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سددت دراددتددل رددت     دد  نيددو هددت ا درتسد دد  لك درعنددو  ددو  ددعال ة دعل درق  دد  ةدراددتةا   نيقدنيدد  دذسكردددل اددة )سريد  درددةدوتل درقدني دد  ة دد  در ا  دد  ةدر ا  دد   ة)سريد      :هدددا الدراسددة
      .21-9نيتقستي دراتددل نيادا  دأل عايد   دملتح   درقمتي  ة درت ني ة ةدرةوعس ةدإلانث 
      نياداد  دأل دعايد شرندتةل درتدر د : كذ يعع دعد نيتسدتاة نيدو درتق د م  21-9  ك م ًةد ةك م ةل ممو مت كنخ صهم اق ست دراتددل    مت ة06كعع ا      درتسد   نيو ة: عينة الدراسة

دذريتمد ي  كذ ياد  دردةودد  دو دملتع دن  كو كعدعو نيدو دردةوعس ةدإلانث  كحدت درعدردتيو   دمل دن   كذ كعدعو نيتادم     د  كدعد م   –ر طق  جتد س دملستع  دذ تصد)ي كذ يقد عد نيو دضطتدشت   د
 كو كععو نيو نيعدر ت ة دوين حمد    درادهتل  كو كععو دملتس   حععني  .

 ا   ه ر ةودد ةدرصعسل دخلدنيس  . –قست دراتد ي ةنيا دس  تد اعس) د تختدم   درتسد   دختردس كنخ ص در :األدوات

ةادة   سدت درادتددل ا   ده ر دةودد ةدرصدعسل دخلدنيسد    –كعص ا  تد ج درتسد   لك ك ه ذ كعريدت    د  دسكردة د  ادة دردةدوتل درقدني د   د  در ا  د  ش دتختدم نيا ددس  دتد اعس) : نتائج الدراسة
ا   ده ر دةودد ةدرصدعسل دخلدنيسد   ةادة   سدت درادتددل  –ادة دردةدوتل درقدني د  در ا  د  ش دتختدم نيا ددس  دتد اعس)  6062ريت      دسكردة د  نيعريرد  )درد  لحصدد ً د   دت نيسدتع  رت  جممع يت درتسد  . كع 

ا   ده ر دةودد ةدرصدعسل دخلدنيسد   ةادة   سدت درادتددل ردت  دردةوعس درمدع يت درتسد د . ذ  –رت  جممع يت درتسد    ذ كعريت      دسكردة   اة درةدوتل درقدني      در ا    ش تختدم نيا دس  تد اعس) 
 د  ادة ذ كعريدت    د  دسكردة .ا   ده ر دةودد ةدرصدعسل دخلدنيسد   ةادة   سدت درادتددل ردت  دإلانث درمدع يت درتسد د  –ة درةدوتل درقدني      در ا    ش دتختدم نيا ددس  دتد اعس) كعريت      دسكردة   ا

  ا   دده ر ددةودد ةدرصددعسل دخلدنيسدد   ةاددة   سددت دراددتددل رددت  درددةوعس درمددع يت درتسد دد . كعريددت    دد  دسكردة دد  نيعريردد  )دردد  لحصددد ً د   ددت نيسددتع  –درددةدوتل درقدني دد  در ا  دد  ش ددتختدم نيا دددس  ددتد اعس) 
دردةوعس ةدإلانث   نيقدنيد   ةدرصدعسل دخلدنيسد   ةادة   سدت درادتددل ردت  دإلانث درمدع يت درتسد د . ذ كعريدت  دتةا ادةا   ده ر دةودد  –اة دردةدوتل درقدني د  در ا  د  ش دتختدم نيا ددس  دتد اعس)  6062

 درصعسل دخلدنيس   اق ست دراتددل رت  جممع يت درتسد  .ر ةودد ةا   ه  –دسكردل درةدوتل درقدني      در ا    ش تختدم نيا دس  تد اعس) 
Working Memory Using Stanford –Binet Intelligence Scale (Fifty Edition) And Its Relation to Dyslexia in a 

Sample of Pupils Aged (9-12) Years Old 

Aims: The Study aims at present to detect the type, strength and detect differences of correlation coefficient of the 

relationship between the degree of working memory (non- verbal and verbal) and the degree of dyslexia.  

Sample: A sample of (60) dyslexic pupils (Male and Female) bersus normal in the age group (9-12) years.  

Tools: Test of Diagnostic dyslexia and Stanford – Binet intelligence scale (fifth ed.).  

Results: The results are: There is no correlation between the non- verbal working memory and dyslexia between the two 

study groups. There is no correlation between verbal working memory and dyslexia in group pupils with dyslexia. There 

is no correlation between the non- verbal working memory and between males and females with dyslexia in both study's 

groups. There is no correlation between verbal working memory and among males with dyslexia in both study's groups. 

There is no correlation between verbal working memory and dyslexia among females in group pupils with dyslexia. There 

are no differences between males and females in the correlation coefficient of non- verbal and verbal working memory 

and dyslexia in both study groups.  

 دمة:        ملقا
عك دإل سدد؛   هددي ك قدر )ةًسد نيهًمدد   درددتق م نيدو ح دد  كقدت)ت دررودعث دردديت كريتيدا   جمدد  درددةدوتل درقدني د  ةصدني ا دملتخصصددة   جمدد  درفا د  ة  ددم درد اس راددفل ةعي د    دًتد أل  تهددد   درسد 

نيدت دردةي ك)  لك درعمدد  نيدو در  ددتايت ةدر مددضح درديت كعضددي نيععانكده ةمر ددت  م هددد. نيدو ضردذ نيددمً    تيد  كة  ددعضح د دفريدال دخلدتدت درسددداا  ةد دتختدنيهد ة دا دندريدد   دو ةتيدق د ددتت د هد  دأل
 إبضد   نيععو سداع ره. 1666ةةعسه ش)يل  دم  2999درةي  تنيده  دم  Baddeley & Hitchش)يل ةه تش 

درددتق م  دنيدد  ة سددت دراددتددل خدصدد    نيتح دد  درطاعردد   . ة ئدد  صددقعشتDyslexiaت دراددتددل  ةدملقتة دد  دصددط ًحد شرتيس عسدد د ةكت دددة  درتسد دد  درتده دد  كحددت صددقعشت درددتق م دألود)  دد   ةهددي  سدد
  اتدي  ةتيق درتق د م ةدردتق م. ردةد يقتدت دخل د  هلد. كيًاد ةألو نيد)ل در ني  درقتا   هي كة  نيد)ل يت ادهد درطا   دملتنديتليتاي ضرذ نيو خ   در سر دملتأختل متم   رًئد     دجملتمع ةدأل تل ةدملتس    ة 

ني هدد خدصد  نيمد  درتاعد   درتخطد ن   كة درت ا ةيد درقا  د   دنيد  ةدرق  دد   كق م هةه دملد)ل نيتكرطًد شرعم  نيو دملقدانل دريت يتقتض هلد درطا    هةه دملتح   كث دد دملتس   شإلضدد   ذسكردةهدد شرادتسدت 
  .1669وتل درقدني    ةدريت حنو اصت) )سد   دسكردةهد هبةه درصقعا    درتسد   درتده  . ةدررو ي  دختدض دراتدس ةدرةد 
   .تدسس دذاتتد لك كو درةدوتل درقدني   هلد )ةس    م    دراتددل ةدراهم   دث ة نيو نيععانهتد  ةهةد نيد  ت يتس ةريع) نينع ت  تد    رت  ك ني ة دمل Baddeleyة ت كصدس ش)يل 

 مشكلة الدراسة: 
 ه دك درقتيت نيو دأل ردب دريت كاثست نينع   درتسد   نيو ا  هد: 

ضرذ      درت م نيو كهند  ت    سدرً د لذ كهندد      درت م نيو كو  سر د تندس صقعشت درتق م دألود) ي اصا   دني  ة  ست دراتددل اصا  خدص  دملةوعسل   دملادذت ةدرروعث دملتخصص    -2
رقم  دد  درتق  م دد   دنيدد  ة  دملددتدسس دذاتتد  دد  دنععني دد  شخلطددعسل لضد ي يتوددتك دملسددئعرعو ةكتاددد ت ددهددع) ر وددت نيددو هددةه دملنددع   دملتنديددتل  دصدد    درسدد عدت دألخدد ل دردديت ر ددعح    هددد كددتهعس دك نددقت 

