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دراسة الفروق بين المتأخرين دراسيا وذوى صعوبات التعمم فى الصفحة النفسية عمى 
 االبتدائية المرحمة لدى تالميذ مقياس ستانفورد بينيه الصورة الخامسة الخامسة

 غادة عمي سيد خميفة
 إشراف

 أ.د. م .أحمد ثابت فضل                     محمد سميمان أ.د. سميمان
 استاذ ورئيس قسم عمم النفس التعميمي المساعد      استاذ ورئيس قسم عمم النفس التعميمي

 جامعة السادات –كمية التر بية               جامعة بني سويف –كمية التر بية   
 

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى الفروق بين التالميذ المتأخرين دراسييا   المستخمص:
 ونظرائهم ذوي صعوبات التعمم في الصفحة النفسية لمقياس ستانفور بينيي  الصيورا الخامسية
في)اإلختبارات الفرعية والعواميل الكمييةن نسيل اليذكاوان والكييف  ينيا  عين ا ختالفيات فيي 

ذوي صييعوبات الييتعمم والمتييأخرين دراسيييا  فييي الحيياألت الطرفييية ا ك يير ديناميييات اليخصييية ليي
ارتفاعييا  وا ك يير انخفانيييا  فييي الصيييفحة النفسييية لمقيييياس سييتانفورد بينيييية الصييورا الخامسيييةن 

/ ذوي صيعوبات 03متيأخرين دراسييا ن  /55ا تممييذ )55وتكونت عينية الدراسية النهائيية مين)
ا 25 - 9بتيييدائين تراوحيييت  عميييار التالمييييذ ميييا بيييين )اليييتعمما بالصيييف الرابييي  والخيييامس األ

ييييان وانحييييراف معيييييار  قييييدر  )22.39عامييييا ن بمتوسييييط عميييير  قييييدر  ) ان تراوحييييت 9..3ا عام 
ان تراوحيييت درجيييات اليييذكاو 239إليييى  93درجيييات اليييذكاو التالمييييذ المتيييأخرين دراسييييا  مييين )

دراسييية مييين مقيييياس ا. وتكونيييت  دوات ال229إليييى  93التالمييييذ ذو  صيييعوبات اليييتعمم مييين )
انو  ختبييييار  5322بينييييي  الصييييورا الخامسيييية ) تعريييييل وتقنييييين/ صييييفوت فيييير ن -سييييتانفورد

ان و 5322" " إعييدادن تعييديل وتقنييين/ عميياد  حمييد حسيين )"Ravenالمصييفوفات الممونيية ل 
مقيياييس التقييدير التيخيصييية  لصييعوبات تعمييم )القييراوان والريانييياتا إعييداد "فتحييي الزيييات" 

قة مالحظة العوامل المسببة لمتيأخر الدراسيي ليد  الطفيل إعيداد )الباح يةان ان و بطا5325)
و سييفرت النتييائ  عيين  )5353 -5329ودرجييات التالميييذ فييي نهاييية الفصييل الدراسييي ا ول)

 التالميييذ نيي  توجييد صييفحة نفسييية مميييزا لكييال المجمييوعتينن يوجييد فييروق داليية احصييائيا بييين 
وبات الييتعمم فييي العوامييل الميييتركة والدرجيية الكمييية و ذوي صييع التالميييذ المتييأخرين دراسيييا و
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نسبة الذكاو المفظية وغير المفظية عمى مقياس ستانفورد بينية الصورا الخامسيةن اإلختبيارات 
الفرعيييية )المفظيييية وغيييير المفظييييةا عميييى مقيييياس سيييتانفورد بينيييية الصيييورا الخامسييية بأسيييت ناو 

فييي ديناميييات اليخصييية لييذوي صييعوبات  األسييتدألل الكمييي غييير المفظييين وتوجييد اختالفييات
التعمم والمتأخرين دراسيا بين الحياألت الطرفيية ا ك ير ارتفاعيا وا ك ير انخفانيا فيي مقيياس 

 الذكاو.
 –الصفحة النفسية  -ذوي صعوبات التعمم -)المتأخرين دراسيا   الكممات المفتاحية:

 مقياس ستانفورد بينية الصورا الخامسةا.
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The Study of the Differences between Late Students and Those 

with Learning Disabilities in the Psychological Page on the 

Stanford-Binet Scale, Fifth Image. 

By 

 Ghada Ali Syed Khalifa 

      Abstract: The present study aimed to identify the differences 

between students who were late in school and their pupils with 

learning difficulties in the psychological page of the Stanford-Binet 

Scale, the fifth picture in (sub-tests, macro factors, IQ ratios), and 

also to reveal differences in the personality dynamics of those with 

learning difficulties and those who were tardy in the higher 

peripheral cases And the lowest in the psychological page of the 

Stanford scale is the fifth image, and the final study sample consisted 

of (55) students (25 / late, 30 / with learning difficulties) in the fourth 

and fifth grades of primary school, and the study tools consisted of 

the Stanford-Binet scale, the fifth image (Arabization and 

legalization / Safwat Farag, 2011), and the color matrix test for 

Raven, prepared, modification and codification / Imad Ahmed 

Hassan (2016), and diagnostic assessment scales for learning 

difficulties (reading, mathematics) by Fathi Al-Zayat (2015), and a 

card Observing the factors causing the child's academic delay in the 

preparation of (the researcher), the grades of the students at the end 

of the first semester (2019-2020), the school records of the students, 

the case study form, the researcher's preparation, and the results 

resulted in There are statistically significant differences between 

school tardy children and children with learning difficulties in the 

common factors and the overall score on the Stanford scale, between 

the fifth image, there are statistically significant differences between 

the school tardy children and children with learning difficulties in the 

verbal and non-verbal IQ score on the Stanford scale. There are 

statistically significant differences between children who are late in 

school and children with learning difficulties in the sub-tests (verbal 

and non-verbal) on the Stanford scale Interface of the fifth image, 

with the exception of quantitative inference, non-verbal, there is a 

distinct psychological page for the group of children with learning 
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difficulties on the Stanford scale. Fifth, there are differences in the 

personality dynamics of those with learning disabilities and those 

with lagging studies between the highest and lowest extremes on the 

IQ scale.                                                                                

Key words: (Late Students - People with Learning Difficulties - 

Psychological Page - Stanford Scale, Fifth Image Interface).  
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تحظى مييكمة التيأخر الدراسيي بأهتميام ك يير مين التربيويينن األبياو وا مهيات حيي   مقدمة:
يم ييييل ا خيييير الدراسييييي تحييييديا  كبيييييرا  لهييييم فييييي تحديييييد العوامييييل الم دييييية إلييييى هييييذا الميييييكمة 
ومعالجتهان واينيا  تيوفير الرعايية ا جتماعييةن والنفسييةن والتربويية الواجبيةن لموصيول بهي ألو 

تو  المرجييو ميين اإلنجييياز التعميمييي والتعممييين فنجييد فييي بعييض الفصيييول التالميييذ إلييى المسيي
تمميييذا   و  ك يير يعييانون ميين انخفيياض تحصيييمهم عيين المتوسييطن فيسييببون اإلزعييا  والمتاعييل 
لمعمميهمن و ولياو  مورهم ن مصياحبا  ذليك عيدم القيدرا عميى التركييز والخميولن و حيانيا  تصيل 

نن وربميييا يكيييون ا مييير  كبييير مييين وجيييود انيييطرال بهيييم إليييى مايسيييمى بيييالبالدا وييييرود اليييذه
انفعالي لديهمن وقد تكون ا سرا  حد  سبال هذا الميكمة لما تتبع  من  ساليل تنيئة سمبية 
تييدف  التمميييذ إلييى اإلحبيياط واألنطييواون وعنييدما يييذهل التمميييذ المتييأخر دراسيييا  لممدرسيية باح ييا  

 ئا  سو  فاقد تربوي وتعميمي.عن متنفس آخر يبد  ب  حياا جديدان فال نجني يي
وينظر إلى التيأخر الدراسيي فيي نيوو التحصييل المينخفض لمتممييذ عين المتوسيط بميا 
يناسييييل قدراتيييي  نواسييييتعدادات  لمدراسييييةن والتييييي تكييييون متوسييييطة بالمقارنيييية ميييي  زمالئيييي  الييييذين 
يناظروني  فييي العميير الزمنييين وقييد يكييون ذلييك فيي مجييال دراسييي واحييدن  و فييي عييدا مجيياألت 
دراسيةن ويعود  سبال جسميةن وصحيةن وانفعاليةن وتربويةن  و اجتماعييةن ورغيم خميو  مين 

 ا.5332المعوقات الخمقية  و العقمية ) ماني محمدن
والمتتب  لمجال صعوبات التعمم  يجد اني  قيد منيى عميى ظهيور  ميا يقيرل مين  ربعية 

تمر ييييييكاغو م بميييي  2920 بريييييل  22فييييي  Kirkعقييييود ونصييييفن وذلييييك منييييذ إعييييالن كيييييرك
بالوأليييات المتحييدا ا مريكيييةن  ن هييذا المفهييوم هييو مفهييوم نفسييي وتربييوي فييي المقييام ا ولن 
ويجييييل  ن يحظييييى باهتمييييام المتخصصييييين فييييي عمييييم اليييينفس التربييييوي )السيييييد عبييييد الحميييييد 

 ا..533سميمانن
والجدير بالذكر  ن القراوا والحسال هيى ميوطن الصيعوبة ليد  ذوي صيعوبات اليتعمم 

اسية الحالييةن وقيد تظهير الصيعوبات الخاصية فيي القيراوا عميى هيئية  ييكال متنوعيةن في الدر 
فميين بييين التالميييذ ميين يجييد صييعوبة بالبيية فييي الييربط بييين يييكل الحييرف وصييوت ن وتكييوين 
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كممات من مجموعة من الحروفن والتمييز بين الحروف التيى قيد تختميف اختالفيات بسييطة 
 النونا -في يكمها م ل: )الباو

ن التممييذ ذا الصيعوبة يمتميك ذكياو  متوسيط  و فيوق المتوسيط إأل  ني  قيد يييعر ورغم  
باإلحباط نتيجة وقوع  في دائرا الفيل المتكررن وهذا كم  ينعكس بظالل  سمبا  عمى مسيتو  

 ه ألو التالميذ الدراسي عامة والقراوا والحسال خاصة.
اسيي لييس بالنيئيلن كميا مما سبق يتنح  ن المتأخرين دراسييا  وجيودهم بالفصيل الدر 

 ن نسيييل انتييييار صيييعوبات اليييتعمم فيييي مجتميييي  اليييتعمم عاميييةن والمرحمييية األبتدائيييية خاصيييية 
بمعدألت عالية تم ل نسل تفوق التوق ن وتتعد  نسل الفئات الخاصة ا خر ن  نف إلى 
ذلييك مييا يترتييل عمييى التييأخر الدراسييين وصييعوبات الييتعمم ميين آ ييار: كييالهرل ميين المدرسييةن 

ألنخيييراط فيييي جنيييو  ا حيييدا ن كميييا  ن الخميييط الييييديد بيييين المتيييأخرين دراسييييا  وذوي وربميييا ا
صعوبات التعمم اقتنى نرورا األهتمام بهاتين الفئتين عمى المستويين البح يي والتطبيقيين 
وميين  ييم جيياوت ميييكمة الدراسيية الحالييية لمتعييرف عمييى الفييروق بييين المتييأخرين دراسيييا  وذوي 

 النفسية لمقياس ستانفورد بنية الصورا الخامسة. صعوبات التعمم في الصفحة
يهيييتم األتجيييا  الحيييدي  فيييى قيييياس اليييذكاو بدراسييية القيييدرا العقميييية لمفيييرد بعامييية ومعرفييية 
جوانل القوا والنعف فى هذ  القدران وأل تكتفى فقط بالحصول عميى درجية كميية تونيح ميا 

ة التيى تمكننيا مين تقيييم  داو يسمى بنسبة الذكاو الفرد ن ولعل الصيفحة المعرفيية هيى الوسييم
الفرد حي   نها تقدم لنيا منظيور عيام لتوزيي  قيدرات الفيرد بيين اإلرتفياع واإلنخفياض وتونيح 

 ا. 25:  2992 ينا  ما يسمى بنسبة الذكاو الفرد )عطوف محمود يسن ن 
           مشكمة الدراسة:                                                                    

 وتتحدد الميكمة في الس ال الرئيسي التالي:
هييل يختمييف المتييأخرون دراسيييا  وذوو صييعوبات الييتعمم فييي الصييفحة النفسييية لمقييياس 

 ستانفورد بينية الصورا الخامسة؟.
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 ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئمة التالية:
دراسي ا عن فئة التالميذ ذو  هل توجد صفحة معرفية مميزا لفئة التالميذ المتاخرين  -2

 صعوبات التعمم عمى مقياس ستانفورد_بيني  الصورا الخامسة؟
. هل توجد اختالفات في ديناميات اليخصية لذوي صعوبات التعمم والمتأخرين دراسيا  5

في الحاألت الطرفية ا ك ر ارتفاعا  وا ك ر انخفانا  في الصفحة النفسية لمقياس ستانفورد 
 بينية الصورا الخامسة؟              

 :أهداف الدراسة 
 -تهدف الدراسة الحالية إلى:

بيني  الصورا الخامسة -مالئمة الصفحة المعرفية لمقياس ستانفوردالكيف عن مد   -2
 فى التمييز بين التالميذ المتاخرين دراسيا وا التالميذ ذو  صعوبات التعمم .

