
اللغة  فيلدى أطفال الروضة للتنبؤ بتحصيلهم   يمدى إمكانية اختبار االكتشاف المبكر للعسر القرائ

 من  األول حتى الرابع االبتدائيالصفوف  فيالعربية 

 )دراسة طولية (

 عيسى ابر محمد عبد هللاد .ج

أستاذ  التربية الخاصة  المشارك بكلية 
 التربية بجامعتي جنوب الوادي والطائف

 د . عصام على الطيب مرزوق 

 كلية التربية بقنا –مدرس علم النفس التربوي 
 جامعة جنوب الوادي

 ملخص الدراسة 

تهددددل الدراسددددة اللاليدددة ملددددك معر ددددة مددددح ممكاليددددة التنلدددا بالتل دددد   الدراسددددي  دددك الل ددددة العربيددددة 
بار االكتشدال المبكدر بال فول من ال ف األول حتك الرابع بالمرحلة االبتدائية من خالل درجات اخت

للعسر القرائك لدح أطفال الروضة ، وهذا االختبدار تتمدمن االختبدارات الفر يدة التاليدةة سدرعة التسدمية 
، تسدمية العددد ، ي ، اكتشدال السدجع ، تدذكر األر دا ، لظم الخرز ، التم  د  ال دوتي ،الابدات الموضدع

طفددال)    98نددة الدراسددة اللاليددة النهائيددة تسددمية اللددرل ، الترت ددت ال ددوتي، لسدد  األغددكال   وبل دد  ع 
 – 4.5غددهرا)    6.653غددهرا) واللددرال مييدداري  63.239ملددا( و ومتوسددم أعمددارهم  42ذكددور ،  56

 دككار وال ععدالوم مدن أي معا دات حسدية أو بدليدة  90 وهاالء األطفال كالد  لسدبة ذكدائهمسنة و ، 6.5
تطل د  أدوات الدراسدة المتمالدة  دك اختبدار االلتقداء  أو ظرول ا ت ادعة واجتما ية غ ر مناسبة ،  وتم

سددنوات و  5 – 4المبكددر للعسددر القرائددك واختبددار القدددرا العقليددة العامددة، وتددم متابعددة ع نددة الدراسددة لمدددا 
تسج   درجات األطفال  ك تل  لهم  ي مادا الل ة العربية بال دفول مدن األول حتدك الرابدع بالمرحلدة 

 ات المعدا من  ل  اإلدارا التعليمية  ك الل ة العربية   االبتدائية  ك االختبار 
ومن لتائج الدراسة أم من أكار االختبدارات المنلةدة بالتل د    دك الل دة العربيدة   دك ال دفول مدن 
األول حتدك الرابدع اختبدار اكتشدال السدجع و اختبدار سدرعة التسدمية  ح دت كدام لالختبدارؤن  ددرا تنلاؤددة 

بية علك مدار السنوات األربعة ، ب نما اختبار التم  د  ال دوتي واختبدار تسدمية بالتل     ك الل ة العر 
اللددرل واختبدددار لسددد  الشددك  منلةددد ن بتل ددد   الل ددة العربيدددة مدددرت ن  ددك العدددا  األول والعدددا  الادددالي أو 

ي الاالت ، ب نما اختبار لظم الخرز ثم الابات الموضعي وتسمية الر م وتذكر األر دا  ثدم الترت دت ال دوت
ولددذا البدددد أم تلددوم اللدددرامج التددي تعدددد ألطفددال الروضدددة تركدد  علدددك اكتشدددال  منلةددة مدددرا واحدددا  قدددم  

السجع والتدرؤت علك سرعة التسمية والتددرؤت علدك التم  د  ال دوتي والترت دت ال دوتي ولسد  األغدكال 
مبكدر للعسدر ولظم الخرز ومعر دة اللدرول وهكدذا، ولدذا عكدوم مدن ال دليا اسدتخدا  اختبدار االلتقداء ال

 القرائك ككداا تشخيص للعسر القرائك  ك مرحلة الروضة  
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لدى أطفال الروضة للتنبؤ بتحصيلهم في اللغة   يمدى إمكانية اختبار االكتشاف المبكر للعسر القرائ

 من  األول حتى الرابع االبتدائيالعربية في الصفوف 

 )دراسة طولية (

 عيسى د .جابر محمد عبد هللا

تربية الخاصة  المشارك بكلية أستاذ  ال
 التربية بجامعتي جنوب الوادي والطائف

 د . عصام على الطيب مرزوق 

 كلية التربية بقنا –مدرس علم النفس التربوي 
 جامعة جنوب الوادي

 مقدمة :

رؤدداا األطفددال تعددد مددن أهددم مراحدد  الليدداا وأكارهددا تددكث را)  ددك مسددتقل  اإللسددام و هددك مم مرحلددة 
وؤدة وته ةة بالنسبة للياا الطف  الدراسدية المقللدة ح دت تعتلدر رؤداا األطفدال ماسسدات ترب مرحلة معداد

 عرملدك تكه دد  الطفد  تددكه ال) سدليما) لاللتلدداة بالمرحلدة االبتدائيددة وذلد  حتددك ال عشدد واجتما يدة تسددعك

ةددة   ددك ته الطفدد  بااللتقددال المفدداجل مددن الل دد  ملددك المدرسددة ،  تددو  ر الجددو المالئددم تلعددت دورا) مهمددا) 
تم الطفدد  للقددراءا وتنمددك لدعددن الم دد  للوهددا وكددذل  تل دد   المددواد الدراسددية، كمددا أم  ددك هددذ  المرحلددة تدد

تنميدددة وتطدددوؤر الل دددة لددددتهم ولدددذا تلددد   وضدددع اللدددرامج واأللشدددطة التدددك تلقددد  النمدددو لددددح األطفدددال  دددك 
ئيدة ومدع بددء المرحلدة االبتداته ةتدن للقدراءا ،  المجاالت المختلفدة ، ومعندك ذلد  أم طفد  الروضدة عمكدن

عكدوم الطفد   ددد أكمد  عمددر السادسدة   لددن عمكدن أم تلدددأ تعليمدن القددراءا ح دت تلددوم وظدائف األعمدداء 
 اللسية واللركية والجهاز الع لك وصل  لدرجة من النمج مما عجعد  الطفد   دادرا) علدك تعلدم القدراءا

فددال  ددك مرحلددة رؤدداا األطفددال أح مددا دوم ثددم المددواد الدراسددية األخددرح ، وللددن هددذا ال ععنددك أم االط
ح السادسددة مدددن عمددرهم ال تتوصدددلوم ملددك مهدددارا القددراءا واللتابدددة ح ددت تلددددأ مرحلددة القدددراءا واللتابددة لدددد

 األطفال  ك سن الرابعة والن ف أو الخامسة  
وإكسددابن المفدداويم والمهددارت الخاصددة  تكه دد  الطفدد  للتعلدديم النظددامي الهدددل مددن رؤدداا األطفددال 

 .والفنددددوم والموسدددديقك والتربيددددة ال ددددلية واالجتما يددددة تربيددددة الدتنيددددة والل ددددة العربيددددة والرؤاضددددياتبال

قدة تنميدة ثو     األسرا ملك المدرسة بعدد سدن السادسدة اه  الطف  لاللتقال الطليعي من رؤاا األطفال ت
 .تعددددددداوم مدددددددع األسدددددددرا  دددددددي تربيدددددددة األطفدددددددال،  وتومم  اتدددددددن الطفددددددد  بذاتدددددددن ك لسدددددددام لدددددددن  دراتدددددددن

بمددح اهتمامهدا وتطوؤرهدا لنظامهدا التربدوي بمدا تدتالء  مدع مسدتجدات  ؤقداس تطدور األمدم والمجتمعداتو 
 مدع حاجدات الطدالب لذا عجت السعي لتلددتت منداهج رؤداا األطفدال بمدا تتناسدت الع ر ومتطلباتن،

  والمستجدات التربوؤة وااللفجار المعر ي الهائ  المتالح 
سدة والعة تطل  تعليم مقدنن ألطفدال مدا  لد  المدر  25ية لجد أكار من و ك الوالعات المتلدا األمرؤك

لدد  وؤركدد  هددذا التعلدديم الرسددمك والمقددنن علددك المهددارات االجتما يددة واألكادعميددة المطلوبددة ألطفددال مددا  
المدرسددة ، هددذا باإلضددا ة ملددك اللددرامج األخددرح التددك تقدددد   ددك لفددس الوالعددات وغ رهددا ألطفددال مددا  لددد  

    ( Logue, 2007)المدرسة 
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وبالوالعات المتلدا األمرؤكية تنقسم رؤاا األطفال ملك روضات عامدة ملتلقدة بالمددارس االبتدائيدة 
وروضات خاصة ، والروضات الخاصة تقد  تعليم أ م  ألطفال ما  ل  المدرسة واستعداد أ م  من 

   ( Burkam, et al., 2007 )اللرامج التك تقد   ك المدارس العامة 
 و سنوات أصبا مسدتق  ذاتيدا) ملدك حدد مدا وبمقددور  أم 5 – 4م الطف   ك المرحلة العمرؤة   كما أ

 اتدن تندمج مع ب ةة غرؤبة عنن ، علتاج مل ها وؤمكنن أم عستخلص منها العدتد من الم اعا سواء  دك عال
مدة لدن ، ك ب ةدة مالئمع أ رالن أو الست اللن المدواد المناسدبة لنمدو  أو للخلدرات التدك عمكندن أم عكتسدلها  د

ن وهدددذ  الخلدددرات تسددداعد  أم تنددددمج مدددع الل ةدددة المدرسدددية األكادددر تعق ددددا) أو التدددك تتطلدددت مندددن م ؤددددا) مددد
 و   35،  1991النمج   جلرؤ   كالفك ، 

وؤتسم طف  مرحلة الروضة بم لن الشدتد ملك اللعدت وللدتعلم عدن طرؤد  الخلدرات اللسدية والملموسدة 
آلخدددرؤن  دددك لعدددلهم وااللتقدددال مدددن الفردعدددة ملدددك االجتما يدددة ، كمدددا أم اللعدددت ، وبلاجتدددن ملدددك مشددداركة ا

هللا ، عساعد علك تنمية  درات الطف  المختلفة العقلية واإلبدا ية مما ت ؤدد مدن تعلمدن   لجدوح أحمدد علدد
 و   2006صفاء ملمد علك ، 

ة كيددة والتربيددة الل وؤددكمددا عجددت أم تتنددوط األلشددطة التربوؤددة لطفدد  رؤدداا األطفددال بدد ن التربيددة اللر 
الدتنيدة و ح ت أم استخدا  الل ة مهم  ك لمو الذكاء والتفل ر والجالت االجتمداعك وأعمدا) التربيدة العقليدة 

 و  126 – 110،  1991والخلقية   جلرؤ   كالفك ، 
وؤجدددت أعمدددا) تنميدددة مهدددارات التم  ددد  السدددمعك وتنشددديم الدددذاكرا السدددميية والفهدددم والتفسددد ر والتعل ددد  

 و 28ب،  2003ستدالل، والتدرؤت علك النط  ال ليا لللرول والللمات   طاهرا الطلام، واال
وؤدتم ذلد  مددن خدالل معددداد منداهج لرؤدداا األطفدال والتددك تدتالء  مددع كد  طفدد  ب دورا  ردعددة، وأم 

ميددة تتديا اختيدار األلشدطة للد  طفدد  حتدك تشدبع اهتماماتدن الفردعدة وتعمدد  علدك زؤدادا دا ع تدن للدتعلم وتن
و كما عجت أم تددرس  دك مرحلدة  65، 2002دراتن علك ح  المشكالت   ملمد مبراويم علداللم د ،  

اط رؤاا األطفال مناهج هامة للجميع ومناهج مثرائيدة للموهدوب ن تتلددح  ددراتهم وتلفد هم للعمد  والنشد
 و   139،  2007وتدربهم علك التفل ر الملدط   ملمد كمال توسف ، 

اآلباء من ح ت الهدل من وجود ماسسة رؤاا األطفال ح ت تدرح الدبع  وتباتن  وجهات لظر 
أم رؤدداا األطفددال كماسسددة تمادد  المكددام اآلمددن الددذح تتركددوم ميددن أبنددائهم وأم مهمددة المشددت ل ن بهددذ  

، ب نمدا تدرح الدبع  حظة األطفال حتك ال تاذوا ألفسهمالماسسة هو رعاعة األطفال وتقدعم الطعا  ومال
سدددة تقدددد  تربيدددة ثقاميدددة وأم اللعدددت ممددديعة للو ددد  وؤتعجلدددوم أم أوالدهدددم ال تتعلمدددوم اآلخدددر ألهدددا ماس

القراءا واللتابة  ك روضة رؤاا األطفال وؤروا أم المعلمدة مق درا أللهدا ال تعلدم األطفدال مال اللعدت ، 
 دوح ، ب نما ترح اآلباء الماهلوم أم رؤاا األطفال هك  رصة للتك لم االجتمداعك والنشداط اللركدك والل

ك  هذ  الجوالت مهمة للطف  وليس  بدتال) عن األسرا بد  مكمدال) لددور األسدرا وأم هدذ  المرحلدة تمه دد 



 

 
 و50 

 كر للعسر القرائي لدى أطفال الروضةمدى إمكانية اختبار االكتشاف المب

 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 و 174-157،  1991  جلرؤ   كالفك ، للمرحلة االبتدائية 
كمدددا أم ضدددرورا النظدددر ملدددك رؤددداا األطفدددال علدددك ألهدددا مرحلدددة تعليميدددة هاد دددة  دددك بنددداء المفددداويم 

ج كولوجية التعلدديم علددك اللعددت والعمدد  والممارسددة والتجرؤددت ، وأم تلددوم بددراموتلوؤنهددا ، كمددا تلنددك سددي
 األلشطة تنبع من حاجات األطفال وتلوم مرلة ومتجددا ومترابطة  ك وحددا معرميدة ووجداليدة ومهارؤدة

 و   1989  لجم الدتن علك مروام ، 
، و دك هدذا ال ددد وجدد  كما أم االلتلاة بالروضة لن تكث ر اعجابك علدك تل د   الطفد  ميمدا بعدد

  " أم األطفددال الددذتن المددموا ملددك برلددامج مددا  لدد  2000"المركدد  الدددولك لءح دداء التربددوح  ددك عددا  
المدرسددة وكددام اللرلددامج المقددد  لهددم ممتدداز تلددوم  رصددتهم أكلددر  ددك النجددا، األكددادعمك  ددك المدرسددة ، 

 %مدن هداالء األطفدال ع دلوم ملدك 68 ب نما الذتن لم تلتلقوا بلرلامج رؤاا األطفال وجد مدنهم حدوالك
   ( Slaby, et al., 2005 )ال ف الرابع دوم متقام للقراءا  

الطوليدة أثلتد  أم األطفدال الدذتن المدموا لف دول مدا  لد  المدرسدة  ( Hale, 1993 )و دك دراسدة 
 كالوا أعلك تل  ال) من األطفال الذتن لم تلتلقوا بلرلامج ما  ل  المدرسة  

ا أم األطفدال الدذتن التلقدوا بلرلدامج مدا  لد  المدرسدة كدالو  ( Marcon, 1993 )راسدة وأعمدا)  دك د
 أعلك تل  ال) حتك ال ف الخامس االبتدائك  

كمدا لجددد  ددك الوا دع الفعلددك  ددك المددارس االبتدائيددة بم ددر أم الطفد  تددتم لقلددن مدن صددف ملددك  خددر 
كلة تلمدددن  دددك ال دددفول االبتدائيدددة ب دد  النظدددر عدددن  دراتدددن وطا اتدددن  دددك القدددراءا ، وجددذور هدددذ  المشددد

ء األولدك ح ددت أم عددددا) كل ددرا) مدن األطفددال تدددخلوم هددذ  ال ددفول ولديس لدددتهم االسددتعداد للقددراءا  هدداال
 األطفددال ال علددد( لهددم تقددد   ددك المددواد الدراسددية المختلفددة ، وهددذا مددا تاكددد أم مرحلددة رؤدداا األطفددال

 و   17،  2000قية حسن علداللم د ، تما  استعدادا) لدخول المدرسة االبتدائية    و 

 أهمية الدراسة :

 تنبع أهمية الدراسة اللالية من ة
و سنوات ح ت تعد مرحلة ته ةدة لددخول المدرسدة االبتدائيدة ،  6 -4أهمية مرحلة رؤاا األطفال   -1

كمددددا تعددددد مرحلددددة رؤدددداا األطفددددال مرحلددددة عكتسددددت   هددددا األطفددددال اللا ددددر مددددن الجوالددددت المعرميددددة 
كية   ح دددت أكددددت البلدددو( علدددك أهميدددة المرحلدددة مندددذ المددد الد حتدددك سدددن الرابعدددة  فدددك هدددذ  والسدددلو 

% مددن  30م  سدنوات تتلدو  8-4% مددن الدذكاء ، و دك المرحلدة 50المرحلدة تتلدوم مدا عقدارب مدن 
لادعدددة ملمدددود %    20تتلدددوم النسدددبة الباقيدددة  17ذكددداء الطفددد  و بدددا ك الفتدددرا العمرؤدددة حتدددك سدددن 

 و  17 – 16،  1990غرؤف ، 
اهتما  الدراسة اللالية ببع  الجوالت التك عجت أخذها  دك االعتبدار عندد معدداد األلشدطة ألطفدال  -2

،      و المراحدد    االبتدائيددة واإلعدادعدددةالروضددة والتددك تددادح ملددك زؤددادا التل ددد   الدراسددك  ددك 
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 والتك تقل  من من وجود صعوبات التعلم  ك المراح  التعليمية الالحقة  
تفادا  القائم ن بت ميم مناهج مرحلدة رؤداا األطفدال مدن تمدم ن ألشدطة وتددرؤبات عمليدة مدن اس -3

خددالل التدددرؤبات المتمددمنة  ددك االختبددارات  المسددتخدمة  ددك الدراسددة اللاليددة والتددك تنلددل بتل دد   
 دراسك مرتفع  ك الل ة العربية  ك المراح  الالحقة  

بددداء والمعلمدددات  دددك اختيدددار األلعددداب واأللشدددطة الهاد دددة كمددا عسدددتف د مدددن هدددذ  الدراسدددة كدددال) مدددن اآل -4
ألطفددالهم ، وتسددتف د كددذل  مددن هددذ  الدراسددة معلمددات الروضددة أللهددن الالتددي تتعدداملن مباغددرا مددع 
األطفددال ح ددت تعددد مرحلددة الروضددة هددك ألسددت مرحلددة لللدددء  ددك معددداد األطفددال لمتطلبددات التعلدديم 

 بالمدرسة االبتدائية  
راسة من أهمية التل    الدراسك الذح عما  ملور اهتمدا  التربدوؤ ن، وكدذل  معر دة تنبع أهمية الد -5

العوام  التك تنلل بالتل    الدراسك والذح عما  قيمة ا ت ادعة ح ت عمكن عمد  تددخ  عالجدك 
ة للعوام  الماثرا  ك التل    والتك ععالك األطفال من الخفاضها وهدذا مدا ععدرل بالتربيدة الخاصد

التددك تجنددت حدددو( صددعوبات تعلددم ومددا ع دداحلها مددن مشددكالت سددلوكية أثندداء الدراسددة ، المبكددرا و 
باإلضدا ة ملدك ألددن مذا أمكدن تشدخيص ذوح االحتياجددات الخاصدة  ددك مرحلدة مدا  لدد  المدرسدة كددام 

 العالج أكار لجاحا) وأ   تللفة مادعة من تكخ ر العالج  ك المراح  التالية 
الل دة العربيدة  دك التعلديم ودور الل دة العربيدة  دك تعلدم المدواد الدراسدية  تنبع أهمية الدراسة من أهمية -6

% مددن ذوح صددعوبات الددتعلم  80األخدرح ، ح ددت أم ذوح  صددعوبات تعلددم الل ددة العربيددة عمالددوم  
  كمددا أم معدددل التشددار صددعوبات تعلددم القددراءا تتددكثر بالتفاعدد   ( Lyon, 1996 )بوجددن عددا  

م ات القراءا وصعوبات التعلم عامدة ، الم بعد  التالم دذ تنطلد  علد هوالتكث ر المتبادل ب ن صعوب
معات ر صعوبات القراءا وللن ال تتم تشخي دهم علدك الهدم ععدالوم مدن صدعوبات الدتعلم ، كمدا أم 
بعمدهم االخددر تنطلدد  علدد هم المعدات ر الخاصددة ب ددعوبات الددتعلم وللدن ال تنطلدد  علدد هم المعددات ر 

 هذا تاثر بالمرورا علك معدل االلتشار ل عوبات تعلم القراءا لددحالخاصة ب عوبات القراءا ، و 
  و545،  2007يال هاالهام واخروم،التالم ذ   دال
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 أهداف الدراسة :

 تهدل الدراسة اللالية ملك معر ة ة
ممكاليددة التنلددا بالتل دد   الدراسددك   ددك الل ددة العربيددة بال ددفول مددن ال ددف األول حتددك الرابددع       