ةدريت أنني  كو حتاق كهتد هد درتق  م   ر ودت نيدو هدةه در سدر  1622ي ديت  دم  12م    درتق  م   خدص  اقت ثعسل خدص     ظ  كتهعس دألةضدال دألني    ة تم ةريع) درت دا  ةدملتداق  درعد        درق
 دملتنديتل.
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 أ. د. أمساء حممد السرسي
 أستاذ علم النفس معهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عني مشس

 د. ميشيل صبحي جملع
 ات العليا للطفولة جامعة عني مشس مدرس علم النفس معهد الدراس

 إبراهيم عرتيس عبد العاطي حممد
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سددت دراددتددل رددت     دد  نيددو هددت ا درتسد دد  لك درعنددو  ددو  ددعال ة دعل درق  دد  ةدراددتةا   نيقدنيدد  دذسكردددل اددة )سريد  درددةدوتل درقدني دد  ة دد  در ا  دد  ةدر ا  دد   ة)سريد      :هدددا الدراسددة
      .21-9نيتقستي دراتددل نيادا  دأل عايد   دملتح   درقمتي  ة درت ني ة ةدرةوعس ةدإلانث 
      نياداد  دأل دعايد شرندتةل درتدر د : كذ يعع دعد نيتسدتاة نيدو درتق د م  21-9  ك م ًةد ةك م ةل ممو مت كنخ صهم اق ست دراتددل    مت ة06كعع ا      درتسد   نيو ة: عينة الدراسة

دذريتمد ي  كذ ياد  دردةودد  دو دملتع دن  كو كعدعو نيدو دردةوعس ةدإلانث  كحدت درعدردتيو   دمل دن   كذ كعدعو نيتادم     د  كدعد م   –ر طق  جتد س دملستع  دذ تصد)ي كذ يقد عد نيو دضطتدشت   د
 كو كععو نيو نيعدر ت ة دوين حمد    درادهتل  كو كععو دملتس   حععني  .

 ا   ه ر ةودد ةدرصعسل دخلدنيس  . –قست دراتد ي ةنيا دس  تد اعس) د تختدم   درتسد   دختردس كنخ ص در :األدوات

ةادة   سدت درادتددل ا   ده ر دةودد ةدرصدعسل دخلدنيسد    –كعص ا  تد ج درتسد   لك ك ه ذ كعريدت    د  دسكردة د  ادة دردةدوتل درقدني د   د  در ا  د  ش دتختدم نيا ددس  دتد اعس) : نتائج الدراسة
ا   ده ر دةودد ةدرصدعسل دخلدنيسد   ةادة   سدت درادتددل  –ادة دردةدوتل درقدني د  در ا  د  ش دتختدم نيا ددس  دتد اعس)  6062ريت      دسكردة د  نيعريرد  )درد  لحصدد ً د   دت نيسدتع  رت  جممع يت درتسد  . كع 

ا   ده ر دةودد ةدرصدعسل دخلدنيسد   ةادة   سدت درادتددل ردت  دردةوعس درمدع يت درتسد د . ذ  –رت  جممع يت درتسد    ذ كعريت      دسكردة   اة درةدوتل درقدني      در ا    ش تختدم نيا دس  تد اعس) 
 د  ادة ذ كعريدت    د  دسكردة .ا   ده ر دةودد ةدرصدعسل دخلدنيسد   ةادة   سدت درادتددل ردت  دإلانث درمدع يت درتسد د  –ة درةدوتل درقدني      در ا    ش دتختدم نيا ددس  دتد اعس) كعريت      دسكردة   ا

  ا   دده ر ددةودد ةدرصددعسل دخلدنيسدد   ةاددة   سددت دراددتددل رددت  درددةوعس درمددع يت درتسد دد . كعريددت    دد  دسكردة دد  نيعريردد  )دردد  لحصددد ً د   ددت نيسددتع  –درددةدوتل درقدني دد  در ا  دد  ش ددتختدم نيا دددس  ددتد اعس) 
دردةوعس ةدإلانث   نيقدنيد   ةدرصدعسل دخلدنيسد   ةادة   سدت درادتددل ردت  دإلانث درمدع يت درتسد د . ذ كعريدت  دتةا ادةا   ده ر دةودد  –اة دردةدوتل درقدني د  در ا  د  ش دتختدم نيا ددس  دتد اعس)  6062

 درصعسل دخلدنيس   اق ست دراتددل رت  جممع يت درتسد  .ر ةودد ةا   ه  –دسكردل درةدوتل درقدني      در ا    ش تختدم نيا دس  تد اعس) 
Working Memory Using Stanford –Binet Intelligence Scale (Fifty Edition) And Its Relation to Dyslexia in a 

Sample of Pupils Aged (9-12) Years Old 

Aims: The Study aims at present to detect the type, strength and detect differences of correlation coefficient of the 

relationship between the degree of working memory (non- verbal and verbal) and the degree of dyslexia.  

Sample: A sample of (60) dyslexic pupils (Male and Female) bersus normal in the age group (9-12) years.  

Tools: Test of Diagnostic dyslexia and Stanford – Binet intelligence scale (fifth ed.).  

Results: The results are: There is no correlation between the non- verbal working memory and dyslexia between the two 

study groups. There is no correlation between verbal working memory and dyslexia in group pupils with dyslexia. There 

is no correlation between the non- verbal working memory and between males and females with dyslexia in both study's 

groups. There is no correlation between verbal working memory and among males with dyslexia in both study's groups. 

There is no correlation between verbal working memory and dyslexia among females in group pupils with dyslexia. There 

are no differences between males and females in the correlation coefficient of non- verbal and verbal working memory 

and dyslexia in both study groups.  

 دمة:        ملقا
عك دإل سدد؛   هددي ك قدر )ةًسد نيهًمدد   درددتق م نيدو ح دد  كقدت)ت دررودعث دردديت كريتيدا   جمدد  درددةدوتل درقدني د  ةصدني ا دملتخصصددة   جمدد  درفا د  ة  ددم درد اس راددفل ةعي د    دًتد أل  تهددد   درسد 

نيدت دردةي ك)  لك درعمدد  نيدو در  ددتايت ةدر مددضح درديت كعضددي نيععانكده ةمر ددت  م هددد. نيدو ضردذ نيددمً    تيد  كة  ددعضح د دفريدال دخلدتدت درسددداا  ةد دتختدنيهد ة دا دندريدد   دو ةتيدق د ددتت د هد  دأل
 إبضد   نيععو سداع ره. 1666ةةعسه ش)يل  دم  2999درةي  تنيده  دم  Baddeley & Hitchش)يل ةه تش 

درددتق م  دنيدد  ة سددت دراددتددل خدصدد    نيتح دد  درطاعردد   . ة ئدد  صددقعشتDyslexiaت دراددتددل  ةدملقتة دد  دصددط ًحد شرتيس عسدد د ةكت دددة  درتسد دد  درتده دد  كحددت صددقعشت درددتق م دألود)  دد   ةهددي  سدد
  اتدي  ةتيق درتق د م ةدردتق م. ردةد يقتدت دخل د  هلد. كيًاد ةألو نيد)ل در ني  درقتا   هي كة  نيد)ل يت ادهد درطا   دملتنديتليتاي ضرذ نيو خ   در سر دملتأختل متم   رًئد     دجملتمع ةدأل تل ةدملتس    ة 

ني هدد خدصد  نيمد  درتاعد   درتخطد ن   كة درت ا ةيد درقا  د   دنيد  ةدرق  دد   كق م هةه دملد)ل نيتكرطًد شرعم  نيو دملقدانل دريت يتقتض هلد درطا    هةه دملتح   كث دد دملتس   شإلضدد   ذسكردةهدد شرادتسدت 
  .1669وتل درقدني    ةدريت حنو اصت) )سد   دسكردةهد هبةه درصقعا    درتسد   درتده  . ةدررو ي  دختدض دراتدس ةدرةد 
   .تدسس دذاتتد لك كو درةدوتل درقدني   هلد )ةس    م    دراتددل ةدراهم   دث ة نيو نيععانهتد  ةهةد نيد  ت يتس ةريع) نينع ت  تد    رت  ك ني ة دمل Baddeleyة ت كصدس ش)يل 

 مشكلة الدراسة: 
 ه دك درقتيت نيو دأل ردب دريت كاثست نينع   درتسد   نيو ا  هد: 

