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 لخصم
االرتباطات بين قدرة الذاكرة العاملة والنمو القرائي لدى عينة من تالميذ التعليم االبتدائي  الحالي بحثال كشفاست

من األنشطة المعرفية، من بينها القراءة. في مجموعة  تتدخل ذاكرة العاملة ال وقد تبين من دراسات سابقة أن بالمغرب. 

أبحاثا قليلة غير أن  ؛مورفيميةاللفبائية واألغات اللعلى األداء القرائي في صت دراسات كثيرة تأثير قدرة الذاكرة العاملة حفو

 أعمارهم تتراوح مبحوثا 96الدراسة  ذهك في هشارو .ربية.كرة العاملة في اللغة العذاالن القراءة وتباطات بيت االرتناول

  التحليل  من اتضحو. العاملة لذاكرةاو القرائي، والفهم الكلمات على التعرف شملت باراتختالوا خضعقد و. سنة 12و 6 بين

 يم التعل من المستوى األول في بوضوح يظهر ال القرائي األداء على العاملة الذاكرة قدرة تأثير أن للمعطيات اإلحصائي

كما . في المستويات الالحقة القرائي اءدواأل ملة العا ةالذاكر قدرة  بين أكثر دال ارتباط ناكه انك ذلك عكسوعلى ؛ االبتدائي

  أن واستخلصت هذه الدراسة . االبتدائي التعليم تالميذ لدى القراءة في باألداء تتنبأ أن يمكن العاملة الذاكرة قياسات أن انكشف

 .يةرائالق بالصعوبات المهددين ألطفالالمبكر لقد يساعد على التشخيص   العاملة كرةالذا قدرة متقيي

في  االبتدائي التعليم تالميذ القرائي؛ الفهم الكلمات؛ على التعرف قرائي؛لا النمو العاملة؛ الذاكرة :المفتاحية الكلمات

 .المغرب
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Abstract 
The current research explored the correlations between working memory capacity and 

the development of reading in a sample of Moroccan primary school pupils. It appeared 
from previous studies that working memory capacity mediated reading performance in 
alphabetic and morphemic languages; however, few studies have addressed the correlations 
between reading and working memory in Arabic language. It has also been shown that 
working memory determines variability in reading performance. A sample of 96 children 
ranging in age from 6 to 12 years, participated in this study. They were subjected to tests 
that included word recognition, reading comprehension, and working memory. It was found 
from the statistical analysis of the data that the effect of working memory capacity on 
reading performance does not appear clearly in the first two years of primary school. 
However, in the later stages of reading, there was a significant correlation between working 
memory capacity and reading performance. Additionally, it was uncovered that working 
memory assessments can predict reading performance for primary school children. The 
study concluded that measures of working memory capacity can help to the early diagnostic 
of children at risk of reading difficulties. 
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 مقدمة

 مظاهرالبعض  شفلك اكيفية اكتسابه فهم  يمهد أن ويمكن األساسية، الذهنية تراالسيرو ىإحد القراءة  تعتبر

 ويةزاال حجر( القرائي والفهم الكلمات لىع التعرف) القراءة تعلم  يمثل وإلى جانب ذلك،. رفينمو المعللية األساس

 مسارهم  على البس تنعكس القراءة  تعلم  في األطفال يواجهها التي الصعوباتو؛ المدرسية التعلمات كل في

 التأثيرات تتقلص ومن ثم  ال؛فعا تدخللا ناك مبكرا، ائيةرقلا وباتصعلا تشخيص كان كلما ،ومن ثم . الدراسي

في لغات أخرى  القرائية العمليات ارتباط نتبيقد و. للطفل الدراسي المستقبل على القرائية للصعوبات السلبية

 ورةرسي بين طاتاالرتبا يكتنف الغموض يزال اللكن  ؛ذاكرة العاملةكالاألساسية  المعرفية السيروراتببعض 

 بها  ؤثري التي الكيفية نجهل بالنظر إلى أننا ؛العربية اللغة في العاملة، رةالذاك غالتشاو مكتوبةغة اللالة معالج

 ةالقراء بين قةالعال معرفة توفر أن ويمكن. اللغة ذه ه في األساسية ئيةارالق العمليات ىلع العاملة الذاكرة  اشتغال

 تعديلها ويصعب ،تترسخ أن لقب قرائيةلا عوباتصلاب للتنبؤ ةفعال أداة  العربية اللغة في العاملة الذاكرة  وقدرة 

 .وتجاوزها

 الباحثين قبل من كبير باهتمام  حظيت التي ريةالذاك البنيات نيب من working menory ةلالعام الذاكرة  تعتبر

هي و ؛العاملة للذاكرة  نموذج أولHitch  (1974 )وهيتش  Baddeleyيبادل اقترح وقد. الذاكرة  سنف علم  في

 لالاالستدو ،(Just & Carpenter, 1992) القراءة  ك ،الذهنية شطةاألن من ديعدلا في مركزيا راود بتلع

(990Christal, 1 &n eyllonK(، والرياضيات  ,ll & Scerif 2001; DeStefano & LeFevreu(B
age comprehensionLangu  gneuric,i(Cain, Oakhill & Bryant 2004; Se اللغة وفهم  ،((2004

0020ill uY &rlich, Oakhill Eh) .رفية معال المهمات زجاإن يف عليها يعتمد التي العاملة الذاكرة  قدرة  أن تأكدو 

تحدد الفروقات ، كما أنها (Reder, 2001 &, Lovett Daily) آخر إلى شخص من وتتغير عتهابيبط محدودة 

 .o, l& Carul Cantorngle, (E(1992الفردية في األداء المعرفي 
 & Gathercole, Alloway, Willis) التعلم  في صعوبة خلف كل رةكالذا في ازعج كهنا أن بينت دقل

Adams, 2006) . التعلمية أو اإلعاقات تصعوباالبعض  أن ثاحاألب تهرأظوlearning disabilities   قد

 & Henry, 2001; Swanson & Alexander, 1997; Swanson)قصورات الذاكرة العاملة  تتولد عن
Berninger, 1995; Swanson & Siegel, 2001) .داءألبا العاملة الذاكرة قياسات تتنبأ، باإلضافة إلى ذلكو 

 أيضا تضحاو(. Swanson, 2004) الذكاء قياسات ذلك في تتجاوز وهي ،(Alloway et al., 2005) الدراسي

 low WM capacity  (De  ةملاعلا  الذاكرة  سعة  بانخفاض   reading disabilitiesة القراء  لم تع  صعوبات  ارتباط
Jong, 1998, 2006; Hulme & Mckenzie, 1992; Siegel & Ryan, 1989 ) .يشكو ،وإلى جانب ذلك 

 دوج، كما ت(Siegel & Ryan, 1989) العاملة الذاكرة  في عجز من الدسلكسيا أوراءة الق سربع ابونمصال

 عيلوكا لها تمهد مهارات وأ ،(Swanson, 2003) ءة ارالقو ةالعامل ذاكرة ال قدرة بين ارتباطات

 .phonological awarness  (Cormier & Dea, 1997; Oakhill & Kyle, 2000)الصواتي

 على التعرف ليةبفعا القرائي األداء يرتبطو ،والفهم الكلمات على التعرف في األساسية القرائية المهارات ثلتمت

 ءةالقرا فعالية على امؤشر الكلمات على لدقيقاو عسريلا التعرف ربتعي إذ ؛ word recognitionالكلمات

((Lyon, 1996; Share & Stanovitch, 1995. نمو  ىلع الكلمات على التعرف عةسر يف زالعج ويؤثر 

)h, 1990; Goug &r Hooveكالفهم  processes reading level -righeh العليا ةقرائيال السيرورات
Perfetti, 1995; Stanovitch, 1991)، للتعرف ودقيقة سريعة الياتإو لفالط اكتسب امكلشير ذلك إلى أنه يو 

 .القرائي الفهم  سيرورة ل العاملة اكرة لذل دودة محالموارد لا من أكبر قدر تخصيص انهصار بإمك الكلمات، على

