
 الفروق في الصفحة المعرفية لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء بين اإلصدارات العربية 

 1)الرابعة والخامسة بنسختيها( لدى المعاقين عقليًا )القابلين للتعلم(

 **د/ على محمد على عبدربه                          *د/عفاف حسن عبد العزيز

 الملخص :

ن الفىرق  فىا الحىفاة الفعر لىة لف لىان سىتابفنره للذلىء للى  ا  لىللىى هدفت الدراسة إلى التعرف ع    
 لذسختلها( لدى الفعاقلن عقلًلا )القالللن للتعلم(. قالخامسةاإلصدارات العربلة )الرابعة 

( 18  )( ذ ىنر32) من الفعاقلن عقلًلىا ) القىالللن للىتعلم(  ( تلفلً ا قتلفل ة 50تكنبت العلذة من )ق    
(  0.88(  قاباىىراف مالىىار  )10.51فتنسىىق قىىدر  )( عاًمىىا ب12 -9أعفىىارهم مىىا لىىلن )تراقحىىت إبىىا  

(  أمىا متنسىق عفىر اإلبىا  ف لىغ 0.88(   قاباراف مالار  قىدر  )10.42قبلغ متنسق عفر ال  نر )
  (.0.89( قاباراف مالار  قدر  )10.67)

ار   قم لان ستابفنره للذلىء اإلصىدم لان الفستنى االقتحاه  قاالجتفاعا قالثقافاقتم استخدام      
 (  قم لىىان سىىتابفنره للذلىىء1998الرابىى) )إعىىداهر ننرابىىدجن ;هىىاجن ; سىىاتلر  قتعر ىىي قتقذىىلنر ملل ىىء  
(  قم لىىىىان سىىىىتابفنره للذلىىىىء 2011اإلصىىىىدار الخىىىىام: )إعىىىىداهر جىىىىات رق ىىىىد  قتعر ىىىىي قتقذىىىىلنر فىىىىر   

ات إشراف قمراجعة ألىن الذلى   ت -فرحانطء ;  اإلصدار الخام: )إعداهر جات رق د قتعر ي قتقذلنر
 (.2013(  قم لان السلنك التكلفا )إعداهر الشخص 2011

                                                             

 31/8/2020وتقرر صالحيته للنشر في  1/8/2020تم استالم البحث في  1

 جامعة بنها –كلية اآلداب  –)فئات خاصة(  مدرس علم النفس اإلكلينيكي *

 afaf_psycho@yahoo.comبريد الكتروني:               00201027956444ت:       

  جامعة بنها –آلداب كلية ا – مدرس علم النفس اإلكلينيكي **

 ali.psychology@yahoo.comبريد الكتروني:                 01000768283ت:     

 

 



 

 

 ية لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء بين اإلصدرات العربية الفروق في الصفحة المعرف 

 

 (298) 2020 أكتوبر  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

لىىىدى  إلصىىىدار )الرابىىى)(ا لف لىىىان سىىىتابفنره للذلىىىء ققىىىد أتهىىىرت الذتىىىاة  بالذسىىىمة للحىىىفاة الفعر لىىىة   
فعر لىىة قأقلهىىا أن االسىىتدالت المحىىر  التير ىىد  هىىن أعلىىى القىىدرات ال الفعىىاقلن عقلًلىىا )القىىالللن للىىتعلم( 

ال اكرة قحلرة الفدى  أما )اإلصىدار الخىام: لذسىختلء( ق جىد أن القىدرات الفعر لىة للىر اللفتلىة  ابىت 
أعلى من القدرات الفعر لة اللفتلة ق ان أعلى القدرات للر اللفتلةر الفعالية المحىر ة الف ابلىة قأقلهىا 

 متنسق ال  ا  اللفتا. ال اكرة العاملة  قمتنسق ال  ا  للر اللفتا  ان أعلى من

ا فىى  ق ىى لن الفىىرق  (الىىث  )أمىىا بالذسىىمة للفىىرق  فىىا بسىىمة الىى  ا  الكللىىة لىىلن اإلصىىدارات العربلىىة    
 –محىىر ة الف ابلىىة الفعاليىىة ال -لكفىىااالسىىتدالت ا -القىىدرات الفعر لىىة )االسىىتدالت التالللىىا أق السىىاة 

ر الخىىام: )لذسىىختلء(; فكابىىت لحىىال  اإلصىىدار لىى اكرة العاملىىة( لىىلن اإلصىىداا -الفعلنمىىات أق الفعرفىىة
 ألن الذل (. الخام:)تعر ي قتقذلنر

بعىىىة اإلصىىىدارات العربلة)الرا  الحىىىفاة الفعر لىىىة لف لىىىان سىىىتابفنره للذلىىىء للىىى  ا  رالكلماااات المفتاحياااة
   .الفعاقلن عقلًلا )القالللن للتعلم(  قالخامسة لذسختلها(
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 2)الرابعة والخامسة بنسختيها( لدى المعاقين عقليًا )القابلين للتعلم(

 **د/ على محمد على عبدربه                          *د/عفاف حسن عبد العزيز

 :ةمقدم

نىم  اهتفىام علفىا  الىذف:  قمىن لقد حتا هراسة ال  ا  اإلبسابا قالقدرات الفعر لة بقدر   لىر مىن     
حاقلىىىت فهىىىىم ط لعىىىة الىىىى  ا  اإلبسىىىابا قم نباتىىىىء  فقىىىد تعىىىدهت الدراسىىىىات قالماىىىن  قالذتر ىىىىات التىىىا

مراحىىى  الذفىىىن الفختلفىىىة  قتماثذىىىت مىىىن حلىىى  الفذىىىاه  قا سىىىاللي  قخحاةحىىىء قأسىىىاللي خلاسىىىء خىىى ت
ن أ شىىهر مقىىاثل: الىى  ا  علىىى لذلىىء للىى  ا  مىىل -ق  عىىد م لىىان سىىتابفنره   الفسىىتخدمة فلهىىا اإلححىىاةلة

اإلطىى    حلىى  أبىىء أ عىىد لل ىىىل: جفلىى) العفللىىات العقللىىة التىىا تختىىى) لل لىىان  قالتىىا تىىرتمق ارتماًطىىىا 
 العقلا للطف .  مماشًرا بالذفن

ق شىىىا  الف لىىىان م ابىىىة بىىىار ة لىىىلن أهقات ال لىىىىان الذفسىىىا عامىىىة قتقلىىىلم الىىى  ا  قالقىىىدرات العقللىىىىة    
( نىىم ۱۹۰5ن مراحىى  التطىىنر مذىى  صىىدقر  فىىا ال ل،ىىة ا جذ لىىة  فربسىىا عىىام )خاصىىة; لفىىرقر  بالعدثىىد مىى

(  2011( قحتىى عىام )1928( قفى ال ل،ة العربلة مذ  عىام )2003( قحتى عام )1916أمر  ا عام )
قال ات جاافظ علا هقر  قم ابتىء المىار ة فىا عفللىة التقلىلم  إلىى الاىد الى   أصىم  معىء الف لىان ماىن 

خىىرى للقىىىدرة الفعر لىىة العامىىة  قأهاة رةلسىىىة فىىا الففارسىىىة اإلكللذل لىىة ل خحىىىاةا للفقىىىاثل: ا  صىىد 
قتقلىىلم القىىدرات الفعر لىىة لىىدى ا طفىىات قالراشىىدثن فىىا مختلىىى   الذفسىىا الففىىارن  قالماحىى  فىىا خلىىان

التط ل لة   فا ج عت ر من أهم االختمارات التا ت ستخدم فىا ميىات الف،ىات الخاصىة  لفىا لىء مىن  الفلاهثن
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هقر فعىىات فىىا تحىىذلر القىىدرة العقللىىة للطفىى  قالتعىىرف علىىى مىىناطن القىىنة قالتىىع   فااقلىىة لتاسىىلن 
; 2017; لىىدقى; جىىاه الفىىنلى   2013; هر ىىد   الشىىاماجنابىىي التىىع  لدجىىء قتطىىن ر مىىناطن القىىنة )

 (.2017ع د هللا  

ت  لطفى  علىى االختمىاراقت عد الحفاة الفعر لة إحدى أبىنا  الحىفاات الذفسىلة الذاتيىة عىن أها  ا     
فىره الفعاصرةر االستعابة بالحفاة الفعر لة لتادثد إسهاماتها فا التعرف على تنافى  ال قمن التنجهات

عدم تنافقىء حلى  تعت ىر قسىللة مذاسىمة لتنوىل  جنابىي القىنة قالتىع  لدجىء مىن خى ت ا ها  علىى  أق
 (.72ر 1998الف لان )ملل ء   االختمارات قتادثد الفؤنرات التا ربفا تؤنر فا ا ها  على

حلىى  ت ىىدق قاوىىاة فىىا  قبيىىد أن اإلعاقىىة العقللىىة ذات متىىاهر قاوىىاة فىىا جفلىى) بىىناحا الذفىىن     
الفتىىىىىاهر السىىىىىلن لة الدالىىىىىة علىىىىىى الذىىىىىناحا الذفاةلىىىىىة  قالعقللىىىىىة  قاليسىىىىىفلة  قالار لىىىىىة  قاالجتفا لىىىىىة  

ر بالاىىد مىىن تىى نل نصىى  إلىىى أن االهتفىىاماإلعاقىىة  ققىىد تىىم الت ا لدرجىىةقاالبفعاللىىة  قالتىىا تختلىى  تمًعىى
تاسىلن أقوىاعهم  قهذىا ت ىر  أهفلىىة  اسىتخدام مسىفى اإلعاقىة العقللىة مى) هىىؤال  ا طفىات قىد أهى إلىى

قىدرات قمم ابىىات هىؤال  ا طفىىات لكىا جف ىىن تذفلتهىىا  التقلىلم قالتشىىخلص التىا تهىىدف إلىى التعىىرف علىى
قا كاهجفلىىىة لفناجهىىىة متطلمىىىات الالىىىاة اللنملىىىة الفهىىىارات االجتفا لىىىة  قمسىىىاعدتهم فىىىا التىىىدر ي علىىىى

 .(Lavin,1995) تخف  من حدة الفش  ت الذفسلة قاالبفعاللة الفترتمة على اإلعاقة  قبالتالا

ل وطرابات  ق لفا ثتعل  لذسي ابتشار اإلعاقة العقللة حسي الدلل  التشخلحا اإلححاةا     
 %( من1فإبها ال تق  عن ) ة ا مر  لة للطي الذفسا الذفسلة قالعقللة الخام: قالحاهرة عن اليفال

بسي اإلعاقة  تعداه الس ان فا أ  ميتف) ققد تز د عن ذلن قتختل  الذسمة حسي العفر  أما
 American Psychiatric) ( تقر مًا فا أ  ميتف)1000ر 6الشدثدة فت لغ حنالا )

Association,2014)( سذنات 10قفًقا لاالتهم التعللفلة )   قفى محر للغ اجفالى الفعاقلن عقلًلا
ابا ( )اليها  الفر زى للتع ،ة قاالححا    86.377ذ نر   113.725(  )200.102ف كثر  )
2017.) 

ق ىىى تا منوىىىن  الدراسىىىة فىىىا إطىىىار هىىى ا االهتفىىىام  حلىىى  جشىىىف  نىىى   ميىىىاالت أساسىىىلة فىىىا علىىىم     
ى بالدراسىة العلفلىة للكلةلىة التىا بكتسىي لهىا الذف:  الفيات ا قتر هن علم الذف: الفعرفا  قال   جعذ

قالكلةلىىىة التىىىا بتعىىىرف لهىىىا علىىىى هىىى   الفعلنمىىىات قب انلهىىىا إلىىىى علىىىم قمعرفىىىة    معلنماتذىىىا عىىىن العىىىالم
قلكلةلىىىىة االحتفىىىىاا لهىىىىا  قاسىىىىتخدام هىىىى   العفللىىىىات الذفسىىىىلة لىىىىدً ا مىىىىن اإلحسىىىىان  قاإلهراك قاالبتمىىىىا   
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.متىرجم(  3ر 1996التخل   قاللاة قال  ا  قاالبفعاالت )سنلسىن  قالت  ر  قتكن ن الففاهلم  قالتفكلر ق 
االختمىىىارات  الىىى   ثهىىىتم بإعىىىداه قالفيىىىات الثىىىابار هىىىن ال لىىىان الذفسىىىا  قهىىىن أحىىىد فىىىرق  علىىىم الىىىذف:

إلىىىىى ت هلىىىى   باإلوىىىىافة  قالفقىىىىاثل: الذفسىىىىلة قتطىىىىن ر اإلجىىىىرا ات اإلححىىىىاةلة قتط لقهىىىىا فىىىىا ال لىىىىان
قأسىىىاللي ال لىىىان قالتقلىىىلم  ة لنوىىى) هىىى   االختمىىىارات  قتادثىىىد طىىىر  ا خحىىىاةللن بالكفاجىىىات الفذاسىىىم

الفذاسىمة  أمىا الفيىىات الثالى ر فهىن علىىم الىذف: اإلكللذل ىا )ف،ىىات خاصىة(  قهىن أحىىد الفىرق  التط ل لىىة 
لعلىىم الىىذف: الاىىدث  قالىى   جعتفىىد إلىىى حىىد   لىىر علىىى اإلفىىاهة مىىن الفعلنمىىات قالفهىىارات التىىا أم ىىن 

  علم الذف: ا ساسىلة قالتط ل لىة; لهىدف   ىاهة  فىا ة الخدمىة الط لىة قالذفسىلة تاحللها من جفل) فرق 
قالتربن ة  التا ت قدم ل ق  االحتلاجات الخاصة فا ميىاالت التشىخلص  قالعى    قالتنجلىء  قالت هلى   

 (. 5ر 1985قالنقاجة  قاإلرشاه الذفسا )سن ر  

 مشكلة الدراسة ومبررات إجرائها:

صىىلالة جدثىىدة     سلسىىلة مىىن االلتكىىارات فىىا تقلىىلم الىى  ا  قالقىىدرات  قالتىىا تتتىىفنفثىى  أحىىدللذلىىء ت  
   الى  ا  قالتىا رأى بعىل المىاحثلن قأساللي خلان متطنرة معتفد  على بتر ة قبان  حدثثة فىا ميىات

 إن التقدثر الىدقل  للى  ا  وىرقر  لتشىخلص الفعىاقلن عقلًلىا حلى  احتلىت قتىاجا الطفى  الفعىا  عقلًلىا
ا فىىا ًلىىا باقىىن  الطفىى  الفعىىا  عقل ىىات االهتفىىام فىىا العدثىىد مىىن هقت العىىالم الفتقىىدم قالذىىاما; اعتراًفىىأقلن 

الفيتف)  قذلن من خ ت مساعدتء على اسىتا ت إم ابلاتىء قطاقاتىء الفاىدقهة إلىى أقحىى حىد مف ىن 
 (۱۹ر ۲۰۰۹)الخنلا;خلر هللا  

 لىىىًرا مىىىن علفىىىا  الطىىىي  قاالجتفىىىا   قرجىىىات لىىى ا لقلىىىت مشىىى لة تشىىىخلص اإلعاقىىىة العقللىىىة اهتفاًمىىىا     
لء  التربلىىة  قعلفىىا  الىىذف:;  ن تشىىخلص الطفىى  بىى ن لدجىىء إعاقىىة عقللىىة ثىىؤنر تىى نلًرا   لىىًرا علىىى مسىىتق 

 (.۱۱۷ر ۱۹۹۸)سللفان   قم ابتء االجتفا لة قت هللء قعفلء

قىىة العقللىىة  بتىىًرا لىى ا جيىىي علىىى الفتخححىىلن االهتفىىام بالتشىىخلص الفم ىىر قالىىدقل  لاىىاالت اإلعا    
عذىد تىىداقت   ن تشىخلص اإلعاقىة العقللىة لىء تى نلر هىام علىى حلىىاة ا فىراه   ليىي تىنخا الاى ر قالدقىة

لفساعدة ا طفات الفعاقلن عقللًا فىا النقىت الفذاسىي  بىء أمىر   قذلن الااالت بتاة  االختمار فا ه  
بالتشىىخلص الفىىار  للتفللىىز لىىلن حىىىاالت مراعىىاة االهتفىىام   فىىا جيىىيج الىىر ميىىرى حلىىاة الفىىره ب كفلىىء  

الفىىرا العقلىىا  ق اإلعاقىة العقللىىة قمىا جف ىىن أن ثلتىىم: معهىا مىىن حىىاالت أخىرى مثىى ر التىى خر الدراسىا 
العاهىىات الاسىىلة التىىا جف ىىن أن تىىؤه  إلىىى التىى خر الدراسىىا للطفىى  قاوىىطرابات الكىى م قللرهىىا مىىن ق 
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أعراوىها مى) حىاالت اإلعاقىة العقللىة )فىىار متىاهر القحىنر الذفىاةا التىا جف ىن أن تتشىابء فىىا بعىل 
 (.35ر 1999أحفد  

أن ثتتىىىفن التقلىىىلم محىىىاهر متعىىىدهة تشىىىف ر بتىىىاة    فىىىا جيىىىي عذىىىد تقلىىىلم حىىىاالت اإلعاقىىىة العقللىىىة    
قمعلنمىىات اابىىىا   قالتىىار   الط ىىىا   ا خىىرى  االختمىىار قالف حتىىات فىىىا الفدرسىىة  قال لىىت  قا مىىىاكن

مننىن  فلهىا  لى ا ال جيىي أن جسىتذد تشىخلص اإلعاقىة العقللىة فقىىق  خىرى قاالجتفىاعا  قأهلىة قمحىاهر أ
بفسىها بىالرلم  هرجىة(;  ن بتىاة  االختمىار 70الى  ا  الكللىة للف لىان  بسىمة الى  ا  أقى  مىن ) على بسمة

قجىنه إعاقىة عقللىة عذىد الفىره الى   ثىتم  من أهفلتها قد ال تش   هللً   ا لًا على ه ا التشخلص أق علىى
 ;.Roid, Gale H.; Shaughnessy, Michael F)  ء ق ىى  اتخىىاذ قىىرار بشىى ن تحىىذلفءتشخلحىى

Greathouse, Dan., 2005 ;  ;27ر 2011ألن الذل     ;فرحانطء.( 

االختمىىار الىى   ثتفتىى) لثمىىات قصىىد  مرتفىى) قمعىىاثلر  سىىتخدامقلىى ا جيىىي علىىى ا خحىىاةا الذفسىىا ا   
 قىىة  شى  عىىن الحىىفاة الفعر لىىة لهىى   الف،ىىة بطر  ق   للىىتعلم(هخلقىة تذاسىىي ف،ىىة الفعىىاقلن عقللىىا )القىىالللن 

م ااثىىىدة  قلىىى لن ثذماىىىا علىىىى ا خحىىىاةا الذفسىىىا أن ج ىىىنن علىىىى هراجىىىة بىىى بنا  القىىىدرات الفعر لىىىة التىىىا 
،ىىة  ت لسىىها اختمىىارات الىى  ا  الفختلفىىة مىىن أجىى  اختلىىار االختمىىار الىى   ج عطىىا بتىىاة  أكثىىر هقىىة لهىى   الف

ؤات سى ثلىًرا مىا ثتىرهه أن تىدر ي ا خحىاةللن الذفسىللن علىى اختمىارات الى  ا   ن أنذىا اكفا الحظ الماحثى
 مهم قهنر أ  اختمار أفت  فا خلان ال  ا  قهرجاتء أكثر صدًقا خاصة م) حاالت الفعاقلن؟ 

للذلء فا ال ل،ة العربلة  إال أن  -بس  مقذذة لف لان ستابفنره (ن  )قفى النقت الراهن هذاك    
الفقذذة قبش   مذهيا سللم  راب)( تعر ي قتقذلنر لن : ملل ء ها من أفت  الذس )اإلصدار ال

