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 كلمة الشكر
اليسعُي ٔقذ أَعى اهلل عهي تامتاو ْذا انثحث إال أٌ أذقذو ٔتكم فخز جبشيم 

انذي مشم تزعايرّ انكزميح  استاذي الدكتور رمضان درويشانشكز ٔانرقذيز إىل 
 ٔارشاداذّ احلكيًح ْذِ انزسانح فكاٌ خري يشزفاً ٔيعهًاً.

انري سرعد يف َفسي املثاتزج ٔانرصًيى ٔكاٌ  للدكتورة رنا قوشحةانشكز ٔانرقذيز 
 هلا دٔر كثري يف ذشٔيذي تاملزاجع تاإلضافح إىل يٕاقفٓا اإلَساَيح انزائعح.

نهسادج أعضاء جلُح احلكى نرعأَٓى ٔذفضهٓى نرحًم كًا اعزب عٍ ايرُاَي ٔذقذيزي 
 عةء  قزاءج ْذِ انزسانح ٔحتكيًّ.



ٔتكم ايرُاٌ اذٕجّ تانشكز إىل كم يٍ أسٓى يف يذ يذ انعٌٕ ٔاملساعذج ألغُاء ْذا 
انثحث ٔأخص يُٓى انسادج انذيٍ ساعذَٔي يف اعًال انرتمجح ٔانرحكيى ٔاملعاجلح 

 اإلحصائيح ٔذٕفري املزاجع.

 ا أذٕجّ تانشكز إىل أفزاد انعيُح نرقثهٓى اجلًيم نالخرثار ٔاسرجاتاذٓى عهيّ.كً

 ٔإىل إداراخ املذارص انذيٍ ٔفزٔا يل ذسٓيالخ انالسيح.

 ٔأخرياَ أشكز أْهي ٔاصذقائي انذيٍ ٔقفٕا يعي ٔساَذَٔي يعُٕياَ.

 احلًذ ٔانشكز هلل ذعاىل
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 فصل األولال

 موضوع البحث ومنهجه
 : مقدمةال -1

ظهرت  حيث ،إحدى التطورات السيكولوجية في القرن العشرين عد دراسة القدرات المعرفيةت     
حين ظهر مقياس سيمون وبينيه  4091مع بدايات عام  األساليب السيكومترية لقياس هذه القدرات

، وبنيت المقاييس (12ص، 6992 ،الروسان)وغيرها من المقاييس  (Binet & Simon)للذكاء 
 د  ويع ،المستخدمة لذلك باالعتماد على تعريفات متنوعة للقدرات المعرفية قدمها علماء علم النفس

بأنها القدرة " :الذكاء ، حيث عرفقدموا تعريفًا لهاالعلماء الذين من أوائل  Spearmanسبيرمان 
عامل : في عاملين اثنين ابرمته لخص عوامل الذكاء، و "والمتعلقاتعلى إدراك العالقات 

بين جميع مظاهر النشاط العقلي  ةالقائم ةالمشترك ةويدل على القدر   (General Factor)معا
موجود في بعض النشاطات العقلية دون غيرها  (Specific Factor)وعامل خاص  ،المعرفي

 . (42، ص6992أبو حماد، ) ويتبدى في مهارات ومهام خاصة ومحدودة بقدرات معينة

التعريف الذي قدمه القدرات المعرفية،  لتي بنيت عليها بعض مقاييسمن التعريفات المهمة ا      
أما ، "ار، وتوجيه الفكر باتجاه معينواالبتكالفهم نقد الذات و بأنها القدرة على "حيث عرفها  ،بينيه

مخائيل، )" القدرة على التفكير المجرد واالستمرار فيه"للقدرة بأنها  (Terman)تعريف تيرمان 
القدرة الكلية لدى الفرد على "بأنها  ((Wechsler  رعرفها وكسلكما ، (662-661، ص6992

 .( 411ص، 6992 ،عالم( )بفاعلية مع البيئةالسلوك الهادف، والتفكير المنطقي، والتعامل 

من أهمية في الكشف عن القدرات المعرفية القدرات المعرفية به مقاييس  تتصفنظرًا لما       
ربية مختلفة بعضها في بيئات ع تقنينها، فقد تم فيراد ولتعدد األغراض التي تستخدم والعقلية لألف

ومازالت المحاوالت جارية  ،في بعض البلدان العربية واشتقاق معايير  لألداء على هذه المقاييس
البطارية  عييرمن هذه المحاوالت لت د  سة تع، لذا فإن هذه الدرااييسصور أخرى من هذه المق لتعيير

 W-J. Test of Cognitive لمعرفيةجونسون الثالث للقدرات ا -ودكوك و مقياس المعيارية من 

Abilities III Standard Battery   سنوات في البيئة المحلية" 1-6"على أطفال من أعمار    . 
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 :موضوع البحث -2

حظي موضوع القدرات المعرفية منذ القرن العشرين باالهتمام بشكل عام وبقياس القدرات       
، نظرًا لما لموضوع القدرات المعرفية من أهمية كبيرة في معرفة مقدار النمو المعرفية بشكل خاص

يجاد الوسائل الالزمة العقلي لدى ا  .تنميتهالألفراد وا 

البد أن تهتم المدرسة الحديثة بالتعلم المعرفي الذي يأخذ بعين االعتبار معدل نمو لذلك       
وخبراته وقوة وتنظيم مصادره المعرفية التي تساعده في التعلم وحل  المعرفيةقدرات الطفل 

المعالجة التي هي في نظر علماء  تالمشكالت داخل المدرسة وخارجها، باإلضافة إلى استراتيجيا
النفس المعرفيين أكثر أهمية من ناتج االستجابة أو الدرجة التي يحققها الفرد على اختبار ما 

وبطبيعة الحال فإن قياس مستوى النمو  (.5، ص 5991الزيات، ) عقليةللذكاء أو القدرات ال
، وهذه القضية الهامة تشغل هالمعرفي للتلميذ يساعد على عملية تقويم التعليم وأساليبه واستراتيجيات

       .رسين والمهتمين بالتربية في الوقت الحاضرابال كل الد

( العقلية)في قياس القدرات المعرفية التي شاع استخدامها وقد ظهرت األساليب السيكومترية      
وكذلك اختبارات  ((Stanford – Benit, 1960للذكاء بينيه  -ستانفورد ظهر مقياس حيث

 McCarthy والراشدين، ومقياس مكارثي للقدرات العقلية لألطفال  ألطفاللWechsler وكسلر 
Scales of Children Abilities   لألطفال ومقياس كوفمان Kaufman Assessment for 

Children)   ومقياس إيليوت(Elliot)    للقدرات الفارقة(DAS)  (Differential Ability 
Scales    ) واختبار القدرات المعرفية( CAT) (Cognitive Abilities Test)    واختبار ألفا

(Alpha Test) واختبار بيتا ( Beta Test) ار أوتيس لينون للقدرة العقلية العامة واختب(Otis – 

Lenon Mental Ability Test ) جونسون الثالث للقدرات المعرفية  -ومقياس وودكوك
Woodcock-Johnson III Tests of Cognitive Abilities وغيرها من المقاييس حيث ،

 .(6992 ،الروسان) أن بعض هذه المقاييس يطبق بصورة فردية وبعضها يطبق بصورة جماعية
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 WJ) للقدرات المعرفية والمعروف اختصارًا بـ الثالث جونسون  –ويعد مقياس وودكوك       

