ني كالثالثتعرؼ الكممة الفرعييف لمصؼ الثا

 الفترةفي  لغتيكدرجاتيـ في مادة  (ؼ الثالثة لمصالكممطالقة تعرؼ ك تعرؼ الكممة  الثاني،
، ٖٔٛ.ٓ، ٕٕٛ.ٓ، ٔ٘ٛ.ٓباط )االرت تمعامال ت، فكانحؾكم ىػػ(ٔٗٗٔ - ٓٗٗٔ) ىاألكل

  .(ٔٓ.ٓ)عند مستكل  إحصائينا ةدال يكىعمى الترتيب،  (ٙٔٛ.ٓ
صؼ ممة لمة )اختبار تعرؼ الكالختبار تعرؼ الكممتـ حساب االتساؽ الداخمي  لؾكذ

ات درجالرتباط بيف ب معامالت ا، كذلؾ بحساختبار تعرؼ الكممة لمصؼ الثالث(اني، االث
)اختبار تعرؼ الكممة لمصؼ يتضمنيا العربية التي ميارات المغة  في ممةالكعرؼ في ت يذالتالم
بعد حذؼ لكؿ اختبار  كالدرجة الكمية (ؼ الثالث االبتدائيالكممة لمص تبار تعرؼخا ،الثاني
 ، كيتضح ذلؾ في الجدكؿ التالي.رةالميا درجة

(1خدول )  

انخي يخضمىهب  مهبزاث انهغت انعسبيت مت فيفي حعسف انكه ميرخالزخبث انبيه دحببط ث االزمعبمال
نكم اخخببزواندزخت انكهيت  االبخدائياخخببزي حعسف انكهمت نهصفيه انثبوي وانثبنث   

 انمهبزة
ف انكهمت اخخببز حعس

 هصف انثبوين

ت ف انكهمببز حعساخخ

 نهصف انثبنث

 **8.836 **8.854 كىنانمد انقصيس وانطىيم وانس

 **8.668 **8.642 وانخضعيف سيت وانقمسيتانشمالو نا

 **8.813 **8.881 وانهبء انخبء انمفخىحت وانمسبىطت

 **8.694 **8.824 ىيهانخى

                     8.81ىي د مسخ** دانت عى                   

مستكل  حصائيان عند( أف جميع معامالت االرتباط دالة إٔجدكؿ ) ح مفكيتض
ي كالثالث ممة لمصفيف الثانختبارم تعرؼ الكالمي داخالمى االتساؽ يدؿ عمما  ،ٔٓ.ٓ

 .االبتدائي
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ؿ مف تطبيقو األك ( يكمنا٘ٔبعد ) وإعادة تطبيق يؽطر  عف تبارات االخثب تـ حسابك 
 ،ٜٛٔ.ٓ، ٖٜٓ.ٓ ،ٖٕٜ.ٓ)ىي  (االرتباط) الثبات تالمعام انتفك ،األكليةنة عمي العي
اني، تعرؼ الكممة رؼ الكممة لمصؼ الثالقة تعثاني، طؼ الة لمصالكممػػػ )تعرؼ ػػلػ (ٔٛٛ.ٓ

عند  إحصائينا ةدال كىي، تيبالتر عمى  ثالث(لمصؼ الثالث، طالقة تعرؼ الكممة لمصؼ ال
  .بالصدؽ كالثبات لكممةتعرؼ ا راختبا تمتع كيتضح مما سبؽ .(ٔٓ.ٓ)مستكل 
 :(2خلحل م –لباححاد ا)إعدالبصزي  سزعة التذهيزاختبارات 

  :Digits Naming Speed Test  األرقامنية شتسزعة  اختبار
 Moll et al. (2016) ،Park اساتر دب االختبار استعاف الباحث في إعداده ليذا

and Lombardino (2013)، Shum and Au (2017)، Zhou et al. (2014) ،
 .فظيلما يز البصرمسرعة التجيكُيستخدـ ىذا االختبار لقياس 

رىا عشر مرات ـ تكرا( تٜ، ٙ، ٘، ٖ، ٔـ مختمفة )ار خمسة أرقاختبف االمكيتض 
في  عمى كرقة مطبكعة دـ لمتمميذقتُ ك  ى التكالي،عشكائينا، بحيث ال يتكرر رقـ معيف عم

ؿ بدء االختبار لمتأكد مف معرفتو خمسة قبرقاـ القراءة األ  و، كُيطمب منٓٔ × ٘مصفكفة 
 .كنةسرعة مم ر بأقصىلميسا يفقاـ مف اليماألر  تسمية ـ ُيطمب منواألرقاـ، ث ألسماء

ىذا لتمميذ في عد درجة الذم يستغرقو التمميذ في تسمية جميع األرقاـ يُ كالزمف ا 
لدل  نخفضةمفظي الملاسرعة التجييز  إلى عمى االختبار كتشير الدرجة المرتفعة، االختبار
 .التمميذ
 : Visual Matching Test بصزيالتناثل الاختبار 

 Park and Lombardinoدراسات بالختبار إعداده ليذا ا تعاف الباحث فياس
(2013)، Shaul and Nevo (2015)، Zhou et al. (2014) ،ىذا  تخدـكُيس

 .غير المفظي سرعة التجييز البصرمختبار لقياس اال
في  منيا اف، اثنـأرقا عمى ستةكؿ منيا يحتكم صفنا  (ٓٙ)ختبار مف ف االكيتكك 

(، كُيطمب مف التمميذ أف يضع دائرة حكؿ ٙ   ٜ   ٖ   ٗ   ٜ   ٚثميف )مثؿ: متماؿ صؼ ك
  .ممكنةة كدقة ى سرعبأقص كؿ صؼالرقميف المتماثميف في 
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الؿ ثالث دقائؽ، بعدد الصفكؼ التي يكمميا التمميذ بشكؿ صحيح خالدرجة  حسبكتُ 
جة ، كتشير الدر درجة (ٓٙ - ٓ)بيف ميذ التم ياعمي يحصؿالتي درجة ال تتراكح كبذلؾ

  .لدل التمميذ سرعة التجييز غير المفظي المرتفعة إلى عمى االختبار المرتفعة
 عمى النحك التالي: يفالختبار خصائص السيككمترية لالحقؽ مف التتـ ك 

المتخصصيف في عمـ مف  (٘)عمى األكلية  امفي صكرتي يفاالختبار تـ عرض 
 ،قيسولما ي تبارمدل تمثيؿ كؿ اخ ، كذلؾ لمحكـ عمىاصةلخا ربيةكالت ياس النفسلقيكا النفس

ضا، يذالملمت تومكمدل مالء ؽ اتفا ةنسب ككانت، نو مناسبنافة كحذؼ كتعديؿ ما يرك كا 
 تمعامال بحسابصدؽ االختبار  تـ حساب كذلؾ .اختباركؿ عمى ٝ(  ٓٓٔ) المحكميف

( لبصرمالتماثؿ ا رقاـ،أل ية اتسم عةسر ) مر في اختبا يةاألكلدرجات العينة بيف رتباط اال 
 -ؿ المعدؿ اختبار ككسمر لذكاء األطفا مف رعيالف )أك الشفرة( اختبار الرمكزكدرجاتيـ في 

الختبارم االرتباط  فكاف معامال ،كمحؾ (قٙٔٗٔ، كآخركف آؿ شارع) الصكرة السعكدية
 فداال  ماكىب، لترتيعمى ا( ٘ٙٚ.ٓ، ٖٚٚ.ٓ-)م ة األرقاـ كالتماثؿ البصر سرعة تسمي

  (.ٔٓ.ٓستكم )عند م يان صائإح
 التطبيؽ مف ( يكمنا٘ٔبعد ) يفختبار اال إعادة تطبيؽ عف طريؽتـ حساب الثبات ك 

ألرقاـ سرعة تسمية ا مختبار ال (االرتباط )أك الثبات ، فكاف معامالاألكليةعينة ال عمى األكؿ
تكل د مسإحصائيان عن داالف كىما، يبترتعمى ال (ٜٚٛ.ٓ، ٘ٚٛ.ٓ) التماثؿ البصرمك 
 .ثباتالصدؽ ك بال االختباريفتمتع ما سبؽ إلى يشير ك . (ٔٓ.ٓ)

 ظية:اختبارات الذاكزة العامخلة الخلف

 :Word Span Test الكخلنات ر مدياختبا

تبدأ مف  ( مستكياتٚيتككف مف )ك لقياس الدائرة الفكنكلكجية،  رىذا االختبا ستخدـيُ 
مات كعة مف الكمجمم نيماتتضمف كؿ م اكلتيفمف مح ككفيت ، ككؿ مستكمالمستكل الثاني
( كممات ٛل )دمحتى أقصى المحاكالت تدريجيان  كممات أثناءيزيد عدد الك ا، المتشابية صكتين 

لثالث حيث تتضمف المحاكلة في المستكل الثاني كممتيف كفي المستكل ا، لمستكل الثامففي ا
حص ليا فاالاءة مف خالؿ قر  لكمماتىذه ا عرضكتُ المحاكالت، ثالث كممات كىكذا حتى نياية 

ف التمميذ أ النتياء مف عرض الكممات ُيطمب مفؿ كممة كؿ ثانية، كبعد ثانيتيف مف ابمعد
نفس الكممات كبنفس الترتيب الذم قدمت بو، كيتكقؼ االختبار إذا فشؿ ت كاضح يذكر بصك 
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( ٗٔختبار ىي )يذا االة لدرجأقصى ك تكل. في محاكلتيف متتاليتيف في نفس المسالتمميذ 
 (.ٕٔٔٓ، يفحس) جةدر 