قالفؤسسات  قالفراكز العلفلة قالماثلة فا محر   قالتا تم االعتفاه عللها فا العدثد من اليامعات 
 افةقه ا راج) إلى الدقة العاللة فا التقذلن  ققجنه معاثلر خاصة بالثق قالنطن العربا على حٍد سنا  

جاطلها الف لان لذسي تناجدها  العربلة قالفحر ة على علذة مالار ة ت فث  مستن ات ا عفار التا
للدرجة التا جاح  عللها  فا الفيتف) ا صلا  قهن ما ساعد فا النصنت إلى تفسلر م ةم

ا خاصة فا ميال عربلة لف لان ستابفنره للذلء أهفلة قل ا ج تسي إعداه قتقذلن صنر الففانص 
أقدم م لان لل  ا  ثتنافر حنلء ترا  جفتد  ا باا  الذتر ة قالخدمات الذفسلة التط ل لة; قذلن لكنبء

أبها تاطا جفل)   -ستابفنره لف لان (الخام:)عام مذ  إصدار  )ا قت(  ق (ماةة) كثر من 
طمعات ا قلى م) الحاةمة التا جا ت فا ال كفا تتم الكثلر من الخلارات  قاارا  الفياالت العقللة
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تاطلة الفاتنى قخحاةص خلان سرعة العفللات العقللة  إوافة التاسلذات الناسعة فا مياالت
ل ختمار  ش لت التالرات العفللة للفؤلفلن ا قاة  أحد  التعدث ت قالتالرات قهقتها  قبه   الطر قة

 ؛32ر 2011الذل   ; ألنفرحان; طء; 9ر  2011; فر   425ر 2007; فر   12ر 2006)حذنرة  
.(Becken, K., 2005,12 

ر تعر ىي قتقذىلن ى خىر الخامسة( أحدهفا تقذلن قتعر ىير فىر   قاا)للحنرة  قبيد أن هذاك إصدار ن   
 (الرابى))ألن الذل  ف ثهفا جعطا بتاة  أفت   قبيد أن بعل الدراسات قالمان  تعتفد علىى اإلصىدار 

 قااخر جعتفد على اإلصدار الخام:)ألن الذل (.     قالمعل جعتفد على اإلصدار الخام: )فر ( 

أبهىىم هاةًفىىا مىىا ث حتىىنن اخت ًفىىا فىىا الىىدرجات عذىىد تط لىى   اختحاصىىلنن مىىدربنن  فىىا ث نوىى        
هىىم اإلصىىدارات العربلىىة الث نىىة )الرابعىىة  قالخامسىىة لذسىىختلها( علىىى الاىىاالت الفختلفىىة  قلىى لن مىىن الف

  ت عطلذىىا هرجىىات متشىىالهة عذىىدما ت ط ىى  علىىى بفىى: الطفىى  قفىىى بفىى: معرفىىة إذا  ابىىت اختمىىارات الىى  ا
 الترقف  أم تعطلذا تقللفات مختلفىة  ققىد تىؤهى االخت فىات الدالىة فىا هرجىات القىدرة حسىي االختمىار

 الفط   إلى قرارات تنجء الطف  لذن  تعللم معلن أق تعللم خاص اعتفاًها على هرجة اختمار ما. 

الدراسىىىات العربلىىىة قا جذ لىىىة التىىىا اهتفىىىت لدراسىىىة خلىىىان الىىى  ا  بحىىىفة عامىىىة   قتتىىىنالى العدثىىىد مىىىن   
 قمتابعة تطنرات الما  العلفا لف لان ستابفنره للذلء بحنر  العدثدة بحفة خاصة.

 تقت تى الدراسة الراهذة فا إطار ه ا االهتفام  حل  تعد إحدى الدراسىات التىا تهىدف إلىى اسىتكفا   
عىن  لذلىء  ق هىدف هى ا التطىنر التقذىا قالعلفىا للكشى ل - قا لف لىان سىتابفنرهاإلطار الذتر  ا م لر 

 إلرشىاهجنابىي القىنة قالتىع  للقىدرات الفعر لىة لتنجلىء الرعاجىة قالعذاجىة للفعىاقلن عقلًلىا فىا التنجلىء قا

  تر للفسىىارات التربن ىىة قالفهذلىىة  قالفسىىتق للة; قلهىى ا تتهىىر وىىرقرة التقلىىلم سىىنا  الفعرفىىا أق السىىل نم
لفعر لىىة قاالسىىتراتليلات الفتمعىىة  قالتعىىرف علىى القىىدرات العقللىىة قا لى ها  قطىىر  معاليىىة الىفىعىىىىلنمات 

قبقىىىا    صىىفاة معر لىىىة تتتىىىفن تلىىىن القىىىدرات للتعىىىرف علىىى بقىىىا  القىىىنة قاالسىىىتفاهة مذهىىىا مىىن خىىى ت
  مىا سىى   جف ىىن قفىى وىىن التىع  لتقن تهىىا قالقىدرة التفللز ىىة لكى  مىىن ال لىىان السىل نمتر  قالفعرفىىا  

 :صلالة مش لة الدراسة على الذان التالا

 التساؤل الرئيسي:

هىىى  تنجىىىد صىىىفاة معر لىىىة مفلىىىزة للفعىىىاقلن عقلًلىىىا )القىىىالللن للىىىتعلم( علىىىى م لىىىان سىىىتابفنره للذلىىىء 
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 لل  ا  لإلصدارات العربلة )الرابعة قالخامسة لذسختلها(؟

 التساؤالت الفرعية:

 متنسق بسمة ال  ا  الكللة لف لان ستابفنره للذلء لل  ا  ه  تنجد فرق  هالة إححاةًلا فا .1
 تعلم( ؟للن اإلصدارات العربلة )الرابعة قالخامسة لذسختلها( لدى الفعاقلن عقلًلا )القالللن لل

 -ه  تنجد فرق  هالة إححاةًلا فا متنسق القدرات الفعر لة )االستدالت التالللا أق الساة  .2
املة( ال اكرة الع -الفعلنمات أق الفعرفة  –حر ة الف ابلة لمالفعالية ا -االستدالت الكفا

لف لان ستابفنره للذلء لل  ا  للن اإلصدار )الخام: لذسختلء( لدى الفعاقلن عقلًلا 
 )القالللن للتعلم( ؟

 -جف ن طرح م ررات الدراسة الراهذة فار : مبررات إجراء الدراسة

العربلىىة  قا خطىىا  الفطمالىىة الفنجىىنهة فىىا  الفىىرق  فىىا ط لعىىة االختمىىارات لىىلن اإلصىىدارات -
طىىر    ق الطىىر  اإلححىىاةلة الفسىىتخدمة الفختلفىىةاإلصىىدار ن الخىىام:  قمعىىاثلر التقذىىلن   ق 

 الفعاثلر العربلة قتفسلرات ا ها  الفختلفة للذهم.ق  حساب الثمات قالحد 

الفعىاقلن الحظ الماحثان من خ ت خ ىرتهم العفللىة عىدم تاىرى الدقىة فىا تشىخلص ا طفىات  -
امسىىة عقلًلىا )القىالللن للىىتعلم(  قالتفىاقت لىىلن الىدرجات علىىى اإلصىدارات العربلىىة )الرابعىة قالخ

 .لذسختلها(  قتفتل  المعل استخدام إحدى اإلصدارات العتقاه  أبها ا فت 

 أهداف الدراسة: 

ة ارات العربلىالتعرف على الفرق  فا الحفاة الفعر لة لف لان ستابفنره للذلء لل  ا  لىلن اإلصىد -
 )الرابعة قالخامسة لذسختلها( لدى الفعاقلن عقلًلا )القالللن للتعلم(.

االسىىىتدالت التالللىىىا قاالسىىىتدالت الكفىىىا قالفعاليىىىة ) القىىىدرات الفعر لىىىةالتعىىىرف علىىىى الفىىىرق  فىىىا  -
لف لىىىان سىىىتابفنره للذلىىىء للىىى  ا  لىىىلن اإلصىىىدار)الخام: المحىىىر ة قالفعلنمىىىات قالىىى اكرة العاملىىىة( 

 لدى الفعاقلن عقلًلا )القالللن للتعلم(. ء(لذسختل

 تتاده أهفلة الدراسة الراهذة على الذان التالار :أهمية الدراسة

 -أواًل: األهمية النظرية:
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ة فىىىا إطىىىار الدراسىىىات الذفسىىىلة  قهىىىن تقلىىىلم القىىىدرات امىىىلفىىىت االبتمىىىا  إلىىىى أحىىىد الفنوىىىنعات اله -
 ن للتعلم( ب حد  إصدارات مقاثل: ال  ا .الفعر لة الراهذة لف،ة الفعاقلن عقلًلا )القاللل

لتعىىرف علىىى الفىىرق  فىىا الحىىفاة ا قلىىى فىىا ا -فىىا حىىدقه علىىم المىىاحثلن  –تعت ىىر تلىىن الدراسىىة  -
ا( لىدى الفعر لة لف لان ستابفنره للذلء لل  ا  للن اإلصدارات العربلة )الرابعة قالخامسة لذسىختله

 )القالللن للتعلم(. الفعاقلن عقللاً 

 -ألهمية التطبيقية:ثانيًا: ا

االسىىىتفاهة مىىىن الفقىىىاثل: الفسىىىتخدمة فىىىا الدراسىىىة لتاسىىىلن الخدمىىىة الذفسىىىلة علىىىى أسىىى: ال لىىىان  -
 الفنونعا لتار  الدقة فا تشخلص ا طفات الفعاقلن عقلًلا )القالللن للتعلم(.

ت راإم ابلىىة االسىىىتفاهة التط ل لىىة مىىىن بتىىاة  الدراسىىىة الراهذىىة فىىىا إعىىداه لىىىرام  تذفلىىة مهىىىارات ققىىىد -
 بفا ثتذاسي م) قدراتهم العقللة قالفعر لة لهم. ا )القالللن للتعلم(الفعاقلن عقللً 
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 مفاهيم الدراسة:

 :   1الصفحة المعرفية

ها رسم للىابا ثنوى  الفسىتنى الذسى ا للفىره علىى أكثىر مىن اختمىار أق أكثىر مىن سىفة أق اسىتعداه    
ا أثهىىا ج ىىنن متنسىىًطا  قفىىا أثهىىا ج ىىنن هقن بفسىىا أق عقلىىا  حتىىى بعلىىم فىىا أثهىىا ج ىىنن مرتفًعىىا  قفىى

 ر1993)طىء; قذىىدث ; ع ىد القىاهر;  امىى   الفتنسىق  قملىى أ  مىىدى ج ىنن هى ا االرتفىىا  أق االبخفىاا 
433- 434) 

 : 2(الرابع)اس ستانفورد بينيه اإلصدار يمق

فىىىن (   سىىذة ففىىىا 70هىىن م لىىىان لتادثىىد ذ ىىىا  ا فىىراه ققىىىدراتهم الفعر لىىىة مىىن سىىىن )سىىذتلن إلىىىى      
ق تتىىىىفن )أربىىىى)( ميىىىىاالت رةلسىىىىة تتفثىىىى  فىىىىار االسىىىىتدالت اللفتىىىىا  قاالسىىىىتدالت الكفىىىىا  قاالسىىىىتدالت 

 –Thorndike ننربدجنالمحر  التير د   قال اكرة قحلرة الفدى  ققد أعد ه   الحنرة من الف لان 
ء : مللکى( ققىام لىن 1986فىا النالجىات الفتاىدة ا مر  لىة فىا عىام ) Sattlerساتلر –Hagenهاجن 

 (.1998( )ملل ء  1998لتعر  ها قتقذلذها فا ال ل،ة الفحر ة عام )

  :  3(الخامس)اس ستانفورد بينيه اإلصدار يمق

سىىىذة ففىىىا فىىىن (   85 -هىىىن م لىىىان جسىىىتخدم لتقلىىىلم الىىى  ا  قالقىىىدرات الفعر لىىىة مىىىن سىىىن )سىىىذتلن      
الكفىىا  قالفعاليىىة المحىىىر ة   ق تتىىفن خفىى: عنامىى  رةلسىىة هىىا ر االسىىىتدالت التالللىىا  قاالسىىتدالت

 فىا النالجىات G.Roidقال اكرة العاملة قالفعلنمات ققد أعىد هى   الحىنرة مىن الف لىان جىات. هىى. رق ىد 
(  ۲۰۱۱فىىر  لتعر  هىىا قتقذلذهىىا فىىا ال ل،ىىة الفحىىر ة عىىام ) ( ققىىام۲۰۰۳الفتاىىدة ا مر  لىىة فىىا عىىام )

ألىن الذلى  ر "  تاىت إشىراف قمراجعىةفرحىان ;قهذاك بسخة أخرى من بف: اإلصدار "تعر ي قتقذلن طء
 (.2011  ; ألن الذل فرحانطء; ;  2011( )فر  ۲۰۱۱عام )

                                                             

1-  Cognitive profile 

2- Stanford Binet Scale Forth Edition  

3- Stanford Binet Scale Fifth Edition 
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 المعاقين عقلًيا )القابلين للتعلم(:

  تعلمقهم من الذاحلة التربن ة قاللنن لل ( 70- 50قها الف،ة التا تتراقح معدالت ذ اؤهم من )     
  قالذياح فا الفدرسة حتى تساعدهم على التاحل  ق  نن لدثهم بعل القدرات ا كاهجفلة التا

 .(74ر 2004  )مافدالفرحلة االلتداةلة 
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 اإلطار النظري للدراسة:

 الصفحة المعرفية: -

 :4المعرفيةمفهوم الصفحة 

   ت عرف ب بهار "رسم للابا جع ر عن هرجات ا فراه فا بطار ة مىن االختمىارات قعىاهة مىا تكىنن هى    
 (.676ر 1996هرجات مالار ة لتسهل  الفقاربة للذها")ألن حطي   الدرجات فا صنرة

 تاللى  بتىاة  لذىنه االختمىار الفتتىفذة فىا الحىفاة الفعر لىة بعىًدا خخىر  قهىن وىرقرة تىم إوىافة نىم   
لىة  كفًلا ق لةًلا للنقنف على جنابي القنة قالتع  لدى الفره  خاصة فا حالة التنجلىء أق هراسىة الاا

هراسىا  أق تعللفًلىا  أق تربنً ىا بالتااقىء بحى  أبها هامىة فىا حالىة تنجلىء الفىره مهذًلىا  ق رى اتيا  خخر
 لىةا فىراه فىا عىده مىن النتىاة  أق السىفات العقللىة أق فىا هراسىة الاا حسي قدراتء العقللة أق مقاربىة

 .(48ر 1997)ملل ء  إكللذل ًلا

ابفنره للذلىء  قهىار "رسىم للىابا ثنوى  للحفاة الفعر لة لف لىان سىت جف ن قو) التعر ر اإلجراةا  
قللىة عالفستنى الذس ا  ها  الفره على االختمارات الفر لة لف لىان سىتابفنره للذلىء قالتىا ت ىل: قىدرات 

 معر لة مختلفة حل  جتهر مدى االرتفا  أق االبخفاا عن الفتنسق".

 -أهمية استخدام الصفحة المعرفية:

 للها الففانص فا    سفة بحنرة هخلقة قمماشرة.ا حح  عالتعرف على الدرجات الت -1 

 عرفة الذفق العام لدرجات السفات التا ج لسها االختمار لدى الففانص .م -۲ 

 لتعرف على الفرق  للن السفات من حل  أعلى هرجة قأق  هرجة حح  عللها الففانص.ا -٣ 

 تنى ا ها  بش   عام لدى الففانص أق مس ةابلة التعرف علا مستنى    سفة على حدإم  - 4 

                                                             

4- Psychograph , Psychological Profile , Profile ,Profile-Chart ,Profile Analysis 

,Psychogram. 
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قبالتالا تتت  أهفلة استخدام الحفاة الفعر لة فا تنول  بقىا  القىنة قالتىع  لىد  الفىره  قأهىم مىا 
تسىىفر عذىىء االختمىىارات الفر لىىة الف نبىىة للف لىىان قمؤشىىرات العنامىى  )الخفسىىة(  فقىىد ثتسىىاق  شخحىىان 

 ثن الشخحىىلن فىىا االسىىىتعداهات فىىا الدرجىىة الكللىىة للىىى  ا   قلكىىن هىى ا ال جعذىىىا بالتىىرقرة تسىىاق  هىىى
 (. ۲۰۰۲)فار لسا  



 

 

 ية لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء بين اإلصدرات العربية الفروق في الصفحة المعرف 

 

 (310) 2020 كتوبرأ  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

 مكونات الصفحة المعرفية:

 سمة ال  ا  اللفتلة(.ب -للر اللفتلة بسمة ال  ا  -بسي ال  ا ر )بسمة ال  ا  الكللة  - :أوالً 

 لخام:(را)اإلصدار  ا لف لان ستابفنره للذلءبالحفاة الفعر لة قفقً  (الخفسة)عنام  ال  ا   -ا:ثانيً 

محىىىىر ة الفعاليىىىة ال -فىىىا االسىىىتدالت   -الفعلنمىىىات أق الفعرفىىىة  –السىىىتدالت التالللىىىا أق السىىىاة  )ا
 (.2011; ألن الذل   فرحانطء; ;  2011العاملة ( )فر   ال اكرة -الف ابلة 

 اإلصدار )الراب)(ر ياالت ال  ا  )ا ربعة( بالحفاة الفعر لة قفًقا لف لان ستابفنره للذلءم -راثالثً 

فيىره المحىر ر االستدالت ال  الع قات اللفتلة  -لسخافات ا -لفهم ا –)الففرهاتر تدالت اللفتا االس
ىىار )االختمىىار الكفىىا َنْذىىا قطىى) ا -الفحىىفنفات  -الذسىى   -)تاللىى  الىىذفق   -لىىنر    االسىىتدالت الكف )

اكىىىرة ذ -َفىى  اكىىىرة الي  ذ -ذىىا  الفعىىىاهالت  الىى اكرة قحىىىلرة الفىىدىر )ذاكىىىرة الخىىر  ل -س سىى  ا عىىىداه 
  (.1998)ملل ء   ذاكرة ا شلا ( -ا رقام 

 استخدامات الصفحة المعرفية:

لاىىىة   التنحىىىد   التىىى خر الدراسىىىا  اإلعاقىىىة السىىىفالة   التىىى خر اوىىىطرابات ال -ات رميىىىات اإلعاقىىى -1
 العقلا   بقص االبتما  قفر  الذشا   الشل  الدمالا .