III)
 & Richard W. Woodcockالذي نشر من قبل ريتشارد وودكوك وماري جونسون  1

Mary Johnson  عن القدرات المعرفية واحدًا من أهم المقاييس في الكشف ، 6994في عام
األفراد من جميع ومن خالل عمليات تطويره أصبح يقيس القدرات المعرفية العامة لدى  ،لألفراد

الجزء األول يتكون من : أجزاء ةمن ثالث اً كما أصبح مكون سنة،( 09) عمر سنتين إلى عمر
اختبارات للقدرات المعرفية، والجزء الثاني يتكون من اختبارات التحصيل، والجزء الثالث يتكون من 

ويطبق بشكل فردي على المفحوصين، ويقدم قياسًا للقدرات . اختبارات لتقدير مستوى االهتمام
   .(5-1، ص6949الطيط، ) لعمريةالشاملة للفرد، وتطور التحصيل الدراسي وفقًا للمراحل ا

عداده لقياس القدرات المعرفية،  جونسون والمعد   –وعلى الرغم من أهمية مقياس وودكوك        وا 
، ومن هنا (السورية) تعييره على البيئة المحليةإعداده و فإنه لم يتم للبيئات العالمية والعربية، 

جونسون الثالث للقدرات  –البطارية المعيارية من مقياس وودكوك  عملت هذه الدراسة على تعيير
لذلك يتحدد  ،لألعمار الدنيا على األقل سنوات نظرًا لعدم توافر مقاييس" 1-6"لألعمار  المعرفية
دراسة  –البطارية المعيارية  IIIجونسون  –اختبار القدرات المعرفية وودكوك )البحث بـ  موضوع
  (.في محافظة دمشقسنوات " 1-6"عمار أعييرها على أطفال من للبطارية وتميدانية 

 :أهمية البحث -3

 :تنبع أهمية البحث في النقاط التالية      

، وحاجـــة ومـــا يتمتـــع بـــه مـــن خصـــائص كموضـــوع للبحـــث والدراســـةنفســـه،  المقيـــاسأهميـــة  -3-4
 .ذات خصائص سيكومترية عالية قياس الباحثين في سورية ألدوات

من أحدث المقاييس في تشخيص القدرات المعرفية، ومن أفضلها  ((WJ III مقياسيعد  -3-6
في أغراض متعددة تتمثل في تشخيص القدرات الثقافية، يمكن استخدامها و  على مستوى العالم،

والقدرات المعرفية، والتشخيص اإلكلينيكي لألفراد، كما يستخدم مع األفراد العاديين والموهوبين 
  .التعلموذوي صعوبات 

                                                
 .جونسون للقدرات المعرفية –لإلشارة إلى مقياس وودكوك  WJ IIIسوف يعتمد البحث االختصار  1
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 المقياسهذا  تتناول، إذ يعد هذا البحث أول دراسة البحث الذي يدور حوله المقياسجدة  -3-3
  .سنوات" 1- 6"ي وللمدى العمر   (ةفي حدود علم الباحث) البيئة المحليةفي 

على و في إجراء بحوث ميدانية أخرى، و  الفوائد المرجوة منه، إلىأيضًا ترجع أهمية البحث  -3-1
 .مختلفة من المجتمع السوري عمرية عينات

" 1-6"سورية للمقياس، خاصة للمدى العمري أهمية النتائج المتمثلة بإعداد صورة 4-4- 
 . سنوات

 :أهداف البحث -4

 (WJ III)حول تعيير البطارية المعيارية من مقياس حث يتركز الهدف الرئيس لهذا الب       
عداد دليل يتضمن الصورة السورية المعدلة ومعاييرها، ، ناسب البيئة السوريةت وسعيًا للوصول وا 

باستخدام طرائق عديدة، كما  ،تركز االهتمام في استخراج دالالت الصدق والثباتإلى هذا الهدف 
 .سنوات في محافظة دمشق (8 – 2) لألطفال من أعمارم استخراج معايير أولية ت

 :أسئلة البحث -5
 :يأتييمكن تحديد أسئلة البحث بما        

 أفراد عينة البحث؟لدى  البطارية المعيارية (WJ III)مقياسمعامالت صدق  مؤشراتما  -4

 لدى أفراد عينة البحث؟ البطارية المعيارية (WJ III)مقياس  معامالت ثبات ما مؤشرات -6

مقياس  لبنود األولي العاملي التحليل من استخالصها يمكن التي ةالعاملي بنيةال مؤشرات ما -3
(WJ III) ؟البطارية المعيارية 

  ؟البطارية المعيارية (WJ III)لمقياس ما شكل التوزيع الذي تعطيه الصورة السورية  -1

تبرر استخراج الذكور واإلناث بين متوسطات أداء  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية -5
 ؟ البطارية المعيارية (WJ III)مقياس على لكل منهما  معايير خاصة
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 (WJ III)مقياس أداء األطفال على هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  -2

 العمر؟ تعزى إلى متغير البطارية المعيارية

 :منهج البحث -6

 :بجانبين ت إجراءات تنفيذ البحثتمثلو  ،تحليليوصفي البحث  ن منهجإ       

 : نظريالجانب ال -6-1

وترجمة وأساسه النظري،  مقياستصف ال ،دراسة وصفية تحليلية المقياسمن خالل دراسة        
والطرائق المتبعة في تقصي صدق االختبار وثباته، وتحديد  ،األصلي ومراجعته دليل المقياس
باإلضافة إلى عرض ، موضوع الدراسةع إلى األدبيات ذات الصلة بوالرجو دامه، خمجاالت است
 .ينتهي إليها البحث الحاليومقارنتها بالنتائج التي  مقياسسابقة المتعلقة بالالدراسات ال

 :اآلتيويتضمن  :ميدانيالجانب ال2-6- 

لها خصائص  ،على عينة استطالعية البطارية المعيارية (WJ III)مقياس  تطبيق -2-6-4
للتأكد من وضوح تعليماته، والوقوف عند أهم الصعوبات التي قد تنشأ  ،العينة األساسية نفسها

 .أثناء التطبيق

 .إجراء الدراسات الالزمة لحساب معامالت الصدق والثبات -2-6-6

على عينة أساسية مسحوبة بطريقة  البطارية المعيارية (WJ III)مقياس  تطبيق -2-6-3
خضاع النتائج المتحصلة للدراسة والتحليل في ضوء األهداف المرسومة للبحث  عشوائية، وا 

 .الحالي

 : مجتمع البحث وعينته -7

الرســـمية فـــي مـــدارس الو  ريـــاضالالحضـــانة و طفـــال فـــي يتـــألف مجتمـــع البحـــث مـــن جميـــع األ       
   :إلى ، أما عينة البحث فتقسمسنوات (8-2)بين  أعمارهماوح ممن تتر  ،محافظة دمشق
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  :عينة استطالعية -7-1

  . والمدارس الرسمية في محافظة دمشق الحضانة والرياضأطفال من  طفاًل وطفلة (06) مؤلفة من