 البتدائيددة مددن خددالل درجددات اختبددار االكتشددال المبكددر للعسددر القرائددك لدددح أطفددال الروضددة ،بالمرحلددة ا
 ،كية ، لظددم الخددرز ، التم  دد  ال ددوتوهددذا االختبددار تتمددمن االختبددارات الفر يددة التاليددة ة سددرعة التسددم

 دوتك الابات الموضعك، اكتشال السدجع، تدذكر األر دا  ،  تسدمية العددد ، تسدمية اللدرل ، الترت دت ال
 ، لس  األغكال  

 مشكلة الدراسة :

توجدد اهتمددا  مددن  لدد  الدددول متقدددمها ولام هددا بمرحلددة الطفولددة عامددة ومرحلددة رؤدداا األطفددال علددك 
وجددن الخ ددوو ، وهندداك بعدد  الدددول تعتلددر مرحلددة رؤدداا األطفددال مددن المراحدد  التعليميددة االساسددية 

التعلددديم ، ولدددذا  ددد م بعددد  السياسدددات والدددبع  اآلخدددر ال ععتلدددر مرحلدددة رؤددداا األطفدددال مدددن مراحددد  
التعليمية تقد  منداهج لمرحلدة رؤداا األطفدال تتفد  مدع خ دائص األطفدال  دك هدذ  المرحلدة وإم كالد  
هددذ  المندداهج ع لددت عل هددا األلشددطة اللركيددة والفنيددة المللبددة لمطفددال ، وللددن  ددك م ددر القسددم   راء 

حلدة حلدة علدك الدرغم مدن ألهدا المرحلدة التدك تعدد مر التربوؤوم ما ب ن ماؤد ومعارا للتعليم  ك هدذ  المر 
التدك ته ةة لدخول المدرسة ، مال ألدن ال توجدد مدن الدراسدات الطوليدة  التدك أجرؤد   دك الل ةدة الم درؤة و 

تلدددد أح القدددرات والمهددارات التددك عمكددن تدددرؤت طفدد  الروضددة عل هددا وتنم تهددا للددك تمادد  هددذ  المرحلددة 
رسدددة والتدددك تنلدددل بالتل ددد    دددك المدددواد الدراسدددية المختلفدددة بالمرحلدددة وهدددك مرحلدددة اسدددتعداد لددددخول المد

 االبتدائية  
ولظدرا) ألم وا دع رؤداا األطفدال  دك م در عشدد ر ملدك وجدود العدتدد مدن المشدكالت وأوجدن الق ددور 

لمدو  منها ما تتعل  باللرامج والمناهج واأللشطة التعليمية المستخدمة  ك رؤاا األطفال مما تاثر علدك
 و  293،  1999ل النفسك واالجتماعك والعقلك   عادل علدهللا ملمد ، األطفا

ومددا تالحددى علددك وا ددع الل ددة العربيددة  ددك مراحدد  التعلدديم المختلفددة بدددءا) مددن مرحلددة رؤدداا األطفددال 
 و  2006حتك المرحلة الجاميية من تدهور  ك تعليمها وتعلمها   حسن عمرام ، 

ارات ا التربيدة والتعلديم ألطفدال الروضدة لدم تدادح ملدك تنميدة مهدكما أم اللرامج المقدمة من  لد  وزار 
 و 16أ  ،  2003الل ة   طاهرا الطلام ، 

فددال ولقدد أكدددت العدتدد مددن الدراسدات علددك ألددن توجدد تددكث رات معجابيدة للجددودا العاليدة لف ددول األط      
  المبكددددددر ددددددك مرحلددددددة مددددددا  لدددددد  المدرسددددددة علددددددك لمددددددو ل ددددددة األطفددددددال ولمددددددو تل دددددد لهم األكددددددادعمك 

 ( Dickinson &Caswell, 2007 )  
ومددن خددالل وا ددع رؤدداا األطفددال  ددك م ددر لجددد أم لسددبة اسددتيعاب األطفددال  ددك مرحلددة رؤدداا 
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األطفال منخفمدة ، واللدرامج المقدمدة لهدم تلتداج ملدك تطدوؤر حتدك عكدوم لددح األطفدال الملتلقد ن بهدذ  
 دددف األول االبتددددائك ، لددذا عجدددت أم تلدددوم الماسسددة اسدددتعداد كدددا ك لددتعلم القدددراءا والرؤاضددديات  ددك ال

اللددرامج المقدمددة  ددك رؤدداا األطفددال تهدددل ملددك النمددو المتلامدد  العقلددك والنفسددك واالجتمدداعك لمطفددال 
حتك عكوم لدتهم االستعداد الج د لتعلم القراءا والرؤاضيات وللننا مازلنا لكخدذ االسدتعداد بقلدول األطفدال 

لددك العمددر ال مندك دوم األخددذ  ددك اللسددبام االسددتعداد العقلددك للطفدد   دك ال ددف األول االبتدددائك بندداء ع
 والته ةة لتعلم القراءا واللتابة والمهارات اللسابية   ولذا تنبع مشكلة الدراسة اللالية  ك تلدتدة

  درجددددات اختبدددار االكتشددددال المبكدددر للعسددددر القرائددددك والدددذح عشددددم  االختبدددارات الفر يددددة  سددددرعة هددد -
 تدذكر األر دا ،  تسدمية الابات الموضعك ، اكتشال السجع، ز، التم    ال وتك،التسمية، لظم الخر 

العددددد، تسدددمية اللدددرل، الترت دددت ال دددوتك، لسددد  األغدددكالو لددددح أطفدددال الروضدددة تنلدددل بتل ددد لهم 
 الدراسك  ك الل ة العربية بال فول األربعة األولك من المرحلة االبتدائية ؟ 

 مصطلحات الدراسة :

هدددك ماسسددات تربوؤدددة ترعددك الطفددد  مددن الرابعدددة حتددك السادسدددة ، وتهدددل ملدددك ألرياا األطفالااا  أل 
 يددة تلق دد  النمددو المتلامدد  والمتددوازم لمطفددال  ددك جميددع النددواحك الجسددمية والعقليددة والنفسددية واالجتما

، 1998، باإلضا ة ملك تد يم  دراتهم عن طرؤد  اللعدت والنشداط اللدر   حسدن ن اللامد  ،  مندة خليفدة
 و  228

هو ما عل دلن المدتعلم بعدد دراسدة برلدامج دراسدك معد ن ، وؤقداس  دك الدراسدة  حصيلألطلدرطسىأل طلت
 اللالية من خالل اختبارات التل    المعدا من  ل  المدرسة أو اإلدارا التعليمية  

تددائك وأعما) تعد رؤاا األطفال لظا  تربوح علق  التنمية الشاملة ألطفال ما  ل  حلقدة التعلديم االب
  ةهم  لاللتلاة بها ، وتعتلر روضة أطفال ك  ماسسة تربوؤدة لمطفدال  ائمدة بدذاتها وكد    د  أووؤه

  ددول مللقددة بمدرسددة رسددمية وكدد  دار تقلدد  األطفددال بعددد سددن الرابعددة وتعمدد  علددك مسدداعدا األطفددال 
-17،  1996علددك تلق دد  التنميددة الشدداملة  ددك كدد  المجدداالت   المجلددس القددومك للطفولددة واألمومددة ، 

 و   19

 اإلطار النظرى :

تعدد درجدات االختبدارات الفر يدة العشدرا الختبدار االكتشدال المبكدر للعسدر القرائدك والدذح عطلد   دك 
سددنة هددك المت  ددرات المسددتقلة  ددك الدراسددة  6.5   – 4.5مرحلددة مددا  لدد  المدرسددة  ددك المرحلددة العمرؤددة 

م الخددددرز ، التم  دددد  ال ددددوتك ،الابددددات اللاليدددة وهددددذ  االختبددددارات الفر يددددة هددددك ة سددددرعة التسدددمية ، لظدددد
الموضعك ، اكتشال السجع ،تذكر األر ا  ،  تسمية العدد ، تسمية اللدرل ، الترت دت ال دوتك ، لسد  

سددنة وتلدددد األطفددال الددذتن ععددالوم  6.5 – 4.5األغددكال وهددذ  االختبددارات تطلدد   ددك المرحلددة العمرؤددة 
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طفال الذتن عمللوم مستوح علك األ   متوسدم أو أعلدك من العسر القرائك وهاالء تم تلدتدهم" بكلهم األ
من الذكاء وال ععالوم من أح معا ات حسية أو عقليدة ومدع ذلد  عكدوم أدافهدم  دك الجالدت الل دوح عماد  

% مددن أ ددراد الع نددة" وتددم تلدتددد معددات ر للدد  اختبددار مددن االختبددارات مددن االختبددارات العشددرا  10أدلددك 
سددنة ملددك أربعددة  تددرات وللدد   تددرا لهددا معددات ر خاصددة  6.5 – 4.5تددرا وللدد   ةددة عمرؤددة ح ددت تنقسددم الف

وميمددا تلددك غددر، لالختبددارات الفر يددة الختبددار  بعمليددة ت ددليا االختبددارات وتلدتددد ذوح العسددر القرائددك 
 ةقرائك وتكث رها علك تل    الل ةااللتقاء المبكر للعسر ال

السدرؤعة لمجموعدة مدن ال دور مكلو دة لددح  سرعة التسمية ة تتما   ك  ددرا الطفد  علدك التسدمية -1
الطفد  وؤدتم حسدداب الد من الددذح عسدت ر ن الطفدد   دك تسددمية هدذ  ال ددور بعدد عددرا أسدماء هددذ  
ال ددور لدددن مددن  لددد  ، وأوضددل  العدتدددد مددن البلدددو( أم هددذا االختبدددار ععطددك ماغدددر علدددك أم 

 األطفال المتم  ؤن  ك اختبار سرعة التسمية أعلك تل  ال)  ك القراءا  
 30لظم الخرز ةوتتما  هذ  المهارا  ك  درا الطف  علك لظم عددد مدن الخدرز  دك الخديم خدالل  -2

ثالية  قم ومدح تآزر ال دتن مع الع ن ن ، وهذا تتطلت مهارات حركية لدح الطفد  وؤدرتبم لقدص 
 هذ  المهارا بالعسر القرائك  

لتم  دد  بدد ن هددذ  األصددوات  مدداال) التم  دد  ال ددوتكة  وهددو القدددرا علددك سددماط أصددوات لللمددات  وا -3
  طف  ، والق ور  ك القدرا علك التم    ال وتك ترتبم بالعسر القرائك   – طع 

الابدات الموضدعكةهو  ددرا الطفد  علدك الابدات والتددوازم تلد  تدكث ر الدد ع بجهداز معد ن مسددتخد   -4
  ك الدراسة اللالية   

اكتشددال السددجع بدد ن كلمتدد ن ، والمهددارا الااليددة اكتشددال السجعةوؤشددم  مهددارت ن المهددارا األولددك  -5
 تلدتد ال وت األول من الللمة وهذ  المهارات ضرورؤة لتعلم القراءا  

و ك هذ  المهارا تتم قياس التدذكر   د ر المددح وللنهدا تعطدك ماغدر عدن الدذاكرا  تذكر األر ا ة -6
األمددد ماغددرا) عددن صددعوبات  العاملددة، واعتلددر الق ددور  ددك أداء الددذاكرا سددواء العاملددة أ    دد را

 التعلم 
ك والتذكر هو العملية التدك تشد ر ملدك مختد ام المعلومدات واسدتدعائها التدك تدكتك عدن طرؤد  اإلدرا

سدمك هددذ  الفتددرا و سددنوات وت 6- 5والفهدم ، وتنمددو القددرا علددك اللفدى وتردتددد األغدالك مددا بد ن   
 و   96،  2001بالع ر الذهلك للذاكرا   ثناء توسف المبع ، 

، وتددرتبم مهددارا الطفدد   ددك هددذا  9-1تسددمية العدددد ةوتمادد   دددرا الطفدد  علددك تسددمية األر ددا  مددن  -7
 الجالت بالتعليم الذح عقد  لن من جالت األسرا أو الذح عقد  لن من  ل  الروضة  

تسمية اللرلة وتما   درا الطف  علك تسدمية اللدرول الهجائيدة ، وتدرتبم مهدارا الطفد   دك هدذا  -8
 جالت بالتعليم الذح عقد  لن من جالت األسرا أو الذح عقد  لن من  ل  الروضة  ال
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الترت ددت ال ددوتكةوهو  دددرا الطفدد  علددك تم  دد  ترت ددت صددوت ن متقددارب ن مددن ح ددت لددوط ال ددوت  -9
 والفاص  ال منك ب نهما  ك التقدعم وهذا الفاص  عق  تدرؤجيا) حتك تتعا ت ال وتام تماما)  

ةوتتما  هذ  المهارا  ك  درا الطف   ك التلكم  دك اإلمسداك بدالقلم ولسد  األغدكال  لس  األغكال -10
 و  2004الهندسية والتك تتطلت تلام  ب رح حركك    علدالر  ت البل رح ، جابر علدهللا ، 

 60ولقد رك ت السياسة التعليمية العامة  ك الدول علدك التقداء األطفدال ذوح صدعوبات القدراءا مندذ 
وللن البلو( والدراسات لم تج ت عن األسةلة عن ما هك المكولدات التدك عجدت أم تدتم تق يمهدا  عاما) ،

 ددك مرحلدددة رؤددداا األطفدددال لتلدددوم أ مددد  منلدددل بددالتطور  دددك القدددراءا ؟ وللدددن مدددن خدددالل البلدددو( تدددم 
التوص  ملك بع  المت  رات المنلةة بالتل     ك القراءا ومنهدا اسدم اللدرل، ومعر دة صدوت اللدرل 

ة التسددددمية والددددوعك ال ددددوتك   السددددجع ، المقارلددددة بدددد ن األصددددوات، اللددددذل ال ددددوتك ، والدددددمج وسددددرع
 Schatschneider et)الل دوح  ال وتك و ، وتذكر اللرول ، التلامد  الب درح اللركدك ، االسدتقبال

al., 2004 , 256-257 )    
قدراءا سة االبتدائية   م الكما أم الوعك ال وتك منلل ج د بالقراءا ،  األطفال عندما تدخلوم المدر 

تلتاج ملك تطور لنمدو المسدتوؤات المختلفدة للدوعك ال دوتك وبددوم الدوعك ال دوتك ال عمكدن للطفد  أم 
عم دد  بدد ن األصدددوات المختلفددة ، وأم الدددوعك ال ددوتك عم ددد  بدد ن األ وؤددداء والمددعال  دددك القددراءا، ولدددذا 

والددوعك ال ددوتك عشدد ر ملددك أم الللمددات  ددالوعك ال ددوتك منلددل بددالقراءا  ددك ال ددفول األربعددة األولددك، 
 المنطو ة تتلوم من وحدات صوتية ص  را ، وتوجد ثالثة مستوؤات هك ة

وهددو عشدد ر ملددك معر ددة أم الللمددة المنطو ددة تتلددوم    Syllable Awarenessالددوعك بالمقدداطع   -1
 من مقاطع  

للمقطدع بداعدة وسدجع  دك  وؤشد ر ملدك معر دة أم Onset and Rimeالوعك بلداعدة ولهاعدة الللمدة   -2
 النهاعة  

وهدو القددرا علدك تجد م المقداطع ملدك أصدوات أصد ر  Phoneme Awarenessالوعك ال دوتك  -3
   (Chen, et al., 2004 )من الوحدات ال وتية 

ولقددد أكدددت العدتددد مددن الدراسددات أم تعلددم اللددرول  ددك مرحلددة رؤدداا األطفددال وأعمددا)  ددك ال ددف 
   ( Adams, 1990 )ح بالقراءا  ك ال فول الدراسية ميما بعد األول االبتدائك منلل  و 

 
،  كمدا أكددد العدتدد مددن البدداحا ن أم تعلديم أسددماء اللدرول أكاددر مددن لسدبة الددذكاء  دك التنلددا بددالقراءا

    ( Roberts, 2003 )وهك أكار ثباتا)  ك التنلا من الذكاء 
 بددالتعرل علددك الللمددة ، وتق دديم     أم الددوعك ال ددوتك أكاددر ارتباطددا) 2001 ددك Bowers وؤددرح 

الل دددة الشدددفهية والمفدددردات أكادددر ارتباطدددا) بدددالفهم القرائدددك وخاصدددة مذا تدددم التق ددديم  دددك مراحددد  متدددكخرا مدددن 
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علددك سدل   الماددال سددرعة تسددمية  ، المدرسدة االبتدائيددة ، ب نمددا الطال دة  ددك القددراءا لهددا ملدددات مختلفددة
قدراءا ، ب نمدا سدرعة التسدمية لهدا ارتبداط ضدييف بدالتعرل اللرول ترتبم ارتباط  وح مع الطال دة  دك ال

   ( in: Schatschneider et al., 2004 )علك الللمة 
كمددا مم معر ددة اللددرول أثندداء مرحلددة مددا  لدد  المدرسددة أ مدد  منلددل بتل دد   القددراءا  ددك ال ددف 

 التل د   عمومدا) األول من المدرسة االبتدائية وأعما) معر ة اللرول  ك مرحلة رؤاا األطفال منلدل ب
ولدديس  ددك القددراءا  قددم ، وعددد  معر ددة اللددرول لدددح األطفددال مددن األسددر الفق ددرا منلددل بالعسددر القرائددك 

Dyslexia   ( Foulin, 2007 )    
 وللوعك ال وتك دورا) أساسيا)  ك عملية تعلم الل ة ،  األطفدال األ مد   دك مقددرتهم علدك اكتشدال

علدددم القدددراءا ، كمدددا أم التددددرؤت علدددك الدددوعك ال دددوتك ألطفدددال السدددجع أو األصدددوات عكولدددوا أسدددرط  دددك ت
ءا اللمالة لن تكث ر معجابك علك القراءا ح دت تدم مثبدات وجدود عال دة سدللية بد ن الدوعك ال دوتك والقدرا

   ( Anthony & Lonigan , 2004 )ا المبكر
عددد  األطفدددال و دددد أثلتددد  الدراسدددات أم التددددرؤت علدددك مهدددارات التم  ددد  السدددمعك والفهدددم السدددماعك ج

علققوا درجات أ م   ك مهارات التلدد( ، وأدح أعمدا) التددرؤت ملدك تلسدن أداء األطفدال  دك مهدارات 
 و  78أ  ،  2003التم    السمعك   طاهرا الطلام ، 

تناولدددددد  بعددددد  العوامدددددد  األسددددددرؤة التددددددك تددددددرتبم  والتددددددك (Sollenberger,1992)  دراسددددددةو دددددك 
 االسدددتعداد القرائدددك لددددح ع ندددة مدددن تالم دددذ ال دددف الادددالك تبددداراخبالتل ددد    دددك القدددراءا وتدددم اسدددتخدا  

تمدا  بد ن التل د    دك القدراءا وااله مح دائيا)  موجبدة دالدة وجددت عال دة دراسةالومن لتائج  ، االبتدائك
الوالدددتن أثندداء  تددرا رؤدداا األطفددال وال ددف األول  ددك المدرسددة ، وأم مسددتوح القددراءا  مددنوالمسدداعدا 

  لدمدا   مرحلدةمن ل  ل  دخول الطف  المدرسة ، وألن مذا مدا تدم تلدتدد الق دور  دك بالخلرا  ك ال ترتبم
الطفدد  صددعوبات  عجنددتالمدرسددة عمكددن أم تددتم عددالج هددذا الق ددور  ددك االسددتعداد للمدرسددة والددذح  ددد 

 ة بالمدرسة يالقراءا الفر 
الكتسدداب ألدن توجدد عال دة ارتباطيدن موجبدة بد ن القددرا علدك ا  ( Blachman , 2000 )وؤدرح 

المبكدددر لمهدددارا القدددراءا ومهدددارا الدددوعك ال دددوتك ، كمدددا أم التددددخ  المبكدددر عدددن طرؤددد  ألشدددطة الدددوعك 
 ال وتك تادح ملك تسه   عملية تعلم القراءا والتهجك  ك مرحلة مبكرا  

وتوجددد عال ددة بددد ن مهددارا الددوعك ال دددوتك واالكتسدداب المبكددر لمهدددارا القددراءا وأم اسددتخدا  السدددجع 
   عمليدة تعلدم القدراءا واللتابدة وأم التددرؤت علدك مهدارات الدوعك ال دوتك  دك مرحلدة مداعسهم  دك تسده 

 و  22أ  ،  2003 ل  المدرسة لن أثر  اإلعجابك علك تعلم القراءا   طاهرا الطلام ، 
و سنوات عكوم تفل را متدكثرا) ب دورا كل درا بالل دة المتللمدة  دك  7 -4والطف   ك المرحلة العمرؤة   

رتن أح أم الل ة تلددد ملدك حدد مدا تفل در  ، وؤمكدن القدول أم الل دة تخلد  أو علدك األ د  تسدهم مليم أس
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 ددك معجدداد ويكدد  التفل ددر وعددن طرؤدد  الل ددة تتلددوم مجموعددة األسددماء وتلتسددت مرحلددة مددا  لدد  التعل ددر 
 و  39،  1991ممكالية التعميم و التلدتد   جلرؤ   كالفك ، 

