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 الملخص

ءة هارات القرامماتها في الذاكرة الصوتية( وإسها -التسمية السريعة –هدفت الدراسة إلى الكشف عن عالقة المعالجة الصوتية )الوعي الصوتي 

ل لدى ك لغة العربيةية( بالطالقة قراءة الكلمات غير الحقيق -طالقة قراءة النص -سرعة فهم الجملة -دقة فهم الجملة -المختارة )تعرف الكلمة

 ( طفالا 121) لدراسة منا، وتكونت عينة االرتباطيالمنهج الوصفي من األطفال العاديين ومقارنتها بذوي صعوبات التعلم، واستخدمت الدراسة 

معالجة العمليات  ( طفل من ذوي صعوبات القراءة. وقد استخدمت عدة أدوات منها اختبار20منهم ) ،من الصف الثالث والخامس االبتدائي

تية معالجة الصون كفاءة الأواإلمالء. أظهرت نتائج تحليل اختبار )ت( وفهم المقروء القراءة ات الطالقة في الصوتية بفروعه الثالث، واختبار

تائج ن. وأثبتت نلمرحلتيقراءة، وأن مهارة الوعي باألصوات أهم عامل مفرق بين الفئتين في كال اتميز األطفال العاديين عن ذوي صعوبات ال

ل لدى األطفا لقراءةاومهارات  يالوعي الصوتي والتسمية السريعةتحليل االنحدار الخطي المتعدد وجود عالقة متوسطة إلى قوية بين مهارات

عدم رت تية فقد أظهاكرة الصوأما الذ ،التي تنبأت بمهارات القراءة لدى المعسرين قرائياا هي فقط في حين أن مهارة التسمية السريعة  ،العاديين

ربية مقارنة ي اللغة العفمالئي . تمت مناقشة النتائج فيما يتعلق بالنظام اإللدى كال الفئتين قدرة على التنبؤ بأي من مهارات القراءة المختلفة

باشرة؛ بصورة م تطوير برامج تدعم مهارات المعالجة الصوتيةبوفي ضوء النتائج أوصت الدراسة  ،ةبالنظم األخرى في اللغات المختلف

ل قبلية تتناوحوث مستبلتحسين اكتساب المهارات القرائية في مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة االبتدائية، كما شجعت الدراسة على إجراء 

 ي الصعوبات القرائية.المعالجة الصوتية كبرنامج تدخل لألطفال من ذو

 

عالجة الم -القراءة صعوبات -الفهم القرائي –الطالقة  –التهجئة –الصوتيةالذاكرة –السريعةالتسمية –الوعي الصوتيالكلمات المفتاحية: 

 الصوتية

Abstract 

This research aimed to reveal the relationships of phonological processing skills (phonological awareness - 

rapid naming - phonological memory)  andtheir contributionstoselected reading skills (word recognition–

fluency of sentence comprehension –text reading fluency– non word reading fluency ) in Arabic language in 

order to compare between children with reading disabilities (RD) versus normally development (ND) 

children  using a descriptive correlative approach.The sample consisted of 121 children from third and fifth 

primary grades، including 20 children with reading disabilities. Several   tools have been used to measure 

Phonological Processing skills، reading and spelling skills. The results of the T test revealed that 

phonological processing efficiency distinguishes normally developing children from those with reading 

disabilities، and the skill of phonological awareness is the most important discriminative factor between the 

two groups in both grades. The results of multiple linear regression analysis proved a moderate tostrong 

relationship between two of the phonological processing skills، phonological awareness and rapid naming، 

and reading skills among NDchildren، while only rapid naming  could  predict reading fluency and fluency 

of reading comprehension skills among children with RD;however،phonological memory showedno 

significant relationships with any of the reading skills.  The results were discussed in respect of  

orthographysystem ofArabic language compared to other orthography systems in otherlanguages.One of the 

recommendations is developing programs to support phonological processing skill in order to improve the 



 
acquisition of literacy skills in  primary and pre-school grades. The researchalso encouraged execute future 

investigations on phonological processing as an intervention program for children with readingdifficulties. 

 

Keywords: Arabic reading- phonological awareness - rapid naming - phonological memory-Decoding - 

Word recognition – Fluency - Reading Comprehension-phonological processing- Reading disabilities  

 

 المحتوى النظريالمقدمة و

اكم الخبرات دثة، ثم تترم المحاويعتبر االستماع أكثر أشكال اللغة ظهوراا، ث ،تظهر اللغة بأشكال مختلفة كالتحدث واالستماع والقراءة والكتابة

فة في البناء الطفل األل شكل لدىومع تراكم الخبرة واستمرارها يت ،لتصل إلى اللغة المكتوبة فالخبرة اللغوية المبكرة تشكل قاعدة متينة للقراءة

ا تعتبر اللغة في هو(. 2008اللغوي كما تتوسع دائرة مفرداته ويصبح لديه المعرفة بأنماط مختلفة للجملة )بن صديق  ذا الجانب مرتكزاا أساسيا

وأي مهارة  متشابكةوه، كما أن جميع المهارات اللغوية متداخلة لتنمية شتى المهارات األخرى التي يكتسبها الفرد في مختلف مراحل نمو

 (.2009يكتسبها الفرد تساعده على اكتساب المهارات األخرى )مطر والعايد، 

ا من اللغة الشفهية وقد تناول العديد من الباحثين الصلة  ،دور األساسي في اكتساب اللغةوله ،يعتبر النظام الصوتي )الفونولوجي( جزءاا أساسيا

 & ,Gillon, 2007; Hatcher &Hulme, 1999; Smythe, Everatt)اإليجابية بين تطور القراءة والكتابة ومهارة النظام الفونولوجي

)Salter, 2004; Stanvoich, 2000 ،  2000(وتؤكد( Snowling فلكل لغة أصوات محددة  ،على ضرورة تعليم أصوات الحروف

لذا فهي الخطوة الهامة التي يجب  ،تتجمع هذه األصوات لتعطى مقاطع، ثم كلمات، ثم جمال. وتعتبر األصوات هي المادة الخام للكالم ،لرموزها

ا للعسر القرائي، والذي يرى أنه ناتج عن عجز في أولى م ستويات اللغة وهو: تدريب األطفال عليها. ومن هنا جاء التفسير األكثر شيوعا

 .(Gallagher, Firth &Snowling, 2000)المستوى الصوتي، بسبب الصعوبة في تجهيز أصوات الكالم لدى الفرد 

أن القصور في العمليات المعرفية يعتبر أحد أهم العوامل المسئولة  Barbosa, Miranda, Santos, and Bueno (2009) ذكر كل منولقد 

كتابة، و معالجة العمليات الصوتية هي أحد أهم هذه العمليات المعرفية، فارتبط مصطلح معالجة األصوات بتطور عن صعوبات القراءة وال

تتكون مهارات معالجة  Wagner and Torgenson )1987(وبناء على تقسيم   ،مهارات القراءة والكتابة وبصعوبات القراءة تحديدا

( القدرة على االسترجاع من القاموس 2) ،ي بأصوات الحروف والرموز في اللغة المنطوقة( الوع1األصوات من ثالث دعائم أساسية هي: )

في الذاكرة العاملة. وتشير معظم الدراسات إلى أن السبب في  ( القدرة على التخزين والتعامل مع المعلومات الصوتية المرمزة3) ،اللغوي

 ,Macmillan, 2002; Mann & Foy, 2003; Michal)صعوبة القراءة والتهجئة يقف خلفها الضعف في الوعي الصوتي للغة مثل:  

Dougherty & Deutsch, 2007; Peeters , Verhoeven, Moor & Balkom 2009) 

 ,.Gallagher et al)من مشكالت في النموذج الصوتي للنظام اللغوي أي يقع تحت ما يسمى بالعسر القرائي ينشومن هنا فإن العجز الذ

ا ما بين الصعوبة في العمليات الصوتية والصعوبة  Lyon, Shaywitz and Shaywitz (2003)حيث يرى كل من ،(2000 بأن هناك ربطا

)Adams ,وإن تقييم العمليات الصوتية يعطي فكرة مهمة عن المهارات التي يستخدمها األطفال ليتعلموا مهارة القراءة  ،في القراءة

بأن العمليات الصوتية قادرة على التمييز بين األطفال   Everatt, Smythe, Ocampo and Veii (2002)وهذا ما أكده كل من (1990

 ال العاديين.المصابين بالعسر القرائي من األطف



 
ا للمواصفات الهجائية للغات المختلفة فقد يتباين ارتباط العمليات الصوتية مع قدرات القراءة بناء على طبيعة العالقة من حيث الت عقيد أو وفقا

يصعب فيها الوضوح بين الحرف وصوته. ويعد التعامل مع مستويات مختلفة للوعي الصوتي في اللغات ذات الطابع الهجائي المعقد والتي 

ا  الربط بين الحرف وصوته مثل اللغة اإلنجليزية شيئاا  حيث يعتبر الوعي باألصوات من أقوى المؤشرات على دقة وسرعة القراءة في  ،حتميا

ا  ،اللغة اإلنجليزية واليونانية أو  في اللغات األخرى ذات الطابع الهجائي السهل كاأللمانية واإلسبانية في حين أن قدرته على التنبؤ تقل  تدريجيا

 & Holopainen, Ahonen, & Lyytinen,  2001; Seymour, Aro & Erskine, 2003; Wimmer, Mayringer)الفنلندية

Landerl, 2000) ،فتعتبر  ،بينما  تنبثق مهام التسمية السريعة على أنها مؤشر هام للتنبؤ بالقراءة عند هذه اللغات ذات الطابع الهجائي السهل

ها التسمية السريعة أفضل من مقاييس الدقة في التفريق بين القراء العاديين وذوي الصعوبات عندما تكون العالقة مباشرة بين الحروف وأصوات

(Goswami, 2005)  . 