  :الصدق والثبات عينة -7-2

  .وطفلةً طفاًل  (571) مؤلفة من بق االختبار على عينةإلتمام الدراسة السيكومترية ط  

 : عييرالت عينة -7-3

 المدارس الرسميةو  الحضانات والرياض، سحبت من من عينة عشوائية التعيير ةجرى اختيار عين
 .وطفلة طفالً  (132) التعيير وقد بلغ مجموع أفراد عينة. بمحافظة دمشق

 :أدوات البحث -8

 :األدوات المستخدمة في البحث هي       

 ةالباحث تقام التي ،وهو أداة البحث األساسية ،البطارية المعيارية (WJ III)مقياس  -1-4
 .بدراسته اعتمادًا على النسخة األصلية

 . محكًا ألداة البحث الملونةاختبار رافن للمصفوفات المتتابعة  -1-6

 . محكًا ألداة البحث (CogAt)اختبار القدرات المعرفية من  التمهيدية البطارية -1-3

 .التحصيل الدراسي محكًا ألداة البحث -1-1

 :حدود البحث -9

( 1-6) تراوحـت أعمـارهم بـين الـذين ،طفـالاألتم تطبيق البحـث علـى  :بشريةالحدود ال -9-1
 . سنوات

التعليم األساسي ومدارس  حضانات ورياضفي  لبحثا قيطبتم ت :مكانيةالحدود ال -9-2
 .محافظة دمشقفي 
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       يالدراسام عتتمثل بال ،ضمن حدود زمنية بحثال تطبيقجرى  :زمانيةالحدود ال -9-3
( 2653- 2651).  

 : وتعريفاته اإلجرائية مصطلحات البحث -11

يقيس هذا االختبار القدرات المعرفية عند األفراد من  (:البطارية المعيارية)اختبار القدرة المعرفية 
على عشر اختبارات  يشملو ، ويطبق بشكل فردي، 6994حيث نشر سنة سنة،  09إلى  6عمر 
  :فرعية

هو قدرة معرفة المفردات وتطور  :verbal comprehension اللفظي االستيعاب -1- 11
 Picture المفردات المصورة: اللفظي أربعة مقاييس فرعية االستيعاباللغة، وتضمن 

Vocabulary ،رادفاتوالمتsynonyms  ،والمتطابقاتAntonyms  والتشابهات ،
 .ي تطور اللغةوكل مقياس فرعي يقيس سمة مختلفة ف.  Verbal Analogiesاللفظية

على المقاييس األربعة التي يحققها الطفل الكلية أنه الدرجة : اللفظي إجرائيا  االستيعاب يعرف 
المتطابقات  –المترادفات  –المفردات المصورة ) (WJ III)مقياس من  الفرعية لالستيعاب اللفظي

 (.التشابهات اللفظية –

 هو قدرة التخزين : Visual- Auditory Learning التعلم البصري السمعي -11-2
، واالستدعاء طويل المدى، ويطلب من المفحوص التعلم، والتخزين، واستدعاء البصرية والسمعية

البصري السمعي بذاكرة المعاني، وتعلم ويرتبط التعلم . سلسلة من الترابطات السمعية البصرية
 .األلغاز واستدعائها

أنه الدرجة التي يحققها الطفل على مقياس التعلم البصري : يعرف التعلم البصري السمعي إجرائيا  
 .(WJ III)مقياس السمعي من 

التفكير البصري المكاني، وهي القدرة  أي : Spatial Relationsالعالقات المكانية -11-3
على كشف العالقات البصرية المكانية، وتتمثل بقدرة المفحوص للتعرف على قطعتين أو ثالث 

وتزداد الصعوبة مع قلب الرسوم وتدويرها، والتي تبدو أكثر تشابهًا . قطع تشكل الهدف المطلوب
 .في المظهر
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رجة التي يحققها الطفل على مقياس العالقات المكانية من أنه الد: عرف العالقات المكانية إجرائيا  ت
 .(WJ III)مقياس 

يطلق عليه المعالجة الصوتية، وهي مهارة  : Sound Blendingالتركيب الصوتي -11-4
المفحوص على الترميز الصوتي وتركيب المقاطع الصوتية، ويستمع المفحوص إلى سلسلة من 

 .تركيب األصوات مع الكلماتالمقاطع الصوتية، وبعدها يطلب منه 

من أنه الدرجة التي يحققها الطفل على مقياس التركيب الصوتي : يعرف التركيب الصوتي إجرائيا  
 .(WJ III)مقياس 

قدرة تكوين المفهوم باالعتماد على قدرة :  Concept Formationتكوين المفهوم -11-5
 .المبني على المنطق واالستنتاجاالستقراء 

أنه الدرجة التي يحققها الطفل على مقياس تكوين المفهوم من : يعرف تكوين المفهوم إجرائيا  
 .(WJ III)مقياس 

. البصرية يطلق عليها سرعة المعالجة : Visual Matchingالمطابقة البصرية -11-6
 .البصريتمييز الرمز فيها ، والس التي يستطيع المفحوص البصرية وتقيس سمة الفعالية المعرفية

أنه الدرجة التي يحققها الطفل على مقياس المطابقة البصرية  :عرف المطابقة البصرية إجرائيا  ت
 .(WJ III)مقياس من ( 4+6)

ذاكرة قصيرة المدى ومداها، وقياس اليتعلق ب : Numbers Reversedعكس األرقام-11-7
جراء العمليات العقلية عليهاويعبر عن مقدرة المفحوص على تذكر األرقام، . الذاكرة العاملة  .وا 

مقياس أنه الدرجة التي يحققها الطفل على مقياس عكس األرقام من : يعرف عكس األرقام إجرائيا  
(WJ III).   

وتمثل . يطلق عليها قدرة المعالجة السمعية : Incomplete Wordsالكلمات الناقصة -11-8
قدرة المفحوص على التحليل السمعي واإلغالق السمعي، والوعي الصوتي، والترميز الصوتي، 
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حيث يطلب من المفحوص سماع كلمات لها مقطع صوتي مفقود أو أكثر، ويطلب منه التعرف 
 .على الكلمة كاملة

ة التي يحققها الطفل على مقياس الكلمات الناقصة من أنه الدرج :عرف الكلمات الناقصة إجرائيا  ت
 .(WJ III)مقياس 

 تقيس الذاكرة العاملة:  Auditory Working Memoryالذاكرة العاملة السمعية -11-9
قدرة المفحوص على االستماع لسلسلة فيها أرقام وكلمات، ويحاول المفحوص تخزين  السمعية

وتقيس القدرة على . المعلومات، ويكرر أواًل األشياء بترتيب تسلسلي، ثم األرقام بترتيب تسلسلي
 .االحتفاظ بالمعلومات

مقياس الذاكرة العاملة أنه الدرجة التي يحققها الطفل على  :عرف الذاكرة العاملة السمعية إجرائيا  ت
 .(WJ III)مقياس السمعية من 

:  Visual- Auditory Learning- Delayedالتعلم السمعي البصري اآلجل -11-11

طويل المدى، وذاكرة المعاني، وتمثل قدرة المفحوص على إعادة تعلم البصري قدرة االستدعاء 
 .التجميعات

الدرجة التي يحققها الطفل على مقياس التعلم  إنه: إجرائيا   يعرف التعلم السمعي البصري اآلجل
 .(WJ III)مقياس السمعي البصري اآلجل من 
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 الفصل الثاني

 دراسات سابقة

 :مقدمة
للقدرات المعرفية،  (WJ III)يتناول هذا الفصل عرضًا للدراسات ذات الصلة بمقياس       

