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 داء االطف ال المعاقين عق ليا  أثير البيئة فى  أدراسة مق ارنة لت
على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الخامسة فى الريف  

 والحضر
 

  (1)سماء محمد السرسىأ-(2)محمود محمد ابو النيل -(1)مابراهيحمد أ عزة
 (1)إيهاب عيد

 جامعة عين شمس، داباآل ةكلي (2جامعة عين شمس، كلية الدراسات العليا للطفولة (1
 

 المستخلص
 مقياس على أداء األطفال المعاقين علىالبيئة  تاثير من هدفت الدراسة إلي التحقق

جان  واستعان الباحثون بنظريةوالحضر  الريف فى الخامسة الصورة للذكاء بينيه ستانفورد
 كونت عينة الدراسةت نظرية الجشطالت في تفسير اإلعاقة العقلية  بياجيه واالعاقة العقلية

مركز رعاية االطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين ( مفردة من أطفال )60)
(  مفردة من أطفال 30(  مقسمة )ضواحى الجيزة وجمعيه شمس الهدى بقريه طموه   -شمس

، أطفال ضواحي الجيزة يمثلون الريف(  مفردة من 30يمثلون عينه الحضر، )مدينة نصر و 
، المنهج اإلرتباطىو  ،الباحثون المنهج الوصفي المقارن إستخدم الدراسة دراسة وصفية  نوع

محمود أبو : ية للذكاء الصورة الخامسة )اعدادوتكونت ادوات الدراسة من مقياس ستانفورد بين
عداد: محمد إى االقتصادى االجتماعى الثقافى )(، مقياس المستو 2011 وآخرون،النيل 
لمعالجة  ونواستخدم الباحث ،(ونعداد: الباحثإاستمارة جمع البيانات ) ،(2002 البحيرى

فروض الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( الى جانب استخدام 
 :الدراسة من أهمهالت نتائج وصوت، اسلوب تحليل التباين

ين أداء األطفال المعاقين ( ب0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -1
 عقليًا من الذكور واالناث على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الخامسة.

 عقلًيا المعاقين االطفال بين( 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -2
 . البيئي المستوى فى واإلناث الذكور من

 وأوصي البحث:
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االعاقة العقلية من خالل ورش عمل ودروات تدريبية واشراكهم تدريب اسر االطفال ذوى  -1
 فى تخطيط وتنفيذ البرنامج التربوى بالريف

 .عاقاتتاثير البيئة على مختلف اإلالقيام بدراسات تهتم ب  -2
توظيف نتائج تطبيق المقياس استانفورد بينيه الصورة الخامسة في بناء البرامج التي تهدف  -3

 ت التعلميه لذوي اإلعاقة العقلية.إلى التغلب على الصعوبا
 

 مقدمة
بأسدددره،  بدددالمجتمع اهتمامددداً  خدددا  بشدددكل والمعدددوقين عدددام بشدددكل باألطفدددال يعدددد االهتمدددام

 تنميدددة مهددداراتهم علدددى والعمدددل بهدددم وعنايتهدددا اهتمامهدددا بمددددى ورقيهدددا المجتمعدددات تقددددم ويقددداس
 موجدودة هدي نامية فحسب بدلال المجتمعات على تقتصر ال العقلية اإلعاقة ظاهرة إن. المختلفة

 فدددر  أفضدددل مواطنيهدددا لتحقيدددق ومهدددارات ذكددداء بتنميدددة تهدددتم التدددي المتحضدددرة المجتمعدددات فدددي
سدددميرة . )الددددول فدددي بدرجدددة كبيدددرة العقليدددة اإلعاقدددة نسدددبة ارتفددداع ونالحدددظ. االجتمددداعي للتوافدددق
 (196 : 2006أبوغزالة،
 أو للدتعلم قابدل غيدر عقليدا خرالمتدأ الطفدل أن تصدور شيوعا الخاطئة المعلومات أكثر من

 بعددض تنميددة ويمكددن عليدده كبيددر تددأثير لهددا البيئددة أن الدراسددات أثبتددت فقددد صددالل للتدددريب، غيددر
تناولددددت األطفددددال  التدددى دراسدددداتال أهددددم مدددن إمكانياتدددده المهدددارات وفددددق بعددددض وتعليمدددده ، قدراتددده

 تعددد( 2012محمددد، التددي تناولددت مقيدداس اسددتانفورد بينيدده)كمال عبددد الددرحمن  وخاصدده المعدداقين
 يكداد وال العصدور، مر على المألوفة الظواهر من ( Mental Retardation ) العقلية اإلعاقة

–، وتعتبر اإلعاقة العقلية مشكلة من أهم المشكالت التي تهم علماء )النفس منها يخلو مجتمع
و العقلدددي الطدددب( فهدددو حالدددة تظهدددر مندددذ الطفولدددة المبكدددرة يضدددعف فيهدددا النمددد–التربيدددة االجتمددداع 

 (4: 2004،)عادل محمد عبد اهلل ويسوء.
 قددرات بنداء فدي بدارز تدأثير مدن لهدا لمدا أهميدة الحيداة مراحل أكثر من الطفولة مرحلة تعد
كسابه اإلنسان  علمداء مدن الكثير عليه أكد ما وهذا شخصيته، وتكوين المختلفة السلوك أنماط وا 
 .والتربية النفس
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 دراسةمشكلة ال
 هذه الطفولة ، مرحلة في والسيما المعاقين شخصية تشكيل في رئيسا دوراً  ىتؤد البيئة إن
 المجاالت شتي في تربوية، وأساليب وسائل من حولها ما بكل واضحا تأثيراً  تتأثر التي المرحلة
 توفير أهمية على يؤكد مما األخرى، المجاالت من وغيرها واالجتماعية واألكاديمية النفسية
 للمعاقين. المناسبة  البيئة

(Sadlik, Izquierdo, and Fatigante, 2010: 36; Tchibozo, and Pasteur, 

2007: 38; Gilman, Meyers, and Perez, 2004: 31) 

 شيرين عبد الحي عبد السالم هذا ما أكدته معظم الدراسات العربية واألجنبية مثل دراسة
وجود  اسات التى أكدت علىوغيرها من الدر  (Sen&Yurtsever,2007)دراسة:(، 2019)

 عالقة دالة إحصائيًا بين البيئة وباإلصابة باإلعاقات العقلية لدى عينة من األطفال.
اإلعاقة من الظواهر المألوفة، وال يكاد مجتمع يخلو منها، وتلقى اإلهنمام من جانب 

لقرن اتفاقًا المجتمعات والمؤسسات والمنظمات الدولية. لقد ظهرت في األونة األخيرة من هذا ا
" أوالنق  Mental Retardationدوليًا على محو أي مصطلحات عن التخلف العقلي "

" ومهما يكن من Mental Subnormalأو الضعف العقلي " Mental Deficiencyالعقلي 
أمر هذه المصطلحات التي تعبر بطريقة ما عن مفهوم اإلعاقة العقلية، فنحن نميل إلى 

داثة وهو المعاقين عقليًا، وتبدو لي مبررات استخدام هذا المصطلل استخدام مصطلل أكثر ح
حيث يعبر عن اتجاه إيجابي في النظرة إلى هذه الفئة، في حين عبرت المفاهيم القديمة اتجاه 

 سلبي ضد هذه الفئة.
إن اإلعاقة العقلية عادة ما تتصل بالسلوك التكيفى للفرد وقدرته على التعامل مع 

به والشخ  المعوق عقليًا هو الشخ  الذى لديه مستوى متدنى من االداء  المجتمع المحيط
الوظيفى العقلى والذى يقل مستواه عن متوسط الذكاء بانحرافين معياريين، ويصاحب ذلك خلل 

سنة، سواء كان هذا  18واضل فى السلوك ويظهر فى المراحل النمائية من الميالد وحتى سن 
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الروسان، فاروق ة أو مكتسبة أدت إلى ضعف القدرة العقلية )العائق ناتج عن أسباب وراثي
2003 :25) 

( مددن الدراسددات المهمددة التتددي تناولددت المعدداقين  2015وتعتبددر دراسددة )والء أحمددد الريفددي،
مددن أهددم  دراسددات علددم الددنفس فددي اإلعاقددة  دراسدة فارقددة لمقيدداس اسددتانفورد بينيدده، وكددذلك دراسددة