ضرذ      درت م نيو كهند  ت    سدرً د لذ كهندد      درت م نيو كو  سر د تندس صقعشت درتق م دألود) ي اصا   دني  ة  ست دراتددل اصا  خدص  دملةوعسل   دملادذت ةدرروعث دملتخصص    -2
رقم  دد  درتق  م دد   دنيدد  ة  دملددتدسس دذاتتد  دد  دنععني دد  شخلطددعسل لضد ي يتوددتك دملسددئعرعو ةكتاددد ت ددهددع) ر وددت نيددو هددةه دملنددع   دملتنديددتل  دصدد    درسدد عدت دألخدد ل دردديت ر ددعح    هددد كددتهعس دك نددقت 

ةدريت أنني  كو حتاق كهتد هد درتق  م   ر ودت نيدو هدةه در سدر  1622ي ديت  دم  12م    درتق  م   خدص  اقت ثعسل خدص     ظ  كتهعس دألةضدال دألني    ة تم ةريع) درت دا  ةدملتداق  درعد        درق
 دملتنديتل.
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ةحد  دملتدحد  دملتاتنيد  نيدو درر دع    ص   نيتح د  درطاعرد ةد ت دً)د لك نيقدهت درصو  درعة       ت سد   دنو صدقعا  دردتق م كدعثت   د   دت) ةدحدت نيدو ادة  درق  ك دتد)  ةي د  درعمد ةو نيد هم )ةو كندخ 
  .291  1660ةيااعو ح دهتم ةرتيهم هةه درصقعا  دخلط ل. ه   ي  سدنيسي  كدعزيو  

عنيي ر رودعث دذريتمد  د  ةدد د  د  لك  ات كصددس دملتودن دراد ةكن  درتسد دت لك دسكادال  سر د تندس صقعشت درتق م دألود)    اصا   دني  ة  ست دراتددل اصا  خدص  اة كةاد  دملتدسس دذاتتد   .
  %10  كو  سدر    سدت درادتددل ا نيدا 2911كنيمدد   سدر  دإلانث. ةكظهدتت  تدد ج )سد د  نيصدطا  ودنيد  ة 0  ةكو  سدر  دردةوعس   هدد ا نيدا %2ا نيدا حدعديل  2999كو صقعشت درتق م    ددم 

 . ةهةه در سر  ك هت رت  ك ني ة درصو دألة  دذاتدتد ي ةكر دذ ضسةهتدد   درصدو درتدادع ةدخلددنيس دذاتدتد ي. ة د  مدو  1  1662نيو مج   صقعشت درتق م دألود)   . ة ممدو   %1101ةدرعتدا  
  . ةددتة  درتديل يعضي نينيًتد نيو هةه در سر ر تد ج )سد دت كخت :99 – 99  1662

 ( نسب ُعسر القراءة0جدول )
 النسبة سنة الدراسة الباحث
 % 19029 2911 كمحت  عد)
 % 1600 2919  توي درنايت

 % 2002 2991  رت در دصت ك  س
  .119  1662رتيهم  ست دراتددل. ة رت دنم ت   %16نيو ضةي صقعشت درتق م   درصاة درتداع ةدخلدنيس دذاتتد ي  يععو ا  هم  %22ةنيو اة 

هم أبهندم نيتدأختيو   م ةشرتدديل لك زاي)ل  سدر  دألني د . كة  دت يدع)ي ضردذ رتودعي هم ملدتدسس دملقدد ة  ا  ًدد  رتنخصد تم حتتي درت     كنخ ص هعذد درت ني دة  دت يدع)ي لك كسدتهبم نيدو درتق د -1
  ا ً د.  دص  ك ه  ةومد ضوتان  داًاد  كو نيو رتيه   ست دراتددل  ت يان  كق  مً د   نيق م دملعد) درتسد   .

 تددل.س   ةدذ اقدر     ًتد رنقعسهم شذخت ف  و ش ي زني  هم   دص  لو ود ا ةتيا  درتق  م ةدحتل رع  درت ني ة دو   هم ضةي   ست درا ت ينعب هعذد درت ني ة درعم  نيو دملقدانل در ا -2

ا   ده ر دةودد ةدرصدعسل دخلدنيسد     د     د  كومدت  ع  د    –  تسل درتسد دت درقتا د  درديت ك دةردا شرتسد د  دردةدوتل درقدني د  ةدر ا  د  ة د  در ا  د   داهعنيهدد دإلريتد دي ومدد ي اددس دا ددس  دتد اعس) -1
 وق    نيتقستي دراتددل  س م نيت  دأل    ةدذسكردل ا  همد.

  ست درادتددل ردت  جممدع يت درتسد د  نيدو ا   ه ر ةودد ةدرصعسل دخلدنيس   ةاة  –درتديل "ه  كعريت      دسكردة   اة درةدوتل درقدني   ش تختدم نيا دس  تد اعس)    نينع   درتسد   درتسدؤ  درت  سةكم
      ؟ "ةيتاتال نيو هةد درتسدؤ  درت  س  تل كسدؤذت  ت    هي: 21-9ك ني ة دملتح   دذاتتد    ة

 ه  كعريت      دسكردة   اة درةدوتل درقدني      در ا    ةاة   ست دراتددل رت  جممع يت درتسد  ؟ -2
 درقدني   در ا    ةاة   ست دراتددل رت  جممع يت درتسد  ؟ه  كعريت      دسكردة   اة درةدوتل  -1

 ه  كعريت      دسكردة   اة درةدوتل درقدني      در ا    ةاة   ست دراتددل رت  درةوعس درمع يت درتسد  ؟ -2

  ؟ه  كعريت      دسكردة   اة درةدوتل درقدني      در ا    ةاة   ست دراتددل رت  دإلانث درمع يت درتسد  -1

 ه  كعريت      دسكردة   اة درةدوتل درقدني   در ا    ةاة   ست دراتددل رت  درةوعس درمع يت درتسد  ؟ -2

 ه  كعريت      دسكردة   اة درةدوتل درقدني   در ا    ةاة   ست دراتددل رت  دإلانث درمع يت درتسد  ؟ -0

 رقدني      در ا    اق ست دراتددل رت  جممع يت درتسد  ؟ه  كعريت  تةا اة درةوعس ةدإلانث   نيقدني  دسكردل درةدوتل د -9

 درتسد  ؟ه  كعريت  تةا اة درةوعس ةدإلانث   نيقدني  دسكردل درةدوتل درقدني   در ا    اق ست دراتددل رت  جممع يت  -1
 أهمية الدراسة:

  : ا   ه ر ةودد   د   ئد  ةد دق  دذ تنددس  –تل درقدني   ةدر ا    ة   در ا     أبحتث لصتدسدت نيا دس  تد اعس) كقت درتسد   درتده   نيو كةك درتسد دت درقتا   دريت ك دةرا  ع ي درةدوك      تي
      .21-9  ست دراتددل   نيتح    متي  نيهم  ةهي نيتح   درطاعر  دملتأختل ة ضةيةكومت  ع    ةهي  ئ  

 دد   ة ددت كعريدده  تددد ج هدةه درتسد دد  درتده دد  ك  دددس دملتخصصددة 21-9  ةدر ا  دد   ةنيدت  دسكردةهددد اق سددت دراددتددل رددت  درت ني دة ةك  د  كطر ا دد : درع ددعف   دد  ةر قدد  دردةدوتل درقدني دد  ة دد  در ا  دد   
 ر عنو دملرعت ملم  هعذد درت ني ة   نيتدح  نيرعتل نيو درقمت ةدرقم      كا  ص  سر  د تندس هةه درصقعا  ةنيعدريه  دملتراي ني هد.