 وعلى حد علم الباحثة ال توجد هناك دراسات عربية سوى دراستين عربيتين حول هذا الموضوع
 . ، بينما بقية الدراسات التي تم عرضها هي دراسات أجنبيةفي األردن

 :دراسات أجنبية: أولا 

  مقياس دراسات تناولت(WJ III) موضوعاا لها للقدرات المعرفية: 

 :(McGrew, 1987 )ماكجريو دراسة  -

 .جونسون للقدرات المعرفية -التحليل العاملي االستكشافي الختبارات وودكوك : عنوان الدراسة

Exploratory Factor Analysis of the Woodcock – Johnson Tests of 

Cognitive Ability   

هدفت الدراسة إلى التحقق من الصدق العاملي االستكشافي للقدرات المعرفية على : هدف الدراسة
 .جونسون –ودكوك و مقياس 

 .للقدرات المعرفية جونسون –ودكوك و مقياس : أداة الدراسة

مجموعة حسب ( 37)تم توزيعهم على  طالب( 2374)نت عينة الدراسة من تكو  :الدراسةعينة 
وحتى  ( الروضة)العمر المدرسي، بحيث شملت عينة الدراسة الطلبة من مرحلة ما قبل المدرسة 

 .الصف الثاني عشر

 لتحقيق هدف الدراسة تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من تطبيق :نتائج الدراسة
لين، وذلك باستخدام التدوير على عام ،المقياس بأساليب مختلفة للتحليل العاملي االستكشافي
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القدرات ، وتم التوصل من خالل ذلك إلى نماذج بديلة لتفسير وثالثة عوامل، وأربعة عوامل
ت أن االختباراإلى كما أشارت النتائج  ،جونسون للقدرات المعرفية –المعرفية في مقياس وودكوك 

الفرعية في مقاييس  القدرات المعرفية من االختبارات ي قياسالفرعية في المقياس أكثر دقة ف
 .            خرىالذكاء األ

 :Rizza, McIntosh & McCunn, 2001 ))ريزا وماكنتوش وماكون دراسة  -

 المعرفيةجونسون الثالث للقدرات  - ودكوكوتحليل الصفحة النفسية  الختبارات  :عنوان الدراسة

 .لطلبة الموهوبينل

 Profile Analysis of the Woodcock – Johnson III Tests of Cognitive 

Abilities With Gifted Students. 

هدفت الدراسة إلى اختبار عوامل نظرية كاتل وهورن وكارل المعرفية في تحديد  :هدف الدراسة
 .جونسون الثالث للقدرات المعرفية –دكوك و القدرات المعرفية للطلبة الموهوبين باستخدام مقياس و 

 .جونسون الثالث للقدرات المعرفية –دكوك و مقياس و  :الدراسة اةأد

م     ضوكل مجموعة ت ،من مجموعتين موهوبين وغير موهوبينتكونت عينة الدراسة  :عينة الدراسة
حيث  سنة( 32 -1)طالبة، تراوحت أعمارهم بين ( 47)و اً طالب( 42)طالبًا وطالبة بواقع  (13)

 . شهراً ( 327.41) شهرًا وغير الموهوبين ( 371.33)متوسط أعمار الطلبة الموهوبين  بلغ

في نمط أداء الموهوبين ذات داللة ى أنه ال يوجد فروق أشارت نتائج الدراسة إل :نتائج الدراسة
نه ال يوجد فروق أهورن وكارول، كما أشارت النتائج وغير الموهوبين على عوامل نظرية كاتل و 

 .معرفية على عوامل النظرية ذات داللة إحصائية بين الموهوبين وغير الموهوبين ما وراء

 : (Adkins, 2003 )ادكنز دراسة  -

( النسخة الثالثة) الراشدين بين كل من مقياس وكسلر لذكاء  االرتباطدراسة : عنوان الدراسة
جونسون للتحصيل  –ودكوك و جونسون الثالث للقدرات المعرفية ومقياس  –ودكوك و  ومقياس

 .على التنبؤ بتحصيل الطلبة األقدر ييساوبيان أي المق :الدراسي لدى طلبة الكليات
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The Correlation Between Wechsler Adult Intelligence Scale III 

Woodcock  –  Johnson III Cognitive Abilities and WJ III Achievement 

for College Students: which is A Better Predictor of Reading 

Achievement? 

وكسلر لذكاء هدفت الدراسة إلى بيان العالقة االرتباطية بين كل من مقياس  :هدف الدراسة
ومقياس  الثالث للقدرات المعرفية من جهة، جونسون –دكوك و ومقياس  و ( النسخة الثالثة)الكبار 

ت المتحدة األمريكية من جونسون للتحصيل الدراسي لدى طلبة الكليات في الواليا –ودكوك و 
 –دكوك و على التنبؤ بتحصيل الطلبة على مقياس و  األقدري المقياسين وبيان أ جهة أخرى،

 .جونسون للتحصيل الدراسي

جونسون  –ودكوك و ومقياس  ( النسخة الثالثة)مقياس وكسلر لذكاء الراشدين  :الدراسة اةأد
 .جونسون للتحصيل الدراسي –ودكوك و الثالث للقدرات المعرفية ومقياس 

طالبًا وطالبة من ذوي صعوبات التعلم والطلبة ( 42)تكونت عينة الدراسة من : عينة الدراسة
 .في الواليات المتحدة األمريكية  (Midwest)العاديين في جامعة ميدوست 

ة بين درجات الطلبة أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائي :نتائج الدراسة 
(. 7.24 – 7.33)على المقاييس والتحصيل الدراسي، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين 

كما  .إمكانية استخدام أي من المقاييس لتحديد القدرات المعرفية للطلبة وأيدت نتائج الدراسة
على التنبؤ  راألقدأظهرت نتائج الدراسة أن مقياس وودكوك جونسون الثالث للقدرات المعرفية 

 .جونسون للتحصيل الدراسي –دكوك و بتحصيل الطلبة على مقياس و 

 :(Lohman, 2003) لوماندراسة  -

 ودكوك جونسون الثالث للقدرات المعرفية ومقياس القدرات المعرفيةو مقياس : عنوان الدراسة
 .دراسة الصدق التالزمي:  (النسخة السادسة(

The Woodcock – Johnson III and the Cognitive Abilities Test (form 6) : 

A Concurrent  Validity Study  
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جونسون  –ودكوك و هدفت الدراسة إلى التحقق من الصدق التالزمي بين مقياس  :هدف الدراسة
 .(Cog AT)الثالث للقدرات المعرفية ومقياس القدرات المعرفية 

جونسون الثالث للقدرات المعرفية ومقياس القدرات المعرفية  –ودكوك و مقياس  :أداة الدراسة
(Cog AT). 