ء األلددوام الشدائعة وؤسددتخد  أربعددة حدرول جددر ، وؤسددتطيع أم وؤعدرل الطفدد   دك سددن الرابعددة أسدما
بعدد  عقول ما تفعلن الل والات والط ور وؤسمك األغياء العامة  دك ال دور ، وؤمكدن أم عع دد ثالثدة أر دا 

سددماعها ، أمدددا  دددك عمددر الخامسدددة  دددككار   لدددن عسددتخد  األوصدددال بسدددهولة مادد  طوؤددد  وجم ددد  وبدددارد 
 و  97،  2001توسف المبع ،  وؤعرل ال فات الشائعة   ثناء

سددنة عسددتطيعوا أم عم دد وا بدد ن األلددوام ،  الطفدد  العددادح عفددرة بدد ن  2.5 – 2كمددا أم األطفددال بدد ن 
األلددوام وؤعطددك للدد  لددوم أسددمن بد ددة وكا ددر مددن األطفددال عسددتطيعوم ذكددر أسددماء األلددوام وإم لددم تلددن 

و  6 – 4ل  دددك الفةددة العمرؤدددة   أم معظدددم األطفددا  Sterensonموجددودا  ددك مجدددال مدراكهددم ، وأكدددد 
مدلوم االلتبدا  أللدوام و سدنوات عف 3- 2سنوات عفملوم االلتبا  ألغكال الما رات دوم لولهدا ، ب نمدا   

 و   95،  2001الما رات دوم غكلها   ثناء توسف المبع ، 

 الدراسات السابقة :

  مددا  لدد ددوح  ددك مرحلددة لتلدتددد هدد  التددكخر  ددك النمددو الل والتددك هددد   (Bursch,1992)  دراسددة
  بل د و دد هداالء ، وه  تتطلت تقدعم خددمات التربيدة الخاصدة لددح،  األكادعمك باألداءالمدرسة ترتبم 

المدرسة وتدم تشخي دهم بدكلهم ععدالوم مدن تدكخر ل دوح ح دت   ما  لمن أطفال  طفال)  29 دراسةالنة  ع
 ، وتدم تطل د  اختبدارات التدذكر ادت نعد طفدال) 12، صدعوبات الدتعلم  بكلهم  ك خطدر طفال)  17تلدتد  تم

أم  النتددائجسددنوات أظهددرت  3اللفظددك وغ ددر اللفظددك واختبددارات تل دد   ، وبالمتابعددة لمدددا  واالسددتدالل
علدددك لجدددا،  داللدددةص  دددك مرحلدددة مدددا  لددد  المدرسدددة منلدددل بالتل ددد    دددك المسدددتقل  ولدددذا ععدددد يالتشدددخ

   المناستالعالج  التشخيص  ك مرحلة ما  ل  المدرسة وبالتالك عمكن تقدعم
تناولد  المقارلدة بد ن مجمدوعت ن مدن األطفدال محدداهما التلقد   ( Gullo, 1992 ) ب نمدا دراسدة 

لدة بف ول ما  ل  المدرسة  ك سن الرابعة والمجموعة الااليدة التلقد  باللرلدامج  دك سدن الخامسدة ومقار 
درسدددة  لالددد  النتدددائج بدددكم كلتدددا المجمدددوعت ن بمجموعدددة ضدددابطة لدددم تلتلددد  بلدددرامج أطفدددال مدددا  لددد  الم

 ة األطفدددال الدددذتن التلقدددوا بلدددرامج أطفدددال مدددا  لددد  المدرسدددة كدددالوا أعلدددك تل ددد ال)  دددك المدرسدددة االبتدائيددد
 

مددن المجموعددة المددابطة وأم المجموعددة التددك التلقدد  بف ددول مددا  لدد  المدرسددة  ددك سددن الرابعددة أعلددك 
 اللرلامج  ك سن الخامسة  تل  ال)  ك المدرسة االبتدائية من المجموعة التك التلق  ب

والتدك هدد   لبلدت أثدر االلتلداة بف دول مدا  لد  المدرسدة علدك  ( Anderson, 1994 )دراسدة 
 30األساسدية  دك بداعدة العدا  الدراسدك لعددد  تالنجا،  ك المدرسة االبتدائية ، تدم تطل د  اختبدار الخلدرا
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لدم علمدروا  دك   دول مدا  لد  طفدال)  30طفال) مدن أطفدال رؤداا األطفدال ومجموعدة ضدابطة عدددها 
المدرسة ، وبلساب الفدروة  دك التل د    دك المرحلدة االبتدائيدة  لالد  الفدروة ل دالا األطفدال الدذتن 
التلقوا بف ول ما  ل  المدرسدة أح ألهدم أعلدك تل د ال) مدن المجموعدة التدك لدم تلتلد  بف دول مدا  لد  

 المدرسة  
ك تنمية معر ة اللرل وال وت من خدالل والتك هد   مل (Oconnor&Jenkins,1995)دراسة 

تدرؤس التهجك ألطفال اللمالة ذوح صعوبات الدتعلم ، تدم تلدتدد ع ندة الدراسدة مدن خمسدة أزواج مدن 
األطفال متلا ة ن من ذوح االحتياجات الخاصة  ك مرحلة اللمالة بواغنطن وتم وضع خمسة أطفدال 

طة ، وتم تلدتد الع ندة مدن األطفدال الدذتن  ك مجموعة تجرؤلية وخمسة أطفال أخرح  ك مجموعة ضاب
مدو اللرال مييارح أ   من العادت ن  ك أثن ن أو أكار من المجداالت اآلتيدة ة الن 1.5أظهروا الخفاا 

 –دالك المعر ددك ، النمددو الل ددوح ، المهددارات اللركيددة اللل ددرا والمهددارات اللركيددة الدقيقددة أو النمددو الوجدد
 دت دقيقة ك  تو  للمجموعة التجرؤليدة ح 30ية الخاصة بالتدرؤس لمدا االجتماعك   وؤقو  مدرسو الترب

تددتم التدددرؤت علددك صددوت اللددرل ، التجدد م ال ددوتك ، الترك ددت ال ددوتك وسددرعة النطدد  وإعددادا  ددراءا 
دافهدم الجم  والقطع ، ومن لتائج الدراسة أم أطفال المجموعة التجرؤلية الذتن تم تدرؤس التهجك لهدم  أ

عة المابطة  ك معر ة اللرول وتلدتد اللرول  ك الللمدات المسدموعة و دك  دراءا أ م  من المجمو 
 الللمات ، أح أم تدرؤس التهجك ت ؤد مهارات القراءا والمهارات ال وتية  

 لدد   تناولدد  الددوعك ال ددوتك لدددح أطفددال مددا والتددك (Majsterek&Ellenwood,1995) دراسددة
، األطفدداليددار ع نددة مددن األطفددال  ددك بداعددة مرحلددة رؤدداا وبداعددة تعلددم القددراءا ، ح ددت تددم اخت المدرسددة

 4‚7   غددهرا 55وكددام عمدر الع نددة تلددأ مددن  ،و   ا) بنتدد 37،  ا) ولدد 39طفددال)    76بل د  ع نددة الدراسدة 
السدجع ،  لتلدتدداستخدا  مقاتيس  ك مرحلة اللمدالة   وتم ،سنوات و   5‚8غهرا)    68و ملك  سنوات

التدك اسدتخدم   دك ال دف  المقاتيسالشك  ، صوت اللرل وغكلن ، أما ال وتك ، معر ة  والتوليف 
 جولسدوم  – كدوكوودالقراءا مدن بطارؤدة " متقام ك  ماواختبار  للمفردات PPVT-Rوهك اختبار   الاالك

م تطل ددد  المقددداتيس  دددك   وتددد Word-Attack  رعدددك  دددك الرؤاضددديات واختبدددار بداعدددة الللمدددة واختبددار" 
، ولهاعدددة مرحلدددة رؤددداا األطفدددال، ثدددم تدددم تطل ددد   األطفدددالمرحلدددة رؤددداا  ثدددال( مراحددد  وهدددك ة بداعدددة

 ال ددوتك  السددجع، الددوعك أم ال ددف الاددالك ومددن لتددائج الدراسددة ة لهاعددةاختبددارات القددراءا المقننددة  ددك 
األطفددال، ولددذا عجددت أم عسددتخد   ددك لدددح  المبكددراخطددر صددعوبات القددراءا بوالتوليددف ال ددوتكو منلددل 

وجددد و  األطفدال وتقددعم العدالج المالئدم   اللتقداء اللداعدةحلدة رؤداا األطفدال منددذ المددارس العامدة  دك مر 
ط  دك القدراءا ، توجدد ارتبدا بداألداء تدرتبم السدجع اختبدار التوليدف ال دوتك و  اختبداركد  مدن درجات أم 

   Reading Acquisitionمح ائيا) ب ن الوعك ال وتك واكتساب القراءا  موجت ودال
هد   الدراسة لبلت تكث ر التعلديم المبكدر علدك أطفدال مدتندة  ( Marcon, et al., 1997 )دراسة 
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Inner   تلم دذا) بال دف السدادس االبتددائك مدن  249بالوالعدات المتلددا األمرؤكيدة ،بل د  ع ندة الدراسدة
% مدددن األ ار دددة األمدددرؤك  ن ، تدددم اسدددتخدا  مقددداتيس التل ددد    96% مدددن اإللدددا( ،  62مدرسدددة  76

لل   تدكث ر االلتلداة بلرلدامج مدا  لد  المدرسدة ح دت توجدد أكادر مدن برلدامج  دك مرحلدة مدا المقننة وتم ت
 ل  المدرسة ، ومن لتائج الدراسة أم التل    األكادعمك لل ف السادس تد داد بخلدرات الدتعلم المبكدر 
  ك رؤاا األطفال وخاصة لدح الذكور وخاصة  ك القراءا ووجدت  روة ب ن الدذكور واإللدا( ل دالا

 اإللا(  ك المفردات والفهم القرائك  
، ك منددذ مرحلددة رؤدداا األطفددالوالتددك هددد   للتنلددوء بالعسددر القرائدد (Elbro,et-al.,1998)دراسددة 

وهذ  دراسة طولية ألطفال أباء ذوح عسر  رائك وعادت ن ، وتم تتبع هداالء األطفدال مندذ مرحلدة رؤداا 
ة االبتدائيدة بعدا  واحدد  دك الددلمارك و حتدك بداعدة األطفال    ك عمر السادسدة وهدو  لد  دخدول المدرسد

 4.3ال ف الاالك ، وجدد أم لسدبة خطدر العسدر القرائدك ألبنداء األبداء ذوح العسدر القرائدك وصدل  ملدك 
-Poorوتدددددم تلدتدددددد ذوح العسدددددر القرائدددددك بدددددكلهم ععدددددالوم مدددددن ضدددددعف  دددددك  ددددد  التشدددددف ر ال دددددوتك ٪ 

Phonological-Recoding  عدعمددة المعنددك ، والنطدد  الخدداطل للللمددات   ضددعف القددراءا للللمددات
ذات المعنددك و ، ومددن لتددائج الدراسددة أم كدد  المقدداتيس التددك تددم اسددتخدامها  ددك مرحلددة رؤدداا األطفددال 
منلةة بالعسر القرائك ، وباستخدا  تلل   االللددار أكددت النتدائج علدك أم المقداتيس الاالثدة اسدم اللدرل 

منلدل ج ددد بداألداء علددك اختبددارت الدوعك ال ددوتك وتل دد   ، تلدتدد ال ددوت ، التم  د  بدد ن األصددوات 
 القراءا  ك ال ف الاالك  

والتددك تناولدد  ممكاليددة التنلددا بالتل دد    ددك القددراءا  ( Kurdek &Sinclair, 2001 )دراسددة 
   Visuomotorواللساب  ك ال ف الرابع مدن خدالل المهدارات اللفظيدة والمهدارات الب درؤة اللركيدة 

، بل د   0.35، ط= سدنة 11.22طفدال) متوسدم أعمدارهم  281، بل د  ع ندة الدراسدة  بمرحلة اللمالة
مدددن الع ندددة التلقدددوا برؤددداا األطفدددال ، ومدددن لتدددائج الدراسدددة أم المهدددارات ٪ 93، ٪  53لسدددبة اإللدددا( 

  الب درؤة اللركيددة وتل دد   القددراءا لدددح اللنددات أعلددك مددن اللندد ن ، والمهددارات اللفظيددة منلددل بالتل دد 
 اءا أمددددددددددددددددددددا المهدددددددددددددددددددارات الب ددددددددددددددددددددرؤة اللركيددددددددددددددددددددة منلدددددددددددددددددددل بالتل دددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددك  دددددددددددددددددددك القددددددددددددددددددددر 

 
داد الرؤاضدديات ، كمددا أم الددذاكرا السددميية والتددرابم اللفظددك منلددل بالتل دد    ددك القددراءا كمددا أم االسددتع

  ك مجاالت الذاكرا السميية ومهارات العد والتم    الب رح منلل بالتل     ك الرؤاضيات  
والتك تعد دراسدة تجرؤليدة وطوليدة تناولد  تددرؤس علدم السدجع  ( Walton, et al., 2001 )دراسة 

Rimeanology   أو استراتيجيات القراءا ما  معر ة اللرول لددح األطفدال  لد  تعلدم القدراءا ، أطفدال
تلدتددد ال ددوت ، تعلدديمهم السددجع ، والددوعك ال ددوتك  ال ددف األول المددعال  ددك مهددارات القددراءا تددم 

غددهور تددم تطليقددن علددك األطفددال  4للددرول وأصددواتها ، اسددت رة اللرلددامج التجدد م ال ددوتكو، ومعر ددة ا
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ذكدور و  دك مرحلدة  39ملدا( ،  35طفدال)    74 ك مرحلة رؤاا األطفال بكندا ، بل   ع ندة الدراسدة 
سددنوات ، ومددن لتددائج الدراسددة أم األطفددال الددذتن تلقددوا تدددرؤت علددك السددجع أدح ملددك  7-5عمرؤددة مددن 

 القراءا   متقالهم الستراتيجيات
والتدك تناولد  سدرعة التسدمية لللدرول واألر دا  وتسدمية   (Neuhaus , et al., 2003 )دراسدة 

ل تلم دددذا) مدددن ال دددف ن األو  50األغددياء وعال تهدددا بدددالقراءا ، وطبقددد  أدوات الدراسدددة علددك ع ندددة  وامهدددا 
 دك ال دف ن األول  والاالك ح ت أوضل  لتائج الدراسدة أم سدرعة تسدمية اللدرول منلدل بدالفهم القرائدك

 والاالك ، كما أم سرعة العمليات المرتبطة باألر ا  منلل بالقراءا  
والتدك تناولدد  دور السدرعة العمليددة وسدرعة التسددمية والددوعك  ( Catts, et al., 2002 )دراسدة 

طفددال) تمدد  متددابعتهم مددن اللمددالة حتددك  604ال ددوتك علددك تل دد   القددراءا ، بل دد  ع نددة الدراسددة 
ملا(  116ذكور ،  163طفال )   279ابع وللن تنا    ع نة الدراسة  لام عددها النهائك ال ف الر 

طفددال) علددك ألهدم ضددعال القددراءا ، تددم تطل دد  مقداتيس سددرعة تسددمية األغددياء والددوعك  66و تدم ت ددنيف 
دت ن اال وتك واالستجابة اللركية والتل     ك القراءا واللساب ، ومن لتدائج الدراسدة أم التالم دذ العد

ال  ك القراءا أسدرط  دك االسدتجابة اللركيدة مدن التالم دذ المدعال  دك القدراءا ، كمدا أم التالم دذ المدع
 ك القراءا لدتهم ضعف أو   ور  ك سرعة العملية وسرعة تسمية األغدياء ، وأوضدا تلل د  االللددار 

لتبدداتن  ددك تفسددر ا  Speed of Processingأم الددوعك ال ددوتك وسددرعة التسددمية وسددرعة العمليددة 
 التل    

والتددك تناولد  المهدارات المرتبطدة بدالقراءا لددح ذوح صددعوبات  ( Tratenberg, 2002 )دراسدة 
القددراءا والعددادت ن، ومجموعددة مددن ذوح اإلعا ددة السددميية وجميددع المجموعددات ال توجددد ب ددنهم  ددروة  ددك 

مددن ذوح  14 ن سددمييا) ، طددالب مددن المعددا  5طالبددا) ،  27الددذكاء ، بل دد  ع نددة العددادت ن  ددك القددراءا 
عا  ، وتم  لص ملفات الجازهم  دك  2.2وباللرال مييارح  20.1صعوبات التعلم ، متوسم أعمارهم 

المرحلة االبتدائية ، وأظهرت مجموعة اإلعا ة السدميية ومجموعدة صدعوبات القدراءا لقدص أو الخفداا 
روا العجد   دك المهدارات األخدرح مستوح الوعك الفوليمك باإلضدا ة ملدك أم  ذوح صدعوبات القدراءا أظهد

ئدك ، ما  التذكر    ر األمد اللفظك وأعمدا) الدوعك المور ولدوجك، وسدرعة كتابدة األسدماء ، والفهدم القرا
ا أمدا ذوح اإلعا دة السدميية أعلدك  دك مسدتوح القددراءا مدن ذوح صدعوبة القدراءا  دك مت  درات الدراسدة ولددذ

 كرا والدوعك ال دوتك ومدن ثدم عسدهما  دك تل د   القدراءاعمكن القول بكم عمليات الل ة تعتمد علك الدذا
  

والتددك تناولدد  عال ددة سددرعة التسددمية والددوعك  ( Schatschneider, et al., 2002 )دراسددة 
ال دددوتك علدددك لمدددو أو تطدددور القدددراءا المبكدددرا ، مم الق دددور  دددك المهدددارات ال دددوتية تدددرتبم ب دددعوبات 

ءا وهو سرعة التسمية واجتماط االثن ن معا)   دور  دك القراءا وحدتاا) توجد م در  خر ل عوبات القرا
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الوعك ال وتك وسرعة التسمية والتك تنتج عنها صعوبة  ك القراءا أكار حدا من لو كام المدعف  دك 
أحد هذ  المهارات المعرمية ، وتم ت نيف األطفال بناء علك وجدود أو ييداب هدذ  المهدارات، ووجدد أم 

دح ذوح الق ور  ك المهارت ن  معا) عدن صدعوبة القدراءا عدن المدعف ال عوبة  ك القراءا أكار حدا ل
طفددال) مددن أطفددال اللمددالة حتددك ال ددف الاددالك  945، و ددد بل دد  ع نددة الدراسددة  ن ددك أحددد  المهددارت 

مقداتيس  7االبتدائك واستمرت الدراسة ثال( سنوات ، وتم استخدا  مقياس الوعك ال دوتك وؤتلدوم مدن 
جولسدوم و ،  –التل     ك القراءا   االختبار الفرعك مدن بطارؤدة وودكدوك  ر ية ، وسرعة التسمية و 

لل دددف األول ،  0.44ومدددن لتدددائج الدراسدددة توجدددد ارتبددداط بددد ن الدددوعك ال دددوتك وسدددرعة التسدددمية قيمتدددن 
، والدددوعك  0.8لل دددف الادددالك ، كمدددا أم القدددراءا  دددك ال دددف ن األول والادددالك ترتبطدددام بدددككلر مدددن 0.33

عرل علك الللمة والفهم القرائك والطال دة وللدن سدرعة التسدمية تدرتبم أعلدك بالطال دة ال وتك ترتبم بالت
 ك القراءا عدن التعدرل علدك الللمدة والفهدم القرائدك ، وجدد  دك حالدة التعدرل علدك الللمدة أو اللدرل أم 

% ، أمددا الفهددم 34% ومجتمعددام 5% مددن التبدداتن وسددرعة التسددمية 19الددوعك ال ددوتك عل دد  علددك 
%لمثندد ن معددا) ، أمدا مددا تتعلدد   32% لسددرعة التسدمية و  19% ،  3جددد أم الدوعك ال ددوتك القرائدك و 

% لالثند ن معدا) 44%لسرعة التسدمية ، 11% ، 19باللفاءا  ك  راءا الللمات وجد أم الوعك ال وتك 
  

ب و والتدك هدد   ملدك اللشدف عدن العوامد  التدك تداثر  دك تنميدة 2003دراسة   طداهرا الطلدام ، 
د الطفدد  لمهددارا القددراءا لددددح أطفددال الروضددة و ددد تددم تقسددديم الع نددة ملددك مجمددوعت ن مددن أطفدددال اسددتعدا

م رؤداا األطفددال الروضدة بم ددر ، تلقدد  المجموعدة األولددك بدرامج تربوؤددة مددن  لد  وزارا التربيددة والتعلددي
ومجموعددة أخددرح ضددابطة لددم تلتلدد  برؤدداا األطفددال وتددم اختبددار المجمددوعت ن  ددك عدددد مددن اختبددارات 

صددف الل ددة وهددك النطدد  واللددال  والتعل ددر عددن اللاجددات وإدراك العال ددات وداللددة المفهددو  والمقارلددة والو 
وتسلس  األحدا( ، ومن لتائج الدراسة وجود   ور  دك األداء علدك االختبدارات لددح المجمدوعت ن ممدا 

 التعليم  عش ر ملك   ور اللرامج التربوؤة المقدمة ألطفال الروضة من  ل  وزارا التربية و 
ن والتدك هدد   إلمكاليدة التنلدا بمهدارات القدراءا  دك الل تد  ( Lindsey, et al., 2003 )دراسدة 