 ر مث  ا حدا  اليابالن قللر اليابالن.ل ا قالف،ات الفرولة الفيات اإلكللذ -٢

)فار ع ىىىد العىىىات; بشىىىر ; سىىىتخدم فىىىا ميىىىات ا مىىىراا السل نسىىىنماتلة قارتقىىىا  النتىىىاة  العقللىىىةج -3
 .(2018اليذاه   

 -التطور التاريخي للمقياس:

 في البيئة األجنبية: -أوالً:

 * المراجعات الفرنسية للمقياس:

 سىىها مشىى لة ا طفىىات الفتىى خر ن هراسىىًلا  فىىدعى( قاجهىىت فربسىىا فىىا مدار 1904فىىا عىىام ) -1

باالشىتراك مى)  ملى   لدراسىة الفشى لة  فى خر  Binet ق  ر التربلة قالتعللم ليذة ثرأسها للذلء
سىؤاال متدرجىة  (ن نىلن) أقت م لىان للى  ا  مىن بنعىء ثتكىنن مىن Simonلء ثدعى سلفنن 
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 للن ا طفات فا ال  ا . سذة( للتفللز 11سذنات ق 3فا الحعنبة ل طفات ما للن )

 Henri(  قىىىرأ ه تىىىنر هذىىىر  للنبلىىىء1905قفىىىا مىىىؤتفر عقىىىد فىىىا رقمىىىا فىىىا ألر ىىى  عىىىام ) -2

Beaunis  الف لىىىان  سىىلفنن  حلىىى  أعلذىىا عىىىن تطىىن ر -تقر ىىىًرا أ عىىد لناسىىىطة الفر ىىد للذلىىىء
ققىىد تمىى) ذلىىن  ف صىىم   قىىاهًرا علىىا تشىىخلص هرجىىات مختلفىىة مىىن حىىاالت اإلعاقىىة العقللىىة 

 سلفنن لل  ا . -ن اإلع ن عن اختمار للذلءبانالا شهر 

ال ذىىىنه التىىىا لىىىم تث ىىىت  تىىىم إوىىىافة لذىىىنه )أسىىى،لة( جدثىىىدة قحىىى فت): 1908تعىىىدث  عىىىام ) -3
طمقىىىا لفسىىىتن ات العفىىىر  صىىى حلتها  ققىىىد صىىىذفت هىىى   ال ذىىىنه فىىىا مسىىىتن ات عفر ىىىة  أ 

تاىىنت   ققىىد 5أطلىى  علىىى الف لىىان اليدثىىد )بفىىن الىى  ا  عذىىد ا طفىىات(ق قمسىىتنى صىىعنبتها  
 من للر ا سن ا  إلى ا سن ا . تر لز ه ا الف لان

مذفرًها  قأصىم   ( قبشر  باسفء1911قام للذلء لتعدث  الف لان عام )  ):1911) تعدث  عام -4
إعىاهة ترتلىي االختمىارات  ج ل: ذ ا  الفىره حتىى سىن الرشىد  ققىد تتىفن هى ا التعىدث  أجًتىا

 (.2011   ألن الذل  فرحان; طء  2011مرة أخرى )فر  

 * المراجعات األمريكية للمقياس:

الف لىىان  قهىىى أكثىىر ماىىاقالت تعىىدث  ر) 1916للذلىىء لتلرمىىان )تعىىدث   -م لىىان سىىتابفنره -1
ل ختمىارات  لز ىاهة العىده الكلىا Termanشهرة فا تار   ال لان الذفسا  حل  قام تلرمىان 

بطر قىىىة التط لىىى   ( اختمىىىاًرا  فىىىا قىىىام لنوىىى) تعللفىىىات تفحىىىلللة90 - 54بالف لىىىان مىىىن )
  قها الذسىمة لىلن العفىر العقلىا  Stern لستلرن  6قالتحال   ققد ت ذى مفهنم الذسمة العقللة

(  قأعىىاه 1912قالتىىا قىىدمها فىىا مىىؤتفر علىىم الىىذف: ل ىىرللن فىىا ألر ىى  ) إلىى العفىىر الزمذىىا 
تاىىت عذىىنانر )الطىىر  السىىل نلنجلة فىىا خلىىان الىى  ا ( ققىىد أطلىى  تلرمىىان  بشىرها فىىا  تىىاب

  .7علا ه   الذسمة بسمة ال  ا  م ؤ ق  

                                                             

5- The Development of Intelligence in Children   

6- Mental Quotient 

7- Intelligence Quotient (I.Q)   
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 (312) 2020 كتوبرأ  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

تلرمىىىان   قملر ىىى   أكفىىى  تلرمىىىان تطىىىن ر  للف لىىىان  حلىىى  أخىىىر  ):1937الطمعىىىة الثابلىىىة )  -2
Merril  صلاتان متكاف،تىان(L – M)  للذلىء  حلى  اسىتخدم الكثلىر  –مىن م لىان سىتابفنره

 ال ذنه من التعدث ت السابقة قموافة لذنه جدثدة أخرى. من

(  قأصىم  هى ا 1937قام    من تلرمان  قملر   بفراجعة طمعة )): 1960)لثة الطمعة الثا -3
 لذىًدا (142 (حلى  تىم اختلىار أحسىن، الف لان مرة نابلة م نًبا من صنرة قاحىدة جلىدة ال ذىنه

 (.1937من الحلاتلن اللتان صدرتا عام )

  Hagen هىىاجن – Thorndikeقىىام بإعىىداهها  ىىً  مىىن ننربىىدجن  ):1986) الطمعىىة الرابعىىة -4
الطمعىة تار ىت مىن ميىره شى   م لىان عفىر  لناسىطة )للذلىء( إلىى    قهى  Sattlerسىاتلر

الطمعىىات السىىابقة قهىىى أكثىىر  ققىىد اشىىتفلت علىىا العدثىىد مىىن ال ذىىنه مىىن شىى   م لىىان بقىىا 
 الطمعات التا تفلزت بالدقة قالفنون لة.

(علىا التىىرا  2003عىام ) Gale H. Roid التىا أعىدها جىىات هىى رق ىد (الطمعىة )الخامسىة -5
لتلخىىلص ) Carol 1993السىال   لفىىا ثتعلى  لذتر ىىات الى  ا   حلىى  قىام  ىىارقت ) العلفىا

 اعت ىرت هراسة عامللة عن ال  ا   قاستذت  بتر ة تكامللىة عىن القىدرة العقللىة  قالتىا) 461)
الماىى  التىىار خا  بفثابىىة الماىى  القاةىىد  ذفىىنذ  فىىا هراسىىات الىى  ا   ققىىد ر ىىز  ىىارقت علىىا

ما تنص  إللىء  ىارقت ققىد تىم  (  قهنرن ققد اعتفدت ه   الطمعة علا1943لى  ات  ) الراةد
كاتى  قهىنرن ق ىارقت  حلى  ت سسىت بتر ىة  مقالى  االعتىداه بالتكامى  الذاشىا  لىلن  ى  مىن

قالتىا  (Cattle- Horn – Corroll)  (C –H –C)جدثدة عىن القىدرات العقللىة عرفىت باسىم 
; طىء; 2011; فر  2006)حذنرة   )الفياالت العقللة جفل)رأى بعل الماحثلن أبها تاطا 

 .(2011; مافد 2011; الرشدى  2011; ألن الذل   فرحان

 -ثانياً: التطور التاريخي في البيئة العربية:

(   ق  لن إسفاعل  ال مابا عام 1916( لترجفة تعدث  تلرمان )1928قام حسن عفر عام )  -1
ربلة م) إهخىات التعىدث ت التىرقر ة عللهىا لكىا تىت  م ( لترجفة بف: الطمعة إلى الع۱۹۳8)

 م) ال ل،ة الفحر ة.

(  باقتمان الحنرة )ت( من 1956كفا قام مافد ع د الس م أحفد  قلن :  ام  ملل ء عام ) -2
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 ( قمعداهها للتقذلن فا ال ل،ة العربلة.۱۹۳۷طمعة )

لحىىنرة العربلىىىة ( ا۱۹60( صىىىنرة معدلىىة مىىن م لىىان )۱۹۸۳ققىىدم جفىىات مافىىد علىىى عىىام ) -3
(  ق ىى لن قىىام محىىر  حذىىنرة  ق فىىات ۱۹۷۲قمىىزقهة بالتعىىدث ت الفذاسىىمة مىىن إصىىدار عىىام )

 (.۱۹6۰مرسا  بإصدار الحنرة العربلة لطمعة عام )

(   ققىىام لىىن : ۱۹۸6( بفااقلىىة إلعىىداه م لىىان )1995ققىىد قىىام أمىىلن مافىىد صىى ر  عىىام ) -4
(  ق ىىى لن قىىىام ۱۹۸6( مىىىن م لىىىان )( بإعىىىداه قتطىىىن ر )الحىىىنرة الرابعىىىة۱۹۹4مللکىىىء عىىىام )

 (.۱۹۸6محر  حذنرة بإعداه قتطن ر )الحنرة الرابعة( من م لان) 

( لتعر ىىىىي قتقذىىىلن لذىىىىنه )الحىىىنرة الخامسىىىىة( طمعىىىىة ۲۰۰6نىىىم قىىىىام محىىىر  حذىىىىنرة فىىىا عىىىىام ) -5
(  نىم  قىىام   ىى  مىىن 2011(  نىم قىىام صىىفنت فىر  لتعر ىىي قتقذىىلن بفى: الطمعىىة عىىام )2003)

لخامسىىىة( عىىىىام اف قمراجعىىىة ألىىىن الذلىىى  لترجفىىىة قتقذىىىلن )الحىىىنرة اتاىىىت إشىىىر  - فرحىىىان ;طىىىء
 .(2011; ألن الذل   فرحان; طء; 2011; فر  425  399 -369ر 2007)فر  ( 2011)

 -األساس النظري للمقياس:

تتعىده الذتر ىات الففسىرة للىى  ا ; قتتفثى  فىا بتر ىىة العامى  الناحىد  قمىىن رقاههىا فرابسىل: جىىالتنن     
F.Galton   اتىىىى  قCattell    قبتر ىىىىة العىىىىامللن لسىىىى لرمان (193ر 1997)الشىىىىذاق  Spearman 
  قبتر ىة العنامى  الطاةةلىىة Thorndikeقبتر ىة العنامى  الفتعىدهة ننربىداجن  (132ر 1995)الز ىات  
  قبتر ىىىىة  اتىىىى  Thurstone (Kamphaus, R.W.; Kroncke,. Anna-P,:23)نرسىىىىتنن 
Cattell قبتر ىة فلربىنن  Vernon  بتر ىة للاجلىء قPiagetقبتر ىة جللفىنره   Guilford  قبتر ىة  
 Gardenerقالىىىى  ا ات الفتعىىىىدهة ليىىىىارهبر  ( 223 217  216ر 2005)الفقىىىىا   Jensenجذسىىىىلن 

الذتر ىىىىة  (  أمىىىىا1995علىىىىنان ) Sternbergسىىىىتلرب ر   (الث نلىىىىة)  قالذتر ىىىىة (69ر 2001شىىىىل ا  )
ال لىىان الذفسىىا بياًحىىا فىىا فهىىم الىى  ا ; البهىىا تفثىى  أكثىىر  الهلرار لىىة فإبهىىا ت فثىى  أكثىىر ماىىاقالت اتيىىا 

قسىىىطلة حلىىى  جسىىىتطل) الفىىىره تفسىىىلر قجىىىنه ارتماطىىىات لىىىلن االختمىىىارات الفختلفىىىة ققجىىىنه قىىىدرات عقللىىىة 
ا بعتىىها عىىن بعىىل  قبىى لن تتيذىىي الذتر ىىات الهلرار لىىة ا شىى ات الفتطرفىىة مىىن قلىىن بسىى لً  -مسىىتقلة 

ام  الفتعدهة  ق قىنم الذفىنذ  الذتىر  لف لىان سىتابفنره للذلىء علىى بتر ات العام  العام قبتر ات العن 
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 (314) 2020 كتوبرأ  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

 -قهىىا بتر ىىة حدثثىىة تيفىى) لىىلن بتر ىىة   اتىى    9للقىىدرات الفعر لىىة 8 ىىارقت -هىىنرن  -بتر ىىة  اتىى  
الطمقىات  (ن نلىة) Carrollلل  ا  التالللا قالفعلنمىات  قبتر ىة  ىارقت  Horn and Cattelهنرن  

 . 10للقدرات الفعر لة

  أمىىا (ا قت)فىىا الفسىىتنى  11فقىىد قىىدم  اتىى  بفنهًجىىا هلرار ًلىىا  حلىى  جىى تا علىىى قفتىىء العامىى  العىىام   
  13قالى  ا  التالللىا  12الفعلنمات )ال  ا  الفت لنر( - لتم عامللن أساسللن قهفا ر (الثابا)الفستنى 

لىىة  التىىىا تتكىىنن مىىىن  ىىىارقت( هىىا اإلطىىىار الهرمىىا للقىىىدرات الفعر  -هىىنرن  -قالذتر ىىة الهرملىىة )كاتىىى 
الثىىابا(  )الثالىى (  القىىدرات الفعر لىىة العامىىة فىىا الفسىىتنى )ر الىى  ا  العىىام الفسىىتنى  مسىىتن ات (نىى  )

ا قت(  قالىى  ا  العىىام أ  ) ( علىىى أبىىء جفثىى  العامىى  العىىام الىى   )قالقىىدرات الفعر لىىة الذن لىىة الفسىىتنى 
 .Miller) ,2008)تشارك  لء العفللات الفعر لة العللا 

 الدراسات السابقة:

ه فلهىا م لىىان سىىتابفنر  سىىتخدما  بفراجعىة التىىرا  الفحىر  ق جىىد أن هذىاك العدثىىد مىن الدراسىىات التىا     
 للذلء لل  ا  بإصداراتء.  

دتعريا   : الدراسات التي اساتخدم  مقيااس ساتانفورد بينياه للاذكاء د اإلصادار الراباعدالمحور األول
 وتقنين لويس مليكهد.

)مروىى إصىابات الفى     ساتخدم فيهاا المقيااس وأتريا  علاى عيناات متنوعاةالتي ا   الدراسات -1
قبعىىل الف،ىىات اإلكللذل لىىة  قأطفىىات الف تكىىر ن  قذق  صىىعنبات الىىتعلم بفاةلىىة قأكاهجفلىىة  قف،ىىات مىىن 

; 2000تفثلىت فىىر )هر ىد     (قعىاهثلنذق  االحتلاجات الخاصة )ذاتىن لن  صىم قوىع  السىف)(  
                                                             

8- The Cattel – Horn- Carrol(C - H- C) 

9- Theory of intelligence 

10- Carroll's Three Stratum, Theory of Cognitive 

11- General Factor 

12- Crystallized 

13- Fluid 
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; هر ىىىىد   2004; احفىىىىد  2002;  لسىىىىى  2002; ع ىىىىد الفعطىىىىى  2002حىىىىان  ; فر 2001خللىىىى   
; ع ىىىىد 2010; قهجىىىى) 2010ألىىىىن العلذىىىىلن ; 2010; فربسىىىىل:  2009;  امىىىى   2007 نه ; جىىىى2006
 .(2017;ع د هللا 2014 علد ; 2011العز ز 

 -على المعاقين عقلًيا: ستخدم فيها المقياس وأتري الدراسات التي ا   -2 

حلىى  أقوىىات بتاةيهىىا قىىدرة ( 2002ثاباا  ، )عبااد المااالر، مااريم لىىدً ا بالدراسىىة التىىا قامىىت لهىىا   
الف لان على التفللىز لىلن ذق  الشىل  الىدمالا الفحىانب بإعاقىة عقللىة  قذق  الشىل  الىدمالا للىر 
الفحىىانب بإعاقىىة عقللىىة   فىىا أتهىىرت الذتىىاة  قجىىنه فىىرق  هالىىة إححىىاةلة لىىلن ذق  الشىىل  الىىدمالا 

حىانب بإعاقىة عقللىة  قالعىاهثلن فىا متنسىق الفحانب بإعاقة عقللة  قذق  الشل  الدمالا للر الف
ا الىىدرجات العفر ىىة الفالار ىىة الفر مىىة قهرجىىات الفيىىاالت قاالختمىىارات الفر لىىة الخاصىىة بالف لىىان   فىى

أقوىىىى  تاللىىىى  الحىىىىفاات الذفسىىىىلة لكىىىى  مىىىىن ذق  الشىىىىل  الىىىىدمالا للىىىىر الفحىىىىانب بإعاقىىىىة عقللىىىىة 
 ر من جنابي االخت ف.قالعاهثلن أن جنابي التشابء للن الحفاات الذفسلة أكث

ت أتهىر ( 2005)الدياد،، رااا عباد الفتااع م عثماان، ماريم صاال  ،قفى الدراسىة التىا قىام لهىا      
ف،ىة التخلى  المسىلق )  –قجنه فرق  ذات هاللة إححاةلة للن متنسق هرجات الفتخلفلن عقلًلىا  بتاةيها

لرابعىىىة( فىىىا الدرجىىىة الفر مىىىة قهرجىىىة لذلىىىء )ت( قالحىىىنرة )ال –القىىىالللن للىىىتعلم( علىىىى م لىىىان سىىىتابفنره 
قجىىىنه فىىىرق  ذات هاللىىة إححىىىاةلة لىىىلن متنسىىىق الدرجىىىة الفر مىىىة ق ىىى لن  الفيىىاالت العفر ىىىة الفالار ىىىة

للذلىىىىء الحىىىىنرة  –ف،ىىىىة التخلىىىى  المسىىىىلق )القىىىىالللن للىىىىتعلم( علىىىىى م لىىىىان سىىىىتابفنره  –للفتخلفىىىىلن عقلًلىىىىا 
 لذلء  الحنرة )ت(.)الرابعة( قمتنسق بسمة ال  ا  على م لان ستابفنره ل

( أن هذاك فرقًقا فا الحفاة الذفسلة لىم 2012)مجلع، ميشيل صبحى ،  قأقوات بتاة  هراسة     
تحى  إلىى مسىتنى الداللىىة اإلححىاةلة  قمن  ابىت تشىىلر إلىى هالالت إكللذل لىة تىىؤه  إلىى إعىاهة الذتىىر 

ة التخلىى  الفتنسىىق   فىىا فىىا تشىىخلص أقل،ىىن ا طفىىات فىىا ف،ىىة التخلىى  المسىىلق  بعىىد أن  ىىابنا فىىا ف،ىى
الشىىىل  الىىىدمالا الفعىىىاقلن عقلًلىىىا مىىىن الحىىىفاة الذفسىىىلة ذقى اقتىىىرب شىىى   الحىىىفاة الذفسىىىلة ل طفىىىات 

 لىة اإلعاقىة العقللىة  قهىن ا مىر الى   ثترتىي عللىء وىرقرة تعىدث  ال ىرام  التدر  ذقى   قرابهم مىن للىر
 .الفقدمة لتذفلة القدرات الفعر لة لتلن الف،ة

الدراسااات التااي اسااتخدم  مقياااس سااتانفورد بينيااه للااذكاء د اإلصاادار الخااامسد  ي:المحووور الثووان

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.5.7.&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b3+%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81+%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%87+%d9%86%d8%b5%d8%b1+
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3+%d8%a3%d8%a8%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%86+%d9%86%d8%af%d8%a7+%2c%d9%85%d8%b1%d9%81%d8%aa&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3+%d8%a3%d8%a8%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%86+%d9%86%d8%af%d8%a7+%2c%d9%85%d8%b1%d9%81%d8%aa&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c+%d9%86%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%a1+%d8%b9%d9%8a%d8%af+%d8%b9%d9%8a%d8%af.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c+%d9%86%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%a1+%d8%b9%d9%8a%d8%af+%d8%b9%d9%8a%d8%af.&criteria1=2.
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 دتعري  وتقنين: صفوت فرجد

)بطلىىا  الىىتعلم  قذقى  لااى عينااات متنوعااةعسااتخدم فيهااا المقياااس وأترياا  الدراسااات التااي ا   -1
فثلىىت فىىىىر ت  (صىىعنبات الىىتعلم قذق   ملىىة هاقن  قمتفىىىنقلن هراسىىًلا  قم ىىدعلن  قمنهىىىنبلن  قعىىاهثلن

 ;2016مافىىىىىنه   ;2016ع ىىىىىد الافلىىىىىد  ;2016صىىىىى ح الىىىىىدثن  ;2014السرسىىىىىا   ;2013)السىىىىىلد  
 .(2018مهران; بشر ; اليذاه   ;2018عثفان; ع دربء  تات الطم) مق نت للذشر 

 -لى المعاقين عقلًيا:عستخدم فيها المقياس وأتري  الدراسات التي ا   -2

تنصىىلت إلىىى قجىىنه فىىرق  ذات هاللىىة إححىىاةلة فىىا ( 2012)القحطاااني، اناااد، حسااين ، هراسىىة    
عىاهثلن ميات ال اكرة العاملة بف لان ستابفنره للذلء لل  ا  الحىنرة )الخامسىة( لىلن  ىً  مىن ا طفىات ال

 قذق  اإلعاقة العقللة قصعنبات التعلم. 