تحديد الفروق بين التالميذ المتاخرين دراسيا و التالميذ ذو  صعوبات التعمم فى  -5
ي  الصورا الخامسة عمى اإلختبارات بين -درجاتهم عمى الصفحة المعرفية لمقياس ستانفورد

 الفرعية والعوامل الكميةن نسل الذكاو.
 أهمية الدراسة:

 انقسمت أهمية الدراسة الحالية إلى:
 األهمية النظرية: (1
بح  قدرا مقياس ستانفورد بينية )الصورا الخامسةا في التمييز بين الصفحة النفسية  -  

 التعمم.لألطفال المتأخرين دراسيا  وذوي صعوبات 
محاولة تقييم صدق الصفحة النفسية من مقياس ستانفورد بينية )الصورا الخامسةا في  - ل

 مجال ذوي ا حتياجات الخاصة
تتناول الدراسة الحالية مستويات تحصيمية متباينة مما قد ي دي إلى التوصل لم يرات   - 

الخامسةا تفيد في ودألألت فارقة عمى الصفحة النفسية لمقياس ستانفورد بينية )الصورا 
 الوصول إلى كل مستو  من المستويات.
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 األهمية التطبيقية: ا5
 تحددت األهمية التطبيقية فيما يمي:

 التالميذمن الممكن  ن تساهم نتائ  هذا الدراسة في بناو برام  تأهيمية وعالجية لعال   - 
 المتأخرين دراسيا  وذوي صعوبات التعمم.

تعد هذا الدراسة في حدود عمم الباح ة من  وائل الدراسات التي تناولت )الصورا  -ل
المتأخرين دراسيا  وذوي  التالميذالخامسةا لهذا المقياس في دراسة الصفحة النفسية لد  

 صعوبات التعمم.
بحو  المستقبمية التي تتناول تساهم هذا الدراسة في فتح المجال إلجراو العديد من ال - 

 ا حتياجات الخاصة من خالل استخدام مقياس ستانفورد بينية )الصورا الخامسةا. ذوي
 مصطمحات الدراسة:

  Achievement retardation: أواًل: التأخر الدراسي
بعييييييد اسييييييتقراو بعييييييض التعريفيييييياتن ومنهييييييا عمييييييى سييييييبيل الم ييييييال أل الحصيييييير)بطرس 

ن تيسييييير مفمييييح 5339ن محمييييد صييييبحين.299ن حامييييد عبييييد السييييالم زهييييرانن5323حييييافظن
ان Barbara,2005, Magzuba& Rais,2009ن 5333ن ممحقة سيعيدان.533كوافحةن

ير متجانسة من بأنهم:" مجموعة غ Achievement Retardersيعرف المتأخرين دراسيا  
ا فيييراد داخيييل الفصيييل الدراسيييي العيييادي ذوي ذكييياو متوسيييط  و فيييوق المتوسيييطن يعيييانون مييين 
انخفيييياض تحصيييييمهم الدراسييييي عيييين المتوسييييط بمقييييدار انحييييرافيين معييييياريين سييييالبين مقارنيييي  
بنظيييرائهم ميييين العيييياديينن وقييييد يرسييييل عامييييا   و  ك ييير فييييي مييييادا  و  ك ييييرن ويرجيييي  انخفيييياض 

د إليييى عواميييل جسيييميةن نفسييييةن اجتماعييييةن  و تعميمييييةن وأل ينيييم هيييذا تحصييييل هييي ألو ا فيييرا
المفهييييوم حيييياألت التخمييييف الدراسييييين وصييييعوبات الييييتعممن والتخمييييف العقمييييين وبييييطو الييييتعممن 

 وميكالت التعممن والتسرل الدراسين وغيرها من الفئات ا خر " .   
م واختييارهم وفقيا  ليبعض بيأنهم " ولئيك التالمييذ اليذين تيم فيرزه ويمكن تعريفهم إجرائيااً 

المحكيييات المونيييحة بيييلجراوات الدراسييية الحالييييةن وهيييى: اليييذكاو المتوسيييط وفيييوق المتوسيييطن 
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% فييييي جمييييي  المييييواد الدراسييييية 53وييييينخفض تحصيييييم  فييييي امتحانييييات نصييييف العييييام عيييين 
 األساسية.  

 :Learning disabilities ثانيًا: صعوبات التعمم 
دبييات والتييرا  النظيرين خمصييت الباح ية إلييى بعيد اإلطييالع عميى بعييض مياورد فييي ا 

 تعريف ذوي صعوبات التعمم بأنهم
"فئيية غييير متجانسيية ميين ا فييراد يمتمكييون ذكيياو  متوسييطا   و فييوق المتوسييطن ويعييانون 
انخفيياض تحصيييمهم الفعمييي عيين المتوقيي  بمقييدار سيينة دراسييية  و  كبييرن ولييديهم قصييور فييي 

اسيييةا التييي تظهيير فييي صييورا خمييل فييي مهييارات واحييدا  و  ك يير فييي العمميييات النفسييية ا س
القراوا ا ساسيةن الفهم القرائين الفهم األستماعين التعبير اليفوين التعبير الكتابين مهارات 
الطالقيييييييية القرائيييييييييةن العمميييييييييات الحسييييييييابيةن وأليتنييييييييمن هييييييييذا المفهييييييييوم حيييييييياألت: التييييييييأخر 

 Achievementن التخميييييف الدراسيييييي Achievement Retardationالدراسيييييي
Backwardnessن ميييكالت الييتعمم Learning Problems ن بطيييا الييتعممSlow 

Learningن اإلعاقييييييييييات البصييييييييييريةVisual Handicapن السييييييييييمعيةAuditory ن
ن  و  ي قصيييييييييييور بيئيييييييييييي Emotionalن وأل األنيييييييييييطرابات األنفعاليييييييييييية Kineticالحركيييييييييييية

Environmental Disadvantagesن  قيييافيCulturalن  و اقتصييياديEconomical 
 يعاني الفرد من .

بييأنهم " ولئييك التالميييذ الييذين تييم فييرزهم و اختيييارهم باسييتخدام  ويمكاان تعااريفهم إجرائياااً 
 دوات ومحكيييات انتقييياو ذوي صيييعوبات اليييتعممن وهيييى: اليييذكاو المتوسيييط  و فيييوق المتوسيييطن 

 التباعد الخارجين األستبعادن والمونحة بلجراوات الدراسة".
 -:Cognitive profileثالثًا: الصفحة المعرفية  

ا " الصييفحة المعرفييية بأنهييا رسييم بيييانى يعبيير  05: .533ويعييرف ) إيهييال خميييل ن 
عييين اليييدرجات العمريييية المعياريييية لألفيييراد عميييى اإلختبيييارات الفرعيييية لمقيييياس سيييتانفورد_بيني  

 القدرات العقمية لمفرد .الصورا الرابعة ويمكن خالل ذلك تحديد جوانل القوا والنعف فى 
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يمكن  ستخالص التعريف اإلجرائى لمصفحة المعرفية بأنها "عبيارا عين رسيم بيياني و 
يمكيين ميين خييالل هييذا الرسييم التعييرف عمييى جوانييل القييوا والنييعف لييد  ا طفييال االمتيياخرين 
دراسيييا وا طفييال ذو  صييعوبات الييتعمم والييذ  يظهيير  داو ا فييراد عمييى اإلختبييارات الفرعييية 

بينيييي  واليييذ  يقييييس  -الدرجييية الكميييية ونسيييبة اليييذكاو لمصيييورا الخامسييية مييين مقيييياس سيييتانفوردو 
 ا إختبارات فرعية.23)

 بينيه لمذكاء )الصورة الخامسة(: -رابعٌا: مقياس ستانفورد
Stanford-Binet Intelligence Scale (Fifth Edition) 

 95ة من عمر عامان وحتى "هو مقياس مقنن يستخدم لتقييم الذكاو والقدرات المعرفي
عاما ن  ويتنمن تيخيص حاألت مختمفة من التأخر المعرفي عند ا طفال الصبارن وذوي 
اإلعاقييات وصييعوبات الييتعممن والموهبيية العقميييةن وقييد اعتمييدت الصييورا الخامسيية عمييى التييرا  
ل العمميي السييابق واليذي يتعمييق بنظرييات الييذكاون وقيد اعتمييد )جييل رويييدا عميى خمسيية عواميي

فيييي بنييياو الصيييورا الخامسييية لمقيييياس وهيييي اإلسيييتدألل السيييائلن والمعرفيييةن اإلسيييتدألل الكميييىن 
المكانية والذاكرا العاممةن وقيد  عيد هيذ  الصيورا مين المقيياس جيال روييد –المعالجة البصرية 

Roid وقييام صييفوت فيير  بتعريبهييا  وتقنينيي   5330فيي الوأليييات المتحييدا ا مريكييية فييي عييامن
 ا.25-22: 5322)صفوت فر  وآخرون ن5332لمصرية عام عمى البيئة ا

 الدراسات السابقة لمدراسة: 
أواًل: دراسااااااات أجرياااااات لمتمييااااااز بااااااين المتااااااأخرين دراساااااايا وذوي صااااااعوبات الااااااتعمم 

 بمقياس ستانفورد بينية أو مقاييس ذكاء أخرى.
ان إليييييى بحييييي  إمكانيييييية اسيييييتخدام .533) "السااااايد عباااااد الحمياااااد ساااااميمان"هيييييدفت دراسييييية 

اختبييييييار "بنييييييدر جيييييييطمت" البصييييييري الحركييييييي بمعيييييياييرا الكمييييييية فييييييي التمييييييييز والتيييييييخيص 
الفيييييارق بيييييين بعيييييض فئيييييات ا طفيييييال ذوي األحتياجيييييات الخاصييييية )ذوي صيييييعوبات اليييييتعممن 
والمتيييييأخرين دراسييييييافن والمتخمفيييييين عقمييييييا ان ولتحقييييييق هيييييدف الدراسييييية تيييييم األسيييييتعانة بعينييييية 

ا 25ا ميييييين ا طفيييييال ذوي صيييييعوبات الييييييتعممن )25لمجتمييييي  المصييييييري مكونييييية مييييين )مييييين ا
ا مييييين ا طفيييييال المتخمفيييييين تخميييييف عقميييييي بسييييييطن 05مييييين ا طفيييييال المتيييييأخرين دراسييييييان )
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ا سيييييينةن وتييييييم 22:9ا ميييييين ا طفييييييال العيييييياديينن وتراوحييييييت  عمييييييارهم الزمنييييييية ميييييين )52و)
ان و ختبيييييييار 29.9ح")ا سييييييتعانة بأختبيييييييار الييييييذكاو المصيييييييورن إعييييييداد " حميييييييد زكييييييي صيييييييال

ا تعريييييييييييييل LoriaBander  (2909"بنييييييييييييدر جيييييييييييييطمت البصييييييييييييري الحركييييييييييييين إعييييييييييييداد "
ان مقيييييييياس سيييييييتانفورد بينيييييييية ا صيييييييدار الرابييييييي  2929"مصيييييييطفى فهميييييييي و"سييييييييد غنييييييييم" )

ان وكييييييفت نتيييييائ  الدراسييييية عييييين وجيييييود فيييييروق ذات دأللييييية 2999إعيييييداد "ليييييويس مميكييييية" )
ي الحركيييييي وفيييييي ا داو اليييييذي يكييييييف إحصيييييائية بيييييين فئيييييات الدراسييييية فيييييي التييييي زر البصييييير 

عييييييين تميييييييف خالييييييييا اليييييييضن كميييييييا كييييييييفت نتيييييييائ  الدراسييييييية اينيييييييا عييييييين وجيييييييود تباعيييييييد دال 
احصيييييائيا ليييييد  كيييييل فئييييية عميييييى حيييييدا بيييييين التييييي زر البصيييييري الحركيييييي وتميييييف خالييييييا الميييييض 
عيييييدا فئييييية ا طفيييييال العييييياديين وهيييييو مايييييييير إليييييى إمكانيييييية تطيييييوير فكيييييرا اسيييييتخدام اختبيييييار 

الحركييييي فييييي التمييييييز الفييييارق بييييين ا طفييييال المتييييأخرين دراسيييييا "بنييييدر جيييييطمت" البصييييري 
 ك يييييير فئيييييييات التربيييييييية الخاصييييييية تييييييييابها ميييييي  فئييييييية ذوي صيييييييعوبات اليييييييتعمم واألطفيييييييال ذوي 
صييييييعوبات الييييييتعمم وكييييييذلك فييييييي قييييييياس التباعييييييد الييييييداخمي لييييييدي ا طفييييييال ذوي صييييييعوبات 

قييييييياس الييييييتعمم عونييييييا عيييييين  سييييييتخدم األختبييييييارات الفرعييييييية العيييييييرا ميييييين اختبييييييار وكسييييييمر ل
 ذكاو األطفال.