 ددرتلا يؤدي حيث ،تالكلما على تعرفال سرعة زيادة  في كبيرا دورا تلعب القرائية التجارب كانت إذا

 ;Andrews, 1986; Bradley, 1979; Burani & Caramazza, 1987)عأسر تعرف زمن ىلإ اكميرتال
Colé, Beauvillain & Segui, 1989; Taft, 1979)، التعرف في األداء تشرط العاملة الذاكرة  ة قدر أن إال 

 ,Leather & Henry, 1994; Kail & Hall, 1994; Siegel & Ryan, 1989; Swanson) الكلمات لىع
1993, 2003; Swanson & Ashbakar, 2000; Swanson & Siegel, 2001)، يف أيضا لخدتتهي و 

Pratt ,Goff , 1992;CarulloEngle, Cantor &  nter, 1980;Carpe &n anema(D & يقرائلا الفهم 
Ong, 2005; Just & Carpenter, 1992; Montgomery, 2003; Oakhill, 1982; Oakhill, Yuill & 

0; , 200hrlichE & eigneuriS 0;020 ,Yuill & Oakhill, Ehrlich ,icSeigneur986; kin, 1Par
Swanson, 1999 .الكلمات على فالتعر في األداء على تؤثر العاملة الذاكرة  ة درق نأ تبين دفق ،العموم  وعلى 
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 الفروقات نأ ىعل الدالئل كمتترا (، كماروءقملل داللي جوذمن بناءأو ) القرائي والفهم  (الخطية األشكال تعيينأو )

 ;Baddeley, 2000)العاملة للذاكرة ةفيرعالم اردموال يف فروقات باألساس هي القراءة  ضعيفيو جيدي بين
Oakhill & Kyle, 2000; Montgomery, 2003; Swanson, 2003ةاءالقر ضعيفي أداء يكونحيث  ؛ 

poor readers التخزين بين تجمع التي بةكرمال الذاكرية تالمهما أو العاملة ة رالذاك تمامه في امنخفض 

يمكن  ةاملالع الذاكرة  قياساتحثين أن بعض البا اعتبر لى ذلك،ععالوة و .((Siegel & Ryan, 1989ة والمعالج

 & Baddeley, 1997; Cain, Oakhill & Bryant, 2004; Daneman)راءة لقا في داءألبا أن تتنبأ
Carpenter, 1980. لفبائيةاأل اللغات في العاملة كرة والذا ءة القرا نيب ةويوق ةواضح االرتباطات ومع أن 

alphabetic orthographies ةجليزيكاألن (Kail & Hall, 2001)، رفيميةالمو تواللغاmorphemic 
orthographies  كالصينية(So & Siegel, 1997) الذاكرة  رة دق تأثير نموعن  وافية معطيات على نتوفر ال ؛ 

 رةالذاك بين طاتااالرتب لتاوتن التي الدراسات بعض هناك تكان وإن ،بيةغة العراللفي  يئارقلا األداء في العاملة

-Abu-Rabia, (1995; Abu-Rabia, Share & Mansour, 2003; Abu) هذه اللغة في راءةلقوا ةلعاملا
Rabia & Siegel, 2003. ،اترهاالم بين ةيفظيالو االقترانات هم ف سهام فيإلا ىإل اليةالح لدراسةا ىعست لذلك 

 working memory العاملة ة كرذاال رة وقد العربية ةغالل في (يالقرائ الفهم و تلماالك على التعرف) القرائية
capacity (لمركبةا الذاكرية السعة أو العاملة ة الذاكر سعة complex memory span)1. 

 ،ليم االبتدائيخالل سنوات التع ،العربية غةلال في ئيقرالا ءاألدانمو  ارتباط صحف يف تتحدد :إشكالية الدراسة

 على  العاملة الذاكرة  سعة في الفروقات مترتبات من التحقق إلى الحالي ثالبح هدفي ثم  نوم. ملةعاال ة الذاكر قدرة ب

 :التالية ةئلاألس عن اإلجابة إلى ةيالحال الدراسة تسعى العموم  وعلى. العربية لغةال في المكتوبة ةاللغ ةمعالج

 ؟غة العربيةلمات في التعرف على الكلال في داءألا على ةالعامل الذاكرة قدرة  رتؤث فيك *

 بية؟العر اللغة يف قدرة الذاكرة العاملة والفهم القرائيبين رتباطات ماهي اال *

 لخال العربية ةغللا في المكتوبة اللغة ةجمعالباألداء في سعة الذاكرة العاملة أن تتنبأ يمكن لقياسات  هل *

 االبتدائي؟ ليم التع سنوات

سلط الضوء ييمكن أن  القرائية العمليات ىعل ملةعالا ةكرالذارة دق تأثير افاستكش أن تكمن في :دراسةال ميةهأ

 ص حفب احثينالب اهتمام  إلى ذلك ينضاف ،العاملة في معالجة اللغة المكتوبة في اللغة العربية على دور الذاكرة 

 ,Daneman & Carpenter) يميةفورلموا ةبائياأللف اللغاتالكثير من  في ة القراء م لتع في العاملة الذاكرة  إسهام 
1980; Oakhill, 1982; Oakhill, Yuill & Parkin, 1986; Montgomery, 2003; So & Siegel, 

 ثبحال م تهيعلى ذلك،  وبناء لة.العام ة ركالذذه األبحاث تأثر العمليات القرائية بقدرة اه معطيات وأظهرت  .(1997

 أهمية وتتجلى. العربية غةلال في رائيقلا والفهم  تلماكال على رفالتع فية العامل الذاكرة  قدرة أشكال إسهام ب يالالح

األداء القرائي في اللغة  على العاملة كرة الذا قدرة ب نمواضطرا ساتاانعك كشف محاولة في أيضا البحث اهذ

 كاألليلية ور بعض العمليات القرائية طتتعثر ى إل يؤدي من المحتمل أن ةلذاكرة العاماختالل نمو الأن  ذإ ؛العربية

ة أن أليل انكشففقد  .الفهم القرائي حسن األداء فيأنها ترتبط بت تقدتي يع، واللماتالتدريجية للتعرف على الك

بناء على ذلك، يمكن و .للفهم القرائية لماعاكرة الذح بتخصيص موارد أكبر من قدرة اليسم العمليات القرائية الدنيا

 دق الذهنية القدرة  هذه  قياسات نأاتضح ذ إ ؛القراءة في باألداء قويا ائنبمت بحثلا هذا يف العاملة ذاكرة ال قدرة اعتبار 

  من و.  (Alloway et al., 2005)اءة رك القلذسية بما في تعلمات المدرداء في مجموعة من الكل األتوقع شيح تت

 المكتوبة  اللغة لةالد ءناوب الكلمات على التعرف عمليات ةيفعالتشرط  ذاكريةالبنية ال هذه أنيمكن استخالص  ثم،

 أن  يمكن قراءة،ال على العاملة الذاكرة  قدرة  يرتأث فهم  نأ من أيضا أهميته الحالي بحثال دتمسيو .القرائي الفهم  أو

 استنادا العاملة كرة ذالا قدرة  في بالعجز المرتبطة القرائية الصعوبات تأثير لتقليص لدخت واتدأ بلورة  يف يسهم 

 التي ةيفيكلا كشف في اإلسهام البحث هذا ىخويت، إجماالو .العاملة الذاكرة  فعالية قدرة أو ة زياد تتيح امجرب إلى

 هذه  أن بالنظر إلى، االبتدائي ليم تعال ميذتال لدى العربية اللغة في يرائالق ءاألدا في العاملة الذاكرة قدرة  بها ثرؤت