  :Listening Sentences Span Test نلاختبار املدى الشنعي لخلُذ

( مستكيات تبدأ ٘يتككف مف )ك المركزم، ار لقياس المنفذ ختبىذا االستخدـ يُ 
كُتعرض  ،( ُجمؿ في المستكل السادسٙأقصى ) بجممتيف في المستكل الثاني كتصؿ إلى حد

ثكاني( ٘ممة فترة فاصمة قدرىا )ي عرض كؿ جُ يمك  ليا،ءة الفاحص الؿ قرامؿ مف خجُ ال ىذه
خطأ مع حفظ آخر كممة  ممة صحيحة أـالجُ ا كانت إذ ر التمميذ خالليا كبأقصى سرعة ماليقر 

لتمميذ تذكر الكممة لة ُيطمب مف اممة في المحاك ممة، كبعد االنتياء مف عرض آخر جُ في الجُ 
ر إذا فشؿ التمميذ في محاكلتيف ختباالا تكقؼ، كيالعرض س ترتيبممة بنفجُ كؿ لنيائية في ا

 درجات (ٓٔاالختبار ىي )يذ في ىذا كأقصى درجة لمتمم .ي نفس المستكلمتتاليتيف ف
  .(ٕٔٔٓ)حسيف، 

 اختبارات حقؽ مف صدؽ كثبات االختباريف ضمف بطارية( بالتٕٔٔٓحسيف )كقاـ 
 .الذاكرة العاممةتـ إعدادىا لقياس 

عمى النحك  ليةاسة الحافي الدر  كمترية لالختباريفتـ التحقؽ مف الخصائص السيكك 
 التالي:

 كد مف مدللمغة العربية، لمتأمي ا( مف معم٘عمى )ية البدا يف ريفاالختبا عرضتـ 
المقترحة إجراء التعديالت كتـ  ،سبنايركنو منا ة السعكدية، كتعديؿ مامالءمة المفردات لمبيئ

العينة األكلية في االرتباط بيف درجات  معامؿحساب صدؽ بالتـ حساب . ك مف ِقبؿ المعمميف
مامي، المدل الرقمي األ) مر ختبا( كدرجاتيـ في امؿعي لمجُ سمال المدل، كممةمدل ال) ماختبار 

كدية الصكرة السع -دؿ معطفاؿ اللذكاء األ مف اختبار ككسمر يفيفرعال (المدل الرقمي العكسي
( ٓ٘ٚ.ٓ، ٕٚٚ.ٓ) يفرتباط لالختبار ال ا فكاف معامال كمحؾ، (قٙٔٗٔ، كآخركف آؿ شارع)

 (.ٔٓ.ٓمستكم )د عنئيان صاإح فداال  ماكى عمى الترتيب،
 مال، فكاف معامتجزئة النصفيةل معامؿ ثبات جتمافباستخداـ ات الثبساب تـ حك 

( عمى الترتيب، ٜٕٜ.ٓ، ٜ٘ٓ.ٓ) ىماسمعي لمُجمؿ( ، المدل ال)مدل الكممة مالثبات الختبار 
 ثبات االختباريف.ؽ ك صد كيتضح مما سبؽ .(ٔٓ.ٓ)تكل عند مس إحصائيان  داالف كىما
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 :هاشريوتف الدراسةئر نتا

 :األولر الفزض ائنت
صرم )المفظي، غير التجييز البسرعة سيـ  تال" عمى أنو األكؿالفرض ص ين
 فيبشكؿ داؿ إحصائينا ة الفكنكلكجية، المنفذ المركزم( ئر المفظية )الدا لعاممةرة الذاكالمفظي( كا

الثالث ثاني ك الكممة بالصفيف الذكم صعكبات تعرؼ  لتنبؤ بتعرؼ الكممة لدل التالميذا
 ."ئيتدااالب

حساب ل التدريجيميؿ االنحدار المتعدد اـ تحاستخد تـصحة ىذا الفرض  تباركالخ
رقاـ( كغير المفظي تسمية األ  ر سرعة)اختبا فظيالمسرعة التجييز البصرم إسياـ ل مد

ت( الكمماكجية )اختبار مدل : الدائرة الفكنكلكالذاكرة العاممة المفظية البصرم( )اختبار التماثؿ
ذكم  لدل التالميذنبؤ بتعرؼ الكممة التفي دل السمعي لمجمؿ( زم )اختبار المركالمكالمنفذ 
 .(ٖ، ٕ)ي جدكلج نتائكيتضح ذلؾ مف  ،تعرؼ الكممة صعكبات

 (2) خدول

 سسعت انخدهيز انبصسي وانراكسة انعبمهت انهفظيتمه  نكهمتبخعسف انهخىبؤ االوحداز حببيه خبئح ححهيم و

 انىمىذج
ع مدمى

 عبثمسبان

 بثزخد

 يتانحس

ىسظ مخ

 انمسبعبث
 قيمت "ف"

 **15.581 148.243 4 844.982 االوحداز

  12.825 54 698.441 انبىاقي

   62 1446.413 انمدمىع

                       8.81** دانت عىد مسخىي                 

( كىي ٔٚ٘.٘ٔبمغت )لتبايف االنحدار " ؼ( أف قيمة "ٕجدكؿ )نتائج تضح مف ي
كقبكؿ الفرض البديؿ  ،الصفرمتـ رفض الفرض كعميو ، (ٔٓ.ٓند مستكل )عإحصائيان ة الد

 لعاممةرة الذاكصرم )المفظي، غير المفظي( كاالتجييز البسرعة سيـ ت ينص عمى أنو "الذم 
 (ٔٓ.ٓ)عند مستكل داللة بشكؿ داؿ إحصائينا ة الفكنكلكجية، المنفذ المركزم( ئر المفظية )الدا

الثالث ثاني ك الكممة بالصفيف الذكم صعكبات تعرؼ  في التنبؤ بتعرؼ الكممة لدل التالميذ
 ."ئيتدااالب
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 (3خدول )

 ظيتكسة انعبمهت انهفسسعت انخدهيز انبصسي وانرامه  خىبؤ بخعسف انكهمتنه االوحداز معبمالث

  ذجمىانى
معبمم 

 خحديدان

معبمم 

نخحديد ا

 انمصحح

معبمم 

 االوحداز
 "ث" قيمت بيخب

  8.514 8.445    

 1.895  4.296-   انثببج 

ان
ئت

ىب
نم

 ا
ث

سا
غي

مخ
 

سسعت انخدهيز 

 انهفظي انبصسي
  -8.261 

-

8.488 

-4.984 

** 

سسعت انخدهيز 

 غيس انهفظي انبصسي
  8.235 8.246 2.586 * 

 *2.511 8.248 8.996   ىخيتىنوسة انفىاندائ

 * 2.434 8.234 1.339   انمىفر انمسكزي

 8.85سخىي * دانت عىد م                      8.81** دانت عىد مسخىي          

يعني (، مما ٘ٛٗ.ٓصحح بمغ )( أف معامؿ التحديد المٖيتضح مف نتائج جدكؿ )
الدائرة ) ممة المفظيةكرة العاكالذا المفظي()المفظي، غير  رمسرعة التجييز البصأف 

ة، مما يكضح ٝ( مف التبايف في تعرؼ الكمم ٘.ٛٗ)تفسر ( المنفذ المركزم، الفكنكلكجية
رجع باقي عينة الدراسة، كقد ي التنبؤ بتعرؼ الكممة لدل التالميذ ة ىذه العكامؿ فيأىمي

 المفسر( إلى عكامؿ أخرل.  التبايف )غير
سرعة امالت انحدار ة إحصائية لمع( كجكد داللٖ) ئج جدكؿكما يتضح مف نتا
التجييز سرعة ( ك ٔٓ.ٓكل )ختبار سرعة تسمية األرقاـ( عند مست)االتجييز البصرم المفظي 

الذاكرة العاممة ، ك (٘ٓ.ٓير المفظي )اختبار التماثؿ البصرم( عند مستكل )غالبصرم 
زم كالمنفذ المرك( ٘ٓ.ٓمستكل ) ات( عنداختبار مدل الكمم: الدائرة الفكنكلكجية )يةالمفظ

ؼ ذكم صعكبات تعر  ( لدل التالميذ٘ٓ.ٓ)اختبار المدل السمعي لمجمؿ( عند مستكل )
 الكممة.