ادثىىد تنصىىلت إلىىى ت( 2017)باادو،، محمااود السااعيد م تاااد المااولم، احمااد محمااد ، أمىىا هراسىىة    
مشىک ت ذق  االحتلاجىىات الخاصىىة  ققوىىعنا مقترحىىات لع جهىا فىىا وىىن  اسىىتياباتهم علىىى م لىىان 

    .(الخامسة)ستابفنره للذلء الحنرة 

د الدراسااات التااي اسااتخدم  مقياااس سااتانفورد بينيااه للااذكاء د اإلصاادار الخااامس المحووور الثالوو :
 نيل. إاراف ومراتعة أبو ال تح  - فرحاندتعري  وتقنين طه م 

مىىدمذلن  قذاتىىىن لن  ) ساااتخدم فيهااا المقياااس وأتريااا  علااى عيناااات متنوعااةالدراسااات التااي ا   -1 
ذقى اوىىىطراب   ق متىىى خر ن قللىىىر متىىى خر ن لان ىىىا قمتفىىىنقلن قمتىىى خر ن هراسىىىًلا  قأحىىىدا  جىىىابالن  ق 

  ; تفثلىت فىر)حيىىا  (  قذق  صىعنبات الىىتعلم قبطل،ىا الىتعلم  قعىىاهثلنبقىص االبتمىا  قفىىر  الذشىا  
; 2012; متىىىىىىىىىىىىىىنلا 2012; فىىىىىىىىىىىىىىن  ; ألىىىىىىىىىىىىىن الذلىىىىىىىىىىىىى ; السرسىىىىىىىىىىىىىى 2012ألىىىىىىىىىىىىىن الذلىىىىىىىىىىىىى ; السرسىىىىىىىىىىىىىى 

; رجىىي؛ السرسىىىى; 2014( )لزالىىة  2014; علىىا;  ىىرم الىىىدثن; السرسىىا  2014عطلىىة ;2014ع ىىد  
; مختىىىار; 2016 مافىىىىد ;2015; ع ىىىد الىىىرحفن  2015; الر فىىىا;  جاسىىىلن; صىىىاه   2015المالىىىرى  

 .(2018  مافد ;2017 ; ثنس  2017المالر   ألن الذل   

 -لى المعاقين عقلًيا:عستخدم فيها المقياس وأتري  الدراسات التي ا   -2

( تنصىىلت بتاةيهىىا إلىىى أن ميىىات االسىىتدالت اللفتىىىا 2013)محمااد، كماااد عبااد الااارحمن ، هراسىىة    

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a+%d8%8c+%d9%87%d8%a8%d8%a9+%d9%81%d8%aa%d8%ad%d9%8a+%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a9+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a+%d8%8c+%d9%87%d8%a8%d8%a9+%d9%81%d8%aa%d8%ad%d9%8a+%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a9+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%ad%d8%b4%d9%80%d8%a7%d8%af%d8%8c+%d9%83%d9%80%d9%88%d8%ab%d8%b1+%d9%86%d8%a7%d8%b5%d9%80%d8%b1+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%80%d8%af.&criteria1=2.
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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قللىىر اللفتىىا قىىاهر علىىى التفللىىز لىىلن ف،ىىة ذق  اإلعاقىىة العقللىىة قالعىىاهثلن  فىىا حىىلن لىىم جسىىتط) التفللىىز 
نبات الىتعلم للن ذق  صعنبات التعلم قالعىاهثلن  مقاربىًة بفيىات الفعرفىة هات قاسىتطا  التفللىز لىلن صىع

قالعىاهثلن  أمىا فىىا ميىات االسىىتدالت الكفىا لىم ج ىىن قىاهًرا علىىى التفللىز لىلن صىىعنبات الىتعلم قالعىىاهثلن  
أما ميات الفعالية المحر ة ق  لن ميات ال اكرة العاملىة  ابىت لىدثهم القىدرة علىى التفللىز لىلن العىاهثلن 

 للن صعنبات التعلم قالعاهثلن. قصعنبات التعلم   لكن فا الدرجة الكللة لم ج ن هذاك فرق  

قوىات أ( 2015ادية، فاااد  محماد ، م كرم الدين، ليلى أحمد م)مهنا، غادة فاضل  أما هراسة      
 -اقجنه فرق  هالة للن متنسطات هرجات أفراه العلذة الكللة من ذق  صعنبات الىتعلم قالفتى خر ن عقلًلى

رة ر لىىة   فىىا جع ىىر عذهىىا م لىىان سىىتابفنره للذلىىء الحىىن القىىالللن للىىتعلم قللىىر الفعىىاقلن فىىا القىىدرات الفع
)الخامسىىىة( مقاربىىىة لىىىدرجات مذتنمىىىة التقلىىىلم الفعرفىىىا  ققجىىىنه فىىىرق  هالىىىة إححىىىاةلة لىىىلن الفيفنعىىىات 

عفىىًرا مقاربىىة بىىا ك ر عفىىًرا علىىى  ىى  مىىن م لىىان سىىتابفنره للذلىىء  قمذتنمىىة التقلىىلم الفعرفىىا  ا صىىار
عقلىىىا المسىىلق  قلحىىال  ا ك ىىىر عفىىًرا لىىدى صىىىعنبات الىىتعلم فىىىا لحىىال  ا صىىار عفىىىًرا لىىدى التىى خر ال

 بعل العنام  قالقدرات قلحال  ا ك ر عفًرا لدى للر الفعاقلن .

تنصلت إلى قجنه فرق  ذات هاللة إححاةلة لىلن ( 2018)المطير،، عبد الرحمن علي ، قهراسة     
لعلذىة ا  قبىلن أفىراه (الخفسىة)فتىا  قعناملىء أفراه العلذة من العاهثلن فا بسمة الى  ا  اللفتىا  قللىر الل

 من التخل  العقلا فا معتم عنام  ال  ا  اللفتا  قللر اللفتا لحال  العاهثلن.

 ساتانفورد الدراسات التي تناولا  المقارناة باين اإلصادارات العربياة )الاثالي( لمقيااس :المحور الرابع
 بينيه للذكاء 

صىعنبات الىتعلم القىرا ة   لاى عيناات متنوعاة )عقياس وأتري  ستخدم فيها المالدراسات التي ا   -1  
 (2011الاساب()الرشد  قالقرا ة ق  –قالاساب 

ة ( فكان هدفها التعرف على االخت فات قالفىرق  الفذهيلى2013خطاب، محمد أحمد ، ) أما هراسة    
  لتكىىنن للذلىىء للىى  ا - لف لىىان سىىتابفنره (الخامسىىة)ألىىن الذلىى ( للحىىنرة  فىىا تقذىىلن الذسىى  العربلىىة )فىىر ;

مسىة( قاستخلص مىن خى ت الدراسىة أن الحىنرة )الخا، بفثابة هراسة تقن فلة بقدجة مقاربة لكلتا الذسختلن
الفتعىىارف عللهىىا فىىا تقذىىلن أهقات ال لىىىان  تعر ىىي قتقذىىلنر فىىر  اتمعىىت قبشىى   مذهيىىا سىىللم ا سىىى:

 الذفسا  بفا ثت  م م) الثقافة الفحر ة أق العربلة.
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 (318) 2020 كتوبرأ  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

 -راسات أتري  على المعاقين عقلًيا:الد -2

لىىلن الىى  نر  أتهىىرت بتاةيهىىا قجىىنه فىىرق  هالىىة إححىىاةلاً  (2011،)محمااد، إيمااان صااال   هراسىىة    
قالخىىىىام:( فىىىىا جفلىىىى)   لف لىىىىان سىىىىتابفنره للذلىىىىء اإلصىىىىدار ن )الرابىىىى) قاإلبىىىا  فىىىىا الفقىىىىاثل: الفر لىىىىة

  قمبىا ( فىا ميفنعىة العىاهثلن  علذىة )ذ ىنرالفقاثل: لحال  اإلبىا    ق ف ىن التذ ىؤ بعتىن ة أفىراه ال
ر ن للذلىىء اإلصىىدا-قذق  اإلعاقىىة العقللىىة مىىن خىى ت هرجىىاتهم علىىى الفقىىاثل: الفر لىىة لف لىىان سىىتابفنره

ة )الراب) قالخام:(  قذلن من خ ت )االسىتدالت المحىر  التير ىد   االسىتدالت اللفتىا  الى اكرة قحىلر 
مىىن  (الخىىام:) اكرة العاملىىة قالفعرفىة( مىىن عنامىى  اإلصىدارالفىدى( مىىن ميىاالت اإلصىىدار الرابىى) )الى 

للذلء  قتنجد فرق  هالة إححاةًلا للن العىاهثلن قذق  اإلعاقىة العقللىة فىا الفقىاثل:  –م لان ستابفنره 
ق  قالخىىام:( لحىىال  العىىاهثلن  قأجًتىىا تنجىىد فىىر   الفر لىىة الف لىىان سىىتابفنره للذلىىء اإلصىىدار ن )الرابىى)

فعرفىىة  اهثلن قذق  اإلعاقىىة العقللىىة فىىا الفتالىىرات الفذ ،ىىة أ  الىى اكرة العاملىىة   قالهالىىة تفلىىز لىىلن العىى
 قاالستدالت المحر  التير د    االستدالت الكفا.

 على الدراسات السابقة.تعقيب 

ميفنعة من الدراسات السابقة  اهتفت بف لان ستابفنره للذلء لل  ا  بإصداراتء  عرا الماحثان   
( قحتى عام 2000(  قالتى تق) فا الفدى الزمذا من عام )الذسختله ة  قالخامسةع)الراب العربلة

(  مفا ثدت على أن الدراسات فا ه ا الفيات ما تزات حدثثة مفا ث نجي العذاجة لدراسة 2018)
قمن نم سنف ثر ز الماحثان فا التعقلي على إلرا    الحفاة الفعر لة لف لان ستابفنره للذلء

 الدراسات. تلن لاتإجياللات قسل 

 . * إيجابيات الدراسات السابقة

 تنصلت الدراسات إلى ااتىر   

)مروى إصابات الف   قجنه صفاة معر لة مفلزة تختل  بإخت ف علذات الدراسات  -
قذق   ملة قف،ات من ذق  االحتلاجات الخاصة )ذاتن لن   جابالن  قأحدا  قمدمذلن

( صعنبات قمتفنقلن هراسًلا  هنبلن  قم دعلنقمن     قصم قوع  السف)  م تكر نهاقن 
ذقى اوطراب   ق امت خر ن قللر مت خر ن لان ً ق   بطلا  التعلمتعلم بفاةلة قأكاهجفلة  ق 

( قتختل  من ف،ة عفر ة الى خخرى  قمن مرحلة قعاهثلنبقص االبتما  قفر  الذشا   
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 (319) 02020أكتوبر -مجلد الثالثون لا109 لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا

 تعللفلة الى خخرى.

 لدة.الف لان ج ل: القدرة العقللة العامة بحنرة ج -

ا قجنه فرق  للن متنسق الدرجة الفر مة  قهرجة الفياالت العفر ة الفالار ة للفعاقلن عقللً  -
 الحنرة )ت(.ق )القالللن للتعلم( على م لان ستابفنره للذلء الحنرة )الرابعة(   

 ق  اإلعاقة العقللة من خ ت هرجاتهم على الفقاثل: الفر لة لف لان لجف ن التذ ؤ  -
 من خ ت )االستدالت المحر  التير د   االستدالت اللفتا  ال اكرة قحلرة ستابفنره للذلء

الفدى( من مياالت اإلصدار )الراب)(  ق)ال اكرة العاملة قالفعرفة( من عنام  اإلصدار 
 )الخام:(.

ه اخت فات قفرق  مذهيلة فا تقذلن الذس  العربلة )فر   قألن الذل ( للحنرة ن قج -
 للذلء لل  ا . -نره )الخامسة( لف لان ستابف

استخدمت الدراسات السابقة ميفنعة   لرة من االختمارات الذفسلة  التا أنرت الف تمة  -
العربلة  قعلم ال لان الذفسا  قذلن بعد عف  الكفا ة ال لاسلة ل ختمارات الفستخدمة  

 قحساب معام ت الحد  قالثمات على علذات محر ة.

 بعض الدراسات السابقة. * سلبيات

مش  ت مذهيلة مث  ابخفاا حيم علذء الدراسة  قالفرق  العفر ة  ا مر ال   قجنه   -
 ج قل  من صد  تعفلم الذتاة .

 خاصة بالكفا ة السل نمتر ة ل هقات الفستخدمة.ال لابات ال لم تنو  -

 القدرات الفعر لة اللفتلة  قللر اللفتلة الفرتفعة قالفذخفتة. بتاةيها ادهلم ت   -

قسل لات الدراسات السابقة جف ن استقرا  عده من الينابي   العرا السال  الجياللات قمن خ ت   
 -الار  قالتا جف ن اجيا ها على الذان التفا الدراسة الااللة التا جيي مراعاتها قأخ ها فا االعتمار

 .الدراسةحيم العلذة  قذلن لهدف النصنت إلى هرجة من التعفلم  لفا ثتعل  لذتاة     اهة -

لن من ذقى اإلعاقة العقللة )القالل االختمارات الف ةفة الختلار العلذة الهتفام بابتقا ا -
بعل الشرق  التا جيي مراعاتها قفًقا للدلل  التشخلحا  حل  أن هذاك  للتعلم(

 .الدراسة تؤنر على بتاة ق قاالححاةى ل وطرابات الذفسلة الخام:  



 

 

 ية لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء بين اإلصدرات العربية الفروق في الصفحة المعرف 

 

 (320) 2020 كتوبرأ  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

 -فروض الدراسة:

  ا  للفعاقلن عقللًا )القالللن للتعلم( على م لان ستابفنره للذلء للتنجد صفاة معر لة مفلزة  -1
 لإلصدارات العربلة )الرابعة قالخامسة لذسختلها(.

تنجد فرق  ذات هاللة إححاةلة فا بسمة ال  ا  الكللة لف لان ستابفنره للذلء لل  ا  للن  -2
  قللًا )القالللن للتعلم(.اإلصدارات العربلة )الرابعة قالخامسة لذسختلها( لدى الفعاقلن ع

 -تنجد فرق  ذات هاللة إححاةلة فا القدرات الفعر لة )االستدالت التالللا أق الساة  -3
املة( ال اكرة الع -الفعلنمات أق الفعرفة –محر ة الف ابلة الفعالية ال -االستدالت الكفا

لللن اقلن عقللًا )القالف لان ستابفنره للذلء لل  ا  للن اإلصدار )الخامسة لذسختلء( لدى الفع
 للتعلم(. 

 منهج الدراسة:

لذىة عالفذه  ال   تقنم عللء ه   الدراسة هنر النصفا االرتماطا الفقارن  الى   جقىنم علىى ابتقىا       
للى  ا   من ا طفات ذقى اإلعاقىة العقللىة )القىالللن للىتعلم(  قمقاربىة أهاةهىم علىى م لىان سىتابفنره للذلىء

نر اإلصدار )الرابى)( "تعر ىي قتقذىلنر ملل ىء"  قاإلصىدار )الخىام:( " تعر ىي قتقذىلاإلصدارات العربلة 
ألىىن الذلىى "  قسىى ي اختلىىار هىى ا الفىىذه  جعىىنه إلىىى عىىدم  فىىر "  قاإلصىىدار )الخىىام:(  "تعر ىىي قتقذىىلن ر

ن تذىىىاقاًل عفىىىدًجا  أق إجىىىرا  أ  تعىىىدث   أق تاللىىىر عفىىىد  لهىىىا سىىىنا   ىىىان ذلىىىتذىىاقت الفتالىىىرات الفسىىىتقلة 
لز ىىىىىاهة أق بالذقحىىىىىان  قلكىىىىىن تىىىىىم تذاقلهىىىىىا تذىىىىىاقاًل قصىىىىىةًلا قفًقىىىىىا لفيفنعىىىىىة مىىىىىن االختمىىىىىارات الذفسىىىىىلة با

   ق لفا ثلا عرا تفحللا لف نبات ه ا الفذه .(253ر 2001)القرشا 

 وصف العينة: -أواًل:

 اةص السل نمتر ة لف لان السلنك التكلفىللتاق  من الخح العينة االستطالعية: -أ

دران مىى( تلفلىىً ا قتلفلىى ة مىىن الفعىىاقلن عقلًلىىا )القىىالللن للىىتعلم(  قتىىم اختلىىارهم مىىن 50) تكنبىىت مىىن     
( تلفلىىً ا قتلفلىى ة مىىن مىدران الفرحلىىة االلتداةلىىة )ابىى: لىىن 50لذهىا(  ) –طىىن   -التربلىة الفكر ىىة )اممابىىء

 دى شعراق ( قالتابعة إلهارة لذها التعللفلة. ه -لن خلدقن ا -مالن 

 ية:العينة األساس -ب

( ت ملىىى  ال 10مىىىن الفعىىىاقلن عقلًلىىىا )القىىىالللن للىىىتعلم( بعىىىد اسىىىتمعاه عىىىده ) ( تلفلىىىً ا قتلفلىىى ة50تكنبىىىت العلذىىىة مىىىن )     



 

 

  & د/ علي محمد علي عبد ربه د / عفاف حسن عبد العزيز    

 (321) 02020أكتوبر -مجلد الثالثون لا109 لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا

إبىىىا (  10ذ ىىىنر   15( مىىىن مدرسىىىة إممابىىىة للتربلىىىة الفكر ىىىة )25) تذط ىىى  علىىىلهم ما ىىىات اختلىىىار العلذىىىة   قتىىىم اختلىىىار
( مىىىن مدرسىىة لذهىىىا 10إبىىا (  ) 5ذ ىىنر   10مدرسىىة طىىىن  للتربلىىة الفكر ىىىة )( مىىن 15التابعىىة إلهارة اليلىىزة التعللفلىىىة  )

إبىىىا ( قالتابعىىىة إلهارة لذهىىىا التعللفلىىىة  قلىىىم ج ىىىن أ  مىىىن أفىىىراه العلذىىىة جعىىىابا مىىىن إصىىىابات  3ذ ىىىنر   7للتربلىىىة الفكر ىىىة )
ق إذا ن ىىىت أعتىىىن ة فىىىا الىىىدماب  أق أصىىىلي بافىىىى هماألىىىة فىىىا السىىىال   أق إصىىىابات فىىىا الىىىرأن مىىى) فقىىىدان للىىىنعا  

تس ي ع   معىلن فىا إحىدا  بنبىات صىر لة  أق مفىن لىدثهم أ  اوىطراب قتلفىا )مشىاك  فىا السىف)  أق المحىر  
أق مشىىاك  فىىا ا طىىراف السىىىفلى أق العللىىا( أق اوىىطرابات بفسىىىلة  أق إعاقىىات خخىىر   أق مفىىن أ جىىىرى لهىىم تقلىىلم بفسىىىا 

قعىىىى تط لىىى   ىىى  القناعىىىد ا خ خلىىىة الااكفىىىة   لىىىرةبىىى هقات مشىىىالهة  هقات الدراسىىىة فىىىا لتىىىنن السىىىتة أشىىىهر ا خ قر 
 -  ق لفا ثلا ما ات اختلار العلذةرللمان  الذفسلة عذد التعام  معهم