 . عموما يسالدرا داءاأل وفي ائيةقرال المهارات نمو في حاسمة لم عالت من المرحلة

 :ييلا فترض من ،نادا إلى ما سبقواست

 
 المدى قصيرةال رةكاذال قدرة ستقي فاألولى ؛ ركبةلما ةسعال ماتومه tasks span  lesimpالبسيطة ةسعلا تمامه ينب لذاكرةا فسن علماء زيمي 1
 (.اومعالجته علوماتمال تخزين نبيتجمع ) العاملة لذاكرةا عةس ثانيةال تقيس حين في ، (تهامعالج دون من معلوماتلل يالسلب التخزين)
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 من أفضل في العربية الكلمات على التعرف في أداؤهم  يكون ،العاملة للذاكرة  أعلى قدرة  الذين لديهم  فالاألط *

 .العاملة لذاكرة ا ة ضعيفي قدر

 .ةيفي العرب قرائيال الفهم  في اتبعوص إلى لةالعام الذاكرة قدرة  ضعف يؤدي *

 .العاملة ة راكالذ سعة تاساقي إلى تنادااس يةفي اللغة العرب ءة راقال في ءباألدا بؤنتلا يمكن *

 :في الدراسة لهذه  األساسية م المفاهي وتتمثل

ثناء إنجاز معلومات ألمعالجة او تخزين ي تستعمل فيكرة العاملة التذاال سعة إلى تشير: عاملةلا الذاكرة قدرة ♦

هي ف ،(. وإلى جانب ذلك1971مكون مركز التنفيذ في نموذج بادلي وهيتش )ب وهي ترتبط ةفلعرفية مختمهمات م 

علومات م جةفي معال لدخحددة، بل تتبأنشطة ذهنية م طبترويعني ذلك أنها ال ت، ر نوعيةغيقدرة عامة و

 نة صياو حفظ كفاءة  في ةالعامل رةالذاك قدرة  تتمظهرو .Carullo,  Cantorngle, (E &1992( فةمختل

 على القدرة ىلإ إضافة ،ةالحالي شطتهأن يف تعمالهاسا من المعرفي النظام  هيينت نأ إلى اتوالعملي اتموالمعل

 سعة  اختباري على اعتمادا الدراسة هذه  في عاملةلا الذاكرة ة ردق قياس ىجر وقد .ريةجاال جاتلاعالم مراقبة

 .modified digit spanلة دعمال األرقام  سعةو ،backward digit span ةعكسيال األرقام 

 ، بشكل عام،ةقراءال تعلم  بداية في نكووي سية،سااأل رائيةالق اتيلاإلوا دىحإ ثليم: الكلمات على تعرفال ♦

 الحقا، ويصبح، 2الصوتي -يالخط تحويلالأو  الصوتي -الخطي التطابق دعاوق تطبيقب رتبطي ذإ ؛اشرمب ريغ

 ة كفاء في كلماتلا على لتعرفا ددويتح(. الكلمة على صريالب وأ يكللا فرعالت) شرامبا ،القرائية التجارب بفعل

 ى لع فالتعر ستوىم ويقاس(. Perfetti, 1985) صواتية شفرة  ىإل المطبوعة وفحرال من يةتالتم تحويل

 لالخ من تالكلما ىعل تعرفلا مهارة  تم تقييم  وقد .التعقيد متزايدة  بكلمات الصحيح التلفظ وسرعة قةبد كلماتلا

 .word reading test الكلمات ءة قرا راختبا

توبة، كملاة من اللغة الص الداللسيرورة استخ إلى يحيل:  reading comprehensionيالقرائ همالف ♦

 فهملا ويفضي. مقروءللذهنية  تمثالت لبناء وتكثيفهاأ الدالالت ودمج أخرى، ىإل كلمة نم لةالدال لقن تستدعيهي و

 ت االمعلوم نبي لفاعالت من خالل (van Dijk & Kintsch, 1983) ذهني وذجمن أو عيةوضلل وذجنم اءنب إلى

 passageفقرة  م هف اختبار وقد استعملنا .دىالم ة دالبعي الذاكرة  في المخزنة العامة رفلمعاوا الخطية
comprehension .لتقييم األداء في الفهم القرائي 

 دراسةال منهجية -1

 العينة 1-1

 الستة تياوتالمس لىع يتوزعونو ،االبتدائي عليم لتاب هم ستدرا يتابعون مبحوثا 96 الدراسة هذه  في شارك

 جرى وقد. ناثاإل نم رخاآل والنصف الذكور من فهمصن ناكو، اسيدر ىمستو كل  من مبحوثا 16 بمعدل

، لالفص خلاد قرائيلا أداءهم عن م هومعلم امهدق التي المعلومات إلى اناداست القراءة  وجيدي ضعيفي إلى تصنيفهم 

 ئي.ارألداء القتقييم ال ليةألوبارات اختاال بعضباإلضافة إلى 

 دراسةال دواتأ 1-2

 :وهي ،االختبارات من مجموعةل اهانتقاؤ رىج التي العينة عتضخ

 الكلمات ءةقرا تبارخا ♦
 ,word identification (WRMT-R/NUات اختبار التعرف على الكلم بناء هذا االختبار استنادا إلىجرى 

 السرعةجرى التركيز على  لكن ؛تالميذال ىدل المكتوبة الكلمات قراءة دقة وسرعة  بارتاالخ اهذ قيسيو. 81993(

. ائياالبتد التعليم  اتستويم في ررة المق اءة القر تبك من ارختباال هذا ة دام أخذت وقد. العملية هذه  اهب ونجزين التي

 إذ ها؛وللط عابت تالكلما م تقدي درجتيو .المبحوث ينبغي أن يقرأهال وطالاوتة فمت كلمة 20 نم االختبار هذا نويتكو

ءة في قرا المبحوث هقرغتيس الذي الزمن ويحتسب .ةلويالط بالكلمات وينتهي ،القصيرة  بالكلمات االختبار أدبي

 كلمات هذا االختبار.

 
 رطيشت اتالكلمال تتصوي ألن ، لصوتيا-خطيال يلالتحو ياتإوال ةليفعا مييتقل tng Teseadid RNonwor ماتالالكل ةقراء اختبار عملستي 2

 .الصوتي-يلخطا التطابق قواعد تطبيق
3 Woodcock Reading Mastery Test-Revised/Normative Update (Woodcock, 1998). 
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 القرائي الفهم اختبار ♦

 نصوص للمبحوثين هفي تقدم و ،(WRMT-R/NU, 1998) رة فق هم ف اختبارعلى  راتبذا االخبناء ه اعتمدنا في

 يجيب ءتهاقرا وبعد. بحوثلمل سيلدراا مستوىلل تبعا هاتعقيدو هاطول غيرتي ذإ ؛يساالدر واهم ستوم باستتن

 أن بغيوين ،سؤال كل نع باتإجا أربع عليهم  تقترح كانتوقد  النص، بموضوع لقعتت أسئلة نع المبحوث

 .ةيحصحفي عدد األجوبة ال رأداء المبحوث في هذا االختبا مثلويت .ةلمناسبا ةاإلجاب روااتيخ

 ةعكسيال األرقام ةعس ♦

ذكاء كسلر لات مقياس ود اختبارحأ وهو ،والمعالجة ينالتخز على ملةعاال الذاكرة  قدرة  االختبار هذا يقيس

 م األرقا سعة اختبار ضينق وعلى .ملةاة العكرذااس سعة ال، وقد تم تكييفه لقيVI-(WISC4(2003 ,األطفال 

 ذيلا تيبالتر وفق استذكارها ثم  ،رقاماألب ظفاباالحت ثالمبحو هيف ييكتف الذي  forward digit spanةمامياأل

 يبدأ، أي أن يسكع ترتيبب هايستذكر ثم  باألرقام، لالطف يحتفظ أن ةعكسيال األرقام  سعة راختبا لبيتط ؛به تمدق

، مأرقا 8و ينرقم بين هاحجم يتراوح الطول يدة زامت م أرقا ياتمتتال من ختباراال هذا تشكليو. مهتقديم ت بآخر رقم 

 تذكرهايس أن غيبني التي األرقام عدد تزايد في المهمة وبةصع كمنوت. يلةوطال إلى رة القصي من جياتدري م تقدهي و