 لممدل السمعي لمجمؿ( ٖٕٛ.ٓ)بيتا( بيف ) ةنحدار المعياريت قيمة معامؿ اال كتراكح
 ُيمثؿ ظيالمفرم رعة التجييز البصسأف يتضح حيث . ية األرقاـلسرعة تسم (ٓٚٗ.ٓ-)ك

الدائرة ، ثـ المفظيغير  سرعة التجييز البصرم ، يميوبتعرؼ الكممةؤان تنب المتغيرات أقكل
 .مركزم، ثـ المنفذ اليةالفكنكلكج
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 غة المعادلة التنبؤية عمى النحك التالي:كيمكف صيا
 × ٖٕ٘.ٓ +المفظي التجييز البصرم سرعة ×  ٕٔٙ.ٓ - ٜ٘ٓ.ٔ = تعرؼ الكممة      

المنفذ ×  ٜٖٖ.ٔ +دائرة الفكنكلكجية ال×  ٜٜٙ.ٓ + المفظيصرم غير ييز البسرعة التج
 المركزم

 نتائر الفزض الجاني:

التجييز البصرم )المفظي، غير سرعة سيـ ال تثاني عمى أنو " ينص الفرض ال
في ا داؿ إحصائين  بشكؿكلكجية، المنفذ المركزم( لمفظية )الدائرة الفكنالمفظي( كالذاكرة العاممة ا

ت تعرؼ الكممة بالصفيف الثاني كالثالث ذكم صعكبا ميذكممة لدل التاللتعرؼ االتنبؤ بطالقة 
 ".دائياالبت

التدريجي لحساب نحدار المتعدد استخداـ تحميؿ اال كالختبار صحة ىذا الفرض تـ 
المفظي قاـ( كغير ختبار سرعة تسمية األر )اسرعة التجييز البصرم المفظي مدل إسياـ 

الفكنكلكجية )اختبار مدل الكممات( : الدائرة ظيةة العاممة المفر كالذاك )اختبار التماثؿ البصرم(
 لدل التالميذقة تعرؼ الكممة ( في التنبؤ بطاللمركزم )اختبار المدل السمعي لمجمؿكالمنفذ ا

 .(٘، ٗ) يجدكلج نتائذكم صعكبات تعرؼ الكممة، كيتضح ذلؾ مف 
 (4)خدول 

بصسي وانراكسة انعبمهت عت انخدهيز انسسمه  ف انكهمتسحعقت ححهيم حببيه االوحداز نهخىبؤ بطالوخبئح 
 انهفظيت

 انمصدز
 مدمىع

 انمسبعبث

دزخبث 

 انحسيت

مخىسظ 

 بعبثانمس
 قيمت "ف"

 **14.642 53.928 4 215.689 الوحدازا

  3.643 54 213.591 انبىاقي

   62 429.288 انمدمىع

                       8.81دانت عىد مسخىي  **              
كىي  (ٕٗٙ.ٗٔأف قيمة "ؼ" لتبايف االنحدار بمغت ) (ٗجدكؿ )تائج ن يتضح مف

كقبكؿ الفرض البديؿ  ،الصفرمتـ رفض الفرض كعميو (، ٔٓ.ٓدالة إحصائيان عند مستكل )
 لعاممةرة الذاكا)المفظي، غير المفظي( ك البصرم  التجييزسرعة سيـ ت ينص عمى أنو "الذم 

 (ٔٓ.ٓ)عند مستكل داللة بشكؿ داؿ إحصائينا ة الفكنكلكجية، المنفذ المركزم( ئر المفظية )الدا
ثاني الكممة بالصفيف الذكم صعكبات تعرؼ  تعرؼ الكممة لدل التالميذطالقة في التنبؤ ب

 ."ئيتداالثالث االبك 
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 (5) خدول

 عبمهت انهفظيتسسعت انخدهيز انبصسي وانراكسة انه م سف انكهمتعبطالقت حىبؤ االوحداز نهخ ثمعبمال

  انىمىذج
معبمم 

 خحديدان

معبمم 

ديد انخح

 انمصحح

معبمم 

 االوحداز
 " ث " قيمت بيخب

  8.582 8.464    

 8.885  1.643   انثببج 

يس
خغ

نم
ا

ئت
ىب

نم
 ا
ث

ا
 

 سسعت انخدهيز انبصسي

 انهفظي
  -8.139 -8.454 

-4.812 

** 

 يخدهيز انبصسسسعت ان

 غيس انهفظي
  8.138 8.264 2.816 ** 

 *2.223 8.222 8.444   اندائسة انفىوىنىخيت

 * 2.369 8.235 8.828   انمىفر انمسكزي

 8.85انت عىد مسخىي * د                      8.81** دانت عىد مسخىي       

عني (، مما يٛٙٗ.ٓلمصحح بمغ )امؿ التحديد اع( أف م٘يتضح مف نتائج جدكؿ )
ة الدائر ) المفظية كالذاكرة العاممة ي، غير المفظي()المفظسرعة التجييز البصرم أف 

الكممة، مما  ٝ( مف التبايف في طالقة تعرؼ ٛ.ٙٗتفسر )( لمنفذ المركزما، الفكنكلكجية
الدراسة، كقد عينة  لتالميذامة لدل ىذه العكامؿ في التنبؤ بطالقة تعرؼ الكم يكضح أىمية
 ل. لتبايف )غير المفسر( إلى عكامؿ أخر يرجع باقي ا

سرعة ار ية لمعامالت انحدكجكد داللة إحصائ( ٘كما يتضح مف نتائج جدكؿ )
سرعة التجييز ( ك ٔٓ.ٓقاـ( عند مستكل ))اختبار سرعة تسمية األر التجييز البصرم المفظي 

عاممة كالذاكرة ال، (ٔٓ.ٓستكل )البصرم( عند م التماثؿغير المفظي )اختبار البصرم 
المركزم  ( كالمنفذ٘ٓ.ٓل )ة )اختبار مدل الكممات( عند مستك : الدائرة الفكنكلكجيالمفظية
م صعكبات تعرؼ ذك  ( لدل التالميذ٘ٓ.ٓالمدل السمعي لمجمؿ( عند مستكل ) )اختبار
 الكممة.

-) ك الكممات ( لمدلٕٕٕ.ٓ) فيتا( بيتراكحت قيمة معامؿ االنحدار المعيارية )بك 
كل المفظي ُيمثؿ أقالتجييز البصرم  سرعةة تسمية األرقاـ. حيث يتضح أف ( لسرعٛ٘ٗ.ٓ

ذ المنف ، ثـالمفظيغير سرعة التجييز البصرم  الكممة، يميوتعرؼ طالقة ؤان بالمتغيرات تنب
 لفكنكلكجية.ركزم، ثـ الدائرة امال
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 لنحك التالي:اية عمى كيمكف صياغة المعادلة التنبؤ 
 لمفظي +االتجييز البصرم سرعة ×  ٜٖٔ.ٓ – ٖٛٙ.ٔكممة = طالقة تعرؼ ال 
 ٕٓٚ.ٓ+ ة الفكنكلكجية الدائر ×  ٛٛٗ.ٓ غير المفظي+بصرم التجييز السرعة ×  ٖٚٔ.ٓ

 المنفذ المركزم× 
 :راسةالد نتائرتفشري 

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

 ذكم صعكبات تعرؼ الكممة. البصرم بتعرؼ الكممة لدم التالميذالتجييز 
 Carroll et al. (2016)دراسة نتائج  أظيرتوما  الية معتائج الدراسة الحنتتفؽ ك 

الصفيف لدل تالميذ تنبأ بصعكبات تعرؼ الكممة بصرم المفظي تة التجييز المف أف سرع
 .da Silva et alدراسة نتائج  وإليت مع ما تكصمتتفؽ كما  ثاني كالثالث االبتدائي.ال

 لدل تالميذ تعرؼ الكممةصعكبات بلتجييز البصرم المفظي تتنبأ مف أف سرعة ا (2020)
اكتتفؽ  دائية.تبالمرحمة االكؼ مف الثاني لمسادس بالصف دراسة نتائج  نتوبيمع ما  أيضن

Yeung et al. (2014) ت تعرؼ اف سرعة التجييز البصرم المفظي تتنبأ بصعكبمف أ
  ائية.دتبالكممة في الصفكؼ المبكرة بالمرحمة اال

ا ئج الدراسة الحالية كتتفؽ نتا  Bexkens etدراسة  نتائج ومع ما تكصمت إليأيضن
al. (2015) ير المفظي تتنبأ بتعرؼ الكممة لدل التالميذغ لتجييز البصرممف أف سرعة ا 

 االبتدائية.ة عكبات القراءة بالمرحمذكم ص
 .Layes et al دراستينتائج عارض النتائج الحالية مع ما أظيرتو بينما تت

(2015)، Taha (2013) م المفظي يز البصر ف عدـ كجكد عالقة دالة بيف سرعة التجيم
جراءات اختيارىا، كاختالؼ األدكات. يعع ذلؾ إلى: الكتعرؼ الكممة. كربما يرج  نات كا 

 .Zhou et alيشير إليو  ما في ضكءالية لحالدراسة انتائج تفسير كيمكف 
التي ُتمكف التمميذ  ،رمز الكممة تتأثر بسرعة التجييز البصعممية فؾ رمك مف أف  (2014)

االستفادة مف  فمة، مما يمكنو بسرعة كافيأثناء القراءة لمكممة  الفردية مف دمج الحركؼ
حد مدل ذاكرتو العاممة المحدكد ليتعرؼ  Zhouلدارسة  امةالنتائج اليل عمى الكممة ككؿ. كا 

et al.  راءة، بغض ذكم صعكبات الق دل التالميذتأكيد عمى قصكر سرعة التجييز للا ىي
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ة ءاتبط فقط باكتساب القر ا، كأف سرعة التجييز ال تر قراءتي ذالنظر عف المغة التي يتعمـ التالمي
تجييز ال سرعةأف قصكر  مما يؤكد ،بات القراءةلدل العادييف فقط، لكف كذلؾ لدل ذكم صعك 

 ,.Zhou et al) القراءة فيما بعدمنا لصعكبات عمر المبكر يعد مؤشرنا معرفينا ميفي ال
2014). 