ان إلييييى التعييييرف عمييييى الفييييروق بييييين التالميييييذ 5339"داليااااا خيااااري ")وهييييدفت دراسيييية
العييييياديين وذوي صيييييعوبات اليييييتعمم والمتيييييأخرين دراسييييييا وبطيئيييييي اليييييتعمم بالصيييييف الخيييييامس 
األبتيييييدائي فيييييي  دائهيييييم عميييييى  ختبيييييار اليييييذاكرا العاممييييية المفظيييييية والمكانييييييةن واليييييذاكرا العاممييييية 

ا تممييييييييييذا 3.ا ميييييييين التالمييييييييييذ والتمميييييييييذات ميييييييينهم )532عينييييييييية ميييييييين )ككييييييييلن وتكونييييييييت ال
ا ميييييين 22ا تمميييييييذا وتمميييييييذا ميييييين ذوي صييييييعوبات الييييييتعممن)53وتمميييييييذا ميييييين العيييييياديين نو)

ا ميييييين بطيئييييييي الييييييتعممن وتييييييم تطبيييييييق مقييييييياس الييييييذاكرا العامميييييية 23المتييييييأخرين دراسيييييييان و)
تبار"بنيييييييييدر ان واخ29.9إعيييييييييداد الباح يييييييييةن واختبيييييييييار اليييييييييذكاو المصيييييييييور" زكيييييييييي صيييييييييالح")

تعرييييييييييل "مصيييييييييطفى فهميييييييييي"ن  "LoriaBander"'جييييييييييطمت" البصيييييييييري الحركيييييييييي إعيييييييييداد
"سييييييييد غنييييييييم"ن مقيييييييياس تقيييييييدير سيييييييموك التممييييييييذ لفيييييييرز حييييييياألت صيييييييعوبات اليييييييتعمم إعيييييييداد" 

ان واختبيييييييييار تييييييييييخيص صيييييييييعوبات المبييييييييية العربيييييييييية لمصيييييييييف 2993مصيييييييييطفى كاميييييييييل" )
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ارت النتييييييائ  إلييييييى ان وعمييييييية  ييييييي2995الخييييييامس األبتييييييدائي إعييييييداد " حمييييييد  حمييييييد عييييييواد" )
ان مجموعييييية التالميييييييذ العييييياديين كانييييييت  ك يييييير تفوقيييييا يميهييييييا مجموعييييية التالميييييييذ المتييييييأخرين 
دراسيييييييا يميهييييييا مجموعيييييية صييييييعوبات الييييييتعمم يميهييييييا مجموعيييييية بطيئييييييا فييييييي الييييييذاكرا العامميييييية 

 المفظية والمكانية وفي الذاكرا العاممة ككل. 
روق بييييين المتييييأخرين ا إلييييى دراسيييية الفيييي5322) دينااااا ساااامير ساااايد"وهييييدفت دراسيييية "

دراسييييييييييا  وذوي صيييييييييعوبات اليييييييييتعمم فيييييييييي المعالجييييييييية المفظيييييييييية و نمييييييييياط السييييييييييادا المخييييييييييةن 
والكييييييييف عييييييين  نمييييييياط السييييييييادا المخيييييييية ا ك ييييييير يييييييييوعا  ليييييييد  المتيييييييأخرين دراسييييييييا  وذوي 
صييييييييعوبات الييييييييتعممن ولتحقيييييييييق  هييييييييداف الدراسيييييييية تييييييييم ا سييييييييتعانة بعينيييييييية ميييييييين المجتميييييييي  

ا ميييييييين .5الصييييييييف السييييييييادس ا بتييييييييدائي ميييييييينهم )ا تمميييييييييذا  ب23المصييييييييري مكونيييييييية ميييييييين)
ا ميييييين التالميييييييذ ذوي صييييييعوبات الييييييتعمم وتييييييم تطبيييييييق 05التالميييييييذ المتييييييأخرين دراسيييييييا ن و)

ان واختبييييييييار القييييييييراوا 29.9اختبييييييييار الييييييييذكاو المصييييييييورن إعييييييييداد " حمييييييييد زكييييييييي صييييييييالح" )
ا تقنيييييييين "دينيييييييا سيييييييمير سييييييييد"ن 5339الصيييييييامتةن إعيييييييداد "السييييييييد عبيييييييد الحمييييييييد سيييييييميمان")

ان تعرييييييييل 2909در جييييييييطمت البصيييييييري الحركيييييييين إعيييييييداد "لوريتيييييييا بنيييييييدر" )اختبيييييييار بنييييييي
"مصييييييطفى فهمييييييي"ن "سيييييييد غنيييييييم"ن واسييييييتمارا المسييييييح السييييييري  ألسييييييتبعاد ذوي الميييييييكالت 
األقتصييييييييييادية وا سيييييييييييرية والصيييييييييييحية والتعميميييييييييييية وال قافييييييييييية إعداد"السييييييييييييد عبيييييييييييد الحمييييييييييييد 

المعييييييييييدل  ان  ختبييييييييييار وكسييييييييييمر لييييييييييذكاو ا طفييييييييييال5339سييييييييييميمان"ن"محمد بيييييييييين حسيييييييييين" )
عيييييداد "محميييييد عمييييياد اليييييدين إسيييييماعيل"ن وعميييييية كانيييييت النتيييييائ  وجيييييود 29.2) ان اقتبييييياس وا 

فييييييييروق بييييييييين التالميييييييييذ المتييييييييأخرين دراسيييييييييا  وذوي صييييييييعوبات الييييييييتعمم فييييييييي مييييييييد  الييييييييذاكرا 
ا ميييييامي والخمفيييييين وفيييييي دقييييية التجهييييييز السييييييمانتين وفيييييي دقييييية التسيييييميةن وفيييييي المعالجييييية 

تعمم كميييييا  سيييييفرت النتيييييائ  عيييين عيييييدم وجيييييود  يييييية المفظييييية ككيييييل لصيييييالح ذوي صيييييعوبات اليييي
فييييروق بييييين المجمييييوعتين فييييي سييييرعة التجهيييييز السيييييمانتين وسييييرعة تسييييمية الكمميييياتن كمييييا 
توصييييييمت الدراسيييييية إلييييييى ان  ك يييييير انميييييياط السيييييييادا المخييييييية ييييييييوعا  لييييييد  تالميييييييذ الصييييييف 

%ن 5952%ن ا يمييييييييييييييين 552.السيييييييييييييييادس لممتيييييييييييييييأخرين دراسييييييييييييييييا  بالترتييييييييييييييييل المتكاميييييييييييييييل
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% والنمطيييييييييييين 2959بينميييييييييييا ليييييييييييد  ذوي صييييييييييعوبات اليييييييييييتعمم ا يمييييييييييين  %.2250ا يسيييييييييير
 %.  2552ا يسر والمتكامل بالتساوي 

 : في التمييز بين الفئات المختمفةثانيًا: دراسات أهتمت بتناول مقياس ستانفورد 
ا بعنوان بروفايل العمميات المعرفية بمقياس ستانفورد 5329زهراء حبيب بيرايش")دراسة"

لد  الطمبة ذو  صعوبات التعممن ولتحقيق هدف الدراسة تم ا ستعانة بعينة بينية لمذكاو 
ا تمميذا  وتمميذا من التالميذ 23ا تمميذا  وتمميذا من البحرين مقسمين إلى )93مكونة من )
ا تمميذا  وتمميذا من التالميذ ذو  صعوبات التعمم وتم تطبيق مقياس 23العاديينن و)

 ختبار الذكاون ومقياس التقدير التيخيصي لذوي صعوبات التعممن ستانفورد بينية لمذكاون و 
وعمية كانت النتائ  وجود فروق ذات دأللة  حصائية بين التالميذ ذوي صعوبات التعمم 
والتالميذ العاديين في بعض ا ختبارات الفرعية لمقياس ستانفورد بينية لمذكاو لصالح 

 التالميذ العاديين.
ا هيييييييدفت إليييييييي ميييييييد  مالئمييييييية 5329) ماااااااد أحماااااااد"تاااااااامر ساااااااعيد محودراسييييييية "

الصيييييييفحة المعرفيييييييية لمقيييييييياس "سيييييييتانفورد بينيييييييية الصيييييييورا الخامسييييييية"  فيييييييي التميييييييييز بيييييييين 
ا طفييييييال الييييييذاتويين وا طفييييييال ذو  صييييييعوبات الييييييتعممن ن وتحديييييييد الفييييييروق بييييييين ا طفييييييال 
الييييييييذاتويين وا طفييييييييال ذو  صييييييييعوبات الييييييييتعمم فييييييييى درجيييييييياتهم عمييييييييى الصييييييييفحة المعرفييييييييية 

سيييييتانفورد بينيييييية الصيييييورا الخامسييييية عميييييى اإلختبيييييارات الفرعيييييية والعواميييييل الكمييييييةن لمقيييييياس 
ا فييييييردا  99ونسيييييل الييييييذكاون ولتحقيييييييق هييييييدف الدراسيييييية تيييييم ا سييييييتعانة بعينيييييية مكونيييييية ميييييين )
ا طفييييييلن 22ميييييين المجتميييييي  المصييييييري وتنقسييييييم إلييييييي مجموعيييييية الييييييذاتويين وتكونييييييت ميييييين )

ا 22م وتكونييييييييت ميييييييين )ا انييييييييا ن ومجموعيييييييية ذو  صييييييييعوبات الييييييييتعم25ان ذكييييييييور و )59)
ا سيييييينواتن 23-5ا مييييين ا نييييييا ن ويتيييييراو  العميييييير الزمنيييييى).امييييين الييييييذكور و) .0طفيييييل )

عييييداد "محمييييد طيييية وعبييييد  وتييييم تطبيييييق مقييييياس سييييتانفورد بينييييية الصييييورا الخامسيييية إقتبيييياس وا 
يييييييراف "محمييييييود ابييييييو النيييييييل" ن ومقييييييياس انييييييطرال  الموجييييييود عبييييييد السييييييمي "  ومراجعيييييية وا 

"تيييييييامر سيييييييعيد محميييييييد"ن و إختبيييييييار الفيييييييرز العصيييييييبى  Dsm-5اليييييييذواتيون وفيييييييق معيييييييايير 
السييييييري  لفييييييرز صييييييعوبات الييييييتعممن إعييييييداد مارجريييييييت مييييييوتى وآخييييييرونن تعريييييييل مصييييييطفى 
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ان بطاريييييييية صيييييييعوبات اليييييييتعمم النمائيييييييية  طفيييييييال الرونييييييية إعيييييييداد "سيييييييهير 5339كاميييييييل)
. وعمييييية كانييييت النتييييائ   وجييييود فييييروق داليييية بييييين ا طفييييال 5323كامييييل نبطييييرس حييييافظ" )

وا طفييييييييال ذو  صييييييييعوبات الييييييييتعمم فييييييييى العوامييييييييل الميييييييييتركة والدرجيييييييية الكمييييييييية الييييييييذاتويين 
)نسييييييبة الييييييذكاو الكميييييييةالمقياس سييييييتانفورد بينييييييية الصييييييورا الخامسيييييية ن وتوجييييييد فييييييروق داليييييية 
بيييييييين ا طفيييييييال اليييييييذاتويين وا طفيييييييال ذو  صيييييييعوبات اليييييييتعمم فيييييييى نسيييييييبة اليييييييذكاو المفظيييييييية 

سييييييةن وتوجييييييد فييييييروق داليييييية بييييييين وغييييييير المفظييييييية لمقييييييياس سييييييتانفورد بينييييييية الصييييييورا الخام
ا طفييييييال الييييييذاتيون وا طفييييييال ذو  صييييييعوبات الييييييتعمم فييييييى ا ختبييييييارات الفرعييييييية )المفظييييييية 
وغييييييير المفظييييييية المقييييييياس سييييييتانفورد بينييييييية الصييييييورا الخامسييييييةن و توجييييييد صييييييفحة معرفييييييية 
ممييييييزا لمجموعييييية ا طفيييييال ذو  صيييييعوبات اليييييتعمم عييييين األطفيييييال اليييييذاتويين عميييييى مقيييييياس 

 الصورا الخامسة .ستانفورد بينية 
ا إليييييى محاولييييية قيييييياس 5325" )ليماااااى أحماااااد السااااايد كااااارم الااااادينوهيييييدفت دراسييييية "