 طفددددال) ل ددددتهم االسددددبالية وؤتعلمددددوم  249االسددددبالية وااللجل  ؤددددة دراسددددة طوليددددة ، وبل دددد  ع نددددة الدراسددددة 
، ووجدددد أم التلوؤددد  االلجل  ؤدددة  دددك رؤددداا األطفدددال لاللتلددداة بال دددف األول  دددك المدرسدددة االبتدائيدددة 

 Word-Identificationللددوعك الفددوليمك مددن األسددبالية ملددك االلجل  ؤددة منلددل بمهددارات تلدتددد الللمددة 
أعلددك  ومعر دة الللمددة واللددرل وتددذكر الجملددة و ددراءا اللددرل ، ب نمددا الل ددة الشددفهية منلةددة بددالفهم القرائددك

 من تلدتد الللمة  
وجدد أثند ن مدن وجهدات النظدر عدن العال دة بد ن الل دة ت  ( Dickinson, et al., 2003 )دراسدة 

الشددددفهية ومهددددارات التعلدددديم  طرؤقددددة اللساسددددية ال ددددوتية تفتددددرا أم المفددددردا تقددددد  األسدددداس لللساسددددية 
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ال دوتية والتدك تعدد ميمدا بعدد مفتدا، القددرا الل وؤدة والتدك تسداعد علدك القدراءا ، أمدا وجهدة النظدر الااليددة 
ك تفتدرا أم مهدارات الل دة المختلفدة تتفاعد  مدع المعدارل التعليميدة والتدك وهك طرؤقة الفهم الل وح والت

طفددال) مددن أطفددال  لدد   533تلعددت دورا) أساسدديا)  ومهمددا)  ددك تل دد   القددراءا ، و ددد بل دد  ع نددة الدراسددة 
سنوات وتسعة أغهر وتم  لص الل ة االستقبالية والوعك ال وتك والمعر دة ، ومدن  4المدرسة أعمارهم 

 ددد  االللددددار تدددم التوصددد  الدددك أم طرؤقدددة الفهدددم الل دددوح منلةدددة أكادددر مدددن طرؤقدددة اللساسدددية خدددالل تلل
 ال وتية بالتل     ك القراءا  

والتك تناول  سرعة التسمية والدوعك ال دوتك كمنلةدات بدالنمو   ( Kirby , et al., 2003 )دراسة 
تدادح ملدك زؤدادا أو لمدو أو  ( NS )وسدرعة التسدمية  PA )   (القرائك ح ت بلا  ه  الوعك ال وتك

طفال) بعدا مدارس من كنددا ، و  161تطور القراءا لدح أطفال ال ف الخامس ، وبل   ع نة الدراسة 
غددهرا) واللدرال مييدارح عسدداوح   66.7سدنوات بمتوسدم   5بددأت الدراسدة مددن رؤداا األطفدال وعمددرهم 

استمرت الدراسة باختبدار الطدالب سدنوؤا)  ك ح ن تتم القراءا الرسمية  ك ال ف األول االبتدائك و   6.3
،  166منذ ال ف األول حتك ال ف الخدامس وللدن حدد( تندا ص  دك عددد أ دراد الع ندة ح دت كالد  

علك مدار السدنوات السدتة علدك الترت دت ، وتدم تطل د  مقداتيس الدوعك  79،  86،  99،  106،  122
 Phoneme Elisionلملدة ال دوتية والت  Sound Isolationال وتك والتدك تشدم  التجد م ال دوتك 

 Blendingوالدذح تتطلدت مدن المفلدوو معدادا الللمدات مدع حدذل صدوت معد ن ، والددمج ال دوتك 

Onset   السددجع ،Rime   ، واختبددار سددرعة التسددمية لل ددور واأللددوام ، وتددم مقيدداس ذاكددرا األغددكال
سددتخدا  تلل دد  االللدددار للتنلددا العال ددات المكاليددة ، العال ددات اللفظيددة ، التعددرل علددك اللددرول ، وتددم ا

بنمو القراءا مع القدرا العقلية والتل    الساب  تم ضدبطهما كمت  درات مداثرا ، ومدن لتدائج الدراسدة أم 
الددوعك ال ددوتك أ ددوح منلددل بددالقراءا  ددك العددام ن األولدد ن مددن المدرسددة ، ب نمددا سددرعة التسددمية عال تهددا 

، وأم األطفددال المددعال  دك الددوعك ال ددوتك وؤعددالوم  بنمدو القددراءا ضددييفة وللدن تدد داد ب ؤددادا ال دف
 من ضعف  ك سرعة التسمية توجد لدتهم صعوبات  ك القراءا بال ف الخامس  

والتددك تناولدد  تددكث ر تعلدديم أسددماء اللددرول الهجائيددة علددك تعددرل  ( Roberts, 2003 )دراسددة 
ذوح المسددتوح اال ت ددادح طفددال) مددن أسددر  33األطفددال ال دد ار علددك الللمددات ، بل دد  ع نددة الدراسددة 

  4.5- 3ومدددح األعمددار مددن  4.46غددهرا) وبدد للرال مييددارح   52.82المددنخف  ، متوسددم أعمددارهم 
أسدلوط لتعلديمهم اللدرول ضدمن برلدامج مدن  لد  الوالعدة للتددرؤت ل دف ال دو   16سنة ، واغتركوا لمدا 

اللرلددامج احتددوح علددك مقددرر الل ددة ألطفددال األسددر الفق ددرا وتددم اختبددار األطفددال غددفوؤا)  لدد  اللرلددامج ، و 
وتدم التددرؤت علدك ثالثدة ألدواط مدن تهجدك الللمدات وهدك ة صدوت  ESLبهدا   االلجل  ؤدة ل  در النداطق ن

، وأعمدا) التددرؤت رئيدة والتدك  بهدا حدرول غ در منطو دةاللدرل ، تهجدك الللمدات ، وتهجةدة الللمدات الم
قدوا تددرؤت علدك أسدماء اللدرول تعلمدوا التهجةددة علدك السدجع ، ومدن لتدائج الدراسدة أم األطفدال الددذتن تل
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ال وتية للللمات التك تلقوا تدرؤت عل هدا أ مد  مدن غ رهدا مدن الللمدات وأعمدا) أ مد  مدن غ درهم  دك 
تهجدك الللمدات الب درؤة التددك بهدا حدرول غ ددر منطو دة ، وبالتدالك تعلديم اللددرول الهجائيدة  دك مرحلددة 

، كما أم التدرؤت علدك السدجع تنمدك لددح األطفدال الدوعك رؤاا األطفال منلل بالتعرل علك الللمات 
 الفوليمك  

 تناولد  "معر دة اللدرول ، الدوعي ال دوتي، لمدو اللدال   ( Mann & Foy , 2003 )أمدا دراسدة 
ر دة عند أطفال مرحلة ما  ل  المدرسة" ,وهد   هذ  الدراسة ملك اللشف عن العال ات المتبادلة ب ن مع

 لددال  والدوعي ال دوتي ومهددارات القدراءا المبكدرا عنددد األطفدال  واغدتمل  ع نددةاللدرول ولمدو مهدارات ال
طفددال)  دي سددن مددا  لد  المدرسددة   و ددد أغدارت لتددائج الدراسددة ملدك أم الددوعي ال ددوتي  99الدراسدة علددك 

تددددرتبم بمقدددددار القددددراءا المبكددددرا، ب نمددددا معالجددددة الفددددوليم ارتبطدددد  بشددددك  مباغددددر مددددع معر ددددة اللددددرول  
 وأصواتها 

و والتددك تناولدد   اعليددة برلددامج  ددك تنميددة األلشددطة التعل رؤددة  2003سددة   معمددام أحمددد خل دد  ، درا
طفدال) وطفلدة  دك المرحلدة  60لتنمية بعد  المهدارات الل وؤدة لددح طفد  الروضدة ، بل د  ع ندة الدراسدة 

و سدددنوات مقسدددم ن ملدددك مجمدددوعت ن محدددداهما تجرؤليدددة واألخدددرح ضدددابطة ومدددن لتدددائج  6-5العمرؤدددة   
اءا لدراسددة أم اللرلددامج أدح الددك تنميددة مهددارات األطفددال الل وؤددة   اسددتماط ، تلددد( ، االسددتعداد للقدددر ا

واللتابددة و ، كمددا تفددوة اإللددا( عددن الددذكور  ددك هددذ  المهددارات وهددذا تاكددد علددك أم وجددود بددرامج هاد ددة 
 تادح ملك تلسن  ك استعدادات الطف  للقراءا واللتابة  

والتددك تناولدد  الددوعك ال ددوتك مقارلددة بدد ن مجمددوعت ن مددن  ( Chen, et al., 2004 )دراسددة 
األطفددال  ددك ال دد ن ،محدددح المجمددوعت ن تتلددد( ل تدد ن والمجموعددة األخددرح تتلددد( ل ددة واحدددا وهددك 

طفددال) مددن أطفددال ال ددف األول حتددك ال ددف الرابددع ،  77الل ددة ال دد نية ، وتلولدد  ع نددة الدراسددة مددن 
 تن تتلدددثوم ل تددد ن أعلددك  ددك الددوعك ال ددوتك مددن األطفددال الدددذتن ومددن لتددائج الدراسددة أم األطفددال الددذ

 
 Phonemeتتلددددثوم ل دددة واحددددا ، وأم الدددوعك ال دددوتك تتلدددوم مدددن عدددامل ن همدددا الدددوعك الفدددوليمك

Awareness   الوعك بلداعة ولهاعة الللمة ،Onset and Rime awareness   
ممكالية التنلا بمهارات القدراءا لددح والتك هد   ملك  ( Schatschneider, et al., 2004)دراسة 

طفال) من أطفدال اللمدالة وتدم تتدبعهم  945أطفال اللمالة دراسة طولية مقارلة ، بل   ع نة الدراسة 
مددرات وتددم اسددتخدا   5سددنوات وتددم اختبددارهم  3حتددك لهاعددة ال ددف الاددالك االبتدددائك واسددتمرت الدراسددة 

ة التسمية ، والمفردات ، والتلامد  الب درح اللركدك مقاتيس الوعك ال وتك ، ومعر ة اللرول ، وسرع
، واختبددار التم  دد  والتعددرل واختبددار اسددترجاط الجملددة ، اختبددار الفهددم ، اختبددارات تل دد لية   اختبددارات 

، ومدن لتدائج الدراسدة أم اسدم اللدرل و ، واختبار سرعة  راءا الللمدات جولسوم  –من بطارؤة وودكوك 
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سمية والوعك ال وتك منلةات  وؤة للجوالت المتعدددا لمهدارات القدراءا ومعر ة صوت اللرل وسرعة الت
لل ددف ن األول والادددالك ، كمددا أم المهدددا  اللركيددة اإلدراكيدددة والمهددا  الب دددرؤة المكاليددة ولسددد  األغدددكال 

 الهندسية لها ارتباط دال بمهارات القراءا  
ك ال دوتك والدذح ععدد والتدك تناولد  طليعدة الدوع (Anthony & Lonigan , 2004 )دراسدة 

فدال) ط 202مت  را) سلليا)  ك اكتساب القراءا ، و ك أربعة دراسات تممن  الدراسدة األولدك ع ندة  وامهدا 
طفدال) أعمدارهم  123سدنوات ، والدراسدة الااليدة بل د  ع نتهدا  3ة طولية اسدتمرت سنوات دراس 6-5من 

سددنوات واسددتمرت الدراسددة لمدددا عددام ن ،  4طفددال) أعمددارهم  38سددنوات ، والدراسددة الاالاددة  5-2مددا بدد ن 
 دك هدذ  الدراسدات اختبدار  سدنوات ، تدم 7-4طفال) أعمارهم مدا بد ن  826والدراسة الرابعة بل   ع نتها 

مع األغكال األخرح للوعك ال دوتك ، والدوعك بدالتج م   Sensitivity to Rhymeاللساسية للسجع 
Segmental Awareness  األطفدال ال د ار ، ومدن لتدائج هدذ  الدراسدات  واللساسدية ال دوتية لددح

ا أم اللساسية للسجع منلل ج د بالمهدارات ال دوتية األخدرح ، وأم الدوعك ال دوتك منلدل بمهدارا القدراء
والتهجدددك كمدددا أم اللساسدددية للسدددجع تدددرتبم ارتبددداط موجدددت دال بالمهدددارات ال دددوتية األخدددرح وإم كدددام 

 االرتباط أعلك لدح األطفال األكلر سنا)  
والتدك تناولد  التدكث رات طوؤلدة األمدد للتددرؤت علدك  ( Elbro & Petersen , 2004 )دراسدة 

الوعك ال وتك وصوت اللرل لمطفال  ك مرحلدة رؤداا األطفدال ذوح خطدر العسدر القرائدك ، بل د  
ر تمطفال) من ذوح خطر العسر القرائك كما أم والدتهم ععالوم من العسر القرائدك واسد 35ع نة الدراسة 

أسدلوعا)  دك   دول رؤداا األطفدال لتلسد ن الدوعك ال دوتك لددتهم ، وتدم تلدتدد  17هذا اللرلامج لمدا 
طفددال) وتددم تطل دد  مقدداتيس  ددراءا  47مجموعدة ضددابطة وؤعددالوم مددن خطددر العسددر القرائددك وبلد  عددددهم 

الدددت  ددائمت ن مددن الللمدددات   كلمددات ذات معندددك ، وكلمددات عدعمددة المعندددك و  ددك ال دددفول الاددالك والا
ختبدار والسابع ، واختبار الفهدم القرائدك ، واختبدار التدذكر ، سدرعة التسدمية لل دور، التم  د  ال دوتك ، ا

 اسددم اللددرل والد ددة  ددك النطدد  ، ومددن لتددائج الدراسددة أم اللرلددامج  عددال لدددح األطفددال عامددة ، كمددا ألددن
لدامج طفدال الدذتن تعرضدوا لللر أدح ل ؤادا الفهم القرائك لدح تالم ذ ال ف السابع ، وإم كام مسدتوح األ

 أدائهم أ   من العادت ن ، كما أم هذ  االختبارات التك تم تطليقها منلل بالقراءا   
و والتدددك تناولددد  ت دددور مقتدددر، لتطدددوؤر برلدددامج المهدددارات  2004دراسدددة   لاصدددر  دددااد غلدددي  ، 

  ملتدددوح اللتدددت الل وؤددة برؤددداا األطفدددال  ددك ضدددوء االتجاهدددات اللدتادددة ، وتددم  دددك هدددذا البلددت تلل ددد
و سنوات ، وأعما) دل   المعلمة ، وكدذال   6 – 4الوزارؤة بم ر لطف  الروضة  ك المرحلة العمرؤة   

تددم معددداد اسددتبالن تلدتددد االتجاهددات التربوؤددة اللدتادددة ، وكددذال  معددات ر برلددامج المهددارات الل وؤددة وتدددم 
مدددن لتدددائج الدراسدددة ألدددن عجدددت عدددرا هدددذ  األدوات علدددك مجموعدددة مدددن المهتمددد ن برؤددداا األطفدددال ، و 

مراجعددة وتطددوؤر أسددال ت ووسددائ  عددرا وتقددوؤم ألشددطة برلددامج المهددارات الل وؤددة برؤدداا األطفددال  ددك 
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 ضوء االتجاهات اللدتاة  
والتدك تناولدد  هدد  مدن الممكددن أم عكددوم النمدو الل ددوح  ددك  ( O'Neill, et al., 2004)دراسدة 

-3طفدال) تتدراو، أعمدارهم  41مك ، بل د  ع ندة الدراسدة مرحلة رؤاا األطفال منلل بتل  لهم األكادع
سنوات وكام التل    األكادعمك  ك المجداالت التاليدة ة المعلومدات العامدة ، معر دة القدراءا ، الفهدم  4

القرائددك ، تل دد   الرؤاضدديات والتهجددك وتددم تق دديم هددذ  المجدداالت األكادعميددة وتددم تق دديم هددذ  المجدداالت 
-The Peabody Individual Achievement Testارؤددة بيددابودح األكادعميددة باسددتخدا  بط

Revised   ومن لتائج الدراسة أم النمو الل وح منلل بالتل     ك المجاالت الخمسة 
عال ددة سددرعة تسددمية اللددرول ( Savage & Frederickson, 2005 )ب نمددا تناولدد  دراسددة 

 دد   ددك القددراءا بال ددف األول االبتدددائك ، بلواالر ددا   ددك مرحلددة الروضددة بالطال ددة  ددك القددراءا والد ددة 
طفددال) معظمهددم مددن المددعال  ددك القددراءا وباسددتخدا  تلل دد  االللدددار وجددد أم مهددا   67ع نددة الدراسددة 

دل  ددك العمليدات ال ددوتية منلدل بالد ددة  دك القددراءا والفهدم ب نمددا سدرعة تسددمية األر دا  منلددل بالد دة والمعدد
 لل  وح بمعدل القراءا   القراءا وأعما)   م تسمية اللرول من

وهددك دراسدة طوليدة اسدتمرت ثالثدة سدنوات لبلدت الجالددت   ( Lepola, et al., 2005)دراسدة  
رعة االجتماعك والجوالت المعرمية الل وؤة المطلوبدة لمهدارات الرؤاضديات والقدراءا   الدوعك ال دوتك، سد

ذ  هداللسداب األساسدية و ، وتدم قيداس التسدمية ، ومهدارات الل دة الشدفهية ، األر دا  المتسلسدلة ومهدارات 
هم  طفدال) والدذتن تتدراو، أعمدار  139المت  رات لدح األطفال  ك مرحلة رؤاا األطفال لدح ع ندة  وامهدا 

ال ددف األول االبتدددائك ،  لالدد  المت  ددرات المعرميددة منلةددة  و سددنوات  ددك 7-6  و سددنوات ،  5-6  
 االبتدائك   بالفهم القرائك وتل    اللساب  ك ال ف الاالك

والتددك تناولدد  عال ددة الددوعك ال ددوتك بالنجددا،  ددك القددراءا  ددك  ( Kozminsky, 2005)دراسددة 
طفدددال) وطفلدددة مدددن رؤددداا األطفدددال والدددذتن التلقدددوا  70ال دددفول األول والاالدددت ، بل ددد  ع ندددة الدراسدددة 

ك الدوعك ال دوت بمدرسة ابتدائية واحدا ، تم تدرؤلهم علك الدوعك ال دوتك لمددا ثماليدة أغدهر وتدم قيداس
ثالثدة مددرات  لدد  التدددرؤت و ددك لهاعددة مرحلددة رؤداا األطفددال و ددك بداعددة ال ددف األول وتددم قيدداس الفهددم 
القرائدك  دك لهاعددة ال دف الاالددت ، ومدن لتدائج الدراسددة توجدد  ددروة  دك الدوعك ال ددوتك بد ن المجموعددة 

تجرؤليدددة أعلدددك  دددك الفهدددم التجرؤليدددة والمدددابطة ل دددالا المجموعدددة التجرؤليدددة ، كمدددا كالددد  المجموعدددة ال
القرائك  ك كال ال دف ن األول والاالدت ، كمدا كدام مدن مهدا  الدوعك ال دوتك التجد م ال دوتك واللدذل 

 ال وتك أ وح المنلةات باكتساب القراءا  ك ال ف األول 
تناولد   اعليدة التعلديم  دك مرحلدة رؤداا األطفدال سدواء كدام  دك  ( Nelson, 2005 )و ك دراسة 
طفددددد  وتدددددم قيددددداس التل ددددد    دددددك القدددددراءا  10000ك المنددددد ل ، بل ددددد  ع ندددددة الدراسدددددة الروضدددددة أو  ددددد

والرؤاضددديات لددددح األطفدددال وتدددم جمدددع اسدددتجابات اآلبددداء والمعلمددد ن علدددك اسدددتليام عدددن األلشدددطة التدددك 
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عمارسها األطفال ، وكام من لتائج الدراسة أم األلشدطة التدك تقدد   دك الروضدة لهدا تدكث ر معجدابك علدك 
 ا والرؤاضيات  تل    القراء

 وهدددددك تهددددددل ملدددددك التلقددددد  مدددددن صددددددة اختبدددددارات  ( Turner, 2006 )أمدددددا دراسدددددة 

The Young Children's Achievement ( YCAT)   التددك  تسددتخد   ددك مرحلددة الروضددة
لتلدتدد األطفددال مدن هددم  دك خطددر صدعوبات الددتعلم ، تدم اختيددار ع ندة مددن األطفدال تتددراو، أعمدارهم مددا 

ء األطفال وتفدادح مشدكالت الدتعلم ومدن ؤبا) ، بهدل عم  التشخيص المبكر لهاالسنوات تقر  8 -4ب ن 
لتائج هذ  الدراسة أم االختبارات التك استخدم   ك تشخيص أطفال ما  لد  المدرسدة منلدل بالتل د   

 األكادعمك  ك المرحلة االبتدائية  
لدد  مقدداتيس الل ددة والتددك هددد   ملددك تلدتددد عمددا مذا كا  ( Hall& Segarra, 2007 )دراسدة 

