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امللخص:
الرباعي بمقياس  للتصنيف  العاملية وفقاً  للمقاييس  التمييزية  القدرة  إىل تعرف  الدراسة  هدفت هذه 
)وكسلر( الكويت للذكاء- اإلصدار الثالث- بني األطفال ذوي صعوبات التعلم، وبطيئي التعلم والعاديني، من 
الذكور، بلغت عينة الدراسة )150( طفالً، من املناطق التعليمية الست، بدولة الكويت، أعمارهم )8-14( عاماً، 
بمتوسط قدره )11.16( عاماً، وانحراف معياري قدره )1.929( باملرحلتني االبتدائية واملتوسطة، )مقسمني 
إىل ثالث مجموعات(: املجموعة األوىل: ذوو صعوبات التعلم )50( طفالً، املجموعة الثانية: بطيئو التعلم )50( 
فيهم رشوط عينة  توافرت  بطريقة قصدية؛ ممن  اُْخِتريُوا  )50( طفالً،  العاديون  الثالثة:  واملجموعة  طفالً، 
النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املجموعات الثالث  الدراسة للمجموعات الثالث، وقد أشارت 
عىل عاميل الفهم اللفظي والتحرر من التشتت لصالح العاديني، وعىل عاميل التنظيم اإلدراكي ورسعة املعالجة 
لصالح ذوي صعوبات التعلم، وقد أظهر بطيئو التعلم انخفاضاً عىل كل العوامل باملقارنة باملجموعتني األخريني، 
كما أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املجموعات الثالث يف نسبة الذكاء اللفظي لصالح 
العاديني، ويف نسبة الذكاء العميل لصالح ذوي صعوبات التعلم، وعدم وجود فروق ذات داللة بني ذوي صعوبات 
الذكاء الثالث )اللفظي  التعلم انخفاضاً عىل نسب  الذكاء الكيل، كما أظهر بطيئو  التعلم، والعاديني يف نسبة 
والعميل والكيل( مقارنة باملجموعتني األخريني، وانتهت النتائج إىل أن املقاييس العاملية األربعة، خاصة عاميل 
الفهم اللفظي، والتحرر من التشتت، ونسب الذكاء الثالث خاصة نسبة الذكاء اللفظي، من العوامل الحاسمة 
يف حدوث مشكالت التعلم، كما أوصت الدراسة بعدم االعتماد عىل مقياس الذكاء بمفرده لتشخيص األطفال 

ذوي صعوبات التعلم، واألطفال بطيئي التعلم.

الكلمات املفتاحية: املقاييس العاملية، مقياس وكسلر الكويت لذكاء األطفال، صعوبات التعلم، بطء 
التعلم. 

)1( تم استالم البحث يف يوليو 2020، وأجيز للنرش يف أغسطس 2020.

Doi:10.29343/1-87-1

البحوث والدراسات



العدد السابع والثمانونمجلة الطفولة العربية قدرة املقاييس العاملية وفقًا للتصنيف الرباعي مبقياس وكسلر  ...

12

Ability of Factorial structures; According to the Quaternary classification in 
Wechsler Intelligence Scale for Children- Third Edition- in distinguishing be-
tween children with learning disabilities, slow-learning, and normal in general 

education in the State of Kuwait.
Abstract:

This study aimed to identify the discriminatory ability of Factorial structures, according to the 
Quaternary classification of The Wechsler Intelligence Scale for Children– Third Edition (WISC–111)- 
among students with learning disabilities, slow learning, and normal children, The study,s sample 
reached (150) children, from The six educational regions in the State of Kuwait, Their ages ranged from 
(8-14), with an average of (11.16) years, and a standard deviation (1.929) at the primary and middle lev-
els, The sample consists of three groups: learning disabilities (50) children, slow learning (50) children, 
and normal children (50)These groups were selected intentionally from those who met the conditions of 
the study sample for the three groups, Results showed statistically significant differences between the 
three groups on the Factor of verbal comprehension and Free from distraction in favor of normal group, 
and for the Perceptual organization Factor and speed of processing in favor of learning difficulties 
group, while slow learning group showed a decrease on all factors, Children with slow learning showed 
a decrease in all factors compared to the other two groups. The results also indicated statistically signifi-
cant differences among the three groups on the percentage of verbal intelligence in favor of the normal 
group, and the percentage of practical intelligence in favor of children with learning difficulties, and the 
absence of significant differences between learning difficulties and normal groups on the total IQ, Also 
those with slow learning showed a decrease on the three levels of intelligence (verbal, practical and to-
tal) A comparison with the other two groups and the results concluded that the four Factorial structures, 
especially the verbal comprehension factor, and the Free from Distraction factor, and the three intelli-
gence ratios, especially the verbal intelligence ratio, are among the decisive factors in the occurrence of 
learning problems. The study also recommended not to rely on an IQ scale alone for diagnosing children 
with learning disabilities and slow learning children.

Keywords: Factorial structures, Wechsler Intelligence Scale for Children, Learning Disabilities, 
Slow Learning.
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املقدمة:
مجال  يف  وانتشاراً  استخداماً  الذكاء  مقاييس  وأكثر  أهم  من  األطفال  لذكاء  )وكسلر(  يَُعّد مقياس 
التقييم النفيس والرتبوي والعصبي لألطفال العاديني وغري العاديني. واملقياس عبارة عن أداة إكلينيكية فردية 
ويتكون  شهراً،  و)11(  عاماً   )16( حتى  أعوام  عمر)6(  من  بدءاً  لألطفال  العقلية  القدرة  َمْت لتقويم  ُصمِّ
العقلية،  القدرة  الفرعية، يقيس كل منها مظهراً مختلفاً من مظاهر  املقياس من مجموعة من االختبارات 
تظهر من خالل ثالث نسب للذكاء: نسبة الذكاء اللفظي، ونسبة الذكاء العميل، ونسبة الذكاء الكيل )أبوعالم، 
التعلم. صعوبات  ذوي  من  خاصة-  واملراهقني-  األطفال  لتقييم  يستخدم  أنه  كما   .)13 ومريس،2008: 

)Nicholson, Alcorn, 1993( ويتم ذلك التقييم من خالل: )1( إيجاد التفاوت بني القدرات العقلية والتحصيل، 
)2( نمط األداء الخاص باألطفال الذين يعانون عجزاً يف التعلم، والدالالت اإلكلينيكية لهذا النمط، و)3( الدالالت 

التشخيصية للتباين بني األداء عىل الذكاء اللفظي والذكاء العميل )عيىس، عطا الله، والربصان،2017: 36(.

وقد أشارت الدراسات إىل أنه يوجد أكثر من )75( نمطاً من أنماط تحليل األداء عىل االختبارات الفرعية تم 
التعرف عليها ملقياس وكسلر لذكاء األطفال، َويَُعّد نمط باناتاين )Bannatayn )1968 واحداً من أكثر األنماط 
شيوعاً وانتشاراً، والتي طورها باناتاين من خالل إعادة تصنيف الدرجات لالختبارات الفرعية ملقياس وكسلر 
لذكاء األطفال )WISC, 1949(؛ للتعرف عىل األطفال ذوي صعوبات التعلم والعتقاد باناتاين أن تقسيم األداء عىل 
اختبار وكسلر إىل نسبة ذكاء لفظي ونسبة ذكاء عميل ال يفيد يف التعرف عىل األطفال من ذوي صعوبات القراءة 
 ، Spatial عوضاً عن ذلك حاول إعادة تحليل الدرجات املقاسة بتجميعها يف ثالث فئات منطقية هي: املكانية
التي يف  الفرعية  لباناتاين فاالختبارات  ؛ ووفقاً   Sequentialالتعاقب أو  ، والتسلسل   Conceptualواملفاهيمية
الفئة املكانية تشمل: )تصميم املكعبات، تجميع األشياء، وتكميل الصور(، وتتطلب القدرة عىل معالجة األشياء 
الفراغ بدون تسلسل أو تعاقب، ثم االختبارات الفرعية ملجموعة املفاهيم وتشمل: )املتشابهات، املفردات،  يف 
والفهم( والتي تتطلب استخدام املفاهيم واالستدالل التجريديAbstract Reasoning، بينما االختبارات الفرعية 
التي تضمها املجموعة الثالثة: مجموعة التسلسل أو التعاقب فهي تضم اختبارات )مدى األرقام، ترتيب الصور، 
البرصية والسمعية، وقد أشارت  املثريات  القدرة عىل تذكر سالسل متتابعة من  الفئة  والرتميز( وتشمل هذه 
التقارير إىل أن ذوي صعوبات القراءة يمتلكون درجات أعىل يف فئة االختبارات املكانية، ودرجات متوسطة يف فئة 

.)Smith, & Watkins, 2004(.املفاهيم، ودرجات منخفضة يف فئة التسلسل أو التتابع

ويشري سليمان )2010( إىل أن هناك عدة طرق لتقدير التباعد الداخيل عىل االختبارات الفرعية ملقياس 
وكسلر لذكاء األطفال املعدل ومن هذه الطرق:

1 - طريقة الربوفايل النفيس Psychological Profile كربوفايل ACID القائم عىل استقراء األداء عىل 
اختبارات الحساب والرتميز واملعلومات وإعادة األرقام.

2 - طريقة التصنيف الثنائي وتقوم عىل التباعد بني الذكاء اللفظي والذكاء العميل.

واملفاهيمية  املكانية  االختبارات  مجموعة  ويشمل   )1968( لباناتاين  الثالثي  التصنيف  طريقة   -  3
والتتابعية.

العوامل  تتضمن  التي  االختبارات  لباناتاين )1971( ويشمل مجموعة  الرباعي  التصنيف  - طريقة   4
املكانية والفهم واملعرفة والتتابعية.

الذي  الرباعي   O,jlle, Schrimsher & O,brayant )2005( وأبريانت  أوجيل وسكريمرش  - تصنيف   5
يشمل الفهم اللفظي، والتنظيم اإلدراكي، والتحرر من التشتت، ورسعة التجهيز كما ييل:

1 - مؤرش الفهم اللفظي )Verbal Comprehension Index )VCI، والذي يتكون من اختبارات املعلومات 
واملتشابهات واملفردات والفهم.
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2 - مؤرش التنظيم اإلدراكي)Perceptual Organization Index )POI، ويتكون هذا املؤرش من اختبارات: 
تكميل الصور وترتيب الصور وتصميم املكعبات وتجميع األشياء.

3 - مؤرش التحرر من التشتت )Free from Distraction Index )FDI، ويتكون هذا املؤرش من اختبارات: 
الحساب ومدى األرقام.

4 - مؤرش رسعة التجهيز )Processing Speed Index )PSI، يتكون هذا املؤرش من اختبارات: الرتميز 
والبحث عن األشكال.

وفقاً  عديدة؛  أخرى  مصطلحات  مع  وتداخلت  التعلم  صعوبات  مصطلح  تعريفات  تعددت  وقد 
العلماء  توصل  التعلم  التطوري ملصطلح صعوبات  التاريخ  الصعوبات، وعىل مدى  لتلك  املفرسة  للمداخل 
لعدد من التعريفات نستطيع دمجها من خالل التعريف الفيدرايل لصعوبات التعلم، والذي أصدرته الحكومة 
الدقيق لتلك الحاالت ويقلص  األمريكية؛ ليكون بمثابة تعريف جامع لهذا املصطلح يسهم يف التشخيص 
الذي  التعريف  عن  التعريف  هذا  يختلف  وال  املتشابهة،  الحاالت  بني  التداخل  عن  الناتجة  املشكالت  كم 
 The National Joint Committee for Learning التعلم اللجنة القومية املشرتكة لصعوبات  إليه  أشارت 
التعلم:  أن صعوبات  إىل  أمريكية  أو منظمة قومية  إحدى عرشة هيئة  والتي تضم   Disabilities NJCLD
تعد بمثابة مصطلح عام يشري إىل مجموعة غري متجانسة من االضطرابات التي تظهر يف صورة صعوبة 
دالة يف اكتساب واستخدام القدرة عىل االستماع، أو التحدث، أو القراءة، أو الكتابة، أو التفكري أو القدرة 
بالنسبة  املختلفة، وتعترب هذه االضطرابات جوهرية  الحسابية  العمليات  القدرة عىل إجراء  أي  الرياضية 
للفرد، ويفرتض أن تحدث له بسبب حدوث اختالل يف األداء الوظيفي للجهاز العصبي املركزي، وقد تحدث 
يف أي وقت خالل فرتة حياته، هذا وقد تحدث مشكالت يف السلوكيات الدالة عىل التنظيم الذاتي، واإلدراك 
تعترب  تمثل وال  املشكالت ال  تلك  التعلم، ولكن مثل  إىل جانب صعوبات  االجتماعي،  والتفاعل  االجتماعي، 

صعوبة من صعوبات التعلم )عبد الله، 2005: 38-37(.