ا   Ehm etج ة نتائإلي تشيرفي ضكء ما كيمكف تفسير نتائج الدراسة الحالية أيضن
al. (2019) الحرؼ ألزكاج المترابطة )رمزلبصرم تتنبأ باسترجاع امف أف سرعة التجييز ا- 

يكانيـز التعمـ عتمد عمى ميأف اكتساب معرفة الحرؼ  رُتظيالنتائج  ىذه أفك ؼ(، لحر صكت ا
ىذه  المفظي، كأف سرعة التجييز البصرم تسيـ في استرجاع مثؿ -اطي البصرماالرتب
 لدل التالميذ التجييز البصرم البطيئةالمفظية. كبناءن عمى ذلؾ سرعة  -البصريةت رتباطااال 

 ،المفظية -البصريةىذه االرتباطات  مى استرجاع مثؿتؤثر سمبنا عمة بات تعرؼ الكمذكم صعك 
 ي تعرؼ الكممات لدييـ.مما يؤدم إلى صعكبة ف

بيف سرعة التجييز  عالقةعف ال المسؤكؿ كانيـزميلمالمقترحة مف التفسيرات النظرية ك 
ظي لمفجييز البصرم اأف سرعة التمف  Georgiou et al. (2013) إليو ما يشير ،كالقراءة

 ثيرات.ط بالقراءة ألف كؿ منيما يتضمف التجييز المتسمسؿ كاالنتاج الشفيي ألسماء المتبتر 
ا يمكف تفسير النتائج الحالية في ضكء ما كشفت عنو   ج دراسةنتائأيضن

Cummine et al. (2015) لقراءة، لدماغ لسرعة التجييز كاشتركة في امف كجكد شبكة م
ط الحركي )المخيخ(، كالكصكؿ لممعاني )التمفيؼ الصدغي خطيالمرتبطة بالتناطؽ لمشممت ا

الفكنيـ  - ، كترجمة المكرفيـية التكميمية، ما قبؿ الحركية(ركاألكسط(، كالتمفظ )المنطقة الح
سرعة ىذا يدعـ فكرة أف أف   .Cummine et alحيث يرل  ؛(يفالحا مفيؼ فكؽ)الت

ي فكجكد قصكر في اثمة، كبالتالممية صبتنشيط شبكات ع يز كالقراءة تعمالف عمىالتجي
نظرنا العتماد  ،ءةالشبكة المشتركة في الدماغ يؤدم إلى كجكد قصكر في سرعة التجييز كالقرا

  .نفس المناطؽكؿ منيما عمى 
ا رض األكؿكيتضح مف نتائج الف كرة مذاائينا لكجكد تنبؤ داؿ إحص( ٖ، ٕي)جدكل أيضن

ذكم  تعرؼ الكممة لدم التالميذب (لمنفذ المركزما ية،كجلدائرة الفكنكلاالعاممة المفظية )
 صعكبات تعرؼ الكممة. 
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 .Carroll et alنتائج دراسة  وما تكصمت إلي كتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع
 الكممة في الصؼ األكؿ تتنبأ بصعكبات تعرؼ جية فيالفكنكلك مف أف الدائرة  (2016)

التي  Booth et al. (2014)اسة مع نتائج در ؽ كما تتف .االبتدائي الصفيف الثاني كالثالث
كما تتفؽ  الكممة لدل تالميذ المرحمة االبتدائية. بصعكبات تعرؼ مركزمالت تنبؤ المنفذ بين

ا  مف أف قصكر الذاكرة العاممة  Morgan et al. (2019)ج دراسة نتائ أظيرتوما ع مأيضن
كبات القراءة في الصفكؼ مف تنبأ بصعمرحمة ما قبؿ المدرسة ي المفظية )المنفذ المركزم( في

 ئي. البتدالمثالث ااألكؿ 
ا كتتفؽ  مف تنبؤ الذاكرة  Bexkens et al. (2015)نتائج دراسة  بينتومع ما أيضن

ذكم  يذلمركزم( بتعرؼ الكممة لدل التالمنفذ اجية، الملعاممة المفظية )الدائرة الفكنكلك ا
ا تتفؽ  كما االبتدائية.بات القراءة بالمرحمة صعك  سميماف دراستي نتائج  وظيرتأمع ما أيضن

 بشكؿ عاـتنبؤ الذاكرة العاممة بصعكبات القراءة مف ( ٕٛٔٓ، مرسي )(ٜٕٔٓكعامر )
 .معمميف بالمدرسة(تخداـ اختبارات التحصيؿ الػُمعدة مف ِقبؿ الة باسمَ ي  قَ مُ )ال

مف عدـ  Taha (2013)ائج دراسة تتعارض النتائج الحالية مع ما أظيرتو نت مابين
. كربما كتعرؼ الكممةركزم دائرة الفكنكلكجية أك المنفذ المالبيف عالقة تنبؤية دالة بيف كجكد 
 األدكات.  ختالؼ إجراءات اختيار العينة، كاختالؼؾ إلى: ايرجع ذل

 .Kim et alتشير إليو نتائج دراسة  مافي ضكء  نتائج الحاليةالكيمكف تفسير 
تتنبأ بشكؿ داؿ ( الدائرة الفكنكلكجيةمفظية )رة العاممة الالذاك التي أظيرت أف (2018)
قدرة معرفية ىامة  ةفكنكلكجيالدائرة الذلؾ بأف  .Kim et al تعرؼ الكممة، كفسرإحصائينا ب

ا مك تفاظ بمقدار صغير مف المعف االحممة، حيث أكأساسية لتعرؼ الك مات مؤقتنا يككف ىامن
تحكيؿ الحركؼ المكتكبة إلى أصكات،  الكممة يتضمف ف تعرؼالكممة، كذلؾ أل بالنسبة لتعرؼ 

ا حتى يتـ ف ضركرين لفترة قصيرة مف الزم لدائرة الفكنكلكجيةاحتفاظ بأصكات الحركؼ في كاال
ا مع ما كيتفؽ . كاممة مةؽ الكمنط مع بعضيا البعض، كمف ثـ مزج أصكات الحركؼ ذلؾ أيضن

مف أف  Hoien-Tengesdal and Tonnessen (2011) سةدرانتائج إليو تكصمت 
-Hoien كفسرمة، الكم شفرةفؾ تسيـ بشكؿ رئيسي في القدرة عمى  الدائرة الفكنكلكجية

Tengesdal and Tonnessen ة ألىمية لمقراءبالغة ائرة الفكنكلكجية الداسعة  ذلؾ بأف
ية في عمم بكفاءةقارئ أف يعالجيا كف لمتي يمرة الكممة، ألنيا تحدد عدد األصكات الكفؾ شف
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الدائرة ذكم صعكبات تعرؼ الكممة نظرنا لقصكر  كىذا ما يفتقده التالميذ .ج األصكاتمز 
 .لدييـ الفكنكلكجية
ا فسير النتائج اكيمكف ت   .Ehm et alنتائج  وفي ضكء ما تكصمت إليلحالية أيضن
ألزكاج ( تتنبأ باكتساب تعمـ االمركزمفذ فظية )المنف الذاكرة العاممة الممف أ (2019)

صكت الحرؼ(، كما تتنبأ باسترجاع األزكاج المترابطة )رمز الحرؼ  –ابطة )رمز الحرؼ تر الم
تعتمد عمى ميكانيـز التعمـ  ب معرفة الحرؼُتظير أف اكتساصكت الحرؼ(، كىذه النتائج  –

سترجاع مثؿ ىذه تساب كااك سيـ فيزم يالمنفذ المركفظي، كأف الم –البصرم  االرتباطي
ذكم  قصكر المنفذ المركزم لدل التالميذعمى ذلؾ، كبناءن المفظية.  –ة طات البصرياالرتبا

الحركؼ طات بيف رمكز الرتبايـ لرجاعكاست يـاكتسابيؤثر عمى صعكبات تعرؼ الكممة 
 . تالميذالكممات لدل ىؤالء ال تعرؼ عكبات فيمما يتسبب في حدكث ص ،كأصكاتيا

 الفزض الجاني:  نتائرفشريت

سرعة داؿ إحصائينا لتنبؤ كجكد  (٘، ٗي)جدكل الثاني رضنتائج الف يتضح مف
ذكم صعكبات  ذالتالميلدم مة بطالقة تعرؼ الكم كالذاكرة العاممة المفظية التجييز البصرم

  .تعرؼ الكممة
 .Bexkens et alشير إليو نتائج دراسة ما ت حالية معكتتفؽ نتائج الدراسة ال

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

القة في ديو طالقارئ لاألىمية في تعمـ القراءة، كحتي يككف  عد أمرنا بالغالحرؼ بصكتو يُ 
ذكم  كالتالميذ ا،ب أف يككف دقيقنا كسريعن صكاتيا يجحركؼ بأال قتراف رمكزالقراءة فإف ا

صعكبات القراءة ُيظيركف فشالن مستمرنا في االقتراف السريع لرمكز الحركؼ بأصكاتيا، كذلؾ 
و بشكؿ ا يضعؼ قدرتيـ عمى مزج رمز الحرؼ بصكتبصرم لدييـ ممرعة التجييز اللبطء س

  ئة.راءتيـ بطيك تمقائي، كىذا يجعؿ قريع أس
مف تنبؤ سرعة  Kim et al. (2015)دراسة  نتائج تكصمت إليو فؽ مع ماكما تت

ءة ذكم خطر صعكبات القرا التجييز البصرم المفظي لألرقاـ بطالقة تعرؼ الكممة لدل التالميذ
ا الحالية نتائج الكتتفؽ بتدائية. بالمرحمة اال  Mundy and دراسةنتائج  وبينتمع ما أيضن
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Hannant (2020)  تعرؼ الكممة لدل طالقة المفظي تتنبأ ب البصرم عة التجييزمف أف سر
 االبتدائية.ذكم صعكبات القراءة بالمرحمة  التالميذ

 .Bexkens et alراسة دائج نت ظيرتوأفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما كتت
 التالميذ الكممة لدل رؼطالقة تعلمفظي تتنبأ بالبصرم غير اة التجييز مف أف سرع (2015)

 قراءة بالمرحمة االبتدائية.صعكبات ال ذكم
مف  Park and Lombardino (2013)بينما يتعارض ذلؾ مع ما أظيرتو دراسة 