 هدا الدراسة:
 ني ددة ةدرددةوعس ةدإلانث  نيتقسددتي دراددتددل نيادادد  سد دد  درتده دد  لك درعنددو  ددو  ددعال ة ددعل درق  دد  اددة )سريدد  درددةدوتل درقدني دد  ة دد  در ا  دد  ةدر ا  دد   ة)سريدد    سددت دراددتددل رددت     دد  نيددو درتهتددتف درت

 ث   نيقدني  دسكردل )سري  درةدوتل درقدني   ة   در ا    ةدر ا     اتسري    ست دراتددل.       ةوةرذ هتتف لك درعنو  و دراتةا اة درةوعس ةدإلان21-9دأل عايد   دملتح   درقمتي  ة
 مفاهيم الدراسة:

   دردةدوتل درقدني دWorking Memory ت هدد و دة ةمخدتيو  :(Klein, Juliette, Bisanz & Jeffery, 2000) دملق عنيددت  كتادمو  دق  ددأبهندد "نيصدتس نيسدد ت ملقد  
نيتقدت)ل نيمد : درادتسل   د  دراهدم  ادظ هبةه دملق عنيدت كث دد نيقددتهد ح   كاعم اقم    درتخنيو در نن ةدراعسي ر مق عنيدت انع  نيع ا ةنيقددتهد ةكنم    د   م  ددت نيقت  د ختنيو حمتة)ل ر حت

)ل  دتسهتم   د  دوتسددب نيق عنيددت ريتيدتل"  ةيقت هدد درردحد  لريتد  ًدد   درتسد د  درتده د  شملق عنيددت ةزايةدرتخط ن ةدذ ت تدح  ومد كهند كسد ت دأل دتد)   درتقدتف   د  درر ئد  د  طد  هبدم ةدذحتاددظ 
ةدوتل       شرصاة درتسد ة درتداع ةدخلدنيس  نيو خد   دأل)دد   د  دملاددي س درات  د  ر د21-9أبهند "نيتع ن درتسريدت دريت حيص     هد جممع يت درتسد   نيو ك ني ة نيتس   دملقتن شهلل دذاتتد    ة

ا   ه ر ةودد ةدرصعسل دخلدنيس    ةهةه دملادي س كتامو نيهددم كردتك نيدو ةدتا  دت) نيدو دملعقرددت ة دق   ددم نيقدة كة  – تد اعس) درقدني   ة   در ا    ةدر ا     ةدريت كقت كحت درقعدني  دخلمس  ملا دس 
 ة ق   دم نيقة  لك كةوت درع م  دألخ ل        نيتتداق  نيو ددم  دريت ذ يعريت سدان ا  هد".ياعم اه درردح   ةح  كص  و  م    ةتا دملعقردت    ئتة درةي  عس در  دم 

  (ا   ده ر دةودد ةدرصدعسل دخلدنيسد   –نيا ددس  دتد اعس Stanford – Binet Intelligence Scale – Fifth Edition ت ده شيدو ةكذيدو  :(Bain & Allin, 2005) 
ةدذسكادددد ي    ددد    دددأومت. ةدذ دددتختدم دملقدددتةف رددده يتادددمو كندددخ ص حددددذت  ت اددد  كندددم  درتدددأخت دملقدددت  12-1 دددتسدهتم دملقت  ددد  ةضودددد هم    مدددت يدددفدة  ادددة ةأب ددده "دخترددددس رل دددتد) را ددددس 

Developmental and Cognitive Delay     ت دألةاد  درصنيدس  درتأخت درقا ي  صقعشت درتق م ةدملعهر  درقا  Mental Giftedness   شإلضد   لك دذ دتختدنيدت دألخدت
درتده   أب ه "نيتع دن دردتسريدت درديت حيصد     هدد جممدع يت درتسد د  نيدو ر صعس درسداا  نيم  درتا  م دإلو    عي  ةكحبدث دراتسدت دملقت    ةدرفاعي  ةدرطاعر  دملرعتل"  ةيقت ه درردح  لريتد ً د   درتسد   

دنيد   نيددو    د   شرصداة درتسد ددة درتدادع ةدخلددنيس  نيدو خدد   دأل)دد   د   دت) نيددو دملهددم  د  در ا  د  ةدر اط دد  نيتتسريد  درصدقعا  نيتاددم      سد   ع 21-9  ةك ني دة نيتس د  دملقتدن شهلل دذاتتد  دد
 خ   درتطر ق درات)ي  ذ تخ ص  سر ضودد و        را    ةرا   ".

  سدت درادتددل  Dyslexia: صددب كقتيدو دذحتدد) درقددملي رق دم دأل World Federation of Neurology (1968):  هدي "دضدطتدب حيدتث ردت  دألةادد    د  دردت م نيدو
رتسد د     ةيقت هدد درردحد  لريتد  ًدد   د1660د   دردتةل  ك ا هم ختدت كق  م    د)ي   ةيان عو   دوتسدب نيهدسدت در ني  خدص  درادتددل ةدرعتداد  ةدرتهردي  ممدد يتقددسض نيدع  دتسدهتم درقا  د ". ةمجد

       شرصاة درتسد ة درتداع ةدخلدنيس      دختردس كنخ ص درق ست دراتد ي".21-9درتده   أبهند "نيتع ن درتسريدت دريت حيص     هد جممع يت درتسد   نيو ك ني ة نيتس   دملقتن شهلل دذاتتد    ة

 الدراسات السابقة: 
 رصعسل دخلدنيس  :ا   ه ر ةودد ةد –* درتسد دت دخلدص  دا دس  تد اعس) 
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ا   ه ر ةودد ةدرصعسل دخلدنيس   ةنيا دس  –دملعد    شرتايض دت ةدرتوص   ش تختدم نيا دس  تد اعس)  –اق عدو دراتسل درت رعي  رقدني  دملقدد  دررصتي   Clifford (2009)و  اعس)   )سد  -2
دملعد    شرتايض دت ةدرتوص   ش تختدم نيا دس  تد اعس)  –نيقت   نيت  لنيعد    درت رع نيو خ    دني  دملقدد  دررصتي  ةوس ت رةودد دألةاد  ةدرصعسل درتداق  . هتف درتسد  : هت ا درتسد   لك 

  عدت نيو كةاد    1-0  ةدرًرد كفدة  ك مدسهم اة ة21  ةكعع ا درق    نيو  ت) ة(WISC – IV)ا   ه ر ةودد ةدرصعسل دخلدنيس   ةنيا دس ةوس ت رةودد دألةاد  ةدرصعسل درتداق    –
 دس ا دجتده ني . ةودو ه درذ  تةا    ريعهتي  ا  همد دملتدسس. ةكصدست در تد ج لك كو هةيو دملا د ة نيو كومت دملادي س  تسل     درت رع اصقعشت درتق م   درتايض دت ةدرتوص   دألود) ي

 ا   ه ر ةودد ةدرصعسل دخلدنيس  . – تد اعس) 
ا   دده ر ددةودد درصددعسل دخلدنيسدد    دد  درتم  ددن اددة درقددد)ية ةضةي صددقعشت درددتق م ةضةي دإل د دد   –دا دددس  ددتد اعس)  : اق ددعدو  ددتسل جمددد  درددةدوتل درقدني دد  1621وطددد؛ ةه ددد)ي حسددة درا )سد دد -1

سل دخلدنيس      درتم  ن اة درقدد)ية ةضةي صدقعشت دردتق م ةضةي دإل د د  درقا  د  ا   ه ر ةودد درصع  –درقا   . ة ت هت ا درتسد   لك درتقتف     نيت   تسل جمد  درةدوتل درقدني   دا دس  تد اعس) 
  ك م دًةد ةك م دةل اعد   ئد  نيدو  ئددت درتسد د  دردم ث  26ة ع  ك م دًةد ةك م دةل اعد د96ممد يسدهم   درعنو  و صقعشت درتق م ةدإل د   درقا    ةحمدةر  كنخ صهد. ةا نيا      درتسد د  درع  د  ة

  كقتيددر ةكا ددة 1622ا   دده ر ددةودد درصددعسل دخلدنيسدد  ة –   دد   ةدحنددتدف نيق دددسي  دد   ةهد  دد  كصددهت. ة ددت د ددتختنيا   درتسد دد  نيا دددس  ددتد اعس) 22ة   دد   دتع ددن 21-9ملتح دد  درقمتيدد  ة  د
ل ددتد)  رددت درقنيددن درنددخص. كصدددست در تددد ج لك ك دده كعريددت  ددتةا ضدت )ذردد    2991  ل ددتد)  توددي درددنايت  ةنيا دددس درسدد عك درتع اددي ة1661صدداعت  ددتح  ةاطدسيدد  كنددخ ص صددقعشت درددتق م ة

  6062ا   ه ر ةودد درصعسل دخلدنيس    درتم  ن اة درقد)ية ةو  نيو: ضة  صقعشت درتق م  ةضةي دإل د   درقا      ت نيستع  )ذر   –لحصد      جمد  درةدوتل درقدني   ش تختدم نيا دس  تد اعس) 
دخلدنيسد    درتم  دن ادة ضةي صدقعشت دردتق م ةضة  دإل د د  درقا  د    دت نيسدتع  )ذرد  ا   ده ر دةودد درصدعسل  –ضدت )ذر  لحصد      جمد  درةدوتل درقدني   ش تختدم نيا ددس  دتد اعس)  ةكعريت  تةا

  .1621ةدراوطد؛   6062
 خلدنيس  : نيو درقتض درسداق ر تسد دت درسداا    عو كو  ست تج  تل  ادل     در وع درتديل: ا   ه ر ةودد ةدرصعسل د –كقا ر     درتسد دت دخلدص  دا دس  تد اعس) 

د ا   ه ر ةودد ةدرصعسل دخلدنيس   نيع  ئ    ست دراتددل  ةل د نيع  ئدت كخت  كومدت  معني د   ة دت يتريدع ضردذ نتدثد  دملا ددس. ةهعدة –ذ كعريت )سد    تا   كة كري ر   ك دةرا نيا دس  تد اعس)  -2
 أتيت ك    درتسد   وأةك درتسد دت   هةد درصت).

