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Abstract 
The current study examined the effect of working memory capacity (WMC) on 
word recognition speed (WRS) in Arabic second grade readers. We start from 
the hypothesis that WRS performance depends on WMC. Two groups of good 
and poor readers were tested on measures of WMC and WRS.The results show 
that high working memory (WM) span readers are more rapid in word 
recognition (WR) than low WM span readers. We found also high correlations 
between WMC and WRS, which means that WMC can be a good predictor of 
word recognition ability in Arabic orthography. 
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التعليم من  لدى تالميذ المستوى الثانيى سرعة التعرف على الكلمات تأثير قدرة الذاكرة العاملة عل

 دائي االبت
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 انية، ظهر المهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس، المغربلعلوم اإلنسنفس، كلية اآلداب واعبة علم الش
 ملخص

لدى أطفال عرب  ة الذاكرة العاملة على سرعة التعرف على الكلمات رفحصت الدراسة الحالية تأثير قد 

درة  بعون دراستهم بالمستوى الثاني االبتدائي. وقد افترضنا أن سرعة التعرف على الكلمات ترتبط بقيتا 

ن التعرف على الكلمات لدى مجموعتين  قيست في هذه الدراسة قدرة الذاكرة العاملة وزموالعاملة.  الذاكرة

ت قدرة ذاكرتهم العاملة كان نأن القارئين الذي من جيدي وضعيفي القراءة. وقد أظهرت نتائج الدراسة

  لة. ووجدنا أيضا ذاكرة العامالقدرة المنخفضة لل ذويعالية كانوا أسرع في التعرف على الكلمات من 

وسرعة التعرف على الكلمات، وهو ما يشير إلى أن قدرة الذاكرة ارتباطات قوية بين قدرة الذاكرة العاملة 

 رف على الكلمات في اللغة العربية.العاملة يمكن أن تكون متنبئا جيدا بقابلية التع

 األرطغرافيا العربية.  رة العاملة؛: سرعة التعرف على الكلمات؛ قدرة الذاكالكلمات المفتاحية

 
17 Paper presented at the International Meeting of the Psychonomic Society, May 5-8 2016, Granada Spain. 
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