 اليذ:ر  تكنبت علذة الدراسة من ال  نر قاإلبا . -1

(  قبلىىىغ 0.88(  قاباىىراف مالىىار  )10.51( عاًمىىا بفتنسىىق قىىىدر  )12 -9العفىىرر تراقحىىت أعفىىارهم مىىىا لىىلن ) -2
(  أمىىىا متنسىىىق عفىىىر اإلبىىىا  ف لىىىغ متنسىىىق 0.88(  قاباىىىراف مالىىىار  قىىىدر  )10.42عفىىىر الىىى  نر )متنسىىىق 
 (.0.89(   قاباراف مالار  قدر  )10.67عفرهم )

 (.70 - 50ال  ا ر استمعاه الت مل  ال ثن تق  بسمة ال  ا  لدثهم عن الفتنسق )  -3

(  حلىىى  للىىىغ متنسىىىق السىىىلنك التكلفىىىا 28 ر2013السىىىلنك التكلفىىىار ف،ىىىة اإلعاقىىىة العقللىىىة المسىىىلطة )الشىىىخص  -4
 (.  3.24(  قاباراف مالار  قدر  )75.92لعلذة الدراسة )

 بفدارن التربلة الفكر ة. الفستنى التعللفار الفرحلة االلتداةلة -5

الفسىىتنى االقتحىىاه   قاالجتفىىاعا ر تىىم اختلىىار علذىىة الدراسىىة مىىن الفسىىتنى االقتحىىاه  قاالجتفىىاعا  قالثقىىافا -6
قاباىىىىراف  ( 64.62(  حلىىىى  للىىىىغ متنسىىىىق مسىىىىتنى العلذىىىىة )16 ر2016فتنسىىىىق )سىىىىعفان; خطىىىىاب قالثقىىىىافا ال

( 2.81( قاباىىىىىىراف مالىىىىىىار  قىىىىىىدر  )41.16بلىىىىىىغ متنسىىىىىىق الفسىىىىىىتنى االقتحىىىىىىاه  )ق   (3.07مالىىىىىىار  قىىىىىىدر  )
 لىىىىغ ف  أمىىىىا الفسىىىىتنى الثقىىىىافا (1.71( قاباىىىىراف مالىىىىار  قىىىىدر  )15.80للىىىىغ متنسىىىىق )االجتفىىىىاعا قالفسىىىىتنى 
 .(0.79( قاباراف مالار  قدر  )7.88متنسق )

 النفسية: وصف االختبارات -ثانيًا: 

ال ثتاق  الهدف من أ  هراسة إال من خ ت النساة  التا ت ستخدم فا جف) ال لابات  قالتا      
 -قتتفث  ه   االختمارات قفًقا لترتل ها فا إجرا ات التط ل رت ف ن من اختمار فرقوها  

 (.2016حاه   قاالجتفاعا  قالثقافا )إعداهر سعفان; خطاب  م لان الفستنى االقت -

الفا ىىىىات التشخلحىىىىلة للفعىىىىاقلن عقللىىىىا قفقىىىىًا للىىىىدلل  التشخلحىىىىا قاالححىىىىاةى ل وىىىىطرابات   -



 

 

 ية لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء بين اإلصدرات العربية الفروق في الصفحة المعرف 

 

 (322) 2020 كتوبرأ  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

   (American Psychiatric Association,2014).الذفسلة الخام: 

  قتعر ىىىي قتقذىىىلن ر م لىىان سىىىتابفنره للذلىىىء اإلصىىدار الرابىىى) )إعىىىداهر ننرابىىىدجن ;هىىاجن ; سىىىاتلر -
 (.1998ملل ء 

 (.2011م لان ستابفنره للذلء اإلصدار الخام: )إعداهر جات رق د  قتعر ي قتقذلنر فر    -

 -فرحىىان طىىء; م لىىان سىىتابفنره للذلىىء اإلصىىدار الخىىام: )إعىىداهر جىىات رق ىىد  قتعر ىىي قتقذىىلنر -
 (.2011تات إشراف قمراجعة ألن الذل    

 (.2013ر الشخص م لان السلنك التكلفا )إعداه -

 قياس المستوى االقتصاد،، واالتتماعي، والثقافي:م -1

( مفىىىرهة  ق هىىىدف إلىىىى تادثىىىد الفسىىىتنى االقتحىىىىاه   26ثتكىىىنن الف لىىىان مىىىىن ) :وصااال المقيااااس     
قالفستنى االجتفىاعا  قالفسىتنى الثقىافا للفىره  قذلىن فىا وىن  إجالتىء علىى الف لىان  ق تتىفن الف لىان 

( مفىىرهة  قالثىىابار للفسىىتنى 14فر لىىة; ا قتر للفسىىتنى االقتحىىاه   ق تكىىنن مىىن )ك ىى  )نىى  ( مقىىاثل: 
 ( مفرهات.7( مفرهات قالثال ر للفستنى الثقافا  ق تكنن من )5االجتفاعا  ق تكنن من )

شخيصية للمعااقين عقلًياا، وفًقاا للادليل التشخيصاي واالحصااطى لالضاطرابات النفساية المحكات الت -2 
 الخامس:

( سىىذة  ق يىىي أن 18طراب ملاىىنا فىىا القىىدرات العقللىىة  قالسىىلنك التكلفىىى  ق  ىىدأ ق ىى  عفىىر )اوىى    
 -تتنفر ن نة ما ات تتفث  فار

حىىنر عقلىىا جتهىىر فىىا عىىدم القىىدرة علىىى حىى  الفشىى  ت  التفكلىىر الفذطقىىا  قالتير ىىد   ق تهىىر ق -
 خ ت اختمارات ال  ا  قالتقللفات اإلكللذل لة.

ا قاحىدة أق أكثىر مىن فىنك التكلفى مقاربة بعفر الشخص  قالفيفنعة الثقا لىة خل  فا مهارات السل -
ذىزت أق الذناحا التاللةر )التناص   قالفشىار ة فىا الفيتفى)  أق العفى   أق ا سىرة  قاالسىتق للة فىا الف

 الفيتف)  قالااجة إلى الدعم فا الفدرسة  أق العف   أق الالش باستق للة(.



 

 

  & د/ علي محمد علي عبد ربه د / عفاف حسن عبد العزيز    

 (323) 02020أكتوبر -مجلد الثالثون لا109 لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا

 .(American Psychiatric Association,2014,P.33)فترة الطفنلة تتهر ا عراا خ ت  -

 مقياس السلور التكيفي: -3

ثهىىدف هىى ا الف لىىان إلىىى التعىىرف علىىى السىىلنك التكلفىىى لىىدى ا طفىىات فىىا مراحىى  وصاال المقياااس: 
( 115لىان فىا صىنرتء الذهاةلىة مىن )ق تكىنن الف  قالفتى خرة(  -الفتنسىطة -الطفنلة الفختلفة )الفم رة

لفا ا ها  الىىىنت -2( لذىىىًدا  16اللاىىىن  ) مسىىىتنى الذفىىىن -1لذىىىًدا من عىىىة علىىىى خفىىى: أبعىىىاه  التىىىالار 
 -ذىىىاالذشىىىا  الفه -4( لذىىىًدا  20ر ا سىىىر ة قا عفىىىات الفذزللىىىة )أها  ا هقا -3( لذىىىًدا  30الفسىىىتق  )

 ( لذًدا.28 ها  االجتفاعا )ا -5( لذًدا  21االقتحاه  )

 قياس: الخصاطص السيكومترية للم

  بطر قىة الحىد  التفللىىز  علىى علذىىة صاادقهقىىام م عىد الف لىان بىىالتاق  مىن صادق وثبااات المقيااس: 
 -40( سىىذة  قمعىىام ت ذ ىىاةهم مىىا لىىلن )12 – 7مىىن الفعىىاقلن عقلًلىىا مفىىن تتىىراقح أعفىىارهم مىىا لىىلن )

ت )ت( هالىة ( هرجة  تم مقاربة متنسق هرجاتهم لدرجات علذة مفانلىة مىن ا طفىات العىاهثلن  ق ابى70
 (. 0.01عذد مستنى )

أسىىالل)  ق ابىىت جفلىى) معىىام ت  (ن نىىة)  بطر قىىة إعىىاهة التط لىى  بفاصىى   مذىىا قىىدر  ثباتااهحسىىاب ق 
 (.2013)الشخص  0.01الثمات هالة عذد مستنى معذن ة 

 صدق مقياس السلور التكيفى في الدراسة الحالية :

 ة الحد  التفللز    ق نو  قام الماحثان بالتاق  من الحد  باستخدام طر ق    

 ( داللة الفروق بين متوسطي الدرتات وقيمة )ت(.1تدود )

 

 المقياس 

 اإلرباعى األعلى

 ( 15)ن=

 اإلرباعى األدنى

 ( 15)ن=

 

 مستوى الداللة قيمة دتد

 ع م ع م

 0.01 11.22 3.90 70.02 3.86 86.41 السلور التكيفى

( قهىىىى خلفىىىة هالىىىة إححىىىاةًلا عذىىىد مسىىىتنى 11.22اقى )( أن خلفىىىة )ت( تسىىى1ثتتىىى  مىىىن جىىىدقت )   



 

 

 ية لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء بين اإلصدرات العربية الفروق في الصفحة المعرف 

 

 (324) 2020 كتوبرأ  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

( مفىىا جشىىلر إلىىى قىىدرة الف لىىان علىىى التفللىىز لىىلن ف،ىىة ا طفىىات العىىاهثلن  قالفعىىاقلن عقلًلىىا فىىا 0.01)
 السلنك التكلفى.

 قام الماحثان باساب الثمات بطر قة التيزةة الذحةلة  ق  نو   ثبات المقياس :

براون ، تتمان ،  –مقياس باستخدام م عامالت ارتباط سبيرمان ( م عامالت ثبات درتات ال2تدود )
 ألفا كرونباخ.

 لراقن  قجتفان  قألفا  رقبما   ت عد خلم –( أن خلم م عام  ارتما  س لرمان 2ثتت  من جدقت )

راَسة الَااللة.  نمات م رتفعة مفا ث ث ت للماحثان  فا ة الف) لان فا الد)

 األسالي  اإلحصاطية:

ة تىىم تاللىىى  للابىىىات الدراسىىىة باسىىتخدام حزمىىىة ال ىىىرام  اإلححىىىاةلة فىىا العلىىىنم الذفسىىىلة قاالجتفا لىىى   
((spssلفذاسمة لط لعة للابات الدراسة  قهى  فا ثلار  قتم استخدام ا ساللي اإلححاةلة ا 

 ةلة للفتالرات متفثلة فا الفتنسطات قاالبارافات الفالار ة.اإلححا ات النص -

 تالل  تماثن أحاه  االتيا . -

 اختمار )ت(. -

 

 مقياس السلور التكيفى

 التجزطة النصفية

 نباخألفا كرو  م عامل ارتباط تتمان راون ب –م عامل ارتباط سبيرمان 

 0.83 0.75 0.68 الدرتة الكلية 



 

 

  & د/ علي محمد علي عبد ربه د / عفاف حسن عبد العزيز    

 (325) 02020أكتوبر -مجلد الثالثون لا109 لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

لم( على مقياس : توتد صفحة معرفية مميزة للمعاقين عقلًيا )القابلين للتعالفرض األول
 ستانفورد بينيه للذكاء لإلصدارات العربية )الرابعة والخامسة بنسختيها(

ه ا الفرا  قام الماحثان باساب الفتنسطات الاساللة قاالبارافات الفالار ة  قللتاق  من    
ة ابعللفعاقلن عقلًلا )القالللن للتعلم( على م لان ستابفنره للذلء لل  ا  لإلصدارات العربلة )الر 

 قالخامسة لذسختلها(.

المتوسطات واالنحرافات المعيارية للصفحة المعرفية على مقياس ستانفورد بينيه  (3تدود )
 (*للذكاء )اإلصدار الرابع

 االنحراف المعياري المتوسط نسبة الذكاء والقدرات المعرفية  م

 2.11 25.92 االستدالل اللفظي  1

 1.94 25.76 المفردات -أ

 2.27 25.20  الفهم -ب

 2.68 27.06 السخافات -ج

 2.60 28.18 االستدالل الكمي  2

 2.60 28.18 االختبار الكمي -أ

 1.73 32.04 سالسل األعداد -ب

 2.17 30.50 االستدالل البصري التجريدي  3

 2.17 28.50 تحليل النمط -أ

 2.68 27.78 النسخ -ب

 0.73 32.54 المصفوفات -ج

 2.19 25.18 ة المدىالذاكرة قصير 4

 1.82 26.44 ذاكرة الخرز -أ

 2.14 23.98 ذاكرة الجمل -ب

                                                             

 لويس مليكه( تعريب وتقنين:)اإلصدار الرابع( ) مقياس ستانفورد بينيه للذكاء  *     

 



 

 

 ية لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء بين اإلصدرات العربية الفروق في الصفحة المعرف 

 

 (326) 2020 كتوبرأ  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

 2.61 24.58 ذاكرة األرقام -ج

 4.93 53.88 نسبة الذكاء الكلية *

       

(  أمىىا 4.93( بىىاباراف مالىىار  )53.88( أن متنسىىق بسىىمة الىى  ا  الكللىىة )3ثتتىى  مىىن جىىدقت )    
 االسىىتدالت المحىىر  التير ىىد  هىىن أعلىىى القىىدرات الفعر لىىة  حلىى  للىىغ بالذسىىمة للقىىدرات الفعر لىىة  فىىإن

(  قأقلهىىىا الىىى اكرة قحىىىلرة الفىىىدى  حلىىى  للىىىغ متنسىىىطها 2.17بىىىاباراف مالىىىار  ) (30.50متنسىىىطء )
 (. 2.19( باباراف مالار  )25.18)



 

 

  & د/ علي محمد علي عبد ربه د / عفاف حسن عبد العزيز    

 (327) 02020أكتوبر -مجلد الثالثون لا109 لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا

 
 

 

 

 

 

 

ار مقياس ستانفورد بينيه للذكاء )اإلصدللصفحة المعرفية ( يوضح ا1) شكل

 (الرابع
  

لفظية المتوسطات واالنحرافات المعيارية للصفحة المعرفية )القدرات المعرفية غير ال (4تدود )
 على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء  واللفظية(

 )اإلصدار الخامس، تعري  وتقنين: فرج(
 

 م
 القدرات المعرفية

 غير اللفظية 
 المتوسط

نحرااال

ف 

 المعياري

 المتوسط القدرات المعرفية اللفظية م
االنحرا

ف 

 المعياري

 0.27 2.92 االستدالل التحليلي أ 0.96 4.00 االستدالل التحليلي أ

 0.00 3.00 االستدالل الكمي ب 0.50 4.46 االستدالل الكمي ب

 0.63 3.38 المعالجة البصرية المكانية ج 0.00 5.00 المعالجة البصرية المكانية ج

 1.00 2.08 المعلومات د 0.61 2.52 المعلومات د

ه

 ـ

 0.23 2.06 الذاكرة العاملة
 هـ

 0.00 1.80 الذاكرة العاملة

     

( أن القىىىىدرات الفعر لىىىىة للىىىىر اللفتلىىىىة  ابىىىىت أعلىىىىى مىىىىن القىىىىدرات الفعر لىىىىة 4ثتتىىى  مىىىىن جىىىىدقت )    
( 5.00 ة الف ابلىىىىة  ف لىىىىغ متنسىىىىطها )اللفتلىىىىة  ق ىىىىان أعلىىىىا القىىىىدرات للىىىىر اللفتلىىىىة الفعاليىىىىة المحىىىىر 

(  أمىىا 0.23( بىىاباراف مالىىار  )2.06(  قأقلهىىا الىى اكرة العاملىىة متنسىىطها )0.00بىىاباراف مالىىار  )



 

 

 ية لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء بين اإلصدرات العربية الفروق في الصفحة المعرف 

 

 (328) 2020 كتوبرأ  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

( 3.38القىىىدرات الفعر لىىىة اللفتلىىىة  ىىىان أعلىىىى القىىىدرات الفعاليىىىة المحىىىر ة الف ابلىىىة  ف لىىىغ متنسىىىطها )
 (.  0.00( باباراف مالار  )1.80متنسطها )(  قأقلها ال اكرة العاملة 0.63باباراف مالار  )



 

 

  & د/ علي محمد علي عبد ربه د / عفاف حسن عبد العزيز    

 (329) 02020أكتوبر -مجلد الثالثون لا109 لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا

 

 

 

 

 

 

 ( يوض  الصفحة المعرفية لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء 2اكل )

 )اإلصدار الخامس، تعري  وتقنين: فرج(

عرفية لذكاء والقدرات المالمتوسطات واالنحرافات المعيارية للصفحة المعرفية )نس  ا (5تدود )
 بينيه للذكاء )اإلصدار الخامس، تعري  وتقنين: فرج( على مقياس ستانفوردالكلية( 

 

 االنحراف المعيار،  المتوسط نس  الذكاء والقدرات المعرفية الكلية م

 2.11 65.36 ال  ا  للر اللفتا 1

 1.76 60.58 ال  ا  اللفتا 2

 2.13 62.38 ال  ا  الكلى 3

 1.62 63.68 االستدالت التالللا 4

 1.51 67.38 االستدالت الكفا 5

 0.82 68.76 الفعالية المحر ة الف ابلة 6

 4.12 58.26 الفعلنمات 7

 1.48 57.40 ال اكرة العاملة 8
       

( أعلىى 2.11( بىاباراف مالىار  )65.36( أن متنسق ال  ا  للر اللفتا )5ثتت  من جدقت )   
ات الفعر لىة الكللىة  فكىان (  أمىا القىدر 1.76( باباراف مالىار  )60.58من متنسق ال  ا  اللفتا )



 

 

 ية لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء بين اإلصدرات العربية الفروق في الصفحة المعرف 

 

 (330) 2020 كتوبرأ  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

( متفثلىة 0.82( باباراف مالىار  )68.76أعلى القدرات الفعالية المحر ة الف ابلة ف لغ متنسطها )
(  قأقلهىىا الىى اكرة العاملىىة 1.62( بىىاباراف مالىىار  )63.68فىىا االسىىتدالت التالللىىا للىىغ متنسىىطء )

 (.1.48( باباراف مالار  )57.40متنسطها )



 

 

  & د/ علي محمد علي عبد ربه د / عفاف حسن عبد العزيز    

 (331) 02020أكتوبر -مجلد الثالثون لا109 لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا

 

 

 

 

 

 

 
 

 رج()اإلصدار الخامس، تعري  وتقنين: ف نس  الذكاء والقدرات المعرفية الكلية( يوض  3اكل )

للفظية المتوسطات واالنحرافات المعيارية للصفحة المعرفية )القدرات المعرفية غير ا  (6تدود )
 ل(على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء )اإلصدار الخامس، تعري  وتقنين: أبو الني واللفظية(

 

 م
 قدرات المعرفيةال

 غير اللفظية 
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط القدرات المعرفية اللفظية م

االنحراف 

 المعياري

 0.32 3.88 االستدالل السائل أ 0.92 5.04 االستدالل السائل أ

 0.64 4.44 االستدالل الكمي ب 0.82 5.92 االستدالل الكمي ب

 0.73 5.94 المعالجة البصرية المكانية ج 0.67 6.30 المعالجة البصرية المكانية ج

 0.72 3.40 المعرفة د 0.88 3.72 المعرفة د

ه

 ـ

 0.49 2.40 الذاكرة العاملة هـ 0.76 2.94 الذاكرة العاملة

 ( أن القىدرات الفعر لىة للىر اللفتلىة  ابىت أعلىى مىن القىدرات الفعر لىة اللفتلىة6ثتت  من جدقت )   
ر  ( بىاباراف مالىا6.30اللفتلة الفعالية المحر ة الف ابلة  ف لغ متنسطها ) ق ان اعلا القدرات للر