القة تعرؼ الكممة لدم المفظي كطغير  د عالقة دالة بيف سرعة التجييز البصرمعدـ كجك 
جراجع ذلؾ إلى الكربما ير ءة، كبات القراذكم صع  .ات اختيارىءاعينة كا 

 Georgiou et al. (2014) الحالية في ضكء ما يشير إليور النتائج كيمكف تفسي
)الزمف الالـز  الصفكؼ فيقؿ إسياـ زمف التكقؼ مع تقدـتتغير سرعة التجييز  مف أف

يزيد ك  منيا( ل كاسترجاعياطكيمة المدنكلكجية المخزنة في الذاكرة فرات الفك ى الشلمكصكؿ إل
، ففي الصفكؼ المبكرة حيث كؼ كالكممات(ي نطؽ الحر مف المستغرؽ ف)الز  إسياـ زمف التمفظ

فرات الفكنكلكجية المخزنة في الذاكرة لـ يصبح ال يزاؿ التمميذ يتعمـ القراءة، كالكصكؿ إلى الش
زمف  رؽكيستغ سمكب متسمسؿ،بأ حرؼ(أك ) فنجد التمميذ يعالج كؿ رمزينا بعد، أك آلتمقائينا 

المخزنة في الذاكرة الحركؼ كز كلكجية لرمالشفرات الفكنتكقؼ أطكؿ لمكصكؿ إلى 
ندما تتحقؽ التمقائية أك اآللية في كاسترجاعيا منيا أثناء القراءة. أما في الصفكؼ الالحقة ع

عالج ارئ الماىر يل، فإف القمخزنة في الذاكرة طكيمة المدكلكجية الالفكنالكصكؿ إلى الشفرات 
ف زمف التكقؼ يقؿ تدريجينا عبر ؾ نظرنا أل فس الكقت، كذلأكثر مف رمز كاحد في نيجيز ك أ

سياـ القراءة فإف إ ديو صعكبة فيالزمف كيصبح لديو طالقو في القراءة. أما التمميذ الذم ل
لكصكؿ إلى مستمر في األنو يعاني مف قصكر  ،الزمف قكينا عبريبقى زمف التكقؼ في القراءة 

عيا منيا، مما ُيسبب ترجاالمدل كاس الذاكرة طكيمةفي  لرمكز الحركؼ كجيةفكنكلالشفرات ال
  .الكممات قراءةلو بطء في 

اكيمكف تفسير النتائج الحالية   Bakos etدراسة  نتائج تشير إليوفي ضكء ما  أيضن
al. (2020)  التجييز  نتج مفيءة ذكم صعكبات القرا ل التالميذلقراءة لدبطء امف أف

لؾ التجييز البصرم لمكممات ككذ لتجييز المفظيفا لمطكؿ لشكؿ الكممة،فظي الما -صرمالب
بأف  ذلؾ  .Bakos et al كفسر المقدمة بصرينا يأخذ كقت أطكؿ لدييـ مقارنة بالعادييف.
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ذكم صعكبات يمف لدل األمخ نصؼ الالنشاط المنخفض في نصؼ المخ األيسر مقارنة ب
ستخدـ يَ  حيث، يالتيا الفكنكلكلجيةبتمث يةالبصر  راف المثيراتالت في اقتالقراءة يعكس مشك

ذكك صعكبات القراءة استراتيجيات مختمفة أثناء القراءة مقارنة بالعادييف، ففي حيف  لتالميذا
مقابمة ليا، نجد جية اللك لفكنك العادييف الخصائص البصرية لممثيرات بتمثيالتيا ا تالميذيربط ال
 ثيرات.قط لممعمى الخصائص البصرية فأكبر ؿ كف بشكلقراءة يعتمدم صعكبات اذك  التالميذ

ا في ضكء ما بينتو   .Fuchs et alدراسة نتائج كيمكف تفسير النتائج الحالية أيضن
االسترجاع في عمى  المرتفعة عة التجييز البصرم المفظيسر لتأثير كجكد مف  (2016)

ا ترجاعيرتباطات كاسى تشكيؿ اال ا ُيعد مؤشرنا عمى القدرة عمتدائي، مماالب الصؼ الثاني
يؤيد ك . لدل العادييف التعمـ المبكر لقراءة الكممة مدل، مما يسيؿطكيمة ال ة مف الذاكرةبطالق
مف أف اإلسياـ الكاضح لسرعة  Koponen et al. (2013) دراسةنتائج  بينتو ماذلؾ 

 ى أىمية سرعة التجييز البصرميعزم إلف عادييلدل الالتجييز البصرم في طالقة القراءة 
، كالتي سترجاعيا منيالذاكرة طكيمة المدل كامعمكمات في الؿ إلى اصكالك في سيكلة  المرتفعة

التجييز لدل  كلكف نظرنا لقصكر سرعةالكممة.  تعرؼ تعد العممية األساسية في تعرؼ كطالقة
ؿ االرتباطات عمى تشكي لقدرةضعؼ ا فإف ىذا يؤدم إلى ،ذكم صعكبات تعرؼ الكممة التالميذ

  .لكممة لدييـم إلى البطء في تعرؼ اا يؤد، مممدللطكيمة اة اكر قة مف الذبطال كاسترجاعيا
ا الثانيكيتضح مف نتائج الفرض   مذاكرةلكجكد تنبؤ داؿ إحصائينا ( ٘، ٗي)جدكل أيضن

ذكم  ميذلدل التالكممة تعرؼ الطالقة المنفذ المركزم( ب الدائرة الفكنكلكجية،العاممة المفظية )
 تعرؼ الكممة. صعكبات

بينت التي  Moura et al. (2015)ئج دراسة حالية مع نتاللدراسة اا ئجكتتفؽ نتا
كممة بالمرحمة ذكم صعكبات تعرؼ ال تنبؤ المنفذ المركزم بطالقة تعرؼ الكممات لدل التالميذ

 االبتدائية. 
 .Bexkens et al اتدراسنتائج  وأظيرتكيمكف تفسير ذلؾ في ضكء ما 

(2015)، Booth et al. (2014)، Carroll et al. (2016) ،Gokula et al. 
المنفذ المركزم( بتعرؼ  الدائرة الفكنكلكجية،اممة المفظية )الذاكرة الع ؤتنبمف  (2019)
لدل ذكم صعكبات تعرؼ الكممة مقارنة الدائرة الفكنكلكجية كر في كجكد قصك ، الكممة

كممة يؤثر لعكبات تعرؼ اص ذكم ميذالتاللدل لدائرة الفكنكلكجية افي قصكر ال ذاكىبالعادييف. 
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تعرؼ الكممة يتضمف تحكيؿ الحركؼ المكتكبة إلى نظرنا ألف  ت،بنا عمى تعرفيـ لمكمماسم
بأصكات  ليا أىمية بالغة في ذلؾ، ألنيا تحتفظفكنكلكجية الدائرة ال، كسعة منطكقة أصكات

د عدد حدكتُ  ممة،ـ مزج أصكات الحركؼ كنطؽ الكمف حتى يتف الز الحركؼ لفترة قصيرة م
انخفاض سعة لذلؾ ك  زج األصكات،ءة في عممية ممقارئ أف يعالجيا بكفاالتي يمكف ل تاألصكا

عمى طالقة سمبنا يؤثر تعرؼ الكممات، مما يؤدم إلى صعكبات كبطء في الدائرة الفكنكلكجية 
 .ؼ الكممةت تعر ذكم صعكبا ميذالتال تعرؼ الكممة لدل

اكيمكف تفسير النتائج الحال   .Ehm et al نتائج وت إليمي ضكء ما تكصف ية أيضن
 –)رمز الحرؼ اكتساب تعمـ األزكاج المترابطة يسيـ في  مركزمأف المنفذ ال مف (2019)

 كنظرنا، صكت الحرؼ( –)رمز الحرؼ استرجاع األزكاج المترابطة ـ في كيسي، صكت الحرؼ(
 ,.Gokula et al)م ذ المركز راسات مف كجكد قصكر في المنفبعض الدج نتائ ما أظيرتول

2019; Peng & Fuchs, 2016 قصكر فإف ىذا ال رؼ الكممة،ات تعذكم صعكب( لدل 
ت بيف رمكز الحركؼ كأصكاتيا، مما يؤثر عمى اكتسابيـ كاسترجاعيـ لالرتباطايمكف أف 

عمى طالقة تعرؼ سمبنا ر لتالي يؤث، كبافي تعرؼ الكمماتكبطء في حدكث صعكبات  يتسبب
  .ـمات لدييالكم

 Pham and Hasson ج في ضكء ما يشير إليوتفسير النتائ كيمكف كذلؾ
لعمميات  ميمةمف أف المنفذ المركزم يختص بالمعالجات العقمية المعقدة التي تككف  (2014)

في المنفذ القصكر ف فإلي كبالتا القراءة ذات المستكل األعمى كبخاصة طالقة تعرؼ الكممة.
  مات.ا عمى طالقة تعرؼ الكمكيؤثر سمبن ة ءفي القرا ءبطؤدم إلى الييمكف أف المركزم 
 الدراسة:توصيات 

 تكصي الدراسة بما يمي: ،في ضكء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج 
 م ذك  الذاكرة العاممة المفظية لدل التالميذسرعة التجييز البصرم ك ماـ بتحسيف االىت

، تعرؼ الكممات عرؼ كطالقةت سياميما فيالكممة، نظران لما اتضح مف إبات تعرؼ صعك 
الكممات لدل  تعرؼ دم إلى تحسيف تعرؼ كطالقةما يمكف أف يؤ كبالتالي فإف تحسيني