ك والتواصد  وتقدارؤر اآلبداء لددح أطفدال مدا  لد  المدرسدة منلدل بداألداء األكدادعمك  دد  Speechواللدال  
ل د  المدرسدة   القدراءا واللتابدة ، التهجدك و الرؤاضديات و ماد  األطفدال العدادت ن  دك عمدر التاسدعة ، ب

رؤدر س السلوك التليفك   بعدد التواصد  تقطفال) من ذوح معا ات الل ة وتم تطل   مقيا 35ع نة الدراسة 
بواسدددطة اآلبددداءو ومدددن لتدددائج الدراسدددة أم القددددرا علدددك التواصددد  منلدددل بالتل ددد    دددك القدددراءا واللتابدددة 
والرؤاضدديات ، ب نمددا درجددات الطال ددة منلددل بالتل دد    ددك التهجددك ولددذا   لددن عمكددن التنلددا بالتل دد   

اد   دك مرحلدة مدا  لد  المدرسدة لددح ذوح معا دات الل دة م الدراسك  دك المرحلدة االبتدائيدة مدن المت  درات
 العادت ن  

هددد   هددذ  الدراسددة ملددك المقارلددة بدد ن مجمددوعت ن مددن األطفدددال  ( McElroy, 2007)دراسددة 
ة لددم احددداهما التلقدد  بدداللرامج التددك تقددد  مبكددرا) لمطفددال  ددك مرحلددة مددا  لدد  المدرسددة والمجموعددة الااليدد

مذا كالدددد  اللددددرامج المقدمددددة للمجموعددددة التددددك ملتلقدددد  بهددددذ  اللددددرامج منلةددددة تلتلددد  بهددددذ  اللددددرامج وعمددددا 
، و دد ةئك  بالوالعدات المتلددا األمرؤكيدبالتل    الدراسك  ك القراءا والرؤاضيات بال ف الاالت االبتددا

م طفددال) وطفلددة التلقددوا بهددذ  اللددرامج ، ومددن لتددائج الدراسددة أ 1436طفددال) ، مددنهم  7198بل دد  الع نددة 
 توح لللرامج كام لن أثر معجابك علك التل     ك الرؤاضيات والل ة   القراءا و المل

 والتدك تناولد  عال دة سدرعة التسدمية بتطدور القدراءا ( Powell, et al., 2007 )وتناولد  دراسدة 
لتددائج الدراسددة ألددن توجددد  سددنوات ومددن 10-7تلم ددذا) تتددراو، أعمددارهم مددن  1010وبل دد  ع نددة الدراسددة 

تباطيدددة بددد ن ضددعف سدددرعة التسدددمية والدددوعك ال ددوتك ح دددت تدددالز  لقددص سدددرعة التسدددمية مدددع عال ددة ار 
المعف  ك الوعك ال وتك وهدذا عفسدر المدعف  دك القدراءا وبتلل د  االللددار وجدد أم سدرعة التسدمية 
 تسددهم بداللددة  ددك القددراءا ، وكددذل  وجددد التالم ددذ األعلددك  ددك سددرعة التسددمية أعلددك  ددك القددراءا والعكددس

 صليا  
عال دة السدجع بالقددرا علدك القدراءا لددح ع ندة  وامهدا  ( David, et al., 2007 )تناولد  دراسدة و 
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طفددال)  ددك ال ددف األول االبتدددائك ومدددح امكاليددة التنلددا بالقدددرا علددك القددراءا حتددك ال ددف الخددامس  53
ل دال ومدن لتدائج الدراسددة توجدد عال دة بدد ن السدجع وسددرعة التسدمية والدوعك ال ددوتك ، وأم السدجع منلدد

 مح ائيا) بالتباتن  ك القدرا القرائية  ك جميع المستوؤات  
والتدك تناولد  سدرعة التسدمية والعمليدات ال دوتية  ( Plaza &Cohen, 2007 )وتناولد  دراسدة 

 75لدح أطفال اللمالة وأثرا علك القدراءا والتهجدك  دك ال دف األول االبتددائك ، بل د  ع ندة الدراسدة 
هدم موم الل ة الفرلسية ، ومن لتدائج الدراسدة أم الدوعك ال دوتك بالمقداطع منلدل طفال) باللمالة وؤتلدث

 بالقراءا والتهجك وأكدت أهمية سرعة التسمية  ك المهارات الخاصة بالقراءا والتهجك  
والتدك تناولد  تدكث ر بعد  المت  درات علدك الطال دة  ( Landerl & Wimmer , 2008 )دراسدة 

اسدة ذكدور و وهدذ  الدر  50ملدا( ،  65طفدال)    115بة ، بل   ع ندة الدراسدة  ك القراءا والتهجك واللتا
طوليددة تتبعدد  التالم ددذ منددذ ال ددف األول حتددك الاددامن ، والمت  ددرات التددك قياسددها هددك ة معر ددة اللددرل 
،التددذكر   دد ر األمددد ال ددوتك ، الددوعك ال ددوتك ، سددرعة التسددمية والددذكاء غ ددر اللفظددك ، ومددن لتددائج 

رعة التسدددمية منلدددل بالطال دددة  دددك القدددراءا والدددوعك ال دددوتك منلدددل  دددوح بدددالتهجك ومعر دددة الدراسددة أم سددد
 اللرل منلل  وح بمهارات القراءا  

لقدراءا والتك تناول  العال ة ب ن سرعة التسمية وكال) مدن معر دة ا ( Liao , et al., 2008 )دراسة 
تالم دذ  تلم دذا) مدن 54م ذ ال دف الادالك ، تلم ذا) من تال 63والد ة والطال ة   ها ، بل   ع نة الدراسة 

لتعدرل وأثن ن مدن مهدا  ا ال ف الرابع من تاتوام ، وتم تطل   مها  سرعة التسمية   األلوام واألر ا  و
تفسد ر  ، ومن لتائج الدراسة أم سرعة التسمية تفسر التباتن  ك القراءا  دك ال دف ن الادالك والرابدع وكدام

 لدك مدن ال دف الادالك  ، وكالد  سدرعة التسدمية المكتوبدة تفسدر التبداتن  دكالتباتن  دك ال دف الرابدع أع
القددراءا أ مدد  مددن سددرعة التسددمية  ددك مهددا  األلددوام ، وكددام الددذكاء غ ددر اللفظددك واللساسددية ال ددوتية 

ك والتذكر    ر األمد ومها  سرعة التسمية منلل بطال ة التعرل  ك ال دف الادالك والد دة والطال دة  د
  ال ف الرابع 

 تعقيب على الدراسات السابقة :

مددن ح ددت أهدددال الدراسددات السددابقة تندداول الددبع  مددن هددذ  الدراسددات مقارلددة المسددتوح التل دد لك 
 )للتالم ذ الذتن التلقوا برؤاا األطفال باألطفال الذتن لم تلتلقوا برؤاا األطفال ومن هذ  الدراسات 

Gullo, 1992, Anderson, 1994, Marcon , et al., 1997 , McElroy,2007   ب نمدا بعد
هذ  الدراسات تناول  اعليدة اللدرامج التدك تنمدك جوالدت الته ةدة واالسدتعداد للقدراءا ومدن هدذ  الدراسدات ة 

  Oconner & Jenkins, 1995, Elbro & Peterson, 2004 )،   2003معمدام أحمدد خل د  ، 
تبطدة بالتل د   الدراسدك وإمكاليدة التنلدا ب نما البع  اآلخر من الدراسات تنداول بعد  المت  درات المر 
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 Bursch, 1992, Majsterek &Ellenwood )بن منذ مرحلة رؤاا األطفال ومن هذ  الدراسات 

, 1995 ; Elbro, et al., 1998  ; Kurdek &Sinclair, 2001 ; Walton, et al., 2001  ; 

Catts, et al., 2002 ; Schatschneider, et al, 2002 ; Lindsey , et al., 2003 ; 

Dickinson, et al, 2003  ; Kirby, et al, 2003 ; Roberts, 2003  ; Monn&Foy, 

2003 ; Chen, et al., 2004 ;  Schatschneider, et al, 2004 ; Anthomy, Lonigan, 

2004 ; Lepola, et al., 2005 ; Nelson, 2005; Hall & Sogarro, 2007; Hall 

&Segarra, 2007 ;  Liao , et al., 2008; Landerl & Wimmer , 2008 ).   أما المت  درات
التدك تدم تنداول عال تهدا بالتل د   الدراسدك  تباتندد  مدن دراسدة ملدك أخدرح مال أم هدذ  المت  درات هددك ة 
الدددوعك ال دددوتك ، السدددجع ، معر دددة اللدددرول ، سدددرعة التسدددمية ، والتم  ددد  ال دددوتك ، التدددذكر لمر دددا  

ك عمارسدددها األطفدددال  دددك واللدددرول ، لسددد  األغدددكال الهندسدددية ، القددددرا علدددك التواصددد  ، األلشدددطة التددد
 الروضة   

هدذ   تم تطل   أدوات مختلفة  ك الدراسات تبعا) للمت  رات التك تناولتها ك  دراسدة ، كمدا تدم تطل د 
 ، ومددنطفدال)  دككار 29راوحد  الع نددات مدن الع ندات علدك أطفدال الروضدة وتالم ددذ المرحلدة االبتدائيدة وت

 لتائج هذ  الدراسات ما تلك ة
العالجيدددة لمطفدددال ذوح خطدددر صدددعوبات الدددتعلم  دددك مرحلدددة رؤددداا األطفدددال  عدددال أم اللدددرامج  -1

لتخفيف حدا هذ  ال عوبة ومن هذ  الدراسات علك سل   الماال ال الل درة معمدام أحمدد خل د  
 ،2003   ،( Oconner & Jenkins, 1995, Elbro & Peterson, 2004    

ك ومنهددا ة النمددو الل ددوح ، والددوعك ال ددوتك ، توجددد بعدد  المت  ددرات المنلةددة بالتل دد   الدراسدد -2
اسم اللرل ، التم    ال وتك ، المهارات اللفظية ، المهارات الب رؤة اللركيدة ، سدرعة التسدمية 
، التذكر    ر المدح ، التلام  الب رح اللركك ، الفهدم ، لسد  األغدكال  ومدن هدذ  الدراسدات 

 ; Bursch, 1992, Majsterek &Ellenwood , 1995 )علدك سدل   المادال ال الل در 

Elbro, et al., 1998  ; Kurdek &Sinclair, 2001 ; Walton, et al., 2001  ; 

Catts, et al., 2002 ; Schatschneider, et al, 2002 ; Lindsey , et al., 2003 ; 

Dickinson, et al, 2003  ; Kirby, et al, 2003 ; Roberts, 2003  ; Monn&Foy, 

2003 ; Chen, et al., 2004 ;  Schatschneider, et al, 2004 ; Anthomy, 

Lonigan, 2004 ; Lepola, et al., 2005 ; Hall & Sogarro, 2007 ). 
تتفددوة األطفددال الددذتن تلتلقددوا بالروضددة عددن األطفددال الددذتن لددم تلتلقددوا بالروضددة  ددك التل دد     -3

 ن الدراسدك ، كمددا أم األطفدال الددذتن تلتلقدوا بالروضددة مبكدرا) أعلددك تل د ال) مددن االطفدال الملتلقدد
     (   Gullo, 1992, Anderson, 1994, Marcon , et al., 1997 )بالروضة متكخرا   

رامج رؤاا األطفال  ك م ر تلتاج ملك معادا النظر  ك خططهدا مدن  لد  التربيدة والتعلديم أم ب -4
،  2003سدواء  دك التوسدع   هدا أو  دك مناهجهدا المعددا والتدك تقدد  لمطفدال   طداهرا الطلددام ، 

 و  2004لاصر غلي  ، 
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خطدددر الفشددد   الدددبع  مدددن الدراسدددات تدددم ميدددن تطل ددد  أدوات اللتقددداء األطفدددال الدددذتن ععدددالوم مدددن  -5
األكدددددددادعمك المبكدددددددر ومددددددددح ممكاليدددددددة أم تلدددددددوم هدددددددذ  االختبدددددددارات المسدددددددتخدمة  دددددددك مرحلدددددددة 

 وهذ  الدراسة تتف  مع هدل الدراسة اللالية   (Turner, 2006 ) الروضة               

 فروض الدراسة :

الل درجدداتهم عمكدن التنلدا بالتل د    ددك الل دة العربيدة لدددح تالم دذ ال دف األول االبتدددائك مدن خد -1
 ك  سرعة التسمية ، لظم الخرز ، التم  د  ال دوتك ،الابدات الموضدعك ، اكتشدال السدجع ،تدذكر 
 األر ددا  ،  تسددمية العدددد ، تسددمية اللددرل ، الترت ددت ال ددوتك ، لسدد  األغددكال و والتددك تددم تطليقهددا

 مرحلة الروضة  
اددالك االبتددائك مددن خددالل درجدداتهم مكدن التنلددا بالتل دد    دك الل ددة العربيددة لدددح تالم دذ ال ددف الع -2

تدذكر   ك  سرعة التسمية ، لظم الخرز ، التم  د  ال دوتك ،الابدات الموضدعك ، اكتشدال السدجع،
 األر ددا  ،  تسددمية العدددد ، تسددمية اللددرل ، الترت ددت ال ددوتك ، لسدد  األغددكال و والتددك تددم تطليقهددا

  ك مرحلة الروضة 
يددة لددح تالم دذ ال ددف الاالدت االبتددائك مددن خدالل درجدداتهم التل دد    دك الل دة العرببعمكدن التنلدا  -3

 ك  سرعة التسمية ، لظم الخرز ، التم  د  ال دوتك ،الابدات الموضدعك ، اكتشدال السدجع ،تدذكر 
 األر ددا  ،  تسددمية العدددد ، تسددمية اللددرل ، الترت ددت ال ددوتك ، لسدد  األغددكال و والتددك تددم تطليقهددا

  ك مرحلة الروضة 
ف الرابددع االبتدددائك مددن خددالل درجدداتهم لتل دد    ددك الل ددة العربيددة لدددح تالم ددذ ال ددعمكددن التنلددا با -4

 ك  سرعة التسمية ، لظم الخرز ، التم  د  ال دوتك ،الابدات الموضدعك ، اكتشدال السدجع ،تدذكر 
 األر ددا  ،  تسددمية العدددد ، تسددمية اللددرل ، الترت ددت ال ددوتك ، لسدد  األغددكال و والتددك تددم تطليقهددا

 ضة  ك مرحلة الرو 

 إجراءات الدراسة :

ألأواًلأل ألعينةألطلدرطسةأل 
تم اختيار ع نة من أطفال الروضة بمدارس  ندا االبتدائيدة ودور اللمدالة ح دت تدم تطل د  األدوات 
الالزمة لتلدتد األطفال الذتن ععالوم من خطر العسر القرائك  ك مرحلدة مدا  لد  المدرسدة  ومدن خدالل 

ال) تددم تلدتددد ع نددة مددن هددذ  الع نددة اللليددة  ععددالوم مددن خطددر طفدد 595التطل دد  علددك ع نددة بلدد  عددددها 
و،  وبقيدة الع ندة هدم  2005طفال)   علد الر  ت البل رح ، جدابر ملمدد علددهللا ،  125العسر القرائك  

طفددال)  بطرؤقددة عشددوائية مددن  140طفددال) ، تددم اختيددار عدددد  470األطفددال العددادت ن والددذتن تللدد  عددددهم 
مالوا ع نة الدراسة اللالية وللن مع استمرار الو    ك لهاعة السنة الرابعدة والخامسدة الع نة الللية وهم ع
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 دككار وال  90طفدال) ، وهداالء األطفدال كالد  لسدبة ذكدائهم   98أصبل  ع نة الدراسدة اللاليدة النهائيدة 
أدوات  ععالوم من أح معا ات حسية أو بدلية أو ظرول ا ت ادعة واجتما ية غ ر مناسبة  وتدم تطل د 

الدراسددة ، وتدددم متابعدددة و تسدددج   درجدددات األطفدددال  ددك التل ددد   الدراسدددك بال دددفول مدددن األول حتدددك 
 الرابع بالمدرسة االبتدائية  ك االختبارات المعدا من  ل  اإلدارا التعليمية  ك الل ة العربية   

أل(أل98موطصل تألعينةألطلدرطسةألفىألطلعمرألطلزمنىألب لشهورأل)ألن=ألأل(أل1جدو أل)أل
ألطالنحرطفألطلمعي رىألألطلمتوسطألطلعينة

 6.340 62.471 و 56ذكور   م= 
 5.251 64.263 و 42ملا(    م=

 6.653 63.239 98المجموط 

ألطلدرطسةأل ألأدوطتألث ني أًل
  ك الدراسة ة التاليةاستخدا  االختبارات  تم

 و2004 ،هللا علد البل رح ، جابر الر  ت علد   اختبار االكتشال المبكر للعسر القرائك لمطفال
 و 1997،  م طفك كام  ل نوم "   - أوتيس العقلية العامة " القدرااختبار 

 لهذ  األدوات ة غر،تلك  وميما

أل ألطلمبكرألللعسرألطلقرطئىألألف شتكطالألطختب رألأل-1
العسددر خطدر مدا  لد  المدرسددة الدذتن ععدالوم مدن  سدنهدذا االختبدار ملدك تلدتدد األطفددال  دك  تهددل

ك تماد  مت  ددرات لقيداس بعدد  المهدارات لدددح األطفدال   والتددسددتخدا  أدوات با وذلد  At-Riskالقرائدك 
ا السدن واللتابة بدرجة كل درا، ح دت لجدد األطفدال  دك هدذ القراءاال تلتاج ملك مهارات الدراسة اللالية و 

سدنة  6.5ن واللتابدة وإلمدا عكولدوا  دك بداعدة تعلدم القدراءا واللتابدة وهدو سد القدراءالم ع لوا بعد ملك متقدام 
 األول االبتدائي ، وؤتلوم هذا االختبار من عشرا اختبارات  ر ية وهك ة ال فبداعة 
  التسمية  سرعةاختبارRapid Naming    
  الخرز  لظماختبارBead Threading   
  ال وتك  التم   اختبارPhonological Discrimination  

  الموضعكالابات اختبار Postural Stability   
  السجعشال اكتاختبار Rhyme Detection   

  األر ا   تذكراختبارFarwards Digit span   

  الر متسمية اختبار Digit Naming   
  اللرل  تسميةاختبارLetter Naming   

  ال وتترت ت اختبار Sound Order   
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  الشك لس  اختبار Shape Copying   
 وميما تلك للذا عن هذ  االختبارات ة

ألألRapid Namingةألطلتسميةأل(أل ألسرع1طختب رأل)
توجددد دل دد   ددوح علددك أم األطفددال الددذتن ععددالوم مددن العسددر القرائددك أكاددر بطةددا) مددن العددادت ن  ددك 

هددذا االختبددار   تسددمية ال ددور أو األلددوام وخاصددة عندددما توجددد سلسددلة مددن الما ددرات تتطلددت التسددمية 
 عة اآلليدددة  دددك التسدددمية "عقددديس الددد من المسدددت رة لتسدددمية صدددفلة كاملدددة مرسدددومة علدددك أسددداس " السدددر 

Rapid-Automatised-Naming  ، ععد ماغرا) للعسر القرائك و  
ألBead Threading(أل ألنظمألطلخرزأل)ألعملألسبحةأل(أل2طختب رأل)

 الخددرز هددذا االختبدار علددد كددم أو عددد  غالبدا) مدا تددرتبم  لقدص المهدارات اللركيددة بالعسدر القرائدك 
 اللركيدة عكدوم  ثاليدة ، و الطفد  الممتداز  دك المهدارا 30ل الذح عمكن للطف  أم عجمعن  ك الخديم خدال

  القرائك  وأم هذا التآزر لن ارتباط ذو داللة مح ائية بالعسر ، لدعن تآزر ب ن تدعن وع نين
ألPhonological Discrimination(أل ألطلتمييزألطلصوتىأل3طختب رأل)

واحددا مدن معظدم المسدلبات ال عوبات ال دوتية هدك المشدكلة األساسدية  دك العسدر القرائدك ، وهدك 
    علددك سددل  سددماط أصددوات الللمدداتعلددك هددذا االختبددار عقدديم القدددرا   الفعالددة  ددك الفشدد  لددتعلم القددراءا 

   طف و  –الماال التم    ب ن  طع 
ألPostural Stability(أل ألطلثب تألطلموضعىأل4طختب رأل)

ذوح العسدر القرائددك ععددالوم  مم محددح النتددائج المدهشددة  دك بلددت العسددر القرائدك أثلتدد  أم األطفددال
اصددة عندددما عكولددوم غ ددر مركدد ؤن  ددك وخ،  Difficulties-in-Balanceمددن صددعوبات  ددك التددوازم 

تدوازم هذا االختبار علك وجن الخ وو تم تطوؤر  ليقد  ماغرا) دقيقا) عن القدرا علدك ال  مهمة التوازم 
 د الماغدرات الهامدة عدن العسدر القرائدكح دت ععدد عدد  التدوازم أحد  تل  تكث ر الد ع من الخلف للطف  

قارلدة وؤعد هذا االختبار من االختبارات القل لة التك عكوم أداء األطفال ذوح العسر القرائدك ضدييف م  
 وعمومدا) تعكدس صدعوبات الابدات  بكداء األطفال المعال  دك القدراءا و ال ععدالوم مدن العسدر القرائدك 