أكدددت علددى أن أداء ذوي االعاقددة (، Megan L,Rabon,2011) ميجددا روبددن العقليددة دراسددة
الحركية والجسدية في االختبارات غير اللفظية التي تتطلب مهارات حركية مثل مجال المعالجدة 
البصرية المكانية في حين انخفض أداء االضطرابات النمائية في االختبارات اللفظية  التواصدل 

 اللفظي  ".
ت شددددديدة عنددددد تطبيددددق مقدددداييس الددددذكاء علددددى األطفددددال دائمددددا مددددا يضددددع العلمدددداء تحددددذيرا

المصددابيين بددالتخلف العقلددى، وفددى الواقددع شددكك كثيددر مددنهم فددى مدددى صدددق ومالءمددة اسددتخدام 
هذه المقاييس مع االطفال المعاقيين عقليدًا وذلدك بسدبب الخلدل الشدديد فدى عمليدة التواصدل لهدذه 

 . الفئة
ستانفورد بينيه )الصورة الخامسة( فأصبل ووفقًا لذلك اجريت عدة تعديالت على مقياس 

المقياس يستخدم اختباريين لتحديد المسار اللفظى والمسار غير اللفظى وذلك لتحديد نقاط 
البداية المالئمة للمفحو  ، وتنفرد الصورة الخامسة لمقياس ستانفورد بينيه بأن نسبة الذكاء 

 –ية وهى )االستدالل السائل غير اللفظى تغطى كل العوامل المعرفية الخمسة الرئيس
 الذاكرة العاملة( –المكانيه  -المعالجة البصرية -المعرفة -االستدالل الكمى 

وبناء على ما سبق تتبلور مشكلة الدراسة الحالية فى مدى االستفادة العلمية من مقياس 
 البيئيةالتأثيرات ستانفورد بينيه والتأكد من صدق وثبات هذا المقياس فى الكشف عن طبيعة 

 والفرق بينها لدى االطفال المعاقيين عقليًا فى الريف وفى الحضر.
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 همية الدراسةأ
 ى:ف بحثتتحدد أهمية ال

 :وتشملاألهمية النظرية 
 داء العقلدى باسدتخدام مقيداس سدتانفورد فى إظهدار تدأثير البيئدة علدى األ الحالي بحثاسهام ال

 .(هالعقلى هعاقبينيه فى مجال ذوى االحتياجات الخاصة )اإل
 الحالي فى تقييم صدق الصورة الخامسة من مقياس ستانفورد بينيده فدى مجدال  بحثاسهام ال

 اإلعاقة العقلية.
 المعاقيين  لألطفال التعليمية المواد تقديم في األفضل الطريق إلى والمدرسين الوالدين إرشاد

 .عقلياً 
 :وتشملاألهمية التطبيقية 

 نفورد بينيه الصورة الخامسة في بناء البرامج التي تهدف توظيف نتائج تطبيق مقياس استا
 إلى التغلب على القدرات الضعيفه لذوي اإلعاقة العقلية.

  مساعدة المتخصصين والعاملين فى مجال علم النفس االطفال لفهم اكبر للطريقة التى
 .تتفاعل بها القدرات العقلية لوقايتهم 

  ت التى تساعد على معرفة كيفية التعامل مع بمجموعة من التوصيا بحثال اخرج هذيقد
األطفال ذوى اإلعاقة العقلية وكذلك المساعدة فى وضع برامج عالجية تتناسب مع هذه 

 الفئة ومع مستويات ذكائهم.
 

 الدراسة:اهداف  
الكشف عن الفروق بين االطفال المعاقيين عقليًا فى الريف وفى الحضر : سىالهدف الرئي

 ظى وغير اللفظى لمقياس ستانفورد بينيه.على المجاليين اللف
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 : أهداف فرعية
 أداء األطفال المعاقين عقليا )الذكور واإلناث( على مقياس بين فروق ال عن الكشف

 .ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الخامسة "
  الذكور) عقليا المعاقين االطفال لدى البيئي المستوى فىالكشف عن الفروق بين 

 (".واإلناث
 

 الدراسة  فروض
توجد فروق ذات داللة إحصائية فى أداء األطفال المعاقين عقليا )الذكور " الفرض االول :

 ."واإلناث( على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الخامسة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية فى المستوى البيئي لدى االطفال المعاقين " :الفرض الثانى 

 ."عقليا )الذكور واإلناث(
 

 سابقةالدراسات  ال
 تمثلت الدراسات السابقه في ثالث محاور:

 ة العقلية:واإلعاقـة ــالبيئالمحور األول: أواُل:الدراسات التي تناولت 
 ( دراسة.15تناول مجموعة من الدراسات المحلية والعربية واألجنبية  )

ملوثات  ر بعضبين انتشا العالقة(، بعنوان 2019شيرين عبد الحي عبد السالم) دراسة: -1
الهواء واحتمالية ظهور أنماط سلوكية متباين تنذرباإلصابة بإعاقات عقلية لدى عينة 

هدفت  هذه الدراسة  إلى وصف وتحليل مظاهر تلوث ،من األطفال )دراسة تنبؤية(
مظاهر تلوث الهواء في مدينة شبرا الخيمة وتوضيل ملوثات الهواء في هذه المنطقة 

باشر وغير المباشر على األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة ، السكنية،التأثير الم
استخدمت الباحثة منهج المسل االجتماعي بالعينة تمو استخدام أدات مقياس اضطراب 
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مقياس اإلنذار المبكر لإلصابة باالعاقة ، نق  االنتباه وفرط الحركة.)اعداد الباحثة(
جتماعي.)إعداد د.عبد العزيز مقياس التفاعل اال،العقلية. .)اعداد الباحثة(

عداد د. محمود أبو النيل(،(2013الشخ ، مقياس تقدير ،قائمة كورنال الجديدة)تعريب وا 
( 50الدراسةعينة قوامها)تمت  (2015وآخرون، المشكالت السلوكية)إعداد د. محمد رياض

توجد  اسة(إناث،أهم نتائج الدر 9( ذكور، و)41طفاًل في مرحلة الطفولة المتأخرة، مقسمين )
عالقة دالة إحصائيًا بين انتشار بعض ملوثات الهواء وبين متوسط درجات األطفال على 
المقياس العقلي والمعرفي الحتمالية ظهور أنماط سلوكية متباينة تنذر باإلصابة باإلعاقات 
العقلية لدى عينة من األطفال، توجد عالقة دالة إحصائيًا بين انتشار بعض ملوثات الهواء 

ين متوسط درجات األطفال على  مقياس التفاعل االجتماعي الحتمالية ظهور أنماط وب
سلوكية متباينة تنذر باإلصابة باإلعاقات العقلية لدى عينة من األطفال،توجد عالقة دالة 
إحصائيًا بين انتشار بعض ملوثات الهواء وبين متوسط درجات األطفال على  قائمة 

هور أنماط سلوكية متباينة تنذر باإلصابة باإلعاقات العقلية كورنال الجديدة الحتمالية ظ
 .لدى عينة من األطفال

، بعنوان الصعوبات التي تمربها عائالت األطفال من (Sen&Yurtsever,2007)دراسة: -2
هدفت الدراسة التعرف على آراء والدي األطفال المعاقين في  ذوي االحتياجات الخاصة

يحتاجه الوالدان من خالل المشاركة في الجمعيات ومراكز  تركيا،التعرف على الدعم الذي
اإلعاقة، استخدمت الدراسة استمارة االستبيان،أهم نتائج الدراسة أن معظم األباء يفتقدون 

أثر الوضع العائلي  إلى المعلومات الكافية عن طبيعة الحالة التي يعاني منها أبنائهم
 ي تحتاجه األسرة.واالقتصادي على مواكبة متطلبات الدعم الذ
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في هذا  الباحثة دراسات تناولت المحور الثانى :دراسات تناولت اإلعاقة العقليــــة:
 ة.دراسة ميدانية ما بين محلية وعربية وعالمي (18عرض ) المحور اإلعاقة العقليددددة من خالل