 .ىؤالء التالميذ
  ُ( ، الذاكرة العاممة المفظيةظير أف عكامؿ متعددة )سرعة التجييز البصرمالنتائج الحالية ت

المبكرة  في الصفكؼ يةة االبتدائرؼ الكممة لدل تالميذ المرحمصعكبات تعـ في تسي
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التي تسعي إلى تحسيف القراءة لدل ىؤالء تدريبية الالبرامج  إفف اني كالثالث(، كلذلؾ)الث
إسياميا في صعكبات  ُتظير الدراساتلعكامؿ التي ا تحسيفيجب أف تتضمف  التالميذ

 ئدة.امؿ كاحد فقط حتى تتحقؽ الفاريب عمى عالتد ، كال تقتصر عمىتعرؼ الكممة
 كغير المعرفية كامؿ المعرفيةدؼ إلى التعرؼ عمى العاسات التي تير زيد مف الدم إجراء 

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

  الكشؼ عفالذاكرة العاممة المفظية في البصرم ك  تجييزاختبارات سرعة الإمكانية استخداـ 
المرحمة بلمبكرة في الصفكؼ اة ذكم صعكبات تعرؼ الكمم التالميذ دللحي القصكر كان

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

 ة:ات التاليلدراستقترح الدراسة القياـ با، الدراسة مف نتائج تكصمت إليوفي ضكء ما 
  في  العاممة المفظيةكالذاكرة رم صالبلتجييز ا ـ عمى سرعةقائبرنامج تدريبي فعالية

 .تعرؼ الكممةذكم صعكبات  لدل التالميذ الكممة تعرؼ قةتعرؼ كطالسيف تح
 الفيـ ذكم صعكبات  لدل التالميذ بالذاكرة العاممة المفظيةقتيا كعال سرعة التجييز البصرم

 .القرائي
 لدل  ات الرياضيةر كبعض المياة ممة البصريبالذاكرة العاكعالقتيا  بصرملتجييز الرعة اس

 ضيات.ات تعمـ الرياذكم صعكب التالميذ
  عرؼ الكممةكطالقة تالذاكرة العاممة المفظية ك  سرعة التجييز البصرمالفركؽ في دراسة 

 .في ضكء العمر كالجنس تعرؼ الكممةصعكبات ذكم  التالميذلدل 



 سرعة التجهيز البصري  ...                                                         عدد يونيو-ج0- )66( 0201م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 451 - 

 دعزاامل

 املزادع العزبية:  اواًل:

مج برنا ه(.1416)وىرة، سميمان السميم.  عم..، وال اهلل عي، عبداطنافع.، القآل شارع، عبد اهلل ال
ورة الص -التعرف عم. الموىوبين والكشف عنيم: اختبار وكسمر لذكاء األطفال المعدل 

 مدينة الممك عبد العزيز لمعموم والتقنية.)الم مد الثاني(.  السعودية
اممة لدى تالميذ الذاكرة العء ي لتحسين أداتدريبج نامفعالية بر  (.2111وقي أحمد. )، رفاعي شحسين

، كمية [غير منشورة رسالة دكتوراه]. ذوي الصعوبات اإلدراكية واألكاديمية مة االبتدائيةالمرح
 معة  نوب الوادي.،  االتربية

(. تمميذات 2118هلل. )دوسو، مدينة حسين.، العبيدان، تماضر سعد.، والصبيحي، لطيفة عبد ا
العموم م مة متغيرات: دراسة حالة. دة وعالقتيا ببعض الصعوبات التعمم بمدارس مدينة بري

 .127-112(، 29)2الم مة العربية لمعموم ونشر األبحاث،  تصدر عن التربوية والنفسية،
سر القرائي الذين يعانون من العطفال أل(. الديناميات الوظيفية ل2115دياب، أسماء عثمان. )

لنفسية،  امعة البحرين، ة العموم التربوية وامم . لرورشاخختبار اا ضوء( في مكسيا)الديس
16(1 ،)499- 531. 

: دليل التعممشخيصية لصعوبات بطارية مقاييس التقدير الت (.2117الزيات، فتحي مصطف.. )
 .دار النشر لم امعات. البطارية

لذاكرة مين واعملم(. تقديرات ا2119مود محمد امام. )، محعامرو منتصر صالح عمر.، سميمان، 
صعوبات التعمم النوعية في القراءة المعرضين لخطر  بالتالميذ مة متغيرات تنبؤيةعاملا

عموم التربوية، كمية التربية بالغردقة،  امعة  نوب م مة الوالحساب بالصف الثالث اإلبتدائي. 
 . 127 – 59، 3 الوادي،

 ج تدريبي قائم عم.نامر فعالية ب(. 2118). اإلتربي، رضا محمد طوو حمد محمد.، اء أ، أسمعبدالعال
م مة ديسمكسيا لدى األطفال ذوي صعوبات التعمم األكاديمية. أنشطة مونتيسوري لعالج ال

 .114-45(، 131)19، مصر الثقافة من أ ل التنمية، تصدر عن  معية ،والتنمية الثقافة
ميذ تالة لدى بالقراءة والكتل الدراسي وعالقتو بعسر االفش (. الخوف من2119خالد يوسف. )العمار، 

(، 6)41سوريا،  م مة  امعة البعث لمعموم اإلنسانية،ساسي في مدينة درعا. رابع األالصف ال
87 – 134. 

رسالة قراءة. قصور الوظائف التنفيذية المنبئة بصعوبات تعمم الحساب وال(. 2118فتحي. ) ىيام مرسي،
 . 56-39(، 151)39 الخميج العربي،



 سرعة التجهيز البصري  ...                                                         عدد يونيو-ج0- )66( 0201م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 452 - 

(. 2113ممحم، أحمد محمد عبد اهلل. )خالد، حمزة عايد سميمان.، و د.، محم اهللعبد  مومني، وفاء
 دة في المممكة ارات القراءة لدى طمبة غرف المصادر في محافظة تحميل األخطاء في مي

 .75-44(، 1)152م مة التربية، كمية التربية،  امعة األزىر، العربية السعودية. 
 املزادع االدهبية:  ثانيًا:

Altani, A., Protopapas, A., Katopodi, K., & Georgiou, G. K. (2020). From 

individual word recognition to word list and text reading fluency. 

Journal of Educational Psychology, 112(1), 22–39. 

https://doi.org/10.1037/edu0000359 

Alves, L. M., Siqueira, C. M., Ferreira, M. C. M., Alves, J. F. M., Lodi, D. F., 

Bicalho, L., & Celeste, L. C. (2016). Rapid naming in Brazilian 

students with dyslexia and attention deficit hyperactivity disorder. 

Frontiers in Psychology, 7(21), 1- 11. https://doi.org/10.3389 

/fpsyg.2016.00021 

American Psychiatric Association. (2013) Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders (5
th

 ed.). 

https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596 

Araújo, S., Reis, A., Petersson, K. M., & Faísca, L. (2015). Rapid automatized 

naming and reading performance: A meta-analysis. Journal of 

Educational Psychology, 107(3), 868–

883. https://doi.org/10.1037/edu0000006 

Areces, D., Rodríguez, C., González-Castro, P., García, T., & Cueli, M. (2017). 

Naming Speed and its effect on attentional variables and reading errors 

depending on the diagnosis. Anales de Psicología, 33(2), 301-310. 

https://doi.org/10.6018/analesps.33.2.239091 

Asadi, I. A., Khateb, A., Ibrahim, R., & Taha, H. (2017). How do different 

cognitive and linguistic variables contribute to reading in Arabic? A 

cross-sectional study from first to sixth grade. Reading and Writing: An 

Interdisciplinary Journal, 30(9), 1835–1867. 

https://doi.org/10.1007/s11145-017-9755-z 

Bakos, S., Mehlhase, H., Landerl, K., Bartling, J., Schulte-Körne, G., & Moll, 

K. (2020). Naming processes in reading and spelling disorders: An 

electrophysiological investigation. Clinical Neurophysiology, 131(2), 

351–360. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2019.11.017 

Berkeley, S., & Ray, S. (2019). Reading Fundamentals for Students with 

Learning Difficulties: Instruction for Diverse K-12 Classrooms. 

Routledge.  

Berry, E. D. J., Waterman, A. H., Baddeley, A. D., Hitch, G.J., & Allen, R. J. 

(2018). The limits of visual working memory in children: Exploring 

prioritization and recency effects with sequential presentation. 

https://doi.org/10.1037/edu0000006


 سرعة التجهيز البصري  ...                                                         عدد يونيو-ج0- )66( 0201م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 453 - 

Developmental Psychology, 54(2), 240-253. 

https://doi.org/10.1037/dev0000427 

Bexkens, A., van den Wildenberg, W. P. M., & Tijms, J. (2015). Rapid 

automatized naming in children with dyslexia: Is inhibitory control 

involved? Dyslexia, 21(3), 212-234. https://doi.org/10.1002/dys.1487 

Booth, J. N., Boyle, J. M. E., & Kelly, S. W. (2014). The relationship between 

inhibition and working memory in predicting children’s reading 

difficulties. Journal of Research in Reading, 37(1), 84–101. 

https://doi.org/10.1111/1467-9817.12011  

Braaten, E., & Willoughby, B. (2014). Bright kids who can't keep up: Help 

your child overcome slow processing speed and succeed in a fast-paced 

world. Guilford Press. 

Cadime, I., Rodrigues, B., Santos, S., Viana, F. L., Chaves-Sousa, S., do Céu 

Cosme, M., & Ribeiro, I. (2017). The role of word recognition, oral 

reading fluency and listening comprehension in the simple view of 

reading: a study in an intermediate depth orthography. Reading and 

Writing: An Interdisciplinary Journal, 30 (3), 591-611. 

https://doi.org/10.1007/s11145-016-9691-3 

Caemmerer, J.M., Maddocks, D.L.S., Keith, T.Z., & Reynolds, M.R. (2018). 