 ةضع  دراتسل درتم ني  ر صعسل دخلدنيس  نيو دملا دس اة درائدت دإلو    ع   دملخت ا  ةدأل عايد. -1

 ةضع  دراتسل درت رعي  ر صعسل دخلدنيس  نيو دملا دس شملعهر  ةصقعشت درتق م  نيادس   دادي س كخت . -2

 .(CHC)ي ر صعسل دخلدنيس  نيو دملا دس ةدرصتا در  تي نيو خ   كطر ق   تي  ةضع  صتا درتو    درقدني  -1

  :د عس درمد؛: درتسد دت دخلدص  شرةدوتل درقدني   رت  ضةي   ست دراتددل 
ر  نيدعي: )ةس درفو در در  نيدعي ر رم د  ةدردةدوتل اق دعدو  هدم ددم د  دمل طع د  ردت  درت ني دة ضةي   سدت درادتددل ةدخل د  د Reberston & Joanisse (2010))سد د  سيت دتعو ةريدعي ني  -2

. ةكعع دا    د  درتسد د  نيدو درت ني دة نيتقسدتي درادتددل. ة دت درقدني  . ة دت هدت ا درتسد د  لك نيقت د  )ةس ود  نيدو درفو در در  نيدعي ر رم د  ةدردةدوتل درقدني د     هدم ددم د  دمل طع د  ردت     د  درتسد د 
جممع د  دملتقسدتيو   درادتددل ستع  درةدوتل درقدني   هلدعذد درت ني دة   دنو  هدم ددم د  دمل طع د  يتدأثت لهبدا ًدد هبدةه دردناي)ل ةدرقعدس ودةرذ   ه ددك  دتةا ريعهتيد  ادة كصدست در تد ج لك ك ه و مد حتسو ني

 ةدأل عايد    هم ددم   دمل طع     دجتده دأل عايد.
اق دعدو خ د  دردةدوتل درقدني د  ردت  درت ني دة ضةي   سدت درادتددل در مدد ي: هد  هدع  صدعس   دملعدعو  Menfghini, Fizi, Carlesimon, Vicari (2011))سد د  نيا دين ةمخدتيو  -1

ق عنيدددت دررصددتي   دده ينددم  وددةرذ دألصدد دد دررصددتي   ةدملدرصددعيت  اددن؟ ةهددت ا درتسد دد  لك دإلريدادد   ددو درتسدددؤ : هدد  خ دد  درددةدوتل درقدني دد      سددت دراددتددل در مددد ي ي وصددت   دملددعد) در ا  دد  كم ك
دملعدد؛  ةودةرذ دردةدوتل درقدني د  دررصدتي  ردت  نيتقسدتي درادتددل. ةهدةد دخل د  رد س  –ة ت كصدست در تد ج لك كو خ   درةدوتل درقدني       ست دراتددل در مد ي ينم  دخل د  در ا دي  دررصدتي  دملعد   ؟

 نيعد   .  –كص دد اصتي  ةنيق عنيدت اصتي  نياتصًتد  ان     درقرن   دملععانت درصعك    ةرعو يتامو وةرذ 

   در وع درتديل: كقا ر     درتسد دت دخلدص  شرةدوتل درقدني   رت  ضةي   ست دراتددل: نيو درقتض درسداق ر تسد دت درسداا    عو كو  ست تج  تل  ادل   
صدقعشت دردتق م ةهدي  ئد    سدت درادتددل ش دتختدم نيا ددس ا   ده دخلددنيس  ةوددو هدةد ةدضدًود   د ددعسيو   ئد  كومدت حتتيدًتد نيدو  ئددت دتم ةريدع) كي )سد د  ك دةردا دردةدوتل درقدني د  ا ع  هدد نيدع  -2

 درت  سة ر تسد دت درسداا .
 ة  ست دراتددل.كةضوا درتسد دت درسداا  دذسكردل اة و  نيو درةدوتل درقدني   أب عد هد ةكص  ادهتد دملتقت)ل ةشرتديل دملهدم ةدملادي س دريت كا سهد  -1

 صقعسي    درق    اة درةدوتل درقدني   ة  ست دراتددل.سد دت لك ددد ر درتو   ي ةدر كطتا لحت  درت -2

ً  ةكو   سدت درادتددل نيتنيد ًد ًاًقدد  درق    درسرر   اة درةدوتل درقدني   ة  سدت درادتددل أباقد)هدد دملخت اد   ةرعدو د تدتت اقدض درتسد ددت كو دردةدوتل درقدني د  نيتنيد ًد نيسدتا ك دةرا اقض درتسد دت -1
 ةاقاهد درقعس.

دملتقدت)ل ة  سدت درادتددل أباقد)هدد دملخت اد    دملتدحد  درقمتيد  ادة نيدتح يت درطاعرد  ةدملتدهاد   ةهدةد  دت يقدين كو درق    ادة دردةدوتل درقدني د  أب عد هدد ةكصد  ادهتد   ك دةرا نيق م درتسد دت  كاتيًرد -2
 دملتها .دملتدها   ةسدد أتخة هةه درق    صع  مخت   دملتدح  درتدر   ملتح   درق    ا  همد  ت كتع و   نيتح   

 دني    ةكاقدً)د  ت ا  نيو   ست دراتددل. ك دةرا درتسد دت  تل ك عدال نيو درةدوتل درق -0

 كوتت درتسد دت     ك    )سد   درةدوتل درقدني   ة  ست دراتددل. -9

 فروض الدراسة:
جممدع يت درتسد د  نيدو ةادة   سدت درادتددل ردت   ا   ده ر دةودد ةدرصدعسل دخلدنيسد   –يتمم  دراتض درت  س ر تسد   درتده     ك ه "ذ كعريت      دسكردة   اة درةدوتل درقدني   ش تختدم نيا ددس  دتد اعس) 

      "  ةيتاتال نيو هةد دراتض درت  س  تل  تةض  ت    هي: 21-9ك ني ة دملتح   دذاتتد    ة
 ذ كعريت      دسكردة   اة درةدوتل درقدني      در ا    ةاة   ست دراتددل رت  جممع يت درتسد  . -2
 درقدني   در ا    ةاة   ست دراتددل رت  جممع يت درتسد  .  ذ كعريت      دسكردة   اة درةدوتل -1

 ذ كعريت      دسكردة   اة درةدوتل درقدني      در ا    ةاة   ست دراتددل رت  درةوعس درمع يت درتسد  . -2

 د  . ذ كعريت      دسكردة   اة درةدوتل درقدني      در ا    ةاة   ست دراتددل رت  دإلانث درمع يت درتس  -1

 ذ كعريت      دسكردة   اة درةدوتل درقدني   در ا    ةاة   ست دراتددل رت  درةوعس درمع يت درتسد  . -2

 ذ كعريت      دسكردة   اة درةدوتل درقدني   در ا    ةاة   ست دراتددل رت  دإلانث درمع يت درتسد  . -0

 ل درقدني      در ا    اق ست دراتددل رت  جممع يت درتسد  .ذ كعريت  تةا اة درةوعس ةدإلانث   نيقدني  دسكردل درةدوت  -9

 ذ كعريت  تةا اة درةوعس ةدإلانث   نيقدني  دسكردل درةدوتل درقدني   در ا    اق ست دراتددل رت  جممع يت درتسد  . -1