ام (، بعنوان فاعلية برنامج تدريبي قائم على استخد2019دراسة أيمن حلمي وأخرون) -1
هدفت هذه  الدراسة ،التابلت وشبكة االنترنت في تعليم التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية

التحقق من فاعلية برنامج تدريبي قائم على استخدام التابلت وشبكة االنترنت في تعليم 
مكونة  عينة الدراسة، استخدمت الدراسة المنهج التجريبي ،التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية

ر اختبا هي أدوات الدراسة، (إناث11( ذكور،)9وتلميذة  مقسمة إلى:) ( تلميذ20من)
تحدث والكتابة اختبار تحصيلي لقياس مهارات القراءة والستانفورد بنييه الصورة الخامسة، 

ظهور تحسن لدى تالميذ المجموعة  أهم النتائج، البرنامج التدريبيواالستماع والحساب، 
ومدى أهمية استخدام التابلت وشبكة لبرنامج التدريبي، دل على فاعلية االتجريبية مما ي

 االنترنت في تعليم هذه الفئة.
لتدريب على المهارات االجتماعية، للمراهقين  بعنوان: " (Elliott, 2002)دراسة إليوت  -2

رات االجتماعية مدته عشر امج للمهانبر  تطبيقهدفت الدرسة ”ذوي اإلعاقات الذهنية
خدم الباحثون نوعين تدريبية وجلستين للقياس القبلى والبعدى، اسجلسات ت 8مل تش أسابيع

من تقدير التحسن فى تعلم المهارات االجتماعية، نموذجًا يمأل من قبل المعلم وآخر من 
التواصل ، مهارات االستماع قبل التلميذ، وقد اشتمل البرنامج على األنشطة التالية:

مراهقا ومراهقة من  11ت الدراسة على طبق،فهم لغة الجسم، توكيد الذات، البصرى
 الدراسةنتائج أهم  سنة(15 – 14المتخلفين عقليًا القابلين للتعلم تتراوح أعمارهم ما بين )

تقييم المعلم البعدى أظهر أن أفراد العينة تحسنو بشكل ملحوظ ، بينما أفراد العينة يرون 
ارجع الباحث النتيجة إلى ، جتماعيةالتدريب على المهارات االأنهم أقل بكثير مهاريًا بعد 
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تطبيق البرنامج على أفراد العينة وذلك لصعوبة اسنخدام نموذج التقييم الذاتى  هصعوب
 الفراد العينة.

ون الباحث تناول: استافورد  بينيه وذوي االحتياجات الخاصة:ور الثالثـــالمح
دراسة ميدانية ما بين محلية  (12عرض ) في هذا المحور اإلعاقة العقليددددة من خالل دراسات

 ةوعربية وعالمي
 االحتياجات ذوي مشكالت، بعنوان (2017وآخرون) بدوي السعيد محمود: دراسة -1

 الصورة بينيه  ستانفورد مقياس استجاباتهم على ضوء لعالجها في ومقترحات الخاصة
 تذوي االحتياجا ىلد مالت التعلكالتعرف على بعض مشهدفت الدراسة  ،الخامسة

 بينيه  ستانفورد سعلى مقيا ماباتهستجاا وءجها في ضاللعت مقترحا يم،وتقد لخاصةا
( تلميذ 64، استخدمت  الدراسة المنهج الوصفي، تكونت العينة  من )الخامسة الصورة

( ذوي 15( تلميذ ذوي  صعوبات التعلم، )18(  تلميذ من العاديون،)15موزعين على)
أدوات ، ( ذوي إعاقة عقلية16النشاط الزائد، )اضطراب قصور االنتباه المصحوب ب

 هتباالنا قصور سمقياه(، 1416يدان السرطاوي،ز  د:إعدا) صعوبات التعلم سمقياالدراسة 
المستند إلى المعايير الدليل التشخيصي واإلحصائي، إختبار رسم الرجل  ةطلمفر ا ةحركلوا

ئة أكثر من فئة ، بينما تنفرد )جودانف هاريس(،أهم نتائج الدراسة توجد أوجه قصور لدى ف
فئة ما ببعض أوجه القصور عن غيرها ، مما يستلزم وجود آليات تعليمية وتدريسية 
وتربوية تراعي معالجة تلك المشكالت عند التعامل مع كل فئة، وجود مشكالت بارزة لدى 

بصري ، تالميذ ذوي اإلعاقة العقلية في التصور البصري ، وفي االنتباه ،وفي التمييز ال
  وفي الطالقة اللفظية.

(، بعنوان  "مقارنة األداء على Megan L,Rabon,2011: ميجا روبن )دراسة  -2
مقياس ستانفورد بينيه الصورة الخامسة بين ذوي االعاقة الحركية واالعاقة العقلية 
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( شخصًا 22( أشخا  من ذوي الشلل الدماغي،)9تكونت عينة الدراسة من ) والعاديين" ،
( طفاًل من 104( شخصًا من ذوي االعاقة الحركية ،)13القصور في العظام ،) من ذوي

( سنة ،استخدمت الدراسة 18-3األطفال ذوي االعاقة العقلية ، تتراوح أعمارهم بين)
" ، حيث طبق االختبارات اللفظية الخمسة، SBSمقياس ستانفورد بينيه الصورة الخامسة"
سة للمقارنة بين المجموعات المختلفة  أسفرت نتائج وكذلك االختبارات غير اللفظية الخم

الدراسة أن مجموعة العاديين كانوا أعلى أداء من باقي المجموعات في حين كانت 
مجموعة ذوي القصور العظمى أعلى مجموعة ذوي القصور العظمى أعلى أداًء  من ذوي 

 بالمقارنة بالعاديين االعاقة العقلية وذوي االضطرابات النمائية، لكنها كانت أقل أداءً 
وانخفض أداء ذوي االعاقة الحركية والجسدية في االختبارات غير اللفظية التي تتطلب 
مهارات حركية مثل مجال المعالجة البصرية المكانية في حين انخفض أداء االضطرابات 

 .النمائية في االختبارات اللفظية التي التواصل اللفظي
 

 مف اهيم البحث

 لبيئـــــة:مفهــــــوم ا -1
في لسان العرب:  األصل اللغوي لكلمة بيئة هو الجذر، قال ابن منظور: تعريف البيئة لغويا

 َبَوَأ: باء إلى الشيء َيبوء َبوًءا؛ أي رَجع.) بن منظور(
يَمانَ  ﴿ - تعالى -وتبوَّأُت منزاًل؛ أي َنزلُته، وقوله  ُؤوا الدَّاَر َواإلإِ [، جعل 9الحشر:[﴾  َوالَِّذيَن َتَبوَّ

ندده لحسددن البيئددة؛ أي: هيئددة التبددووء، والبيئددة والبدداءة والمبدداءة :  اإليمددان محددالم لهددم علددى المثددل، وا 
 المنزل، وباءت ِبيَئة سوء. )لسان العرب(

وهدو تقريًبدا  -وقد تمَّ اسدِتعمال كلمدة البيئدة بمعندى الحدال الدراهن للمكدان المحديط باإلنسدان 
كن الخيار األول والوجه األكثر استعمااًل عندد العدرب، وعلدى كدل  لم ي -المعنى الُمستعَمل اليوم 

فالُمصَطلل قطدع هدذه المرحلدة وبدات ُمسدتعَماًل بسالسدة ووضدوح؛ ذلدك أن المقصدود بالبيئدة عندد 
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-21:  2008القحطدداني، .(أكثددر الُمتحددد ثين بهددا هددو: المكددان أو الحي ددز الُمحدديط باالنسددان 
24) 

 طبيعية مكونات من باإلنسان يحيط ما كل هي البيئة أن الباحثة ترى التعريف االجرائي للبيئة:
 مجاالت كافة فى وتأثر في األطفال ذوي اإلعاقة العقلية تؤثر وجل( عز الخالق )أوجدها أي

 حياته االجتماعية.
 األطفال: -2

الطفل في مفهوم الفقهاء هدو الولدد الصدغير مدن اإلنسدان ، ويبقدى  التعريف االصطالحي للطفل:
 (7هذا األسم له حتى يميز، وقيل حتى الحلم )قانون :  

والمقصود بالطفل يمكن أخدذه مدن اتفاقيدة حقدوق الطفدل ، حيدث نصدت المدادة األولدى منده 
على تعريف الطفل بأنه ،"كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره مالم يبلغ سن الرشد قبل 

 ،ل الصدددددادرة مدددددن هيئدددددة األمدددددم المتحددددددةذلدددددك بموجدددددب القدددددانون المنطبدددددق عليددددده" )وثيقدددددة الطفددددد
 (3:  1991المادةاألولى،

الطفدددل صدددغير السدددن الدددذي يعددداني مدددن إعاقدددة عقليدددة وتدددأثره بالبيئدددة  التعريـــف اإلجرائـــي للطفـــل:
 المحيطة به.