كما اتفق العلماء عىل تصنيف صعوبات التعلم إىل نوعني أساسيني هما: )1(- صعوبات التعلم النمائية: 
كاالنتباه،  األساسية  املعرفية  العمليات  يف  اضطرابات  تشمل  والتي   ،Development Learning Disabilities
واإلدراك، والذاكرة )صعوبات أولية( والتفكري واللغة خاصة الشفهية )صعوبات ثانوية(. )2( صعوبات التعلم 
األكاديمية: Academic Learning Disabilities، وتتمثل يف الصعوبات املرتبطة بالقراءة، والكتابة، والتهجي، 

والتعبري الكتابي، والعمليات الحسابية.

النمائية واألكاديمية عالقة سبب ونتيجة؛  التعلم  الزيات )1998( إىل أن العالقة بني صعوبات  ويشري 
حيث تعمل األسس النمائية لعملية التعلم كمحددات تنبؤية لصعوبات التعلم األكاديمية، وأن أكثر الصعوبات 

النمائية تأثرياً وأهمية هي الصعوبات املتعلقة باالنتباه واإلدراك والذاكرة. 

ويمكن لتشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم تحديد:
1 - وجود تباعد واضح بني القدرة الكامنة والتحصيل الدرايس.

2 - التخلف الرتبوي ليس ناتجاً عن إعاقات أخرى.
3 - الطفل ال يتعلم بالطرق العادية، ويحتاج إىل طرق خاصة يف التعلم )كريك، وكالفنت، 1988: 33(. 

أما بالنسبة لألطفال بطيئي التعلم فتشري التقديرات أن 5-15 % من األطفال امللتحقني باملدارس يعانون 
من الضعف الدرايس، وأحد أسباب هذا الضعف: املستوى األقل من املتوسط يف الذكاء، كما لوحظ أن 9-8 % 
من أطفال املدارس االبتدائية حصلوا عىل درجات أقل من املتوسط يف اختبارات الذكاء املقننة، وهؤالء األطفال 
من ذوي املستوى األقل من املتوسط أو الحدي يف الذكاء يمكن أن نجمعهم سوياً كمتعلمني بطيئني يف التعلم 

.)Krishnakumar,Geeta, & Palat, 2006(
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وقد حظي تحليل أداء األطفال ذوي صعوبات التعلم واألطفال بطيئي التعلم باهتمام كبري من جانب 
الباحثني؛ حيث توصلوا إىل عدة أنماط للصفحة النفسية، يمكن تلخيصها كما يف )أبوعالم، ومريس،2008(. 

فيما ييل: 

1 - بروفايل باناتاينBannatyne Profile : يرى أن أداء األطفال ذوي صعوبات التعلم جيد عىل اختبارات 
وترتيب  األرقام،  إعادة  اختبارات  عىل  وضعيف  املكعبات،  ورسوم  األشياء،  وتجميع  الصور،  تكميل 
الصور، والرتميز، وقد اختلفت نتائج الدراسات حول كفاءة بروفايل باناتاين يف تشخيص األطفال ذوي 

صعوبات التعلم.

2 - بروفايل SCAD : توصل كوفمان )Kaufman,1994( إىل بروفايل SCAD والذي يظهر انخفاضاً ألداء 
األطفال ذوي صعوبات التعلم عىل اختبارات )البحث عن األشكال، والرتميز، والحساب، وإعادة األرقام( 

وقد اختلف الباحثون أيضاً حول كفاءة بروفايل SCAD يف تشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم.

3 - بروفايل ACID : يقصد بنمطACID  الصفحة التي تنخفض فيها الدرجات عىل اختبارات )الحساب، 
الرتميز، املعلومات، وإعادة األرقام(، وقد استخدمت مع معادلة التباين بني نسب الذكاء العميل واللفظي، 
أيضاً  التعلم، وقد اختلفت  اللفظي يف تشخيص ذوي صعوبات  اإلدراكي، والفهم  التنظيم  وبني عاميل 

نتائج الدراسات حول كفاءة بروفايل ACID يف تشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم.

ثالثة  فهناك  التعلم  بطيئي  بروفايل  تحديد  يف  األطفال  لذكاء  وكسلر  اختبار  الستخدام  بالنسبة  أما 
مؤرشات يمكنها أن تدل عىل أن التلميذ يعاني من بطء يف التعلم وهي:

1 - تراوح نسبة الذكاء بني الدرجة )70( إىل الدرجة )84(.

2 - تراوح الدرجة املوزونة عىل االختبارات الفرعية بني )3( إىل )9( درجات.

3 - ضعف التحصيل الدرايس لجميع املواد الدراسية؛ بالرغم من سالمة الحواس، وتوافر الرعاية للطفل 
يف البيت واملدرسة ) أبو عالم، ومريس، 2008: 45(.

مما سبق يتضح أن من أهم مجاالت استخدام اختبار وكسلر لذكاء األطفال، تشخيص األطفال ذوي 
صعوبات التعلم واألطفال بطيئي التعلم؛ إليجاد نمط معريف خاص ألداء كل من الفئتني، ونظراً لوجود أنماٍط 
مختلفة ألداء األطفال ذوي صعوبات التعلم وذوي بطء التعلم عىل مقياس وكسلر للذكاء، فلم يتفق الباحثون 

عىل نمط محدد يميز أداء كل فئة- خاصة- عىل املقاييس العاملية األربعة.

مشكلة الدراسة:
بدولة  الرتبية  بوزارة  والنفسية  االجتماعية  الخدمات  إلدارة  السنوي  )التقرير  عىل  االطالع  خالل  من 
الكويت للعام الدرايس، 2016 /2017 م(، تبني أن أكثر حاالت التعثر الدرايس كانت يف صعوبات التعلم؛ حيث 
 )1172( التعليمية  املناطق  لكافة  واملتوسطة  االبتدائية  باملرحلتني  والبنات  البنني  اإلجمايل  الحاالت  عدد  بلغ 
حالة، يليها بطء التعلم بعدد )703( حاالت، ثم الضعف الرتاكمي بعدد )370( حالة، ثم التأخر الذهني بعدد 
صعوبات  حاالت  ارتفاع  إىل  يشري  وهذا  حالة،   )161( بعدد  الدرايس  التأخر  هي  الحاالت  وأقل  حالة،   )322(

التعلم، وحاالت بطء التعلم؛ خاصة باملرحلة املتوسطة لدى البنني. 

لهذه  املفرسة  والنماذج  التعريفات  لتعدد  نظراً  التعلم؛  صعوبات  ذوي  تشخيص  محكات  تعددت  وقد 
الصعوبات، َويَُعّد التشخيص بمثابة الخطوة األوىل؛ للتعرف عىل تلك الحاالت، ومن ثم وضع الربامج التدريبية 
أم  الكتابة  أم  القراءة  يف  أكانت صعوبات  التعلم، سواء  أنواع وفئات صعوبات  نوع وفئة من  لكل  والعالجية 
الحساب، وقد اقرتح العديد من املختصني يف الرتبية الخاصة عدة محكات؛ لإلشارة إىل األطفال الذين يعانون 
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من صعوبات يف التعلم، من أهمها محك التباين أو التباعد، ويَُعّد من أكثر املحكات استخداماً بني االختصاصيني؛ 
ورغم بعض التحفظات عىل استخدام هذا املحك من قبل بعض العاملني يف مجال الرتبية الخاصة لتشخيص 
يقاس  كما   - الذكاء(   ( العقلية  القدرات  بني  التباعد  عىل  رئيس  بشكل  يعتمد  والذي  التعلم،  صعوبات  ذوي 
درجة  فارتفاع  أساسية،  مواد  عدة  أو  مادة  يف  الدرايس  التحصيل  مستوى  وبني  املقننة-،  الذكاء  باختبارات 
التعلم يف ظل ظروف مواتية لحدوث  الدالة لحدوث صعوبات  أهم املؤرشات  أحد  التحصيل  الذكاء وانخفاض 
عملية التعلم؛ وحيث لم يزل مقياس وكسلر الكويت لذكاء األطفال اإلصدار الثالث يستخدم- حتى اآلن- بدولة 
والخاص؛  العام  والتعليم  الرتبية،  وزارة  ذلك  يف  بما  الرتبوية  املؤسسات  كافة  يف  معتمدة  ونتائجه  الكويت، 
وحيث إنه األداة األساسية لالختصايص النفيس يف تشخيص وتصنيف الطالب من ذوي التعثر الدرايس بمختلف 
أشكاله ودرجاته؛ وألهمية املقياس يف عملية التشخيص لذوي إعاقات التعلم بشكل خاص يتضح الدور الهام 
الستخدام هذا املقياس يف عملية التشخيص لذوي اإلعاقات التعليمية، وقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات 
)أنظر الجزء الخاص بالدراسات السابقة( وجود عدة عوامل تتشبع عليها االختبارات الفرعية للمقياس اختلف 
من خاللها نمط أداء األطفال ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم، كما لم تتفق معظم نتائج تلك الدراسات 

عىل نمط محدد ألداء الفئات املذكورة.

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إىل التعرف عىل قدرة املقاييس العاملية األربعة، واختباراتها الفرعية، بمقياس 
وكسلر الكويت لذكاء األطفال- اإلصدار الثالث- يف التمييز بني األطفال ذوي صعوبات التعلم، وبطيئي التعلم، 
املقاييس  عىل  أدائها  لنمط  وفقاً  مجموعة؛  لكل  )بروفايل(  نفسية  صفحة  إيجاد  إىل  هدفت  كما  والعاديني، 

العاملية األربعة واختباراتها الفرعية ونسب الذكاء.

أهمية الدراسة:
األهمية النظرية: تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل عملية التشخيص الجيد لحاالت األطفال ذوي 
القدرة  الضوء عىل  الحالية يف تسليط  الدراسة  نتائج  التعلم، وربما تسهم  التعلم واألطفال بطيئي  صعوبات 

التمييزية ملقياس وكسلر لذكاء األطفال للتمييز بني ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم والعاديني.

األهمية التطبيقية: تزويد االختصاصيني النفسيني والعاملني يف مجال التقييم النفيس والرتبوي والعصبي 
بنمط أداء لعينة الدراسة وفقاً للتصنيف الرباعي للمقاييس العاملية ملقياس وكسلر لذكاء األطفال- اإلصدار 
الثالث-، وكذلك حث القائمني عىل العمل يف مجال الخدمات النفسية بوزارة الرتبية بتوفري االختبارات الالزمة 

لالختصايص النفيس؛ لتشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم بصورة دقيقة.

مفاهمي الدراسة:
مقياس وكسلر الكويت للذكاء اإلصدار الثالث: 

اعتمده  الذي  التعريف  خالل  من  مقاييسه  لبناء  )وكسلر(  عليه  اعتمد  الذي  النظري  األساس  يتضح 
للذكاء وتحليله النظري لعنارص هذا التعريف، والطريقة التي اتبعها سواًء يف اختياره للمقاييس الفرعية أم 
لفقرات تلك املقاييس؛ فالذكاء كما عرفه )وكسلر( هو »القدرة الكلية العامة Global Capacity  عىل القيام 
بفعل مقصود، والتفكري بشكل عقالني، والتفاعل مع البيئة بكفاءة«، فالذكاء قدرة كلية؛ نظراً لتجمع قدرات 
متنوعة يف ُمَركَّب واحد؛ لكنها ليست مجرد جمع عددي للقدرات؛ بل هي متمايزة يف النوع، وقد قام )وكسلر( 
املقننة واملتوافرة يف ضوء معايري معينة حددها سلفاً، ثم قام بتحليلها من حيث  الذكاء  بمراجعة مقاييس 
باختيار  قام  ثم  ومن  اإلكلينيكية،  وداللتها  السيكومرتية  خصائصها  وكذلك  مقياس  لكل  العقلية  الوظائف 
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املقاييس الفرعية املكونة ملقياس )وكسلر بلفيو( لقياس الذكاء والذي كان أساساً ملقيايس )وكسلر( لذكاء 
الكبار، و)وكسلر( لذكاء األطفال )عليان، 1994: 5-3(.