 اإلنجليزية ولى واللغةألغة والتي هدفت إلى الكشف عن دور الوعي الفونولوجي في النمو القرائي في اللغة الصينية ك Ying (2006)أما دراسة

 ءة في اللغةي القرافكلغة ثانية، أوضحت النتائج أن مهارات الوعي الصوتي ينبئ  بالنجاح في القراءة حيث تنبأ الوعي بالسجع بالنجاح 

النجاح في ع يتنبئان بوالسج تاإلنجليزية في الصفوف األولية، أما الوعي بالفونيمات فإنه يتنبأ بالنجاح في الصفوف األعلى، والوعي بالفونيما

ى االعتماد علبلسريعة القراءة باللغة الصينية في الصفوف األولية دون العليا. يتضح مما سبق  تباين إسهامات الوعي الصوتي والتسمية ا

 وضوح النظم الهجائية للغة.

ن األبحاث المتاحة والتي تُظهر العالقات المتناظرة بين وأما فيما يخص الذاكرة الصوتية كمهارة من مهارات العمليات الصوتية فهناك القليل م

لكلمة الذاكرة الصوتية والقراءة، فعلى سبيل المثال في دراسة طولية للغة الفنلندية ذات النظام عالي الوضوح تنبأت الذاكرة الصوتية بتعرف ا

.وفي دراسة للتعرف على الكلمات (Dufva, Niemi, Voeten, 2001)في الصفين األول والثاني، وكانت مرتبطة بشكل كبير بفهم المسموع

 & Steinbrink)لدى أطفال الصف الثاني من متحدثي اللغة األلمانية فرق القصور في الذاكرة الصوتية بين القراء الضعاف والجيدين 

Klatte, 2008)كل من . ووجدSmythe, Everatt, Gyarmathy, Ho, and Groeger (2003)  الذاكرة الصوتية قد ميزت بين  مهامأن

تناولت دراسة كما  أطفال الصف الثالث ذوي صعوبات القراءة والعاديين في اللغة اإلنجليزية،  في حين أنها لم تفرق بين األطفال الصينيين.

Barbosa et al. (2009) اني الكلمات، النحو، التعرف على الفروق في الذاكرة الصوتية والوعي الفونولوجى، والمهارات اللغوية )مع

الخصائص الصوتية( بين األطفال البرازيليين من ذوى العسر القرائي والعاديين، وأشارت النتائج إلى وجود قصور في هذه الجوانب لذوى 

سات كان تأثير صعوبات القراءة مقارنة بالعاديين، وتقوم التدخالت المبكرة بتحسينها وهذا يؤدى لتحسن المهارات القرائية. وفي معظم الدرا

 الذاكرة الصوتية هو األضعف على تعرف الكلمات من الوعي الصوتي.

ي تعتبر في ضوء النماذج السابقة للغات المختلفة، نأتي للدور الذي تلعبه معالجة العمليات الصوتية في اللغات السامية كالعربية والعبرية والت

 تطور في اإلسهام شأنها من الميزة واضح وثابت وإن هذه وصوتها الكلمة شكل بين العالقة أن أي لغات ذات نظام هجائي شفاف وواضح جدا

-Saiegh)أخرى ناحية من القراءة في الصوتي التركيب إلستراتيجية كبيرة وفي فاعلية ناحية، من الكلمات قراءة على عالية وقدرة سريع

Haddad, 2008)،   ة و التي أما النص العربي  فلديه فرق إضافي حيث يتباين الوضوح باالعتماد على النص المقروء،  فالنصوص الُمشكل

ا  ،عادة ما تشترك في صفات تساعد في تمييز صوت الرموز المكتوبة للقارئ المبتدئ ُ  تلك الصفات غالبا ا التي فق  ما ت د من النصوص األكثر تقدما

 ,Abu-Rabia)يما بعد الصف الثالث االبتدائي حيث تنتقل النظم اإلمالئية من كونها سطحية إلى كونها عميقة ومبهمةقد يواجهها األطفال ف

2000; Share, 2008)  باإلضافة إلى تأثير ظاهرة ثنائية اللهجة والتي تختلف فيها بعض األصوات في اللهجة المحلية المنطوقة عن اللغة .

أن المتعلمين العرب من صغار السن يؤدون بشكل أقل جودة على مقياس  Saiegh-Haddad (2005)د وجدت العربية الفصحى المكتوبة فق

 الوعي الصوتي بناء على اللهجة المحلية مقابل أدائهم على المقياس القائم على اللغة العربية الفصحى.



 
دقة عي الصوتي بقة الولعبرية، فإن الدراسات التي توضح عالوبالتفكير في هذا التحوالت والظواهر التي تؤثر على كل من اللغة العربية وا

، (Geva& Siegel, 2000)تعرف الكلمة في اللغة العبرية موجودة ودالة ولكن تعتبر بشكل عام أقل مما تم مالحظته في اللغة اإلنجليزية 

لذي يشرح اوجدت أن الوعي باألصوات العامل الوحيد Everattand Al Mannai (2005)بينما الدراسات على اللغة العربية كدراسة 

الب بالصف طعلى Abu-Rabia, Share and Mansour (2003)ة.وفي دراسة التباين في دقة قراءة الكلمات في اللغة العربية الُمشكل  

ا مع القصوالخامس من ذوي صعوبات القراءة المتحدثين باللغة العربية وِجد أن القصور في الوعي الصوتي كان مرتب هارة فك مر في  طا

مية السريعة ألهمية مهارات المعالجة الصوتية )الوعي باألصوات والتس Taibah and Haynes (2010)وفي دراسة، الرموز )التهجئة(

ن دى عينة مل حقيقية(والذاكرة الصوتية( وإسهاماتها في مهارات القراءة )قراءة الكلمة وسرعة قراءة النص وسرعة قراءة الكلمات غير ال

اءة مهارات القرلصوتي واالطالب السعوديين من الروضة والصفوف الثالثة األولى، أظهرت النتائج أن االرتباط األكثر داللة كان بين الوعي 

ا، كما توصل أبو الديار ائج مماثلة في إلى نت (2012) وبدرجة أقل كانت التسمية السريعة.  أما الذاكرة الصوتية فكان تأثيرها غير دال إحصائيا

 إن الدراساتفا بعده عينة من الكويت من طالب الصف الثاني والثالث والرابع والخامس.وفيما يتعلق بمؤشرات القراءة في الصف الثالث وم

لى قراءة ال إاالنتق وقع عندتشير باتجاه تقليص القوة الخاصة بالوعي الصوتي للتنبؤ بمهارات القراءة ، وتزيد قدرة الذاكرة الصوتية على الت

 .(Abu-Rabia, 2007)ة في اللغة العربية النصوص غير الُمشكل  

ا في اكتساب مهارات القراءة والكتاب باإلضافة إلى  ،لغة العربيةة في اليتبين من النتائج السابقة أن المعالجة الصوتية تلعب على األقل دورا جزئيا

لذلك ركزت .و(Everatt & Elbeheri, 2008)ة خاصة عندما تزيد خبرة األطفال في النصوص غير الُمشكل   ،أنها تتباين بين الصفوف

رحلتين لتنبؤ بين مة على االدراسة الحالية على أطفال الصف الثالث والخامس االبتدائي إلتقانهم مهارات القراءة ولمقارنة العالقات والقدر

 علمي ذويلميدان صعوبات التعلم وغرف المصادر، وكذلك من خالل التواصل مع م لباحثيناعمريتين مختلفتين. ومن خالل مالحظة 

تبارات لى االخصعوبات التعلم بالمدارس، وجد أن التركيز الحالي على تشخيص األطفال من ذوي صعوبات القراءة يعتمد وبشكل كامل ع

ية )الوعي مليات الصوتلجة العمعاالمكونة لباه إلى المهارات الثالث األساسية اإلدراكية والمعدلة غير المقننة على البيئة السعودية دون االنت

 صوتية وتشرحالجة الباألصوات، التسمية السريعة، والذاكرة الصوتية(.لذلك جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على أهمية دور مهارات المع

تحسين غلب عليها لفية التية قياسها والمشكالت المحددة المتعلقة بها وكيطبيعة عالقتها بمهارات القراءة وصعوباتها، وذلك للتعرف على كيف

 عملية القراءة. 

 

 

 وأهميتها مشكلة الدراسة

ة لمن نيفات متعددباين تصبحاث السابقة تباين مجتمع األفراد ذوي صعوبات القراءة، ولقد ظهر من خالل هذا التيظهر من نتائج الدراسات واأل

ا للمهارات الفرعية ذات العالقة بمهارة القراءة والتي يظهر القصور فيها دوناا عن غي لديهم صعوبات قرائية اسة ا تحاول الدرمو، رهاتبعا

 رات الفرعيةبالمها الحالية الكشف عنه هو الفروق بين األطفال العاديين وذوي صعوبات القراءة من حيث االرتباط والقدرة على  التنبؤ

رية لكل رحلة عمموتية بمهارات القراءة مع مراعاة التقدم في العمر و درجات االختالف و نسبتها في كل وخاصة مهارات المعالجة الص

غة العربية راءة في اللؤشرات القمباإلضافة إلى أن متباينة تبعا الختالف النظام الهجائي للغة، -كما تبين سابقا  -بحاثاألالنتائج ، حيث أنمجموعة

وعي الصوتي نسبية للما زالت اإلسهامات ال، ة.من هناقد تتباين بين الصفوف، خاصة عندما تزيد خبرة األطفال في النصوص غير الُمش كل  

 والتسمية السريعة والذاكرة الصوتية في اللغة العربية تحت االكتشاف.