 -وتقيييييييم القيييييدرات والعممييييييات المعرفيييييية لعينيييييات الدراسييييية مييييين خيييييالل األتجييييياا السييييييكومتر 
منظوميييييييية التقيييييييييييم –الصييييييييورا الخامسيييييييييةن واألتجيييييييياا المعرفيييييييييى -مقييييييييياس سييييييييتانفورد بينيييييييييية

اليييييييتعمم وذو  التيييييييأخر العقميييييييى البسييييييييط القيييييييابمين المعرفيييييييى لعينيييييييات مييييييين ذو  صيييييييعوبات 
لمييييتعمم والعيييياديين لموقييييوف عمييييى الخصييييائص المعرفييييية المميييييزا لكييييل فئييييةن والتعييييرف عمييييى 
القييييييدرا التمييزييييييية لكييييييل منهمييييييا ورسييييييم صييييييفحة معرفييييييية تونييييييح مييييييواطن القييييييوا والنييييييعف 

ا تممييييييييذا  وتممييييييييذا مييييييين المجتمييييييي  المصيييييييرين 92ليييييييديهم. وتكونيييييييت عينييييييية الدراسييييييية مييييييين)
ا ميييييين صييييييعوبات الييييييتعمم ميييييين الصييييييف الرابيييييي  إلييييييى الصييييييف السييييييادس 52مة عمييييييى)مقسيييييي

ا ميييييين العيييييياديين واسييييييتخدمت الدراسيييييية 05ا ميييييين ذو  التييييييأخر العقمييييييى و)55األبتييييييدائى  و)
الميييييينه  الوصييييييفى المقييييييارن وعمييييييية كانييييييت النتييييييائ ن وجييييييود فييييييروق داليييييية بييييييين متوسييييييطات 

عنهيييييا مقيييييياس سيييييتانفورد درجيييييات  فيييييراد العينييييية الكميييييية فيييييى القيييييدرات المعرفيييييية كميييييا يعبييييير 
بينييييية الصيييييورا الخامسيييية مقارنييييية بييييدرجات منظومييييية التقييييييم المعرفيييييىن ووجييييود فيييييروق دالييييية 

بييييييين  -الصييييييورا الخامسيييييية –فييييييى الصييييييفحة النفسييييييية المعرفييييييية  لمقييييييياس سييييييتانفورد بينييييييية 
 -القييييييييابمين لمييييييييتعمم –عينييييييييات الدراسيييييييية ميييييييين ذو  صييييييييعوبات الييييييييتعمم والمتييييييييأخرين عقميييييييييا  
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ف عييييييين جوانيييييييل القيييييييوا والنيييييييعف لصيييييييالح صيييييييعوبات اليييييييتعمم فيييييييى والعييييييياديين فيييييييى الكيييييييي
المراجعيييييييية العقمييييييييية  -التحييييييييرر ميييييييين اإلهمييييييييال البصيييييييير  -التصييييييييور البصيييييييير  لمم يييييييييرات

المحاولييييييية والخطيييييييأ ا بينميييييييا كانيييييييت دالييييييية لصيييييييالح العييييييياديين فيييييييى بييييييياقى  –لالسيييييييتجابات 
القيييييييدرات الفرعيييييييية  لمصيييييييفحة النفسييييييييةن ووجيييييييود فيييييييروق دالييييييية إحصيييييييائيا  بيييييييين متوسيييييييطات 

جييييييات  فييييييراد العينيييييية عمييييييى منظوميييييية  التقييييييييم المعرفييييييى ومتوسييييييطات درجييييييات العمميييييييات در 
ا ربيييييي  لمجموعييييييات الدراسيييييية اليييييي ال  لصييييييالح العيييييياديينن ووجييييييود فييييييروق داليييييية احصييييييائيا 
بييييين المجموعييييات ا صييييبر عمييييرا  مقارنيييية بييييا كبر عمييييرا  عمييييى كييييل ميييين مقييييياس سييييتانفورد 

عميييييييرا  ليييييييد  ذو  التيييييييأخر العقميييييييى بينيييييييية ومنظومييييييية التقيييييييييم المعرفيييييييى لصيييييييالح ا صيييييييبر 
البسيييييييييطن ولصييييييييالح األكبيييييييير عمييييييييرا  لييييييييد  ذو  صييييييييعوبات الييييييييتعمم فييييييييى بعييييييييض العوامييييييييل 

 والقدرات ولصالح ا كبر عمرا  لد  العاديين.
اإلييييي التعييييرف 5325" )هنااااادى حسااااين ال مساااافر القحطااااانيكمييييا هييييدفت دراسيييية "

ميييييييذكاو الصيييييييورا عميييييييى ميييييييد  قيييييييدرا مجيييييييال اليييييييذاكرا العاممييييييية بمقيييييييياس )سيييييييتانفورد بينيييييييية ل
الخامسييييييييية ا عميييييييييى التميييييييييييز بيييييييييين العييييييييياديينن وذو  صيييييييييعوبات اليييييييييتعممن وذو  اإلعاقييييييييية 
العقميييييييةا ممييييييا يسيييييياهم فييييييى الكيييييييف عيييييين صييييييعوبات الييييييتعمم  واإلعاقيييييية العقمييييييية ومحاوليييييية 

ا تمميييييييذا  93تيخيصييييييهان ولتحقيييييييق هييييييدف الدراسيييييية تييييييم ا سييييييتعانة بعينيييييية مكونيييييية ميييييين ) 
ا تممييييييذا  وتممييييييذا مييييين 03مييييين األطفيييييال العييييياديين و) ا تممييييييذا  وتممييييييذا03وتممييييييذا مييييينهم)

ا تمميييييييذا  وتممييييييذا ميييييين ذو  اإلعاقييييية العقمييييييية فييييييى 03ا طفيييييال ذو  صييييييعوبات اليييييتعمم و )
نحيييييييراف معيييييييياري سييييييينة 22ا سييييييينة  بمتوسيييييييط )25-9المرحمييييييية العمريييييييية مييييييين ) ا سييييييينة وا 

ا 5322و مانيييييييييية  ييييييييييهر وتيييييييييم تطبييييييييييق مقيييييييييياس سيييييييييتانفورد بينيييييييييية الصيييييييييورا الخامسييييييييية )
ا إعيييييييييداد "فتحيييييييييى 5335ين"صيييييييييفوت فييييييييير " وبطاريييييييييية تييييييييييخيص صيييييييييعوبات اليييييييييتعمم)تقن

ان ميييييييين إعييييييييداد "عبييييييييد العزيييييييييز اليييييييييخص" 2995الزيييييييييات"ن ومقييييييييياس السييييييييموك التكيفييييييييى)
وعمييييي  كانييييت النتييييائ   نيييي  توجييييد فييييروق ذات دألليييية  حصييييائية فييييى مجييييال الييييذاكرا العامميييية 

طفيييييييال العييييييياديينن بمقيييييييياس سيييييييتانفورد بينيييييييية ا صيييييييدار الخيييييييامس عميييييييى التميييييييييز بيييييييين ا 
ان وتوجيييييييد فيييييييروق 3532وذو  صيييييييعوبات نوذو  ا عاقييييييية العقميييييييية عنيييييييد مسيييييييتو  دالييييييية )
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ذات دألليييييية  حصييييييائية فييييييى مجييييييال اليييييييذاكرا العامميييييية بمقييييييياس سييييييتانفورد بينييييييية اإلصيييييييدار 
الخييييامس عمييييى التمييييييز بييييين ذو  صيييييعوبات الييييتعممن وذو  اإلعاقيييية العقمييييية عنييييد مسيييييتو  

 ا .3532دالة )
 فروض الدراسة:

ميين خييالل العييرض السييابق لألطييار النظييري والدراسييات السييابقة والتعييرف عمييى مافيهييا 
ميين األتفيياق وا خييتالف  مكيين لمباح يية ونيي  صييياغة فييروض الدراسيية الحالييية عمييى النحييو 

 التالي:
توجد صفحة نفسيية ممييزا لمجموعية التالمييذ المتيأحرين دراسييا عين التالمييذ ذوي صيعوبات  -1

و)يمكييييين التوصيييييل اليييييي صيييييفحة  ورد بينيييييية الصيييييورا الخامسيييييةاليييييتعمم عميييييى مقيييييياس سيييييتانف
معرفييييية)بروفايلا لكييييل ميييين مجمييييوعتي ا طفييييال المتييييأخرين دراسيييييا  وذوي صييييعوبات الييييتعمم 

 اعتمادا عمى مقياس ستانفورد بينية الصورا الخامسةا.
توجيييد اختالفيييات فيييي دينامييييات اليخصيييية ليييذوي صيييعوبات اليييتعمم والمتيييأخرين دراسييييا بيييين  -5

 ".الطرفية ا ك ر ارتفاعا وا ك ر انخفانا في مقياس الذكاو الحاألت
 منهج الدراسة :

اعتمييدت الباح يية فييى الدراسيية الحالييية عمييى الميينه  الوصييفى اإلرتبيياطى المقييارن وذلييك 
لمتحييييق ميييين الهيييييدف الرئيسييييى لمدراسيييية وهيييييو دراسيييية الفييييروق بيييييين المتييييأخرين دراسييييييا وذوي 

 ى مقياس ستانفورد بينية الصورا الخامسة.صعوبات التعمم في الصفحة النفسية عم
 مجتمع الدراسة

تييم تحديييد  فييي الدراسيية الحالييية بتالميييذ الصييف الرابيي  والخييامس األبتييدائي الييذي يبميي  
ا تمميذن وتمميذا وذلك في المدارس التي قامت الباح ة بيالتطبيق عميهيا 253مجمل عددهم )

مبينيية فييي حييدود الدراسييةن وهييي) ا مدرسيية بييلدارا اهناسيييا التعميمييية محافظيية بنييي سييويفن وال
الموقف العربي األبتدائيةن )لا مدرسة منياا الحا  األبتدائيية المييتركةن وتيم تقسييمهم إليى 

 مجموعتين:
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 العينة األولية: -أ
ا طاليل فيي المرحمية 233تكونت عينة التحقق من الكفاوا السيكومترية لألدوات من )

بيادارا  مدرسة منيياا الحيا  األبتدائيية المييتركةن األبتدائية بمدرسة الموقف العربياألبتدائية 
ن بهدف حسال الخصائص السييكومترية  داوت الدراسية الحالييةن والجيدول اهناسيا التعميمية

 ا يونح توصيف العينة وتوزيعها عمى المدرستين التى تم التطبيق بها.0)
 ( 3جدول )

 اتتوصيف عينة حساب الخصائص السيكومترية لألدو 
 العدد اسم المدرسة

 61 الموقف العربي االبتدائية
 39 مدرسة منشاة الحاج االبتدائية المشتركة

 100 المجموع
 

 العينة األساسية: -ب 
ا تمميييييذ  وتمميييييذا فييييي المرحميييية األبتدائييييية 55تكونييييت عينيييية الدراسيييية ا ساسييييية ميييين )

األبتدائييية الميييتركةن تييم انتقيياوهم بمدرسيية الموقييف العربييي األبتدائييية ومدرسيية منييياا الحييا  
 - 9ان وقييد تراوحييت  عمييار التالميييذ مييا بييين )253بطريقيية قصييدية ميين عينيية كبيييرا قوامهييا)

يان وانحيراف معييار  قيدر  )22.39ا عاما ن بمتوسط عمير  قيدر  )25 اا تكونيت 9..3ا عام 
دراسييي األول) ا تمميييذ وتمميييذا ميين الراسييبين فييي الفصييل ال55عينيية المتييأخرين دراسيييا  ميين )

ا تمميذ وتمميذا بالصيف 03/  ن ىان وتكونت عينة ذوي صعوبات التعمم من)25 -/ذكر25
ا يونيييح توصييييف العينييية 2/  ن ييييا. والجيييدول )20-/ذكييير.2الرابييي  والخيييامس األبتيييدائي )

 وتوزيعها عمى المدارس التى تم التطبيق بها.
 ( 4جدول )

 توصيف العينة األساسية
 اإلجمالى ذوي صعوبات التعمم المتأخرون دراسيا اسم المدرسة

 25 17 13 الموقف العربي االبتدائية
 30 13 12 مدرسة منشاة الحاج االبتدائية المشتركة

 55 30 25 المجموع
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 أدوات الدراسة:  
تيييييم اسيييييتخدام ا دوات الءتيييييية ألنتقييييياو فئتيييييي الدراسيييييةن والتحقيييييق مييييين الخصيييييائص 

 ا دواتن وكذلك قياس متبيراتها:السيكومترية لبعض 
 ( 2011مقياس ستانفورد بينية الصورة الخامسة )تعريب وتقنين: صفوت فرج،  (1
مقيااااييس التقااادير التشخيصاااية لصاااعوبات تعمااام )القاااراءة، والرياضااايات( )إعاااداد: فتحاااي  (2