طالبًا في الصفوف التاسع والخامس والثاني ( 332)تكونت عينة الدراسة من : عينة الدراسة
 .األساسي

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية قوية بين العوامل العامة للقدرات  :نتائج الدراسة
وهذا يدل على الصدق التالزمي ( 7.24)حيث بلغ معامل االرتباط  ،في كال المقياسين المعرفية

 .بين المقياسين

 (:   Wechsler, 2006) وكسلردراسة  -

 .الصدق البنيوي: جونسون الثالث للقدرات المعرفية - ودكوكو بطارية : عنوان الدراسة

a Woodcock – Johnson III Battery of Cognitive Abilities: Construct 

Validity  

جونسون للقدرات  –ودكوك و لمقياس يوي صدق البنالالدراسة إلى استخراج  هدفت: هدف الدراسة
 .المعرفية من خالل تقييم القدرات المعرفية للبرازيليين

للقدرات المعرفية ومقياس رسم الصور  ةالثالثالنسخة جونسون  - ودكوكو مقياس  :أداة الدراسة
Human Figure Drawing Test . 

        منهم  مفحوصاً ( 731)األولى من  ،تكونت عينة الدراسة من مجموعتين: عينة الدراسة
سنة، أما ( 32-3)المجموعة بين  تراوحت أعمار هذه مفحوصًا،( 311)و مفحوصة( 447)

تراوحت أعمارهم ما  طفلة،( 73)و طفالً ( 42)طفاًل منهم ( 32)فقد تكونت من المجموعة الثانية 
 .سنة( 34–3)بين 
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أظهرت النتائج أن معامل االتساق الداخلي لفقرات المقاييس الفرعية باستخدام  :نتائج الدراسة
متوسط معامالت ارتباط بيرسون كانت دالة إحصائيًا للفروق في الفئات العمرية لدى أفراد العينة، 

المقياسين، كما  العينة على كال بين أداء أفراد أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية مرتفعةكما 
جونسون بدالالت صدق البناء في تقييم القدرات  –دكوك و أشارت النتائج إلى تمتع مقياس و 

 .الكبار واألطفال نالمعرفية لدى البرازيليي

 :( Edwards & Oakland, 2006 )ادوارد واوكالند دراسة  -

جونسون الثالث للقدرات المعرفية  –ودكوك و مدى التحيز العاملي لمقياس : عنوان الدراسة
 .(بيضال)فارقة واألمريكيين القوقازيين األين يمريكاأللدرجات 

Factorial Invariance of Woodcock – Johnson III Scores for African 

Americans and Caucasian Americans   

جونسون الثالث  –ودكوك و هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى تحيز مقياس  :هدف الدراسة
 .للقدرات المعرفية وفقًا لمحكات العمر واللغة واالنتماء العرقي

 .جونسون الثالث للقدرات المعرفية - دكوكو مقياس و  :أداة الدراسة

( 8231)منهم  ،من المجتمع األمريكي ا  طالب( 9732)تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة

 .يةل أفريقوطالب من أص( 108)و ةل قوقازيومن أص ا  طالب

ن أداء الطلبة أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي :نتائج الدراسة
كما أشارت النتائج إلى تقارب معامالت  (.قوقازية، افريقية)ة العرقي هملو ألصعلى المقياس تعزى 

وبينت . االرتباط بين درجات الطلبة على المقياس وتحصيلهم في الرياضيات والقراءة والكتابة
أيضًا عدم اختالف معامالت االرتباط بين درجات الطلبة على المقياس وتحصيلهم العلمي بين 

رية ذات داللة إحصائية في درجات وأخيرًا أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوه .المجموعتين
 .تبعًا للفئات العمرية( فريقيةقوقازية، أ)المقياس تعزى ألصولهم الطلبة على 
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  :أداة لها للقدرات المعرفية (WJ III)مقياس دراسات تناولت  -

 ,Floyd, McCormach)وهاملتون فلويد ومكورماك وانجرام وديفيد وبيرجيرن دراسة  -

Ingram, Davis, Bergeron & Hamilton, 2006):  

جونسون الثالث للقدرات  - العالقة بين األبعاد اإلكلينيكية لمقياس وودكوك: عنوان الدراسة
 .(نظام الوظيفة التنفيذية) كابلن –التنفيذية لديليس  الوظائف مقياسمقاييس المعرفية و 

Relations between the Woodcock - Johnson III Clinical Clusters and 

Measures of Executive Functions from the Delis - Kaplan Executive 

Function System. 

جونسون الثالث للقدرات  -األبعاد اإلكلينيكية لمقياس وودكوكدراسة العالقة بين : هدف الدراسة
 Delis - Kaplan Executive)كابلن  -نظام الوظيفة التنفيذية لديليس  المعرفية، وبين مقياس

Function System D - KEFS). 

نظام الوظيفة  جونسون الثالث للقدرات المعرفية، ومقياس - مقياس وودكوك: أداة الدراسة
 .كابلن -التنفيذية لديليس 

( 24)طبقت الدراسة على عينتين، األولى اختيرت من طلبة المدارس مكونة من : عينة الدراسة
سنة، والثانية اختيرت من ( 32-2)تتراوح أعمارهم بين ( اً طالب 22وطالبة  22)فردًا، منهم 

 .سنة( 13-32)تتراوح أعمارهم بين ( رجالً  43امرأة و 37)شخص ( 377)الكبار تتألف من 

أظهرت النتائج وجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين نتائج المقياسين  :نتائج الدراسة
    ا أشارت إلى قياس الوظائف التنفيذية باستخدام مقياسعلى بعض الوظائف التنفيذية، كم

(D-KEFS)  جونسون للقدرات المعرفية –كان أقوى وأكثر ثباتًا من مقياس وودكوك. 

 :Woodcock & Johnson, 2001))وودكوك وجونسون دراسة  -

 جونسون بمجموعة من الدراسات ذكرت في دليل االختبار األصلي، وهيو قام وودكوك       
البالغ  ن باضطرابات طيف القلقمصابيالطفال األأجراها على عينة من دراسة تم : كالتالي
ن باضطرابات طيف القلق قد سجلوا درجات أقل األطفال المصابي، تبين أن شخصاً  142عددهم 
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للذاكرة قصيرة المدى وسرعة المعالجة، ( اإلدراكية)في اثنتين من مجموعات الكفاءة المعرفية 
 .في االستعادة طويلة المدى ألداء عينة البالغينبينما كانت أدنى 

شخصًا تم تشخيصهم باضطرابات نقص االنتباه  232على  أجراهاتم  وفي دراسة أخرى      
وحصلوا من األشخاص عدم قدرتهم على التعلم، % 42.2أن سة ، تبين نتائج الدراوفرط النشاط

 .على درجات منخفضة في سرعة المعالجة والمعرفة األكاديمية

طفاًل من ذوي  332التطبيق على تم  ا يخص عينة اضطرابات طيف التوحد،وفيم      
أظهرت الدراسة أن  االضطرابات بطيف التوحد، بما فيها اضطراب التوحد واضطراب سبيرجر،

والقراءة القصيرة والرياضيات القصيرة، األفراد حصلوا على درجات متدنية في سرعة المعالجة 
 .والمعرفة األكاديمية

نتائج أظهرت  شخصًا، 223أما بالنسبة الضطرابات طيف االكتئاب، تم التطبيق على       
الغير سريعة، مثل التفكير البصري القدرات في  أعلىالدراسة أن األفراد حصلوا على درجات 

 .المكاني والمعالجة السمعية

طفاًل  ومراهقين، أظهرت الدراسة أن  341وفيما يخص عينة الموهوب،  تم التطبيق على       
االسترجاع طويل المدى، ذاكرة قصيرة المدى، التفكير في  عاليةاألفراد حصلوا على درجات 