مقسماً  فرعياً  اختباراً  ثالثة عرش  الثالث من  اإلصدار  األطفال  لذكاء  الكويت  اختبار وكسلر  ويتكون 
املتشابهات-  )املعلومات-  هي:  اختبارات  ستة  وتشمل  اللفظية  االختبارات  مجموعة  هما:  مجموعتني  عىل 
الحساب-املفردات- والفهم (، وإعادة األرقام ) اختبار لفظي غري أسايس(، ثم مجموعة االختبارات العملية 
وتشمل سبعة اختبارات هي: )تكميل الصور- الرتميز- ترتيب الصور- رسوم املكعبات- وتجميع األشياء(، 
والبحث عن األشكال واملتاهات ) اختباران غري لفظيني وغري أساسيني( وتقدر درجة الطفل عىل املقياس من 

خالل ثالث درجات هي: نسبة الذكاء اللفظي ونسبة الذكاء العميل ونسبة الذكاء الكيل.

يحصل  التي  الكلية  »الدرجة  بأنها:  الحالية  الدراسة  يف  إجرائياً  وكسلر  مقياس  ذكاء  نسبة  َوتُْعَرف 
واالختبارات  اللفظية  لالختبارات  املوزونة  الدرجات  ملجموع  الكيل  الذكاء  نسبة  تمثل  والتي  الطفل،  عليها 

العملية معاً«.

املقاييس العاملية:
1 - عامل الفهم اللفظي: )VC( Verbal Comprehension، ويضم اختبارات )املعلومات، املتشابهات، 
املفردات، والفهم(، ويقيس قدرة الطفل عىل اكتساب املعلومات واملعارف اللفظية، وقدرته عىل استيعاب 

وفهم اللغة واستخدامها يف الحياة اليومية.

2 - عامل التنظيم اإلدراكي: )PO( Perceptual Organization، ويضم اختبارات )تكميل الصور، ترتيب 
الصور، رسوم املكعبات، وتجميع األشياء(، ويقيس القدرة عىل فهم وتفسري وتنظيم املدركات البرصية 

لألشياء، وإدراك أبعادها املكانية، والتآزر البرصي الحركي.

وإعادة  )الحساب،  اختباري  ويضم   ،Free from Distraction )FD( التشتت:  من  التحرر  عامل   -  3
األرقام(، ويقيس قدرة الطفل عىل االنتباه وعدم التشتت.

4 - عامل رسعة التجهيز: )PS( Processing Speed، ويضم اختباري )الرتميز، والبحث عن األشكال(، 
ويقيس قدرة الطفل عىل التعرف والحكم، والرسعة يف األداء ) أبو عالم، ومريس، 2008: 28(. 

َوتُْعَرف الدرجة عىل املقاييس العاملية إجرائياً يف الدراسة الحالية بأنها: »الدرجة الكلية املوزونة التي 
يحصل عليها الطفل من مجموع االختبارات الفرعية لكل عامل عىل حدة«.

صعوبات التعلم:
Learning Disabilities؛  التعلم  صعوبة  مصطلح   DSM5 الخامس  التشخييص  الدليل  يستخدم  ال 
من  أنواع  ثالثة  إىل  به  ليشريوا  العقلية؛  الصحة  مجال  يف  املتخصصني  معظم  بني  استخدامه  يشيع  لكن 

االضطرابات وهي:

.Learning Disorders 1 - اضطرابات التعلم
.Communication Disorders2 - اضطرابات التواصل

.Disorders Motor Skills 3 - اضطرابات املهارات الحركية

إذن صعوبات التعلم Learning Disabilities هي: حالة يُْظِهر فيها الفرد مشكلة يف مساحة محددة من 
املهارات األكاديمية أو اللغوية أو الكالمية أو الحركية، وعادة يكون مستوى ذكاء األطفال ذوي صعوبات التعلم 
متوسطاً أو أعىل من املتوسط؛ إال أن لديهم صعوبة يف بعض املهارات املحددة، كالحساب والقراءة؛ بما يعيق 
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DSM5 اضطرابات التعلم يف: صعوبة تعلم املهارات  تطورهم الدرايس، وقد حدد الدليل التشخييص الخامس 
األكاديمية الرئيسية )القراءة-الرياضيات- الكتابة( مما يخالف مستوى عمر الشخص ودراسته وذكائه، وأن 
أو  النشاط األكاديمي  أو  الدرايس  التحصيل  الواضح مع  يستمر ذلك ملدة ال تقل عن ستة شهور، والتعارض 

الحياة اليومية )كرنج، جونسون، نيال ودافسون ،2015: 834-833 (. 

َويُْعَرف األطفال ذوو صعوبات التعلم إجرائياً يف الدراسة الحالية بأنهم »األطفال الذين تم إحالتهم إىل 
لجنة الحاالت الخاصة بوزارة الرتبية بعد اكتمال ملفاتهم وتشخيصهم أنهم يعانون من صعوبات يف التعلم 

وفقاً ملعايري اختيار العينة )كما سيتم ذكره يف الجزء الخاص بمعايري اختيار العينة(«.

بطء التعلم:
إن األطفال بطيئي التعلم يعانون من نطاق محدود من اإلنجاز، وضعف يف اكتساب املعلومات، كما أن 
قدرتهم عىل التعامل مع املفردات املجردة والرمزية ) اللغة- األرقام- واملفاهيم( واالستدالل العميل محدودة 
املعقدة، وقدرتهم  األلعاب  قادرين عىل ممارسة  أنهم غري  العاديني، كما  الطالب  وأدنى من متوسط  للغاية، 
عىل التعلم أقل من أقرانهم، وبالرغم أن لديهم بنية جسدية جيدة؛ إال أنها بنية خرقاء وغري متسقة حركياً 

.)Chauhan,2011(

إىل لجنة  إحالتهم  تم  الذين  بأنهم »األطفال  الحالية  الدراسة  يف  إجرائياً  التعلم  َويُْعَرف األطفال بطيئو 
الحاالت الخاصة بوزارة الرتبية بعد اكتمال ملفاتهم وتشخيصهم أنهم يعانون من بطء يف التعلم وفقاً ملعايري 

اختيار العينة )كما سيتم ذكره يف الجزء الخاص بمعايري اختيار العينة(«.

حدود الدراسة:
التعليمية  باملناطق  املتوسطة(  )االبتدائية-  للمرحلتني  العام  التعليم  مدارس  أطفال  املكانية:  الحدود 

الستة، بدولة الكويت.

- الحدود املوضوعية: اقترصت الدراسة الحالية عىل التعرف عىل قدرة املقاييس العاملية وفقاً للتصنيف 
الرباعي بمقياس )وكسلر( الكويت للذكاء- اإلصدار الثالث- للتمييز بني األطفال ذوي صعوبات التعلم وبطيئي 

التعلم والعاديني، من الذكور، باملرحلتني االبتدائية واملتوسطة بالتعليم العام بدولة الكويت.

- الحدود الزمنية: العام الدرايس 2019/2018م.

الدراسات السابقة:
هدفت دراسة أكرمان، بيرتس، وديكمان )Ackerman, Peters, & Dykman, 1971( للتعرف عىل نمط 
أداء األطفال ذوي صعوبات التعلم عىل مقياس وكسلر، بلغت عينة الدراسة )82( طفالً من ذوي صعوبات 
النتائج  أظهرت  كمجموعة ضابطة،  و)34( طفالً   Specific Learning Disabilities )CLD( املحددة التعلم 
أداء أقل من املتوسط ملجموعة )CLD( عن املجموعة الضابطة خاصة يف اختبارات: الحساب، إعادة األرقام، 
غري  بالعجز  مقارنة  اللفظي  بالعجز  كبري  بشكل  القراءة  صعوبات  ارتبطت  كما  واملتشابهات،  املعلومات، 
اللفظي لدي ذوي صعوبات التعلم املحددة، بينما تفوقت املجموعة الضابطة بشكل دال عىل النواحي اللفظية.

مجموعة  كالتايل:  موزعة  الطالب  من  مجموعات  أربع  أداء  بني  دراسته  يف   )1992( عباس  قارن  وقد 
طفالً،   )30( وعددها  دراسياً  املتأخرين  األطفال  ومجموعة  طفالً،   )89( وعددها  عقلياً  املتخلفني  األطفال 
ومجموعة األطفال ذوي الذكاء فوق املتوسط وعددها )15( طفالً، ومجموعة األطفال بطيئي التعلم وعددها 
)54( طفالً، ومقارنتهم بأداء األطفال الذين يعانون من عجز يف التعلم، من خالل التصنيف الثالثي الختبار 
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األربع، وبني  الفئات  أداء  نمط  بني  تشابه  إىل عدم وجود  نتائجها  أشارت بعض  وقد  األطفال.  لذكاء  وكسلر 
األطفال الذين يعانون من عجز يف التعلم، وأن العنارص التي تتضمنها مجموعة التتابع )القدرة عىل الرتكيز، 

والذاكرة(، قد تكون من العوامل الحاسمة يف مشكالت التعلم لدى فئة العاجزين عن التعلم.

بنسون،  كمفيوس،  اخترب   Confirmatory Factor Analysis التوكيدي  العاميل  التحليل  وباستخدام 
ذكاء  مقياس  نماذج من  ثالثة   )Kamphaus, Benson, Hutchinson, & Platt, 1994( وبالت  هيتشنسون، 
وكسلر لألطفال- اإلصدار الثالث- بما فيها تصور وكسلر ثنائي العوامل، ونموذج كوفمان Kaufman املكون 
من ثالثة عوامل، والنموذج املقرتح يف دليل مقياس ذكاء وكسلر لألطفال- اإلصدار الثالث- املكون من أربعة 
جيد؛  بشكل  البيانات  مع  إحصائياً-  يتناسب-  ال  املذكورة  النماذج  من  أي  أن  النتائج  أظهرت  وقد  عوامل، 
باستثناء النماذج ثالثية العوامل، ورباعية العوامل لألعمار )6 و9( عاماً، كما أن نموذج العوامل األربع يناسب 

البيانات بشكل أفضل لجميع الفئات العمرية. 

ويف السياق ذاته هدفت دراسة كوش )Kush,1996( التعرف عىل البناء العاميل ملقياس وكسلر للذكاء 
الدوران  املقياس، وباستخدام طريقة  بنية عوامل  التعلم، من خالل  لدى ذوي صعوبات  الثالث-  -اإلصدار 
املائل لدرجات عينة من الطالب ذوي صعوبات التعلم، وقد أشارت النتائج إىل صدق بناء العوامل اللفظية 
واألدائية؛ لكن كان الدعم التجريبي أقل وضوحاً الستخدام درجات عوامل أخرى مثل التحرر من التشتت، 

ورسعة التجهيز. 

ويف دراسة ويتكنز، كوش، وجلوتني )Watkins, Kush, & Glutting ,1997( التي هدفت إىل التعرف عىل 
التمييزية لربوفايل )ACID( اختصاراً الختبارات )الحساب، الرتميز، املعلومات، وإعادة األرقام( لدى  القدرة 
األطفال ذوي صعوبات التعلم ملقياس ذكاء )وكسلر( لألطفال- اإلصدار الثالث )WISC-III( لدى عينة مكونة 
من )612( طالباً يعانون من صعوبات يف التعلم، وقد أشارت النتائج إىل أن نمط )ACID( ال يفصل بكفاءة بني 

األطفال ذوي اإلعاقات التعليمية، وأولئك الذين ال يعانون من إعاقات.

ويف دراسة دانجييل، وسيجل )D›Anguilli,&Siegel,2003( التي بحثا من خاللها اإلجابة عن التساؤل: 
هل األطفال ذوو صعوبات التعلم لديهم أنماط مميزة من األداء املعريف وذلك وفقاً ملقياس وكسلر املعدل للذكاء؟ 
ولإلجابة عىل هذا التساؤل تم اختيار)121( طفالً لديهم تحصيل نموذجي )عاديون(، )143( طفالً يعانون من 
صعوبات يف القراءة، )100( طفٍل لديهم صعوبات محددة يف الحساب، تراوحت أعمارهم بني )6 - 16( عاماً، 
وقد أشارت النتائج إىل أن مجموعات األطفال ذوو صعوبات التعلم يف القراءة، واألطفال ذوي صعوبات التعلم 
يف الحساب، كانت درجاتهم منخفضة بشكل دال عن مجموعة الطالب ذوي التحصيل النموذجي )العاديون( 
عىل جميع االختبارات الفرعية اللفظية، وقد انتهت الدراسة إىل نتيجة مفادها عدم الوثوق الكايف يف اختبارات 
عىل  االعتماد  أيضاً-  املفيد-  من  أنه  الدراسة  أوصت  كما  التعلم،  صعوبات  ذوي  األطفال  لتشخيص  الذكاء؛ 

درجات االختبارات التحصيلية يف الكشف عن األطفال ذوي صعوبات التعلم. 