 (  أمىىا القىىدرات الفعر لىىة0.76( بىىاباراف مالىىار  )2.94(  قأقلهىىا الىى اكرة العاملىىة متنسىىطها )0.67)
( بىىىاباراف مالىىىار  5.94اللفتلىىىة  ىىىان أعلىىىى القىىىدرات الفعاليىىىة المحىىىر ة الف ابلىىىة  ف لىىىغ متنسىىىطها )

 (.  0.49( باباراف مالار  )2.40قأقلها ال اكرة العاملة متنسطها )(  0.73)



 

 

 ية لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء بين اإلصدرات العربية الفروق في الصفحة المعرف 

 

 (332) 2020 كتوبرأ  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

 
 

 

 

 
 

 

  مقياس ستانفورد بينيه للذكاءللصفحة المعرفية ( يوض  ا4اكل )

 )اإلصدار الخامس، تعري  وتقنين: أبو النيل(

فية عر المتوسطات واالنحرافات المعيارية للصفحة المعرفية )نس  الذكاء والقدرات الم (7تدود )
 الكلية( على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء )اإلصدار الخامس، تعري  وتقنين: أبو النيل(

  

 االنحراف المعياري المتوسط نسب الذكاء والقدرات المعرفية الكلية م

 3.11 72.02 الذكاء غير اللفظي 1

 2.38 67.72 الذكاء اللفظي 2

 2.69 69.68 الذكاء الكلى 3

 2.57 70.48 ئلاالستدالل السا 4

 3.77 74.78 االستدالل الكمي 5

 2.89 79.72 المعالجة البصرية المكانية 6

 3.65 65.00 المعرفة 7

 2.97 61.68 الذاكرة العاملة 8

        

( أعلى 3.11( بانحراف معيار، )72.02( أن متوسط الذكاء غير اللفظي )7يتض  من تدود )    
(، أما القدرات المعرفية الكلية فكان 2.38( بانحراف معيار، )67.72من متوسط الذكاء اللفظي )

(، 2.89( بانحراف معيار، )79.72أعلى القدرات المعالجة البصرية المكانية فبلغ متوسطها )



 

 

  & د/ علي محمد علي عبد ربه د / عفاف حسن عبد العزيز    

 (333) 02020أكتوبر -مجلد الثالثون لا109 لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا

 (.2.97( بانحراف معيار، )61.68وأقلها الذاكرة العاملة متوسطها )



 

 

 ية لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء بين اإلصدرات العربية الفروق في الصفحة المعرف 

 

 (334) 2020 كتوبرأ  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

 
 

    

 

 

 

 

 ة الكليةنس  الذكاء والقدرات المعرفي( يوض  5اكل )

 )اإلصدار الخامس، تعري  وتقنين: أبو النيل( 

ثتتىى  مفىىا سىى   أن متنسىىق الىى  ا  للىىر اللفتىىا أعلىىى مىىن متنسىىق الىى  ا  اللفتىىا  قأن القىىدرات     
الفعر لة للر اللفتلة أعلى من القدرات الفعر لة اللفتلىة  قأن االسىتدالت المحىر  التير ىد  هىن أعلىى 

قتتسىى  هى   الذتليىىة مىى) مىا أشىىار إللىىء  ، اكرة العاملىىة قالىى اكرة قحىلرة الفىىدىالقىدرات الفعر لىىة قأقلهىىا الى
(  قبتىاة  عىده مىن الدراسىات تتفثى  84-81ر 2004; مافىد  87 -82ر  2010)الفرماقى; الذسا   

 -vakil,E.;shelf) ;1999;ع ىىد الحىىاه   2012;مافىىد  2012القاطىىابا   ;2011 مافىىد) فىىار

reshef and levy- shiff,1997;Megan L. R. 2011  إلى أن المعاقين عقلًياا يعاانون  تنصلت
ماان بااطء معاادد نمااوام العقلااي، وقصااور فااي العديااد ماان القاادرات المعرفيااة والمتمثلااة فااي الااذاكرة 

عجز واض  في قدرتهم على معالجة المعلومات فهم يبدون تدنيًا واضحًا في قدرتهم على العاملة، و 
، وخاصة عندما يتعرضاون لموضاوعات متنوعاة، كماا أن لاديهم قابلياة االنتبا  والتركيز لفترة طويلة

عالية للتشت  وقصور في الذاكرة قصيرة وطويلة المدى، ويعانون من ضعل في القدرة على القياام 
بعمليات الضبط والمتابعة والتي تعتبر ضرورية إلعادة تكارار الشايء فاي  اان الفارد حتاى يساتطيع 

قصاااور فاااي اإلدرار، والتفكيااار، والتخيااال، والتصاااور، واالبتكاااار،  أن يحفظاااه، وكاااذلو يعاااانون مااان
 والتعميم.  

الصاافحة المعرفيااة المتمثلااة فااي نساا  الااذكاء والقاادرات المعرفيااة الفااروق فااي كمااا يتضاا  أن     



 

 

  & د/ علي محمد علي عبد ربه د / عفاف حسن عبد العزيز    

 (335) 02020أكتوبر -مجلد الثالثون لا109 لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا

اإلصادار)الخامس، تعريا  وتقنين:أباو النيال(، ثام  فاي اتجاا  ةمختلفة في اإلصادارات العربياة الثالثا
ا اإلصدار )الراباع(، ويرتاع  لاو للفاروق باين بينياه ، تعري  وتقنين: فرج(  وأخيرً اإلصدار )الخامس

اختالفااات اإلصاادار )الخااامس( عاان  اإلصاادار )الخااامس(، وبينيااه اإلصاادار )الرابااع(، حياا  تشاامل
األدوات المستخدمة وفي محتوى الفقرات باإلضافة إلى التحسينات  اإلصدار )الرابع( تحديثًا عامًا في

 :التالية

دخلار اختمىىار ن فىىا اإلصىىدار الخىىام: )الفعلنمىىات أق الفعرفىىة( للفيىىات اللفتىىا  الفسىىتنى الفىى -1
 .)االستدالت التالللا أق الساة ( للفيات للر اللفتا  أما اإلصدار )الراب)( اختمار )الففرهات(

:( عنامىىىى  تتتىىىىفن اإلصىىىىدار )الخىىىىام:( مىىىىن م لىىىىان سىىىىتابفنره للذلىىىىء )خفىىىىر عامىىىى  إوىىىىافا-2
 دالت التالللىىىىا أق السىىىىاة   الفعلنمىىىىات أق الفعرفىىىىىة  االسىىىىتدالت الكفىىىىا  الفعاليىىىىة المحىىىىىر ة)االسىىىىت

كفىىا  الف ابلىىة  قالىى اكرة العاملىىة( لىىداًل مىىن أربىى) عنامىى  فىىا اإلصىىدار الرابىى) )االسىىتدالت اللفتىىا  قال
 .قالتير د  المحر   قال اكرة قحلرة الفدى(

هقات الفلنبىىة ليىى ب ام:( بالعدثىىد مىىن اللعىىي قا اإلصىىدار )الخىى احىىتفظ مىىناه ما مىىة ل طفىىاتر -3
 .ابتما  ا طفات

 اسىتيابات أق قىىد تتطلىىي قالتىىا ال تتطلىىي أ  اسىتيابة لفتلىىة  ر تعز ىز الفاتىىنى للىىر اللفتىىا -4

  الرةلسىىلة  قهىى  (الخفىى:) لفتلىىة ماىىدقهة قتاط ىىا بسىىمة الىى  ا  للىىر اللفتلىىة  ىى   العنامىى  الفعر لىىة
 .للذلء عن باقا بطار ات ال  ا  ا خرى  )الخام:( من م لان ستابفنره الفلزة ثذفره لها اإلصدار

ا ها   قأقحىى أها   لذنه جدثدة إلى الف لان ت ل: أهبى مستن ات أولفت   اهة سعة الف لانر -5
 للفنهنبلن لهدف االمتداه بالفقاثل: فا اتياهلها ا هبى قا قحى.

فاذ  التحال  لىمعل الفقىرات  ق ى لن رات قمجاباتها  قبالفق تنجد تعز ز االستفاهة من االختمارر -6
 إلى جذي فا  تي التط لى  ق راسىة تسىيل  اإلجابىة  ققىد صىف م الف لىان لهى ا عنام  الف لان جذًما

 الش   لتسهل  االستخدام اإلكللذل ا لء.

 مسىةتسىىف  التعىىدث ت التىا أجر ىىت علىىى م لىان سىىتابفنره للذلىىء الحىىنرة )الخا ال لىان الففتىىدر -7

 قتتىىل  الفعىىاثلر الااللىىة الفرصىىة إلجىىرا  مقاربىىات  ب لىىان صىىاه  لقىىدرات صىىاار السىىن  قالفسىىذلن)
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 (336) 2020 كتوبرأ  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

 .الالاة  املة سذة ففا فن (   لفتد مدى الف لان فترة 85علىىى أسان العفر مىن )سذتلن قحىتى 

 لل ذد.سة للتالرر تنفر مرجعًا ما ًلا للدرجات اعتفاًها على بتر ة االستيابة هرجات حسا -8

فسىىىلر للفىىىرق  لىىىلن القىىىدرات اللفتلىىىة قللىىىر اللفتلىىىةر بالذسىىىمة لكىىى  عامىىى  لتادثىىىد محىىىاهر القىىىنة ت -9
 (.2011ألن الذل    ;فرحان ;طء;  2011)فر  قالتع  

كفىىا بيىىد اخىىت ف فىىا متنسىىطات بسىىي الىى  ا  قالقىىدرات الفعر لىىة لىىلن اإلصىىدار )الخىىام:  تعر ىىي 
 ر ىي قتقذلنرألىىن الذلىى (  ق رجى) ذلىىن للفعىاثلر الخاصىىة لتقذىىلنقتقذىلنر فىىر ( قاإلصىدار )الخىىام:  تع

 ك  إصدار.

( لمقياس ستانفورد توتد فروق دالة إحصاطيًا بين متوسط نسبة الذكاء )الكلية -الفرض الثاني:
لين  )القاببينيه للذكاء وبين اإلصدارات العربية )الرابعة والخامسة بنسختيها( لدى المعاقين عقلياً 

 للتعلم( 
للفرق  للن متنسطات اإلصدارات  ااحاهى تالل  التماثنتم استخدام  ه ا الفرا  قللتاق  من  

  العربلة )الراب) قالخام: لذسختلء(

 (8تدود )

 نتاطج تحليل التباين للفروق بين متوسطات اإلصدارات العربية )الرابع والخامس بنسختيه(

 

 مصدر التباين نسبة الذكاء
مجموع 

 المربعات
 درجات

 الحرية
متوسط 

 المربعات
 الداللة قيمة )ف(

 الدرجة الكلية للذكاء

 اإلصدار )الرابع(

 24.801 2 49.602 بين المجموعات

1.568 0.504 
داخل 

 المجموعات
743.278 47 15.814 

  49 792.880 التباين الكلى

 الدرجة الكلية للذكاء

اإلصددددار )الخدددامس تعريدددب وتقندددين: 

 فرج(

 0.064 2 0.127 اتبين المجموع

0.013 0.621 
داخل 

 المجموعات
223.780 47 4.759 

  49 223.780 التباين الكلى
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 الدرجة الكلية للذكاء

اإلصدار )الخدامس تعريدب وتقنين:وبدو 

 النيل(

 8.971 2 17.943 بين المجموعات

1.251 0.593 
داخل 

 المجموعات
336.938 47 7.169 

0354.88 التباين الكلى  49  

( مفا ثىدت علىى قجىنه فىرق  إححىاةلة هالىة 0.05( أن معام  الداللة أق  من )8ثت لن من جدقت )   
فىىىا متنسىىىىق بسىىىىي الىىىى  ا  الكللىىىة لىىىىلن اإلصىىىىدارات العربلىىىىة لف لىىىان سىىىىتابفنره للذلىىىىء للىىىى  ا  )الرابعىىىىة 

   الفىىرق  قىىام الماحثىىان قالخامسىىة لذسىىختلها( لىىدى الفعىىاقلن عقلًلىىا )القىىالللن للىىتعلم(  قلفعرفىىة اتيىىا  هىى
 ( بتاة  الفقاربات الفتعدهة .9  ق نو  جدقت)*بإجرا  تاللً  بعدجًا باستخدام اختمار تن ى

 

 

 

 

 لعربيةالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار توكى للمقارنات المتعددة بين اإلصدارات ا (9تدود )

 )الرابع والخامس بنسختيه( في نسبة الذكاء )الكلية( 

إلصدارات العربيدة  لمقيداس ا

سددددددددددددددددددتانفورد بينيدددددددددددددددددده 

للذكاء)الرابعددددددة والخامسددددددة 

 بنسختيها(

 اإلصدارات العربية  لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء 

 )الرابع والخامس بنسختيه( 

 اإلصدار الرابع
اإلصدار )الخامس، 

 تعريب وتقنين: فرج(

اإلصدار )الخامس، 

تعريب وتقنين:وبو 

 النيل(

متوسط 

 الفرق
مستوى 

 الداللة

 متوسط

 الفرق 

مستوى 

 الداللة

 متوسط

 الفرق 

 مستوى

 الداللة 

   0.750 0.049 اإلصدار الرابع

اإلصدددار )الخددامس تعريددب 

 وتقنين: فرج(
 

 2.250* 1.406 

  0.920 *1.354 اإلصدددار )الخددامس تعريددب 

                                                             

 للمقارنات المتعددة HSD  Tukey اختبار توكى *



 

 

 ية لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء بين اإلصدرات العربية الفروق في الصفحة المعرف 

 

 (338) 2020 كتوبرأ  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

 وتقنين:وبو النيل(

 فااي اتجااا لىىلن اإلصىىدارات الىث    قذلىىن  إححىىاةلة( قجىىنه فىرق  ذات هاللىىة 9ثت ىلن مىىن جىىدقت )   
اإلصىىىدار )الخىىىام:  تعر ىىىي قتقذلنرألىىىن الذلىىى ( ذات الفتنسىىىق ا علىىىى  ق رجىىى) ذلىىىن الخىىىت ف لذلىىىء 
اإلصىىىدار ن )الرابىىى) قالخىىىام:( ق ىىى لن  اخىىىت ف ط لعىىىة االختمىىىارات الخاصىىىة بالقىىىدرات الفعر لىىىة لكىىى  

بسىمة دًا من عة على أربى) اسىتدالالت   فىا أن ( لذ460من ) ثتكنن إصدار  فذيد أن اإلصدار)الراب)( 
االسىىىتدالت  -الىىى  ا  الكللىىىة هىىىار ميفىىىن  الدرجىىىة الفالار ىىىة ل سىىىتدالالت ا ربىىى) )االسىىىتدالت اللفتىىىا

 50رة الفىىىدى(  حلىىى  أن الىىىدرجات الفن قبىىىة )الىىى اكرة قحىىىل -لتير ىىىد  المحىىىر  االسىىىتدالت ا -الكفىىىا
( 284ثتكنن مىن )صدار)الخام: لذسختلء(  فذيد أبء (  أما بالذسمة لإل16± 100(  قالفالار ة )±8

أن بسىمة لر لفتا(  ق   ميات جتم خف: عنامى  معر لىة   فىا ل -لفتا) لذدًا من عة على مياللن
ات ال  ا  الكللىة هىا ميفىن  الىدرجات الفن قبىة لذسىي الى  ا  اللفتلىة قللىر اللفتلىة قتتفثى  هى   القىدر 

الفعلنمىىات أق  –محىىر ة الف ابلىىة الفعاليىىة ال -االسىىتدالت الكفىىا -فىىا )االسىىتدالت التالللىىا أق السىىاة 
ق ى لن ( 16±  100(  قالفالار ىة )3±  10ات الفن قبىة )حلى  أن الىدرج، ال اكرة العاملىة( -الفعرفة

   ألىن الذلى  فرحانطء  ;  2011; فر  1998الخت ف الفعاثلر الخاصة بالتقذلن لك  مذهفا )ملل ة  
2011.)  

يلي أو ل : توتد فروق دالة إحصاطيًا بين متوسط القدرات المعرفية )االستدالد التحلالفرض الثا
املة( الذاكرة الع -المعلومات أو المعرفة –بصرية المكانية المعالجة ال -لكمياالستدالد ا -الساطل

ن قابليلمقياس ستانفورد بينيه للذكاء بين اإلصدار )الخامس بنسختيه( لدى المعاقين عقليًا )ال
 للتعلم( 

( هاللىة 10  ق  نوى  جىدقت )  Test –T **الفرا  قام الماح  ب)اساب خلفة "ت"ه ا قللتاق  من   
الفرق  للن متنسطا هرجات الفعاقلن عقللًا القالللن للتعلم  فىا القىدرات الفعر لىة )االسىتدالت التالللىا 

الى اكرة العاملىة(  -نمىات أق الفعرفىةالفعل –الفعالية المحىر ة الف ابلىة  -االستدالت الكفا -أق الساة 
 لف لان ستابفنره للذلء لل  ا  اإلصدار الخام: لذسختلء .