 منهج الدراسة: 
 دملادسو. يكقتمت درتسد   درتده       دمل هج درعصاي دذسكردة
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 عينة الدراسة: 
  ك م ددةل ممددو مت 26  ك م ددًةد ةة26  ك م ددًةد ةك م ددةل نيددو ك ني ددة نيتس دد  دملقتددن شهلل دذاتتد  دد  دملنددفو  إب)دسل صددتا نيتي دد   صددت درتق  م دد  دود  دد  درادددهتل  اعد ددع ة06درتسد دد  نيددو ة    دد   دداكعع 

  ك م دةل 26  ك م دًةد ةة26  ك م ًةد ةك م دةل  اعد دع ة06شرصاة درتسد  ة درتداع ةدخلدنيس  ةة  600092  ةدحنتدف نيق دسي ة260111      دتع ن ة21-9كنخ صهم اق ست دراتددل    مت ة
   ة اس درصاة درتسد  ة. 202622  ةدحنتدف نيق دسي ة260010ممو ي يتم كنخ صهم اْقست دراتددل    اس درقمت دتع ن ة

 اليت رعاها الباحث عند اختيار العينة: الشروط-0
  نيتستاة نيو درتق  م.كذ يعع عد 

 .  كذ يععو رتيهم كنيتدض صو   نينني 

 .   كذ يععو رتيهم ل د   حتو   ةوت  كة صنيت   كة  ا 

 .كذ يقد عد نيو دضطتدشت   در طق 

  دذريتمد ي. –جتد س دملستع  دذ تصد)ي 

 .كذ يا  درةودد  و دملتع ن 

 ةدإلانث. عسكو كععو نيو درةو 

 ش نيع درت م ة شمل ن .كحت درعدرتيو      دأل    يق  

 .كذ كععو نيتام       كعد م 

 .كو كععو نيو نيعدر ت ة دوين حمد    درادهتل 

 .  كو كععو دملتس   حععني 

 ومراحل اختيارها: إجراءات-4
 رتطر دق كث ددد دنصدص دخلدر د  نيدو درتدتسيس  ةحتدا لصدتدف كخة نيعد ا  ل)دسل دملتس   اقت دذكادا   د   دت) نيدو دإلريدتدددت )دخد  دملتس د  ر واددظ   د  در  ددم درقددم ر متس د   ودأو يعدعو د

 نينت  دراصع   نيع كع   حرتل خدص  شرتطر ق. 

  :حتتيت درقت) درع ي أل مدس درق    ةددتة  درتديل يعضي ضرذ 

 ( العدد الكلي ألعمار عينة الدراسة4جدول )

 مج   دملا ت  ت) دراصع  درصو
 لانث ضوعس

 119 102 9 درتداع
 110 269 1 دنيسدخل

 192 201 29 دجملمعال
 2612 دجملمعال درع ي

 
 اع  صو )سد ي.9  9  2  2  2دذخت دس درقنعد ي رقت) نيو دراصع  درتسد    شرصاة درتداع ةدخلدنيس  نيو خ   دخت دس دراصع  درات)ي   كي ة   

 سددت دراددتددل.  ضةي  نيددو ك ني ددة درصدداة راددتز 2612صددع  درات)يدد  شرصدداة درتداددع ةدخلدددنيس  نيددو مج دد  ة  نيددو درا299كطر ددق دختردددس كنددخ ص درق سددت دراتد ددي   دد   ددت) نيددو درت ني ددة ا ددذ ة  
 ةددتة  درتديل يعضي كعزيقهم     دراصع : 

 ُعسر القراءة ذوي( توزيع العينة املختارة لفرز 1جدول )

دجملمعال  9 9 2 2 2 درصو
 لانث ضوعس لانث ضوعس لانث ضوعس لانث ضوعس لانث ضوعس درع ي

 266 11 21 26 26 11 22 11 20 19 26 درتداع
 199 - - 22 11 21 21 19 12 12 22 دخلدنيس

 
 نيو درت ني ة درةي ة رق    هم دذختردس شرصداة درتسد د ة درتدادع ةدخلددنيس   د  دردتسريدت درديت كصد اهم    ئد  ضةي10كصو ي دختردس كنخ ص درق ست دراتد ي  ة تج  و ضرذ حصع  ة   

   ست دراتددل  مته ًتد رإلريتدددت درتدر  .

  (دردةودد ذ دترقد) ا   ده ر دةودد ةدرصدعسل دخلدنيسد     د  هدعذد درت ني دة ملقت د   سدر  ضوددد ود  ك م دة ةك م دةل ذ دتعمد  حمدذ كندخ ص   سدت درادتددل دخلددص ا سدر –كطر ق نيا دس  تد اعس  
 درت ني ة درةيو كا   سر ضوددهم  و دملتع ن.

 1  راطددد  حد  ذ يعدعو  درر   سدت درادتددل ردتيهم دنتنيددو درقددةاي دملدتكرن شرعدردتيو  ة دت) ة1  نيو درت ني ة ممو حص عد      سدر  ضوددد ك د  نيدو دملتع دن  ة دت) ة29)  ت) ةد ترقد  
 كعد م  ذ ترقد) درقدني  درعسدثي.

 ةر در دملتس د  رتدت  م كنخ صدهم ةر ًدد    د  رددد در اسد ة درقددني ة دستندا  درصدو  در اسد   شرقرد د    ةودةرذ دتض درت ني دة دملنخصدة   د دً د ة د ععنيفاًي    د  كحدت دردنني د نيدو دألة
   ك م ًةد ةك م ةل.06  ك ني ة رعريع) نينع ت  اعي  ةر نيعي  رتيهم  ر صري  ت) نيو دملنخصة اق ست دراتددل  ق ً د ة2ة اسً د. ةا دًد     ضرذ  مت د ترقد) ة

 در نيدد  درقتا دد . ةهددةد يتاددق نيددع درتنددخ ص ة  ددو نيسددتع  هددعذد درت ني ددة   نيددد)ل در نيدد  درقتا دد    أصدددس كاتيددتهم درددةديت درع اددي لك كددت؛ نيسددتعدهم   نيق ددم دملددعد) درتسد دد    دصدد   ددعد  دملتس دد
 درا د ي ةدإلو    عي.

 يتم كنخ صهم اق ست دراتددل    اس درقمت  ممدو حصد عد   د  )سريددت نيتكاقد    د  دخترددس كندخ ص درق سدت    ك م ةل ممو ي26  ك م ًةد ةة26  ك م ًةد ةك م ةل  اعد ع ة06مت دخت دس  ت) ة
  ةضردذ اندع  ا   ه ر ةودد ةدرصعسل دخلدنيس       هعذد درت ني ة ملقت    سر  ضود هم –      نيا دس  تد اعس) 12  ست دراتددل  ةحص عد      سر  ضودد كومت نيو ة ضةيدراتد ي اتردةزهم نيقدي  

   ست دراتددل درةيو ص خصعد نيو  ر . ضةي نعد ي ر صروعد نيعد ئة رائ  

 أدوات الدراسة:
   ةهع كحت دذختردسدت دملتخصص    كنخ ص   ست دراتددل   د ً د ة د ععنيفاًي  ر صداعف درمدرد  ةدرتدادع ةدخلددنيس1622دختردس كنخ ص درق ست دراتد ي: ك ت هةد دذختردس  صتل ري ر  ة -2

 دذاتتد ي.
  درتقددتف   دد  ريعد ددر دراصددعس ةدراددعل رددت  دهلددتف نيددو دذختردددس: يهددتف دذختردددس لك كنددخ ص اقددض درصددقعشت دردديت يقددد؛ ني هددد درت ني ددة شر سددر  لك دراددتددل درصدددنيت  ةددهتيدد   نيددو خدد  -ك
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د. ةرع ده دخترددس كنخ صدي  ةردةد وددو   د  نيقدتل دذخترددس د تاددد نيدد)ل دذخترددس نيدو خددسح نيادتسدت درصداة درت ني ة. ةنيو مث  نو دذختردس ر س دختردًسد حتص  ً د هت ه درع عف     نيدد)ل  دت كق معهد
 م.درتداع ةدخلدنيس نيو دملتح   دذاتتد     نيع ضتةسل كو كت دم نيد)ل دذختردس نيع دملتح   درقمتي  ةدراعتي   ةوةرذ د صع  در نيعي رتيه