تعلم  صعوبات  من  يعانون  الذين  األطفال  بني  املقارنة  إىل  هدفت  والتي   )2007( زيادة  دراسة  ويف 
العاديون  واألطفال  معاً،  والقراءة  الرياضيات  تعلم  صعوبات  من  يعانون  الذين  واألطفال  فقط،  الرياضيات 
َمْت عينة الدراسة إىل ثالث مجموعات، املجموعة األوىل:  يف األداء عىل مقياس وكسلر لذكاء األطفال، وقد ُقسِّ
األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات فقط وعددها )10( أطفال، واملجموعة الثانية: األطفال 
وهم  الثالثة:  واملجموعة  أطفال،   )10( وعددها  معاً،  والقراءة  الرياضيات  تعلم  صعوبات  من  يعانون  الذين 
النتائج إىل وجود  األطفال األسوياء وعددها )10( أطفال، تراوحت أعمارهم بني )9-10( عاماً، وقد أشارت 
الرياضيات فقط واألطفال ذوي صعوبات تعلم  فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال ذوي صعوبات تعلم 
الرياضيات والقراءة معاً، واألطفال العاديون يف األداء عىل املهارات السمعية، يف حني أنه ال توجد فروق ذات 
التنظيمية اإلدراكية البرصية، واملهارات الحس  داللة إحصائية بني األطفال يف املجموعات الثالث يف املهارات 

حركية وفقاً لالختبارات الفرعية.
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ويف دراسة مورا، سيموز، وبرييرا )Moura, Simoes, & Pereira, 2014(، والتي بحثت املالمح املعرفية 
ملقياس وكسلر- اإلصدار الثالث- لذكاء األطفال الذين يعانون من العرس القرائي النمائي، حيث بلغت العينة 
)100( طفٍل، منهم )50( طفالً من ذوي العرس القرائي النمائي، و)50( طفالً من القراء العاديني، تراوحت 
أعمارهم بني )8-12( عاماً، ويف النتائج أبدى األطفال ذوو العرس القرائي النمائي انخفاضاً داالً للدرجات عىل 
كل من مؤرش الفهم اللفظي؛ عدا اختبار املفردات، واالختبارات الفرعية ملؤرش التحرر من التشتت، واالختبارات 

الفرعية ملؤرش رسعة التجهيز.

 Adam, Kiosseogloy, Abatzoglou, & Papaligouru,(ويف دراسة آدم، كيسوجلوي، اباتزوجلو، وباباليجرو
2018(، والتي هدفت إىل املقارنة بني نماذج البناء العاميل الثالثة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم باستخدام 
مقياس وكسلر، وقد بلغت العينة )50( طفالً من إجمايل )122( طفالً تم اختيارهم وفقاً ملعايري البحث باستخدام 
مقياس وكسلر للذكاء- اإلصدار الثالث-، وقد أشارت نتائج التحليل العاميل املتعدد إىل اقرتاح نموذج جديد ثنائي 
التعلم، يشمل العامل األول: اختبار  العوامل أكثر مالءمة يصف مناطق التطور املعريف لألطفال ذوي صعوبات 
أربعة اختبارات عملية هي: )ترتيب الصور، الرتميز، تصميم املكعبات، وتجميع  لفظي واحد هو )الفهم( مع 
األشياء(، يف حني يشمل العامل الثاني: اختباراً عملياً واحداً هو )ترتيب الصور( مع أربعة اختبارات لفظية هي: 

)املعلومات، املتشابهات، الحساب، واملفردات(.

التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل عرض الدراسات السابقة املرتبطة بموضوع الدراسة تبني ندرة الدراسات التي تناولت قدرة 
تمييز التصنيف الرباعي للمقاييس العاملية عىل مقياس وكسلر لذكاء األطفال لذوي صعوبات التعلم وبطيئي 
التعلم مقارنة بالعاديني، وأن معظم الدراسات تناولت التصنيف الثنائي للمقاييس العاملية ملقياس وكسلر 
عباس  دراسة  يف  كما  الثالثي  والتصنيف   ،)D,Anguilli,&Siegel,2003( دراسة  يف  كما  )لفظي/عميل( 
)1992(، ولم تتطرق معظم الدراسات إىل التصنيف الرباعي للمقاييس العاملية الوارد بالدراسة الحالية، كما 
التعلم عىل االختبارات الفرعية  أداء األطفال ذوي صعوبات  الدراسات السابقة اختلفت حول نمط  أن نتائج 
للمقياس، كما يف دراسة )Watkins, et al., 1997(، والتي أشارت نتائجها إىل أن نمط )ACID( ال يفصل بكفاءة 
بني األطفال ذوي اإلعاقات التعلمية، وأولئك الذين ال يعانون من إعاقات،.كما يتضح أيضاً ندرة الدراسات التي 
تناولت فئة األطفال بطيئي التعلم، من حيث قدرة تمييز التصنيف الرباعي للمقاييس العاملية عىل مقياس 

وكسلر لذكاء األطفال لهذه الفئة تحديداً؛ سوى دراسة عباس )1992(.

فروض الدراسة:
التعلم،  صعوبات  ذوي  األطفال  درجات  متوسط  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  األول:  الفرض 
واألطفال بطيئي التعلم، واألطفال العاديني، يف األداء عىل املقاييس العاملية األربعة )الفهم اللفظي- التنظيم 

اإلدراكي- التحرر من التشتت- رسعة التجهيز(، واختباراتها الفرعية.

التعلم،  الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات األطفال ذوي صعوبات  الفرض 
واألطفال بطيئي التعلم، واألطفال العاديني، عىل متغريات: الذكاء اللفظي، والذكاء العميل، والذكاء الكيل.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
املجموعات  بني  للمقارنة  وذلك  املقارن؛  السببي  املنهج  الحالية  الدراسة  استخدمت  الدرا�سة:  منهج 

الثالثة بعينة الدراسة.

جمتمع الدرا�سة: تكون مجتمع الدراسة من طالب املرحلتني االبتدائية واملتوسطة من الذكور بالتعليم 

العام، ومن املناطق التعليمية الست بدولة الكويت.
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ينتقي  حيث   Purposive Sample القصدية  العينة  بطريقة  الدراسة  اْخِتريَْت عينة  الدرا�سة:  عينة 

وقد   .)82  :2011 )القريش،  األصيل  للمجتمع  تمثيالً  األقرب  أنها  لتصوره  قصد  عن  العينة  أفراد  الباحث 
تكونت عينة الدراسة الحالية من )150( طفالً من الذكور، تراوحت أعمارهم بني )8 - 14( عاماً، بمتوسط 
عمري قدره )11.16( عاماً، وانحرافاً معيارياً قدره )1.929(، من طالب املرحلتني: االبتدائية واملتوسطة، 

ِمنَي إىل ثالث مجموعات: ُمَقسَّ

)1( مجموعة ذوي صعوبات التعلم، وعددهم )50( طفالً.
)2( مجموعة بطيئي التعلم، وعددهم )50( طفالً.

)3( مجموعة العاديني، وعددهم )50( طفالً، جميعهم من املناطق التعليمية الستة بدولة الكويت، وقد 
تم اختيارهم بطريقة مقصودة؛ وفقاً للمعايري اآلتية:

معايير اختيار العينة:
من  عاماً،   )14-8( بني  أعمارهم  ترتاوح  التعلم:  �سعوبات  ذوي  الأطفال  عينة  اختيار  معايري   -  1
الذكور، معدل ذكائهم من )86( أو أعىل؛ وفقاً ملقياس وكسلر الكويت للذكاء- اإلصدار الثالث- أصحاء حسياً 
وسلوكياً وانفعالياً، راسبون فيما ال يزيد عن ثالث مواد أساسية، ومن املناطق التعليمية الستة بدولة الكويت.

التعلم: تنطبق عليهم معايري اختيار عينة األطفال ذوي  بطيئي  الأطفال  عينة  اختيار  معايري   -  2
للذكاء-  الكويت  ملقياس وكسلر  )85(؛ وفقاً  يزيد عن  ذكائهم من )70( وال  أن معدل  التعلم؛ عدا  صعوبات 

اإلصدار الثالث- وراسبون يف أربع مواد فأكثر، أو باقون لإلعادة.

3 - معايري اختيار عينة الأطفال العاديني: تنطبق عليهم معايري اختيار عينة األطفال ذوي صعوبات 
التعلم؛ عدا أنهم غري راسبني.

أداة الدراسة:
مقياس وكسلر الكويت لذكاء األطفال اإلصدار الثالث:

تم استخدام مقياس وكسلر الكويت لذكاء األطفال- اإلصدار الثالث- لألعمار من )6-16( سنة، ويتكون 
ا يف مجموعتني: االختبارات اللفظية، واالختبارات العملية، ويتم إجراؤها  املقياس من )13( اختباراً فرعياً، منظمَّ
بطريقة تبادلية؛ حيث يبدأ التطبيق باختبار تكميل الصور من املقياس العميل يليه اختبار املعلومات من املقياس 
اللفظي؛ وذلك لالحتفاظ بانتباه ودافعية املفحوص أثناء التطبيق، ويحصل املفحوص عىل ثالث درجات مركبة: 
نسبة الذكاء اللفظية من مجموع الدرجات املوزونة لالختبارات اللفظية، ونسبة الذكاء العملية من مجموع 
الدرجات املوزونة لالختبارات العملية، ومن مجموع الدرجات اللفظية والعملية معاً نحصل عىل نسبة الذكاء 
الكلية، كما يضم اإلصدار الثالث ثالثة اختبارات إضافية هي: اختبار البحث عن األشكال ) اختبار عميل جديد(، 
واختبار إعادة األرقام )اختبار لفظي(، واختبار املتاهات )اختبار عميل(، وقد تم تطبيقها عىل عينات التقنني؛ 
لكنها لم تستخدم يف إعداد معايري نسب الذكاء اللفظي والعميل والكيل، وال تطبق هذه االختبارات إال يف حاالت 
معينة منها: عندما يستخدم االختصايص النفيس مؤرشات االختبارات العاملية، فإنه يُْدِخل الدرجات املوزونة 
األصلية يف حساب  العرشة  االختبارات  الدرجات عىل  مع  األشكال(  والبحث عن  األرقام،  )إعادة  اختباري  عىل 
هذه املؤرشات ) أبو عالم، ومريس،2008: 17-18(. باإلضافة إىل درجة املؤرشات العاملية- يف الدراسة الحالية- 
املتشابهات-املفردات-  )املعلومات-  اختبارات  ويشمل  اللفظي،  الفهم  األول:  العامل  وهي:  املقياس  لعوامل 
والفهم(، والعامل الثاني: التنظيم اإلدراكي، ويشمل اختبارات )تكميل الصور- ترتيب الصور- رسوم املكعبات- 
وتجميع األشياء(، والعامل الثالث: التحرر من التشتت، ويشمل اختباري )الحساب- وإعادة األرقام(، والعامل 

الرابع رسعة التجهيز، ويشمل اختباري )الرتميز- والبحث عن األشكال(.
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أما بالنسبة لحساب ثبات وصدق االختبار للصورة األصلية من املقياس والتي أعدها للبيئة الكويتية 
بمتوسط   )  0.80  -  0.61( بني  الفرعية  االختبارات  ثبات  معامالت  تراوحت  وقد   ،)2008( ومريس  أبوعالم، 
ألفا كرو  التطبيق وبني )0.63 - 0.83( بمتوسط قدره حوايل )0.73( بمعادلة  قدره )0.72( بطريقة إعادة 
نباخ، ومعامالت ثبات مقاييس الذكاء الثالثة كانت عىل املقياس اللفظي )0.89(، واملقياس العميل )0.85(، 
طريقة  من  أكثر  استخدام  تم  فقد  املقياس  صدق  عن  أما  التطبيق،  إعادة  بطريقة   )0.87( الكيل  واملقياس 
لحسابه، ومن هذه الطرق الصدق الداخيل Internal Validity ويشري إىل وجود معامالت ارتباط مناسبة بني 
الدرجات عىل االختبارات الفرعية معاً، ووجود معامالت ارتباط عالية بني الدرجات عىل كل اختبار والدرجات 
عىل املقاييس اللفظي والعميل والكيل )أبو عالم، ومريس، 2008: 52-54(.؛ ولذلك فقد اطمأن الباحث لثبات 

وصدق املقياس للدراسة الحالية.