Effects of cognitive abilities on child and youth academic achievement: 

Evidence from the WISC-V and WIAT-III. Intelligence, 68, 6-20. 

https://doi.org/10.1016/j.intell.2018.02.005 

Carroll, J. M., Solity, J., & Shapiro, L. R. (2016). Predicting dyslexia using 

prereading skills: the role of sensorimotor and cognitive abilities. 

Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57, 750-758. 

https://doi.org/10.1111/jcpp.12488 

Castles, A., Rastle, K., & Nation, K. (2018). Ending the reading wars: Reading 

acquisition from novice to expert. Psychological Science in the Public 

Interest, 19(1), 5–51. https://doi.org/10.1177/1529100618772271 

Christopher, M. E., Miyake, A., Keenan, J. M., Pennington, B., DeFries, J. C., 

Wadsworth, S. J., Willcutt, E., & Olson, R. K. (2012). Predicting word 

reading and comprehension with executive function and speed 

measures across development: a latent variable analysis. Journal of 

Experimental Psychology: General, 141 (3), 470–488. 

https://doi.org/10.1037/a0027375 

Cummine, J., Szepesvari, E., Chouinard, B., & Georgiou, G. (2015). An 

examination of the RAN-reading relationship using functional magnetic 

resonance imaging (fMRI). Neuroscience, 305, 49–66. 

https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2015.07.071  

da Silva, P. B., Engel de Abreu, P. M. J., Laurence, P. G., Nico, M. Â. N., 

Simi, L. G. V., Tomás, R. C., & Macedo, E. C. (2020). Rapid 

automatized naming and explicit phonological processing in children 



 سرعة التجهيز البصري  ...                                                         عدد يونيو-ج0- )66( 0201م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 454 - 

with developmental dyslexia: A study with portuguese-speaking 

children in brazil. Frontiers in Psychology, 11, 1-13. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00928  

Dehn M. J., Kaufman, A. S., & Kaufman, N. L. (2015). Essentials of working 

memory assessment and intervention. John Wiley & Sons. 

DeLuca, J., & Kalmar, J. (2008). Information processing speed in clinical 

populations. Psychology Press. 

Ehm, J. H., Lonnemann, J., Brandenburg, J., Huschka, S. S., Hasselhorn, M., & 

Lervåg, A. (2019). Exploring factors underlying children's acquisition 

and retrieval of sound-symbol association skills. Journal of 

Experimental Child Psychology, 177, 86-99. https://doi.org/10.1016 

/j.jecp.2018.07.006 

Ehri, L. C. (2014). Orthographic mapping in the acquisition of sight word 

reading, spelling memory, and vocabulary learning. Scientific Studies of 

Reading, 18(1), 5–21. https://doi.org/10.1080 /10888438.2013.819356 

Eysenck, M. W., & Keane, M. T. (2015). Cognitive psychology: A student's 

handbook (7
th

 ed.). Psychology Press. 

Fletcher, J., Lyon, G., Fuchs, L., & Barnes, M. (2019). Learning disabilities: 

From identification to intervention (2
nd

 ed.). Guilford Press. 

Fuchs, L. S., Geary, D. C., Fuchs, D., Compton, D. L., & Hamlett, C. L. 

(2016). Pathways to third-grade calculation versus word-reading 

competence: Are they more alike or different? Child Development, 87, 

558-567. https://doi.org/10.1111/cdev.12474 

Georgiou, G., Papadopoulos, T. C., and Kaizer, E. L. (2014). Different RAN 

components predict reading at different points in time. Reading & 

Writing, 27, 1379–1394. https://doi.org/10.1007/s11145-014-9496-1 

Georgiou, G., Parrila, R., Cui, Y., & Papadopoulos, T. (2013). Why is rapid 

naming related to reading? Journal of Experimental Child Psychology, 

115, 218–225. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2012.10.015  

Gokula, R., Sharma, M., Cupples, L., Valderrama, J. T. (2019). Comorbidity of 

auditory processing, attention, and memory in children with word 

reading difficulties. Frontiers in Psychology 10(2383), 1-15. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02383 

González-Valenzuela, M. J., Díaz-Giráldez, F., & López-Montiel, M. D. 

(2016). Cognitive predictors of word and pseudoword reading in 

Spanish first-grade children. Frontiers in Psychology, 7(774), 1-12. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00774 

Hoien-Tengesdal, I., & Tonnessen, F. (2011). The relationship between 

phonological skills and word reading. Scandinavian Journal of 

Psychology, 52, 93–103. https://doi.org/10.1111/j.1467-

9450.2010.00856.x 



 سرعة التجهيز البصري  ...                                                         عدد يونيو-ج0- )66( 0201م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 455 - 

Hoover, W. A., & Tunmer, W. E. (2020). The cognitive foundations of reading 

and its acquisition. Springer Nature Switzerland.  

Hornung, C., Martin, R., & Fayol, M. (2017). General and specific 

contributions of RAN to reading and arithmetic fluency in first graders: 

A longitudinal latent variable approach. Frontiers in Psychology, 

8(1746), 1-13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01746 

Horowitz-Kraus, T., Buck, C. & Dorrman, D. (2016). Altered neural circuits 

accompany lower performance during narrative comprehension in 

children with reading difficulties: an fMRI study. Annals of Dyslexia, 

66, 301-318. https://doi.org/10.1007/s11881-016-0124-4  

Jerman, O., Reynolds, C., & Swanson, H. L. (2012). Does growth in working 

memory span or executive processes predict growth in reading and 

math in children with reading disabilities? Learning Disability 

Quarterly, 35, 144–157. https://doi.org/10.1177/0731948712444276 

Karadağ, Ö., Keskin, H. K., & Arı, G. (2019). Mediatory effect of reading skill 

in the rapid automatized naming/reading comprehension relationship. 

Education & Science, 44(197), 353-366. https://doi.org/10.15390 

/EB.2019.7684  

Karageorgos, P., Müller, B., & Richter, T. (2019). Modelling the relationship 

of accurate and fluent word recognition in primary school. Learning & 

Individual Differences, 76, 1-11. https://doi.org/10.1016 

/j.lindif.2019.101779 

Karageorgos, P., Richter, T., Haffmans, M., Schindler, J., Naumann, J. (2020). 

The role of word-recognition accuracy in the development of word-

recognition speed and reading comprehension in primary school: A 

longitudinal examination. Cognitive Development, 56, 1-13. 

https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2020.100949 

Kilpatrick, A. D., & O’Brien, S. (2019). Effective prevention and intervention 

for word-level reading difficulties. In D. A. Kilpatrick, R. M. Joshi, & 

K. Wagner (Eds.), Reading development and difficulties: Bridging the 

gap between research and practice (pp. 179-210). Springer. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-26550-2 

Kim, D., Park, Y., & Lombardino, L. J. (2015). Rapid automatized naming, 

word-level reading, and oral reading fluency in first-grade Korean 

readers at risk for reading difficulties. Asia Pacific Education Review, 

16(3), 447-459. https://doi.org/10.1007/s12564-015-9385-6 

Kim, Y. G., Cho, J. R., & Park, S. G. (2018). Unpacking direct and indirect 

relationships of short-term memory to word reading: Evidence from 

Korean-speaking children. Journal of Learning Disabilities, 51(5), 473-

481. https://doi.org/10.1177/0022219417724817 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-26550-2


 سرعة التجهيز البصري  ...                                                         عدد يونيو-ج0- )66( 0201م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 456 - 

Knight, C. (2018). What is dyslexia? An exploration of the relationship 

between teachers' understandings of dyslexia and their training 

experiences. Dyslexia, 24, 207–219. https://doi.org/10.1002/dys.1593 

Koponen, T., Salmi, P., Ekland, K., & Aro, T. (2013). Counting and RAN: 

Predictors of arithmetic calculation and reading fluency. Journal of 

Educational Psychology,105, 162–175. https://doi.org/10.1037 

/a0029285 

Kudo, M. F., Lussier, C. M., & Swanson, H. L. (2015). Reading disabilities in 

children: A selective meta-analysis of the cognitive literature. Research 

in Developmental Disabilities, 40, 51–62. 

https://doi.org/10.1016/j.ridd.2015.01.002 

Layes, S., Lalonde, R., Mecheri, S., & Rebaï, M. (2015). Phonological and 

cognitive reading related skills as predictors of word reading and 

reading comprehension among Arabic dyslexic children. Psychology, 6, 

20-38. https://doi.org/10.4236/psych.2015.61003 

Lindeblad, E., Nilsson, S., Gustafson, S., & Svensson, I. (2017). Assistive 

technology as reading interventions for children with reading 

impairments with a one-year followup. Disability and Rehabilitation: 

Assistive Technology, 12(7), 713-724. 

https://doi.org/10.1080/17483107.2016.1253116 

Lopes, J. A., Gomes, C., Oliveira, C. R., & Elliott, J. G. (2020). Research 

studies on dyslexia: Participant inclusion and exclusion criteria. 

European Journal of Special Needs Education, 35(5), 587-602. 

https://doi.org/10.1080/08856257.2020.1732108 

Moll, K., Gobel, S. M., Gooch, D., Landerl, K., & Snowling, M. (2016). 