 
 مجال قد تمتهذا ال في تناول تأثير المعالجة الصوتية في مهارات القراءة، حيث إن معظم األبحاث والدراسات في وتتلخص أهمية الدراسة

معالجة  ، ودلت العديد من المؤشرات على أن (Adams, 1990; Gillon, 2007; Snowling, 2000)على اللغة اإلنجليزية كدراسة 

ا في تطوير مهارة جد فية التي توت المعرتعرف الكلمة، تمد الدراسة التربويين بصورة واضحة عن بعض المتغيرا األصوات يعد عامالا أساسيا

 لدى التالميذ ذوي صعوبات القراءة،  مما يساعد في التشخيص وطرق العالج المناسبة. 

ظهار حالية على إاسة الفتعمل الدر وبما أن هناك ندرة واضحة في األدوات التشخيصية لذوي صعوبات القراءة والمقننة على البيئة السعودية،

م برامج لى تصميمقياس والتأكد من مصداقيته يقيس مهارات العمليات الصوتية، مما يساعد على التشخيص الدقيق والذي بدوره يساعد ع

 سة في تبصيرم الدراالتدخل المدعمة بتنمية مهارات العمليات الصوتية المناسبة للتالميذ عامة، ولذوي صعوبات القراءة خاصة، كما تسه

فيها،   ة واالختالفالعمري المعلمين والخبراء والمهتمين بطبيعة العالقات بين مهارات المعالجة الصوتية و مهارات القراءة وبطبيعة المرحلة

 خيصية. التشو  مما يؤدي لفتح المجال في إجراء العديد من الدراسات والبحوث بهدف الوصول إلى أنسب الوسائل واألساليب التربوية

 تساؤالت الدراسة

 تتبلور مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس اآلتي:

 البتدائية؟المرحلة اكيف تؤثر مهارات المعالجة الصوتية في مهارات القراءة المختلفة لدى األطفال العاديين وذوي صعوبات القراءة في 

 يتفرع منها األسئلة اآلتيه:

 العاديين وذوي صعوبات القراءة؟ العمليات الصوتية بفروعها الثالث بين األطفالفيمهارات معالجة ما الفرق  •

 ة؟ما عالقة مهارات المعالجة الصوتية بمهارات القراءة لدى األطفال العاديين واألطفال من ذوي صعوبات القراء •

 أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة الحالية إلى

ة( اكرة الصوتيارة الذوالمتمثلة في )مهارة الوعي الصوتي، مهارة التسمية السريعة ومهبحث العالقة بين مهارات المعالجة الصوتية  •

لقراءة وي صعوبات ايين وذوبين مهارات القراءة المختلفة )التعرف على الكلمة، فهم الجملة والطالقة في القراءة( لدى التالميذ العاد

 خالل المرحلتين الثالث والخامس االبتدائي.

 روق بين التالميذ العاديين وذوي صعوبات القراءة في تباين هذه العالقات وتنبؤها بالقراءة.الكشف عن الف •

 منهج الدراسة

ية التسم -صوتيلوعي البنيت الدراسة على أساس المنهج الوصفي االرتباطي؛ لتوضيح العالقة بين مهارات المعالجة الصوتية المتمثلة في )ا

فال أط منقراءة صعوبات ال الفهم( لدى األطفال العاديين وذوي -الطالقة  -ت القراءة المختارة )التهجئة الذاكرة الصوتية( ومهارا-السريعة 

لقراءة، عوبات اصالصف الثالث والخامس االبتدائي، من خالل الكشف عن وجود فروق في المعالجة الصوتية بين األطفال العاديين وذوي 

 مدى االرتباط بينها وقدرتها على التنبؤ. والكشف عن العالقات بين المتغيرات لمعرفة

 عينة الدراسة

ا من أربع مدارس حكومية منها مدرستين للبنات واألخرى للبنين بواقع مدرسة في كل منطقة تعليمية من أطفال ال صف تم اختيار العينة عشوائيا

(، وانحراف معياري 9.81ات، بمتوسط حسابي بلغ )( سنو11-8.10بمدينة جدة والذين تتراوح أعمارهم بين ) الثالث والخامس االبتدائي

الزمني لتلك  (، ويرجع اختيار الباحثة لهاتين المرحلتين العمريتين لنمو المهارات األساسية للقراءة بحيث يمكن قياسها وأيضا العمر1.057)

عوبات التعلم بناء على محكي االستبعاد والتباعد المرحلتين مما يسمح بالمقارنة النمائية لخصائص ذوي صعوبات التعلم. وتم تعيين فئة ذوي ص

تم مراجعة ملفات الطفل/الطفلة للكشف عن أي مشكالت صحية أو نمائية قد تؤثر على قدرات األطفال في التعلم واستبعادهم، ومن كان  حيث

 تم تحويل ذوي صعوبات التعلم حيث متوسط أعمارهم أكبر من أقرانهم بعام أو أكثر.أما محك التباعد فقد تم من خالل تشخيص األطفال

 معيارية، درجات إلى )األدوات شرح ) انظرالتحصيلي  تعرف الكلمة، واختبار )األدوات شرح انظر (للذكاء رافن اختبار في الخام الدرجات



 
 صعوبات ذوي من تصنيف الطفل تم وعليه ،تعرف الكلمة التحصيليالختبار  المعيارية والدرجة للذكاء المعيارية الدرجة التباعد بين وحساب

 الحدي، وأصبحت الذكاء وذوي المتفوقين الباحثة األطفال واستبعدت فأكثر، واحداا صحيحا المعيارية الدرجات بين التباعد كان إذا القراءة تعلم

 (:1رقم ) كما هو موضح في جدولطفل وطفلة من ذوي صعوبات التعلم،  20منهم وطفلة،  ( طفالا 121)الكلية الدراسة  عينة

 ( خطوات الوصول للعينة األساسية وتصنيفها1جدول رقم )

 عدد األطفال العاديين الصف
عدد األطفال ذوي صعوبات 

 القراءة
 االنحراف المعياري متوسط العمر

 0.453 8.84 10 51 الثالث

 0.483 10.71 10 50 الخامس

 ــــ ــــ 8 39 ذكور

 ــــ ــــ 12 62 إناث

 1.057 9.81 20 101 اإلجمالي

  .(0،92) معامل االرتباطوكانت قيمة Inter-rater Reliabilityوقد حصل تم الحصول على ثبات المطبقين 

 أدوات الدراسة

لعقلية، وتحديد معامل يهدف المقياس إلى تقدير القدرة ا: (1987،الملونة )القرشي المتتابعة للمصفوفاتJohn Raven اختبار الذكاء -1

ب( يتضمن كل قسم )( فقرة، مقسمة إلى ثالثة أقسام )أ(، )أب(، 36وهو اختبار غير لغوي، ويتكون من )لدى األفراد،  IQالذكاء 

الصحيح  ر الجزء( فقرة، وتتكون كل فقرة من المصفوفات على شكل معين اقتطع منه جزء، وتحته ستة أجزاء على الطفل اختيا12)

ءة، وذلك من لتشخيص األطفال ذوي صعوبات تعلم القراوقد استخدم  (.2008وآخرون،؛ كاظم 1987الذي يكمل الفراغ )القرشي، 

امل بط متغير معتخدم لضخالل إيجاد التباعد بين الدرجة المعيارية الختبار الذكاء والدرجة المعيارية لالختبار التحصيلي، كما اس

لتتابع، أما معامالت با 0.50، 0.60كويني متوسطة حيث كانت معامل الصدق التالزمي والت الذكاء عند إجراء المعالجات اإلحصائية.

 . 0.91-0.79الثبات في ثبات إعادة التطبيق فهي مرتفعة نسبيا وتتراوح ما بين 

هدف االختبار ي )طيبه وآخرون،تحت النشر(.Test of Reading and Spelling (ToRS)واإلمالء المقنن ألطفال اختبار القراءة  -2

 ختباراتهاإحدى ،ولقد استخدم من الصف األول إلى الصف السادس االبتدائي ل ذوي صعوبات تعلم القراءةتشخيص األطفاإلى 

 ين المهاراتالرتباط بإليجاد معامالت ا ، وبقية االختبارات األخرىلتحديد األطفال من ذوي صعوبات التعلم)اختبار تعرف الكلمة( 

 ،ولقدةت الفرعياالختبارا الصوتية. يعتبر االختبار بطارية تشمل مجموعة منالفرعية للقراءة وبين مهارات معالجة العمليات 

وقد ،ت التدريبيةللفقرا تضمنت كل االختبارات الفرعية ثالث فقرات تدريبية ويمكن للفاحص أن يقدم تغذية راجعة للطفل أثناء تأديته

 استخدم منها ما يلي: 

لمفحوص أن االكلمات حيث يتطلب من  قراءةمهارة في الصعوبة، لقياس كلمة تتدرج  50، ويتكون من اختبار تعرف الكلمة •

 (.0.97، وقد بلغ معامل الثبات ألفا كرونباخ لفقرات االختبار )يتعرف على الكلمات ويلفظها بشكل صحيح

ة تحتوي على جملة قرففقرة، كل  28تم تصميم االختبار ليقيس الدقة والسرعة في فهم الجملة، وهو عبارة عن :اختبار فهم الجملة •

م ثات األربعة الختياراكلمة واحدة أو كلمتين، وعلى المفحوص أن يقرأ الجملة ثم يختار اإلجابة المناسبة لتكملتها من  هاتنقص

لصحيحة اجابات ، يتم إيقاف المفحوص بعد ثالث دقائق وتحسب الدرجة النهائية هي عدد اإليضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة

 (. 0.89لمفحوص في ثالث دقائق، وقد بلغ معامل الثبات لالختبار ألفا كرونباخ )التي أتمها ا