 محاولتين  في المبحوث يفشل أن بعد اراالختب إيقاف ويتم . م ألرقاا ذه العكسي له كارستذى االلإ ةف، باإلضالطفلا

 .ل صحيحبشك مبحوثلاها رذكستا يتلا األخيرة  المحاولة تة في عدد وحداعكسيكمن سعة األرقام الوت .متتاليتين

 معدلةلا األرقام سعة ♦

 ,reading span (Daneman & Carpenter ة ءارقال سعة مهمة م المعدلةعة األرقااختبار س شبهي
 countingالحساب وسعة ،operation span  (Turner & Engle, 1989)تاليعمال ةسع مةومه ،(1980
span (Case, 1985) ( نقال عن(Daily, Lovett & Reder, 2001. ربتحييد تأثي هذا االختبار محسوي 

 تااستراتيجي استعمال أن تبين فقد ؛ملةعاال الذاكرة  ة قدر م ييقت ناءثأ اتواالستراتيجي المعارف في لفرديةا فروقاتال

 رة كاذلسعة ال عالف اختبار ، فهومن ثم و. (Daily et al., 2001) ملةعاال ةالذاكر تقياسا أحياناشوه ي عويضالت

 اهذ نوكتيو. ينثوحمبال للك بالنسبة مألوفة غير يقةربط العاملة لذاكرةا قدرة  قياس حيتي نظرا إلى أنه ؛ةلماالع

 بيطل المتتاليات، م ديتق نم ءتهااالن وبعد. المبحوث به تفظحي أن ينبغي تنتهي برقم  روفح تمتتاليا نم رالختباا

 ار بختاال إيقاف يتم سابق، ختبار الوكما هو الشأن في اال .هب متدق ذيال الترتيب وفق قام راأل كارتذسا المبحوث من

بين  اربهذا االختي حروف واألرقام فتاليات التمد عد تراوحيو .نيتيلامتت نيولتمحا في المبحوث يفشل أن بعد

 .صحيح شكلث بوحالمب هاكرالتي استذ رقام األعدد  ة فيمعدلرقام الة األل سعمثتتو .متتاليات 8تين و اليمتت

 نتائجال تحليل ءاتاإجر 1-3

 ابحس في تمثليو ،descriptive statistics فيصولا حصاءإلا ىعل الدراسةه هذ نتائج تحليل يف نااعتمد

 االستداللي( ءاحصإل)ا االرتباطات تحليل باإلضافة إلى .طيةنمال والفروق ى،وصلقوا نياالد والقيم  ،المتوسطات

األداء القرائي  بين العالقات رتطو تتبع اإلحصائي التحليل يف جراءاإل هذا ويتوخى. ةسادرال تاريغمت بين

 .ةملاعة الركلذاوا

 جالنتائ -2

 .ملةالعا والذاكرة  قرائيلا موالفه الكلمات، ة اءرق اراتاختب النتائج التي حصلنا عليها في الفقرة  هذه رضتع

طات اب االرتب، إلى جانياالبتدائ التعليم  سنوات خالل ياساتقلا هذه  يف لاألطفا داءاتأ نمو تتبع إلىتسعى هي و

 .عاملةكرة الوسعة الذا ئيةالمهمات القران بي

 كلماتلا على التعرف في داءاأل 1.2

ة لم يتم احتساب مدة قراء ذإ ؛ءة اراء جيدي القراءة بضعيفي القدقارنة أم انكباإلم لم يكن لىخالل السنة األو

 .5ختبارالا ذاهل المكونة لى جميع الكلماتع رفالتعنهم لم يتمكنوا من أات بالنظر إلى الكلم لالئحة ة ءارقفي الضعي

 مستوى  من اتكلملا ىعل رفعالت سرعة دتزاي اتالكلم ة قراء رتباخا في الاألطف نتائج هرتظأعلى العموم، و

فقد  .(1دول جنظر الا  ) ة القراء مدة  في القراءة  يوضعيف جيدي ينب وقاترف وجودوتبين أيضا  ،رخآ إلى دراسي

 
4 Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition (Wechsler, 2003). 

 ار.االختب ماتلكجميع  التعرف علىن ع هؤالءعجز لنظر إلى با ، ىولاأل ةنالسل خال ي التعرف على الكلماتف اءةقرعيفي الائج ضتتدرج ن لم 5
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القراءة من  يديى جدل القراءةت مدة عجاتر حيث، يم االبتدائيل سنوات التعلى الكلمات خالالتعرف عل مدة تقلصت 

مدة التعرف بلغ متوسط في حين خالل السنة السادسة،  (ةثاني 20.5)سط متو لىخالل السنة األولى إ (ثانية 96)

ى متوسط ستوى السادس إلوانحدر في الم ،(ثانية 96.12)ى الثاني في المستواءة لقرا يفلدى ضعيعلى الكلمات 

 .(ةنياث 35.75)

 .ئيدابتاالم يلالتع ل سنواتالخ جيدي وضعيفي القراءة  لدى تاالكلم ىلع رفالتع ة مد اتمتوسط .1جدول 

 التعرف على الكلمات ةمدمتوسطات  

 6 5 4 3 2 1 الدراسية  المستويات

 20.5 25.62 29.75 37.75 49.87 96 اءة رلق ا  جيدو

 35.75 37.87 52.57 54.5 96.12 - ضعيفو القراءة 

 .دائيبتاال م لتعليل سنوات االخجيدي وضعيفي القراءة  لمات لدىالك على ة التعرفعرس نيقار مبيان .1 لكش

 

إلى االختالف البين في فة باإلضا ،ئيداعلى الكلمات خالل سنوات التعليم االبتتسارع التعرف  1يبرز الشكل 

المدة التي  نتيوعجمبين المفروقات القد همت ف ،كذلوب عيفي القراءة.ية بين جيدي وضلمعالجة الصواتسرعة ا

 لمات.قها القارئ في التعرف على الكيستغر

 يرائقلا همالف في ألداءا 2.2

خالل سنوات  يرائالقفهم الار اختب فيم هلفوضعيفي ا جيدي ت عدد اإلجابات الصحيحة لدىمتوسطا .2جدول 

 .تدائيبالتعليم اال

 ي رائفي الفهم الق طات األداءمتوس 

 6 5 4 3 2 1 ية الدراس اتالمستوي

 5.62 5.12 5 4.75 4.12 2.25 فهم جيدو ال

 2.75 2,5 2.37 2.25 1.37 1.75 م هف و الضعيف

 إلى إضافة ،بحثال اهذ هاشمل يالت الدراسية وياتتسالم يف ئيالقرا الفهم في األداء نمو الجدول أعاله  نم دوبي

في هذه   poor comprehendersهم الف عيفيضو  good comprehendersالفهم  جيدي بين فروقات وجود

 مبحوثون في هذا االختبارا التي حصل عليهدد اإلجابات الصحيحة الد عزايي في توتجسد نمو الفهم القرائ .المهمة

في   (5.62) و 2.25)متوسطي  علىمثال حصل جيدو الفهم سبيل العلى  .يالبتدائام ليخالل سنوات التع

ي ف (2.75)و  (2)وسط أداء ضعيفي القراءة بلغ مت لككس ذوعلى ع ؛يس على التوالسادوالول يين األلمستوا

قرائي وتذبذب نمو الفهم ال بطءها لنا عليمن المعطيات التي حص ، فقد انجلىعلى العموم و بالتتابع.ن يويمستال هذين

 االبتدائي.سنوات التعليم ل خال فهم ال ىجيدمقارنة بضعيفي الفهم  ىلد

 .يائتدبم االخالل سنوات التعلي الفهم القرائي م فيجيدي وضعيفي الفه بينروقات فلز امبيان يبر .2شكل 
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هناك تباين في ن إذ كا ؛الفهم في مهمة الفهم فيعيبين جيدي وضحة قات واضوجود فرو 2الشكل من  ظهري

 ليم االبتدائي.عالت وياتمختلف مست فروقاتالهذه شملت  ، وقدعتينالمجمو بين هاتين ليةالمعالجة الدال