   Abnormality of the Cerebellumمخي  الموضعك  بع  الجوالت غ ر الطلييية لل
ألRhyme Detection(ألكشفألطلسجعأل5طختب رأل)

همدددا ة  دددعوبات تعلدددم القدددراءا ، و بن  ختبدددار   الدددوعك ال دددوتك و مهدددارت ن مدددرتبطتاالهدددذا عقددديس 
لدتدد القددرا علدك ت المهدارا الااليدة وهدك، و  اكتشدال السدجع بد ن كلمتد نالقددرا علدك  المهارا األولك وهدك

   وؤس ر لمو هدذ  المهدارات متراد دا) مدع تعلدم القدراءا ، وللدن  دك حالدة عدد  وجدود لرل األولصوت ال
  صعوبة   م زؤادا التعليم تلوم مهمة جدا) وكلما كام مبكرا) عكوم أ م  

ألألForwards Digit Span(ألتذكرألطفرق مأل6طختب رأل)
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لدددح الطفدد  ، والددذاكرا  Working-Memoryاختبددارات تددذكر األر ددا  ماغددر عددن الددذاكرا العاملددة 
ؤقددددول    و  العاملددددة هددددك محدددددح الجوالددددت التددددك عكددددوم   هددددا أداء األطفددددال ذوح العسددددر القرائددددك ضددددييفا) 

وتعتلدددر صدددعوبات التدددذكر   ألر دددا  منفدددردا والطفددد  عليدددن معدددادا هدددذ  األر دددا  بدددنفس الترت دددت االفددداحص 
Memory-Difficulties  طفدددال ذوح العسدددر القرائدددك ، واحددددا مدددن أهدددم المشدددكالت التشدددارا) لددددح األ

 0وال عوبة مع هذا االختبار تعتلر ماغرا) كالسيكيا) للعسر القرائك 
ألDigit Naming ألتسميةألطلرقمألأل(7طختب رأل)

ؤدتم يم ، و هدو اختبدار بسدو  9-1مدن ملك تلدتد  درا الطف  علك تسمية األر ا   ختباراالهذا تهدل 
    ل  مجموعة اللرول هذ  األر ا  تعلم

ألLetter Naming(أل ألتسميةألطلحرفأل8رأل)طختب 
 هذا االختبار مشابن الختبار تسمية الر م ، وهو تهدل ملك تلدتد  درا الطف  علك تسدمية اللدرول

  
ألSound Order(ألترتيبألطلصوتأل9طختب رأل)

توجدددد بعددد  األدلددددة علدددك أم األطفدددال ذوح العسددددر القرائدددك لددددتهم صددددعوبات  دددك معر دددة  ترت ددددت 
  األصددوات متقاربددة وهددذ  تندددرج تلدد  مددا عسددمك ب ددعوبات التم  دد  ال ددوتك صددوت ن عندددما تقددد  هددذ

Phonological-Discrimination ، تبددددددار االسددددددتماط لشددددددرؤم كاسدددددد   ثددددددم علدددددددد وؤتمددددددمن االخ
   صيبا) ثم أصعتالمفلوو أح ال وت ن هو األول ثم تتوالك عمليات التقدعم والتك عكوم   ها القرار 

ألShape Copying(ألنسخألطلشكلأل10طختب رأل)
، قلدم الرصداواإلمسداك ب األطفال ذوو العسر القرائك غالبا) ما عكولدوم أكادر ضدعفا)  دك الدتلكم  دك

ار ، هدذا االختبد درا) لمن الملتمد  أعمدا) أم عكخدذ مجهدودا) كالذح ععرا أمامهم ، والذح ولسخهم للشك  
     أغكال هندسية بسيطةقلم الرصاو ح نما عقو  الطف  بنساإلمساك بعقيس الجودا  ك التلكم  ك 

طفددال) مددن  595االكتشددال المبكددر للعسددر القرائددك بتطليقددن علددك ع نددة  وامهددا  اختبددارتقندد ن و ددد تددم 
 أربعددةحمددالة بمدتنددة  نددا ، وهددذ  الع نددة مقسددمة ملددك أربعددة  ةددات عمرؤددة وهددك تلدددأ مددن  ودورمدددارس 

 أعوا  ول ف حتك س  سنوات وخمسة أغهر  
ألذطألطالختب رأل لهألطلسيكومتريةألطلكل ءة

ألأل ألطالختب رألثب ت
ثبددات االختبدددار عددن طرؤدد  معدددادا تطل دد  االختبددار بفاصدد  زمندددك  دددر  أسددلوع ن علدددك  حسدداب تددم

 وكالدد طفددال) موزعددة بالتسدداوح علددك الفةددات العمرؤددة األربعددة ،  84مددن األطفددال بلدد  عددددها  مجموعددة
 و  2معامالت الابات لالختبارات الفر ية , كما هك موضلة  ك جدول  

ألرطئىطلمبكرألللعسرألطلقألطالكتش فلالختب رطتألطللرعيةألمنألطختب رألألطلثب تألمع مالتأل(2)ألجدو 
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 طلثب تألمع مل طالختب رألطسم م

 التسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمية سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرعة 1
 

0.781* 

 الخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرز لظددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 2
 

0.843* 

  الموضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعك الابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات 3
 

0.814* 

  ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوتك التم  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  4
 

0.767* 

  السدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجع اكتشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 5
 

0.723* 

 األر دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذكر 6
 

0.714* 

 الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر م تسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمية 7
 

0.658* 

 اللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرل تسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمية 8
 

0.749* 

 ال دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوتك الترت دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 9
 

0.621* 

 الشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك   لسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  10
 

0.733* 

 0.01الابات دالة عند مستوح  معامالت* جميع 
  ،0.01 مستوح  عند دالة أعما)  ألها كما ، مرتفعة و أم جميع معامالت الابات2  الجدولمن  لالحى

ألطالختب رأل ألصدق
أل ألطلظ هرىألصدقألطلأل-ألأأل

 لددرا مدددح مناسددبة االختبددار لمددا عقدديس ، ولمددن طلدد  علدد هم    علددكهددذا النددوط مددن ال دددة  وؤقددو 
اللندددود ومددددح عال تهدددا بالقددددرا أو السدددمة أو البعدددد الدددذح عقيسدددن  وضدددو،وؤلددددو ماددد  هدددذا ال ددددة  دددك 

االختبددار "  عقددرر ذلدد  مجموعددة مددن المتخ  دد ن  ددك المجددال الددذح تنتمددك مليددن مددااالختبددار ، وغالبددا 
 مدنو   وتبعا) لذل  تم عرا االختبار علك مجموعدة  184،  1998"   سعد علدالرحمن ،  الملكم ن

التربيدة  بكل تدكو من المتخ   ن  ك طرة تدرؤس الل دة العربيدة وعلدم الدنفس وعلدم الل دة 7الملكم ن  
التعددددتالت  دددك بعددد  االختبدددارات الفر يدددة وبنودهدددا وتدددم عمددد  بعددد    دددكواآلداب بقندددا وأخدددذ  رائهدددم  

ك تعددت   د أحالعددد ، التم  د  ، كمدا لدم تدتم  التك تتعل  باكتشدال السدجع وتسدمية اللدرل   االختبارات
   بنود وإجراء االختبارات األخرح 

ألصدقألطلتج نسألطلدطخلىأل أل-ب
الجددول التدالي  كمدا هدو موضدا  دك الفر يدةتم حساب معامالت االرتباطات الل نية ب ن االختبارات 

 ة



ألطللرعيةألطالختب رطتطالرتب طألبينألألمع مالتأل(أل3أل)ألجدو 

 طالختب رطتألطللرعية
ألسرعة

 طلتسمية
 طلخرزألنظم

 طلتمييز

 طلسمعى

ألطلثب ت
 طلموضعى

ألطكتش ف
 طلسجع

ألتذكر
 طفرق م

ألتسمية
 طلرقم

ألتسمية
 طلحرف

ألطلترتيب
 طلصوتى

ألنسخ
 طلشكل

          1.00 التسمية سرعة

         1.00 0.173 الخرز لظم

        1.00 0.416 0.293 التم    السمعك

       1.00 0.197- 0.143- 0.168 الموضعك الابات

      1.00 0.196- 0.648 0.478 0.218- السجع اكتشال

     1.00 0.584 0.137- 0.598 0.471 0.234- االر ا  تذكر

    1.00 0.471 0.715 0.097- 0.765 0.493 0.043- الر م تسمية

   1.00 0.758 0.509 0.783 0.217- 0.567 0.419 0.329- اللرل ةتسمي

  1.00 0.638 0.689 0.507 0.587 0.103- 0.687 0.436 0.104- ال وتك الترت ت

 1.00 0.264 0.313 0.147 0.035 0.269 0.082- 0.322 0.351 0.461- الشك  لس 

 0.01عند مستوح  0.115ر= 0.05مستوح  عند 0.088ر= ح ت



و ألدن توجدد عال دات ارتباطيدة دالدة بد ن معظدم  هدذ  االختبدارات سدواء كالد  4الحى من الجددول  ل
 موجبة أو سالبة ، واإلغارا السالبة ترجع لطرؤقة ت ليا ك  اختبار ، وهذا تاكد صدة االختبار 

أل ألConstruct Validityألطلتكوينيطلصدقألأل-ج
الن ورولدوجك السدرؤع لفدرز حداالت صدعوبات  المسداتشخيص ع نة من األطفال بواسدطة اختبدار  تم

طفددال) علددك ألهددم ذوو صددعوبات  12و بلدد  عددددهم  1989 ، كامدد الوهدداب ملمددد  الددتعلم النمائيددة  علددد
لوحى أم جميع هاالء األطفال ععدالوم مدن العسدر  القرائيللعسر  المبكرلمائية وبتطل   اختبار اللشف 

د ال دليا لددح هداالء األطفدال ممدا تددل علدك صددلة لسدبة الخطدر أعلدك مدن الواحدد كالد ح دت  القرائدي
  باستخدا  اختبار االلتقاء المبكر لذوح العسر القرائك  المتبعالتشخيص 

أل(أل أل1997لينونأل(ألمنألإعدطدألمصطلىألك ملأل)أل–طختب رألطلقدرةألطلعقليةألطلع مةأل)ألأوتيسألأل-2
مدرسدددك ، و دددد تدددم بنددداء تهددددل هدددذا االختبدددار لتقددددتر غدددام  ود  ددد  للقددددرا العامدددة أو االسدددتعداد ال

البطارؤددة مددن االختبددارات لقيدداس القدددرا العقليددة العامددة   وتشددم  هددذ  البطارؤددة عدددا مسددتوؤات ، ومنهددا 
،  ددك الدراسددة اللاليددةو سددنوات وهددو الددذح تددم اسددتخدامن Primary-Level  5 - 6المسددتوح االساسددك 

علددك الددتعلم أو التفددوة حدد ن تددتم مقارلتددن وتسددتخد  لسددبة الددذكاء االللراميددة أللهددا تشدد ر ملددك  دددرا التلم ددذ 
بالتالم ذ من لفس عمر    وتدم اسدتخدا  درجدات هدذا االختبدار للتككدد مدن لسدبة ذكداء الع ندة ال تقد  عدن 

طفال) علك األكادر ، وؤنقسدم االختبدار ملدك  15-10، وؤتم تطل   االختبار علك مجموعات ص  را  90
وؤدتم ت دليا االختبددار تبعدا) لتعليمددات الت دليا وبالتددالك دقيقددة  33جد ئ ن ، عسدت رة تطل دد  االختبدار 

درجددة وبلسدداب متوسددم لسددبة الددذكاء االللراميددة  55تلددوم أعلددك درجددة خددا  عل دد  عل هددا الطفدد  هددك 
  12.57، ط= 123.46لع نة الدراسة اللالية  = 

أل(أل98موطصل تألأدطءألعينةألطلدرطسةألعلىألطفدوطتألطلمستخدمةألفىألطلدرطسةأل)ألنأل=ألأل(أل4جدو أل)أل
ألطلتلراحألطاللتوطءألطالنحرطفألطلمعي رىألألطلمتوسطألطالختب رطتألم
 0.676 0.989 24.704 77.561 سرعة التسمية 1
 0.368 0.010- 1.762 7.133 لظم الخرز 2
 0.371 0.535- 2.012 7.500 التم    ال وتك 3
 0.591- 0.196 1.742 3.480 الابات الموضعك 4
 0.718 0.895- 2.176 8.684 اكتشال السجع 5
 0.875 0.564 1.310 4.531 تذكر األر ا  6
 0.777 0.453- 1.407 5.827 تسمية الر م 7
 0.207- 0.588- 1.898 6.612 تسمية اللرل 8
 0.569- 0.273- 2.404 8.633 الترت ت ال وتك 9

 0.676 0.065 2.293 12.286 لس  الشك  10
 0.334 0.033 5.928 38.531 ل ة عربية  ال ف األول 11
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ألطلتلراحألطاللتوطءألطالنحرطفألطلمعي رىألألطلمتوسطألطالختب رطتألم
 0.077 0.057 5.909 38.480 ل ة عربية  ال ف الاالك 12
 0.058 0.300 4.592 40.235 ل ة عربية  ال ف الاالت 13
 0.044 0.100 9.895 81.571 ل ة عربية  ال ف الرابع 14

 

و أم متوسدددطات درجدددات ع ندددة الدراسدددة  دددك جميدددع األدوات التدددك تقددديس   4تتمدددا مدددن الجددددول   
الابددددات الموضددددعك،  لمسددددتقلة وهددددك ة سددددرعة التسددددمية ، لظددددم الخددددرز، التم  دددد  ال ددددوتك ،المت  ددددرات ا

تدددذكر األر ددا ، تسدددمية العدددد ، تسددمية اللدددرل ، الترت ددت ال دددوتك ، لسدد  األغدددكال  اكتشددال السددجع ،
جميعهددا معتدلددة وكددذل  درجدداتهم  ددك تل دد   الل ددة العربيددة أعمددا) معتدلددة ، وللددك تددتم اختبددار  ددروا 

اسددتخدا  تلل دد  اإلللدددار المتعدددد، وإلجددراء تلل دد  االللدددار المتعدددد تددم حسدداب معددامالت  الدراسددة تددم
 االرتباط ب ن مت  رات الدراسة كما هو موضا ميما تلك ة



ألمع مالتألطالرتب طألبينألطلمتغيرطتأل(ألأل5جدو أل)ألأل
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               1.00 سرعة التسمية

              1.00 **0.599- لظم الخرز ج

             1.00 **0.525 **0.576- ال وتك  التمم  

            1.00 **0.260- *0.320- **0.531 لموضعكالابات ا

           1.00 **0.342- **0.616 **0.549 **0.558- كشف السجع جج

          1.00 **0.262 0.189- 0.106 **0.349 *0.215- تذكر االر ا 

         1.000 **0.285 **0.571 0.100- **0.457 **0.438 **0.513- تسمية الر م

        1.00 **0.446 0.171 **0.577 **0.543- **0.481 **0.439 **0.684- ة اللرلتسمي

       1.00 **0.655 **0.670 **0.269 **0.748 0.153- **0.625 **0.578 **0.661- الترت ت ال وتك

      1.00 **0.584 **0.502 **0.511 **0.289 **0.593 0.197- **0.467 *0.470 **0.479- لس  الشك 

     1.00 **0.586 **0.634 **0.411 **0.532 **0.356 **0.689 **0.424- **0.622 **0.569 **0.621- و 1ل ة عربية   

    1.00 **0.733 **0.613 **0.733 **0.469 **0.671 **0.373 **0.709 **0.360- **0.561 **0.559 **0.603- 2ل ة عربية 

   1.00 **0.657 **0.637 **0.566 **0.531 **0.494 **0.428 0.168 **0.667 **0.442- **0.437 **0.591 **0.662- 3ل ة عربية 

 1.00 **0.866 **0.868 **0.618 **0.676 **0.533 **0.520 **0.503 **0.371 *0.244 **0.671 **0.424- **0.528 **0.527 **0.673- 4ل ة عربية 

 



لدك ألدن " عمكدن التنلدا بالتل د    دك الل دة العربيدة والدذح تدنص ع نت ئجألطللراألطفو ألوتلسيره أل 
لدددح تالم ددذ ال دددف األول االبتدددائك مددن خدددالل درجدداتهم  دددك  سددرعة التسددمية ، لظدددم الخددرز، التم  ددد  

، الترت دت ا  ،  تسدمية العددد ، تسدمية اللدرلالابات الموضعك ، اكتشال السجع ،تذكر األر  ال وتك،
والختبدددار صدددلة الفدددروا تدددم  ليقهدددا  دددك مرحلدددة الروضدددة "  والتدددك تدددم تط ال دددوتك، لسددد  األغدددكال و

والختبدار صدلة الفدرا  استخدا  تلل   االللدار المتعدد وذل  بعد التككد من تلق  غدروط اسدتخدامن 
        األول موضا ميما تلك ة

ألوطلخطأألطلمعي رىألألهمع ملألطالرتب طألطلمتعددألومربعأل(ألأل6جدو أل)أل
ألطلملهومألطالحص ئىألطلصف

أل
ألطلت بعطلمتغيرأل

مع ملأل
طالرتب طأل

ألRطلمتعددأل

مربعأل
مع ملأل
طالرتب طأل

2R 

مربعألمع ملأل
طالرتب طألطلمعد أل

2R 

طلخطأأل
ألطلمعي رىأل

 3.545 0.624 0.679 0.824 الل ة العربية  األول
 

أل لصفألطفو ألطالبتدطئىطللغةألطلعربيةألب(ألتحليلألطلتب ينألالنحدطرألطلمتغيرطتألعلىألتحصيلألألأل7ألجدو ألأل)
طلمتغيرأل

ألطلت بع
درألمص

ألطلتب ين
مجموعأل
ألطلمربع ت

درجةأل
ألطلحرية

متوسطأل
ألطلمربع ت

ألطلداللةألف

الل ددددددددددددددددددددددددددددة 
 العربية

  231.529 10 2315.292 االللدار
18.427 

 
 12.565 87 1093.116 اللوا ك 0.001

  97 3408.408 المجموط

 ددددك % تقرؤبددددا) مددددن التبدددداتن  68و أم المت  ددددرات المسددددتقلة تفسددددر حددددوالك  6تالحددددى مددددن جدددددول   
تل    الل ة العربية ، وأم النسدت غ در المفسدرا  دد ترجدع لعوامد  أخدرح ماد  العوامد  األسدرؤة والل ةيدة 
وكدذل  العقليدة ولديس معندك ذلد  أم هدذ  العوامدد  ال تداثر ضدمنيا)  دك هدذ  المهدارات المنلةدة بالتل دد   

 الدراسك والتك تم تناولها  ك الدراسة اللالية   



ألنحدطرألبينألم دةألطللغةألطلعربيةألأل)ألكمتغيرألت بع(ألوطلمتغيرطتألطلمستقلةتحليلألطالألأل(ألأل8جدو أل)ألأل

ادا
الم

 

ألطلمتغيرطتألطلمستقلة
أل

 طإلحص ئي ت
ألطلث بت

سرعةأل
ألنظمألطلخرزألطلتسمية

طلتمييزأل
ألطلصوتى

طلثب تأل
ألطلموضعى

طكتش فأل
ألطلسجع

تذكرأل
ألطفرق م

تسميةأل
ألطلرقم

تسميةأل
ألطلحرف

طلترتيبأل
ألطلصوتى

نسخأل
ألطلشكل

ة لل
عربي

ة ال
الل 

ول
 األ

 ف
 

 B 23.879 -0.036 0.214 0.594 -0.519 0.791 0.478 0.404 -0.857 0.154 0.464قيمة 
 0.212 0.293 0.292 0.377 0.307 0.273 0.260 0.257 0.285 0.018 4.133 الخطك المييارح 

 ß  -0.212 0.064 0.202 -0.153 0.290 0.106 0.096 -0.274 0.063 0.179ب تا 
 2.189 0.526 2.936- 1.070 1.558 2.895 1.999- 2.312 0.751 1.958- 5.777 قيمة ت 

 0.031 0.600 0.004 0.287 0.123 0.005 0.049 0.023 0.454 0.053 0.001 مستوح الداللة

 و ألن عمكن كتابة معادالت االللدار  8تتما من الجدول   
 0.857 -اكتشددال السددجع 0.791الابددات الموضددعك  +  0.519 -التم  دد  ال ددوتك   0.594+  سددرعة التسددمية 0.036 –23.879التل دد    ددك الل ددة العربيددة = 

 لس  الشك    0.464تسمية اللرل + 
يعدة ت دليا هددذ  وؤالحدى  دك لتدائج الدراسدة أم درجددات اختبدارات كد  مدن سددرعة التسدمية والابدات الموضدعك تدرتبم ارتبدداط سدالت بالتل د   الدراسدك وهددذا ترجدع لطل

 ت  االختبارا
أل



و أم المت  رات المستقلة  ك الدراسدة اللاليدة  سدرعة التسدمية، التم  د   8تتما من خالل الجدول  
ال ددوتك ، الابددات الموضددعك ، السددجع ، تسددمية اللددرل ولسدد  األغددكالو منلةددة بالتل دد    ددك الل ددة 