هي عيب يرجع إلى العجز الذي يمنع الفرد أو يحد من قدرته على أداء مفهوم اإلعـــاقة: 
: 1999مليكه، لويس  جنس والعوامل االجتماعية والثقافية )دور طبيعي بالنسبة للسن وال

 6.) 
: بأنها إعاقة تمتاز AAIDDتعريف الجمعية األمريكية لإلعاقة العقلية ة: مفهوم اإلعاقة العقلي

بمحددات ملحوظة في كل من القدرات الوظيفية الذكائية وفي السلوك التكيفي، والذي تظهر 
ات االجتماعية والمهارات الذكائية التكيفية، ويظهر هذا العجز آثاره في اكتساب الطفل للمهار 

:  2001،الصمادي  وجميل عبدالعزيزالسرطاوي، القريوطي يوسف ) ,عاًما 18قبل سن 
 98) 
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( بأندده نددوع مددن النظددام أو 41: 2000عرفدده كددل مددن زكريددا الشددربينى، ويسددرية صددادق ) 
ثددددل هددددذا التنظدددديم يصددددل الخبددددرة السددددابقة التركيددددب االنتقددددائي فددددى التنظدددديم العقلددددى للشددددخ ، وم

بالحددداالت الجاريدددة لألشدددياء واألهدددداف التدددى تعمدددل كثيدددرا، فالمفددداهيم نظدددم ذات عالقدددات تكوينيدددة 
 هامة فيما بينها وذات وظائف ديناميكية فى تحديد مسار عملية التفكير الجارية .  

 العقلددي الددنق  مددن حالددة أنهددا علددى العقليددة اإلعاقددة( 2000) الزيددود فهمددي نددادر يعددرف
 تكدون وقد العصبي الجهاز مركز في اإلصابة عن ناشئ مرض عن أو التغذية سوء عن ناتجة
 .(20 -19 ،2000، الزيود فهمي نادر. )الوالدة أثناء أو بعد أو قبل اإلصابة هذه

الناتجة هي اإلصابة التي تصيب الطفل وينتج عنها اإلعاقة العقلية : التعريف االجرائي لإلعاقة
 ممارسة انشطة الحياة العادية. بيئيه التي تحدأو تمنع الطفل منن عدة اسباب وراثية او م

يعد مقياس ستانفورد بينيه للذكاء من أكثر المقاييس تطورًا ؛ حيث : مقياس ستانفورد بينيه
" ، وحتى صدرت الصورة الخامسة علي يد 1905توالت عملية تطويره منذ اصداره األول عام "

" وتبنت جامعة عين شمس متابعة وتقنين هذا المقياس في "Roid,G "2003عام "جال رويد 
تحت اشراف ومراجعة  ‘عبد الموجود عبد السميع ‘د طهمحم ام باعدادهذه الصوره صورته وق

 محمود أبوالنيل.األستاذ الدكتور / 
 لالسدائ االسدتدالل هدي أساسية عوامل خمسة قياس إلي للمقياس الخامسة الصورة تهدف

Fluid Reasoning ، المعرفدة Knowledge ، الكمدي االسدتدالل ، Quantitative   
Reasoning المكانية – البصرية المعالجة Visual – Sptial العاملة والذاكرة   Working 

Memoryوغيدر اللفظدي المجدال : رئيسدين مجدالين علدى العوامدل هدذه مدن عامل كل ، ويتوزع 
 مدن كدل فدي الخمسدة العوامدل مدن عامدل كدل وتقيديم قيداس إلمكدانبا وبالتدالي أصدبل . اللفظدي
 عشرة يعطي مما ) اللفظي وغير اللفظي السائل االستدالل مثالً  ( وغير اللفظي اللفظي جانبية

 العوامدل مدن واحدد لكدل ) لفظدي وغيدر لفظدي ( اختبدارين بمعددل  Subtests فرعيدة اختبدارات
 .الخمسة
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،  فرعيدة اختبدارات عشدرة مدن تتكدون بينيدة سدتانفورد قيداسم مدن الخامسدة الصدورة فدنن وهكدذا
 .العاملي  بالمؤشر يسمي لما مقياًسا العامل نفس داخل االختبارات من زوج كل يشكل وبحيث

Factor Index 
 العوامدل تحت أحدد يندرج العشرة الفرعية االختبارات من فرعي اختبار كل فنن هذا وعلى

 فرعدي كل اختبدار يتكون ) اللفظي وغير اللفظي ( لرئيسينا المجالين من واحد وتحت الخمسة
 إلدي مدن األسدهل تبددأ ( الصدعوبة متفاوتدة Testlets المصدغرة االختبدارت مدن مجموعدة مدن

 6 إلدي3 مدن مجموعدة مدن بددورها المصدغرة االختبدارات مدن واحدد كدل ويتكدون . ) األصدعب
 التدي تدم المشدكالت أو المهدام وأ الفقدرات وهدي ، متقدارب صدعوبة مسدتوي ذات مهدام أو فقرات
 الرشديدى، علدى،  2011 ود أبدو النيدل وأخدرونمباشدر. )محمد بشدكل فيهدا المفحدو  اختبدار
2011) 

 مفهوم الريف والحضر:
علي هي التي تتكون من أكبر من )ليقول ) أن المدن ( Brees) تعريف بريس

إلحصائية ، إال أنه غير وربما كان هذا التحديد العددي مالئما لألغراض اساكن  ( 20000)
  مفيد من الناحية السوسيولوجية ، ثم إن هناك عدم اتفاق على العدد في كثير من بالد العالم

 ( 72: 2000السيد، العاطي عبد )السيد
للجهاز المركزى للتعبئه العامه واألحصاء فليس من السهل وضع  2017طبقا لألحصاء 

م واألختالف بين الدول فى تعريف مناطقها تعريف محدد للتحضر ألتساع أبعاد المفهو 
الحضريه باألضافه الى أختالف المفهوم من الدول الواحده من وقت لآلخر وبالنظر إلى 
صعوبه التمييز بين السكان المتحضريين إجتماعيًاوثقافيًا وغير المتحضريين حتى فى المدينه 

 السكان أعتمدوا على  الواحده علماء
 متقاربين معنيين على للداللة التحضر مفهوم االجتماعية العلوم في الباحثون ويستخدم

 وبمعنى أحياناً  وصفي بمعنى المفهوم فيأتي ذاته، الوقت في ومترابطين األحيان، من كثير في
 أحياناً  تحليلي
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 عدد إجمالي إلى قياسا الحضر سكان نسبة لمعرفة يستخدم التعبير األولى، الجهة فمن .أخرى
 المعادلة ستخدامالنسبة با هذه تمع وتستخل المج في السكان

                                     
 محافظات أربع فهناك والحضر، الريف بين للتفرقة اإلداري وأخذت مصر بالمعيار

والعشرين محافظة وهى )القاهرةواالسكندريةوبورسعيدوالسويس(وهذه  السبعة م حضرية
 في إليها المشار العناصر فا استناًدا إلى المزيج منالمحافظات ال تضم بين حدودها ري

 %57،6لتبلغ  2017بينما نجد أن نسبه سكان الريف قد سجلت أعلى معدالتها عام .التعريف
األخير.نجد أن عدد ونسبه  التعداد في ما حد ممايشير إلى تقل  النمو الحضرى إلى

البسيطه إلى المطلقه طبقًا سنوات فأكثر( من ذوى الصعوبات )األعاقه ( 5المصريين )
بلغ  2017للتعريف الحديث للتعبئه العامه واالحصاء وفقًالمحل األقامه والمحافظات عام 