الحسابي،  املتوسط  حساب  تم  الدراسة،  بنتائج  الخاصة  البيانات  ملعالجة  الإح�سائية:  الأ�ساليب 

واالنحراف املعياري، وتحليل التباين األحادي One Way ANOVA للتعرف عىل الفروق بني درجات املجموعات 
الثالثة )عينة الدراسة(، وداللتها؛ وفقاً لألداء عىل املقاييس العاملية األربع واختباراتها الفرعية، ونسب الذكاء 

الثالثة، وذلك باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )SPSS( اإلصدار )22(. 

إجراءات الدراسة:
- تم اختيار عينة الدراسة-خاصة- األطفال ذوي صعوبات التعلم واألطفال بطيئي التعلم، من خالل 
االبتدائية  للمرحلتني  باملدارس  النفسيني  التي تم إحالتها من قبل االختصاصيني  الطالب  االطالع عىل ملفات 
واملتوسطة من املناطق التعليمية الستة، من الذكور لألعمار)8-14( عاماً، إىل )لجنة الحاالت الخاصة( مراقبة 
الخدمات النفسية بوزارة الرتبية؛ للنظر يف تحويل هؤالء الطالب إىل املسار التعليمي املناسب، بعد أن استنفد 
معهم االختصايص النفيس املدريس أساليب التدريب املختلفة، وبناًء عىل رغبة ويل األمر يف التحويل إىل لجنة 

الحاالت الخاصة؛ وفقاً للمعايري التي وضعتها مراقبة الخدمات النفسية بوزارة الرتبية. 

- تم فرز ملفات الطالب بعد التأكد من استيفائها املعايري التي وضعها الباحث للدراسة الحالية الختيار 
العينة وهي: خلو الطالب من املشكالت الصحية واالنفعالية من خالل الشهادات الصحية، واالختبارات النفسية 
الرابعة،  الصورة  للذكاء  بينيه  واختبار  الثالث-،  اإلصدار  للذكاء-  الكويت  )وكسلر(  اختبار  تطبيق  املرفقة، 
والشهادات الدراسية التي تثبت الضعف الدرايس للطالب، إقرار موافقة ويل األمر عىل التحويل للجنة الحاالت 

الخاصة بالوزارة، والتقرير النفيس الشامل عن الحالة الذي أعده االختصايص النفيس باملدرسة.

- تم اختيار )50( تلميذاً من كل فئة ممن تنطبق عليهم الرشوط السابقة.

- تم رصد درجات الطالب عىل مقياس وكسلر الكويت للذكاء اإلصدار الثالث عىل أن يكون قد تم تطبيق 
االختبار كامالً )13( اختباراً فرعياً، وتم مراجعة االختبار من قبل اختصايص نفيس أول، ومستويف كل الرشوط 
الدرجات  املراجعة، والتأكد من عملية رصد وتجميع  للتطبيق من خالل إعادة  الباحث  السابقة، وقد اطمأن 
عىل االختبارات الفرعية لكل حالة، علماً أن الباحثني الذين قاموا بالتطبيق مشهوداً لهم بالكفاءة، وحاصلني 
عىل شهادة اجتياز من قبل وزارة الرتبية إدارة الخدمات االجتماعية والنفسية تسمح لهم بتطبيق االختبار، 

وتصحيح درجاته وتفسريها. 

إجازة  الحاصلني عىل شهادة  الزمالء  بالتعاون مع  اختيارهم  تم  فقد  العاديني  للطالب  بالنسبة  أما   -
بتطبيق اختبار )وكسلر( ولديهم خربة طويلة بالتطبيق تتجاوز )10( سنوات فأكثر، من خالل التطبيق عىل 
حاالت ال تعاني من أي مشكالت دراسية أو نفسية أو عضوية؛ وفقاً لرشوط اختيار عينة األسوياء املذكورة 
لتحقيق  الستة؛  التعليمية  املناطق  االبتدائية واملتوسطة من  املدارس  تلميذاً موزعني عىل   )50( بواقع  سالفاً 
رشط التكافؤ بني املجموعات الثالثة )عينة الدراسة(، وقد تم مراجعة هذه االختبارات من قبل الباحث القائم 

بالدراسة الحالية.
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للعلوم  اإلحصائية  الحزمة  برنامج  باستخدام  إحصائياً  وتحليلها  الحاسوب،  إىل  البيانات  إدخال  تم   -
االجتماعية )SPSS( اإلصدار )22(.

نتائج الدراسة وتفسيرها:
ذوي  األطفال  درجات  متوسط  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الأول:  الفر�ض  نتائج  اأوًل: 

صعوبات التعلم، واألطفال بطيئي التعلم، واألطفال العاديني، يف األداء عىل املقاييس العاملية األربع )الفهم 
اللفظي - التنظيم اإلدراكي- التحرر من التشتت- رسعة التجهيز(، واختباراتها الفرعية.

جدول )1( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات عينة الدراسة عىل املقاييس العاملية األربع 
واختباراتها الفرعية

العينة
ذوو صعوبات تعلم 

)ن=50(
بطيؤ التعلم

)ن=50(
العاديون
)ن=50(

املقاييس العاملية
واختباراتها الفرعية

املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

32.248.34821.786.75340.964.840الفهم اللفظي

46.7010.58527.226.13236.588.820التنظيم اإلدراكي
14.503.11112.322.98816.093.299التحرر من التشتت

18.724.48213.334.64315.563.904سرعة التجهيز
6.963.3444.162.2449.342.552المعلومات
8.823.4975.142.6659.722.681المتشابهات
6.882.2565.842.93710.362.275المفردات

9.583.3936.642.97411.542.589الفهم
12.822.9678.283.27010.743.022تكميل الصور
11.123.5206.442.5008.623.686ترتيب الصور
13.444.6436.944.25910.364.379رسوم مكعبات
9.323.9355.563.2967.303.893تجميع األشياء

7.481.6196.241.9858.401.938الحساب
7.022.1576.082.0657.562.164إعادة األرقام

9.742.7246.702.7357.783.066الترميز
8.982.7376.632.8107.781.886البحث عن األشكال

يتضح من جدول )1( والشكل )1( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمجموعات الثالثة )عينة 
الدراسة( عىل املقاييس العاملية األربع، واختباراتها الفرعية؛ حيث حصل األطفال العاديون عىل متوسط قدره 
)40.96(، تاله عىل الرتتيب متوسط األطفال ذوي صعوبات التعلم وقدره )32.24(، ثم األطفال بطيئي التعلم 
بمتوسط قدره)21.78(؛ وذلك عىل العامل األول: الفهم اللفظي الذي يشمل اختبارات )املعلومات- املتشابهات- 
املفردات- والفهم(، بينما حصل األطفال ذوو صعوبات التعلم عىل متوسط وقدره )46.70(، تاله عىل الرتتيب 
متوسط األطفال العاديني بمتوسط قدره )36.58(، ثم األطفال بطيئو التعلم بمتوسط قدره )27.22(؛ وذلك 
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عىل العامل الثاني: التنظيم اإلدراكي الذي يشمل اختبارات )تكميل الصور- ترتيب الصور- رسوم املكعبات- 
وتجميع األشياء(، أما بالنسبة للعامل الثالث: التحرر من التشتت والذي يشمل اختباري )الحساب- وإعادة 
األرقام(، فقد حصل األطفال العاديون عىل متوسط قدره )16.09(، تاله عىل الرتتيب متوسط األطفال ذوي 
صعوبات التعلم وقدره )14.50(، ثم األطفال بطيئي التعلم بمتوسط قدره )12.32(، ويف األخري حصل األطفال 
ذوو صعوبات التعلم عىل متوسط وقدره )18.72(، تاله عىل الرتتيب متوسط األطفال العاديني بمتوسط قدره 
)15.56(، ثم األطفال بطيئي التعلم بمتوسط قدره )13.33(؛ وذلك عىل العامل الرابع: رسعة التجهيز الذي 

يشمل اختباري ) الرتميز- والبحث عن األشكال(. 

شكل )1( املتوسطات الحسابية للمجموعات الثالثة عىل املقاييس العاملية األربعة

ذوو صعوبات التعلمبطيئو التعلمالعاديون

رسعة التجهيزالخلو من التشتتالتنظيم اإلدراكيالفهم اللفظي
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)ANOVA( تحليل التباين األحادي )جدول )2
بني متوسطات املجموعات الثالثة للمقاييس العاملية األربع، واختباراتها الفرعية

املقاييس العاملية
واختباراتها الفرعية

مصدر
التباين

مجموع
 املربعات

درجة
الحرية

متوسط
املربعات

قيمة
)ف(

قيمة
 الداللة

الفهم اللفظي
9222.04024611.020بني املجموعات

99.714** .001
6797.62014746.242داخل املجموعات

التنظيم اإلدراكي
9491.57324745.787بني املجموعات

62.594** .001 
11145.26014775.818داخل املجموعات

التحرر من التشتت
357.5092178.755بني املجموعات

18.184**.001
1445.0881479.831داخل املجموعات

رسعة التجهيز
734.0182367.009بني املجموعات

19.355**.001
2787.37514718.962داخل املجموعات

672.2802336.140بني املجموعاتاملعلومات
44.362**.001

1113.8601477.577داخل املجموعات

588.8132294.407بني املجموعاتاملتشابهات
33.304**.001

1299.4801478.840داخل املجموعات

املفردات
560.3732280.187بني املجموعات

44.502**.001
925.5201476.296داخل املجموعات

الفهم
608.2532304.127بني املجموعات

33.712**.001
1326.1201479.021داخل املجموعات

تكميل الصور
516.4932258.247بني املجموعات

27.056**.001
1403.0801479.545داخل املجموعات

ترتيب الصور
548.4132274.207بني املجموعات

25.522**.001
1579.38014710.744داخل املجموعات

1057.2132528.607بني املجموعاترسوم مكعبات
26.937**.001

2884.66014719.624داخل املجموعات

تجميع األشياء
354.0932177.047بني املجموعات

12.797**.001
2033.70014713.835داخل املجموعات

117.493258.747بني املجموعاتالحساب
17.080**.001

505.6001473.439داخل املجموعات

إعادة األرقام
55.825227.912بني املجموعات

6.156**.003
666.5611474.534داخل املجموعات

الرتميز
237.4932118.747بني املجموعات

14.660**.001
1190.7001478.100داخل املجموعات

البحث عن األشكال
138.317269.158بني املجموعات

10.954**.001
928.0831476.313داخل املجموعات

** دالة إحصائياً عند مستوى )0.01(.

تشري قيمة )ف( املحسوبة يف الجدول )2( إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.01(، 
بني املجموعات الثالثة للدراسة لدرجات املقاييس العاملية األربع، وكذلك عىل جميع االختبارات الفرعية لهذه 
املقاييس العاملية، وملعرفة الصالح من تلك الفروق تم استخدام اختبار )Tukey( للمقارنات البعدية؛ حيث 

تساوى عدد أفراد العينة كما يف الجدول )3(. 
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جدول )3( اختبار )Tukey( للمقارنات البعدية للمجموعات الثالثة ملتوسطات املقاييس العاملية األربع، 
واختباراتها الفرعية

املقاييس العاملية
واختباراتها الفرعية

العينة
بطيئو التعلمذوو صعوبات التعلم

متوسط 
الفرق

قيمة
 الداللة

متوسط
 الفرق

قيمة 
الداللة

الفهم اللفظي
--001.**10.460بطيئو التعلم

001.**00119.180.**8.720العاديون

التنظيم اإلدراكي
--001.**19.480بطيئو التعلم

001.**0019.360.**10.120العاديون

التحرر من التشتت
--002.**2.180بطيئو التعلم

001.**0333.766.*1.586العاديون

رسعة التجهيز
--001.**5.392بطيئو التعلم

030.*0012.232.**3.160العاديون

املعلومات
--001.**2.800بطيئو التعلم

001.**0015.180.**2.380العاديون

املتشابهات
--001.**3.680بطيئو التعلم

001.**900.2884.580.العاديون

املفردات
--1.040.099بطيئو التعلم

001.**0014.520.**3.480العاديون

الفهم
--001.**2.940بطيئو التعلم

001.**0044.900.**1.960العاديون

تكميل الصور
--001.**4.540بطيئو التعلم

001.**0032.460.*2.080العاديون

ترتيب الصور
--001.**4.680بطيئو التعلم

003.**0012.180.**2.500العاديون

رسوم مكعبات
--001.**6.500بطيئو التعلم

001.**0023.420.**3.080العاديون

تجميع األشياء
--001.**3.760بطيئو التعلم

054.*0201.740.*2.020العاديون

الحساب
--003.**1.240بطيئو التعلم

001.**0382.160.*920.العاديون

إعادة األرقام
--940.073.بطيئو التعلم

002.**536.4211.476.العاديون

الرتميز
--001.**3.040بطيئو التعلم

0021.080.143.**1.960عاديون

البحث عن األشكال
--001.**2.352بطيئو التعلم

0481.152.060.*1.200العاديون

* دالة إحصائياً عند مستوى )0.05(.