 .اسعة والتفكير السائل والقدراتة الفهم الو مكاني، معرفالبصري ال

شخصًا،  227األفراد الذين لديهم إصابة بالرأس، تم التطبيق على  أما بالنسبة لعينة      
تشتمل على ضعف  أظهرت نتائج الدراسة إن معظم المشاكل الدائمة المصاحبة إلصابة الرأس

الذاكرة وصعوبة في االنتباه والتركيز، وأن األفراد لديهم حصلوا على درجات متدنية  في 
 .السترجاع طويل المدىا

طفاًل ومراهقًا، أظهرت الدراسة  374وفيما يخص عينة مضطربي اللغة،  تم التطبيق على       
نجاز الثقافية، ومنها ة ودرجات اإلأن وجود اضطراب لغوي يعود إلى القدرة المعرفية المتدني

بينما حصلوا على  .االستماع والتفكير السائل من بين الدرجات المتدنية لألطفال والمراهقين
 .درجات عالية في التفكير البصري المكاني والمعالجة السمعية
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، تم التطبيق على (الحساب) أما بالنسبة لعينة األفراد المصابين باضطرابات الرياضات      
وقد أظهرت الدراسة أدنى درجات للعينة على التفكير السائل طفاًل ومراهقًا وبالغًا،  433

  .واالسترجاع على المدى البعيد

 األفراددرجات أن طفاًل ذوي التأخر العقلي، تبين الدراسة  343ومن خالل التطبيق على       
االستعادة طويلة المدى )بينما حصلوا على درجات أعلى في المجموعة اإلدراكية ، متدنية كانت

  (.المعالجة السمعية –

 :دراسات عربية: ثانياا 

 :(0202) الطيطدراسة   -1

رات المعرفية للفئة جونسون الثالث للقد -ودكوك و تطوير صورة أردنية لمقياس : عنوان الدراسة
 . المعياريةالصورة : سنة( 33-3)العمرية من 

جونسون الثالث  -ودكوك و هدفت هذه الدراسة إلى تطوير صورة أردنية لمقياس : هدف الدراسة
 .الصورة المعيارية: سنة( 33-3)رات المعرفية للفئة العمرية من للقد

 .دكوك جونسون الثالث للقدرات المعرفيةو و مقياس  :أداة الدراسة

تم اختيارهم من إناث  337ذكور و 337منهم  ،فرداً  (447)بلغت عينة الدراسة : عينة الدراسة
 .ستة مدارس أساسية وستة مدارس ثانوية تابعة لمديريات تربية عمان األولى والثانية والثالثة

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين  :نتائج الدراسة
وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية في أداء األفراد على  ،االختبارات الفرعية للمقياس

حيث تدرجت القدرة المعرفية لألفراد بتدرجهم  ،االختبارات الفرعية للمقياس وفقًا للمستويات العمرية
في المستويات العمرية، كما أظهرت نتائج الدراسة من خالل التحليل العاملي االستكشافي تشبع 

احد وهو القدرة المعرفية، كما أشارت النتائج إلى تمتع المقياس بدالالت فقرات المقياس بعامل و 
وكذلك  ،وبدالالت ثبات مقبولة باستخدام الطريقة النصفية واالتساق الداخلي يصدق المحك
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ذات داللة إحصائية بين الذكور  وجود فروقعدم و  ،فقرات المقياس بقدرة تمييزية مقبولة اتصاف
 .على اختبارات المقياس اإلناثو 

 :(0202) القرعاندراسة   -2

عرفية جونسون الطبعة الثالثة للقدرات الم - ودكوكو تطوير صورة أردنية لمقياس : عنوان الدراسة
 .سنة( 33-3)الخاصة للفئة العمرية من 

جونسون الثالث  -ودكوك و هدفت هذه الدراسة إلى تطوير صورة أردنية لمقياس : هدف الدراسة
 . سنة( 33-3)من للقدرات المعرفية للفئة العمرية 

  (.البطارية الموسعة) ودكوك جونسون الثالث للقدرات المعرفيةو مقياس : أداة الدراسة

طالبًا وطالبة موزعين على المراحل الدراسية من ( 374)تكونت عينة الدراسة من : عينة الدراسة
من  ر بواقع ثمانية طالب في كل مرحلةولغاية الصف الحادي عشالصف األول األساسي 

 . مدارس مختلفة تابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة عمان

وهو  ،دالالت صدق تالزمي بداللة محكأشارت نتائج الدراسة إلى تمتع المقياس ب :الدراسة نتائج
 – 7.1)ت االرتباط بين معامال تحيث تراوح ت،تحصيل الطلبة في مادتي العلوم والرياضيا

، وأن فقرات اختبار تمييز الصور تتدرج في الصعوبة حسب (0.05) داللة عند مستوى (7.2
التحليل العاملي  وأظهر .(7.37)فقراته كان مرتفعًا صعوبة لفئة العمرية وبلغ متوسط معامل ا

بين  عدم وجود فروقلى كما أشارت نتائج التحليل إ. وجود عاملين تشبع عليها بنود المقياس
متوسطات أداء المفحوصين الطالب ومتوسط أداء الطالبات على اختبارات الصورة األردنية 

 .جونسون الثالث للقدرات المعرفية - ودكوكو لمقياس 

 :مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: ثالثاا 

التي  المؤشراتيمكن استخالص بعض  ،في ضوء نتائج الدراسات التي سبق عرضها      
 ،متنوعةوكانت دراسات  ،والتي استخدمت المقياس موضوعًا لها ،ترتبط بموضوع الدراسة الحالية

هدفت الدراسات السابقة إلى اختبار عوامل نظرية كاتل وهورن وكارول في قياس القدرات حيث 
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جونسون للقدرات المعرفية، كما استخرجت  –المعرفية والتي يستند إليها مقياس وودكوك 
جونسون للقدرات المعرفية مع  –الدراسات السابقة دالالت الصدق التالزمي لمقياس وودكوك 

نظام ومقياس ( CAT)كمقياس وكسلر ومقياس القدرات المعرفية  ،مقاييس القدرات األخرى
 –اختبار تحيز مقياس وودكوك الوظيفة التنفيذية لديليس وكابلن، كما سعت بعض الدراسات إلى 

أما فيما يتعلق باألفراد التي طبقت  .جونسون للقدرات المعرفية وفقًا لمحكات العمر واللغة والعرق
عليهم الدراسات السابقة، فقد طبقت على طلبة المدارس بمختلف الفئات العمرية وطبقت أيضًا 

ن الدراسة الحالية اتفقت إالقول يمكن و  .على األفراد العاديين، وذوي صعوبات التعلم والموهوبين
 :مع الدراسات السابقة في النقاط التالية

 .حساب معامالت الصدق والثبات -

 .استخدام االختبار موضوع البحث كأداة للبحث -

 :وتميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في النقاط التالية

 .في التحقق من الصدق المحكي المعرفيةالقدرات اختبار  البطارية التمهيدية مناستخدام  -

 .في التحقق من الصدق المحكيرافن للمصفوفات الملونة  تبارخااستخدام  -

أي في مجتمعة لم ُتستخدم  ،عديدة في دراسة الصدق والثبات طرائقاعتمدت الدراسة الحالية  -