مليون ويوجد أكبر  8.37أجمالى عدد األفراد ذوى الصعوبات من الدرجه البسيطه إلى المطلقه 
مليون فردًا وتأتى  1.181عدد لألفراد ذوى الصعوبات فى محافظه القاهره والذى بلغ عددهم 

  ألف فرد وأقل عدد لذوى الصعوبات.  775محافظه الجيزه فى المرتبه الثانيه بحوالى 
 

 اإلطار النظري للدراسة
 النظريات المفسرة لإلعاقة العقلية:

يرى العالمة بياجيه أن  نظرية جان بياجي في النمو العقلي وعالقتها باالعاقة الذهنية: -1
لتكيف للبيئة وأن تطور ونمو هذه القدرة يمر خالل سلسلة من الذكاء هو القدرة على ا

مراحل النضج وتعتبر نظريته في نمو الذكاء من نماذج النظريات الفريدة في نوعها ألنها 
 (46: 2007مفهومًا متكاماًل للذكاء في توعيته وتطوره.) ماجدة بهاء الدين السيد عبيد،

يرى العالمة ويرتر وستراوس:  هل يحدث  ة:نظرية الجلشطات في مشاكل اإلعاقة العقلي -2
قصور في وظائف الكائن الحي االدراكية إذا ما أصيب باضطراب ذي داللة؟ حاول ويرتر 
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وستراوس وزمالئهما أن يجيبوا على هذا بسلسلة من األبحاث على البمتخلفين عقليًا من 
سباب خارجية الفئات العليا وكان التخلف في بعض األحيان من النوع الناشئ عن أ

والبعض األخر من النوع الناشئ عن أسباب داخلية واستخدام الباحثون مجاميع ضابطة 
 (39: 2011،مصطفى ربيع والء) من األسوياء المساوين لهم في العمر العقلي.

 احدي هيب نظرية تعتبر نظرية هيب الفسيولوجية النيورولوجية واإلعاقة العقلية: -3
 مصطلحات أساس علي النظرية وتقوم والسلوك الذكاء رتفس التي الجزئية النظريات
 النظرية وهذه عام بوجه العصبي والجهاز المخ تكوين طبيعة تفسير علي تعتمد ومفاهيم
 يتعلمها الفرد أن بل وراثية غير االدراكية العمليات أن تري الجشطالت نظرية بعكس

 (:  2003 جميل، طه سمية)0 حياته خالل ويكتسبها
أهمية تؤكد هذه النظرية على دور و  العقلية فى ضوء نظرية التعلم االجتماعى:اإلعاقة  -4

السياق االجتماعى لسلوك الفرد، ففى المدرسة نجد أن أخصائي التعلم االجتماعى يؤكد 
على التفاعل ما بين المتعلمين أنفسهم و ما بين معلميهم أكثر من االهتمام بسياسة 

النظرية بأن الفرد بدافع فطرى طبيعى بسلوك اإلقدام و وتفرض هذه  ،التدريب أو التعليم
 فهو يقترب من السلوك الذى يسره  سلوك اإلحجام، وهما يتأثران بعاملي العمر و الدافعية .

 يحجم عن ما يؤذيه.و 
لحوافز واتذهب النظرية إلى أن احتمال حدوث سلوك معين من فرد ما ال تحدده األهداف 

)عبد الصبور منصور  أيضا بواقع الفرد الحصول على األهداف.)التعزيز( فحسب بل يتأثر 
 (41: 2003محمد،
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 واجراءاته  بحثمنهج ال
 لدراسة امنهج   -1
الحالي المنهج الوصفى المقارن والذى  باحثونستخدم الي المنهج الوصفي المقارن: -أ

لى يستخدم فى وصف احد المتغيرات وهو اثر البيئة فى اداء االطفال المعاقين عقليا ع
 .مقياس ستانفورد بينية للذكاء الصورة الخامسة فى الريف والحضر

هددو ذلددك المددنهج الددذى يمكددن بواسددطته معرفددة مددا إذا كددان هندداك  المــنهج اإلرتبــاطى : -ب
ثمة عالقة بين متغيرين أو أكثر ومن ثم معرفة درجة تلك العالقدة وتحديدد إذا كاندت طرديدة 

ن دراسدددة عددددد مدددن المشدددكالت ذات العالقدددة أم عكسدددية ، سدددالبة أم موجبددده وبواسدددطته يمكددد
بالسددلوك اإلنسددانى التددى يصددعب دراسددتها عبددر المندداهج األخددرى كمددا يمكددن تطبيقدده لدراسددة 

 العالقة بين عدد كبير من المتغيرات فى دراسة واحدة . 
 نوع الدراسة: -2

سة التي تسعى إلى وصف مجتمع الدرا المقارنة لدراسة من الدراسات الوصفيةا د هذه تع
الكيفي ( ، حيث إن الدراسات الوصفية توفر صورة دقيقة -واستخدام التحليل بنوعيه )الكمي 

ومحددة لظاهرة معينة ، كما أنها تساعد في تحديد المكونات األساسية المؤدية إلى وصف 
تاثير البيئة فى اداء االطفال  كيفيه وتشخي  وتحليل الظواهر في المجتمع  للكشف عن

 .يا على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الخامسة فى الريف والحضرالمعاقين عقل
في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر  ونالباحث  حيث اتجهالمصادر الثانوية:  –أ 

بموضوع  البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة
لمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع ، والدوريات واالدراسة

 الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
 .المصادر األولية: وتتمثل في جمع البيانات األولية ميدانياً  –ب 
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 األدوات المستخدمة:
 .(ونإعداد الباحث ) منالمعاقين عقلياً إستمارة جمع البيانات الشخصية لألطفال  -1
،  محمود ابوالنيل واخرونإعداد )  .بينيه للذكاء الصورة الخامسة –مقياس ستانفورد  -2

2013.) 
 (2002مقياس المستوى االقتصادى واالجتماعى والثقافى )اعداد : محمد البحيرى ، -3
بغددرض جمددع  ونباعدددادها البدداحث قددام (ونالبــاحث :جمــا البيانــات االوليــة ) اعــداد اســتمارة -1

علومات عن الطفل واشتملت على )اسدم الطفدل ، ونوعده ، والسدن ، وندوع االعاقدة ، وعددد م
اخوته ، وترتيبة بين اخوته ، وبعض البيانات االخرى التى تفيد فدى اختيدار العيندة واسدتبعاد 

 األطفال.المتغيرات التى قد تؤثر فى نتائج الدراسة( وقد تم تطبيقها على 
 د بينيه للذكاء الصورةالخامسة:مقياس ستانفور   -2

ونقله إلى العربية محمد طه وعبدالموجود (، 2003عام  Gall Roidألفه جال رويد )
 وبنشراف محمود ابو النيل. 2005السميع عام  عبد

يستخدم مقياس ستانفورد بينيه للذكاء لقياس القدرات العقلية في حاالت الصحة والمرض 
هناك بعض الدراسات استخدمت الصورة  أن الستخدامهباحثة دعت ال التيومن أهم المبررات 

 (، وجيهان سليمان2005الرابعة من المقياس مع هذه الفئة منها دراسة محمد عبد المنعم )
األحدث واألكثر مراعاة للفئات الخاصة وله إمكانيات التعامل  ( واإلصدار الخامس هو2005)

 كبر.مع هذه الفئات وتحديد مستوى ذكائهم بدقه أ
 (:2002مقياس المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي)اعداد : محمد البحيرى ، -3
يهدف هذا المقياس إلى تقدير المستوى االقتصادي واالجتماعي  :الهدف من المقياس -

والثقافي لعينة البحث ةذلك للوصل إلى مدى تأثير البيئة المتمثلة فى  )المستوى 
( على أداء االطفال المعاقين عقليًا على مقياس الذكاء االقتصادى واالجتماعي والثقافى

 الصورة الخامسة.
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وأرقام  يوضل أبعاد مقياس المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي :(1جــدول رقم )
 المفردات داخل كل بعد