 لةالعام الذاكرة ةسع نمو 3.2

 ،االبتدائي يم لالتع سنوات لخال الطفألا لدى العاملة ةاكرالذسعة نمو  اعليه انالمعطيات التي حصلمن  تضحا

فقد  .(3الجدول  نظرا  ) العاملة رة الذاك اتقياس في ة ءاقرال وضعيفي جيدي بين جلية قاتوفرال أن أيضا انكشفو

 ة عسو ةعكسيال ام رقاأل عةس بارياخت من خالل ،لتعليم االبتدائيا تالميذ لدى لةاملعا الذاكرة سعة  تقييم  من نتبي

 دتأكإلى جانب ذلك، فقد . واءة رلقا يعلى متوسطات أعلى من ضعيفا لوحص القراءة  دييج أن ،ةمعدلال رقام األ

بلغ  في المستوى األول ى سبيل المثال،علي، فبتدائتعليم االرة العاملة تنمو خالل سنوات الالذاك أن سعةا ضيأ

في  ،يالتوال على (3.5و ) (3.75) سعة األرقام المعدلةة وعكسيالم قااألرمهمتي سعة  يف جيدي القراءة متوسط 

 من  لكن في المستوى السادس .تينالمهم ينتاه يف( 2.87) و (3.18) سطمتو لقراءة ضعيفو ا حين لم يتجاوز

 ةيعكسال مرقااأل سعة مهمتي في القراءة  جيدي أداء أن العاملة، ةاكرالذ سعة قياسات ترهظأ ،يئااالبتد يمالتعل

 لى ع 3.5و  3.75) القراءة  ضعيفي ءأدا نم أعلى انك قد(، و5.25 و 5.5) طوسمت بلغ ةدلالمع األرقام  وسعة

 (.التوالي

ل خال سعة األرقام المعدلةو ةيعكسال م األرقاة عس تيمهم في القراءة  يفيوضع جيدي اءدأمتوسطات  .3 جدول

 .سنوات التعليم االبتدائي

 الدراسية المستويات   

1  2 3 4 5 6 

 ة عكسيالسعة األرقام 
 5.5 5 4.5 4.25 3.87 3.75 القراءة جيدو  

 3.75 3.37 3.12 3.37 3.12 2.62 اءة ضعيفو القر

 دلة المع  مقارسعة األ
 5.25 4.75 4.25 4 3.37 3.5 جيدو القراءة 

 3.5 3.25 2.75 3.25 2.87 2.25 و القراءة ضعيف

 

لتعليم ا اتنوخالل س ةعكسيال م رقااألة سع مهمة في القراءة  يفيعضو جيدي الفروق بين كشفن ييامب .3 لكش

 .االبتدائي
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ت خالل سنوا ةدلالمع قام راألسعة  همةمفي  اءة قرال يوضعيف يديج بينتباين األداء مبيان يوضح  .4شكل 

 .االبتدائي التعليم

 

يا من ى تصاعديتبع منح اءة لقرا دييلدى ج أن نمو سعة الذاكرة العاملة 4و  3شكلين من الفقد اتضح  إجماال،

 ة املالعرة الذاك ةسع نمو حظة اضطراب فيك فقد تمت مالوفي مقابل ذل ؛المستوى السادس ىإلول األلمستوى ا

 ي.ئم االبتداات التعليفي القراءة خالل سنولدى ضعي

 العاملة اكرةذلوا ائيقرال األداء بين باطاتتاالر 4.2
 ،(5و  4)الجدوالن  ملةاعلا الذاكرة سعة  اتاسيقو القرائي األداء بين اتاطتبرالا فةوفمص الفقرة  هذه  تعرض

 .لعاملةا الذاكرة  قدرة ب القرائي والفهم  تامكلال على التعرفارتباط مستويات ز هي تبرو

 ملةذاكرة العاالة عسات وعلى الكلم فرن التعبي طاتتبارالا ♦

 .ئيدااالبت التعليم سنوات  لخال ملةاة العركذاوسعة ال تالكلما التعرف علىبين بطات الترامصفوفة  .4جدول 

 التعرف على الكلمات  

 6 5 4 3 2 1 الدراسية ويات المست 

 81.- 82.- 82.- 56.- 80.- 79. ة عكسيالرقام األ سعة

 82.- 82.- 81.- 69.- 79.- 83. دلة المع  مقارسعة األ

* 05  >p 
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 لدا طارتبا، ولاأل توىالمس يف، العاملة والذاكرة  كلماتلا على عرفالت بين طاتاباالرت ولمن جد تضحال ي

 .6(4 الجدول) (0.83=ر) ةلدالمع م قارألا وسعة ،(0.79=ر) ةعكسيال قام راأل سعةو الكلمات على التعرف بين
 ةيناثسنة الففي ال ،رتباط بين التعرف على الكلمات وسعة الذاكرة العاملةيتقوى االالثانية  سنةال قا من، انطاللكن

 ؛ةدلالمع مرقاألا عةسب (-0.79=ر) و ؛(-0.80=ر) ةعكسيالألرقام بسعة ا ارتباط التعرف على الكلمات بلغ

 .ةدلالمع م ألرقاا بسعة (-0.82=ر) و ،ةعكسيال قام األر بسعة (-0.81=ر) إلى سادسلى اووصل في المستو

خالل  ةسات الذاكرة العاملكلمات وقياالى تعرف علبين ال يةقو االرتباطاتفنتائج هذه الدراسة، نادا إلى واست

 تدائي.باالم التعليسنوات 

 ةالعامل كرةاذلة اسعوقرائي هم الاالرتباطات بين الف ♦

 .سنوات التعليم االبتدائي لخال ملةاة العركذاة السعو فهم القرائيلابين بطات الترا وفةمصف .5 ولدج

 لقرائي الفهم ا 

 6 5 4 3 2 1 الدراسية المستويات 

 72. 72. 71. 59. 68. 00 ة عكسيال سعة األرقام

 79. 60. 79. 66. 74. 00 دلة المع  رقاماألسعة 

* 05  >p 

 ؛(5)ا نظر الجدول  العاملة الذاكرة  ةسع يباراختو ئيالقرا الفهم بين ارتباط ودجو ىاألول ةلسنا اللخ يظهر لم 
 بلغ ثيح، العاملة ة الذاكر ة قدر ساتياوق لقرائيا الفهم  في ءداألا نبي داال طاالرتباأصبح  ثانيةبدءا من السنة ال لكن

ل السنوات خالرتباط أكثر اال خسوتر .ةدلعملا م رقاألا بسعة (0.74=ر) و ،ةعكسيال األرقام بسعة( 0.68=ر)

 قامراأل بسعة (.72=ر)إلى  ستوى السادس،م، في الإذ وصل ؛لة والفهم القرائيماة الذاكرة العسعن بي اليةالمو

بين الفهم القرائي  اقوي طاالرتبان ، فقد كااألولمستوى لا اءوباستثن .(ةلدالمع م األرقا ةعسب( .79=ر) و ،ةسيكعلا

 .ئيبتداة خالل سنوات التعليم االلمرة العاكاالذوسعة 

 مناقشةال

 حددوت ،امةعو ةصصمتخ ،ةمختلف إواليات ،اهذتنفي يف هم وتس ة معقد ةئيالقرا عملياتال أن يف شك هناك ليس

 رة قد أن الدراسة هذه اتمعطي من نيتبو. القرائية المهارات في تحصل تيال تغيراتال اإلسهام هذا وطبيعة أهمية

 الصواتية بالمعالجة األمر تعلق سواء ،ةيفي اللغة العرب بةالمكتو غةللا معالجة في عاليةفب تشارك عاملةلا ذاكرة لا

 معالجة على سيرورة  لةامذاكرة العال شرفتلك وبذ. (القرائي الفهم) ةيلالدال جةالمعالب أو (ماتكلال على التعرف)