 .الدراسات السابقةدراسة من 

أول دراسة تقوم باستخراج معايير  ، ومن ثم تعدسنوات( 2-4)استخراج معايير للفئة العمرية  -
واالستفادة  البيئة السورية في المقياسمما يساعد على استخدام هذا  ،لألطفالللقدرات المعرفية 

 .بشكل فعال ودقيقمنه 
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 الفصل الثالث

 للقدرات المعرفيةWJ III) )نظريات المؤسسة لمقياس ال

 : مقدمة

الذكاء والقدراا  الققيةدب دقدرا كدةدا مدم ا عمداء ايمداء الدافث والدداح ةمر وايد  الدا ء مدم  احظي مفهوم      

مدم الرااادا  والدحدوا والاظاةدا  العدي عااولد  الدذكاء ايد  مدر   كدةداأم  ذا اال عماء قر ااقكدث يدي ادرر 

اقددددور القددددام المانددددير دال أم  ددددذو الراااددددا  والدحددددوا ايدددد  ك اعهددددار وعقددددرر ماا  هددددا وأاددددالةدهار وعددددداةم 

عكامددا عحدد  لواعددف عقاةدد  محددرر ةالاظاةددا  العددي قامدد  ايةهددار لددء عرددا دلدد  عرددوا  ددام  مدداا ر ةمكددم أم 

. ومكوااعددف واراعردددف ومظددا اور وأادددالةع العقدةددا اادددفر وقةااددف وعقوةمدددفقكددث يدةقعدددف ةالددذكاء اساادددااير 

ومد  أم اادعمااا الدحددا حدوا  ددذا المفهدوء قددر أحداي عقدرماا ال ةمكددم د فالدف دال أاددف مدا ياا ةكعافددف الك ةدا مددم 

 . الغموضر اارب يدةقعف ومكوااعف

لمقايةددب يقدراا  ال ((WJ IIIي ااعمدر ا مقةداث الاظاةدا  العدد دذا الفردا ايدد   وادةعاكي اال عمداء يددي      

 .لةث عقرةء ااض شاما وواٍ  لااعا اظاةا  الذكاءو  مون  الدحار

 :Cattell & Horn) )نظرية كاتل وهورن  -1

اظاةعدف مدم ادبا دحو دف يدي  الدذ  أقداءكاعدا  االا يةدي لدذكاء ايد  ةدر ادالء ايدء الدافث امفهدوء  عيوا      

اعقددددر أم العحيددددةب  القاميةددددب عدددديور دددددرلةا ايدددد  و ددددور ادددداميةم ماقاددددمةمر اقعددددا  احةددددا  رااعدددددااا  الددددذكاء

 .Gc ((Sattler, 1990, p48والمعديواة  Gfعامةعهما القراا  الااعيب 

 :والشكل التالي يوضح كيفية وجود عاملين منقسمين وفق كاتل
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 نموذج كاتل في القدرات السائلة والمتبلورة( 1)الشكل 

ادددا  كاعدددا الدددذكاء الاددداعا دألادددف القدددراة ا ااادددةب لبادددعرالا وحدددا المشدددكب ر وةادددع  اادددف االادددعقااء و       

 (.825ر ص0222يفر )واالاعاداي واالاعاعاج ويهء القبقا ر و و ماعقا اادةاا ام العقيء والاداة 

المفا عب ال رةرةر   وةؤّكر أّم  ذا الاوع مم الذكاء ةشما المهااا  المقايةب البيمب لحا المشكب      

لفظةبر  ر و ي  ةا مكعادبر دذ ةعنمم م ةاا   ةا(Mackey, 2011, p582)العي ةعقاض لها اسااام 

حالب ا راءا   يي والع اةر وةعيّيع ااعااع ااعااعة ةا  مقايةب  رةرةر كما أاف ةشما المحاكمب الققيةبر

، 0202طعمة، ) (Lahey, 2001, p296) يةهاا مهم عيقع الاداا  المكعادب روااا  الققيةب العي ال

    .    (02ص

ال ةداعدي دال قايدبر وةقداث دااعددااا  اسراال والعقدرةا والفهدء واالادعرالار  الاداعاأم الدذكاء  كاعدا وةؤكر      

اليةددا  ) ال قايةددب المؤشدداا كمددا أاهددا معحددااة مددم  رالمعقيمددب وكيهددا عدداعدي ااعدايدداا نددقةفاا دددالاداا  المعااكمددب

 . (22ر ص0222والمحاي ر 
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دألاهددددا القددددراا  العدددي ةكعادددددها الفددددار دشدددكا  يعددددي عدقدددداا لماددددعواو : دةامدددا اددددا  كاعددددا القدددراا  المعديددددواة      

وذلدددل مدددم ادددبا عددددارا ال قايدددب العدددي ععندددمم العيدددوا اليغدددو ر والمقايدددبر واالادددعةقاع  (Gf)ا ااادددي مدددم 

 (. 022ص ر2991 ادار )اليفظير والداااب الاقمةب 

ةقكدث اميةدا  العم دا ال قدايير وةعدأل ا دلد  حدر مدا دقوامدا الدعقيء الاادمي و ةدا  ذا الاوع مم الذكاء و       

اادددعاراء  دددذا الدددامي مدددم  ةامدددو دال مدددم ادددبا ممااادددب أو الاادددمي ادددبا مااحدددا الحةددداة الماعيفدددبر لكادددف ال

المقيومدا  اليفظةدب والكمةدبر واادعارامها يدي حدا الذكاءر والذ  ةشما المهااا  المقايةدب ا ااادةب الكعاداع 

رادددداا الدددداوادي دددددةم ا شدددةاءر والمحاكمددددب الققيةددددب يددددي حالددددب ا راءا  العددددي  راال القبقددددا ر واا المشدددكب ر واا

 .(020ر ص0222 عوق وقيامير) ُعاعارء يةها المهااا  المكعادب مم الدةعب

دراال القبقدا  المققدرة يدي الدةعدا   عدؤر  دلد ةايدو  ايد  ارداعص  الاداعاوالحدظ كاعدا أم الدذكاء       

دةامددددا ةقدددداث الددددذكاء المعديددددوا أو القددددراة القامددددب المعديددددواة اددددم ياةددددق القددددراا  القررةددددبر واليغوةددددبر . ال رةددددرة

 . (239ر ص2998اليةا ر ) والمقيوما  المةكااةكةبر وااعاراء المعااريا 

الدةولو ةددب ليفددارر يددي حددةم ةم ددا الددذكاء المعديددوا امددي القددراا  والددذكاء الادداعا ااددر كاعددا ةم ددا القددراة       

 .Guthrie, 2003, p1202)) المعييدب يي  الدةب يقالةا  الر  الراااي

الك ةددا مددم ا دحدداا والراااددا  حددوا اظاةددب كاعددار حعدد  ردداا  عقددا    (Horn)أ ددا   ددوام لقددرو       

 مدا ذكداو كاعدا يةمدا ةعقيدق دالقدراا  الاداعيب والمعديدواةروقر عورا  وام دلد  كدا  وامر  –الةوء داظاةب كاعا 

لدددء ةفادداو كقامددا ليقدددراة لكددم دددالا ء مدددم ااعقددارو أم الددذكاء الاددداعا ةما ددا القامددا االادددعراللي القدداءر  داّل أاددف