 عدد المفردات أرقام المفردات فى كل بعد أبعاد المقياس

، 26، 24، 22، 19، 18، 16 ،14، 12، 11، 9، 2 المستوى االقتصادي
28 ،30 ،32 ،34 ،35 ،36. 18 

 6 .21، 17، 6، 5، 4، 3 المستوى االجتماعي

 المستوى الثقافي
1 ،7 ،8 ،10 ،13 ،15 ،23 ،25 ،27 ،29 ،31 ،
33 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،

47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56. 
32 

 56 المجموع
 

حيث تم  :لمقياس مقياس المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافيالفرعية  بعاداألصدق 
( وذلك عن طريق حساب SPSS V.25بنستخدام ) للمقياسالفرعية  األبعادحساب صدق 

 .للمقياسمعامل اإلرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية 
وى االقتصادى واالجتماعي لمقياس المستالفرعية  بعادمعامالت صدق األ :(2) رقم جدول

 والثقافي
 (0.05مستوى الداللة)  معامالت اإلرتباط بالدرجة الكلية محاور المقياس م
 دالة **0.667 البعد االقتصادي 1
 دالة **0.838 البعد االجتماعي 2
 دالة **0.919 البعد الثقافي 3

(،  لم يتم حذف 2وفي ضوء نتائج معامالت الصدق البعاد المقياس الموضحة بجدول )
( مما يدل 0.01أي بعد من هذه االبعاد، حيث كانت معامالت اإلرتباط دالة عند مستوى )

 على إرتفاع صدق المقياس وهو يقيس ما وضع من أجل قياسه.
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 مجاالت الدراسة
 .عينة األطفال ذوي اإلعاقة العقلية علىالمقياس طبق  :المجال الجغرافي -1
 المجال البشري -2
 أنها جزء من مجتمع يختار بطريقة علمية لتوفير بيانات  عن مجتمع الدراسةب :ينةالع-أ

 :العينة مقسمة إلي
 ( طبقت علي المقياس  .60العينة ) -1
على مركز رعاية االطفال بكلية الدراسات العليا مفردة لألطفال المعاقين عقليًا (  30) -2

 .تمثل الحضر للطفولة جامعة عين شمس
ألطفال المعاقين عقليًا  على جمعية شمسالهدى  بقرية طموة بضواحي مفردة من ا (30)  -3

 . الجيزة تمثل الريف
 

 دراسةمناقشة نتائج ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية فى أداء األطفال المعاقين عقليا "  نص الفرض األول:

 ".)الذكور واإلناث( على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الخامسة 
 من هذا الفرض قامت الباحثة  بنتباع الخطوات التالية :وللتحقق 

 Independent Samples T-Testإستخدام إختبار )ت( فى حالة عينتين مستقلتين  .1
وذلك للتعرف على الفروق أداء األطفال الذكور واإلناث المعاقين عقليا على مقياس 

 ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الخامسة.
 واالنحراف المعيارى لكاًل من الذكور واإلناث. حساب المتوسط الحسابى .2
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( وداللة الفروق بين أداء األطفال Tيوضل المتوسطات واإلنحرافات وقيمة )( 1جدول رقم )
المعاقين عقليًا من الذكور واالناث على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء الصورة 

 الخامسة 

ستانفورد 
بينيه للذكاء 

الصورة 
 الخامسة

مصدر 
المتوسط  العبنة ينالتبا

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى

 قيمة
(T  ) 

درجات 
مستوى  الداللة الحرية

 الداللة
- 12.692 35.147 34 ذكور

0.695 58 0.490 
 دالةغير 
 عند

 7.155 37.077 30 إناث  (0.05)
 يتبين من الجدول السابق:

بر من مستوى المعنوية ( وهو أك0.490ومستوى الداللة هو ) 0.695-( = Tأن قيمة )
( بين أداء 0.05( وبالتالى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05)

ورد بينيه للذكاء الصورة األطفال المعاقين عقليًا من الذكور واالناث على مقياس ستانف
دراسة ، أى أنه ال يوجد تأثير إلختالف النوع على مستوى الذكاء ككل، اتفقت مع الخامسة

( عدم وجود ارتباط بين األداء على عملية التتابع والتحصيل في القراءة 2001)أيمن الديب، 
ال  (2012)محمد كمال عبدالرحمن: والحساب واالمالء بين االناث والذكور ، ومع دراسة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين ذوي صعوبات التعلم وذوي اإلعاقة د العقلية عند 
)ذكور، ( ظهور تحسن لدى تالميذ2019)أيمن حلمي وأخرون،  ( ككل ، ومع 0،01مستوى)
نظرية التعليم ، اتفقت مع المجموعة التجريبية مما يدل على فاعلية البرنامج التدريبي إناث(

يجب ممارسة الدقة فى اختيار المهام للطفل بقصد ضمان احتمالية عالية من  االجتماعى
نيات اإلضافية مثل استخدام أساليب التلقين لزيادة فر  النجاح ، و من شأن بعض المع

( ، 235-230:  2011)هويدة الريدى، و تقديم المساندة الفورية للطفل إذا أخفق  النجاح،
( وجود ارتباط دال احصائيا بين األداء على 2001ولكن اختلفت مع دراسة )أيمن الديب، 

واالمالء، وبين األداء على عملية االنتباه عمليات التخطيطً  والتحصيل الدراسي في الحساب 
)محمد كمال والتحصيل في القراءة والحساب واالمالء بين االناث والذكور ، ومع دراسة 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين ذوي صعوبات التعلم وذوي  (2012عبدالرحمن: 
( ظهور 2019ن،  )أيمن حلمي وأخرو ( ككل ، ومع 0،01اإلعاقة د العقلية عند مستوى)

، المجموعة التجريبية مما يدل على فاعلية البرنامج التدريبي )ذكور، إناث(تحسن لدى تالميذ
، وانتقال المتخلف عقليًا من مرحلة إلى مرحلة يصاحب بظهور عمليات  بياجيةاتفقت مع 

االختبارات  عقلية مختلفة عن المرحلة السابقة التي تركها والتي يمكن لنا أن نتبعها إذا وجدنا
 ،)جودت عبد الهاديالتي تقيس الذكاء حسب مفهومات التطور العقلي في هذه النظرية. 

( وجود ارتباط دال احصائيا 2001، ولكن اختلفت مع دراسة )أيمن الديب، (150: 2007
بين األداء على عمليات التخطيطً  والتحصيل الدراسي في الحساب واالمالء، وبين األداء على 

)حنان االنتباه والتحصيل في القراءة والحساب واالمالء بين االناث والذكورأ ، ومع دراسةعملية 
وجود فروق ذات داللة بين المتفوقين دراسًيا والمتأخرين على مقياس  (2012أحمد متولي 

( وجود فروق دالة 2015)غاده فضل مهنى، ككل بين ذكور واالناث، ومع دراسة  الذكاء
)ذكور، إناث( مقارنة باألكبر عمرًا )ذكور، إناث( موعات األصغر عمرًا المج احصائيًا بين

، ومع لذوي صعوبات التعلم في بعض العوامل والقدرات لصالل األكبر عمرًا لدى العاديين
" عن MLD( انخفاض أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم الحسابية"Naglieri,2003دراسة)

 " األربعة. CAS"أقرانهم العاديين على عمليات منظومة 
 النتائج المتعلقة بالدراسة :

توجد فروق ذات داللة إحصائية فى المستوى البيئي لدى االطفال " نص الفرض الثاني:
 ". المعاقين عقليا )الذكور واإلناث(

 وللتحقق من هذاالفرض قامت الباحثة  بنتباع الخطوات التالية :
 Independent Samples T-Test إستخدام إختبار )ت( فى حالة عينتين مستقلتين .1

وذلك للتعرف على الفروق بين االطفال المعاقين عقليًا من الذكور واإلناث فى المستوى 
 البيئي.