القدراءا والتهجدك العربية لل ف األول االبتدائك وهذا ترجع لطليعدة التل د    دك الل دة العربيدة تتمدمن 
ومعر ة اللدرول وأصدواتها واللتابدة والتعل در الشدفهك وهدذ  المهدا  تتطلدت مهدارات متعدددا ولدذا لجدد أم 

أما بالنسبة الختبار لس  الشك    لدن تدرتبم اعجابيدا)  هذ  االختبارات منلةة بالتل     ك الل ة العربية  
تبددار االلتقدداء المبكددر للعسددر القرائددك ح ددت أم بتل دد   الل ددة العربيددة وهددذا مددا تددم تكك ددد  مددن خددالل اخ

قلددم الرصدداو ، اإلمسدداك ب العسددر القرائددك غالبددا) مددا عكولددوم أكاددر ضددعفا)  ددك الددتلكم  ددك ح األطفددال ذو 
، والابددات   ددرا) لمددن الملتمدد  أعمددا) أم عكخددذ مجهددودا) كالددذح ععددرا أمددامهم ، والددذح ولسددخهم للشددك  

                              ائددددددددددك ععددددددددددالوم مددددددددددن صددددددددددعوبات  ددددددددددك التددددددددددوازم أم األطفددددددددددال ذوح العسددددددددددر القر الموضدددددددددعك ح ددددددددددت 
 و  8،  2004  علدالر  ت البل رح ، جابر علدهللا ، 

مم مهدددارا الل دددة الشدددفهية لددددح أطفدددال مدددا  لددد  المدرسدددة لهدددا عال دددة ارتباطيدددن موجبدددة بدددالقراءا  دددك 
ع بالمدرسدددددة االبتدائيدددددة                                ال ددددفول مدددددن الادددددالك حتدددددك الرابدددددع و دددددك الرؤاضدددديات مدددددن الاالدددددت حتدددددك الرابددددد

( Durham, et al., 2007 )  كمددا أم الدراسددات أثلتد  بكلددن توجددد عال ددة بدد ن الددبمء  ددك تسددمية 
ال ورا المكلو ة لدح األطفال وصعوبات القراءا ، وأعما) اكتشدال السدجع مهدم لدتعلم القدراءا ح دت وجدد 

السجع ععالوم من عسر  رائك   علدالر  ت البل درح ، جدابر علددهللا أم األطفال المعال  ك اكتشال 
و  وأعمددا) السددجع مددن المت  ددرات التددك تفسددر التبدداتن  ددك القدددرا علددك القددراءا مددن  19 -12،  2004، 

   ( David, et al., 2007 )ال ف األول حتك الخامس 
 وؤددة تلعددت دورا) مهمددا)  ددك لمددو كمددا أم معر ددة األطفددال بدداللرول وأغددكالها وأسددمائها ووظائفهددا الل

القدددرا علددك القددراءا والتهجددك ، كمددا أم معر ددة األطفددال بدداللرول وأصددواتها منلددل بالمهددارات التعليميددة 
 دك القدراءا ،  بداألداء تدرتبم السدجع اختبدار درجدات أم  كما   ( Treiman, et al., 2007 )ميما بعد 

 وتك واكتسددددددددددددددداب القدددددددددددددددراءامح دددددددددددددددائيا) بددددددددددددددد ن الدددددددددددددددوعك ال ددددددددددددددد توجدددددددددددددددد ارتبددددددددددددددداط موجدددددددددددددددت ودال
Reading Acquisition  (Majsterek&Ellenwood,1995) كمدددددا توصدددددل  دراسدددددة  

 ( Daly, et al., 1997 )   ملك أم معر ة اسم اللرل  ك مرحلة اللمالة منلل بالقدرا علدك القدراءا 
أم سدرعة تسددمية اللدرول  ددك  ( Savage & Frederickson ,2005 )وأعمدا) توصدل  دراسددة  

 ة ما  ل  المدرسة منلل  وح بمعدل ود ة القراءا  مرحل
التدك تناولد  أثدر تقددعم بدرامج مثرائيدة لمطفدال  ( Dickinson &Caswell, 2007 )و دك دراسدة 

 ك مرحلة رؤاا األطفال علك تل  لهم الدراسك ميمدا بعدد ،  كوضدل  النتدائج علدك أم األلشدطة  دك 
 ألداء األكادعمك  ك الل ة لمطفال  اللرامج اإلثرائية لها تكث ر معجابي علك ا

الطوليدة علدك أطفدال رؤداا األطفدال أوضدل  أم هنداك  ( Tiedemann, 1992 )و دك دراسدة 
من المت  رات ما  الدعم األسرح والمت  رات المعرمية لدح األطفال التك تما  متطلبدات لددخول   دول 

والقددراءا والرؤاضدديات خددالل الاالثددة  رؤدداا األطفددال  هددذ  المت  ددرات منلددل  ددوح بالتل دد    ددك التهجددك
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سنوات األولك من المدرسة االبتدائية والتل د   األكدادعمي  دك كد  صدف دراسدك منلدل بالتل د    دك 
 ال ددددددددددددددف التددددددددددددددالك لددددددددددددددن  وتتفدددددددددددددد  الدراسددددددددددددددة اللاليددددددددددددددة مددددددددددددددع مددددددددددددددا توصددددددددددددددل  مليددددددددددددددة دراسددددددددددددددة

 (O'Neill, et al., 2004 )   دددك  ملددك أم النمددو الل دددوح  ددك رؤددداا األطفددال منلدددل بالتل دد 
 المعلومدددددددددددددددددات العامدددددددددددددددددة ، معر دددددددددددددددددة القدددددددددددددددددراءا ، الفهدددددددددددددددددم القرائدددددددددددددددددك والتهجك وأعمدددددددددددددددددا) دراسدددددددددددددددددة

( Betourne &Frierpa, 2003 )  والتدك أكددت علدك أم سدرعة التسدمية والتدذكر اللفظدك منلدل  دوح
% مدددن التبددداتن  دددك التعدددرل علدددك الللمدددة لددددح تالم دددذ  50بدددالقراءا ، ح دددت أم سدددرعة التسدددمية  سدددرت 

 ال ف الرابع  

ربيدة والذح تدنص علدك ألدن " عمكدن التنلدا بالتل د    دك الل دة الع ت ئجألطللراألطلث نىألوتلسيره أل ن
لدددح تالم ددذ ال ددف الاددالك االبتدددائك مددن خددالل درجدداتهم  ددك  سددرعة التسددمية ، لظددم الخددرز، التم  دد  

ت ددت ، التر ا ، تسددمية العدددد، تسددمية اللددرلتددذكر األر دد الابددات الموضددعك، اكتشددال السددجع، ال ددوتك،
 تم قياسها  ك مرحلك الروضة "  والتي ال وتك، لس  األغكالو

ألوطلخطأألطلمعي رىألألهمع ملألطالرتب طألطلمتعددألومربعأل(ألأل9جدو أل)ألأل
ألطلملهومألطالحص ئىألطلصف

أل
ألطلمتغيرألطلت بع

مع ملألطالرتبا طأل
ألRطلمتعددأل

مرباااعألمع مااالأل
أل2Rطالرتب طأل

مرباااااااعألمع مااااااالأل
طالرتباا طألطلمعااد أل

2R 

طلخطاااااااااااااااااأأل
ألطلمعي رىأل

 3.524 0.644 0.681 0.825 الل ة العربية  كالاال

ألطئىطالبتدألىطللغةألطلعربيةألب لصفألطلث نتحليلألطلتب ينألالنحدطرألطلمتغيرطتألعلىألتحصيلألأل(10جدو ألأل)

مصدرألألطلمتغيرألطلت بع
ألطلتب ين

مجموعأل
ألطلمربع ت

درجةأل
ألطلحرية

متوسطأل
ألطلمربع ت

ألطلداللةألف

  230.597 10 2305.974 االللدار الل ة العربية 
18.568 

 
 12.419 87 1080.485 اللوا ك 0.001

  97 3386.459 المجموط

% تقرؤبا) من التبداتن  دك تل د   الل دة  68و أم المت  رات المستقلة تفسر  9تتما من الجدول   
 العربية بال ف الاالك االبتدائك  



أل(ألوطلمتغيرطتألطلمستقلةألتحليلألطالنحدطرألبينألم دةألطللغةألطلعربيةأل)ألمتغيرألت بعأل(أل11جدو أل)أل

 دة
طلم

أل

ألطلمتغيرطتألطلمستقلة
أل

 طإلحص ئي ت

ألطلث بت
سرعةأل
ألنظمألطلخرزألطلتسمية

طلتمييزأل
ألطلصوتى

طلثب تأل
ألطلموضعى

طكتش فأل
ألطلسجع

تذكرأل
ألطفرق م

تسميةأل
ألطلرقم

تسميةأل
ألطلحرف

طلترتيبأل
ألطلصوتى

نسخأل
ألطلشكل

لك
الاا

ف 
 

ة لل
عربي

ة ال
الل 

 

 B 21.896 -0.039 0.143 0.081 -0.0376 0.731 0.473 0.746 -0.737 0.614 0.383قيمة 
 0.211 0.292 0.290 0.375 0.305 0.272 0.258 0.256 0.283 0.018 4.109 الخطك المييارح 

 ß  -0.231 0.043 0.030 -0.001 0.269 0.105 0.178 -0.237 0.250 0.149ب تا 
 1.817 2.105 2.540- 1.989 1.551 2.690 0.015- 0.340 0.503 2.140- 5.328 قيمة ت

 0.073 0.038 0.013 0.050 0.124 0.009 0.988 0.735 0.616 0.035 0.001 مستوح الداللة

 و عمكن كتابة معادلة االللدار 11من خالل الجدول   
الترت دت ال دوتك  0.614ية اللدرل + تسدم 0.737 -تسمية الر م  0.746اكتشال السجع +  0.731سرعة التسمية +  0.039- 21.896تل    الل ة العربية = 

  
  سرعة التسمية  ، اكتشال السجع ، تسمية الدر م ، تسدمية اللدرل و الترت دت ال دوتك  و مدن عشدر اختبدارات منلةدة بالتل د   الدراسدك  وؤتما أم خمسة اختبارات

 وؤددة و ددك مقدددمتها تنميددة  دددرا الطفدد  علددك التعل ددر الل ددوح والمهددارات التمه دعددة  ددك الل ددة العربيددة  بال ددف الاددالك االبتدددائك  وؤددتم  ددك رؤدداا األطفددال تنميددة المهددارات الل
 و  15،  2002للقراءا واللتابة وذل   ك حدود ما تسما بن  درات الطف  وإمكالاتن واستعداداتن    هيم م طفك ، 

ال ة  راءا الللمة ، وجددت عال دة ارتباطيدة موجبدة بد ن مهدارا القدراءا ومعر دة مم العدتد من الدراسات أوضل  أم المهارات ال وتية ومعر ة اللرل منلةات  وؤة بد ة وط
كمددا أم الفهددم  صددوت اللددرل ، معر ددة اللددرل ، والددوعك ال ددوتك ، سددرعة التسددمية ،كمددا أم تددذكر المفددردات واسددترجاط الق ددة منلددل بقددراءا الللمددات  ددك ال ددف األول

   ( Lepola, et al., 2005 )الاالك السمعك منلل بالطال ة  ك  راءا الللمات  ك ال ف 



كمددددا أم الددددوعك ال ددددوتك وسددددرعة التسددددمية تددددرتبم بسددددرعة الترم دددد  والفهددددم القرائددددك أكاددددر مددددن د ددددة 
أم األطفدال  دك  ( Lyytinen , et al., 2004 )، ح دت  درر   (Kirby, et al., 2003 ).الترم د 
 دددك ال دددف الادددالك   كمدددا الفهدددم  سدددنوات معدددر تهم بددداللرل وسدددرعة التسدددمية منلدددل بدددالقراءا 6-5عمددر 

 وأعمددددا) دراسددددة   ( Lerkkanen , et al., 2004 )السددددمعك منلددددل بددددالفهم القرائددددك 
 ( MacDonald &Cornwall, 1995 )  والتك أوضل  أم الدراسات التك اجرؤ   دك هدذا المجدال

ال دددوتك  بدددكم النجدددا، المبكدددر  دددك القدددراءا والتهجدددك والتعدددرل علدددك الللمدددات تدددرتبم بمهدددارات التجددد م 
وأصددوات اللددرول الملذو ددة   الددوعك ال ددوتك و ، وأم العدتددد مددن   Blendingوالتجميددع ال ددوتك 

سددنوات   كمددا  3-1الدراسددات أثلتدد  بددكم التلل دد  ال ددوتك منلددل بالتل دد    ددك القددراءا والتهجددك بعددد 
بال دف  تلم دذا)  118 ك دراستن الطولية التدك أجرؤد  علدك ( Tunmer,et al., 1988 ) توص  أعما) 

األول االبتددددائك واسدددتخد  التجددد م ال دددوتك كمقددداتيس للقددددرات ال دددوتية وجدددد أم هدددذ  القددددرات منلةددددة 
 ,.O'Neill, et al)بمهدارات التعدرل علدك الللمدات والفهدم القرائدك  دك ال دف الادالك  وأعمدا)  دراسدة 

، معر دة القدراءا ،  والتك توصل  ملك أم النمو الل وح منلل بالتل د    دك المعلومدات العامدة ( 2004
 الفهم القرائك ، والتهجك 

والتددك مددن لتائجهددا أم عمكددن التنلددا  ( Stage, et al, 2001 )وبعدد  الدراسددات مادد  دراسددة 
بالطال ة  ك القراءا الجهرؤة لدح تالم ذ ال ف األول االبتدائك من تسمية اللدرول وأصدوات اللدرول 

% مدن التبداتن  دك القددرا علدك  40أسدم اللدرل تفسدر التك تم قياسها  ك مرحلة الروضة ، وأم طال دة 
أم سددرعة تسددمية اللددرول  ( Savage&Frederickson ,2005 )القدراءا  وأعمددا) توصددل  دراسدة 

 وتسمية األر ا   ك مرحلة ما  ل  المدرسة منلل  وح بمعدل ود ة القراءا  
بالتل د    دك الل دة العربيدة والذح تنص علك ألن " عمكن التنلا  نت ئجألطللراألطلث لثألألوتلسيره أل 

لدددح تالم ددذ ال ددف الاالددت االبتدددائك مددن خددالل درجدداتهم  ددك  سددرعة التسددمية ، لظددم الخددرز، التم  دد  
، الترت دت ا  ،  تسدمية العددد ، تسدمية اللدرلال وتك ،الابات الموضعك ، اكتشال السجع ،تذكر األر 

 ضة " والتك تم تطليقها  ك مرحلة الرو  ال وتك ، لس  األغكال و
ألوطلخطأألطلمعي رىألألهمع ملألطالرتب طألطلمتعددألومربعأل(أل12جدو أل)

ألطلملهومألطالحص ئىألطلصف
أل

ألطلمتغيرألطلت بع

مع مااااااااااااااااااالأل
طالرتبااااااااااااااا طأل

 Rطلمتعددأل

مرباااعألمع مااالأل
 2Rطالرتب طأل

مربااااااعألمع ماااااالأل
طالرتب طألطلمعاد أل

2Rأل

طلخطااااااااااااااااأأل
ألطلمعي رىأل

 2.824 0.662 0.661 0.813 الل ة العربية  الاالت

% مددن التبددداتن  ددك تل دد   الل دددة 66و أم المت  دددرات المسددتقلة تفسددر  12    تتمددا مددن الجدددول
العربية ،وهذا تتف  مع ما توصل  ملين الدراسات السدابقة مم المهدارات ال دوتية وسدرعة التسدمية  سدرت 

   ( Lepola, et al., 2005 )% من التباتن  ك الفهم القراءا  43-52
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ألطالبتدطئىألطلث لثفىألطلصفألألطللغةألطلعربيةتغيرطتألعلىألتحصيلألتحليلألطلتب ينألالنحدطرألطلمأل(13جدو أل)

طلمتغيرأل
ألطلت بع

مصدرأل
ألطلتب ين

مجموعأل
ألطلمربع ت

درجةأل
ألطلحرية

ألطلداللةألفألمتوسطألطلمربع ت

  135.197 10 1351.968 االللدار الل ة العربية
16.957 

 
0.001 

 7.973 87 693.634 اللوا ك
  97 2045.602 المجموط

ألطللغةألطلعربيةألتحليلألطالنحدطرألبينألدرج تألتحصيلأل(أل14ألجدو أل)
ألب لصفألطلث لثأل)ألمتغيرألت بعأل(ألوطلمتغيرطتألطلمستقلة

ادا
الم

 

المت  رات 
 المستقلة

 
 
 

 اإلح ائيات

ب 
الاا

مية 
لتس

ة ا
سرع

 

رز
الخ

ظم 
ل

وتك 
 

  ال
م  

الت
عك 

وض
 الم

ات
الاب

جع 
الس

ل 
تشا

اك
 

ر ا 
 األ

كر
تذ

ر م 
ة ال

سمي
ت

رل 
الل

ية 
سم

ت
 

 ت
لترت

ا
 

وتك
 

ال
 

ك 
الش

  
لس

 

لت
الاا

ف 
 

ة لل
عربي

ة ال
الل 

 

 B 35.274 -0.048 0.630 -0.403 -0.381 0.975 -0.540 0.179 -0.241 - 348 0.464قيمة 

الخطك 
 المييارح 

3.292 0.015 0.277 0.205 0.207 0.218 0.244 0.301 0.233 0.234 0.169 

 ß  -0.363 0.242 -0.177 -0.145 0.462 -0.154 0.055 -0.100 -0.182 0.232ب تا 

 2.747 1.491- 1.035- 0.596 2.211- 4.479 1.842- 1.969- 2.776 3.269- 10.714 قيمة ت

مستوح 
 الداللة

0.001 0.002 0.007 0.052 0.069 0.001 0.030 0.553 0.303 0.140 0.007 

العربيدة بال دف الاالددت و ألدن توجدد اختبدارات منلةددة بالتل د    دك الل دة  14تتمدا مدن الجددول   
 االبتدائك وؤمكن كتابة معادلة االللدار علك النلو التالك ة

لظددددم الخددددرز       0.630سددددرعة التسددددمية +  0.048 – 35.274درجددددات تل دددد   الل ددددة العربيددددة = 
لس  الشك   0.464تذكر األر ا  + 0.540  –اكتشال السجع  0.975التم    ال وتك +  0.403 –
   

معادلدة االللددار الخاصدة بدالتنلا بالتل د    دك الل دة العربيدة أم سدرعة التسدمية تتما من خدالل 
ولظددم الخددرز و التم  دد  ال ددوتك واكتشددال السددجع وتددذكر األر ددا  و لسدد  الشددك  منلةددة بالتل دد    ددك 

 الل ة العربية  
رائدك  دك وهذا ما تاكد  الدراسات السابقة ح ت أم الوعك ال دوتك وسدرعة التسدمية تدرتبم بدالفهم الق

  وأعمدددا) توصدددل  الدراسدددات ملدددك               ( DeJong &Van DerLeij, 2002 )ال دددف الاالدددت 
( Johnston & Kirby, 2006, DeJong, 2007   )  (أم سرعة التسمية تسدهم مسدهاما) أوليدا) و عداال

تالم دذ ال دف %   مدن التبداتن  دك القدراءا لددح  3-2 ك القدرا علك القدراءا وأم سدرعة التسدمية تفسدر 
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والتددك توصدل  ملددك أم النمدو الل ددوح  ( O'Neill, et al., 2004)الاالدت االبتددائك   وأعمددا) دراسدة 
 )منلددل بالتل دد    ددك المعلومددات العامددة ، معر ددة القددراءا ، الفهددم القرائددك  والتهجددك، وأعمددا) دراسددة 

Betourne &Frierpa, 2003 ) اللفظددك منلدل  ددوح  والتدك أكدددت علدك أم سدرعة التسددمية والتدذكر
% مدددن التبددداتن  دددك التعدددرل علدددك الللمدددة لددددح تالم دددذ  50بدددالقراءا ، ح دددت أم سدددرعة التسدددمية  سدددرت 

والتك توصدل  ملدك أاكتشدال السدجع منلدل   ( Hulme, et al., 1998 )ال ف الرابع  وأعما) دراسة  
 ك بنجا، األطفال المبكر  ك تعلم القراءا أكار من بقية مكولات الوعك ال وت

  مدن أمدا بالنسدبة الختبدار لسد  الشدك    لدن تدرتبم اعجابيدا) بتل د   الل دة العربيدة وهدذا مدا تدم تكك دد
وم العسددر القرائددك غالبددا) مددا عكولدد ح األطفددال ذو خددالل اختبددار االلتقدداء المبكددر للعسددر القرائددك ح ددت أم 

مدن أمامهم ، والدذح الذح ععرا قلم الرصاو ، ولسخهم للشك  اإلمساك ب أكار ضعفا)  ك التلكم  ك
 و  8،  2004  علدالر  ت البل رح ، جابر علدهللا ،   را) لالملتم  أعما) أم عكخذ مجهودا) ك

 الفددرا الرابددع وتفسدد رها ة والددذح تددنص علددك ألددن " عمكددن التنلددا بالتل دد    ددك الل ددة العربيددة لتددائج
ة، لظدددم الخدددرز، التم  ددد  لددددح تالم دددذ ال دددف الرابدددع االبتددددائك مدددن خدددالل درجددداتهم  دددك  سدددرعة التسدددمي