نص قصصي  12الطالقة عند األطفال في قراءة النصوص، ولقد احتوى على االختبار يقيس : اختبار طالقة قراءة النص •

إلى لكل مرحلة نصين مختلفين، وتبدأ من نصوص قصيرة سهلة بحيث تكون مختلف ويمثل مستويات متدرجة في الصعوبة، 



 
نصوص أكثر تعقيداا من الناحية التركيب والمفردات، ويطلب من الطفل القراءة بصوت جهري والدرجة النهائية هي عدد 

 (.0.97-0.84الكلمات الصحيحة المقروءة في الدقيقة الواحدة، وتراوحت معامالت ألفا كرونباخ لالختبار )

لتي تتدرج من كلمات غير حقيقية )كلمات ليس لها معنى( ، وا ةكلم 35يتكون االختبار من : طالقة قراءة الكلمة غير الحقيقية •

 راءتهاوقبدقة وسرعة، وهو يقيس سرعة تهجئة الكلمات  ذات مقطع صوتي إلى ثالثة مقاطع  وعلى المفحوص أن يقرأها

 ةوتكون الدرج الممتحن القراءة بصوت جهري ويتم إيقافه بعد دقيقة واحدة ، بطريقة ربط الحرف/المقطع بالصوت، يطلب من

 (.0.94بلغ معامل ألفا كرونباخ )قد صحيحة في دقيقة واحدة، والالكلية هي مجموع الكلمات 

ختبار االيقيس )طيبة وآخرون، تحت النشرTest of Phonological Processing ((ToPP .)مقياس معالجة العمليات الصوتية -3

حديد قام، وتمعالجة األصوات من حيث الوعي بمكونات الكالم الشفوي والقدرة على االسترجاع السريع للحروف واألشكال واألر

عة م تغذية راجحص أن يقدالتابعة لهذا االختبار ثالث فقرات تدريبية ويمكن للفا تضمنت كل االختبارات الفرعية ،ولقدالذاكرة الصوتية

 ديته للفقرات التدريبية، ويشمل على اختبارات تقيس المهارات التاليةللطفل أثناء تأ

ث احتوى صوات؛ حي: اختبار حذف المقاطع واألاختبارين فرعيين لقياس مهارة الوعي الصوتي، أوالا يوجد  مهارة الوعي الصوتي: •

ثال كلمة عبد منها )على سبيل الم كلمةالمفحوص يحذف حيث فقرة متدرجة في الصعوبة تبدأ بكلمات مركبة  20االختبار على 

ية من ، وتتدرج في الصعوبة في حذف مقطع صوتي إلى حذف وحدة صوتالرحمن؛ قل عبد الرحمن من غير أن تقول الرحمن(

، وقد تم الحصول (0.97معامل ألفا كرونباخ )،وكلمة، والدرجة الكلية هي مجموع اإلجابات الصحيحة من المجموع الكلي للدرجات

مع الرتباطي امعامل الصدق ، و(0.89مقداره ) معامل ألفا كرونباخخالل هذه الدراسة وحصل على من ت المقياس أيضا على ثبا

ا (. 0.93هو )الدرجة الكلية لالختبار  حيث يطلب من الطفل ، فقرة 20ويحتوي على :االختبار الفرعي دمج المقاطع واألصوات؛ ثانيا

 تي تتكون منلكلمة الايسمعها عبر التسجيل الصوتي ليركب كلمة لها معنى )على سبيل المثال: ما أن يدمج األصوات المنفردة التي 

جابات موع اإل، ويتدرج من دمج مقاطع صوتية إلى دمج وحدات صوتية، والدرجة الكلية هي مجهذه األصوات ُصنـ     ــدوق؟(

ألفا على معامل  (، ومن خالل الدراسة الحالية حصل المقياس0.83الصحيحة من المجموع الكلي للدرجات،ومعامل ألفا كرونباخ )

 (. 0.73هو )مع الدرجة الكلية لالختبار ، أما معامل الصدق االرتباطي (0.81مقداره ) كرونباخ

سترجاع على اال اختبارات فرعية لقياس مهارة التسمية السريعة، والتي تقيس قدرة الطفل ثالثمهارة التسمية السريعة:هناك  •

تكررة على أرقام م 6 من التسمية السريعة لألرقامتكون اختبار من الذاكرة طويلة المدى. وقد لألرقام والحروف واألشكال سريع ال

رف أو شكل متكرر ح 12فقرة(، أما اختبار التسمية السريعة للحروف ولألشكال فتكون من  72)عددها الكلي لكل اختبار نموذجين 

ي استغرقها المفحوص فقرة(. والدرجة الكلية هي مجموع الثواني الت 72رات الكلي أيضا لكل اختبار على نموذجين أ وب )عدد الفق

(، 0.93)الحروف وفي تسمية النموذج )أ( و)ب(، وكانت معامالت ألفا كرونباخ الختبارات التسمية السريعة لألرقام واألشكال 

( على 0.77(، )0.84(، )0.79فهو )مع الدرجة الكلية لالختبار  ، أما معامل الصدق االرتباطي( على التوالي0.87(، )0.81)

 التوالي. 

الذاكرة الرقمية، اختباري  ثالثة اختبارات فرعية تم توظيفها لقياس الذاكرة الصوتية وهي:يتكون من مهارة الذاكرة الصوتية: •

( أرقام،  7( سلسلة من األرقام  تراوحت في الطول بين رقمين إلى )13احتوى االختباران على ) حيث ،والذاكرة الرقمية العكسية

ويطلب من الطفل تكرار األرقام بنفس الترتيب في االختبار األول،  وبالترتيب العكسي في االختبار الثاني،  والدرجة الكلية هي 

رونباخ لكل من اختبار الذاكرة الرقمية والذاكرة الرقمية العكسية (، وبلغ معامل ألفا ك13مجموع الفقرات الصحيحة من أصل )

( فقرة من الكلمات التي 20( على التوالي. أما االختبار الثالث فهو تكرار الكلمات غير الحقيقية، وقد احتوى على )0.74) ،(0.8)

ا، ويطلب من المف15 -3ليس لها معنى والتي تراوحت كلماتها في الطول بين ) حوص أن يكرر ما يسمعه بشكل صحيح ( صوتا



 
وقد تم حساب  (.0.83معامل ألفا كرونباخ )وقد بلغ ، (20من أصل ) والمجموع الكلي هو عدد الكلمات المنطوقة بشكل صحيح

الصدق االرتباطي مع الدرجة الكلية لالختبار لكل من اختبار الذاكرة الرقمية والذاكرة الرقمية العكسية وتكرار الكلمات غير 

 ( على التوالي. 0.89(، )0.57(، )0.73الحقيقية وهي )

 إجراءات الدراسة

ا أو أكثر، .1 يرفعوا  ين لمذواألطفال ال مراجعة ملفات الطفل واستبعاد األطفال الذين يوجد بينهم وبين أقرانهم فرق في العمر الزمني عاما

ا بحيث أعادوا السنة الدراسية ولم يستطيعوا إتقان جميع المها فال ذوي ستبعاد األطما تم اكرات األساسية المطلوبة لهذه المرحلة، دراسيا

 المشكالت البصرية أو السمعية غير المعالجة.

عينة  لحدي مناتطبيق مقياس رافن للمصفوفات الملونة بصورة فردية، واستبعاد األطفال الموهوبين، واألطفال ذوي فئة الذكاء  .2

 الدراسة.

 اءة )تعرف الكلمة(.تطبيق االختبار التحصيلي للقر .3

 . تشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم وفقاا لمحك التباعد .4

استخدام وذلك ب تطبيق اختبار مهارات المعالجة الصوتية على المجموعتين العاديتين وذوي صعوبات القراءة بشكل فردي لكل طفل؛ .5

ا.الحاسوب والسماعات؛ ليتمكن الطفل من سماع الكلمات واألرقام وتكرارها   بشكل أكثر وضوحا

قياس متطبيق  تطبيق اختبار مهارات القراءة على المجموعتين العاديتين وذوي صعوبات القراءة بشكل فردي لكل طفل، بحيث يتم .6

 .ليوم الثانياقية في التعرف على الكلمة وفهم الجملة في اليوم األول، ومقياس طالقة قراءة النص، وطالقة قراءة الكلمة غير الحقي

 ج الدراسةنتائ

ل اءة واألطفابات القرالكشف عن مدى فاعلية اختبار معالجة األصوات المقنن في التمييز بين األطفال ذوي صعو كان الغرض من هذه الدراسة

وعي ي )مهارة التمثلة فالعاديين لكل من الصف الثالث والخامس االبتدائي. باإلضافة إلى بحث العالقة بين مهارات المعالجة الصوتية والم

ت اور المهارااء على محوقد تم حساب النتائج باستخراج نتائج أداء األطفال بنومهارة الذاكرة الصوتية( الصوتي، مهارة التسمية السريعة 

كل مهارة، لر فرعي الثالث لمعالجة العمليات الصوتية وليس على كل مقياس منهم على حدة وذلك باستخراج متوسطات درجاتهم في كل اختبا

الل ت القراءة خوي صعوباالعاديين وذ األطفاللى الكلمة، فهم الجملة والطالقة في القراءة( لدى بين مهارات القراءة المختلفة )التعرف عو

 المرحلتين الثالث والخامس االبتدائي.