 حساب المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى لكاًل من الذكور واإلناث. .2
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ل ( وداللة الفروق بين االطفاTيوضل المتوسطات واإلنحرافات وقيمة ): (2جدول رقم )
 المعاقين عقليًا من الذكور واإلناث فى المستوى البيئي 

المستوى 
 البيئي

مصدر 
المتوسط  نةيالع التباين

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى

 قيمة
(T  ) 

درجات 
مستوى  الداللة الحرية

 الداللة
الجانب 
 االقتصادي

- 6.72 44.88 34 ذكور
1.084 58 0.283 

 دالةغير 
 عند

 4.89 46.58 26 إناث (0.05)

الجانب 
 االجتماعي

- 5.24 22.68 34 ذكور
0.218 58 0.828 

 دالةغير 
 عند

 2.77 22.92 26 إناث (0.05)

الجانب 
 الثقافي

 17.13 49.76 34 ذكور
3.404 58 0.001 

 دالة
 عند

 5.11 37.92 26 إناث (0.05)

البيئي 
 ككل

 26.24 117.32 34 ذكور
1.851 58 0.069 

 لةداغير 
 عند

 8.34 107.42 26 إناث (0.05)

 يتبين من الجدول السابق:
( وهو أكبر من مستوى المعنوية 0.283ومستوى الداللة هو ) 1.084-( = Tأن قيمة ) -1

( بين 0.05( وبالتالى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05)
ى المستوى االقتصادي ، وبالتالى ال يوجد االطفال المعاقين عقلًيا من الذكور واإلناث ف

تأثير الختالف النوع على المستوى االقتصادي لدى األطفال المعاقين عقلًيا، اتفقت مع 
 والسلوك الذات مفهوم في الصم بين التوجد فروق (2003  ،عواض الحربيدراسة )
( استعداد 2001، عبد اهلل الفوزان،)والمستوى االقتصادي األم تعليم مستوى حسب العدواني
السعودية لرعاية االين المعوق تزيد بازدياد الدخل الشهرى والمستوى التعليمى  االسر
( توجد بعض المؤشرات اإليجابية مثل 2001)عبد اهلل عبد الرحمن: ، ومع دراسة  للمعاق

، ومع )عمليات التأهيل الطبى واالجتماعى التى تقدمها المؤسسات والوزارات المهنية(.
 حياة مع التكيف توفرها عند المعاق يستطيع الجهود المالية (2007)رنا عواده: سة  درا

الشاملة ، اختلفت مع دراسة ) أميرة بنت عيد  الوطنية التنمية في كغيره المجتمع والمساهمة
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في دور األسرة في تأهيل الطفل المعاق  (2014الخالدي:
( وجود فروق ذات داللة 2012)محمد ناصر: ، مع دراسةلشهريتعزي إلى الدخل ا

( فأقل بين أولياء أمور التالميذ المعاقين فكريًا  إعاقة %0،01إحصائية عند مستوى)
 بسيطة و أولياء أمور التالميذ المعاقين فكريًا إعاقة متوسطة في درجة الحاجات  المادية

)شيرين درويش:  ، ومع دراسةإعاقة بسيطة  لصالل أولياء أمور التالميذ المعاقين فكرياً 
أن الوالدين  Graig&Swan,2002)دراسة) عدم توافر اإلمكانيات المادية ، و  (2015

الذين لديهم أطفال معاقون يعانيان من مستوى عال من الضغوط النفسية مقارنة بالوالدين 
 &Sen)اسة اللذين ليس لديهم أطفال معاقون  عدم توافر المصادر المالية ، ودر 

Yurtsever,2007)  أثر الوضع العائلي واالقتصادي على مواكبة متطلبات الدعم الذي
صعوبات يواجهها المعوقون حركيا هناك  (2003)زين خنفر: ، ومع دراسة تحتاجه األسرة

في إستخدام وسائل المواصالت العامة سواء من حيث توافر الصعود أو النزول أو 
  اإلتساع.

( وهو أكبر من مستوى المعنوية 0.828ومستوى الداللة هو ) 0.218-= ( Tأن قيمة ) -2
( بين 0.05( وبالتالى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05)

االطفال المعاقين عقلًيا من الذكور واإلناث فى المستوى االجتماعي، وبالتالى ال يوجد 
الجتماعي لدى األطفال المعاقين عقلًيا، اتفقت تأثير معنوى الختالف النوع على المستوى ا

 مستوى إحصائية في داللة ذات فروق أي وجود عدم (2003) ريم علي: مع دراسة 
 (2001، عبد اهلل الفوزانالطفل، ومع دراسة ) يواجهها التي البيئية االجتماعية الصعوبات

، لرعاية االبن المعوق وجود أكثر من فرد معوق لدى االسرة تزيد نسبة االستعداد االسرى
انعدام الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين األطفال  Naugler,1999)ومع دراسة)

المعاقين جسديا في المدارس المعزولة واألطفال المعاقين في المدارس المعزولة كانوا أكثر 
 عملية أن (2007)رنا عواده: ، ومع دراسة صداقة من أقرانهم في المدارس المدموجة

 المعاق استعداد تتعدى مسألة وطنية بمثابة هي المجتمع حياة في المعاق ودمج يلتأه
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)سيلجمان، دارلنج،  والمؤسساتية، ومع دراسة االهلية المجتمعية المآزرة وتتطلب للدمج
 ( إن الخدمات التى تقدم للمعاقيين عقليًا وأسرهم فى المجتمع األمريكى متقدمة جداً 2001

انخفاض و هناك عالقة إيجابية قوية بين مساعدة األباء ،(Bruce,2001)، ومع دراسة 
أن أفراد   :Elliott, 2002 )، ومع دراسة) مستوى الضغوط ، ومستوى التكيف لدى األسرة

العينة تحسنو بشكل ملحوظ ، بينما أفراد العينة يرون أنهم أقل بكثير مهاريًا بعد التدريب 
 لصالل فروق ( وجود2007رامي نتيل:  ) راسة ، اختلفت مع دعلى المهارات االجتماعية

 والنفسية الجسمية لألبعاد العليا ذوو المؤهالت لصالل ، االجتماعي البعد في المعاقين
 مستوى في ( حدوث تحسن2008)دينا الظاهر: ، ومع دراسة والعقلية واالستقاللية
)محمد  ، و مع دراسة حركيا المعاقات المراهقات لدى الذات وتقدير االجتماعية المهارات
( فأقل بين أولياء %0،01( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)2012ناصر:

أمور التالميذ المعاقين فكريًا  إعاقة بسيطة و أولياء أمور التالميذ المعاقين فكريًا إعاقة 
إعاقة  متوسطة في درجة الحاجات االجتماعية لصالل أولياء أمور التالميذ المعاقين فكريًا 

وجود ارتباط دال بين البيئة االجتماعية والفروق  (2012)محمد:،اختلفت مع دراسة بسيطة
، ومع في االضطرابات السلوكية لدى كل من التالميذ المعاقين فكريًا وأقرانهم العاديين

هناك بعض المشكالت المرتبطة بالبيئة االجتماعية   (2015)شيرين درويش: دراسة 
توجد عالقة دالة  (2019) شيرين عبد الحي عبد السالم،ومع دراسة  المحيطة بالطفل،

بين متوسط درجات األطفال على  مقياس التفاعل االجتماعي الحتمالية ظهور  إحصائياً 
، ومع  أنماط سلوكية متباينة تنذر باإلصابة باإلعاقات العقلية لدى عينة من األطفال

ن لديهم أطفال معاقون يعانيان من مستوى أن الوالدين الذيGraig&Swan,2002)دراسة) 
 ومع دراسةعال من الضغوط النفسية عدم توافر وقت للعالقات االجتماعية، 

(Mclinden,2005)، أن العالقة الزوجية وضغوط الوالدين ال ترتبط باإلعاقة نفسها بقدر
 تماعيمن المستوى االجيعد  (2001: سيد توفيق)، ومع دراسة ما ترتبط بشدة لدى الطفل

) أحمد الحميضى : ، مع دراسة  تعرض األم لإلساءة البدنية مع األطفال من األب
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 المجموعة أفراد درجات رتب متوسطات بين داللة إحصائية ذات فروق ( ووجود2004
 السلوكي البرنامج تطبيق بعد االجتماعية تقدير المهارات مقياس على والضابطة التجريبية
( إفتقار مؤسسات الخدمات 2003)زين خنفر: ، ومع دراسة ةالتجريبي المجموعة لصالل

العامة للمتطلبات الرئيسة الالزمة إلستخدام المعوقين حركيا من وجهة نظر العاملين في 
)عبد اهلل عبد الرحمن: ومع دراسة هذه المؤسسات وكذلك من وجهة نظر المعوقين حركًيا

ئولة عن ارتفاع معدالت اإلعاقة فى ( هناك بعض العوامل االجتماعية التى تعد مس2001
 المجتمع العمانى مثل زواج األقارب، ارتفاع معدل األمية، انعدام الوعى الصحى.