                                                             

 2.68تُساوى  0.01، وعند مستوى  2.01تُساوى  0.05الجدولية عند مستوى  " ت "** 

 



 

 

  & د/ علي محمد علي عبد ربه د / عفاف حسن عبد العزيز    

 (339) 02020أكتوبر -مجلد الثالثون لا109 لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا

 نتاطج اختبار )ت( للفرق بين متوسطات القدرات المعرفية (10تدود )
 مقياس ستانفورد بينيه للذكاء اإلصدار )الخامس بنسختيه( الُمتغير

 

 القدرات المعرفية

اإلصدار )الخامس، تعريب 

 قنين: فرج(وت

  50ن = 

اإلصدار )الخامس، تعريدب 

 وتقنين:وبو النيل(

 مستوى الداللة قيمة ت 50ن = 

الُمتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
الُمتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

االسددددددددددتدالل التحليلددددددددددي 

 )السائل(
63.80 1.81 70.48 2.57 25.29 0.000 

 0.000 18.83 3.77 74.78 1.51 67.38 االستدالل الكمي

المعالجددددددددددة البصددددددددددرية 

 المكانية
68.76 0.82 79.72 2.89 27.83 0.000 

 0.000 23.26 3.65 65.00 4.13 58.62 المعلومات )المعرفة(

 0.000 10.06 2.97 61.68 1.48 57.58 الذاكرة العاملة

 

هرجىىات الفعىىىاقلن ( أن هذىىاك فرققىىىًا ذات هاللىىة إححىىىاةلة لىىلن متنسىىىطا 10ثتتىى  مىىن جىىىدقت )     
 -االسىىىىتدالت الكفىىىىا -عقللىىىىًا القىىىىالللن للىىىىتعلم  فىىىىا القىىىىدرات الفعر لىىىىة )االسىىىىتدالت التالللىىىىا أق السىىىىاة 

سىىتابفنره للذلىء للىى  ا   الى اكرة العاملىىة( لف لىان -الفعلنمىات أق الفعرفىىة –الفعاليىة المحىر ة الف ابلىىة 
ام: تعر ىي قتقذىلنر ألىن الذلى (  قت ىلن اإلصىدار  )الخى في اتجا اإلصدار )الخام: لذسختلء(  قذلن 

( بىىىاباراف مالىىىىار  79.72أن أعلىىىا القىىىدرات )الفعاليىىىة المحىىىر ة الف ابلىىىىة(  حلىىى  للىىىغ متنسىىىطها )
اإلصىىدار ( قهىىن أعلىىى مىىن متنسىىق الفعاليىىة المحىىر ة الف ابلىىة لف لىىان سىىتابفنره للذلىىء للىى  ا  2.89)
(   فا جىا ت بتليىة اختمىار 0.82اف مالار  )( بابار 68.76الخام:  تعر ي قتقذلنر فر ( المالغ ))

(  قأقىى  القىىدرات الىى اكرة 0.05( أصىىار مىىن مسىىتنى الداللىىة )0.000( ب لفىىة احتفاللىىة )27.83)ت( )
(  قهىىىن أعلىىىى مىىىن متنسىىىق الىىى اكرة 2.97( بىىىاباراف مالىىىار  )61.68العاملىىىة  حلىىى  للىىىغ متنسىىىطها )

( 57.58خىىىام:  تعر ىىىي قتقذىىىلنر فىىىر ( المىىىالغ )ال)العاملىىىة لف لىىىان سىىىتابفنره للذلىىىء للىىى  ا  اإلصىىىدار 
( أصىار 0.000( ب لفة احتفاللة )10.06(   فا جا ت بتلية اختمار )ت( )1.48باباراف مالار  )

 -( ق رجىىى) الفىىىرق  فىىىا القىىىدرات الفعر لىىىة )االسىىىتدالت التالللىىىا أق السىىىاة 0.05مىىىن مسىىىتنى الداللىىىة )
الىىى اكرة العاملىىىة( لف لىىىان  -الفعلنمىىىات أق الفعرفىىىة –الفعاليىىىة المحىىىر ة الف ابلىىىة  -االسىىتدالت الكفىىىا

ستابفنره للذلء لل  ا  للن م لان ستابفنره للذلء لل  ا  اإلصدار )الخام:  تعر ىي قتقذلنرألىن الذلى (  
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 (340) 2020 كتوبرأ  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

الخام:  تعر ي قتقذىلنر فىر ( لىدى الفعىاقلن عقللىًا )القىالللن اإلصدار )قم لان ستابفنره للذلء لل  ا  
مىىىن حلىى  علذىىىة التقذىىىلن قالتعىىدث ت التىىىا أ جر ىىىت علىىىى عىىىاثلر التقذىىلن لكىىى  مذهفىىىا للىىتعلم( الخىىىت ف م

الحىىىىنرة العربلىىىىة  قطىىىىر  حسىىىىاب الثمىىىىات قالحىىىىد   قالفعىىىىاثلر العربلىىىىة قتفسىىىىلرات ا ها  أفتىىىى  فىىىىا 
كفىا أبىء منوى   اإلصىدار )الخىام:  تعر ىي قتقذىلنر فىر (  ق رجى) ذلىن إلىى قجىنه خطىنات مذهيلىة 

ثراجعهىىا ق ت كىىد مىىن  ة الخاصىىة بالتعىىدث ت قم رراتهىىا  بالىى  تحىىم  متاحىىة لفىىنالتفاصىىل  الدخلقىى لهىىا
محىىىداقلتها هىىى ا مىىىن جابىىىي  قمىىىن جابىىىي خخىىىر ثنوىىى  مىىىدى الدقىىىة قالفنوىىىن لة التىىىا اتخىىى ت فىىىا 

 (.2013إجرا ات التقذلن)خطاب 

اتمىى) قبشىى   مذهيىىا سىىللم  الخىىام:  تعر ىىي قتقذىىلنر فىىر (قبسىىتخلص مفىىا سىى    أن اإلصىىدار )     
فااي صااورة إراااادات  خطااوات منهجيااةالفتعىىارف عللهىىا فىىا تقذىىلن أهقات ال لىىان الذفسىىا مىىن  ا سىى:

علىىى أسىىان علفىىا مذهيىىا سىىللم  قعلىىى باىىن ثتسىىم عامااة تساااعد فرياان التقنااين فااي اختيااار العينااة 
ثىىدخ  لهىىا  قالفنوىىن لة هىى ا مىىن جابىىي  قمىىن جابىىي خخىىر ثتتىى  أن هىى   العلذىىة اإلجفاللىىة لىىم بالدقىة

الفسىىتخدمة فىىا التيىىىارب االسىىتط  لة   ق ف ىىن الرجىىن  إلجىىىرا ات التقذىىلن الخاصىىة بالعلذىىىة العلذىىات 
لن الفذىا العربىىا(  قالى   بسىىتطل) مىن خ لىىء أن بت ىى ق لةلىة اختلارهىىا مىن خىى ت الكتىاب الثىىابا )الىىدلل 

 مىن صىاةقالفذهيلة قالفنون لة التا تم من خ لها اختلار علذة التقذىلن  ق ف ىن الت كىد   مدى الدقة
الثقىة  قحسىاب الثمىات قالحىد  فىا الذسىختلن  مفىا جيعى  بسىمة اإلجىرا ات مىن خى ت مراجعىة ال لابىات

قأصىىىد  مىىىن اإلصىىىدار  فىىىا معىىىاثلر التحىىىال  قالتفسىىىلر  ها  الففانصىىىلن علىىىى هىىى ا الف لىىىان أه 
ا  الى   رات  قهن ما اتمعء    منر ملل ء  قخخر ن فىا تقذىلن اختمىا)الخام:  تعر ي قتقذلنرألن الذل (

 الفختلفة بفا ثت  م م) الثقافة الفحر ة أق العربلة.

 التوصيات:

عىىاهة تقذىىلن صىىنرة قاحىىدة مىىن الف لىىان بفر ىى  باثىىا علىىى أعلىىى مسىىتنى  لت فىىى أخطىىا  التقذىىلن  إ  -
قا خطىىا  الفطمالىىة الفنجىىنهة قتنحلىىد الفحىىطلاات  ق  ىىنن ذلىىن لرعاجىىة إحىىدى الفؤسسىىات التعللفلىىة 

   الفاه  ال  م  تات إشراف الفيل: ا على لليامعات.لتنفلر التفن 

جىرا  الفز ىد مىن الماىن  قالدراسىات علىى الف لىان بعىىد إعىاهة تقذلذىء علىى ف،ىات  ثلىرة لتىفان هقىىة إ -
  التشخلص.
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 المراجع العربية واألجنبية:

   القاهرةر م تمة ا بيلن الفحر ة.5   القدرات العقلية (.1996ألن حطي  فؤاه. ) 

الصافحة النفسااية لابعا فذااات  و، االحتياتاات الخاصااة (.2010ن العلذىلن  مرتىت العىىدرقن. )ألى
رسالة ه تنرا  للر مذشنرة     الصورة الرابعة – باستخدام مقياس ستانفورد بينيه للذكاء

 جامعة علن شف:   للة ال ذات. 

مااادى فاعلياااة برناااامج إراااااد، لخفاااا حااادة بعاااا االضاااطرابات  (.1999احفىىىد  رشىىىا مافىىىد. ) 
لىىر لرسىىالة ه تىىنرا  الساالوكية لاادى األطفاااد المعاااقين عقليااا ماان فذااة القااابلين للااتعلم، 

 الدراسات العللا للطفنلة. جامعة علن شف:   للة  مذشنرة 

لاذو،  الصافحة النفساية لمقيااس ساتانفورد بينياه الصاورة الرابعاة (.2004احفد  ع لىر طنسىنن .) 
 رسالة ماجستلر للر مذشنرة  جامعة علن شف:   للة ااهاب. صعوبات التعلم،

اصىىىة (. مشىىک ت ذق  االحتلاجىىات الخ2017جىىىاه الفىىنلم  احفىىد مافىىىد.) ;لىىدق   مافىىنه السىىعلد  
قمقترحىىات لع جهىىا فىىا وىىن  اسىىتياباتهم علىىى م لىىان سىىتابفنره للذلىىء الحىىنرة الخامسىىة  

 .32– 307ر 81  رابطة التربن لن العرب  دراسات عربية في التربية وعلم النفس

كنبات الع قة لىلن ا عىراا السىل نماتلة قالعفللىات الفعر لىة فىا م (.2007. )جنه   لفل: عاط  
رسىىالة ماجسىىتلر  )حتىىر -الحىىنرة الرابعىىة الختمىىار للذلىىء لىىد  الطىى ب الفىىراهقلن )ر ىىر 

 للر مذشنرة  جامعة علن شف:  للء ااهاب.

 . التعداد العام للسكان واالسكان والمنشآت(. 2017ع ،ة قاالححا . )اليها  الفر زى للت

(.الحىفاة الفعر لىة 2012السرسى  أسفا  مافد. ) ;ألن الذل   مافنه السلد  ;حيا    مافد تن   
 للفراهقلن مدمذا الاشىلش علىا م لىان سىتابفنره للذلىء الحىنرة الخامسىة )هراسىة مقاربىة( 

 .65 -61(ر56)15  جامعة علن شف:  للطفولةمجلة كلية الدراسات العليا 

الطمعىة الخامسىة  الفرشىد  بينياة للاذكاء، -مقيااس ساتانفورد (.2006حذىنرة  محىر  ع ىد الافلىد. )
 .لتط ل  الف لان  القاهرةر م تمة ا بيلن الفحر ة

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d9%81%d8%a6%d8%a7%d8%aa+%d8%b0%d9%88%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9+%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af+%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%87+%d9%84%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1+%e2%80%93+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d9%81%d8%a6%d8%a7%d8%aa+%d8%b0%d9%88%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9+%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af+%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%87+%d9%84%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1+%e2%80%93+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d9%81%d8%a6%d8%a7%d8%aa+%d8%b0%d9%88%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9+%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af+%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%87+%d9%84%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1+%e2%80%93+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.5.7.&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b3+%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81+%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%87+%d9%86%d8%b5%d8%b1+
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=31078631&ScopeIDSelect=1.5.7.&ItemType=&SearchText1=%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3+%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81+%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=publishYear+desc&PageSize=10
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=31078631&ScopeIDSelect=1.5.7.&ItemType=&SearchText1=%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3+%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81+%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=publishYear+desc&PageSize=10
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=31078631&ScopeIDSelect=1.5.7.&ItemType=&SearchText1=%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3+%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81+%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=publishYear+desc&PageSize=10


 

 

 ية لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء بين اإلصدرات العربية الفروق في الصفحة المعرف 

 

 (342) 2020 كتوبرأ  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

قدجىة للذلء لل  ا  الحنرة الخامسة هراسىة تقن فلىة ب -(.م لان ستابفنره 2013خطاب  مافد أحفد. )
ر 35شىف:   جامعة علن    للة ااهاب مجلة اإلرااد النفسممقاربة للذسختلن عربلتلن  

327 –58. 

ء الصاورة الرابعاة بينياه للاذكا -المكونات العاملية لمقياس ساتانفورد (.2001خلل   إثهاب مافىىد.)
سىالة ماجسىتلر للىر مذشىنرة  جامعىة عىلن ر  عاام، 23إلاى  2دراسة ارتقاطية مان سان  -

 شف:   للة ااهاب.

التعلااايم الملطااال : النظرياااة  (.2009ع ىىىد الفتىىىاح.) خلىىىر هللا  سىىىار; هشىىىام ع ىىىد الىىىرحفن الخىىىنلا 
 واالساااتراتيجيات : برناااامج لتنمياااة المهاااارات االتتماعياااة لاااذو، االحتياتاااات الخاصاااة،

 عفانرهار صفا  للذشر قالتن  ).

   القاهرةر الدار الدقللة للذشر قالتن  ). خيرة علوم النفس(. ۱۹۹۰. )هسنقا   فات

للذلىىىء  –مىىىد   فىىىا ة م لىىىان سىىىتابفنره  (.2005ان  مىىىر م صىىىال . )الدثىىىد   رشىىىا ع ىىىد الفتىىىاح ; عثفىىى
 الحىىنرة الرابعىىة الفعدلىىىة فىىا تادثىىىد ف،ىىة التخلىى  العقلىىىا) القىىالللن للىىىتعلم( مقاربىىة بف لىىىان

 .251 – 221ر 34  جامعة الزقا     جلة كلية اآلدابم للذلء الحنرة "ت"  –ستابفنره 

الحىىىفاة الفعر لىىىة (.2015مالىىىرى  مافىىىد ر  . )رجىىىي  ع لىىىر مافىىىد ؛ السرسىىىى  أسىىىفا  مافىىىد ; ال
 -بقىىص االبتمىىا  قفىىر  الذشىىا  علىىى م لىىان سىىىتابفنرهلعلذىىة مىىن ا طفىىات ذقى اوىىطراب 

يونياو،   جامعىة عىلن شىف:  مجلة كلية الدراسات العليا للطفولة  للذلء الحنرة الخامسة
 .125 – 119( ر 66)18

دراسة مقارنة للصفحة النفساية لاذو، صاعوبات الاتعلم علاي مقيااس (.2011الرشد   علا حامىد. )
جامعىىىة  رسىىىالة ماجسىىتلر للىىىر مذشىىنرة   بااع والخاااامس(سااتانفورد بينياااه اإلصااادارين الرا

  للة ااهاب.  الزقا   

(.ا طفات الفت خر ن لانً ا 2015الر فا  قال  أحفد   جاسلن  حفد  مافد   صاه   هلام صالر . )
مجلااة   قالعىىاهثلن هراسىىة فارقىىة فىىا وىىن  م لىىان سىىتابفنره للذلىىء للىى  ا  الحىىنرة الخامسىىة

 .66 – 33ر 16يونيو،   جامعة علن شف:  كلية الدراسات العليا للطفولة

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.6.&SearchText1=%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%82%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d9%82&criteria1=2.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.6.&SearchText1=%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%82%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d9%82&criteria1=2.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86%d8%a9+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84+%d8%b0%d9%88%d9%89+%d8%a5%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8+%d9%86%d9%82%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87%3cbr%3e%d9%88%d9%81%d8%b1%d8%b7+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af-+%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86%d8%a9+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84+%d8%b0%d9%88%d9%89+%d8%a5%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8+%d9%86%d9%82%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87%3cbr%3e%d9%88%d9%81%d8%b1%d8%b7+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af-+%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86%d8%a9+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84+%d8%b0%d9%88%d9%89+%d8%a5%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8+%d9%86%d9%82%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87%3cbr%3e%d9%88%d9%81%d8%b1%d8%b7+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af-+%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86%d8%a9+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84+%d8%b0%d9%88%d9%89+%d8%a5%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8+%d9%86%d9%82%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87%3cbr%3e%d9%88%d9%81%d8%b1%d8%b7+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af-+%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.6.&SearchText1=%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%82%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d9%82&criteria1=2.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.6.&SearchText1=%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%82%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d9%82&criteria1=2.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.6.&SearchText1=%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%82%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d9%82&criteria1=2.


 

 

  & د/ علي محمد علي عبد ربه د / عفاف حسن عبد العزيز    

 (343) 02020أكتوبر -مجلد الثالثون لا109 لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا

  األساااس المعرفياااة للتكاااوين العقلاااي و تجهياااز المعلوماااات (.1995اىىىا محىىىطفى .)الز ىىىات  فت
 القاهرةرهار الذشر لليامعات.

للذلء لل  ا  )اإلصدار  –ال اكرة العاملة باستخدام م لان ستابفنره  (.2014السرسا  أسفا  مافد. )
مجلاااة كلياااة ( سىىىذة  12-9الخىىىام:( قع قتهىىىا بعسىىىر القىىىرا ة لىىىدى علذىىىة مىىىن الت ملىىى  )

 .128 -123(ر 62)17  جامعة علن شف:  الدراسات العليا للطفولة

مقياااس المسااتوى االقتصاااد، واالتتماااعي (. 2016ان  مافىىد احفىىد ; خطىىاب  هعىىا  مافىىد. )سىىعف
   القاهرةرهار الكتاب الادث . والثقافي

.ترجفءر الح نة  مافد بيلي  ام   محطفى مافد علم النفس المعرفي(. 1996سنلسن  رقبرت.)
 الد   مافد الاسابلن. الكن تر هار الفكر الادث .

.فا محىطفى سىن ر )ماىرر(   علم النفس اإلكلينيكي :تعريفه وتاريخه(.1985سن ر  محطفى.)
 .القاهرةرهار الفعارف.مرتع في علم النفس اإلكلينيكي

سل نلنجلة ذقى الااجات الخاصة " اليز  الثابار ا ساللي  (.1998سليمان، عبد الرحمن سيد.)
  القاارة: مكتبة زاراء الشرق. ،التعرف  التشخلص"

 علاي ن الصافحة النفساية للمتايخرين والعااديين والمتفاوقين دراساياً تباي (.2013السلد  قفا  مافد.)
 رسالة ماجسىتلر للىر مذشىنرة   جامعىةمقياس ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الخامسة، 

 الزقا      للة ااهاب.

(.الخحىاةص السىىل نمتر ة لف لىىان سىىتابفنره 2013الشىاما  حفىىدان مفىىدقح; هر ىد   عىىزة وىىاحا .)
  مجلااة كليااة التربياااةحىىنرة الخامسىىة لىىدى علذىىة مىىن الفيتفىى) السىىعنه   للذلىىء للىى  ا  ال

 .  29 -366(ر 152) 2ابريل، جامعة اال هر  

  لألطفااد: المعاايير المصارية والسااعودية مقيااس السالور التكيفااي(. 2013الشىخص  ع ىد العز ىز.)
 القاهرةرالط ر .

ر لقاهرةر هار الار ىي للطماعىة قالذشىامقدمة في علم النفس المعرفي،  (.2001شل ا  مافد أحفد. )
 قالتن  ).

https://books.google.com/books/about/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A.html?id=32ePQgAACAAJ
https://books.google.com/books/about/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A.html?id=32ePQgAACAAJ
https://books.google.com/books/about/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A.html?id=32ePQgAACAAJ
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Fcatalog.library.kuniv.edu.kw%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1J679F4620018.2370114%26profile%3Dara%26source%3D%7E%21production%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100027%7E%2197323%7E%211%26ri%3D1%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','http%3A%2F%2Fcatalog.library.kuniv.edu.kw%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1J679F4620018.2370114%26profile%3Dara%26source%3D%7E%21production%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100027%7E%2197323%7E%211%26ri%3D1%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','true')
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Fcatalog.library.kuniv.edu.kw%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1J679F4620018.2370114%26profile%3Dara%26source%3D%7E%21production%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100027%7E%2197323%7E%211%26ri%3D1%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','http%3A%2F%2Fcatalog.library.kuniv.edu.kw%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1J679F4620018.2370114%26profile%3Dara%26source%3D%7E%21production%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100027%7E%2197323%7E%211%26ri%3D1%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','true')
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Fcatalog.library.kuniv.edu.kw%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1J679F4620018.2370114%26profile%3Dara%26source%3D%7E%21production%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100027%7E%2197323%7E%211%26ri%3D1%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','http%3A%2F%2Fcatalog.library.kuniv.edu.kw%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1J679F4620018.2370114%26profile%3Dara%26source%3D%7E%21production%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100027%7E%2197323%7E%211%26ri%3D1%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','true')


 

 

 ية لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء بين اإلصدرات العربية الفروق في الصفحة المعرف 

 

 (344) 2020 كتوبرأ  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

  القىاهرةر هار البارامج -التشاخيص -التخلال العقلاي: األساباب(. 1997الشذاق   مافد مارقن. )
 .قالتن  ) الار ي للطماعة قالذشر

الصاافحة المعرفيااة ألداء األطفاااد  و، متالزمااة داون علااى  (.2016. )سىىفلرة ع ىىد صىى ح الىىدثن  
  رسىىالة ماجسىىتلر للىىر مذشىىنرة   بينيااه للااذكاء: الصااورة الخامسااة -مقياااس سااتانفورد

 جامعة لذا سن ر   للة ااهاب.