 ذختردس  ت)اًي كة مجد ً د.ةتيا  كطر ق دذختردس:  عو كطر ق د -ب

   ا ًتد   كساق  كاقد) ك د    هي: 16ةصو دذختردس: يتععو دذختردس نيو ة -ح

  درتقدتف   د  دملادت)دتRecognition Wordدرسد دا   ا دًتد  ةي قدتف أب ده "ل)سدك درتنيدعز دملطرع د  كة دملعتعاد  اصدتاًي ةدرتم  دن ا  هدد  ةنيقت د  دملقده دردةي كعصد ه   16: ةحيتدعي   د  ة
   ةضردذ   دتنيد يط در ني ده 16  ةدملخت اد  ة16  زةرًيدد نيدو درع مددت دملتنددهب  ة16درةي ك هت   ه" ةي قتف لريتد ً د   هةد دذختردس أب ه درتسري  دريت حيص     هد درت م ة نيو خ   درتقتف   د  ة

 حتتيت زةح درع مدت دملتندهب  كة دملخت و.
  هم دملادت)دت Comprehension Word ا دع)   صدع  مجد  ان صد   ةي قدتف أب ده: " دتسل درت م دة   د  درتقدنيد  نيدع ود  و مد    د  حدته ةحمدةرد  درعندو  دو 26حيتدعي   د  ة: ة  

      همه هلد نيو اة كساق  اتد  ".  م  مج   ان ص   كت نيق دهد   ددم  ". ةي قتف لريتد ً د   هةد دذختردس أب ه: "درتسري  دريت حيص     هد درت م ة نيو خ   دخت دس درع م  درصو و   ر ستع

    هم ددم Sentence Comprehensionا ع)   صع  مج  ان ص . ةي قتف أب ه "  تسل درت م ة     درتقدني  نيع جممع   نيدو درع مددت ةحمدةرد  درعندو  دو 26: ةحيتعي     ة  
 حيص     هد درت م ة نيو خ   دخت دس درقردسل درصو و   ر ستعم  مج   ان ص   كت       همه هلد نيو اة كساق  اتد  ". نيق دهد   ددم  "  ةي قتف لريتد ً د   هةد دذختردس أب ه: "درتسري  دريت

 رع دد  )ةو در طددق هبددد".   ا ددًتد    ددس  طددع حتتددعي ودد  ني هددد   دد  كساقدد  ا ددع) خدصدد  داددمعهند. ةي قددتف أب دده " م  دد  كقددتف ة هددم درع مدد  دملعتعادد  كة دملط16دراددتددل درصدددنيت : ةحيتددعي   دد  ة
  د   همده هلدد نيدو ادة كساقد  ادتد    ةضردذ   ود   طقد .  ةي قتف لريتد ً د   هةد دذختردس أب ه: "درتسري  دريت حيص     هد درت م ة نيو خد   دخت ددس درقرددسل درصدو و   ر سدتعم  مج د  ان صد   كدت 

درمدد؛ دملقددد؛ درادم    كة  دد  دملردصدتل  ةيادد س درسدعد  درمدردد  دذ دت تدح كة دنعدم   دد  دملدد)ل دملاددتؤل  ا  مدد يادد س درسدعد  درتداددع  ةياد س درسدعد  دألة    ودد   طقد  دأل عدددس ددن  د   ةيادد س درسدعد 
 دخت دس دراعتل درت  س  كة دراعتل درقدني ". 

 درس ععنيفي  ر ختردس: درعاددل-)
 ةضرددذ اقتضدده   دد   ردد  نيددو ك دددكةل   ددم دردد اس در نيددعي  ةدمل دددهج ةةددتا درتددتسيس  ةاقددض نيددعريهي در نيدد  درقتا دد   تل دذختردددس حبسدددب درصددتا اطتيادد  صددتا د عمددةقدددرصددتا:  دنيددا ني

  .% 266لك  % 16  ةةدملتس ة شملتح   دذاتتد   . ة ت كتدةحا  سر دذكادا   كاقد)ه دألساق   نيو ح   درص د   ةد تع  ةنيت  ني دنيته ر متح   درقمتي 

 نيدو ك ني دة نيتس د  نيصدطا  ودنيد  دذاتتد  د .  ر نيدا 96قتل دذختردس حبسدب درمردت اطتيا  ل د)ل درتطر ق   ات مت كطر ق دذختردس نيتكة ياصد  ا  همدد ك درع دو    د  ةدرمردت:  دنيا ني  
  .6001لك  6022رلاقد) دألساق  نيد اة ة ة  م  نيقدني  دذسكردل اة درتطر ا

 . ة رد  ك ددة  هدةد دملا ددس كاصد ً   ي دعه درردحد  لك كو هدةد 1622ةكا ة صاعت  دتح ة ر  نيو كقتي1662سةيت ة  درصعسل دخلدنيس  : ك ت دملا دس ريدا   ه ر ةودد ة –نيا دس  تد اعس)  -1
دردةودد  ةودةرذ ملقت د   سدر  ضوددد ود  ك م دة ةك م دةل نيدو دملا دس ره د تختدنيدو شرتسد   درتده    دألة  ملقت    سر  ضودد و  ك م دة ةك م دةل ذ دتعمد  حمدذ كندخ ص   سدت درادتددل دخلددص ا سدر  

درقدني   ة   در ا    ةدر ا      ش تردسه نيتني  درتسد      ست دراتددل  ةدرمد؛ ك دة  درقدني  دخلدنيس دخلدص شرةدوتل درقدني   شرتسد   ةدملتامو   دملا دس نيو خ   دأل نط  دخلدص  شرةدوتل ضةي   
 درتده  .
 ددل درس ععنيفي : ك. درعا

  :درصتا: ضوت نيقتب دملا دس ةنيا  ه  تل ةتا نسدب درصتا  ةوت ني هد 

ادي س  ت    لك ك ه يتادق نيدع دمل طدق درقددم را ددس درصتا در دهتي: ةيقين كو دملا دس ذ يتقدسض نيع دمل طق درقدم رر  ته ةنيد يتام ه نيو د) دددت. ةين   وص هةد دملا دس ةنيد حيتعيه نيو ني -2
 دني .تسدت دملقت    ة تسدت درةودد     ةريه دخلصعص   ضعد   دس  تسدت درةودد ني ة كراتيت ا   ه ةح  دآلو  ةوةرذ كتدث   دس درةودد اصا   درا
و دذسكردددل درددةي يرددة كهنددد كادد س نيددصددتا دملاددمعو: ح دد  د ددت ت     دده نيددو خدد    وددص نيعددعانت دملا دددس ةدرتمرددا نيددو وددعو هددةه دملعددعانت كادد س نيددد ياددفض كهنددد كا سدده ةكو ا  هددد  ددتًسد  -1

 نياهعنًيد  دنًيد.

  درتسد د  درتده د  شرقدتض دملدعرين دملا دس  تل ةتا ني هد دذكسدا درتدخ ي ةضرذ  و ةتيق دذسكردل اة درقدني  درعدحت ة   در ا ي ةدرا ي  ةدرتسريد  درع  د . ةدوتا  دد    بدرمردت: ضوت نيقت
 ي ي:  ر ائ  درقمتي  ر تسد   درتده    ان  ومد

 ( 2جدول )
 ابالتساق الداخلي لبينيه اخلامسات حساب الثب

 –دملقدد  دررصتي   دذ تتذ  درعمي دملق عنيدت دذ تتذ  درتو   ي درقعدني 
 درةدوتل درقدني   دملعد   

 لك نيو لك نيو لك نيو لك نيو لك نيو
   
 60119 60922 60199 60022 60960 60209 60112 60222 60119 60912 در ا   

 60926 60299 60190 60299 60111 60961 60122 60122 60192 60020 در ا   
 

 األساليب اإلحصائية: 
 د تختنيا   درتسد   درتده   دأل در ر دإلحصد    درتدر  : 

 نيقدني  دذسكردل دخلطي رر  عو. -2
 قدني  دسكردل درةدوتل درقدني   ة   در ا    ةدر ا     ة  ست دراتددل.در ع دسيتمي  ةضرذ ر عنو  و دراتةا اة درةوعس ةدإلانث   ني "Z"نيقدني   -1

 نتائج الدراسة: 
 ا   ه ر ةودد ةدرصعسل دخلدنيس   ةاة   ست دراتددل رت  جممع يت درتسد  . –ذ كعريت      دسكردة   اة درةدوتل درقدني      در ا    ش تختدم نيا دس  تد اعس)  -2
 ا   ه ر ةودد ةدرصعسل دخلدنيس   ةاة   ست دراتددل رت  جممع   ضةي   ست دراتددل. –ة درةدوتل درقدني   در ا    ش تختدم نيا دس  تد اعس) ذ كعريت      دسكردة   ا -1