  (2007الزيات، 
 (.2016)إعداد وتعديل وتقنين: عماد أحمد حسن،  "Raven"اخبار المصفوفات الممونة (3
 بطاقة مالحظة لتحديد العوامل المسببة لمتأخر الدراسي )إعداد: الباحثة(. (4
 (.2020 -2019درجات التالميذ في امتحان الفصل الدراسي األول) (5
 السجالت المدرسية الخاصة بالتمميذ. (6

وفيما يميى عيرض ميوجز لهيذا ا دوات مين حيي  الوصيف والخصيائص السييكومتريةن 
 العوامل المسببة لمتأخر الدراسيا.بطاقة المالحظة لتحديد )باعها لتصميمواإلجراوات التي تم ات

 (. 2011( مقياس ستانفورد بينية الصورة الخامسة )تعريب وتقنين: صفوت فرج، 1)
ن واسييتمر بيي  2995بييد  اإلعييداد لمصييورا الخامسيية ميين مقييياس سييتانفورد بينيييي  عييام 

 وذلك عمى يد )جال رويدا.م  5330العمل لمدا سب  سنوات حتى صدورها عام 
ا سينةن 95وهو اختبار لألفراد لقيياس قيدرتهم المعرفيية وذكيا هم مين سين سينتين إليى )

وهييو يتنييمن تيييخيص حيياألت مختمفيية ميين التييأخر المعرفييي عنييد ا طفييال الصييبارن وذوي 
اإلعاقييات وصييعوبات الييتعممن والموهبيية العقميييةن وقييد اعتمييدت الصييورا الخامسيية عمييى التييرا  

ي السييابق واليذي يتعمييق بنظرييات الييذكاون وقيد اعتمييد )جييل رويييدا عميى خمسيية عوامييل العممي
)األسيييييييييييييييتدألل فيييييييييييييييي بنييييييييييييييياو الصيييييييييييييييورا الخامسييييييييييييييية لمقيييييييييييييييياس سيييييييييييييييتانفورد بينييييييييييييييييي ن وهي

 التحميمينالمعموماتناألستدألل الكمينالمعالجة البصرية المكانيةنالذاكرا العاممةا
اتجيياهين: اتجييا  لفظييين واتجييا     العوامييل تييم ايييتقاق مجموعيية المقيياييس فيييذوميين هيي

 غير لفظيا بحي  يكون لكل عامل فئات اختبارية مستقمة)لفظية وغير لفظيةا.
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( مقياييس التقادير التشخيصاية لصاعوبات تعمام )القاراءة، والرياضايات( )إعاداد: 2)
 (2007فتحي الزيات، 

ات تعميم يهدف هذا المقياس في الدراسة الحالية إلى الكيف عين التالمييذ ذوي صيعوب
القيييراوان والريانيييياتن وذليييك مييين خيييالل تقيييدير معمميييي القيييراوان والريانييييات فيييي المجييياألت 
السابقة  يكال السموك المبينة في المقياس لمتممييذن لمحكيم عميى ميد  تيواتر السيموك المبيين 
في المقياس لد  التمميذ باعتبار إن المعمم ل  لقاوات م  التمميذ أل تقل عن خمس حصص 

سبوع باإلنافة إلى  ن  متخصص في الميادا بييكل متعميق واليذي يمكين مين خاللهيا في ا 
 الحكم عمى مد  توافر صعوبات تعمم القراوا الريانيات لد  التمميذ.

 وصف المقياس: -
ا عبيارا فيي الريانيياتن حيي  ييتم 53ا فيي القيراوا و)53يحتوي هذا المقيياس عميى )

ور  و ميين قبييل المعممييات ميين  جييل التعييرف عمييى تطبيييق هييذا المقييياس ميين قبييل  ولييياو ا ميي
التالميييذ ذوي صييعوبات تعمييمن واسييتبعاد التالميييذ ذوي التفييريط التحصيييمين حييي  كييل تمميييذ 

ا درجيية فييي مقييياس التقييدير التيخيصييي لصييعوبات الييتعممن يكييون لدييي  22يزيييد تقييدير  عيين )
 ن ذوي التفريط التحصيمي.درجة يكون ما 22صعوبات تعمم في القراوان والريانياتن و قل من )

 التيخيصي لصعوبات تعمم القراوان والريانياتطريقة تقدير درجات مقاييس التقدير  -ب(
ا دلييييل التقيييدير والتيييييخيص لميييدرجات الخيييام والمئينييييات لكيييل ميييين 5يونيييح جيييدول )

 وكويتية.والمتوسطةن واليديدان لعينات مصريةن وبحرينيةن العاديين وذوي صعوبات التعمم: الخفيفةن 
 (5جدول )

دليل التقدير والتشخيص لمدرجات الخام والمئينيات لكل من العاديين وذوي صعوبات تعمم 
 ن لعينات مصريةن وبحرينيةن وكويتية: الخفيفة، والمتوسطة، والشديدةالقراءة، والرياضيات

 مدى التقدير

 صعوبات شديدة صعوبات متوسطة صعوبات خفيفة عاديون المعيار الصعوبة

القراءة، 
 والرياضيات

 فأك ر 255 253-95 93-22 22> -صفر درجة خام

 299-229 2.3-53 29-53 53> -2 المقابل الميئيني
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ا يعتبيير ميين ذوي صييعوبات تعمييم القييراوان 93- 22ا  ن ميين )5يتنييح ميين جييدول )
ا يعتبييير مييين ذوي صيييعوبات تعميييم القيييراوان والريانييييات 253-95والريانييييات الخفيفيييةن و)

 ا فأك ر يعتبر من ذوي صعوبات التعمم اليديدا.255المتوسطةن و)
)إعاداد وتعاديل وتقناين: عمااد أحماد   "Raven"( اختباار المصافوفات المموناة3) 
 (:2016حسن، 

 وصف االختبار: -أ
ن 5322ن وقيييد  عيياد تعديمييي  وتقنينيي  عميياد  حميييد حسيين عميييينRaven عييد األختبييار 

العديد من الدراسات وا بحا  في البيئة العربية ويعد هذا  باإلنافة إلى  ن      إستخدم في
األختبييار مييين األختبيييارات غيييير المفظييية المتحيييررا مييين قييييود)  را ال قافيية لقيييياس اليييذكاو فهيييو 
مجييييرد مجموعيييية ميييين الرسييييوم الزخرفييييية )التصييييميماتان ويتكييييون ميييين  ال يييية  قسييييام متدرجيييية 

ا مصيييفوفة  و 02ييييمل األختبيييار)ا بنيييدا  وي25الصيييعوبة هيييي) ن لنلا ويييييمل كيييل قسيييم )
 ا بدال معطا .2تصميمن  حد  جزائ  ناقصا ن وعمى الفرد  ن يختار الجزو الناقص من بين )

 تطبيق االختبار وتصحيحه: -  
يمكن تطبيق اختبار المصفوفات المتتابعة الممونة" لرافن " بطريقة فردية  و جماعييةن 
وأل يختمييف التطبيييق الفييردي عيين التطبيييق الجميياعين ألن الفيياحص فييي الحييالتين يقييوم بييير  
التعميمات ومساعدا التالميذ فيي حيل ا م مية التدريبييةن عميى الفيرد  ن يختيار الجيزو النياقص 

ا بيدائل معطيا ن أل يوجيد سيو  بيديل واحيد صيحيحن ويعطيي درجية 2ين )من التصميم مين بي
ا 02واحيييدا لبجابييية الصيييحيحةن وصيييفر   لبجابييية الخاطئيييةن والدرجييية الكميييية لالختبيييار هيييي )

 درجة وهي الدرجة الخام.  
 صدق االختبار: -ج

اسييتخدم فييي حسييال صييدق األختبييار فييي صييورت  ا صييمية عييدا  سيياليل منهييا:      
اممىن الصدق التنب ين والصدق التالزمين وذليك بحسيال معاميل ارتبياط مي  كيل الصدق الع

ميين مقييياس سييتانفورد بينييية ومقييياس وكسييمر واختيييار رسييم الرجييلن وتراوحييت قيييم معييامالت 
 . 3532ا وجميعها دالة عند مستو  3592ن  3505األرتباط بين)
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 ثبات االختبار:
باسييييييتخدام معادليييييية "كييييييودر  تييييييم حسييييييال  بييييييات األختبييييييار عمييييييى العينييييييات المصييييييرية

 وهي قيمة مقبولة لم بات.   3595ريتياردسونن وقد بمبت قيمتها 
 ( بطاقة مالحظة لتحديد العوامل المسببة لمتأخر الدراسي )إعداد: الباحثة(.4)

وهيييم فئييية مييين التالمييييذ فيييي الفصيييل الدراسيييي العيييادي ذو اليييذكاو المتوسيييط ويييينخفض 
 سيبال ا عاقية الجسيمية  و  عيتالل الصيحة العامية تحصيمهم الدراسي عن المتوسط وذلك 

  و لنقص الفرصة لمتعمم  و  سبال بيئية  و  سرية  و  قتصادية.
 وتنقسم إلى  ال ة  بعاد عمى النحو التالي:

 البعد األول: أسباب تتعمق بالتمميذ نفسه:
ويقصييد بهييا إجرائيييا  وجييود بعييض العاهييات الجسييمية عنييد الطفييل م ييل نييعف البصيير 

نيييعف السيييم ن وعيييدم وجيييود دافعيييية لميييتعمم والييييعور بعيييدم ال قييية بيييالنفس ونيييعف المييييل و 
 لمدراسة وكراهية المدرسة عموما .  

 البعد الثاني: األسباب األسرية واالجتماعية:
ويقصييد بهييا إجرائيييا  تييأخر الطالييل دراسيييا  بسييبل الجييو ا سييري الييذي يسييود  التفكيييك 
وك ييرا الخالفييات العائمييية ومعامميية الوالييدين بطريقيية ألسييوية وجهييل الوالييدين بنظرتيي  لممدرسيية 
والتعمم بييكل عيام وانخفياض المسيتو  ا قتصيادي وا جتمياعي لألسيرا وغيير ذليك ذليك مين 

 مميذ عن األداو المدرسي الجيد.  ا سبال التي تعوق الت
 البعد الثالث: أسباب اكاديمية:

ويمكيين تعريفهييا إجرائيييا  بأنهييا عييدم تييوفر الجييو المدرسييي المناسييل الييذي يييوفر فييرص 
النجيييا  ويييييج  عميييى ا نجييياز والتحصييييل ويجعيييل الطاليييل متييييوقا  لممعميييم والمدرسييية وقمييية 

 وسائل األينا   و سوو  ستعمالها.    
 –م من تعدد البطاقات الخاصة لقياس التأخر الدراسين إأل  ن الباح ة وعمى الرغ
لم تجد بطاقة تتناسل م  طبيعة المرحمة النمائية لعينة الدراسة  م م   -في حدود إطالعها

 قافة المجتم  المصري. ومن  م قامت الباح ة بتصميم بطاقة مالحظة لتحديد العوامل 
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ل لمتالميذن وذلك من خالل الرجوع إلى بعض ا طر المسببة لمتأخر الدراسي لدي الطف
ان عبد اهلل  حمد 2999النظرية والمقاييس الخاصة بذلك فاتن صال  عبد الصادق )

 Peterا 1991ان )5339ان داليا خيري ).533ان السيد عبد الحميد سميمان )2995)
Prewett& Maria Giannuli  

لألدبييييات النفسيييية ومقييياييس وبطاقيييات وقيييد اسيييتطاعت الباح ييية مييين خيييالل اسيييتقرائها 
 التأخر الدراسي التوصل إلى ا بعاد التالية:

 البعد ا ول:  سبال تتعمق بالتمميذ نفس . ا2
 البعد ال اني: ا سبال ا سرية واألجتماعية. ا5
 البعد ال ال :  سبال اكاديمية. ا0

دخييال وفييي نييوو تمييك ا بعييادن قامييت الباح يية بلنييياو واسييتعارا بعييض العبييارات ميي  إ
بعض التعديالت عميها بحي  تتناسيل مي  كيل بعيد. وقيد انتهيى هيذا اإلجيراو إليى  ن  صيبح 

ا مفييردان كمييا تييم 22ا مفييردات وال اليي  )9ا مفييردا وال يياني )25عييدد عبييارات البعييد ا ول )
األعتميييياد عمييييى التقييييدير ال ال ييييي لكييييل اسييييتجابة عمييييى الوجيييي  التييييالي: دائمييييا )تعطييييي  ييييال  

عطيي درجتييناا نيادرا  )تعطيي درجية واحيدا فقيطا. وتتيراو  اليدرجات عميى درجاتاا  حيانا  )ت
ا درجييةن حييي  تييدل الدرجيية المرتفعيية عمييى وجييود تييأخر 02ا درجيية إلييى )90لمبطاقيية ميين )