Cognitive risk factors for specific learning disorder: Processing speed, 

temporal processing and working memory. Journal of Learning 

Disabilities, 49(3), 272–281.  https://doi.org/10.1177 

/002221941454722I 

Morgan, P. L., Farkas, G., Wang, Y., Hillemeier, M. M., Oh, Y., & Maczuga, 

S. (2019). Executive function deficits in kindergarten predict repeated 

academic difficulties across elementary school. Early Childhood 

Research Quarterly, 46, 20-32. https://doi.org/10.1016 

/j.ecresq.2018.06.009 

Moura, O., Simões, M. R., & Pereira, M. (2015). Working memory in 

Portuguese children with developmental dyslexia. Applied 

Neuropsychology: Child, 4(4), 237-248. https://doi.org/10.1080 

/21622965.2014.885389 

Mullin, M. (2016). Think, talk, laugh!: Increase verbal processing speed and 

language organization skills. CreateSpace Independent Publishing 

Platform. 

http://dx.doi.org/10.4236/psych.2015.61003


 سرعة التجهيز البصري  ...                                                         عدد يونيو-ج0- )66( 0201م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 458 - 

Mundy, I. R., & Hannant, P. (2020). Exploring the phonological profiles of 

children with reading difficulties: A multiple case study. Dyslexia, 

26(4), 411-426. https://doi.org/10.1002/dys.1667. 
Naka, C., Mekaru, M., Iyonaga, S., Murohashi, H., & Koike, T. (2019). Causal factors 

involved in Kanji word-reading difficulty in Japanese elementary second to 

sixth graders. Journal of Special Education Research, 7(2), 101–113. 

https://doi.org/10.6033/specialeducation.7.101 

Natour, Y. S., Darawsheh, W., Sartawi, A. M., Marie, B. A., & Efthymiou, E. 

(2016). Reading error patterns prevailing in Arab Emirati first graders. 

Cogent education, 3(1), 1-17. 

https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1226459  

Nevo, E., & Breznitz, Z. (2011). Assessment of working memory components 

at 6 years of age as predictors of reading achievements a year later. 

Journal of Experimental Child Psychology, 109(1), 73-90. 

https://doi.org/10.1016/j.jecp.2010.09.010 

Nevo, E., & Breznitz, Z. (2013). The development of working memory from 

kindergarten to first grade in children with different decoding 

skills. Journal of Experimental Child Psychology, 114(2), 217–228. 

https://doi.org/10.1016/j.jecp.2012.09.004 

Newbury, J., Klee, T., Stokes, S. F., & Moran, C. (2016). Interrelationships 

between working memory, processing speed, and language 

development in the age range 2-4 years. Journal of Speech, Language, 

and Hearing Research, 59, 1146-1158. https://doi.org/10.1044 

/2016_JSLHR-L-15-0322 

Pan, J., Cui, X., McBride, C., & Shu, H. (2019). An investigation of the 

bidirectional relations of word reading to timed visual tasks involving 

different levels of phonological processing in Chinese. Scientific 

Studies of Reading, 17(1), 57–70. https://doi.org/10.1080 

/10888438.2019.1663857 

Papadopoulos, T. C., Spanoudis, G. C., & Georgiou, G. K. (2016). How is 

RAN related to reading fluency? A comprehensive examination of the 

prominent theoretical accounts. Frontiers in Psychology, 7, 1–15. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01217 

Park, H., & Lombardino, L. J. (2013). Relationships among cognitive deficits 

and component skills of reading in younger and older students with 

developmental dyslexia. Research in Developmental Disabilities, 34(9), 

2946-2958. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2013.06.002  

Parrila, R., & Protopapas, A. (2017). Dyslexia and word reading problems. In 

K. Cain, D. Compton, & R. Parrila (eds.), Theories of reading 

development (pp. 333-358). John Benjamins. 

Pasquarella, A., Chen, X., Gottardo, A., & Geva, E. (2015). Cross-language 

transfer of word reading accuracy and word reading fluency in 

https://doi.org/10.1016/j.jecp.2012.09.004


 سرعة التجهيز البصري  ...                                                         عدد يونيو-ج0- )66( 0201م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 454 - 

Spanish–English and Chinese–English bilinguals: Script-universal and 

script-specific processes. Journal of Educational Psychology, 107(1), 

96-110. https://doi.org/10.1037/a0036966 

Peng, P., Barnes, M., Wang, C., Wang, W., Li, S., Swanson, H. L., ... Tao, S. 

(2018). A meta-analysis on the relation between reading and working 

memory. Psychological Bulletin, 144(1), 48–76. 

https://doi.org/10.1037/bul0000124  

Peng, P., & Fuchs, D. (2016). A meta-analysis of working memory deficits in 

children with learning difficulties: Is there a difference between verbal 

domain and numerical domain? Journal of Learning Disabilities, 49, 3–

20. https://doi.org/10.1177/0022219414521667 

Pham, A. V., & Hasson, R. M. (2014). Verbal and visuospatial working 

memory as predictors of children’s reading ability. Archives of Clinical 

Neuropsychology, 29, 467–477. https://doi.org/10.1093/arclin/acu024 

Rasinski, T., & Nageldinger, J. K. (2016). The fluency factor: Authentic 

instruction and assessment for reading success in the common core 

classroom. Teachers College Press. 

Sartawi, A, M., Natour, Y. S., Darawsheh, W. B., Daiban, S., & Aljanahi, M. 

(2019). Patterns of reading errors among Emirati second grade students. 

International Journal for Research in Education, 43(2), 253-272. 

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ijre/vol43/iss2/11 

Shaul, S., Katzir, T., Primor, L., & Lipka, O. (2016). A Cognitive and 

linguistic approach to predicting and remediating word reading 

difficulties in young readers. In R. Schiff & R. M. Joshi (Eds.), 

Interventions in Learning Disabilities (pp. 47-66). Springer 

International Publishing.  

Shaul, S., & Nevo, E. (2015). Different speed of processing levels in childhood 

and their contribution to early literacy and reading abilities. Early 

Childhood Research Quarterly, 32, 193–203. 

https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2015.03.006 

Shum, K. K., & Au, T. K. (2017). Why does rapid naming predict Chinese 

word reading? Language Learning and Development, 13(1), 127- 142. 

https://doi.org/10.1080/15475441.2016.1232651 

Siegel, L. S., & Mazabel, S. (2014). Basic cognitive processes and reading 

disabilities. In H. L. Swanson, K. R. Harris, & S. Graham (Eds.), 

Handbook of learning disabilities (pp. 186–213). The Guilford Press. 

Steacy, L. M., Elleman, A. M., Lovett, M. W., & Compton, D. L. (2016) 

Exploring differential effects across two decoding treatments on item-

level transfer in children with significant word reading difficulties: A 

new approach for testing intervention elements. Scientific Studies of 

Reading, 20(4), 283-295, 

https://doi.org/10.1080/10888438.2016.1178267 



 سرعة التجهيز البصري  ...                                                         عدد يونيو-ج0- )66( 0201م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 459 - 

Taha, H. Y. (2013). Investigating cognitive processes underlying reading in 

Arabic: Evidence from typical and poor reading performance. 

Psychology, 4(12), 1018-1026.  

https://doi.org/10.4236/psych.2013.412148 

VandenBos, G. (Ed). (2015). APA dictionary of psychology (2
nd

 ed.). American 

Psychological Association. 

Wang, L. C., & Yang, H. M. (2015). Diverse inhibition and working memory 

of word recognition for dyslexic and typically developing children. 

Dyslexia, 21(2), 162-176. https://doi.org/10.1002/dys.1490 

Wang, S., & Gathercole, S. E. (2013). Working memory deficits in children 

with reading difficulties: Memory span and dual task coordination. 

Journal of Experimental Child Psychology, 115(1), 188-197. 

https://doi.org/10.1016/j.jecp.2012.11.015 

Yeung, P. S., Ho, C. S. H., Chan, D. W. O., & Chung, K. K. H. (2014). What 

are the early indicators of persistent word reading difficulties among 

Chinese readers in elementary grades? Dyslexia, 20(2), 119–145. 

https://doi.org/10.1002/dys.1471 

Youman, M., & Mather, N. (2019). Cognitive correlates of basic reading skills 

in Spanish-speaking English language learners: Implications for 

dyslexia assessment. Contemporary School Psychology, 24, 406–418. 

https://doi.org/10.1007/s40688-019-00255-y 

Young, C., & Rasinski, T. (2017). Tiered fluency instruction: Supporting 

diverse learners in grades 2- 5. Capstone Press. 

Zhang, S., & Joshi, R. M. (2020). Longitudinal relations between verbal 

working memory and reading in students from diverse linguistic 

backgrounds.  Journal of Experimental Child Psychology, 190, 1-25. 

https://doi.org/10.1016/j.jecp.2019.104727 

Zhang, X., & Lin, D. (2018). Cognitive precursors of word reading versus 

arithmetic competencies in young Chinese children. Early Childhood 

Research Quarterly, 42, 55– 65. https://doi.org/10.1016 

/j.ecresq.2017.08.006 

Zhao, Y., Cheng, Y., & Wu, X. (2019). Contributions of morphological 

awareness and rapid automatized naming (RAN) to Chinese children’s 

reading comprehension versus reading fluency: evidence from a 

longitudinal mediation model. Reading and Writing, 32, 2013–2036. 

https://doi.org/10.1007/s11145-019-09935-w 

Zhou, Y., McBride-Chang, C., Law, A. B. Y., Li, T., Cheung, A. C. Y., Wong, 

A. M. Y., & Shu, H. (2014). Development of reading-related skills in 

Chinese and English among Hong Kong Chinese children with and 

without dyslexia. Journal of Experimental Child Psychology, 122, 75-

91. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2013.12.00  

http://dx.doi.org/10.4236
http://dx.doi.org/10.4236