موساوعة علام . (1993ن;  امى   محىطفى.); قذدث   شىاكر; ع ىد القىاهر  حسىل القاهر ع د طء  فر 
   الكن تر هار سعاه الحماح. والتحليل النفسي النفس

للااذكاء  مقياااس سااتانفورد بينيااه(. 2011طىء  مافىىد ; فرحىىان  ع ىىد الفنجىىنه; ألىىن الذلىى   مافىىنه .)
العربلىىىة    مقدمىىىة اإلصىىىدار العربىىىا قهللىىى  الفاحص القاهرةرالفؤسسىىىةالصاااورة الخامساااة

 .فسلةل ختمارات الذ

(. مسىىىىتنى أها  الطىىىى ب الحىىىىم قوىىىىع  السىىىىف) علىىىىى م لىىىىان 2017ع ىىىىد هللا  سىىىىفلاة مذحىىىىنر. )
 .11-1ر 18  جامعة لذاا ى  مجلة كلية التربيةستابفنره للذلء لل  ا  الحنرة الرابعة  

 الصفحة النفسية لادى األطفااد بطايء الاتعلم باساتخدام مقيااس(.2016ع د الافلد  أسفا  أحفد.) 
  رسىىىالة سااانوات 9-6بينياااه الصاااورة الخامساااة فاااي المرحلاااة العمرياااة مااان ساااتانفورد 

 ماجستلر للر مذشنرة   جامعة علن شف: معهد الدراسات العللا للطفنلة. 

(. هراسىة مقاربىة للحىفاة الفعر لىة لف لىان سىتابفنره للذلىء 2015ع د الرحفن  ساملة ع ىد الىر قف. )
ذق  صعنبات التعلم قبىلن ا طفىات بطل،ىا  لل  ا  الحنرة الخامسة للن علذة من ا طفات

 .103 – 90ر 16  جامعة علن شف:  مجلة كلية الدراسات العليا للطفولة  التعلم

بينياة  –دراسة مقارنة للصفحة النفساية لمقيااس ساتانفورد   .(1999ع د الحاه   فاتن صى ح. )
قىاهرة ر . الين عقليااالصورة الرابعة بين  و، صعوبات الاتعلم والمتايخرين دراسايا والمعااق

 رسالة ماجستلر للر مذشنرة  للة ااهاب  جامعة علن شف:.

(. الحىفاة الذفسىلة 2018ع د العات  همء إلراهلم ; بشر   صفن   تامر  اليذاه   مدجاة مافنه.) 
للت مل  الفنهنبلن قالفنهنبلن ذق  صعنبات تعلم الر اولات على م لان سىتابفنره للذلىة 

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%8c+%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9+%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%87+%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%8c+%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9+%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%87+%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%8c+%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9+%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%87+%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%8c+%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9+%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%87+%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%8c+%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9+%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%87+%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%8c+%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9+%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%87+%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86.&criteria1=2.


 

 

  & د/ علي محمد علي عبد ربه د / عفاف حسن عبد العزيز    

 (345) 02020أكتوبر -مجلد الثالثون لا109 لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا

 .49– 228ر يوليو  جامعة أسلن    مجلة كلية التربية   الحنرة الخامسة

النتىىىاة  التذفل جىىىة قمعامىىى  الىىى  ا  فىىىا حىىىاالت فىىىر  الار ىىىة (. 2011ع ىىىد العز ىىىز  إثهىىىاب مافىىىد. )
ن   جامعىىىة عىىىلمجلاااة كلياااة الدراساااات العلياااا للطفولاااة  قالذشىىا  الزاةىىىد للفرحلىىىة االلتداةلىىىة

 .8 -1(ر 53)14شف:  

بينياااة للاااذكاء دالصاااورة  –قااادرة مقيااااس ساااتانفورد (. 2002د الخىىىال . )ع ىىىد الفعطىىىى  السىىىعلد ع ىىى
امعىة ج رسىالة ه تىنرا  للىر مذشىنرة   الرابعةد على التمييز بين بعا الفذاات اإلكلينيكياة

 علن شف:   للة ااهاب.  

 الصاافحة المعرفيااة لاادى األطفاااد المصااابين بالشاالل الاادماغي (.(. 2002ع ىد الفىى ك  مىىر م نالىىت )
لىىر لالقىىاهرة ر رسىىالة ماجسىىتلر  قين عقليااا وغياار المعاااقين عقليااا ددراسااة مقارنااةد.المعااا

 مذشنرة  جامعة علن شف:   للة ااهاب. 

الصفحة المعرفية لألحاداي الجاانحين علاي الصاورة الخامساة لمقيااس (.2014ع د   رحاب ب ل  .)
 اب.رسالة ماجستلر  جامعء علن شف:   للء ااه ستانفورد بينيه للذكاء،

القىىىدرة التفللز ىىىة . (2018عثفىىىان  مىىىر م صىىىال    ع دربىىىء  علىىىى مافىىىد.)تات الطمىىى) مق ىىىنت للذشىىىر 
لف لىىىىان ق سىىىىلر )اإلصىىىىدار الرابىىىى)( مقارًبىىىىة بف لىىىىان سىىىىتابفنره للذلىىىىء للىىىى  ا  )اإلصىىىىدار 

جامعىة عىلن شىف:  حولياات كلياة اآلداب، الخام:( ل طفات ذق  صعنبات تعلم القرا ة 
49(1.) 

عالقااااة األعااااراض السيكوسااااوماتية بالصاااافحة المعرفيااااة لمقياااااس (.2014) .فتاىىىىا همىىىىة   عطلىىىىة
  رسىىالة الصااورة الخامسااة لاادى عينااة ماان العااامالت وغياار العااامالت –سااتانفورد بينيااه 

 ه تنرا  للر مذشنرة   جامعة علن شف:  للة ااهاب. 

المصاارية العامااة (. اتجااااات حديثااة فااي تعريااا وقياااس الااذكاء، الهيذااة 1995علااوان، فاديااه. )
 .73 -60:) 34)9، ميلة علم الذف:  للكتاب،

(.الحىىفاة الفعر لىىة 2014علىىا  عحىىام عىىاهت ;  ىىرم الىىدثن  لللىىى أحفىىد ; السرسىىا  أسىىفا  مافىىد. )
( سذنات باسىتخدام م لىان سىتابفنره للذلىء 4-7ل طفات الفت خر ن قللر الفت خر ن لان ا )

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a+%d8%8c+%d9%87%d8%a8%d8%a9+%d9%81%d8%aa%d8%ad%d9%8a+%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a9+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+.&criteria1=2.


 

 

 ية لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء بين اإلصدرات العربية الفروق في الصفحة المعرف 

 

 (346) 2020 كتوبرأ  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

  جامعة علن شف:  ثنبلن  اسات العليا للطفولةمجلة كلية الدر لل  ا  الحنرة الخامسة  
 .14 – 7ر 17

بنيااه  -الصاافحة المعرفيااة للطفاال المبتكاار فااي مقياااس سااتانفورد (. 2002 لسىىى    ذىىات ثنسىى .)
   رسالة ماجستلر للر مذشنرة  جامعة علن شف:   للة ااهاب.الصورة الرابعة

للذلىء الحىنرة الرابعىة -هراسىة مقاربىة للحىفاة الفعر لىة لف لىان سىتابفنره(.2014.) بيى   علىد   علد
رسىىىالة ماجسىىىتلر للىىىر مذشىىىنرة   جامعىىىة   لىىىلن الىىى اتن لن )ف،ىىىة هقن الفتنسىىىق( قالعىىىاهثلن

 نان   للة ااهاب.حل

 دراساة مقارنااة للصاافحة المعرفياة لمقياااس ساتانفورد بينيااه الصااورة(.2014لزالىة  أمىابا شىىامان .)
الخامسااة بااين أاااقاء األطفاااد الااذين يعااانون ماان التوحااد وأاااقاء األطفاااد  و، النمااو 

 رسالة ماجستلر للر مذشنرة  جامعء علن شف:   للء ااهاب. الطبيعي،

 .  القاهرةر م تمة ا بيلن الفحر ة6  القياس النفسي، (.2007فر   صفنت .)

 الصاورة الخامساة(، دليال الفااحص، (مقااييس الاذكاء بينياه -ساتانفورد أ(. 2011فىر   صىفنت )

 .القاهرةر م تمة االبيلن الفحر ة

بينياة دالصاورة  –القادرة التمييزياة لمقيااس ساتانفورد  (.2002فرحان  ع د الفنجىنه ع ىد السىفل). )
لرابعاااااااةد فااااااااي تقيااااااايم موقااااااااع إصاااااااابات الماااااااا  ومترتباتاااااااه الو اطفيااااااااة ددراسااااااااة ا

 رسالة ماجستلر للر مذشنرة  جامعة علن شف:   للة ااهاب.نيوروسيكولوتيةد.

اإلعاقاااة العقلياااة )االضاااطرابات المعرفياااة (. 2010الذسىىىا   قللىىىد روىىىنان.) ;الفرمىىىاقى  حفىىىد  علىىىى
  ).(  عفانر هار صفا  للذشر قالتن  واالنفعالية

فااد أط )الصاورة الرابعاة( (. الصافحة النفساية لمقيااس ساتانفورد بينياه2010فرنسيس، دينا كماد )
للىىىر الماتسااتير  رسىىالة،)الروضااة مماان لاااديهم صااعوبات تعلاام نماطياااة )دراسااة مقارناااة

 . امعه عين امس، معهد الدراسات العليا للطفولةت ، مذشنرة

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c+%d9%86%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%a1+%d8%b9%d9%8a%d8%af+%d8%b9%d9%8a%d8%af.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c+%d9%86%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%a1+%d8%b9%d9%8a%d8%af+%d8%b9%d9%8a%d8%af.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9+%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9%d9%84%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%aa%d9%88%d9%8a%d9%8a%d9%86+(%d9%81%d8%a6%d8%a9+%d8%af%d9%88%d9%86+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7)+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%8a%d9%86+%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9+%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9%d9%84%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%aa%d9%88%d9%8a%d9%8a%d9%86+(%d9%81%d8%a6%d8%a9+%d8%af%d9%88%d9%86+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7)+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%8a%d9%86+%2f&criteria1=0.


 

 

  & د/ علي محمد علي عبد ربه د / عفاف حسن عبد العزيز    

 (347) 02020أكتوبر -مجلد الثالثون لا109 لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا

، القاارة: دار الغري  للطباعة التقن م قال لان الذفسا قالتربن   (.2005الفقى، إسماعيل محمد. )
 والنشر والتوزيع.

(.مقاربىىىة للحىىىفاة 2012السرسىىىى  أسىىىفا  مافىىىد. ) ;ألىىىن الذلىىى   مافىىىنه السىىىلد  ;فىىىن    مىىىا أحفىىىد 
ستابفنره للذلىء للى  ا  الحىنرة الخامسىة لىلن علذىة مىن ا طفىات الى اتن لن  الفعر لة لف لان
(ر 55)15  جامعىىة عىىلن شىىف:  مجلااة كليااة الدراسااات العليااا للطفولااة قللىىر الىى اتن لن( 

67- 78. 

للذلىىىء( للىىى  ا  –(.قىىىدرة  ميىىىات الىىى اكرة العاملىىىة بف لىىىان )سىىىتابفنره 2012القاطىىىابا  هذىىىاه  حسىىىلن.)
التفللىىىز لىىىلن ا طفىىىات العىىىاهثلن قصىىىعنبات الىىىتعلم قذق  اإلعاقىىىة  الحىىىنرة الخامسىىىة علىىىا

 .85– 661(ر 4)11  رابطة األخصاطيين النفسيين المصرية )رانم(العقللة  

ذشىر   الكن ىت ر هار القلىم لل تصاميم البحاوي فاي العلاوم السالوكية( . 2001القرشا  ع ىد الفتىاح . )
 قالتن  ).

ينيااه ب – تايثير إعااادة ترتيا  بعااا فقارات اختبااار ساتانفورددراسااة (. 2009كامى   تار ىد شىامان.)
ت لابعا متغيارا )الصاورة الرابعاة(علي تغييار مساتو، أداء األطفااد دراساة للفاروق تبعااً 

  رسىىىالة ماجسىىىتلر للىىىر مذشىىىنرة   جامعىىىء عىىىلن شىىىف:   للىىىء الشخصاااية والديموترافياااة
 ااهاب.

ن االحتياتااات الخاصااة )المعاااقي طفاااد  و، الباارامج التااي تعااد لأل(. 2003كىىرم الىىدثن  لللىىى أحفىىد.)
   القاهرة مر ز هراسات الطفنلة.عقليًا(

اء بينيه( للذك -دراسة مقارنة للصفحة المعرفية لمقياس )ستانفورد (.2012متنلا  حذان أحفد . )
 سًيا(،الصورة الخامسة لد، عينة من طالب المرحلة الثانوية )المتفوقين والمتيخرين درا

 .  للة الدراسات العللا للطفنلةر للر مذشنرة جامعء علن شف:  رسالة ماجستل

ش   قتشىتت قبفىق الحىفاة الفعر لىة لعلذىة مىن ا طفىات الفحىاللن (.2012ميل)  ملشل  صماى .)
بالشل  الدمالا الفعاقلن عقللا قللر الفحىاللن  فىا تكشى  عذهىا الحىنرة الرابعىة الفعدلىة 

 439(ر 4)22  خصااطيين النفسايين المصارية )رانام(رابطة األ  للذلة –ستابفنره  لف لان

https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb164706-5176113&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb164706-5176113&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb164706-5176113&search=books


 

 

 ية لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء بين اإلصدرات العربية الفروق في الصفحة المعرف 

 

 (348) 2020 كتوبرأ  –المجلد الثالثون   -910 دراسات النفسيةالعددالمجلة المصرية لل 

–62. 

ارين الرابااع والخااامس ماان دراسااة مقارنااة بااين ماادى كفاااءة اإلصااد(.2011) .إجفىىان صىىال   مافىىد
رسالة ماجستلر للر مذشنرة     (مقياس ستانفورد بينيه في تحديد فذات التخلل العقلي

  للة ااهاب.  جامعة الزقا   

بينه الصاورة الخامساةد لادى  -الصفحة المعرفية لمقياس دستانفورد (.2018. )سعلد تامر   مافد
رسىالة ماجسىتلر للىر مذشىنرة   جامعىء  ،كل من األطفاد الذاتويين و و، صعوبات الاتعلم

 حلنان   للء ااهاب.

   القاهرةرهار الرشاه.اإلعاقات العقلية(. 2004مافد عاهت ع د هللا.)

(. قىىدرة م لىىان سىىتابفنره للذلىىء للىى  ا  )اإلصىىدار الخىىام:( علىىى 2013فن. )مافىىد   فىىات ع ىىد الىىرح
 مجلاة كلياة الدراسااات التفللىز لىلن العىاهثلن قذق  صىعنبات الىتعلم قذق  اإلعاقىىة العقللىة 

 .239 -204ر  36  جامعة علن شف:   العليا للطفولة

الحىنرة الخامسىة  -الحفاة الفعر لىة لف لىان سىتابفنره للذلىء للى  ا  (.2016) . ىننر باصىر   مافىد
  رسىىىالة ماجسىىىتلر للىىىر دى طىىى ب جىىىامعللنالففلىىىزة للشخحىىىلة ذات الىىىذفق العحىىىالى لىىى
 مذشنرة   جامعة علن شف:   للة ااهاب. 

دراسااة مقارنااة للصااحة النفسااية لألطفاااد المباادعين وغياار المباادعين (. 2016) .همىىء   ر ىىا  مافىىنه
  رسىالة ماجسىتلر للىر مذشىنرة   جامعىة بينياه الصاورة الخامساة على مقياس ساتانفورد

  لزقا      للة ااهاب.ا

(.الحىفاة الفعر لىة 2017مختار  فاطفة عاهت ; المالرى  مافد ر   ; ألن الذلى   مافىنه السىلد. ) 
الخامسىة" لعلذىة مىن ا طفىات ذقى بقىص االبتمىا   للى  ا  "الحىنرة للذلء -لف لان ستابفنره 

:  جامعىة عىلن شىف ،مجلة معهد الدراسات العليا للطفولة .قفر  الذشا  الفت خر ن لانً ا
 .23– 311(ر 18) 11

القىىىىدرة التشخلحىىىىلة لف لىىىىان سىىىىتابفنره للذلىىىىء الحىىىىنرة (. 2018الفطلىىىىر   ع ىىىىد الىىىىرحفن لىىىىن علىىىىا. )
الخامسىىىىة ل لىىىىان التخلىىىى  العقلىىىىا ل طفىىىىات مىىىىن ذق  الفتخلفىىىىلن عقللىىىىا قالعىىىىاهثلن بفدثذىىىىة 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.6.&SearchText1=%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9+%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d9%85%d8%af%d9%89+%d9%83%d9%81%d8%a7%d8%a1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3+%d9%85%d9%86+%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af+%d9%81%d8%a6%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84%d9%89%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.6.&SearchText1=%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9+%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d9%85%d8%af%d9%89+%d9%83%d9%81%d8%a7%d8%a1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3+%d9%85%d9%86+%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af+%d9%81%d8%a6%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84%d9%89%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.6.&SearchText1=%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%82%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d9%82&criteria1=2.
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%ad%d8%b4%d9%80%d8%a7%d8%af%d8%8c+%d9%83%d9%80%d9%88%d8%ab%d8%b1+%d9%86%d8%a7%d8%b5%d9%80%d8%b1+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%80%d8%af.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%ad%d8%b4%d9%80%d8%a7%d8%af%d8%8c+%d9%83%d9%80%d9%88%d8%ab%d8%b1+%d9%86%d8%a7%d8%b5%d9%80%d8%b1+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%80%d8%af.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af+%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%87+%d9%84%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9+%d8%b0%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d8%b7+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86+%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af+%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%87+%d9%84%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9+%d8%b0%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d8%b7+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86+%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af+%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%87+%d9%84%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9+%d8%b0%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d8%b7+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86+%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%2c+%d9%87%d8%a8%d9%87+%d8%b2%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a7+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af+%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85.&criteria1=2.
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ABSTRACT 

 

      The study aimed to identify the differences in the cognitive page of the 

Stanford Binet Intelligence Scale between Arabic versions (4th and 5th) 

editions for the mentally handicapped (learnable). 

      The study's sample consisted of (50) pupils who are mentally 

handicapped students (learnable) (32) males, (18) females, whose ages 

ranged between (9-12) years with an average of (10.51) and standard 

deviation of (0.88). The average age of males was (10.42) with a standard 

deviation of (0.88) years, while the average age of females was (10.67), with 

a standard deviation of (0.89). 

      The study applied the Economic, Social and Cultural Level Scale of 

Stanford Binet Scale: (4th) Edition (Prepared by: Thorandic; Hagen; Satler, 

Arabization and Rationing: Malika, 1998), Stanford Binet Scale: (5th) Edition 

(Prepared by: G. Roid, Arabization and Rationing: Faraj, 2011), Stanford 

Binet Scale: (5th) Edition (Arabization and Rationing: Taha; Abdel Samie - 

under the supervision and review of Abu Nile, 2011), and Adaptive Behavior 

Scale (Prepared by: EL Shakhs, 2013).  

      The results showed that the cognitive page (for the fourth edition) that 

abstract visual reasoning was the highest cognitive abilities while short-
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term memory was the least. For the two versions of the fifth edition, it was 

found that non-verbal cognitive abilities were higher than verbal cognitive 

abilities, the highest non-verbal abilities was spatial visual processing while 

the least was working memory, and the average non-verbal intelligence was 

higher than the average verbal intelligence,  As for the differences in the 

overall IQ ratio among the three Arabic versions, it was in favor of the (fifth) 

edition, Also, the differences in the cognitive abilities (analytical or fluid 

reasoning - quantitative reasoning - spatial visual processing - information 

or knowledge - working memory) between the fifth edition (two versions), 

were in favor of the fifth version (Arabization and Rationing: Abu Nile). 

 