وي صعوبات ديين وذويتطرق السؤال الفرعي األول لمعرفة الفرق فيمهارات معالجة العمليات الصوتية بفروعها الثالث بين األطفال العا

(، للمقارنة بين Independent Samples T-Testاختبار "ت" للمجموعات المستقلة ) الباحثينلإلجابة على هذا السؤال استخدمت القراءة. و

جدول يوضح الومتوسطات درجات مجموعتي الدراسة من التالميذ العاديين وذوي صعوبات القراءة على مقياس معالجة األصوات المقنن، 

 . بناء على الصف الدراسي المجموعتين( الفروق في النتائج بين 2)

 ( 2جدول رقم )

للفروق في متوسطات الدرجات لمهارات )اختبار قياس معالجة Independent – Samples T Test)نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة )

 االبتدائيوالخامس األصوات( لمجموعتي عينة الدراسة الكلية من تالميذ الصف الثالث 

 الفئة المهارة

 الصف الخامس الصف الثالث

العد

 د

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة

العد

 د

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة

مهارة 

الوعي 

 باألصوات

 5.51 18.47 51 عاديين

2.09 
0.041

* 

50 21.34 6.61 

2.92 
0.005

* 
ذوي 

وبات صع
10 14.60 4.48 10 14.90 4.84 



 

 الفئة المهارة

 الصف الخامس الصف الثالث

العد

 د

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة

العد

 د

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة

 القراءة

مهارة 

لذاكرة ا

 الصوتية

 6.07 22.78 51 عاديين

1.52 0.132 

50 24.58 5.69 

2.41 
0.019

* 
ذوي 

صعوبات 

 القراءة

10 19.60 5.80 10 19.80 5.90 

 مهارة

التسمية 

 السريعة

 51 عاديين
188.0

0 
43.99 

-

0.98 
0.328 

50 146.96 27.92 

-

1.65 
0.129 

ذوي 

صعوبات 

 القراءة

10 
203.0

0 
43.84 10 171.80 45.93 

ذوي 

وبات صع

 القراءة

10 
237.2

0 
40.32 10 206.50 45.62 

0.05داللة عند مستوى  *   

بتدائي االخامس والبلغ متوسط حساب مهارة الوعي باألصوات ألداء التالميذ العاديين بالصف الثالث السابق أنه قد  يتضح من الجدول

وي صعوبات ذوهو أعلى من المتوسط الحسابي للتالميذ  التوالي، ( على6.617)(،5.511بانحراف معياري مقداره )( 21.34)( 18.47)

روق ذات داللة ، وهذا يعني وجود ف (  على التوالي4.841، )(4.477بانحراف معياري مقداره )( 14.90، )(14.60القراءة الذي بلغ )

الح صوات لصراءة في مهارة الوعي باألإحصائية بين متوسطات درجات مجموعة األطفال العاديين ومجموعة األطفال ذوي صعوبات الق

ند مستوى وهي قيمة دالة ع( 0.005، )(0.041اختبار )ت( تساوي ) مجموعة األطفال العاديين حيث كانت قيمة مستوى الداللة في

(α≤05،0.) 

قراءة وبات الذوي صع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مجموعة األطفال العاديين ومجموعة األطفالكما يتضح 

هي قيمة غير دالة عند و( 0.132بالصف الثالث االبتدائي في مهارة الذاكرة الصوتية حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار )ت( تساوي )

ف لصن في ا، في حين ُوجدت فروق ذات داللة إحصائية في الذاكرة الصوتية بين متوسطات درجات األطفال العاديي(α≤05،0مستوى )

( 19.80لذي بلغ )( ، وهو أعلى من المتوسط الحسابي للتالميذ ذوي صعوبات القراءة ا5.693( بانحراف معياري مقداره )24.58الخامس )

ي ( وه0.019وي )مجموعة األطفال العاديين حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار )ت( تسا (لصالح5.903بانحراف معياري مقداره )

 (.α≤05،0قيمة دالة عند مستوى )

وي ألطفال ذاعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مجموعة األطفال العاديين ومجموعة وأخيرا، أظهرت النتائج 

تساوي  اختبار )ت( االبتدائي في مهارة التسمية السريعة حيث كانت قيمة مستوى الداللة فيوالخامس لثالث ا يالصففي صعوبات القراءة 

 (.α≤05،0وهي قيمة غير دالة عند مستوى ) ( على التوالي،0.129، )(0.328)

ال العاديين واألطفال من ذوي صعوبات عالقة مهارات المعالجة الصوتية بمهارات القراءة لدى األطفأما السؤال الفرعي الثاني فيتطرق إلى 

حساب معامالت االرتباط )بيرسون( إليجاد العالقة بين كل مهارة من مهارات المعالجة الصوتية وبين مهارات القراءة  تم، وعليه فقد القراءة

بناء على نتائج معامالت االرتباط إليجاد مقدار التنبؤ  (Multiple Linear Regressionالمتعدد ) المختارة ومن ثم تحليل االنحدار الخطي

في الصفين الثالث والخامس االبتدائي، لكل من مهارات المعالجة الصوتية بمهارات القراءة، وقد تم عمل التحاليل اإلحصائية على العينة ككل 

 مهاراتمن  مهارةعرف على الفرق بين تأثير كل بصدد الت الدراسةوألن .وذلك بسبب صغر حجم عينة األطفال من ذوي صعوبات القراءة



 
قامت بإيجاد معامالت االرتباط  -العاديين وصعوبات القراءة -معالجة األصوات على مهارات القراءة المختلفة لكل مجموعة من المجموعتين

 لكل مجموعة على حدة، وهي كالتاليالخطي  واالنحدار

 ( 3جدول رقم )

 (n=101مهارات المعالجة الصوتية ومهارات القراءة لدى األطفال العاديين بالمرحلة االبتدائية )معامل االرتباط بيرسون بين 

 المهارات
تعرف 

 الكلمة

دقة فهم 

 الجملة

سرعة فهم 

 الجملة

طالقة 

 قراءة النص

طالقة قراءة 

الكلمات غير 

 الحقيقية

المهارات 

 الخمس ككل

مهارة الوعي 

 باألصوات
0.588** 0.491** 0.406** 0.485** 0.579** 0.604** 

مهارة الذاكرة 

 الصوتية
0.367** 0.280** 0.212* 0.254* 0.310** 0.345** 

مهارة التسمية 

 السريعة
-0.500** -0.527** -0.516** -0.633** -0.496** -0.603** 

 0.01**وجود داللة عند مستوى  

 0.05*وجود داللة عند مستوى  

قة دعرف الكلمة، عالقة ارتباطية طردية متوسطة القوة بين مهارة الوعي باألصوات وبين كل من مهارات: توجود ( 3)ن الجدول ويظهر م

دارها على كان مق فهم الجملة، سرعة فهم الجملة، طالقة قراءة النص،  طالقة قراءة الكلمات غير الحقيقية والمهارات الخمس ككل حيث

رتباطية طردية وجود عالقة او للتالميذ العاديين. 0.01( عند مستوى داللة 0.604، 0.579، 0.485، 0.406، 0.491 ،0.588التوالي ) 

ت لكلماا طالقة قراءة تتراوح بين ضعيفة ومتوسطة القوة بين مهارة الذاكرة الصوتية وبين كل من مهارات: تعرف الكلمة، دقة فهم الجملة،

في حين  ،0.01( عند مستوى داللة 0.345 ،0.310 ،0.280 ،0.367والي )غير الحقيقية والمهارات الخمس ككل كان مقدارها على الت

 للتالميذ العاديين. 0.05( عند مستوى داللة 0.254 ،0.212عالقتها بمهارة سرعة فهم الجملة وطالقة قراءة النص كان مقدارها على التوالي )

هم فجملة، سرعة ة فهم اليعة وبين كل من مهارات: تعرف الكلمة، ودقعالقة ارتباطية عكسية متوسطة القوة بين مهارة التسمية السر دتوجكما 

  ،0.527- ،0.500-لي )الجملة، طالقة قراءة النص، طالقة قراءة الكلمات غير الحقيقية والمهارات الخمس ككل حيث كان مقدارها على التوا

لجة ة ارتباط بين المعاوبهذا تظهر النتائج أن هناك عالق ين.للتالميذ العادي 0.01( عند مستوى داللة 0.603-، 0.496-، 0.633-،  0.516-

 . متعددار الخطي السلبي على نتائج معامالت االنحد تأثيرلها يكون ال الصوتية وبين مهارات القراءة المختلفة ولكن ليست قوية بحيث 

اإلنحدار  إجراء تحليلببتدائية قدرة مهارات المعالجة الصوتية على التنبؤ بمهارات القراءة لدى األطفال العاديين بالمرحلة االومن هنا تم بحث 

 -لوعي باألصوات ا( لمهارات المعالجة الصوتية والتي تعد المتغيرات المستقلة )مهارة Multiple Linear Regressionالخطي المتعدد )

راءة المختلفة مهارات الق تقلة فهيمهارة الذاكرة الصوتية(، أما المتغيرات التابعة التي يظهر عليها أثر المتغيرات المس -سريعة مهارة التسمية ال

 مل الذكاء،تثبيت عا ، معطالقة قراءة الكلمات غير الحقيقية( -طالقة قراءة النص -سرعة فهم الجملة  -دقة فهم الجملة  -)تعرف الكلمة 

 (.4ول )ر في جدكما يظهى وجود تأثير ذي داللة إحصائية لمهارات المعالجة الصوتية على مهارات القراءة وكانت النتائج الكتشاف مد

 ( 4جدول رقم )

 (n=101نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد ألثر مهارات المعالجة الصوتية على مهارات القراءة لدى األطفال العاديين بالمرحلة االبتدائية ) 

 