 للمادة  (فهم لا نشاط) ةيلالالد المعالجة عن الصواتية جةلاعالم ختلفتو .منها لةالدال خالصستوا توبةمكال المعلومات

 وبناء الداللة صالخالست دهمي كلماتلا ىعل عرفالت أن أي الثانية، ولىألا تسبق األحيان غالب ففي ،ةبوتالمك

 تحتاج تيلا يةمعرفال رداالمو كمية في ضايأ ويختلفان ،3sch, 198Kint &k ij(van D7( مقروءلل يذهن نموذج

 الفهم  كفاءة  نضج يتعلق لذلك ،كثرأ ذهنية دراوم يستهلك رائيقال هم الف أن ذإ ن،لعمليتيا هاتين نم واحدة  كل اهيإل

فقد أظهرت المعطيات التي  ذلك،لى فة إوإضا. ةاتيصوال المعالجة ت أواملكال لىع التعرف ةيللأ بنمو القرائي

 القراءة  يوضعيف جيدي ىدل قرائيال ءاداأل يف التغيرية من كبيرا راقد تشرط العاملة الذاكرة  قدرة أن  لنا عليهاحص

  مع  دهايقعت يتزايد تيال اءة قرلا لمتطلبات يستجيب بأن للطفل القدرة  ه ذهل يدعالا نموال حسموي. عربيةلا غةالل في

 كنمي التي تداحالو عدد تزايد العاملة الذاكرة  رة قد في يراتتغلا وتشمل. آخر إلى دراسي ىمستو من الهتقان

 ذه القدرة.هستعمال ا ية، عالوة على فعالالعاملة ذاكرة لا في هاتجالعمو ابه االحتفاظ

 ترتبط مابر اءة رقال لم عت في فالطألا بعض هتواج التي اتالصعوبأن عن ذه الدراسة ه جئانت كشفت

 ةاكرالذ ةبسع بيةلعراللغة ا في القرائي ارتباط األداء بجالء اتضح اكم. ةاملالع ذاكرة لا رة دق نمو اتضطراببا

 مورفيمية  أو ، (Kail & Hall, 2001)األنجليزيةك يةائفبأل تناك سواء أخرى، لغات في الشأن هو اممثل ملةاعال

 بالصعوبات تتنبأ قد العاملة اكرةالذ ة ردق نأ ستنتاجاوبناء على ذلك، يمكن .  (So & Siegel, 1997)الصينيةك

 
أنه  ى اعتبارعل، rrelationegative con سلبية أن تكون ينبغيدالة،  ات وسعة الذاكرة العاملةالتعرف على الكلم بين الرتباطتكون قيمة ا لكي 6

 القراءة.دة م انخفضتة الذاكرة العاملة إال وت سعفعارت كلما
 في للكلمة ةويالنح ةالوظيف معرفة أن أي الكلمات،  على رفتعلا الفهم يسبق دفق مشكولة، لا غير صلنصوا حالة في، أحيانا، اصحيح كسلعا ونيك 7

 .(Abu-Rabia, 1995) مةكلال في األخير حرفال حركة ةبخاصو الصحيحة،  اهقراءت دتحد ةالجمل
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 في  العاملة ة ذاكرلا دموار استعمال ةكيفي يرتغا يضأ لصنستخ وقد. ةرائيالق تاارهملل يعادلا ومالن على تؤثر تيلا

 تلعمليا ةالمعرفي الموارد من رأكب ردق توجيه ىإل اتالكلم ىعل تعرفلا أليلة تحسن يؤدي إذ ؛القرائية تاجالمعال

 ،إجماالو .وبةالمكت المادة  معالجة عقيدتو ةيعطب ريتغ مع فيتكي بأن ارئقلل يسمح وهذا .القرائي كالفهم عليا قرائية

 ي ف القراءة  على العاملة ذاكرة لا قدرة  تأثير لدراسةا هذه  في كينشارالم طياتلمع ياإلحصائ ليلحتلا من انجلى قدف

 .الدراسة هذه  فرضياتية لواالم لفقرة ا ناقشتو .ةربيالع ةاللغ

  على  رفالتع في أداؤهم يكون العاملة للذاكرة أعلى قدرة الذين لديهم فالاألط :1 يةالفرض قشةمنا

 . العاملة لذاكرةا ضعيفي قدرة من أفضل في العربية ماتكلال

 على التعرف في ءاألداعلى  العاملة رة كالذا رة قد رثيأت ةالحالي اسةالدر معطياتل ئيحصااإل التحليل من تبين

 ملتع نم ىولاأل ةنالس لالخ جالءب هريتمظ ال نكا نوإ ؛االبتدائي يم التعل اتونس لخال العربية ةلغال في تاالكلم

 هذه في نيامض ونيك توبةكالم اللغة معالجة في يةمعرفال السيرورة  هذه  انخراط نأ إلى ذلك يعزى وربما .القراءة 

 نظام تأساسا وضع لهاخال جريي عداديةاإل مرحلةال هذه أنف إلى ذلك ضاين. اءة القر تعلم  من ولىاأل ةحلالمر

 يفالوظي والفصل ،قراءة ال م اظفي ن والرئيسية الثانوية روراتسيال بين زيالتميفيها  دأبي كما ،مكتوبةلاغة معالجة الل

 بين دال ارتباط برز ائياالبتد م يلعالت من ةانيالث السنة نم اقالانط نكل .القراءة  في تتدخل تيلا المعرفية قوالبال بين

 وضعيفي  جيدي بين توقاالفر نأ تبينو ،عربيةة الغلفي ال تامكللا على التعرف في ءواألدا عاملةلا ذاكرة لا ةسع

ى دحإ تجدون أسبق و. بةتومكال المعلومات معالجة وسرعة دقة ىلع تنعكسا العاملة الذاكرة  رةقد في ءة القرا

و  Cain ،Oakhill) لثةثالا السنة من ءتدابا إال ضوحبو هريظ ال ءة لقرافي ااملة اكرة العذالتأثير أن ت الدراسا

Bryant ،2004). رةدلق عادي وبنم يتعلق ةاتيصوال جةمعاللل فعال نظام  ءبنا أن تضحاألكثر من ذلك، فقد او 

 في  اءدألوا لعاملةا ة الذاكر قدرة  بين تقتراناا توجد ةقباس ساتارد ائجنت مع قيتواف ام وهو ،العاملة الذاكرة 

 ,Kail & Hall, 1994; Leather & Henry, 1994; Siegel & Ryan, 1989; Swanson, 1993)القراءة 
2003; Swanson & Ashbakar, 2000).  نظام على تطرأ يلتا مائيةالن التحوالت تحدد ةالعامل ةركالذا فقدرة 

 اللغة في ة راءالق على ثرؤت العاملة رة الذاك رة قد أن لدراسةاائج هذه من نت رظه، من ثم و .ةبوالمكت ةاللغ جةعالم

 العاملة ذاكرة ال ةسعل ائيةمالن تاالضطرابا تفسرقد ، وبذلك .ىخرألا تااللغ في بها تؤثر التي الكيفية سبنف العربية

 ،ذلك واستنادا إلى. أيضا ربيةلعا ةلغال يف يةتلصوا ابةاالستج إعطاء ءطب أو الكلمات على التعرف أخطاء

 وقد يتجلى ذلك في .العاملة ذاكرةال قدرة  نمو باضطراب ان تفسيرهيمك اتللكلم الصواتية جةمعالال اتوبعصف

. ةبسناالم يرغ وماتالمعل كف أو ادواستبع جة،عاللمل ضروريةال وماتعلمال ةنصياو تنشيط على درة قال باضطرا

 .لعاملةا رة اكلذا قدرة موارد أو ب رتبطت تلمالكا على التعرف يف طفلال يواجهها يالت ةبوعالص تامستوي، فمن ثم و

 يرتبط بنموإلى آخر  توى دراسيمسات من تعرف على الكلمة السرعتحسن  أيضا أنإلى جانب ذلك، فقد انكشف و