( وهو أقل من مستوى المعنوية 0.001ومستوى الداللة هو ) 3.404( = Tأن قيمة ) -3
ل ( بين االطفا0.05( وبالتالى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05)

المعاقين عقلًيا من الذكور واإلناث فى المستوى الثقافي لصالل الذكور، وبالتالى يوجد تأثير 
معنوى الختالف النوع على المستوى الثقافي لدى األطفال المعاقين عقلًيا لصالل الذكور، 

 فى مفهوم الصم الطالب بين فروق توجد (2003  ،عواض الحربياتفقت مع دراسة )
، ومع وثانوي أمي تعليمهم مستوى آلباء األبناء لصالل األب تعليم توىلمس تبعا الذات
،مع وجود أثر للبرنامج في تنمية المهارات المعرفية ( 2001: منى حسين بدويدراسة)
( فأقل %0،01( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)2012)محمد ناصر: دراسة

إعاقة بسيطة و أولياء أمور التالميذ المعاقين بين أولياء أمور التالميذ المعاقين فكريًا  
فكريًا إعاقة متوسطة في درجة الحاجات المعرفية لصالل أولياء أمور التالميذ المعاقين 

( وجدت فروق 2009.)غادةُ قصي مصطفي عبد الكريم،، ومع دراسة فكريًا إعاقة بسيطة
اختبار التحصيل واختبار ذات دالله إحصائية بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي في 
، و مع دراسة ) أميرة  المواقف وبطاقة مالحظة األداء المهاري لصالل التطبيق البعدي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مفردات الدراسة فيما ( 2014بنت عيد الخالدي:
 ، ومعيتعلق دور األسرة في تأهيل المعاق تعزي إلى المستوى التعليمي ألم الطفل المعاق

عدم وجود أدوات ووسائل تعليمية مناسبة وعدم وجود  (2015)شيرين درويش: دراسة 
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وجود فروق ذات داللة  Siegel,Itano,200))أجهزة رياضية مناسبة،  ومع دراسة
إحصائية بين متوسطات درجات أمهات األطفال المعاقين تبعًا للمستوى التعليمي لألم 

)محمد  مي المرتفع ،اختلفت مع دراسةوالدرجة الكلية لصالل المستوى التعلي
( فأقل بين %0،05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)2012ناصر:

سارة ، مع دراسة )حاجات أولياء أمور التالميذ المعاقين فكريًا باختالف المستوى التعليمي
في تحسين ( فاعلية برنامج التدريب المعرفي 2018داوود العتيق وأحمد محمد جاب الرب، 

 . الوظائف التنفيذية لدى التلميذات ذوي اإلعاقة الفكرية
( وهو أكبر من مستوى المعنوية 0.069ومستوى الداللة هو ) 1.851( = Tأن قيمة ) -4

( بين 0.05( وبالتالى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05)
لمستوى البيئي ككل، وبالتالى ال يوجد االطفال المعاقين عقلًيا من الذكور واإلناث فى ا

تأثير معنوى الختالف النوع على المستوى البيئي ككل لدى األطفال المعاقين عقلًيا، اتفقت 
تنمية للم يظهر أثر للبرنامج ( ، 2000 ل أكرم الشوارب وايمان محمد غيث،أسي)مع دراسة

)عواض الحربي: مع دراسة ، و حسب متغير الجنس المعاقين طفالاألالمفاهيم البيئية لدى 
(  ال توجد فروق بين الطالب الصم في مفهوم الذات تبعا للبيئة لصالل طالب 2003

أن  (2001)عبلة زهران: ، ومع دراسة( 0،05وبرنامجي األمل الملحقة عند مستوى ) 
 نظريةاتفقت مع  ، التعليم بالتقليد له أثر ايجابي علي تعلم المهارات األساسية في السباحة

يرى العالمة بياجيه أن الذكاء هو القدرة على التكيف للبيئة وأن تطور ونمو  جان بياجي
هذه القدرة يمر خالل سلسلة من مراحل النضج وتعتبر نظريته في نمو الذكاء من نماذج 

نظرية ( ومع 46: 2007) ماجدة بهاء الدين السيد عبيد،النظريات الفريدة في نوعها
ستراوس وزمالئهما أن يجيبوا على هذا بسلسلة من األبحاث على حاول ويرتر و الجلشطات 

البمتخلفين عقليًا من الفئات العليا وكان التخلف في بعض األحيان من النوع الناشئ عن 
أسباب خارجية والبعض األخر من النوع الناشئ عن أسباب داخلية واستخدام الباحثون 

 ربيع والء)\لعمر العقليمجاميع ضابطة من األسوياء المساوين لهم في ا
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 تفسر أن حاولت أنها إال طبيعتها في فسيولوجية نظرية(، ومع 39: 2011،مصطفى
 هيب عند فالذكاء االخري واالنفعاالت الحسية والعمليات بالذكاء المرتبطة المفاهيم بعض
 الخاليا من"  نظم مجموعة"  إنشاء وجوده ويتطلب والبيئة الوراثة من كل علي يعتمد
 )أحمد الخاليا من المجموعات هذه بين لالتصال تسهيالت من بد ال وكذلك صبيةالع

هناك بعض  (2015)شيرين درويش: ، اختلفت مع دراسة (70  :2003 وادي،
) شيرين  المشكالت البيئة الفيزيقية في بيئة المؤسسة تؤثر بالسلب على الطفل، ومع دراسة
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 .المؤسسات، وينطبق الشيء نفسه على العمر ودرجة اإلعاقة

 

 التوصيات
طفال ذوى االعاقة العقلية من خالل ورش عمل ودروات تدريبية واشراكهم سر األأتدريب  -1

 يذ البرنامج التربوى بالريففى تخطيط وتنف
 .القيام بدراسات تهتم بتاثير البيئة على مختلف االعاقات   -2
توظيف نتائج تطبيق المقياس استانفورد بينيه الصورة الخامسة في بناء البرامج التي  -3

 تهدف إلى التغلب على صعوبات التعلم لذوي اإلعاقة العقلية.
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ABSTRACT 

The study aimed to verify the effect of the environment on the 

performance of disabled children on the Stanford-Binet Scale of 

Intelligence, the fifth picture in rural and urban areas, and the 

researchers used the theory of Jean Biaget's theory and mental disability 

The Stroke Theory to explain mental disability The study sample 

consisted of (60) single children (Center for Child Care, College of 

Studies High School for Childhood, Ain Shams University - Giza 

suburbs) divided (30) individuals from the children of Nasr City and 

they represent the urban eye, (30) individuals from the suburbs of Giza 

representing the countryside. The type of study is a descriptive study. 

Stanford Intermediate Intelligence Scale, fifth image (Prepared by: 

Mahmoud Abu El-Nile et al., The socio-cultural level scale2011, 

(prepared by: Muhammad Al-Buhairy 2002), the data collection form 

(prepared by: the researchers), and the researchers used to address the 

study hypotheses of arithmetic averages, standard deviations and the 
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value of (t) in addition to using the method of analysis of variance, and 

the results of the study reached the most important of them: 

1) There are no statistically significant differences at a significant level 

(0.05) between the performance of mentally handicapped children, 

male and female, on the Stanford-Binet Scale of Intelligence, the 

fifth image. 

2) There are no statistically significant differences at the significance 

level (0.05) between male and female mentally handicapped children 

in the environmental level. 

The study also recommends the following: 

1- Training the families of children with mental disabilities through 

workshops and training courses, and involving them in planning and 

implementing the educational program in the countryside 

2- Conducting studies concerned with the impact of the environment on 

various disabilities. 

3- Employing the results of applying the scale, Stanford-Binet, the fifth 

image, in building programs that aim to overcome the learning 

difficulties of people with mental disabilities. 
 