تددذكر األر ددا ،  تسددمية العدددد، تسددمية اللددرل، الترت ددت  الابددات الموضددعك، اكتشددال السددجع، ال ددوتك،
 والتك تم تطليقها  ك مرحلة الروضة "  ال وتك، لس  األغكالو

ألوطلخطأألطلمعي رىألألهمع ملألطالرتب طألطلمتعددألومربعأل(ألأل15ألجدو أل)أل
ألطلملهومألطالحص ئىألطلصف

أل
ألطلت بعألطلمتغير

مع ملأل
طالرتب طأل

ألRطلمتعددأل

مربعألمع ملأل
 2Rطالرتب طأل

مربعألمع ملأل
طالرتب طألطلمعد أل

2R 

طلخطأأل
ألطلمعي رىأل

 6.452 0.575 0.619 0.787 الل ة العربية  الرابع

% تقرؤبدا) مدن التبداتن  دك تل د   الل دة 62و أم المت  درات المسدتقلة تفسدر 15تتما من الجددول  
 العربية 

ألالبتدطئىططلرطبعأل لصفألبألطللغةألطلعربيةيلألطلتب ينألالنحدطرألطلمتغيرطتألعلىألتحصيلألتحلأل(16جدو أل)
ألطلداللةألفألمتوسطألطلمربع تألدرجةألطلحريةألمجموعألطلمربع تألمصدرألطلتب ينألطلمتغيرألطلت بع

 الل ة العربية
 587.590 10 5875.904 االللدار

 
14.113 

 
0.001 

 
 41.633 87 3622.096 اللوا ك

  97 9498.000 المجموط

 
 



ألتحليلألطالنحدطرألبينألدرج تألتحصيلألطللغةألطلعربيةأل(17ألجدو أل)
ألب لصفألطلرطبعأل)ألمتغيرت بعأل(ألوطلمتغيرطتألطلمستقلة

 دة
طلم

أل

ألطلمتغيرطتألطلمستقلة
أل
ألطإلحص ئي ت

سرعةألألطلث بت
ألطلتسمية

طلتمييزألألنظمألطلخرز
ألطلصوتى

طلثب تأل
ألطلموضعى

طكتش فأل
ألطلسجع

تذكرأل
ألطفرق م

تسميةأل
ألقمطلرأل

تسميةأل
ألطلحرف

طلترتيبأل
ألطلصوتى

نسخأل
ألطلشكل

رابع
ف ال

 
ة لل

عربي
ة ال

الل 
 

 B 72.348 -0.121 0.329 0.254 0.440 0.261 0.082 -0.565 -0.329 -0.725 0.722قيمة 
 0.386 0.534 0.532 0.687 0.558 0.498 0.473 0.468 0.519 0.034 7.524 الخطك المييارح 

 ß  -0.423 0.059 0.052 0.077 0.453 0.011 -0.080 -0.063 -0.176 0.167ب تا 
 1.871 1.358- 0.618- 0.822- 0.148 4.142 0.030 0.544 0.635 3.593- 9.616 قيمة ت

 0.065 0.178 0.538 0.413 0.883 0.001 0.355 0.588 0.527 0.001 0.001 مستوح الداللة

 ا بدرجات التل     ك الل ة العربية كما تلك ةو ألن عمكن كتابة معادلة التنل17تتما من الجدول   
 اكتشال السجع   0.261سرعة التسمية +  0.121 – 72.348درجات تل    الل ة العربية = 

ة اللفظيدة ، ك الطال دوؤتما مدن خدالل المعدادالت السدابقة أم تل د   الل دة العربيدة عمكدن التنلدا بدن مدن خدالل سدرعة التسدمية والتدك تعدد مهدارا أساسدية  دك الل دة وهد
اسدية مدن جوالدت الل دة وهددك اكتشدال السدجع والدذح ععدد مهمدا) لل دة االسددتقبالية والتدك بددورها تداثر علدك جوالدت الل ددة األخدرح ، وأعمدا) لسد  الشدك  والدذح تنمددك مهدارا أس

ألطفددال الددذتن تلقددوا تدددرؤت علددك السددجع أدح ملددك متقددالهم مهددارا اللتابددة وإم لددم ع دد  ملددك مسددتوح الداللددة اإلح ددائية  وهددذا تتفدد  مددع الدراسددات التددك توصددل  ملددك أم ا
ملدك أم النمدو الل دوح  دك رؤداا األطفدال منلدل بالتل د    دك  ( O'Neill, et al., 2004)، وتوصدل  دراسدة   ( Walton, et al., 2001 )السدتراتيجيات القدراءا 

 المعلومات العامة ، معر ة القراءا ، الفهم القرائك ، والتهجك 



مددد سددرعة التسددمية علددك المل ددول اللفظددك والطال ددة اللفظيددة ، واكتشددال السددجع والددذح ععتمددد وتعت
 1988رؤلدات ، أحمدد عدودا ، علك التم    السمعك وهذ  مت  درات منلةدة باالسدتعداد القرائدك   ملمدد  

وهددك الفهددم وأعمدا) أكدددت الدراسدات أم الددذاكرا العاملدة مرتبطددة باللفدداءا المعرميدة عاليددة الرتبدة   و 63، 
 القرائددددددددددددددددددك والفهددددددددددددددددددم الل ددددددددددددددددددوح وتعلددددددددددددددددددم المفددددددددددددددددددردات والددددددددددددددددددتعلم المعقددددددددددددددددددد وتعلددددددددددددددددددم األعددددددددددددددددددداد

(Grabner, et al., 2004 )   
وتتفدددد  هدددددذ  النتدددددائج مدددددع مددددا توصدددددل  مليدددددن الدراسدددددات السدددددابقة ح ددددت توصدددددل  دراسدددددة كددددد  مدددددن                    

( Seki, et al, 2008, DeJong, 2007  ) ل بالتل د    دك القدراءا ملدك أم الدوعك ال دوتك منلد
 كما أم الوعك ال وتك وسدرعة التسدمية ومعر دة اللدرول  دك مرحلدة الروضدة منلدل بالد دة  دك القدراءا 
لدددح تالم ددذ ال ددفول الرابددع والسددادس والاددامن ،كمددا توصددل  العدتددد مددن الدراسددات أم الددوعك ال ددوتك 

ا) دراسددددة                             ،وأعمدددد  ( Roman, et al., 2008 )ومكولاتددددن مهددددم  ددددك لمددددو القددددراءا  
( Hulme, et al., 1998 )   والتدك توصدل  ملدك أاكتشدال السدجع منلدل بنجدا، األطفدال المبكدر  دك

تعلدددم القدددراءا أكادددر مدددن بقيدددة مكولدددات الدددوعك ال دددوتك    كمدددا  عمكدددن التنلدددا بالتل ددد   الدراسدددك  دددك 
،   ( Hall& Segarra, 2007 )لمدرسددة  المرحلددة االبتدائيددة مددن المت  ددرات  ددك مرحلددة مددا  لدد  ا

  Liao , et al., 2008 )وسرعة التسمية منلل بالد ة والطال ة  ك القدراءا  دك ال دف ن الادالك والرابدع 

والتدك توصدل  ملدك أم سدرعة التسدمية تسدهم  دك  دراءا  ( Bowey, et al., 2005 )وأعمدا) دراسدة   (
والتدك أكددت  ( Betourne &Frierpa, 2003 )راسدة   الللمات لدح تالم ذ ال ف الرابع   وأعما) د

% مددن التبدداتن  ددك  50علددك أم سددرعة التسددمية منلددل  ددوح بددالقراءا ، ح ددت أم سددرعة التسددمية  سددرت 
 التعرل علك الللمة لدح تالم ذ ال ف الرابع  

 وؤمكن تلخيص لتائج الدراسة  ك الجدول التالك ة
ألب لتحصيلألفىألطللغةألطلعربيةألطلمتغيرطتألطلمستقلةألطلمنبئةأل(أل18جدو أل)أل

طلمتغيرطتأل
ألطلمستقلة

أل
  طلمتغيرطتألطلت بعة

مية
تس

ةألطل
سرع
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وض
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تس
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تس

أل
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لترت

ط
أل

وتى
لص

ط
 

سخ
ن

أل
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طل
 

  1ل ة عربية   
√ 

  
√ 

 
√ 

 
√ 

   
√ 

  
√ 

  2ل ة عربية 
√ 

    
√ 

  
√ 

 
√ 

 
√ 

 

  3ل ة عربية 
√ 

 
√ 

 
√ 

  
√ 

 
√ 

    
√ 

  4ل ة عربية 
√ 

    
√ 

     

و أم من أكار االختبارات المنلةة بالتل     ك الل دة العربيدة   دك  18تتما من خالل الجدول   
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ال ددددفول مدددددن األول حتدددددك الرابدددددع اختبدددددار اكتشدددددال السددددجع و اختبدددددار سدددددرعة التسدددددمية  ح دددددت كدددددام 
ؤة بالتل د    دك الل دة العربيدة علدك مددار السدنوات األربعدة ، ب نمدا اختبدار التم  د  لالختبارؤن  درا تنلا 

ال ددوتك واختبددار تسددمية اللددرل وختبددار لسدد  الشددك  منلةدد ن بتل دد   الل ددة العربيددة مددرت ن  ددك العددا  
األول والعددا  الاددالك أو الاالددت ، ب نمددا اختبددار لظددم الخددرز ثددم الابددات الموضددعك وتسددمية الددر م وتددذكر 
األر دددا  ثدددم الترت دددت ال دددوتك منلةدددة مدددرا واحددددا  قدددم   ولدددذا البدددد أم تلدددوم اللدددرامج التدددك تعدددد ألطفدددال 
الروضددة تركدد  علدددك اكتشددال السدددجع والتدددرؤت علدددك سددرعة التسدددمية والتدددرؤت علدددك التم  دد  ال دددوتك 

مليدن والترت ت ال وتك ولس  األغكال ولظم الخرز ومعر ة اللرول وهكذا  وهدذا تتفد  مدع مدا توصدل  
 دك أم العال دة  وؤدة بد ن سدرعة التسدمية والدوعك ال دوتك والدذح  ( Powell, et al., 2007 )دراسدة 

  ل  وح بالتل     ك الل ة العربيةتتما   ك اكتشال السجع   وهذ  االختبارات منل
 توصيات الدراسة :

 لتعليم  ال بد من معداد برامج تعليم مرحلة الروضة واعتبارها مرحلة أساسية  ك ا  -1
البد من تمم ن مناهج رؤاا األطفدال ألشدطة تهددل لتنميدة الدوعك ال دوتك والتم  د  ال دوتك  -2

  ول واألر ا  والتدرؤت علك التذكروالترت ت ال وتك واكتشال السجع وتسمية اللر 
البد من تمدم ن ألشدطة لتنميدة التلامد  الب درح اللركدك ألطفدال الروضدة ، كمدا عجدت الترك د   -3

 جوالت العملية ما  لظم الخرز والتم    ال وتك ، ولس  األغكال   علك ال

تاكد لتائج الدراسة أم هدذ  االختبدارات المنلةدة بالتل د   هدك اختبدارات التقداء ذوح االحتياجدات   -4
  الخاصة   العسر القرائك و  ك مرحلة ما  ل  المدرسة وبالتالك تعد الدرجات لوعا) من ال ددة 

 و لهذ  االختبارات ال دة التنلةوح 
أم عكدددوم التعلددديم  دددك مرحلدددة رؤددداا األطفدددال عخمدددع لتق ددديم د  ددد  لتلدتدددد لمدددو المهدددارات  لددد   -5

 األكادعمية  
أم تدتم تقدوؤم لمطفدال المتقددم ن لل دف األول االبتددائك لمعر دة مسدتوح المهدارات لددح األطفددال   -6

 وما تم اكتسابن  ك سنوات ما  ل  المدرسة  
 
 
 
 

 ـــعالمراجـ

  ربكاإلح اء  ك البلو( النفسية   القاهرا ة دار الفلر الع و  1999الس د ملمد خ رح    -1
بكحكدا  حماعدة الطفد   القداهرا  1996لسدنة  12المجلس القومك للطفولة واألمومة ة القالوم ر م  -2
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و   التشدخيص المبكدر ل دعوبات الدتعلم لددح طفد  الروضدة مدن  2005مسماع   صالا الفدرا    -3

ة لظر التربية الخاصة   مداتمر التربيدة الخاصدة العربدك " الوا دع والمدكمول وجه
" االجتمددداط السدددابع لجمييدددة كليدددات التربيدددة ومعاهددددها  دددك الجامعدددات العربيدددة 

  ، كلية التربية أبرؤ   ، الجامعة األردلية  27 – 26أعماء االتلاد 
تعل رؤددة لتنميددة بعدد  المهددارات و    اعليددة برلددامج  ددك األلشددطة ال 2003معمددام أحمددد خل دد     -4

، ات العليددا للطفولددةالل وؤددة لدددح طفدد  الروضددة   رسددالة دكتددورا  ، معهددد الدراسدد
 جامعة ع ن غمس   

و  تعلدددم المفددداويم الل وؤدددة والدتنيدددة لددددح األطفدددال   القددداهرا ة دار  2001ثندداء توسدددف المدددبع    -5
 الفلر العربك  

روضدة   ترجمددة ة طدارة أغدرل، القدداهرا ة دار و   سدديكولوجية طفد  ال 1991جلرؤ د  كدالفك    -6
 الفلر العربك  

و  أثر استخدا  لموذج التعلم اللنائك  ك تنمية مهارات الل دة  2006حسن عمرام حسن أحمد    -7
يددة الوظيفيددة لدددح تالم ددذ المرحلددة االبتدائيددة   المدداتمر العلمددك األول للليددة الترب

ا    تمعددات الجدتدددا " المنعقددد  ددك الفتددر بددالوادح الجدتددد " التعلدديم والتنميددة  ددك المج
 مارس   5-6

 و   الرعاعددة المقدمددة برؤدداا األطفدال كمددا تراهددا الوالدددام 1998حسدن ن اللامدد  ،  منددة خليفدة    -8
، و  12،ج  48وعال تهدددا بالمسدددتوح الاقدددا ك لمسدددرا   المجلدددة التربوؤدددة ، ط 

  263 -215و 
" و   صدعوبات الدتعلم  2007  وؤدس   ارجرؤداليال هاالهام ، جوم لوؤد ، جيمس كو مام وم -9

الدددتعلم العالجدددك "   ترجمدددة ة عدددادل علدالدددن ملمدددد ،  –طليعتهدددا  –مفهومهدددا 
 عمام ة دار الفلر للنشر والتوزؤع   

  القداهرا ة دار الفلدر  3  القيداس النفسدك ة النظرؤدة والتطل د  ، ط و1998سعد علد الدرحمن    -10
 العربك  

 
    النفسددية والتربوؤددة واالجتما يددة األسددال ت اإلح ددائية  ددك العلددو  و2000صددال، أحمددد مددراد    -11

   القاهرا ة األلجلو الم رؤة

أ و   مهدددارات االسدددتعداد للقدددراءا  دددك الطفولدددة المبكدددرا   عمدددام ة دار  2003طددداهرا الطلدددام    -12
 الفلر 
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دار بو  مهددارات االسددتماط والتلددد(  ددك الطفولددة المبكددرا   عمددام ة  2003طدداهرا الطلددام    -13
 الفلر 

و  دراسددات  ددك سدديكولوجية لمددو طفدد  الروضددة   القدداهرا ة دار  1999عددادل علدددهللا ملمددد    -14
 الرغاد 

و   اختبدار االكتشددال المبكدر للعسددر  2004علددالر  ت أحمددد البل درح ، جددابر ملمدد علدددهللا    -15
 القرائك   القاهرا ة مكتبة النهمة الم رؤة   

 و  المفاويم اللمية ومفهدو  الدذات لددح 2005لمد علدهللا   علدالر  ت أحمد البل رح ، جابر م -16
األطفددال ذوح العسددر القرائددك والعددادت ن   المجلددة الم ددرؤة للدراسددات النفسددية ، 

   103 -1، و و  47، العدد  5مجلد 
 و   اختبدددددددددددددار المسدددددددددددددا الن ورولدددددددددددددوجك السدددددددددددددرؤع 1989الوهددددددددددددداب ملمدددددددددددددد كامددددددددددددد    علدددددددددددددد -17

   ةالم رؤ   القاهرا  النهمةالتعلم و    للتعرل علك ذوح صعوبات
 –و  مهددددارات التفل ددددر  ددددك مراحدددد  التعلدددديم العددددا  ، رؤدددداا األطفددددال  2002 هدددديم م ددددطفك    -18

الادددالوح ، رفؤدددة مسدددتقللية للتعلددديم  دددك  –اإلعددددادح   المتوسدددم و  –االبتددددائك 
   القاهرا ة دار الفلر العربك   1الوطن العربك ، ط

 ف لعد طف  الروضة لتعلم القراءا   االلجلو الم رؤة   و  كي 2000 وقية حسن علد اللم د    -19
و أثددر العوامدد  األسددرؤة  ددك االسدددتعداد  1988ملمددد حسددن  رؤلددات ، أحمددد سددليمام عددودا     -20

، و  5، مجلدد  18القرائك ألطفال ما  ل  المدرسة   المجلة التربوؤة ، العدد 
  87-63و 

   4ل ندددوم و ط –يدددة العامدددة   أوتددديس و  اختبدددار القددددرا العقل 1997م دددطفك ملمدددد كامددد     -21
 القاهرا ة مكتبة األلجلو الم رؤة  

و   تق دددديم بعدددد  ماسسددددات رؤدددداا األطفددددال  ددددك ضددددوء 2002ملمددددد مبددددراويم علددددد اللم ددددد    -22
، و و  63احتياجات لمو طف  ما  ل  المدرسة  مجلة علم الدنفس ، العددد 

65-87  
كتشدددال ورعاعدددة الموهدددوب ن و   ت دددور مقتدددر، ال 2007ملمدددد كمدددال توسدددف رجدددت خمدددر    -23

 -120، و و ة  74، 73برؤدداا األطفددال   مجلددة علددم الددنفس ، العددددام 
143  

و  األسدددس النفسدددية للخلدددرات التربوؤدددة وتطليقاتهدددا لدددتعلم وتعلددديم  1990لادعدددة ملمدددود غدددرؤف    -24
 الطف    اللوؤ  ة دار القلم  

المهددارات الل وؤددة برؤدداا و   ت ددور مقتددر، لتطددوؤر برلددامج  2004لاصددر  ددااد علددك غلددي     -25
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األطفدددال  ددددك ضددددوء االتجاهددددات التربوؤدددة اللدتاددددة   مجلددددة القددددراءا والمعر ددددة ، 
 الجميية الم رؤة للقراءا والمعر ة ، كلية التربية ، جامعة ع ن غمس 

و  برلدددامج األلشدددطة  دددك رؤددداا األطفدددال ، الللقدددة الدراسدددية  1989لجدددم الددددتن علدددك مدددروام    -26
تول دو ،  6-3العربك ب ن الوا ع والمستقل    القداهرا  رؤاا األطفال  ك الوطن

 المجلس العربك للطفولة والتنمية  
و  أثدر اسدتخدا  األلعداب التعليميدة  دك عدالج  2006لجوح أحمد علدهللا ، صفاء ملمدد علدك    -27

صدددعوبات الدددتعلم النمائيدددة لددددح أطفدددال الروضدددة  المددداتمر العلمدددك األول للليدددة 
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Summary 

To what extent do  The Dyslexia  Early Screening Test of pre school 

children predict children's  Arabic Language achievement from the first 

grade to forth grade (Longitudinal Study) 

 

Gaber M. Abdallah &  Essam A. Eltayeb 

Dep. of Psychology, South Valley University, 2009. 
 

This study aims at to know how can we predict children's  Arabic 

Language achievement from 1-4 grades through the scores of The Dyslexia  

Early Screening Test. This test consists of the following subtests: Rapid 

Naming, Bead Threading, Phonological Discrimination, Postural Stability, 

Rhyme Detection, Forwards Digit Span, Digit naming, letter naming,   Sound 

Order, Shape Copying. The final sample of this study is 98 students( 56 

males, 42 females), their age mean is 63.239 month and deviance 6.653 

month(4.5- 6.5 year), their intelligence is 90 scores and more and they have 

no any sensory or physical impairments, and also they haven't any improper 

socioeconomic circumstances. Students` Arabic achievement was measured 

by Dyslexia  Early Screening Test and mental abilities test. The researcher 

followed the children's  Arabic Language achievement for 4-5 years from 1-4  

grades.    

 

The results showed that Rapid Naming and Rhyme Detection were the 

most powerful predictors of children's Arabic achievement at the end of 

grade 4. Other predictors were twice predicting of their Arabic achievement 

at the end of grade 3 as: Phonological Discrimination,  letter naming and 

Shape Copying, however, other predictors were only one  predicting  of their 

Arabic achievement as Bead Threading, Postural Stability, Forwards Digit 

Span, Digit naming and Sound Order. So the programs that prepared for the 

children of pre school should focus on Phonological Discrimination,  letter 

naming and Shape Copying. So the study affirmed that The Dyslexia  Early 

Screening Test can be used as a tool for diagnosing  Dyslexia  in the pre- 

school phase.  

 