ذ إ ،تاكلمعلى ال في التعرف ةءالقرا وضعيفي يجيد ينب الفروقات تفسر هذه األخيرة ، كما أنةاملالعرة ذاكال درة ق

 Cantor) دودة مح املةالذاكرة العهذه  قدرة  انتولما ك ملة.رة العاكذاالنمو  ءبطضعف و اءة منلقرا ضعيفو يشكو
& Engle, 1993, Daily, Lovett & Reder, 2001)، مهاراتال باكتسا لىإ ةإضاف ،يشمل رائيقال النمو فإن 

 . (تالكلما لىع تعرفلا أو يةاتلصوا اتجلالمعا) يادنال عالجاتالم ريعتس أو أليلة ،كتوبةملا للغةا لمعالجة اسبةمنال

طبيق قواعد التطابق ت نمالطفل نتقال لجة، واالمعاوحدات  مقاس عديلت يفالكلمات عرف على أليلة الت تتمثلو

 بصري لا أو شرابأو الملي التعرف الك إلى grapho-phonological correspondencesي الصوت-الخطي

 مرحلة للطفا تجاوز فيتكمن  الكلمات لىع فرتعلا على أرطت يالت التغيرات أن كذل ويفيد ات.الكلمعلى 

 ال كأش مع الطفل فيها يتعامل أكبر وحدات مرحلة معالجة إلى( اتنيمالفو) األولية تيةوالص بنياتال على االعتماد

 يعالتجم ياتعمل من بدال 8لكامال وتيالص ern ttpaالنمط طتنشي أو ترجاعاسذلك في  سدجتيو .أوسع راكيةإد

 من طفالاأل لتقان كلما تتناقص يالت ءة راقال مدد ياساتق من انكشف ما وهذا .مكلفةبطيئة ون كوت تيال يصواتلا

 كبرأ معرفية موارد صيصختب يسمح تلكلماا على اآلليو يعسرال فعرالتهذا و. آخر إلى دراسي وىستم

 .مكلفةلا الليةدلا الجاتلمعل

 لذاكرة العاملةة اسعتطور  ولة، نعتقد أنكيفضي إلى تعيين الكلمات غير المش ف على الكلماتعربما أن نمو الت

 ، على اعتبار أن معالجةمشكولة غير ونصوص تكلما قراءة  إلى تدريجيا ربيعال ئارالقانتقال  لىع يساعد

ت تغيراالجة عالت في عمليات المالتعديذه ه قرافتو .رائيةقكفاءة الطفل الل يقيحق ارباخت مشكولة غير وصصن

 
ة نمقار ةطيئبو اقبةمر لجاتعاالم تظل إذ ة، ديدالج أو cy words uenqlow freترددال ةالضعيف لماتالك يةصواتال المعالجات يعسرت يشمل ال 8

 .high frequency wordsبالكلمات العالية التردد 
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 تيال المعالجات ةليمتتا ينةبنإعادة أن  دكيتأ ذلك منو .لةعامال كرة الذا قدرة  استغالل وأ ستعمالا ياتاستراتيج في

 كنمي لقرائيا األداء في فروقاتال نأ امك ة،العامل ذاكرة لا قدرة  إلى ديستن الكلمات على فرالتع رورة يس يف تتدخل

 .معرفيةه البنية الذه ونمو ضجن درجة فباختال رهاسيتف

ن م وانطالقا. عاملةالة رالذاكقدرة ب ضاأي يةبعرال لغةال يف اءة القر ارتباط استنادا إلى ما سبق يمكن استخالص

 عن  همجزعءة، واربعض األطفال في تعلم الق عثرتل ملةالمحت بسبااأل بين نم العاملة ذاكرة قصور ال بدو أني ،ذلك

 قدرة  لما كانتو .المقترحة صللنصو المتزايد دالتعقي اصةوبخ القرائية، لمهماتا على تطرأ التي التغيرات ةمواكب

 ييؤد يةرفعملة اذه البنيموارد هاض انخف نفإ الطفل، لدى ئيةاقرال لكفاءة ا على وعين يرتأث لها املةة العكرالذا

 وتبين. لدراسيا توىوالمس السن عن النظر بغض الصواتية جةالمعلا ياتلاإو ليةفعا يف عجز إلى مباشر كلشب

 إلى نباج ذلك يسيرو ر؛آخ إلى راسيد توىمس من فلالط انتقال مع دتتزاي لماتالك لىع التعرف عةسر أن يضاأ

 عاملةلا ة كراذلا سعة نمو يبدو أن ذلكوب (.فعاليةلبا أو سعةبال راألم تعلق سواء) ةعاملال الذاكرة  قدرة  نمو مع نبج

 .الكلمات على عرفتال بتسارع يرتبط ةعربيال اللغة في

 . ربيةفي الع ئيقراال الفهم في تابعوص إلى لةالعام الذاكرة قدرة ضعف يؤدي: 2 الفرضيةاقشة من

ل الخو .يالقرائ الفهم  أو ةالمكتوب للغة ليةالدال جةلمعالا في خلدتت العاملة الذاكرة  نأ دراسةال هذه  ئجنتا أظهرت

ط تقوى تدريجيا ذا االرتبا، لكن هرائيالعاملة والفهم القذاكرة بين سعة الدال  ارتباطهناك ة األولى، لم يكن نسلا

 ة العربيةي اللغئي فذاكرة العاملة ترتبط باألداء في الفهم القران التبين أفقد  على العموم،والموالية. ات ونالسل خال

 & Daneman & Carpenter, 1980; Goff, Pratt & Ong, 2005: Just)خرىاأل اتللغا رراعلى غ
Carpenter, 1992; Montgomery, 2003; Oakhill, 1982; Oakhill, Yuill & Parkin, 1986; 

Seigneuric & Ehrlich, 2005; Seigneuric, Ehrlich, Oakhill & Yuill, 2000; Swanson, 1999)  . 

 قصورات تكون ذلكبو .لغة المكتوبةال م هوبخاصة ف ،القرائية تمامهال ديقعت ةاملالع رة كاالذ نمو بكواي ،م ث ومن

 اللغة  في قرائيال هم الف في اتبصعو إلى دتقو لتيا فيةمعرال وراتالقص أنواع أرجح أحد العاملة كرةالذاسعة 

 .ةالعربي

 & van Dijk) قروءلمل ذهني وذجنم اءنبو ةوبلمكتغة الال ةدالل تخالصالس الكلمات على التعرف يمهد
Kintsch, 1983)  ،إذ ،نان المعرفيتان العمليتاهات باهية التي تحتاجهاكمية الموارد المعرفية أو االنت تختلفو 

 لكلذ. ة األعلىات الدراسيالمستويفي  وبخاصة، القرائي الفهم  أقل من معرفية موارد  لماتالك على فيستهلك التعر

هذه الدراسة ذلك، إذ  جتائوتؤكد ن .كلماتال على تعرفال ةليلأرعة وستزايد ب يالقرائ الفهم  ءة كفا جنض قعليت

لما ذلك، فة إلى باإلضاو .خرآ اسي إلىمن مستوى در ف على الكلماتعرتتهم في التزيد سرعظ أن المتعلمين حيال

 نأ إلى 10عالجةملل طةوسيال اتجومنتال فظح في لتتدخ العاملة الذاكرة فإن  ،9التدرجيطبعه  القرائي الفهم كان 

 اليةاالنتق مثالتتالب النشيط ظتفاباالح لةماالع لذاكرة ا تؤمنه يالذ مؤقتال نالتخزي حويسم. ليةلدالا المعالجات هينتت

 ,Cowan) المدى البعيدة  لذاكرة ا ومعلومات الحواس من متأتيةال ماتالمعلو بين علللتفا مالئمال الفضاء وتوفير
 ةلدال ناءب أجل من جملةال في زة ارالب ليةالدال العناصر طنشيت ىعل ظاحفلا على رهتس املةة العكرلذااف .(1988

 فسرت، ن ثم مو .للنص كبرة م أو ةماليجإ داللة بلورة  بهدف ة،المصغر أو ئيةجزلا لتمثالتا تخزين وتأمين محلية،