لى جانيل هيذان تميت  دراسين بينما تم ل الدرجة المنخفنة عمى عدم وجود تأخر دراسي. وا 
 خر صياغة سمبية.صياغة بعض العبارات صياغة موجبةن والبعض األ

 الخصائص السيكومترية لبطاقة مالحظة لتحديد العوامل المسببة لمتأخر الدراسي:
تييييم حسييييال الكفيييياوا السيييييكومترية لبطاقيييية مالحظيييية لتحديييييد العوامييييل المسييييببة لمتييييأخر 

 الدراسي وفقا لما يمي:
 أوال: الصدق: 

 صدق المحكمين:  -1
المسييببة لمتييأخر الدراسييي عمييى لجنيية  تييم عييرض  بعيياد بطاقيية مالحظيية لتحديييد العوامييل
ا محكميييينن لمحكيييم عميييى صيييدق 23مييين  سييياتذا عميييم الييينفس والصيييحة النفسيييية مكونييية مييين )
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عبييارات كييل بعييد ميين  بعيياد بطاقيية مالحظيية لتحديييد العوامييل المسييببة لمتييأخر الدراسييي. وقييد 
أخر  جمعييت المجنيية عمييى صييدق عبييارات  بعيياد بطاقيية مالحظيية لتحديييد العوامييل المسييببة لمتيي

الدراسيييي مييي  إدخيييال بعيييض التعيييديالت الطفيفييية فيييي صيييياغة بعيييض العبييياراتن وبنييياو عميييى 
الخطوا السابقة ليم ييتم حيذف  ي عبيارا مين بطاقية مالحظية لتحدييد العواميل المسيببة لمتيأخر 

 %ا في  ي عبارا.93الدراسي  ن نسبة األتفاق لم تقل عن )
 : الصدق العاممى -2

الصيدق العياممى لمبطاقية وذليك بتطبيقي  عميى عينية  تم حسال صدق المقياس بطريقية
ا مييين تالمييييذ المرحمييية األبتدائيييية مييين نفيييس مجتمييي  233الخصيييائص السييييكومترية وقوامهيييا )

 ا يونح نتائ  ذلك.9البح  وخار  عينة البح  ا ساسيةن والجدول )
 (8جدول )

 الدراسي التحميل العاممي ألبعاد بطاقة مالحظة لتحديد العوامل المسببة لمتأخر
 نسب الشيوع قيم التشبع بالعامل األبعاد

 0.780 0.883 أسباب تتعمق بالتمميذ نفسه
 0.666 0.816 األسباب األسرية واالجتماعية

 0.736 0.858 أسباب أكاديمية
 2.182 الجذر الكامن
 72.748 نسبة التباين

المسييببة لمتييأخر ا تيييب   بعيياد بطاقيية مالحظيية لتحديييد العوامييل 9يتنييح ميين جييدول )
ا مميا 5.295ان والجذر الكامن )29..5.الدراسي عمى عامل واحدن وبمبت نسبة التباين )

يعنى  نَّ هذ  ا بعياد ال ال ية التيى تكيون هيذا العاميل تعبير تعبييرا  جييدا عين عاميل واحيد هيو 
د تمت  تحديد العوامل المسببة لمتأخر الدراسي التى ونعت البطاقة لقياسها بالفعلن مما ي ك

 البطاقة بدرجة صدق مرتفعة.
  صدق المحك: -3

بييين درجييات عمييى بطاقيية  (Pearson)تييم حسييال معامييل األرتبيياط بطريقيية بيرسييون 
مالحظيية لتحديييد العوامييل المسييببة لمتييأخر الدراسييي )إعييداد الباح ييةا ودرجيياتهم عمييى مقييياس 



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير
 2021الجزء األول 

394 

ا وهييى داليية 3.592ان كمحييك خييارجي وكانييت قيميية معامييل األرتبيياط )5339داليييا خيييري )
 ا تمميذن مما يدل عمى صدق البطاقة الحالية.233)ا عمى عينة قوامها3.32)عند مستو  
 ثانيًا: الثبات:

تيييم حسيييال  بيييات بطاقييية مالحظييية لتحدييييد العواميييل المسيييببة لمتيييأخر الدراسيييي بيييالطرق 
 التالية:

 إعادة التطبيق:طريقة  -1
وتييمَّ ذلييك بحسييال  بييات بطاقيية مالحظيية لتحديييد العوامييل المسييببة لمتييأخر الدراسييي ميين 
خيييالل إعيييادا التطبييييق بفاصيييل زمنيييى قيييدر   سيييبوعين وذليييك عميييى عينييية التحقيييق مييين الكفييياوا 
السيييكومتريةن وتييم اسييتخرا  معييامالت األرتبيياط بييين درجييات تالميييذ العينيية باسييتخدام معامييل 

 ا:23ن وبيان ذلك فى الجدول )(Pearson)بيرسون 
 (9جدول )

نتائج ثبات بطاقة مالحظة لتحديد العوامل المسببة لمتأخر الدراسي بطريقة إعادة 
 التطبيق

 معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثانى األبعاد

 **0.678 أسباب تتعمق بالتمميذ نفسه
 **0.725 األسباب األسرية واالجتماعية

 **0.792 أكاديميةأسباب 
 **0.685 الدرجة الكمية

 3.32** دالة عند مستو  دأللة 
ا وجود عالقة ارتباطية دالية إحصيائي ا بيين التطبييق ا ول 9يتنح من خالل جدول )

والتطبيييق ال ييانى  بعيياد بطاقيية مالحظيية لتحديييد العوامييل المسييببة لمتييأخر الدراسييين والدرجيية 
الكميييةن ممييا يييدل عمييى  بييات البطاقييةن وي كييد ذلييك صييالحية بطاقيية مالحظيية لتحديييد العوامييل 

 اسي لقياس السمة التى وفنعت من  جمها. المسببة لمتأخر الدر 
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 طريقة معامل الفا لكرونباخ: -2
ا قيم  بات 23تم حسال  بات البطاقة باستخدام معادلة الفا لكرونباخ. ويبين جدول )

 البطاقة باستخدام معادلة الفاكرونباخ:
 (10جدول )

باستخدام معادلة الفا قيم ثبات بطاقة مالحظة لتحديد العوامل المسببة لمتأخر الدراسي 
 لكرونباخ

 ألفا لكرونباخ األبعاد

 25..3 أسباب تتعمق بالتمميذ نفسه
 25..3 األسباب األسرية واالجتماعية

 29..3 أسباب أكاديمية
 09..3 الدرجة الكمية

ا  نَّ معيامالت ال بيات مرتفعيةن مميا يعطيى م يير ا جييد ا 22يتنح من خيالل جيدول )
 وبناو عمي  يمكن العمل ب .ل بات البطاقةن 

 طريقة التجزئة النصفية: -3
تم حسال  بات البطاقة باستخدام التجزئة النصفية باستخدام كل من معادلة 

ا معامالت ال بات بطريقة التجزئة النصفية 22براون وجتمان. ويبين جدول ) -سبيرمان
 لبطاقة مالحظة لتحديد العوامل المسببة لمتأخر الدراسي:

 (11جدول )
معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لبطاقة مالحظة لتحديد العوامل المسببة لمتأخر 

 الدراسي
 جيتمان سبيرمان بران األبعاد

 3.299 3.922 أسباب تتعمق بالتمميذ نفسه
 55..3 .3.90 األسباب األسرية واالجتماعية

 .2..3 95..3 أسباب أكاديمية
 39..3 3.922 الدرجة الكمية
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ا  نَّ معيييامالت  بيييات البطاقييية الخاصييية بكيييل بعيييد مييين  بعييياد  22يتنيييح مييين جيييدول )
براون متقاربة م  م يمتها طريقة جتمانن مما يدل عميى  -بطريقة التجزئة النصفية سبيرمان 

  ن البطقة تتمت  بدرجة عالية من ال بات فى قياسها  سبال التأخر الدراسي.
 ثالثا: االتساق الداخمي:

 الداخمى لممفردة مع الدرجة الكمية لمبعد: االتساق -1
وذلك من خيالل درجيات عينية التحقيق مين الكفياوا السييكومترية بليجياد معاميل ارتبياط 

 ا يونح ذلك25بين درجات كل مفردا والدرجة الكمية والجدول ) (Pearson)بيرسون 
 (12جدول )

التابع لها عمى بطاقة معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد 
 مالحظة لتحديد العوامل المسببة لمتأخر الدراسي

 أسباب أكاديمية األسباب األسرية واالجتماعية أسباب تتعمق بالتمميذ نفسه

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0.410** 1 0.540** 1 0.820** 
2 0.738** 2 0.589** 2 0.734** 
3 0.526** 3 0.501** 3 0.724** 
4 0.664** 4 0.388** 4 0.746** 
5 0.518** 5 0.490** 5 0.756** 
6 0.211* 6 0.659** 6 0.626** 
7 0.645** 7 0.410** 7 0.215** 
8 0.595** 8 0.508** 8 0.736** 

9 0.467**   9 0.792** 
10 0.214*   10 0.777** 
11 0.417**   11 0.810** 

12 0.625**     

 3.32** دالة عند مستو  دأللة 
 3.35** دالة عند مستو  دأللة 
ا  نَّ كل مفردات بطاقة مالحظة لتحديد العوامل المسببة 25يتنح من جدول )

 لمتأخر الدراسي معامالت ارتباطها موجبة ودالة إحصائي ان     نَّها تتمت  باألتساق الداخمي.
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 ألبعاد بطاقة مالحظة لتحديد العوامل المسببة لمتأخر الدراسي:االتساق الداخمي  -2
تم حسال معامالت األتساق الداخمي  بعاد بطاقة مالحظة لتحديد العوامل 
المسببة لمتأخر الدراسين وذلك من خالل حسال معامل األرتباط بين درجة كل بعد. 

 والدأللة اإلحصائية:ا معامالت األتساق الداخمي  بعاد المقياسن 20ويونح جدول )
 (13جدول )

معامالت االتساق الداخمي ألبعاد بطاقة مالحظة لتحديد العوامل المسببة لمتأخر الدراسي، 
 والداللة اإلحصائية

 4 3 2 1 األبعاد

    -  سبال تتعمق بالتمميذ نفس 
   - **3.592 ا سبال ا سرية واألجتماعية

  - **3.232 **3.255  سبال  كاديمية
 - **3.592 **3.555 **3.252 الدرجة الكمية

 3.32** دالة عند مستو  دأللة 
ا  ن معيييامالت األرتبييياط  بعييياد بطاقييية مالحظييية 20 ونيييحت النتيييائ  فيييى جيييدول )

 لتحديد العوامل المسببة لمتأخر الدراسي من خالل المصفوفة األرتباطيةن كمها قيم مرتفعة.
 الصورة النهائية لبطاقة مالحظة لتحديد العوامل المسببة لمتأخر الدراسي: 

وهكيييذان تيييم التوصيييل إليييى الصيييورا النهائيييية لبطاقييية مالحظييية لتحدييييد العواميييل المسيييببة 
ا مفيردا 25ا مفيردان ففيي البعيد ا ول )02لمتأخر الدراسيين والصيالحة لمتطبييقن وتتنيمن )

مفييردان ذو اسييتجابة  ال يييةن بحييي  تكييون  عمييى درجيية  ا22ا مفييرداتن وال اليي  )9وال يياني )
ا وتيييدل الدرجييية المرتفعييية عميييى وجيييود تيييأخر دراسيييي وتيييدل 02ا و قيييل درجييية هيييي )90هيييي )

 الدرجة المنخفنة عمى عدم وجود تأخر دراسي.
  (:2020-2019درجات التالميذ في نهاية الفصل الدراسي األول)  ا5)

  (السجالت المدرسية الخاصة بالتالميذ:6) 
 خطوات إجراءات الدراسة:

 يممت خطوات إجراو الدراسة الحالية مايمي:
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تجميييي  ا طييير النظريييية الخاصييية بمتبييييرات الدراسيييةن وذليييك بيييالرجوع إليييى الدراسيييات السيييابقة  ا2
 والبحو  التي اهتمت بدراسة متبيرات الدراسة في البيئة العربية وا جنبية.

األبتدائيييية باهناسييييان وذليييك لمتعيييرف عميييى  عيييدادهم القييييام بزييييارات ميدانيييية ليييبعض الميييدارس  ا5
 ومد  توفر يروط العينة فيهم.