مهارة الوعي 

 مهارة التسمية السريعة مهارة الذاكرة الصوتية باألصوات

 -β 0.43 0.408 0.301 تعرف الكلمة

T 4.266 0.512 3.503- 

(Sig). 0.000** 0.61 0.001* 



 
 -β 0.323 0.001- 0.386 دقة فهم الجملة

T 3.057 0.010- 4.287- 

(Sig). 0.003* 0.992 0.000** 

 -β 0.242 0.031- 0.419 الجملةسرعة فهم 

T 2.194 0.304- 4.463- 

(Sig). 0.031* 0.762 0.000** 

 -β 0.278 0.035- 0.521 طالقة قراءة النص

T 2.848 0.386- 6.266- 

(Sig). 0.005* 0.7 0.000** 

طالقة قراءة الكلمات 

 غير الحقيقية

β 0.364 0.028- 0.302- 

T 4.558 0.299- 3.479- 

(Sig). 0.000** 0.766 0.001* 

 0.01**وجود داللة عند مستوى 

 0.05*وجود داللة عند مستوى 

 

 نبحيث أ( 0.000 ومستوى داللة T=4.266تعرف الكلمة )الوعي باألصوات تتنبأ بداللة إحصائية بمهارة ( أن مهارة 4تبين من الجدول )

( من مهارة الوعي 4.3مما يعني أن كل تغيير في مهارة تعرف الكلمة يتأثر بمقدار ) beta= 0.430 p)< (0.01 معامل الوعي الصوتي كان

 (يقل الزمنحيث )بفكلما زادت السرعة في االسترجاع  (beta= -0. 301 p<0.05)في حين أن تأثير مهارة التسمية السريعة أقل ،الصوتي

  مهارة الذاكرة الصوتية.الواحدة، ولم يظهر أي تأثير ذي داللة إحصائية ل( في الوحدة 0.30تزداد القدرة على التعرف على الكلمة بمقدار )

ا بمهارة الوعي باألصوات )أما  ا وبشكل دال إحصائيا معامل  بحيث كان( 0.003ومستوى داللة  T=3.057مهارة دقة فهم الجملة تتأثر إيجابا

من مهارة الوعي  (3.23مهارة دقة فهم الجملة يتأثر بمقدار ) مما يعني أن كل تغيير يحدث في (beta= 0.323 p < 0.01)الوعي الصوتي

هناك تأثير دال  ي حين لم يكن(، ف3.86بمقدار ) (beta= -0.386 p <0.01)الصوتي، ويتأثر بشكل أعلى نسبيا بمهارة التسمية السريعة 

ا لمهارة الذاكرة الصوتية  . إحصائيا

ا بمهارة الوعي باألصوات ) تتأثرويظهر أن سرعة فهم الجملة  ا وبشكل دال إحصائيا  بحيث كان( 0.031ومستوى داللة  T=2.194إيجابا

 ( من2.42قدار )مما يعني أن كل تغيير يحدث في مهارة السرعة في فهم الجملة يتأثر بم (beta 0.242 p< 0.05)معامل الوعي الصوتي 

( حيث 4.19مقدار )ب( 0.000ومستوى داللة -T=4.463)التسمية السريعة يكون أكبر مهارة الوعي الصوتي، ولكنه من الطبيعي تأثره بعامل 

 كرة الصوتية. ا، ولم يظهر أي تأثير ذو داللة إحصائية لمهارة الذbeta)< (0.01كانت 

ا بمهارة الوعي باألصوات )أما مهارة  ا وبشكل دال إحصائيا ولكنها تتأثر ( 0.005ومستوى داللة  T=2.848طالقة قراءة النص تتأثر إيجابا

، ممايعني أن كل تغيير يحدث في مهارة طالقة في قراءة النص يتأثر (0.000ومستوى داللة -T=6.266)تأثراا أكبر بمهارة التسمية السريعة 

 =beta)< (0.05( حيث كان 2.78، وتأثير مهارة الوعي الصوتي كان بمقدار )  (beta= -0.521 p< 0.01)( حيث كانت 5.21بمقدار )

0.278 p  ،ا لمهارة الذاكرة الصوتية  .في حين لم يكن هناك تأثير دال إحصائيا

ا دال إحصائي أثر بشكلتتوهي التي تعتمد على ترميز الكلمات وليس قراءتها بالشكل الصوري، أن مهارة طالقة قراءة الكلمات غير الحقيقية  ا

 (0.01حيث كان  (3.64بمقدار )( 0.000ومستوى داللة  T=4.558عي باألصوات )بمهارة الولكال المهارتين بمقدار متشابه، حيث تتأثر 

>(beta= 0.364 p( حيث كان 3.02وبمهارة التسمية السريعة بمقدار )(beta= -0.302 p< 0.05) ، أثير دال تفي حين لم يكن هناك

ا لمهارة الذاكرة الصوتية  . إحصائيا

 ( 5حيث ظهرت النتائج كما هو وارد في الجدول ) ت القراءةاألطفال من ذوي صعوبااآلن سنتطرق لنتائج 

 



 
 

 ( 5جدول رقم )

 (n=20معامل االرتباط بيرسون بين مهارات المعالجة الصوتية ومهارات القراءة لدى األطفال من ذوي صعوبات القراءة بالمرحلة االبتدائية )

 المهارات
تعرف 

 الكلمة

دقة فهم 

 الجملة

سرعة فهم 

 الجملة

قراءة طالقة 

 النص

طالقة قراءة 

الكلمات غير 

 الحقيقية

المهارات الخمسة 

 ككل

مهارة الوعي 

 باألصوات
0.229 0.098 0.309 0.278 0.374 0.284 

مهارة الذاكرة 

 الصوتية
0.404 0.104 0.285 0.100 0.063 0.201 

مهارة التسمية 

 السريعة
-0.252 -0.487* -0.690** -0.682** -0.562** -0.640** 

 0.01**وجود داللة عند مستوى  

 0.05*وجود داللة عند مستوى  

جهة  القراءة من اتوبين كل من مهارومهارة الذاكرة الصوتية من جهة ( عدم وجود عالقة بين مهارة الوعي باألصوات 5يتضح من الجدول )

ت ل ذوي صعوبادى أطفا(، لقراءة الكلمات غير الحقيقيةتعرف الكلمة، دقة فهم الجملة، سرعة فهم الجملة، طالقة قراءة النص، طالقة أخرى)

ءة ، طالقة قرام الجملةعالقة ارتباطية عكسية متوسطة القوة بين مهارة التسمية السريعة وبين كل من مهارات: سرعة فهالتعلم. ولكن وجدت 

، 0.01ستوى داللة ( عند م0.640-، 0.562-، 0.682-، 0.690-النص، طالقة قراءة الكلمات غير الحقيقية حيث كان مقدارها على التوالي )

ءة، وال توجد عالقة للتالميذ ذوي صعوبات القرا 0.05( عند مستوى داللة 0.487-في حين عالقتها بمهارة دقة فهم الجملة كان مقدارها )

 ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مهارة التسمية السريعة ومهارة تعرف الكلمة.

تمت معالجة لبحث قدرة مهارات المعالجة الصوتية على التنبؤ بمهارات القراءة لدى التالميذ من ذوي صعوبات القراءة بالمرحلة االبتدائية 

( لمهارات المعالجة الصوتية والتي تعد المتغيرات Multiple Linear Regressionبإجراء تحليل اإلنحدار الخطي المتعدد ) البيانات

مهارة الذاكرة الصوتية(، أما المتغيرات التابعة التي يظهر عليها أثر المتغيرات  -مهارة التسمية السريعة  -مهارة الوعي باألصوات المستقلة )

طالقة قراءة الكلمات غير  -طالقة قراءة النص -سرعة فهم الجملة  -دقة فهم الجملة  -المستقلة فهي مهارات القراءة المختلفة )تعرف الكلمة 

كما في الجدول وجود تأثير ذي داللة إحصائية لمهارات المعالجة الصوتية على مهارات القراءة وكانت النتائج ، ولقد أظهرت النتائج يقية(الحق

أي من مهارات المعالجة الصوتية، بينما مهارة سرعة فهم الجملة تتأثر فقط وبشكل  (، أن مهارة تعرف الكلمة ودقة فهم الجملة ال تفسرها6)

ا بمهارة التسمية السريعة ) دال - =beta)( حيث بلغت قيمة6.18(، حيث كان مقدار التأثير )0.003ومستوى داللة  -T=3.500إحصائيا

0.618 p < 0.05) ( ا بمهارة التسمية السريعة أيضا ومستوى داللة  -T=3.491، كما أن مهارة طالقة قراءة النص تتأثر بشكل دال إحصائيا

، في حين لم يكن هناك أي تأثير لمهارة الوعي باألصوات beta= -0.645 p)< (0.05( حيث بلغت قيمة 6.45ر )( ،بمقدار تأثي0.003

 ومهارة الذاكرة الصوتية.

 

 

 ( 6جدول رقم )

ة االبتدائية نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد ألثر مهارات المعالجة الصوتية على مهارات القراءة لدى األطفال من ذوي صعوبات القراءة بالمرحل 

(n=20) 

مهارة الوعي   

 باألصوات

 مهارة التسمية السريعة مهارة الذاكرة الصوتية

 -Β 0.138 0.465 0.058 تعرف الكلمة

T 0.548 1.909 0.274- 



 
(Sig). 0.591 0.073 0.787 

 -Β 0.009- 0.191 0.449 دقة فهم الجملة

T 0.033- 0.753 2.039- 

(Sig). 0.974 0.462 0.057 

 -Β 0.069 0.203 0.618 سرعة فهم الجملة

T 0.327 0.994 3.500- 

(Sig). 0.748 0.334 0.003* 

 -Β 0.151 0.034- 0.645 طالقة قراءة النص

t 0.688 0.159- 3.491- 

(Sig). 0.501 0.875 0.003* 

طالقة قراءة الكلمات 

 غير الحقيقية

β 0.36 0.084- 0.464- 

t 1.524 0.366- 2.341- 

(Sig). 0.146 0.719 0.032* 

 0.01**وجود داللة عند مستوى 

 0.05*وجود داللة عند مستوى 

ا بمهارة التسمية السريعة )وكذلك  مقدار ب( 0.032وى داللة ومست-T=2.341مهارة طالقة قراءة الكلمات غير الحقيقية تتأثر بشكل دال إحصائيا

ارة الذاكرة في حين لم يكن هناك أي تأثير لمهارة الوعي باألصوات ومه ،beta= -0.464 p)< (0.05حيث بلغت قيمة  (4.46) تأثير

 الصوتية.