** دالة إحصائياً عند مستوى )0.01(.
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يتبني من الجدول )3( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.01( بني األطفال ذوي صعوبات 
العاديني،  لصالح  اللفظي(  )الفهم  األول:  العامل  عىل  العاديني،  واألطفال  التعلم،  بطيئي  واألطفال  التعلم، 
كما يتبني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.01(، بني املجموعات الثالثة، عىل العامل الثاني: 
)التنظيم اإلدراكي( لصالح ذوي صعوبات التعلم، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.01(  
ومستوى )0.05( بني املجموعات الثالثة، عىل العامل الثالث: )التحرر من التشتت( لصالح العاديني، كما تبني 
الرابع: )رسعة  العامل  الثالثة، عىل  املجموعات  بني   ،)0.01( عند مستوى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

التجهيز( لصالح األطفال ذوي صعوبات التعلم.

وجود   )3( الجدول  خالل  من  تبني  فقد  اللفظي(  )الفهم  األول  للعامل  الفرعية  لالختبارات  وبالنسبة 
فروق دالة إحصائياً عند مستوى )0.01( بني املجموعات الثالثة عىل اختبارات )املعلومات، واملفردات، والفهم( 
لصالح العاديني، عدا اختبار )املتشابهات( فلم تكن هناك فروق دالة بني ذوي صعوبات التعلم والعاديني، كما 

لم توجد فروق دالة بني ذوي صعوبات التعلم وبطيئى التعلم عىل اختبار )املفردات(.

أما بالنسبة لالختبارات الفرعية للعامل الثاني )التنظيم اإلدراكي( فقد تبني من خالل جدول )3( وجود 
)تكميل  اختبارات  عىل  الثالثة  املجموعات  بني   )0.05( ومستوى   )0.01( مستوى  عند  إحصائياً  دالة  فروق 
الصور، وترتيب الصور، ورسوم املكعبات، وتجميع األشياء( لصالح ذوي صعوبات التعلم، كما كانت هناك 
فروق دالة إحصائياً عند مستوى )0.01( ومستوى )0.05( بني األطفال العاديني، واألطفال بطيئي التعلم عىل 

جميع االختبارات الفرعية لعامل )التنظيم اإلدراكي( لصالح العاديني.

وبالنسبة لالختبارات الفرعية للعامل الثالث: )التحرر من التشتت( فقد تبني من خالل جدول )3( أيضاً 
وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى )0.01( ومستوى )0.05( بني املجموعات الثالثة عىل اختبار )الحساب( 
لصالح العاديني وعند مستوى )0.01( بني ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم لصالح ذوي صعوبات التعلم، 
بينما لم توجد فروق دالة إحصائياً بني ذوي صعوبات التعلم وبني كل من بطيئي التعلم والعاديني عىل اختبار 
)إعادة األرقام(، بينما كانت هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى )0.01( بني بطيئي التعلم والعاديني لصالح 

العاديني عىل اختبار )إعادة األرقام(.

أما بالنسبة لالختبارات الفرعية للعامل الرابع: )رسعة التجهيز( فقد تبني من خالل جدول )3( أيضاً 
وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى )0.01( ومستوى )0.05( بني املجموعات الثالثة عىل اختباري )الرتميز، 
والبحث عن األشكال( لصالح األطفال ذوي صعوبات التعلم، بينما لم توجد فروق دالة إحصائياً بني األطفال 

العاديني واألطفال بطيئي التعلم عىل هذين االختبارين.

ثانياً: نتائج الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات األطفال ذوي صعوبات 
العميل  والذكاء  اللفظي  الذكاء  متغريات:  عىل  األداء  يف  العاديني،  واألطفال  التعلم،  بطيئي  واألطفال  التعلم، 

والذكاء الكيل.

جدول )4( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات املجموعات الثالثة لنسب الذكاء اللفظي 
والذكاء العميل والذكاء الكيل.

ذوو صعوبات التعلم )ن=50(العينة
بطيئو التعلم

)ن=50(
العاديون
)ن=50(

االنحراف املعيارياملتوسط الحسابياالنحراف املعيارياملتوسط الحسابياالنحراف املعيارياملتوسط الحسابياملتغريات

88.0410.69473.668.56399.126.368الذكاء اللفظي

108.3014.03779.588.28393.9213.320الذكاء العميل

100.5210.43278.184.20799.508.888الذكاء الكيل
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يتبني من جدول )4( وشكل )2( املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، للمجموعات الثالثة )عينة 
العاديون عىل متوسط  اللفظي والذكاء العميل والذكاء الكيل؛ حيث حصل األطفال  الذكاء  الدراسة( يف نسب 
قدره )99.12(، تاله عىل الرتتيب متوسط األطفال ذوي صعوبات التعلم وقدره )88.04(، ثم متوسط األطفال 
بطيئي التعلم وقدره )73.66(؛ وذلك يف نسب الذكاء اللفظي، بينما حصل األطفال ذوو صعوبات التعلم عىل 
متوسط وقدره )108.30(، تاله عىل الرتتيب متوسط األطفال العاديني بمتوسط وقدره )93.92(، ثم متوسط 
األطفال بطيئي التعلم وقدره )79.58(؛ وذلك يف نسب الذكاء العميل، كما حصل األطفال ذوو صعوبات التعلم 
عىل متوسط وقدره )100.52( تاله عىل التوايل األطفال العاديون بمتوسط وقدره )99.50( ثم األطفال بطيؤ 

التعلم بمتوسط قدره )78.18( وذلك يف نسب الذكاء الكيل.

شكل )2( الفروق بني متوسطات املجموعات الثالثة يف نسب الذكاء اللفظي والعميل والكيل

جدول )5( تحليل التباين األحادي)ANOVA( ملتوسطات املجموعات الثالثة يف نسب الذكاء اللفظي والعميل والكيل 

املتغريات
مصدر
 التباين

مجموع 
املربعات

درجة
الحرية

متوسط
املربعات

قيمة
)ف(

قيمة 
الداللة

الذكاء اللفظي
16296.04028148.020بني املجموعات

107.092**.001 11184.42014776.084داخل املجموعات

الذكاء العميل
20620.973210310.487بني املجموعات

69.812**.001 21710.360147147.690داخل املجموعات

الذكاء الكيل
15910.97327955.487بني املجموعات

116.129**.001 10070.36014768.506داخل املجموعات

** دالة إحصائياً عند مستوى )0.001(.

ذوو صعوبات التعلمبطيئو التعلمالعاديون

الذكاء الكيلالذكاء العميلالذكاء اللفظي
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بني   )0.001( عند مستوى  إحصائياً  دالة  إىل وجود فروق   )5( الجدول  يف  املحسوبة  قيمة )ف(  تشري 
املجموعات الثالث للدراسة )عينة الدراسة( عىل املتغريات: الذكاء اللفظي والذكاء العميل والذكاء الكيل، حيث 
بلغت قيمة )ف( للمتغريات الثالثة عىل التوايل: )107.092(، )69.812(، )116.129( وملعرفة اتجاهات الفروق 

تم استخدام اختبار )Tukey( للمقارنات البعدية؛ حيث تساوى عدد أفراد العينة، كما يف الجدول )6(. 

جدول )6( نتائج اختبار )Tukey( للمقارنات البعدية للمجموعات الثالثة ملتوسطات نسب الذكاء اللفظي 
والعميل والكيل

املتغريات
العينة

بطيئي التعلمذوو صعوبات تعلم

قيمة  الداللةمتوسط  الفرققيمة  الداللةمتوسط  الفرق

--001.**14.380بطيئي التعلمالذكاء اللفظي

001.**00125.460.**11.080العاديون

الذكاء العميل
--001.**28.720بطيئي التعلم

001.**00114.340.**14.380العاديون

الذكاء الكيل
--001.**22.340بطيئي التعلم

001.**1.020.81221.320العاديون

*دالة إحصائياً عند مستوى )0.001(.

التعلم  صعوبات  ذوي  بني   )0.001( مستوى  عند  إحصائياً  دالة  فروق  وجود   )6( الجدول  من  يتبني 
وبطيئي التعلم والعاديني، يف نسب الذكاء اللفظي لصالح العاديني، كما توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى 
)0.001(، بني ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم لصالح ذوي صعوبات التعلم يف نسب الذكاء اللفظي أيضاً، 
كما توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى )0.001(، بني املجموعات الثالثة يف نسب الذكاء العميل لصالح 
العاديني وبطيئي  بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.001(، بني  التعلم،  ذوي صعوبات 
التعلم لصالح العاديني يف نسب الذكاء العميل أيضاً، كما توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى )0.001( يف 
نسب الذكاء الكيل بني العاديني وبطيئي التعلم لصالح العاديني، كما توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى 
)0.001(، بني ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم لصالح ذوي صعوبات التعلم؛ بينما لم توجد هذه الفروق 

الدالة بني العاديني وذوي صعوبات التعلم يف نسب الذكاء الكيل.

تفسير نتائج الفرض األول:
عند مستوى )0.01(، بني  دالة إحصائياً  أنه توجد فروق  تبني  األول  الدراسة  نتائج فرض  بعد عرض 

األطفال ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم والعاديني عىل العامل األول )الفهم اللفظي( لصالح العاديني.

 D,Anguilli& Siegel, 2003; Moura et al., 2014( نتائج دراسات كل من النتيجة مع  وتتفق هذه 
لدى ذوي صعوبات  لغوي واضح  إىل وجود عجز  نتائجها جميعاً  أشارت  والتي   ،)Ackerman et al., 1971
التعلم، وانخفاض دال للدرجات عىل مؤرش الفهم اللفظي لدى ذوي صعوبات القراءة تحديداً، وتميز األطفال 

العاديون عىل جميع االختبارات الفرعية اللفظية. 

ذوي  لدى  للغة  الواضح  القصور  من  النظري  التصور  مع  تتفق  كونها  النتيجة  هذه  الباحث  ويفرس 
استخدام مهارات  التعلم عىل صعوبة  تعريف ذوي صعوبات  التعلم؛ حيث ينطوي  التعلم وبطيئي  صعوبات 
عىل  القدرة  يفتقدون  التعلم  صعوبات  ذوي  أن  كما  واالستدالل،  والفهم  والكتابة  كالقراءة  املختلفة،  اللغة 
التمييز والتصنيف واالستخدام الرمزي أو املجازي )التجريد( خاصة للمفردات، كما أن الفهم اللفظي أحد أهم 
العوامل املرتبطة باألداء األكاديمي والتحصييل والذي ينخفض بشكل واضح لدى ذوي صعوبات التعلم وبطيئي 
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التعلم؛ لذا يتضح أن العامل األول: )الفهم اللفظي( يميز بني املجموعات الثالثة وفقاً لألداء األفضل عىل التوايل: 
األطفال العاديون، واألطفال ذوي صعوبات التعلم، ثم األطفال بطيئي التعلم. 