وقد  .يةلعربا غةللا في القراءة  فيوضعي جيدي بين يلقرائا مفهلا في غيريةالت من كبيرا قدرا العاملة رة الذاك قدرة

ي هم القرائهم في الفؤأدا انكة األعلى سعة الذاكرة العامل يذو لالتعليم االبتدائي أن األطفا سنوات اللخ تبين

 بيتجيس بأن لطفلل يسمح ذه القدرة له واستنادا إلى ذلك، فالنمو العادي لعاملة.ذاكرة االسعة عيفي أفضل من ض

 .آخر ىإل تعلمي مستوى من تعقيدها دايزتي التي يالقرائ هم الف تمهما تلباطتلم

 .العاملة ةراكالذ سعة اتساقي لىإ تناداسا ربيةاللغة العفي  ءةراالق في ءاألداب ؤتنبلا يمكن :3 رضيةالف

 لى ذلك،وبناء ع؛ داعمة لةعام ذاكرة  إلى ستندي العمليات القرائية طورتأن  بحثلا اذهطيات من مع ضحيت

ذاكرة يالحظ أن نمو الو .لةمالعا رة اكالذ لسعة تبعا ختلفت يةئالقرا المهمات مع لا فطاأل لامتع ليةاعوف عةرسف

. إلى تفاوت األداء القرائيتؤدي  ملةعاسعة الذاكرة الأن الفروقات في  كما ؛ة القراءحسن األداء في تة يواكب عاملال

ذه القدرة هفلذلك، القراءة.  يفيعضب ةمقارنة راءالق يى جيددلة أعلى لمااكرة العقدرة الذ وكشفت النتائج عن أن

 
 ية.متتال معالجة تاحلقل خال من الداللة يجري ى أن بناءإل( 1978) ديجك انف و كينتش ارأش 9

 نينساإلا فيرمعال امنظال في حصلت ةعظيم ةتكيفي طفرة شيطةن حالة في اإلدراكي يللللتح لىاألو تجااإلنتا تحفظ لتيا الداخلية تاآلليا مون يعتبر 10
(Nairne, 1996). 
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 العاملة  الذاكرة ةسع ضعف نأ لىظر إبالن ؛العربية في اللغة رائيالق بالمستوى هاما انبئتم تكون أن كنيم يةالمعرف

 .لقراءة ا كتساباات في صعوب إلى فضيي

. وتتوافق بيةلعرة اغللفي اي ئارء القاألداب لتنبؤها ايمكناكرة العاملة سعة الذ فقياسات بناء على ما سبق،

 تباالصعوب تنبؤال يمكنها عاملةال ةاكرالذ اختبارات نأث سابقة أظهرت اتائج أبحذه الدراسة مع نت هيامعط

 ;Kail & Hall, 1994; Leather & Henry, 1994)القرائية ياتوالاإل ونم تعترض أن يمكن التي المستقبلية
Seigneuric, Ehrlich, Oakhill & Yuill, 2000; Siegel & Ryan, 1989; Swanson, 1993, 2003; 

Swanson & Ashbakar, 2000; Swanson & Siegel, 2001) . ،تنبؤ فائدة هرظتتمواألكثر من ذلك 

 كرة،مب يةعمر لةمرح يف ف،تكش أن يمكن العاملة الذاكرة  ةسع ياساتق أن في يئقراالباألداء  املةالع ذاكرة لا

ربما كتوبة لجة اللغة الممعاتعثر  أن يؤكد خالصة هذاو. تعلم القراءة  بات فيا صعووهجايو أن نيمك الذين الفطاأل

 ة،والقراء العاملة لذاكرة ا ةسع بين الوظيفي انقتراال ويتضح من ذلك .ملةذاكرة العاقدرة النمو  طراباضب يرتبط

 .يالقرائ اءباألد القدرة  هذه ل التنبئية ةالقوعالوة على 

الذاكرة  تغالل اشعديت لأج من لتدخلل ةئيقرا تباصعو يولد ملةرة العاأن عجز الذاك نايتب دهمي ،ري األخيف

 بحيث يتم ة القراءعليم ت هجامن مراجعة من خالل أو ،مناسبة يبرامج تدردا على بماعتة سعتها ازياد، أو العاملة

 يد األطفال المهددينملة يسمح بتحداعلرة اكالذا سعةم تقييأن كما  .جزة ة العاعاملتخفيف الضغط على قدرة الذاكرة ال

ي ف الالتاختظهر على شكل أن تتم بلق وصعلى وجه الخص القرائية باتلصعوالدراسية عموما، وا الصعوباتب

 التدخل فعاال ومفيدا. كانبكرا، خيص مالتش جرىكلما إذ  ؛اكتساب القراءة

 خالصة

ذهنية شطة النألمجموعة من افي داء وتشرط األومات، لعالم ةجالمع م انظ فيسية رئي بنية لعاملةرة االذاكتعتبر 

. وتبين من ائيمات والفهم القركلف على التحديدا التعرو ،ئيةقرالت االعملياعلى  ملةعاة الذاكرف الوتشر. ة كالقراء

من و. ةللعاما رة اكذقدرة ال سنحتبط بيرت لعربيةفي اللغة ا رائياألداء الق نمون ذه الدراسة أهج ة نتائشمناقو عرض

ت همالميد اتعق تواكبخر ى آراسي إلوى دمستمن  الذاكرة العاملةرة حصل في قدت تيلغيرات النمائية االتثم، ف

معالجة بين جيدى وضعيفي القراءة في  روقاتف إلى ؤدييذاكرة العاملة أن تباين سعة ال ضاأي انجلىو. القرائية

التعرف على أو  الدنياة لقرائيا تعمليااللة ألي لة فيالعام رة ذاكال ة ردق تدخلتذلك،  إلى جانبو. وبةاللغة المكت

رة بما أن نمو قدرة الذاكو هم القرائي.لفأو اا عليللقرائية اامليات للعر كبموارد معرفية أيص أجل تخصن م تكلماال

ت قدرة ياساق إلىا دانتوبة اسة المكتجة اللغالمعوى مستالتنبؤ بء القرائي، يمكن األدا يفضي إلى تحسنعاملة ال

 لصعوباتبا نيل المهددطفااأل ةالعامل اكرة ة الذقدريم يكشف تقيأن يمكن ة إلى ذلك، افباإلض. ولةمالعا كرة ذاال

 ةلعاملذاكرة اقصورات ال دخل فيمكن بلورة برامج تي ذلك اء علىوبن. لبدء في التعلم النظامي للقراءة ا بلق يةالقرائ

 ،ةراسذه الدتائج ه، حسب نةلعاملا رة الذاكسعة عجز اال، فوإجم الحقا. ةيئل قرااكي مشسبب فكن أن تتالتي يم

يمكن  هذه الدراسة في أنه ستنتاجات التطبيقية لى بعض االجلوتت .ألطفالئية لدى اقرا وباتصع ؤدي إلىيمكن أن ي

نا إليها لتوص يتات الطيالمعإلى أن  النظرءة، بلقرافي ا كمؤشر على األداءستعمال قياسات الذاكرة العاملة ا

ن اعتماد مكذلك، ي وبناء علىءة. من جيدي القرانى أد انت سعة ذاكرتهم العاملةقراءة كأن ضعيفي ال أظهرت

 قرائية.ن صعوبات وواجهيرة العاملة كأداة لمساعدة األطفال الذين دريب الذاكت

 توصيات عامة

 .ذاكرة العاملةقدرة الة بلعربياة للغي اف ةيئنشطة القرااألاط رتبا اهرظم في أبحاث أخرىإنجاز  -

 العربية.للغة باألداء القرائي في اسعة الذاكرة العاملة  اتقياس قوة تنبؤ لبحث فيتعميق ا -

 .ة ادة تأهيل الذاكرة العاملة لدى ضعيفي القراءإعاستعمالها في الذاكرة العاملة من أجل  تدريببرامج  تكييف -
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