 دل رت  درةوعس درمع يت درتسد  .ا   ه ر ةودد ةدرصعسل دخلدنيس   ةاة   ست دراتد –ذ كعريت      دسكردة   اة درةدوتل درقدني      در ا    ش تختدم نيا دس  تد اعس)  -2

 درتسد  .ر ةودد ةدرصعسل دخلدنيس   ةاة   ست دراتددل رت  دإلانث درمع يت  ه  ا  –ذ كعريت      دسكردة   اة درةدوتل درقدني      در ا    ش تختدم نيا دس  تد اعس)  -1

 ا   ه ر ةودد ةدرصعسل دخلدنيس   ةاة   ست دراتددل رت  درةوعس درمع يت درتسد  . – تد اعس) ذ كعريت      دسكردة   اة درةدوتل درقدني   در ا    ش تختدم نيا دس  -2

 ر ةودد ةدرصعسل دخلدنيس   ةاة   ست دراتددل رت  دإلانث درمع   ضةي   ست دراتددل. ا   ه-ذ كعريت      دسكردة   اة درةدوتل درقدني   در ا    ش تختدم نيا دس  تد اعس)  -0

 ا   ه ر ةودد ةدرصعسل دخلدنيس   اق ست دراتددل رت  جممع يت درتسد  . – تةا اة درةوعس ةدإلانث   نيقدني  دسكردل درةدوتل درقدني      در ا    ش تختدم نيا دس  تد اعس)  ذ كعريت -9

 ا   ه ر ةودد ةدرصعسل دخلدنيس   اق ست دراتددل رت  جممع يت درتسد  . –ذ كعريت  تةا اة درةوعس ةدإلانث   نيقدني  دسكردل درةدوتل درقدني   در ا    ش تختدم نيا دس  تد اعس)  -1



 4102 دراسات الطفولة يناير  

 211 ..( -)الذاكرة العاملة ابستخدام مقياس ستانفورد 

 توصيات الدراسة:
هدعذد   سدت درادتددل  عدو دذ دتاد)ل ني هدد   درتقدنيد  نيدع نيمد   ضةينيو خ   در تد ج دريت ختريدا هبدد درتسد د  درتده د   عدو كادتة جممع د  نيدو درتعصد دت ةدرتطر اددت درفاعيد  آلشد ةنيق مدي درت ني دة 

 درت ني ة ةنيو هةه درتعص دت: 
  م  نيقسعتدت ة ا   ةةسش  م  كتامو ك نط  ر ةدوتل درقدني   كقعس نيق دهد ةك  تهد   دن دل درتق  م  . -2
  م  )ةسدت خدص  ات م   درةدوتل درقدني    ةاتدنيج نيتام   هلد. -1

 مد  نيتعدنيد  نيعدعو نيدو كةرددد  كنيدتدض  اسد   ة صدر    ك دو ةكضو ةح ردتل  كةادد   ةشة د   ةودةرذ كخصدد ي  اسدي   كن  دخلتل دإلو    ع   ةدرفاعي  لك حدري  هعذد درت ني ة لك  تيدق -2
 ةكخصد ي دريتمد ي  ةكخصد ي ختدةر  ةنيق م ر ني   تا   كتا   خدص .

 م   شرطتا دريت ك د رهم.ل تد) دملق م نيه ً د  أبو يسد ت     دوتندف هعذد درت ني ة  ةكتاعاًي  رعي يتمعو نيو كعص   نيد)كه درق  -1

 كضتدس   ست دراتددل  مد لضد نيد دوتناعد نيعخًتد. كنخ ص هعذد درت ني ة نيرعًتد و مد كنيعو نيو خ   دأل)ةدت ةدرع د   دملا    ضدت درعاددل درتنخ ص   دملتكاق .  هةد نيو صأ ه كو حيت نيو -2

     نيم   هةه درصقعا  ةو ا   دوتند هد ةدرتقدني  نيقهد. دتقت ع ي م  اتدنيج لسصد)ي  ةكق  م   أل ت ةنيق مي هعذد درت ني ة رعي  -0

 درتقتف     دخلصد ص دملم ن هلعذد درت ني ة ة ادل دراعل ةدراقو رتيهم ح   عو كاع هد. -9

  تم درتقدني  نيع هعذد درت ني ة     كهنم نيتأختةو  ا ً د   هةد نيو صأ ه كو ي عخت نيو   ريهم. -1

 مقرتحات حبثية:
  ج درتسد دت درسداا  ةدرتسد   درتده    تً)د نيو دملافحدت درروم    عو لهبدزهد   مد ي ي:كاثست  تد

   ست دراتددل ةك تكه ةنيق م ه هلةه درصقعا . ضةيلريتدد حبعث ة)سد دت  و و ا   ل)سدك درت م ة  -2
 .)ةس خصد ص و  نيو دأل تل ةدملتس   ةدرت م ة  اسه    دإلصدا  اق ست دراتددل ةنيعدريهتهد -1

 ل. م  حبعث ة)سد دت حع  درق    اة ك عدال كخت  نيو درةدوتل درقدني   ش تختدم نيادي س كخت  ةدألاقد) ةدرتص  ادت دملخت ا  رق ست دراتدد -2

   ست دراتددل خلاض دآلاثس درفاعي  ةدر اس   رق ست دراتددل. ضةي درت ني ة  د     اتاننيج لسصد)ي أل  ت ةنيق مي -1

 دذ تصد)ي. –دوتل درقدني   ة  ست دراتددل   ضعد دخت ف دملستع  دذريتمد ي )سد   درق    اة درة -2

   ست دراتددل. ضةي)سد   دذضطتدشت درس عو   ةدر اس   دملخت ا  درند ق  رت   -0

   ست دراتددل. ضةي)سد   نياهعم درةدت درتوص     رت  درت ني ة  -9

   ست دراتددل. ضةي   ة  ست دراتددل رت  درت ني ة ةعر    و صع  درق    اة درةدوتل درقدني كترق ه)سد    -1

 املراجع:
 .112 – 122   1   ة29   ل هدم اقض دملتني دت در اس     درت رع شألرعس م م د. )سد دت  اس    ة1669ةحممت سزا . ة يدررو   -2
ا  دده دإلصددتدسيو درتداددع ةدخلدددنيس. س دددر  نيدريسددت   دد  ني نددعسل  ريدنيقدد   –س  ددتد اعس)    )سد دد  نيادس دد  ر صدداو  در اسدد   رددةةي صددقعشت درددتق م   دد  نيا ددد1622ة  ددي حدنيددت . ة  درتصددت -1

 درن دزيق  و    دآل)دب.

دإل د دد   ةضةيصدقعشت دردتق م  ةضةي    دتسل جمددد  دردةدوتل درقدني د  دا ددس  دتد اعس) ا   دده ر دةودد درصدعسل دخلدنيسد    د  درتم  ددن ادة درقدد)ية 1621دراوطدد؛ ةه دد)ي حسدة م  نيسدات . ة -2
 .012 – 002   1   ة22درقا   . )سد دت  تا       م در اس  ة

رنقعسي  ر ةدوتل درقدني   وتدر  راصعس دأل)دد درعظ اي ر قم  دت در صدقعسي  ة   تهدد دسدتع  درق سدت دراتد دي ردت  ةظد و دملععانت د  . دضطتدب1660   ةكني  حممع) . ةمجد  ةني   حسو -1
 .211 – 02  2   21     جم   نيستار  درفا   درقتا    ةك ني ة دملتح   دذاتتد

 دندريدت دخلدص   د فدك ر دت كتسيسهم  درادهتل: )دس دراعت درقتيب. ضةي   خصد ص درت ني ة 1662 رت دنم ت ةريدات   ة -2

 ق   ة مشس  نيقهت درتسد دت درق  د ر طاعر .صقعشت كق  م  . س در  )وتعسده  ريدني ضةياتاننيج لسصد)ي ألةاد   در  ق     نيت 1662 ممدو ةوت     ة -0

. ف.   ة -9 . س.   كدعزيو ةسةاًت دإل د   دررس ط  ةزيتدو درستةدةي  نيفمًجد . درقة  و    درفا    ريدنيق  دمل ذ  قع): )دس درعتددب  ضةي   خصد ص 1660ه   ي ةنيدسكة   سدنيسي ةسةاًت
 دددنيقي.
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