اختبارات:  يشمل  والذي  اللفظي(  )الفهم  العامل:  لهذا  الفرعية  االختبارات  لنتائج  بالنسبة  أما 
عىل  العاديني  األطفال  مجموعة  لصالح  الفروق  كانت  فقد  والفهم(  املفردات-  املتشابهات-  )املعلومات- 
جميع االختبارات، عدا اختبار )املتشابهات( لم تكن هناك فروق دالة إحصائياً بني ذوي صعوبات التعلم وبني 
العاديني، ويمكننا تفسري ذلك بطبيعة األداء عىل االختبار، »فاختبار املتشابهات يعترب مقياساً للذكاء املجرد 
يكون  وربما  الفكرية،  العمليات  من  العياني  واملستوى  املجرد  املستوى  بني  التمييز  عىل  بالقدرة  ويتصف 
أم عيانية«  كانت  تجريدية  اللفظية  املوضوعات  استخدام  القدرة عىل  انخفاض  إىل  راجعاً  العياني  التفكري 
)إبراهيم، 1991: 136(. إذن اختبار املتشابهات يقيس القدرة عىل التفكري املجرد واملنطقي وإدراك العالقة 
بني املفاهيم، وهذه القدرات ربما يفتقدها ذوو صعوبات التعلم؛ إال أنه بيشء من التدقيق يتبني أن معيار 
األداء عىل اختبار )املتشابهات( ينقسم عند مستوى معني إىل ثالث درجات تحديداً من الفقرة رقم )6( إىل 
الفقرة رقم )19( نهاية االختبار؛ وذلك وفقاً ملستويات معالجة متدرجة من السطحية إىل العميقة إىل األكثر 
عمقاً، ويبدو أن ذوي صعوبات التعلم حصلوا عىل درجات مرتفعة من مجموع الدرجات األقل؛ وليس وفقاً 
عمقاً  األكثر  أو  العميقة،  املعالجة  يف  واضح  هي- قصور  -كما  املشكلة  فتبقى  املعالجة  نمط  يف  لتميزهم 
للمفاهيم من خالل التفكري املنطقي واملجرد واالستداليل؛ بمعنى آخر أجابوا عىل فقرات متعددة تَُقدَّر بدرجة 
لذا  التعلم؛  صعوبات  بذوي  الخاص  األداء  لنمط  التفسري  يف  اإلشكاليات  بعض  يسبب  قد  ما  وهذا  واحدة، 
يجب الرجوع إىل إجابات الطفل عىل بنود هذا االختبار )املتشابهات( للتعرف عىل مستوى معالجة الطفل 

للمعلومات من خالل الدرجة املمنوحة له عىل كل بند.

كما تبني أيضاً عدم وجود فروق دالة بني ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم عىل اختبار )املفردات(؛ 
ذوو صعوبات  فاألطفال  املتوسط،  أقل من  االختبار يف مستوى  هذا  املجموعتني عىل  كل من  أداء  كان  حيث 
التواصل،  اللفظية، ومهارات  القدرات  يف  لديهم مشكالت مشرتكة- خاصة-  التعلم  بطيئو  واألطفال  التعلم، 
والتعبري اللفظي، والقدرة عىل التعلم والتحصيل الدرايس؛ إال أنه يظل مستوى األطفال بطيئي التعلم األدنى عىل 

هذا العامل )الفهم اللفظي( بشكل كامل.

كما أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.01(، بني األطفال ذوي صعوبات 
التعلم وبطيئي التعلم  والعاديني عىل العامل الثاني: )التنظيم اإلدراكي( لصالح ذوي صعوبات التعلم.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه )باناتاين(؛ حيث إنه أشار إىل تميز يف أداء األطفال ذوي صعوبات 
التعلم عىل مجموعة االختبارات املكانية والتي تضم اختبارات رسوم املكعبات وتجميع األشياء وتكميل الصور، 
ولم تتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة زيادة )2007( التي أشارت إىل أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً 
بني مجموعة األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات فقط، ومجموعة األطفال الذين يعانون من 
صعوبات تعلم الرياضيات والقراءة معاً، ومجموعة األطفال العاديني يف األداء عىل املهارات التنظيمية اإلدراكية 

البرصية، واملهارات الحس حركية؛ وفقاً لالختبارات الفرعية ملقياس وكسلر.

ويفرس الباحث هذه النتيجة؛ وفقاً ألدبيات البحث يف مجال صعوبات التعلم؛ حيث يتميز ذوو صعوبات 
التعلم يف األداء عىل االختبارات العملية بشكل كبري بغض النظر عن نوعية تلك الصعوبات سواًء أكانت صعوبات 
أكانت  إىل معالجة لغوية- عىل األرجح- سواء  األدائية ال تحتاج  أم حساباً، فهذه االختبارات  أم كتابة  قراءة 
هذه املعالجة اللغوية )استداللية أم استقبالية أم تعبريية(، كما يميل ذوو صعوبات التعلم نحو التعلم متعدد 
الحواس كالتعلم البرصي الحركي، مما يتوافق مع طبيعة األداء عىل نوعية هذه االختبارات عىل هذا العامل 
صعوبات  ذوي  ومن  العاديني  األطفال  من  أقل  مستوى  يف  يقعون  فهم  التعلم  لبطيئي  بالنسبة  أما  تحديداً، 
العام، ومن املؤكد انخفاض درجاته بشكل ملحوظ عىل  الذكاء  التعلم لديه قصور يف  التعلم؛ فالطفل بطيء 
أن  يتضح  سبق  ومما  اإلدراكي(.  )التنظيم  عامل  ومنها  الفرعية،  اختباراتها  وكذا  العاملية،  املقاييس  كافة 
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العامل الثاني )التنظيم اإلدراكي( يميز بني املجموعات الثالثة )عينة الدراسة( وفقاً لألداء األفضل عىل التوايل: 
األطفال ذوي صعوبات التعلم، األطفال العاديني، ثم األطفال بطيئي التعلم.

)تكميل  اختبارات:  يشمل  والذي  اإلدراكي(  لعامل:)التنظيم  الفرعية  االختبارات  لنتائج  بالنسبة  أما 
الصور-ترتيب الصور- رسوم املكعبات- وتجميع األشياء(، فقد كانت الفروق لصالح األطفال ذوي صعوبات 
التعلم، عىل جميع االختبارات الفرعية لهذا العامل: )التنظيم اإلدراكي(، ويتفق ذلك مع نتائج العامل بشكل 
عام؛ مما يشري لكفاءة هذا العامل يف التمييز بني األطفال ذوي صعوبات التعلم، واملجموعتني األخريني؛ ووفقاً 
املكعبات، تجميع األشياء، وتكميل  املكانية تشمل: )تصميم  التي يف فئة  الفرعية  لـ )باناتاين( فاالختبارات 
أن  إىل  التقارير  أو تعاقب، وقد أشارت  الفراغ دون تسلسل  القدرة عىل معالجة األشياء يف  الصور(، وتتطلب 
القراءة يمتلكون درجات أعىل يف فئة االختبارات املكانية، ودرجات متوسطة يف فئة  األطفال ذوي صعوبات 

.)Smith & Watkins, 2004( املفاهيم، ودرجات منخفضة يف فئة التسلسل أو التتابع

األطفال ذوي صعوبات  عند مستوى )0.05(، بني  دالة إحصائياً  إىل وجود فروق  النتائج  أشارت  كما 
التعلم، واألطفال بطيئي التعلم واألطفال العاديني، عىل العامل الثالث )التحرر من التشتت( لصالح األطفال 

العاديني.

 )Ackerman et al.,1971 Moura et al., 2014 وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من )عباس، 1992؛
والتي أشارت نتائجها إىل أن العنارص التي تتضمنها مجموعة التتابع )القدرة عىل الرتكيز والذاكرة(، قد تكون من 
العوامل الحاسمة يف مشكالت التعلم لدى ذوي صعوبات التعلم- خاصة- عىل اختبارات )الحساب، وإعادة األرقام( 
مقارنة بالعاديني، وكذلك انخفاض دال لدرجات األطفال ذوي العرس القرائي النمائي عىل االختبارات الفرعية لعامل 

)التحرر من التشتت(.

ويفرس الباحث هذه النتيجة بأن كالً من األطفال ذوي صعوبات التعلم، وبطيئي التعلم لديهم قصور 
واضح يف االنتباه والرتكيز؛ مما يؤثر يف عملية التعلم بشكل مبارش، فاالنتباه مدخل التعلم األول، وهذا يتفق 
مع أدبيات البحث يف مجال الرتبية الخاصة؛ حيث إن االختبارات الفرعية املتضمنة يف هذا العامل وهما اختباري 
املدى،  قصرية  والذاكرة  والرتكيز،  االنتباه  عىل  القدرة  يقيسان  اختباران  كونهما  األرقام(  وإعادة  )الحساب، 
وكذلك الذاكرة العاملة؛ إال أنهما أيضاً من االختبارات اللفظية؛ فاختبار )الحساب( يغلب عليه قياس النواحي 
اللفظية، وفهم املسموع أو ما يسمى بـ )التفكري السمعي(، ويقيس أيضاً الذاكرة العاملة؛ لذا انخفض أداء 
األطفال ذوي صعوبات التعلم، واألطفال بطيئي التعلم بشكل واضح عىل هذين االختبارين؛ مما يؤكد تناسق 
اللفظي، والتحرر من التشتت(،  العاملية )الفهم  أداء األطفال العاديني عىل املقاييس  النتائج من حيث تميز 
وقد  للطفل.  التحصييل  األداء  يتأثر  وبهما  التعلم،  عملية  تقوم  وعليهما  كبري،  ارتباط  بينهما  عامالن  وهما 
التعلم  إن ذوي صعوبات  النظر هذه؛ حيث  أيد سرتنربج وواجانري )Sternberg& Waganer )1982، وجهة 
التجهيز،  مستويات  كل  عىل  اإلخفاق  هذا  وينسحب  املختلفة،  املهام  أداء  عند  االنتباه  يف  اضطراباً  يظهرون 
ملدخل  وفقاً  وذلك   .)33 )يف:عمرية،2008:  املعرفية  الوظائف  تحكم  التي  العليا  التنفيذ  عمليات  عىل  وكذلك 
التعلم. كما يرى  آلية حدوث صعوبات  الذي يفرس   ،  Information Processing Approachاملعلومات تجهيز 
املعرفية والنفسية  الوظائف  االنتباه هو األساس وراء معظم  أن  الطفولة  األطباء والباحثني يف مجال  بعض 
والعصبية )Cooley & Morris, 1990(. ويشري الزيات )1998( إىل أن أكثر الصعوبات النمائية تأثرياً وأهمية، 

هي الصعوبات املتعلقة باالنتباه واإلدراك والذاكرة. 

أما بالنسبة لنتائج االختبارات الفرعية لعامل )التحرر من التشتت( والذي يشمل اختباري: )الحساب، 
اختبار  عىل  الثالثة  املجموعات  بني  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  الدراسة  نتائج  أظهرت  فقد  األرقام(  وإعادة 
)الحساب( لصالح العاديني، وبني ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم لصالح ذوي صعوبات التعلم، ويمكن 
تفسري ذلك؛ وفقاً لطبيعة املهام عىل اختبار الحساب؛ حيث إنه يقيس املهارات الحسابية، والذاكرة السمعية 
والتسلسل، والتفكري، واملعالجة العددية، والقدرة عىل االنتباه والرتكيز )Groth–Marnat,1997(. وتلك املهارات 
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األرقام( فقد جاءت  )إعادة  التعلم عىل حد سواء. وبالنسبة الختبار  التعلم وبطيئي  يفتقدها ذوو صعوبات 
نتائجه لصالح األطفال العاديني عىل حساب األطفال بطيئي التعلم، ولم تكن هناك فروقاً دالة إحصائياً بني 
األطفال ذوي بطء التعلم واألطفال ذوي صعوبات التعلم، كما لم تكن هناك فروق بني األطفال ذوي صعوبات 
التعلم، واألطفال العاديني، ويمكن تفسري ذلك بالرجوع إىل متوسط أداء اختبار )إعادة األرقام( للمجموعات 
الثالثة نجده من أقل االختبارات أداًء باملقارنة باألداء عىل االختبارات الفرعية األخرى؛ حيث إنه يقيس الذاكرة 
قصرية املدى، والرتكيز واالنتباه- خاصة- االنتباه السمعي، وهي قدرات يفتقدها األطفال ذوو صعوبات التعلم، 
واألطفال بطيئي التعلم، كما أن هذا العامل )التحرر من التشتت( أقل العوامل أداًء لدى كل من ذوي صعوبات 
التعلم، وذوي بطء التعلم بشكل عام، كما أن هناك أنماطاً متعددة لألداء عىل مقياس وكسلر خاصة لذوي 
صعوبات التعلم، فهناك من يعانون قصوراً يف االنتباه خاصة السمعي، وهناك من يعانون من خلٍل يف اإلدراك 
البرصي الحركي، وآخرون يعانون من خلٍل يف املعالجة خاصة السمعية وهكذا، ومما سبق يتضح أن عامل: 
التوايل:  لألداء األفضل عىل  الدراسة( وفقاً  الثالثة )عينة  التشتت( يميز بوضوح بني املجموعات  )التحرر من 

األطفال العاديون، األطفال ذوو صعوبات التعلم، ثم األطفال بطيئي التعلم. 