 لمتأخر الدراسين إعداد الباح ة.بناو  ختبار الدراسةن وهي بطاقة مالحظة لتحديد العوامل المسببة  ا0
 تحديد عينة الدراسة ا ساسية. ا2
قيير ا عمييى العينيية تطبيييق مقييياس سييتانفورد بينييي  الصييورا الخامسيية )تعريييل وتقنييين: صييفوت  ا5

 ا ساسية لمدراسة. 
 تصحيح األستجابات وجدولة الدرجات ومعالجتها إحصائيا  واستخالص النتائ . ا2
 تقديم تفسير منطقي لهذا النتائ . ا.
 الخرو  بتوصيات مناسبة في نوو ما  سفرت عن  نتائ  الدراسة. ا9

 األساليب اإلحصائية:
لحسيييال صيييدق و بيييات مقييياييس الدراسييية والتحقيييق مييين فيييروض الدراسييية تيييم اسيييتخدام 
ا سيييياليل اإلحصييييائية التالييييية: المتوسييييط الحسييييابىن األنحييييراف المعيييييار ن معامييييل األرتبيييياط 

ن التحمييييل العييياممىن اختبيييار )تان وذليييك مييين خيييالل حزمييية البييييرام  (Pearson)لبيرسيييون 
 ..SPSSاختصارا  بي اإلحصائية لمعموم األجتماعية والمعروفة

 نتائج الدراسة
 التحقق من صحة الفرض األول:

 التالميذعمى أنه"توجد صفحة نفسية مميزة لمجموعة  ينص الفرض األول
 صعوبات التعمم عمى مقياس ستانفورد بينية الصورة الخامسة".   ذوي  التالميذالمتأخرين دراسيًا عن 

ولمتحقق من هذا الفرض تم عمل مخطط لمصفحة المعرفية الخاصة بكل مجموعة 
 م  حسال المتوسط واإلنحراف المعياري لممجموعتين عمى اإلختبارات الفرعية.  
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ويتفرع من هذا الفرض الرئيسي عدا جوانل يتعمق كل منها بالمتبيرات التي يتم 
 لمتالميذها جمعي ا "الصفحة المعرفية قياسها من خالل "الصورا الخامسة" ليتنح من خالل

 المتأخرين دراسيا  وذو  صعوبات التعمم "ويمكن إجمال هذ  الجوانل كما يمي:
ج. نسب الذكاء  بارات الفرعية المفظية.أ.اإلختبارات الفرعية غير المفظية. ب. اإلخت

    والعوامل الكمية.
ية لدرجات اإلختبارات الفرعية ( : يوضح المتوسطات واإلنحرافات المعيار 17جدول)     

 خرين دراسيا وذوى صعوبات التعمم.المتا التالميذالمفظية و غير المفظية لمجموعة 

 األبعاد
 ذوي صعوبات التعمم

 30ن = 
 ذوي التأخر الدراسي

 25ن = 

 ع م ع م

االختبارات الفرعية غير المفظية
اإلستدالل السائل غير  

 0.68 6.30 0.57 9.40 المفظي

 0.65 7.80 0.64 9333 المعرفة غير المفظية

 0.87 8.52 0.97 8.56 اإلستدالل الكمي غير المفظي

المعالجة البصرية المكانية 
 1.95 9.14 1.22 10.23 غير المفظية

 2.51 9.70 1.38 10.43 الذاكرة العاممة غير المفظية

االختبارات الفرعية المفظية
 2.14 9.90 1.51 11.20 اإلستدالل السائل المفظي 

 0.95 7.14 1.00 8.43 المعرفة المفظية

 1.26 8.44 1.30 9.43 اإلستدالل الكمي المفظي

المعالجة البصرية المكانية 
 1.58 9.00 1.34 10.70 المفظية

 1.66 9.52 2.04 10.05 الذاكرة العاممة المفظية
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 ا ما يمي:2)ا اليكل البياني رقم .2ويتنح من الجدول رقم )
المتأخرين دراسيا  ومجموعة  التالميذوجود صفحة معرفية مميزا لكال من مجموعة 

بيني  )الصورا الخامسة ان إتنح من خالل  –ذو  صعوبات التعمم عمى مقياس ستانفورد 
المقارنة بين المجموعتين فى المتوسطات واإلنحرافات المعيارية لبختبارات الفرعية المفظية 

 التالميذفظية بين المجموعتينن وذلك بلنخفاض المتوسطات الحسابية لمجموعة وغير الم
المتأخرين دراسيا  عن مجموعة ذو  صعوبات التعمم حي  بم  في المجال غير المفظي 

ا فى إختبار المعالجة البصرية المكانية 9522 عمى متوسط لألطفال المتأخرين دراسيا ) 
ا )غير المفظية وبم  المتوسط ا قل  ا فى إختبار 2503فى اإلختبارات غير المفظية  ين 

اإلستدألل السائل غير المفظى بينما بم  المتوسط ا عمى لمجموعة صعوبات التعمم 
ا فى إختبار الذكرا العاممة غير المفظية وبم  المتوسط ا قل لمجموعة صعوبات  23520)

 افي إختبار المعرفة غير المفظية. 9500التعمم )
المتأخرين دراسيا )  التالميذاإلختبارات المفظية فبم   عمى متوسط لمجموعة  ما فى 

ا)  9593 ا فى إختبار األستدألل السائل وبم  المتوسط ا قل فى المجال المفظي  ين 
ا فى إختبار المعرفة المفظية نبينما بم  المتوسط ا عمى لمجموعة ذو  صعوبات 522.
دألل السائل المفظي وبم  المتوسط ا قل لمجموعة ذو  ا فى إختبار األست 22553التعمم )

ا في إختبار المعرفة المفظيةن مما ييير إلى إرتفاع فى  9.20صعوبات التعمم ) 
المتأخرين دراسيا   التالميذمتوسطات درجات مجموعة ذو  صعوبات التعمم عن مجموعة 
تالي لصفحة معرفية مميزا بأست ناو األستدألل الكمي المفظي غير المفظين وهذا ي د  بال

 لكال المجموعتين.
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المتأخرين دراسيا   التالميذوسوف يتم عرض جدول يونح الفروق بين مجموعتي الدراسة )
ا في نسل الذكاو ال ال ة الكمية وغير المفظية والمفظية والعوامل و ذو  صعوبات التعمم

 الكمية الخمسة لكل من المجموعتين.
 (18جدول رقم )

وسط واإلنحراف المعياري لنسب الذكاء ) الكمية والمفظية وغير المفظية( يوضح المت
 لمجموعتى الدراسة. والعوامل الكمية الخمسة

 األبعاد
 ذوي صعوبات التعمم

 30ن = 
 ذوي التأخر الدراسي

 25ن = 

 ع م ع م

الدرجة الكمية)نسبة الذكاء 
 0.83 92.12 1.20 97.16 الكمية(

 0.89 93.28 2.51 98.43 نسبة الذكاء المفظية

 0.88 90.12 2.84 97.10 نسبة الذكاء الغير لفظية

 3.14 89.04 2.33 100.00 اإلستدالل السائل
 2.44 86.36 2.11 92.00 المعرفة

 2.11 92.04 1.47 93.40 اإلستدالل الكمي
 2.01 90.08 2.25 98.63 المعالجة البصرية المكانية

 1.85 97.24 2.11 100.00 الذاكرة العاممة
 

 ( ما يمي:4( خالل الشكل البياني رقم)18يتضح من الجدول رقم )و 
المتأخرين دراسيا  ومجموعة  التالميذوجود صفحة معرفية مميزا لكل من مجموعة 

ذو  صعوبات التعمم كما ظهر ذلك بعد المقارنة بين المجموعتين فى المتوسطات 
واإلنحرافات المعيارية لنسل الذكاو) الكمية والمفظية وغير المفظيةا والعوامل الكمية الخمسة 

ا 93525ا )المتأخرين دراسي التالميذحي  بم  متوسط نسبة الذكاو غير المفظية لمجموعة 
ا لمجموعة ذو  صعوبات التعمم ن وبم  متوسط نسبة الذكاو المفظية 9.523مقابل )

ا لمجموعة ذو  صعوبات 99520ا مقابل ) 90559لمجموعة ا طفال المتأخرين دراسيا  )
ا 95525التعمم ن وقد بم  متوسط نسبة الذكاو الكمية لمجموعة ا طفال المتأخرين دراسيا  )

 ا لمجموعة ذو  صعوبات التعمم . 22..9مقابل) 
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 :وتشير النتائج
ا لمجموعة  9.552إلى  ن  بالنسبة لمعوامل الكمية الخمسة بم   عمى متوسط  )

المتأخرين دراسيا  فى عامل الذاكرا العاممة ن بينما بم   قل متوسط لنفس المجموعة  التالميذ
ا فى عامل المعرفةن وفى حين بم   عمى متوسط لمجموعة ذو  صعوبات التعمم ) 92502)

ا لنفس المجموعة 95533ا في عامالألستدألل السائل ن بينما بم   قل متوسط )233533
 فى عامل المعرفة .

واإلنحراف المعياري لممجموعتين عمى اإلختبارات الفرعية )بمتوسط  المتوسط
نحراف معياري 23 ا 22ا والجدول  رقم )2ا وقد ظهر ذلك في اليكل البياني رقم) 0وا 

ا من حيت  ن إرتفاع متوسطات معظم درجات  فراد مجموعة ذو  .2والجدول رقم )
باراتن  ما بالنسبة لمجموعة صعوبات التعمم لتق  في المد  المتوسط في جمي  اإلخت

المتأخرين دراسيا  فقد كانت معظم الدرجات عمى اإلختبارات الفرعية تق  فى المد   التالميذ
 قل من المتوسط فى بعض اإلختباراتن وبعض اإلختبارات  ينا فى المد  المتوسطن 

كاو وكذلك الدرجات الكمية والعوامل الكمية الخمسة حيت وقعت جمي  درجات نسل الذ
المتأخرين دراسيا  فى حدود المد  المتوسط ن ووقعت بعض  التالميذ ال ال ة لمجموعة

درجات العوامل الكمية الخمسة لمجموعة المتأخرين دراسيا  فى المد  ا قل من المتوسط 
وبعنها فى حدود المتوسط  ما مجموعة ذو  صعوبات التعمم فكانت جمي  درجات نسل 

 ل الكمية الخمسة فى المد  المتوسط .الذكاو ال ال ة والعوام
 وصف الصفحة المعرفية لمجموعات الدراسة:

 مجموعة التالميذ المتأخرين دراسيًا: (1)
 * تفسير الصفحة المعرفية لمتالميذ المتأخرين دراسيًا:

تم عمل مخطط لمصفحة المعرفية لتحديد جوانل القوا والنعف فى قدرات عينة 
ن دراسيا  ونجد  ن  بالنظر إلى الصفحة المعرفية  ن متوسط الدراسة من التالميذ المتأخري

ا وانحرفت بعض 95595ا داو عمى إختبارات المقياس كان فى المد  المتوسط )
يجاب ان ولم تبم   ي درجة منهم مد  النعف  و القوا  اإلختبارات عن هذا المتوسط سمب ا وا 
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يا  في القدرات المعرفيةن عمى الرغم مما ييير إلى تناسق مجموعة التالميذ المتأخرين دراس
من ذلك جاوت معظم درجات اإلختبارات المفظية وغير المفظية والعوامل الكمية ونسل 

 لد  مجموعة ذو  صعوبات التعمم.المتأخرين دراسيا   قل مما  التالميذالذكاو ال ال ة لمجموعة 
 ومتوسط اإلختبارات الفرعية قد بم  فنجد الفرق بين إختبار األستدألل السائل غير المفظي 

ا وهذا ييير إلى القدرا عمى التصور البصر  لمم يرات المجردا والتي 25995-)
تقيس القدرا عمى التصور والمعالجة البصرية لمتعريفات والتصميمات المجردا والمفاهيم 

هاديات البصرية وا بنية المفهومية فى المد   قل من المتوسطن وكذلك القدرا فى اإلنتبا  لم
فى نفس المد  مما ييير إلى قدرا  قل من المتوسط عمى توجي  اإلنتبا  لالستماع إلى 
التوجيهات والتعميمات وا لباز المفظية .وكذلك التركيز لفترات طويمة فى نفس المد  مما 
ييير إلى قدرا متوسطة فى القدرا عمى ممارسة السيطرا العقمية عمى العمميات العقمية 

يدرس ويفحص ويكمل  و لممهام الموجود فى البيئة ن كما يتنح فى قدرا المسح البصر  ل
النظامي  نها تيير إلى  نها فى نفس المد  مما ييير إلى قدرا فى المتوسط فى قدرا 
المفحوص عمى إجراو فحص منظم  جزاو ومكونات المجال البصر ن  و صوران  و رسم 

من المواد البصريةن وكذلك فى القدرا عمى التمييز  تونيحين  و نص مكتولن  و غيرها
الدقيق بين عناصر المجال البصر  والجوانل المكونة لها لتحديد العناصر المتطابقة  و 
ا تظهر قدرا فى المتوسط فى القدرا عمى فهم  المتمايزا داخل هذا المجال البصر ن و ين 