 المناقشة

 لجة الصوتيةهارات المعافي مفروق بين األطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة واألطفال العاديين العن للكشف الحالية هدفت الدراسة 

وبين  لجة الصوتيةات المعا، باإلضافة إلى توضيح العالقة بين قدرالوعي باألصوات والتسمية السريعة والذاكرة الصوتية(المتمثلة في )مهارة 

وبات يين وذوي صعل العادمهارات القراءة المختلفة، والكشف عن أي من مهارات المعالجة الصوتية األكثر تأثيراا في مهارات القراءة لألطفا

 ير طريقة معالجة األطفال من الفئتين للقراءة ومهاراتها المختلفة.لمحاولة تفس القراءة

من خالل عرض الفروق بين متوسطات فئات القراء من المجموعتين في قدرات المعالجة الصوتية، اتضح أن هذه القدرة تختلف بين األطفال 

أن معالجة العمليات الصوتية يختلف بين كال الفريقين، ما يثبت القراءة في كال المرحلتين الثالث والخامس االبتدائي مذوي صعوبات العاديين و

حيث توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال العاديين وذوي صعوبات التعلم لصالح التالميذ 

المجموعتين من األطفال العاديين وذوي ( بين discriminatory factorالعاديين وذلك في مهارة الوعي الصوتي كأهم عامل مفرق )

ويتفق ذلك مع ما وجده أبو ربيعة وزمالؤه في دراسة ضمت طالب عرب من الصفين   ،صعوبات القراءة في الصف الثالث والخامس االبتدائي

 بين ميزت التي لالعوام بين من معامل أه كان الصوتي الوعي توصلت بأن(Abu-Rabia, Share & Mansour, 2003) الثالث والخامس 

-Abu)2009 عيس، ;2005سالم،   ;2012في القراءة،  وكذلك دراسة كل من )أبو الديار، صعوبات الذين يعانون وأولئك العاديين الطالب

Rabia, 1995  جدوا أن الوعي الصوتي من أكثر العوامل قدرة على التمييز بين القراء العاديين والقراء الذين يعانون عسر حيث و

ن النتائج التي تم الحصول عليها في الدراسة الحالية مترابطة مع األدبيات السابقة في أن الوعي الصوتي لدى القراء إالقراءة.وبالتالي ف

 ,.Abu-Rabia et al)الطبيعيين أفضل مقارنة بالقراء الذين يعانون عسر القراءة وهذه األعراض مشابهة لنتائج اللغات األبجدية األخرى 

2003; Abu-Rabia & Taha, 2006; Stanovich & Siegel, 1994) . 



 
لخامس دون اي الصف ففي حين أن مهارة الذاكرة الصوتية كانت ذات داللة إحصائية للتمييز بين األطفال العاديين وذوي صعوبات القراءة 

باينت عيوب الذاكرة  على أطفال من متحدثي اللغة األلمانية حيث Steinbrink &Klatte (2008) الثالث، وهذا يعزز ما توصلت إليه دراسة 

قيقية بين الضعاف الح فقد ميز اختبار تكرار الكلمات غير (2012أبو الديار )الصوتية وفرقت القراء الضعاف من الجيدين،  أما دراسة 

ا على عينة تكونت من   .من تالميذ المرحلة االبتدائية 212والفائقين قرائيا

لى خامس إة ثالث الذاكرة الصوتية من مرحلي الوعي الصوتي ون تفسير ذلك بأن األطفال ذوي صعوبات القراءة لم يتم تطور مهاراتويمك

؛ الذاكرة 14.9، 14.6الوعي الصوتي (، حيث حصل األطفال في الصفين الثالث والخامس على معدل متشابه )2ابتدائي )انظر جدول 

ال رق بين األطففولكن في نفس الوقت ظهر واضح لدى األطفال العاديين.  تيني(، في حين أن تطور المهاربالتوال 19.8، 19.6الصوتية 

ن ائداا إلى أن ذلك عفي الذاكرة الصوتية، ربما يكو ي في الصف ولكن لم يظهر ذلك الفرقالعاديين وذوي صعوبات القراءة في الوعي الصوت

حتاجه لعادي وما يالطفل ا بين في فارق النمو في الصفوف األولية، ولكن يتم نموه مع ما يتعرض له وفروقها ال يتم مالحظتهالذاكرة الصوتية 

رها سباب وتأثيمعرفة األوهذه النقطة تحتاج لبحث ودراسة أكثر تعمقا لمن مهارات متقدمة متطلبة في القراءة وخصوصا عمليات فهم المقروء، 

، مية العكسيةذاكرة الرقمن المهام التي استخدمت في هذه الدراسة )ال اثنينخصوصا أن المتقدمة، على مهارات القراءة في المراحل العمرية 

وصا في خص شكل كبيرلقرائي بوتتنبأ بمهارات الفهم اوتكرار الكلمات غير الحقيقية( من مهام الذاكرة العاملة، وهي مهام مرتبطة ارتباط وثيق 

 (Dufva, Niemi &Voeten, 2001)المراحل التعليمية المتقدمة 

لعينة ذلك لكون ا قد يعزىو وبالنسبة لمهارة التسمية السريعة فلم تكن ذات داللة إحصائية للتفرقة بين المجموعتين في عينة البحث الحالية، 

ذا و السرعة، لأطالقة لالمختارة من ذوي صعوبات التعلم قد شخصت بناء على بعد واحد وهو التعرف على الكلمة ولم يكن المقياس بناء على ا

اءة كما الت في القرنون مشكفإن معظم العينة تقع تحت تصنيف األفراد من ذوي الخلل الفونولوجي وهذا يمثل النوع األول من األفراد الذين يعا

ءة في العينة ا، وبالرجوع إلى أنواع الدسلكسيا يقع األطفال ذوي صعوبات القرWolf & Bowers, 2000)تشير نظرية الخلل المزدوج )

ي وظيفة ( المرتبطة بتطور العمليات الصوتية بمعنى أن القصور فDevelopmental phonological dyslexiaالحالية تحت مسمى )

ري كما نمائي التطوراءة الالمسار الصوتي للتعرف على الكلمة وقراءتها، وهذا النوع يمثل األغلبية الكبرى التي صنفها الباحثون في عسر الق

ا ملمجموعتين إذا ا(، وذلك ال يقلل من تأثير التسمية السريعة في التمييز بين Reid & Fawcett,  2004؛ 2010 ،ره )محفوظي وآخرونذك

 تم تشخيص العينة بناء على مهارة الطالقة المرتبطة بمهارات التسمية السريعة.

 ;2005Abu-Rabia, 1995; Elbeheri & Everett, 2007سالم ،  ؛2012)أبو الديار، وقد اتفقت النتيجة الحالية مع الدراسات السابقة

Snowling, 2000; Stanvoich, 2000; Taibah & Haynes, 2011) أن القصور في أي من مهارات المعالجة الصوتية تعد من ب

ا إالسمات التي تميز األطفال ذوي صعوبات تعلم القراءة. وبالتالي ف لى ضعف في الوعي الصوتي أو الذاكرة ما تشير إ ن صعوبات القراءة غالبا

 الصوتية أو التسمية السريعة أو جميعها. 

اختبرت هذه الدراسة أيضا العالقات بين قدرات المعالجة الصوتية ومهارات القراءة لدى األطفال في المرحلة االبتدائية العاديين وذوي 

أن قدرات المعالجة الصوتية قد بة الصوتية ومهارات القراءة المختارة صعوبات القراءة، وكشفت العالقات بين المكونات الثالثة للمعالج

ارتبطت إحصائيا مع كافة مهارات القراءة، وتراوحت قوة العالقة مابين متوسطة وقوية لدى األطفال العاديين، وأظهرت مهارات الوعي 

؛ 2012جة مع الدراسات األخرى في اللغة العربية )أبو الديار، الصوتي والتسمية السريعة ارتباطا أعلى من الذاكرة الصوتية وتتفق هذه النتي

Al Mannai & Everatt, 2005; Elbeheri & Everatt, 2007; Saiegh-Haddad &Geva, 2008; Taibah & Haynes, 

و ما توصلت إليه دراسة في حين أن مهارة التسمية السريعة فقط ارتبطت بمهارات القراءة لدى األطفال من ذوي صعوبات التعلم وه، (2011

والتي توضح أن طالقة القراءة والمرتبطة  (Landerl &Wimmer, 2008)طولية على األطفال األلمان من الصف األول إلى الثامن 



 
القراءة بالتسمية السريعة هي المشكلة الرئيسة لألفراد الذين يعانون من صعوبات في القراءة، وتظهر كذلك العالقة بين التسمية السريعة وكفاءة 

 . (Johnston & Kirby, 2006; Kirby et al., 2008)في بعض الدراسات على أنها العالقة األقوى بين القراء األضعف 

الفريدة والمتطلبات المتغيرة للنظام اإلمالئي في اللغة العربية فإن عالقات كل من المكونات الثالثة للمعالجة الصوتية قد  وبالنظر إلى الخواص