كما أشارت النتائج أيضاً إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( بني األطفال ذوي 
لصالح  التجهيز(  )رسعة  الرابع:  العامل  عىل  العاديني،  واألطفال  التعلم،  بطيئي  واألطفال  التعلم،  صعوبات 

األطفال ذوي صعوبات التعلم.

نتائج دراسة كل من) Kush, 1996; Moura et al., 2014( حيث  النتيجة مع بعض  ولم تتفق هذه 
االختبارات  للدرجات عىل  داالً  انخفاضاً  أظهروا  النمائي  القرائي  العرس  األطفال ذوي  أن  إىل  نتائجها  أشارت 
الستخدام  وضوحاً  أقل  كان  التجريبي  الدعم  وأن  العاديني،  بالقراء  باملقارنة  التجهيز  رسعة  ملؤرش  الفرعية 

درجات عامل رسعة التجهيز- خاصة- لدى ذوي صعوبات التعلم.

ويمكن للباحث تفسري ذلك بأن عامل )رسعة التجهيز( يشتمل عىل اختبارين هما: )الرتميز، والبحث عن 
األشكال( وهما من االختبارات غري اللفظية والتي ال تحتاج إىل معالجة لغوية التي باألساس مؤرش الضعف لدى 
ذوي صعوبات التعلم، وبدرجة كبرية لدى بطيئي التعلم، كما أن هذين االختبارين- خاصة- اختبار )الرتميز( 
يقيس الذاكرة غري اللفظية قصرية املدى، ومهارة التنظيم اإلدراكي، وهما يميزان بعضاً من ذوي صعوبات 
التعلم. ونظراً ألن الرتكيبات املعرفية التي تكمن وراء العديد من اختبارات رسعة التجهيز ليست واحدة؛ فإنها 
قد تؤدي إىل مستويات أداء مختلفة بني الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم )Anastasi,1988(. إذن هذا 
التفوق من جانب ذوي صعوبات التعلم عىل عامل )رسعة التجهيز( ليس دليالً كافياً عىل كفاءة جميع ذوي 
صعوبات التعلم بأشكالها املختلفة يف األداء عىل مهام هذا العامل، كما أنه بالنظر إىل عينة الدراسة نجدها عينة 
غري متجانسة من ذوي صعوبات التعلم، فربما احتوت العينة عىل خليط من ذوي صعوبات القراءة أو الحساب 

أو الكتابة؛ مما قد يؤدي إىل مستويات أداء متباينة.

أما بالنسبة لنتائج االختبارات الفرعية لعامل )رسعة التجهيز( والتي تشمل اختبارات )الرتميز، والبحث 
عن األشكال( فقد كانت هناك فروقاً بني املجموعات الثالثة عىل اختبار )الرتميز( لصالح ذوي صعوبات التعلم؛ 
حيث يقيس هذا االختبار الذاكرة غري اللفظية قصرية املدى واملرتبطة بالتعلم غري اللفظي، وبالنسبة الختبار 
أيضاً لصالح ذوي صعوبات التعلم؛ حيث إنه من االختبارات غري  )البحث عن األشكال( فقد كان الفرق داالً 
اللفظية أيضاً، والتي ال تتطلب مهارة يف  املعالجة اللغوية، إال أنه من املالحظ عدم وجود فروق بني بطيئي التعلم، 
والعاديني عىل االختبارات الفرعية لهذا العامل رغم وجود فروق عىل املجموع الكيل للعامل )رسعة التجهيز( 
لصالح العاديني باملقارنة ببطيئي التعلم، ونستطيع القول إن عدم وجود فروق بينهما عىل االختبارات الفرعية 
للعامل ال يدل- بالطبع- عىل كفاءة بطيئي التعلم عىل هذا العامل. ومما سبق يتضح أن العامل الرابع )رسعة 

التجهيز( يميز بني املجموعات الثالثة )عينة الدراسة( لصالح األطفال ذوي صعوبات التعلم.
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تفسير نتائج الفرض الثاني:   
مستوى  عند  إحصائياً  دالة  فروق  توجد  أنه  تبني  الثاني  الدراسة  فرض  نتائج  عرض  بعد 
)0.001( بني األطفال ذوي صعوبات التعلم، واألطفال بطيئي التعلم، واألطفال العاديني، عىل املتغري 
األول )نسبة الذكاء اللفظي( لصالح األطفال العاديني، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من 
)زيادة، 2007؛ ;Ackerman et al.,1971, D’Anguilli&Siegel, 2003; Moura et al., 2014(، والتي 

أشارت نتائجها إىل تفوق األطفال العاديني يف النواحي اللفظية.

الدراسة  متغريات  ومع  السابقة،  الدراسات  نتائج  مع  باملتالئمة  النتيجة  هذه  وصف  للباحث  ويمكن 
األداء  يف  التعلم  بطيئي  واألطفال  التعلم،  صعوبات  ذوي  األطفال  عن  العاديون  األطفال  تميز  حيث  الحالية؛ 
وأن  ذكره،  تم  كما  اللفظي(  )الفهم  عامل  عىل  وأيضاً  اللفظي،  بالذكاء  املتضمنة  اللفظية  االختبارات  عىل 
مما  بها؛  والتعامل  اللغة  استخدام  يف  قصور  لديهم  التعلم  بطيئي  واألطفال  التعلم،  صعوبات  ذوي  األطفال 
يؤثر يف تدرجهم األكاديمي، وأن انخفاض الذكاء اللفظي عن الذكاء العميل كما هو واضح لدى األطفال ذوي 
صعوبات التعلم، واألطفال بطيئي التعلم، يتفق مع االحتمال القائم بوجود »ضعف الحصيلة اللغوية ونقص 
يف اكتساب اللغة أو ما يعرف بالتخلف يف اللغة Language Deficient« )أبوعالم، ومريس، 2008: 33(. وربما 
يشري هذا االنخفاض يف الذكاء اللفظي إىل ضعف يف ذاكرة املعاني أو الذاكرة الداللية Semantic Memory والتي 
ترتبط باملعارف واملعلومات عن العالم املحيط بنا؛ وعىل ذلك فذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم لديهم قدرة 
محدودة يف معالجة املثريات اللفظية، مع انخفاض درجاتهم عىل اختباري )املفردات، واملعلومات( عىل وجه 

التحديد وبدرجة أشد انخفاضاً لدى األطفال بطيئي التعلم.

أما بالنسبة ملتغري )الذكاء العميل( فقد تبني أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى )0.001( بني 
صعوبات  ذوي  األطفال  لصالح  العاديني  واألطفال  التعلم،  بطيئي  واألطفال  التعلم،  صعوبات  ذوي  األطفال 

التعلم، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال العاديني، واألطفال بطيئي التعلم لصالح العاديني.

وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه )باناتاين( أن نسبة الذكاء العميل أعىل من نسبة الذكاء اللفظي 
لدى ذوي صعوبات التعلم، ولم تتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة زيادة )2007( التي أشارت إىل أنه 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات فقط، واألطفال 

الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات والقراءة معاً، واألطفال العاديني يف نسبة الذكاء العملية.

ويمكننا تفسري ذلك نظراً لتفوق األطفال ذوي صعوبات التعلم عىل العامل الخاص بالتنظيم اإلدراكي؛ 
حيث يتضمن معظم االختبارات األدائية )غري لفظية(؛ مما يتفق مع نتيجة الفرض الحايل، وكما ذكرنا فإّن 

.)Smith et al., 2004( ذوي صعوبات القراءة يمتلكون درجات أعىل يف فئة االختبارات املكانية

أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى )0.001( بني  أما بالنسبة ملتغري )الذكاء الكيل( فقد تبني 
التعلم، وبني األطفال بطيئي  التعلم، لصالح ذوي صعوبات  التعلم، واألطفال بطيئي  األطفال ذوي صعوبات 
التعلم، واألطفال العاديني، لصالح األطفال العاديني؛ بينما ال توجد فروق ذات داللة بني األطفال ذوي صعوبات 

التعلم، واألطفال العاديني عىل متغري )الذكاء الكيل(.

السابقة ومعايري  الدراسات والبحوث  نتائج  تتفق مع  الحايل  الفرض  نتائج  بأن  الباحث ذلك؛  ويفرس 
دالة بني  املنطقي عدم وجود فروق  إنه من  الدراسة(، حيث  )عينة  الثالثة  املجموعات  بني  الفارق  التصنيف 
األطفال العاديني، وبني األطفال ذوي صعوبات التعلم عىل درجة الذكاء الكيل؛ حيث إن ذوي صعوبات التعلم 
يمتلكون ذكاًء متوسطاً أو أعىل من املتوسط، فهم- غالباً- ال تقل درجاتهم عىل مقاييس الذكاء عن الدرجة 
)85(؛ وذلك وفقاً للتعريفات املختلفة لوصف هذه الفئة، كما أن فئة بطيئي التعلم، والتي غالباً ترتاوح نسبة 

ذكائهم الكلية بني الدرجة )70 - 84( األقل بالنسبة للمجموعتني األخريني.
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توضح نتائج هذه الدراسة قدرة املقاييس العاملية بمقياس وكسلر الكويت للذكاء- اإلصدار الثالث- 
وبالتحديد عاميل )الفهم اللفظي، والتحرر من التشتت( باإلضافة إىل قدرة نسب الذكاء الثالثة خاصة الذكاء 
اللفظي عىل التمييز بني مجموعات الدراسة الثالثة، كما أنه يمكن استنتاج نمط )بروفايل( أداء لذوي صعوبات 
التعلم يتمثل يف: انخفاض األداء عىل عاميل )الفهم اللفظي، والتحرر من التشتت(، مع انخفاض نسبة )الذكاء 
اللفظي( عن نسبة )الذكاء العميل(؛ بينما كان نمط )بروفايل( أداء األطفال بطيئي التعلم منخفضاً عىل كل 

العوامل، وكذلك نسب الذكاء الثالثة مقارنة باملجموعتني األخريني.

نطاق  عىل  يستخدم  الزال  الثالث-،  اإلصدار  األطفال-  لذكاء  الكويت  وكسلر  مقياس  أن  الرغم  وعىل 
واسع يف عملية التقييم النفيس والرتبوي للفئات الخاصة؛ إال أنه ال ينبغي استخدام معدل الذكاء بمعزل عن 
إجراءات التقييم األخرى؛ لتقييم وتشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم، أو األطفال بطيئي التعلم، والحذر 
من استخدام مؤرش الدرجات عىل مقياس الذكاء كدليل قاطع عىل وجود إعاقة تعليمية لدى الطفل، بل يجب 
اتباع نهج التقييم الشامل )النفيس واالجتماعي والرتبوي والعصبي(؛ لتشخيص مثل تلك الحاالت، فالدرجة 
عىل االختبار بمثابة مؤرش وليست بالقطع دليالً، وتجدر اإلشارة إىل رضورة توفري مزيد من أدوات التشخيص 
النفيس والرتبوي والعصبي لالختصايص النفيس املدريس؛ للكشف املبكر عن الصعوبات التعليمية لدى الطالب، 
الفئات  التعلم وغريهم من  التعلم، وبطيئي  واملساعدة يف عملية فرز وتشخيص األطفال من ذوي صعوبات 

الخاصة، ومن ثم وضع الربامج والخطط التدريبية والعالجية املالئمة لدعم هؤالء األطفال.

التوصيات:
1 - توفري مزيد من أدوات التشخيص النفيس والرتبوي والعصبي للباحث النفيس املدريس، وعدم االعتماد 
بطيئي  واألطفال  التعلم،  صعوبات  ذوي  األطفال  أداء  وتشخيص  لتقييم  بمفرده؛  الذكاء  اختبار  عىل 

التعلم.

2 - دراسة متغريات الدراسة الحالية عىل فئات محددة من ذوي صعوبات التعلم كصعوبات القراءة أو 
الكتابة أو الحساب.

3 - دراسة الفروق بني الجنسني )ذكور/ إناث( يف األداء عىل متغريات الدراسة الحالية. 

التعلم،  صعوبات  لذوي  والتشخيص  التقييم  محكات  كأحد  العاملية  املقاييس  عىل  األداء  اعتماد   -  4
وبطيئي التعلم.
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