ممونوعات  و الكمماتن وتحديد ا نماط البصرية  و المفظيةن م ل الظهور المتكرر ل
العناصر  و ا نماط المتكررا القدرا عمى التحد  إلى الذات بكالم غير مسموع   ناو 
محاولة حل المياكل  و تكممة المهامن واستخدام الهاديات المفظيةن وفنيات الذاكرا لممساعدا 

مى القدرا عمى فى تذاكر سمسمة من المعموماتن وكذلك فى تركيل المعمومات التي تدل ع
الربط بين ا فكار  و المونوعات والتعامل معها لموصول إلى تركيل  و مفاهيم ذات 

 خصائص تتجاوز خصائص العناصر المكونة لها.
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 مجموعة ذوى صعوبات التعمم:  (2)
 * تفسير الصفحة المعرفية لذوى صعوبات التعمم:

فى قدرات عينة  تم عمل مخطط لمصفحة المعرفية لتحديد جوانل القوا والنعف
الدراسة من ذو  صعوبات التعمم ونجد  ن  بالنظر إلى الصفحة المعرفية  ن متوسط ا داو 

ا وانحرفت بعض اإلختبارات عن 9.09عمى إختبارات المقياس كان فى المد  المتوسط )
يجاب ان ولم تبم   ي درجة منهم مد  النعف  و القوا مما ييير إلى  هذا المتوسط سمب ا وا 

سق مجموعة ذو  صعوبات التعمم في القدرات المعرفيةن عمى الرغم من ذلك جاوت تنا
معظم درجات اإلختبارات المفظية وغير المفظية والعوامل الكمية ونسل الذكاو ال ال ة 

 المتاخرين دراسيا  قل مما لد  مجموعة ذو  صعوبات التعمم. التالميذلمجموعة 
 ومتوسط اإلختبارات الفرعية قد بم  فنجد الفرق بين إختبار األستدألل السائل غير المفظي 

ا وهذا ييير إلى القدرا عمى التصور البصر  لمم يرات المجردا والتي تقيس 3529-) 
القدرا عمى التصور والمعالجة البصرية لمتعريفات والتصميمات المجردا والمفاهيم وا بنية 

المد  اقل من المتوسطن وكذلك القدرا فى اإلنتبا  لمهاديات البصرية فى نفس  المفهومية فى
 المد  مما ييير إلى قدرا 
 قل من المتوسط عمى توجي  اإلنتبا  لالستماع إلى التوجيهات والتعميمات وا لباز المفظية. 

فى وكذلك التركيز لفترات طويمة فى نفس المد  مما ييير إلى قدرا اقل من المتوسط 
القدرا عمى ممارسة السيطرا العقمية عمى العمميات العقمية ليدرس ويفحص ويكمل  و لممهام 
الموجود فى البيئةن كما يتنح فى قدرا المسح البصر  النظامي  نها تيير إلى  نها فى 
نفس المد  مما ييير إلى قدرا فى المتوسط فى قدرا المفحوص عمى إجراو فحص منظم 

مجال البصر ن  و صوران  و رسم تونيحين  و نص مكتولن  و  جزاو ومكونات ال
غيرها من المواد البصريةن وكذلك فى القدرا عمى التمييز الدقيق بين عناصر المجال 
البصر  والجوانل المكونة لها لتحديد العناصر المتطابقة  و المتمايزا داخل هذا المجال 

ا تظهرقدرا فى المتوسط فى القدرا عمى فهم ا نماط البصرية  و المفظيةن  البصر ن و ين 
م ل الظهور المتكرر لممونوعات  و الكمماتن وتحديد العناصر  و ا نماط المتكررا القدرا 
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عمى التحد  إلى الذات بكالم غير مسموع   ناو محاولة حل المياكل  و تكممة المهامن 
ر سمسمة من المعموماتن واستخدام الهاديات المفظيةن وفنيات الذاكرا لممساعدا فى تذاك

وكذلك فى تركيل المعمومات التي تدل عمى القدرا عمى الربط بين ا فكار و المونوعات 
والتعامل معها لموصول إلى تركيل  و مفاهيم ذات خصائص تتجاوز خصائص العناصر 

 المكونة لها.
 التحقق من صحة الفرض الثاني:   

ت فااي ديناميااات الشخصااية لااذوي توجااد اختالفاااييينص الفييرض ال يياني عمييى  نيي  " 
صعوبات التعمم والمتأخرين دراسيا بين الحااالت الطرفياة األكثار ارتفاعاا واألكثار انخفاضاا 

 ".في مقياس الذكاء
 ولمتحقق من هذا الفرض تم معالجت  عمى النحو التالى:

حي  تقوم : الذكاءالتحميل الكيفى لمنتائج: دراسة الحاله ألعمى درجه وأقل درجه فى 
 الباح ة بتونيح  عمى درج  في الذكاو و قل درج  في الذكاو وهذا عمى النحو التالي.

لا يتميييزان بفاعمييية  –ع  –من    –ر  –ع (بييالنظر الييى الييدرجات نجييد  ن الحاليي  
عا ييييينخفض عنييييدهما  –ع  –من    -ع  - (بييييذكاو عييييالي بالمقارنيييي  ببيييياقي  فييييراد والحاليييي  

وجييد اختالفيييات فيييي ديناميييات اليخصيييية ليييذوي . حيييي  تبيييين الييذكاو بالمقارنييي  ببييياقي ا فييراد
صييعوبات الييتعمم والمتييأخرين دراسيييا بييين الحيياألت الطرفييية ا ك يير ارتفاعييا وا ك يير انخفانييا 

 ".في مقياس الذكاو
 بينيه لمذكاء الصورة الخامسة: -القدرة التمييزية لمقياس ستانفورد

ومن نتييييائ  الدراسة الحالية إرتفاع القدرا التمييزية لمصور الخامسة لكل اإلختبارات 
ونسل الذكاو والعوامل الكمية الخمسة مما يدل صدق وصالحية الصورا الخامسة فى القدرا 

ذو  صعوبات التعمم. وبذلك يمكن الو وق  التالميذالمتأخرين دراسيا   التالميذالتمييزية بين 
ستانفورد بينية لمذكاو الصورا الخامسة في التمييز بين تمك الفئاتن وهذا يتفق م   بمقياس

النتائ  العامة لمقياس ستانفورد بينية التي جاوت في بعض الدراسات التي تناولت ذوي 
ندراسة كمال عبد  Scotte,1999األحتياجات الخاصة م ل دراسة سكوت 
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ن 5322ن ايمان صال ن5339اهللن ن نجو  عبد5332ن عبير طوسونن5322الرحمنن
ن 5325ن ليمى  حمد السيدن2999ن سامية بكرين2999ن فاتن صال ن5325حنان متولين

نوغيرها من 5322ن عمى الريدين5329ن دراسة زهراو حبيل5329تامر محمد  حمدن
 الدراسات .  

 توصيات الدراسة:
 ا يمى:ُتوصى الباحثة استناًدا إلى ما كشفت عنه الدراسة الحالية بم

 يا والتالميذ ذوي صعوبات التعمم إعداد برام  واستراتيجيات خاصة بالتالميذ المتأخرين دراس ا2
توسي  ا هتمام بالعمميات المعرفية لد  التالميذ المتأخرين دراسيا  والتالميذ ذوي صعوبات  ا5

 التعمم حي  تم ل هذا العمميات جوهر القصور لديهم.
وا خصائيين و ولياو ا مور لتونيح خصائص ذوي عقد دورات تدريبية لممعممين  ا0

صعوبات التعمم والمتأخرين دراسيا  و همية تنمية الذكاو فى نموهم المتكامل وتحسين 
 سموكياتهم.

محاولة ا ستفادا من نتائ  هذا البح  في إعداد برام  التدخل المبكر لتنمية العمميات  ا2
 التعمم لما ل  تأ ير عمى الطفل. المعرفية لد  المتأخرين دراسيا  وذوي صعوبات

 خامًسا: دراسات مقترحة
استناد ا إلى اإلطار النظر  والدراسات السابقة ونتائ  الدراسة الحالية تقتر  الباح ة 
عدد من المونوعات البح ية التى تحتا  إلى إجراو مزيد من الدراسات لموقوف عمى 

 نتائجها:
النفسي لد  التالميذ  التالميذ المتأخرين دراسيا و  برنام  إرياد  انتقائى لتحسين البروفيل ا2

 ذوي صعوبات التعمم.
اجراو دراسة لممقارنة بين الصورتين الرابعة والخامسة لمقياس ستانفورد بينية عمى التالميذ  ا5

 المتأخرين دراسيا  والتالميذ ذوي صعوبات التعمم لمعرفة مدي الفروق بين الصورتين. 
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية: 

ا:دراسة لبعض الخصائص المييزا لألطفال ذوي صعوبات التعمم .533السيد عبد الحميد سميمان)
والمتأخرين دراسياوالمتخمفين عقميا  في نوو ا داو عمى  ختبار بندر جيتمت البصري الحركين مجمة كمية 

 .5ن 200التربيةن جامهة ا زهرنع
ا:فعالية برنام  تدريبي مك ف في تنمية وعي الميرفات التربويات ببعض .533سميمان)السيد عبد الحميد 

مهارات تيخيص التمميذات ذوات صعوبات التعمم بالمرحمة األبتدائية وعال  بعض صعوبات القراوا 
 بمحافظة خميس ميبط بالمممكة العربية السعودية"دراسة تجريبية"ن مجمة دراسات تربوية واجتماعيةنكمية

 التربيةن جامعة حموان.
ا:التكيف المدرسي عند المتأخرين والمتفوقين تحصيال  في مادا المبة الفرنسية 5332 ماني محمد ناصر)

وعالقت  بالتحصيل الدراسي في المادا "دراسة ميدانية مقارنة عمى طمبة الصفين ال اني وال ال  
 جستيرن كمية التربيةن جامعة دميق. ال انوي)عممين  دبيا في مدارس مدينة دميق الرسمية"ن ما

 ا:طرق تدريس الطمبة المنطربين سموكيا  وانفعاليا ن عمان ندار المسيرا .5323بطرس حافظ بطرس)
ا: الصفحة المعرفية لمقياس ستانفورد بينية الصورا الخامسة لد  كل من ا طفال 5329تامر سعيد محمد )

 يرن كمية األدالن جامعة حموانن مصر.الذاتيون وذوي صعوبات التعممن رسالة ماجست
 ا:صعوبات التعمم والخطة العالجية المقترحةنعمانن دار المسيرا ..533تيسير مفمح كوافحة )
 .0ط ا :التوجية واألرياد التقنىن عالم الكتال ن القاهرا ن.299حامد عبد السالم )

لتعمم والمتأخرين دراسيا وبطيو التعمم ا: الزاكرا العاممة لد  العاديين وذوي صعوبات ا5339داليا خيري)
 . 2بالصف الخامس األبتدائين مجمة التربيةن جامعة ا ن 

ا: بروفايل العمميات المعرفية بمقياس ستانفورد لمذكاو لد  الطمبة ذوي 5329زهراو حبيل بيرابيش )
 صعوبات التعممن رسالة ماجستيرن جامعة الخمي  العربي. 

مقارنة الصفحة النفسية لمقياس ستانفورد بينية الصورا الرابعة بين ذوي  ا: دراسة2999فاتن صال  )
 صعوبات التعمم والمتأخرين دراسيا والمعاقين عقميان رسالة ماجستيرن كمية األدالن جامعة عين يمس.

والصفحة المعرفية لمقياس ستانفورد  CASا: قدرا كل من منظومة التقييم المعرفي 5325ليمى  حمد السيد )
ينية الصورا الخامسة عمى تقييم القدرات المعرفية لد  عينة من ذوي األحتياجات الخاصة" دراسة ب

 مقارنة"ن بحو  ومقاألتن كمية الدراسات العميا لمطفولة ن جامعة عين يمسنمصر.
ا:صعوبات التعمم والتأخر الدراسى عند ا طفالن القاهران م سسة اقر  5339محمد صبحى عبد السالم)

 والتوزي . لمنير
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ا:) مقياس ستانفورد بينية لمذكاو الصورا 5322محمود  بو النيلن ومحمد طةن وعبد الموجود عبد السمي  )
انالم سسة العربية  عداد وتقنين ونير ا ختبارات 5الخامسةا مقدمة األصدار العربى ودليل الفاحص)ط

 النفسية نالقاهرا.
ان الجزائرن المركز 52مدرسةن سمسمة من قنايا التربي ن الممف)ان الطفل بين ا سرا وال5332ممقحة سعيدا)

 الوطني لمو ائق التربوية.
ا  عمى التمييز بين 5th edا: قدرا مجال الذاكرا العاممة بمقياس ستانفورد بينية )5325هناد  القحطانى )

 صعوبات التعمم وذو  اإلعاقة العقمية والعاديينن دراسات عربية في عمم النفس.
 ا:سيكولوجية التأخر الدراسى ن عمان ن دار المناه  لمنير والتوزي  .5335ف ديال عواد )يوس
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