تتباين بناء على خصائص مهارات القراءة وصعوبتها لدى التالميذ في المرحلة االبتدائية، فقد توصلت الدراسة الحالية كذلك إلى أن درجة 

معالجة الصوتية حاسمة للتنبؤ بمهارات القراءة  لدى األطفال العاديين وذوي صعوبات التعلم بدرجات متفاوتة بين كفاءة مهارات ال

ا على مهارات القراءة المختارة جميعها عند األطفال العاديين وكان التأثير األكبر  المجموعتين،  فكان لمهارة الوعي الصوتي تأثير دال إحصائيا

 & Al-Mannai)لحقيقية )اختبار تعرف الكلمة( وقراءة الكلمات غير الحقيقية وهذا ما أكدته الدراسات السابقة على قراءة الكلمات ا

Everatt, 2005; Ibrahim, Everatt & Aharon-Peretz, 2002; Taibah & Haynes, 2011) ، وقد تقاربت درجات تأثيره على

ا مم ا يدل على أن األطفال في هذه المرحلة العمرية مازالوا يستخدمون نفس اإلستراتجية في كال المهارتين بالرغم من أنهما مختلفتين تماما

أي أنهم يعتمدون على عمليات تحويل الحرف إلى صوت أكثر من عمليات نظرية التكوين الكلي  ،القراءة وهي الطريقة التحليلية )الصوتية(

ودراسة ، (Abu-Rabia, 2003; Taibah & Haynes, 2011)لعربية )الجشطلت( وتعكس هذه النتائج الدراسات السابقة باللغة ا

Taoukand Coltheart(2004) والتي بينت أن الطالب العرب ثنائيي اللغة  يظل تعويلهم على فك الرموز )مرحلة التهجئة( حتى الصف

بأن القراء العاديين في الصف السادس  (Abu-Rabia & Abu-Rahmoun, 2012)السادس االبتدائي، ويتفق ذلك مع ما توصل إليه 

والثامن يعتمدون على الصوتيات إذا كانت متاحة في اللغة العربية، في حين أن القارئ الذي يعاني من عسر القراءة  تكون قدراته في فك 

لخاصة بالكلمات من خالل الرموز الصوتية أضعف مقارنة بالعاديين حيث يعوض القراء المعسرين مهارات الفك الصوتي السيئة للرموز ا

االعتماد على القراءة البصرية اإلمالئية، وهذا قد يفسر ما توصلت له الدراسة الحالية في أن الوعي باألصوات لدى األطفال ذوي صعوبات 

 ,Abu-Rabia)اسة القراءة لم يكن ذو تأثير دال للتنبؤ بأي من مهارات القراءة المختارة في هذه المرحلة العمرية، ويتوافق أيضا مع در

 الذي لم يجد الوعي الفونولوجي مهما لدى طالب عرب من ذوي العسر القرائي في الصفوف الثالث والسادس والتاسع والثاني عشر. (2007

ف العينة ع في ظرولم يصل الوعي باألصوات لدى األطفال ذوي صعوبات القراءة للداللة اإلحصائية في معامالت اإلنحدار وهو أمر متوق

ا فقط في ظل ثالثة متغيرات مستقلة، فأحد التفسيرات لهذه النتيجة قد يكون  ال من عينة األطف سبب حجمبالحالية حيث كان العدد عشرين مشاركا

 (.2008،عشماوي, جالل, صادق )  power of the testذوي صعوبات القراءة والتي تؤثر على قوة االختبار

األكبر في طالقة قراءة النص،  وتلتها سرعة فهم الجملة ثم دقة الفهم لدى األطفال العاديين، وأظهرت  شرحت مهارة التسمية السريعة التباين

 Kirby et)أكبر من الوعي الصوتي في مهارات الطالقة والسرعة وهو ما يتفق مع دراسات متعددة اللغات كدراسة  تنبأالتسمية السريعة قوة 

al., 2008; Landerl &Wimmer, 2008) ، المثير أن ارتباط مهارة التسمية السريعة وتنبؤها بمهارات الطالقة في القراءة لدى األطفال

ا  ن أداء األفراد ذوي صعوبات القراءة على هذه أ( ب2012،كانت أكبر وأقوى من األطفال العاديين وهو ما أكده )أبو الديار  المعسرين قرائيا

ا   للوقت. ألفراد العاديين وأكثر استغراقاا بصورة واضحة مقارنة با المقاييس يكون بطيئا

ادر الوحيد من بين مهارات المعالجة الصوتية الق ئأوضحت نتائج الدراسة أن مهارة التسمية السريعة لدى األطفال ذوي الصعوبات هي المنب

على األطفال المتحدثين باللغة الفرنسية حيث  Plaza and Cohen (2004)على التنبؤ بمهارات القراءة، واتسقت هذه النتيجة مع دراسة 

بنتائج مشابهة حيث بينت أن من أكثر المتغيرات  (2012أبو الديار )كانت التسمية السريعة هي منبأ مستقل باألداء القرائي. وجاءت دراسة 

رية الخلل المزدوج والتي تدعي أن مشكالت الفونولوجية تنبؤاا بصعوبات القراءة هي التسمية السريعة وهذا ما يتفق مع األساس النظري لنظ

ا لعسر القراءة ا مستقالا ثانيا  Goswamiه ت، وهذا ما أكد(Wolf et al., 2002; Wolf & Bowers, 1999)التسمية السريعة تمثل عيبا

بين الحروف وأصواتها.فقد ف أفضل لعيوب دقة القراءة من الوعي الصوتي عندما تكون العالقة مباشرة بأن التسمية السريعة ُمعر   (2005)



 
متنوعة للغة فسرت التسمية السريعة الكم األكبر من التباين في مقاييس نتائج القراءة وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات الطولية والتحليلية ال

ي في القراءة في اللغات ذات النظام اإلنجليزية والنظم اإلمالئية األبجدية األخرى والتي أكدت أن المؤشر الفردي األفضل للتحصيل المستقبل

 & Araújo, Pacheco, Faísca, Petersson, & Reis, 2010; Goswami, 2005; Plaza)اإلمالئي السطحي هي التسمية السريعة

Cohen, 2004)هذه الزيادة في قوة التوقع للتسمية السريعة تبدو أنها تتطابق مع اآللية المتزايدة في فك الرموز في الصفين الثالث ، و

ى والخامس حيث تكون مهارة فك الرموز أكثر آلية،  تتفق هذه النتيجة مع وجهة النظر القائلة أن الطالقة في بداية مستويات الصف تعتمد عل

مهارة التي تعتمد بشكل كبير على الوعي الصوتي بشكل متوازي كلما تقدم األطفال للصف الثالث والخامس فإنهم دقة فك الرموز وهي ال

 .(Taibah & Haynes, 2011)يطورون القدرة على حل الشفرات وتصبح آلية أكثر فتزيد قوة التوقع للتسمية اآللية السريعة 

ة تتوافق فة وهي نتيجلة وضعيطت بمهارات القراءة جميعها لدى األطفال العاديين بروابط معتدأما فيما يتعلق بمهارة الذاكرة الصوتية فقد ارتب

ا لكي تتنبأ الذاكرة الصوتيTaibah & Haynes, 2011)؛ 2012، مع الدراسات )أبو الديار  ة  بمهارات القراءة.وتعد العالقة ضعيفة نسبيا

اكرة الصوتية وتنبأت والتي توقعت فيها الذ (Dufva, Niemi, Voeten, 2001)كال من وهي نتيجة تختلف مع الدراسة الطولية التي قام بها 

ألثر في عينة اعدام نو قد يعود ا بالتعرف على الكلمة في الصفين األول والثاني االبتدائي في اللغة الفنلندية ذات النظام اإلمالئي عالي الوضوح،

ات رتبطة بمهارصوتية مينة الدراسة وكذلك اختالف خصائص اللغة.بينما لم تكن الذاكرة الالدراسة الحالية الختالف المرحلة العمرية عن ع

ات القراءة ال ذوي صعوبة األطفالقراءة لدى األطفال ذوي الصعوبات وبالتالي لم تتنبأ بها،  ويعتبر أحد التفسيرات لهذه النتيجة هو أن حجم عين

 التسميةالصوتية مؤشراا أضعف على التعرف على الكلمة من الوعي باألصوات و كان صغيراا. وفي معظم الدراسات كانت الذاكرة

 . Gathercole et al., 2011; Taibah & Haynes, 2011السريعة

ا من األطفال المصابين بعسر القراءة، مما ي في عينةبحثت الحالية أن الدراسة وأخيرا؛  يجب مالحظة  ة تعميم حد من إمكانيصغيرة نسبيا

قتها لصوتية وعالالمعالجة فالمزيد من الدراسات الطولية المستقبلية مع أعداد أكبر من المشاركين قد تفيد في فهم أوضح لمهارات ا ،النتائج

 بمهارات القراءة لدى األطفال العاديين وذوي صعوبات القراءة في المرحلة االبتدائية.

 ورة التركيز، مع ضرعالجة الصوتية ودورها في اكتساب المهارات القرائية مستقبالا وعليه توصي الدراسة برفع الوعي بأهمية مهارات الم

 في المرحلة ة العربيةفي كتب ومقررات تعليم اللغها تضمينبحيث يتم  على تدريس مهارات المعالجة الصوتية وتدريب صغار المتعلمين عليها

ولية طت وأبحاث . كما تقترح الدراسة عمل دراسابرامج تدخل مبكروعمل ، ليتسنى الكشف المبكر على ذوي صعوبات القراءة االبتدائية

 االرتباطات فهم تلكلتتطرق لمعرفة االرتباط بين المهارات القرائية المختلفة، مع عمل دراسات تشمل عدد أكبر من ذوي صعوبات القراءة 

 بشكل أوضح.
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