وةيدداأ ايةهمددا عددأل ةاا  حنددااةب عددؤر  دلدد   رالدةولو ةددب كمددا يقددا كاعددار دددا أّكددر أم كددب اددواي الددذكاء واا ددي

 .ا دياةقب ماعقيبعيوا م
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واأ   دددوام أم الدددذكاء الاددداعا  دددو قدددراة الفدددار ايددد  العفكةدددا دشدددكا م دددارر أمدددا الدددذكاء المعديدددوا يهدددو       

 .(Perkins, 1995, p72) المقيوما  العااكمةب والمهااا  اليفظةب لألياار 

والددذكاء المعديددوار والعددي  الادداعاأم الفدداوق الفارةددب يددي كددا مددم الددذكاء  (Horn, 1979)وةددا   ددوام       

اعة دب العدداةم يدي الفداص ال قايةدب  عاشأل أاااداا ( 02-28)ام الان  الدةولو ي  عحرا قدا وروا الفار دل 

ر ةحددرا ااحددراا مدد  الاددداة (gc)المعاحدبر واال عمامددا  والمةددوا المعقيقددب دددالفارر ودةامددا ةامدو الددذكاء المعديددوا 

 .القما اليمايم  عياةر  (gf)الااعا عراة ي ليذكاء 

عشدف القراة الااعيب اار كاعا و وام يكاة القاما القاء اار ادةامامر اي  الا ء مم أاهما ااعانا       

اما ةعء قةاث  ذا القاما ام  اي  عروا و ور القاما القاء يي اليدقب ال ال ب نمم العاظةء الهامير واا

القراة المعديواة اار كب القالمةم المهااا  المكعادب ععنمم و  اال القبقا  وااعاعاج المعقيقا رياةق در

الااعيب اار ما الفاايةا   العي عاعدي دشكٍا ماعف  م  ال قايبر يي حةم ععنمم القراة روالمقايب المكعادب

       العراة  الشكيي: م اوقراا  العقيء العي عاعدي م  الاواع  الققيةبر ( العوايقةب)مةب العبؤ 

((Kaufman & Kaufman, 1996,  p161-170 ( ،33-34، ص0222عبود). 

والمعديدددوا دلدد  أادددث اظاةددب مقدولدددب دالمقاااددب دمدددا  الادداعاليدددذكاء " كاعددا -  دددوام"وقددر اادددعار  اظاةددب       

مفعاندددب أم الدددذكاء اساادددااي ةعكدددوم مدددم عادددقب اوامدددار دقندددها ةادددراج عحددد  اوامدددا  راددددقها مدددم اظاةدددا 

 .  ر وا اا  عاراج عح  اواما الذكاء المعديوار دل   ااع ادقب اواما أاا الااعاالذكاء 

 :والعوامل التسعة التي تكون الذكاء اإلنساني في ظل هذه النظرية، هي

  السائلاالستدالل Fluid Reasoning (GF). 

  الذكاء المتبلورCrystallized Intelligence (GC). 

 المعالجة البصرية / التجهيزVisual Processing (GV). 
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 المعالجة السمعية / التجهيزAuditory Processing (GA). 

  سرعة التجهيزProcessing Speed (GS). 

 الذاكرة قصيرة المدى  Short-Term Memory (Gsm). 

  االسترجاع من الذاكرة طويلة المدىLong-Term Memory Retrieval (G/r). 

  المعرفة الكميةQuantitative Knowledge (Gq). 

  سرعة اتخاذ القرار الصحيحCorrect Decision Speed (CDS)  

 . (20-22ر ص0222اليةا  والمحاي ر )

 

 .في القدرات السائلة والمتبلورةهورن  –نموذج كاتل ( 2)الشكل 
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 :(Carroll) نظرية كـارول -0

ب مم الاظاةا  ظها  م موا ريا  كاعا و وام اظاةعهما حوا القراا  الااعيب والمعديواةدقر أم       

ر مداةاا اي  العحيةا القامييدااءا  امةاا ليذكاء  (2993)  وامر حةا قرء كااوا –ا عم  داظاةب كاعا 

 حةا عنما  الاظاةب  با يدقا  واي  اأاها القاما القاء   وام و ااعومر –ع م  دةم ماظوا  كاعا 

(Mcardel & Woodcock, 1998, p12). 

 :اي  الاحو العالي الاظاةبر ةمكم ور  داةب القراا  الققيةب لكااوا يإاف مم ابا  ذو وويقاا       

 Generalالققيي الوظةفي القاء  ا راءر (Stratum III)ةقةث الماعو  ال الا يي اظاةب كااوا  -0-0

intellectual functioning ليقاما القاء 0202ر اي  الاحو الذ  عدااو ادةامام ااء . 

ر (Gf-Gc) والااعا او مم الذكاء المعديارة ر قراا  كدا  (Stratum II) ةقةث الماعو  ال ااي -0-0

 .  "كاعا – وام "ا الذ  قرمف اموذج و والذكاء المعدي ااعاقكث العكوةم القاميي ليذكاء الاي  احو ة

 : ر ةقةث قراا  اقيةب مقايةب اواةبر محرورة المر ر م ا(Stratum I) اليدقب أو الماعو  ا وا -0-4

  القراة اي  االاعماعListening.    

  اقب الذاكاةMemory span. 

  اااب اسراالPerceptual speed. 

  يبقب الكيمبWord fluent. 
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 .الهرمي لكارول وليمان متعدد الطبقاتنموذج ال( 3)الشكل    

لةها اي  ذلل يإم اليدقب العي ةاعمي د  ذو اليدقا  محررة دشكا اهاعير وابوة ةقر  لكم كااوا لء       

القاما  ي م ار ااقكاث لرا ب امومةعفر ولةث رلةبا اي  اةياعف اي  ااما محرر مم يدقب أرا ر 

          (29ر ص0222اليةا  والمحاي ر ) لذلل اقعا  أم  اال اواما واةيب دةم الماعوةا  ال با

( .(Carroll, 1995, p431 

  Cattel-Horn- Carroll (CHC:)هورن وكارول - كاتل  نظرية -2

كاموذج اةكومعا  أاااي لفهء كااوا واظاةب كاعا و وام ظها  ابا القام الماني اظاةب       

ر دال أم العيادق القو  ارة  ر واي  الا ء مم أم الاموذ ةم ةاعيفام يي ياقاساااايعاكةع الذكاء 
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 وام ليقراا  المقايةب –كاعا-اظاةب كااوا)عاكةع مم الاموذ ةم دةاهما اع  ااف ااعقماا معياةر لهذا ال

CHC )(,2009,p1 Mcgrew.) 

 

      .هورن و كارول –كاتل  ينموذجالمقارنة بين ( 4)الشكل    

  وام وكااوا - كاعا ظاةبليقراا  المقايةب اي  ا ((WJ IIIةاعار ا ااث الاظا  لمقةاث و       

 وال ااي و و الذكاء المعديوا (Gf)  ااعامم  يأةم ا وا و و الذكاء ال والذ  ةعكوم رليمقال ب المقايةب

(Gc (يءام القاما القاء اار ادةامامحةا ةقةث  ذام ال  ر  .(Cantrell, 1992, P14)  

 وااوم ليقراا  المقايةب ةقةث امب  –دم كا ااعداا مم االاعدااا  الفااةب يي مقةاث ووركول       

 .(Cattell – Horn – Carroll)ماعيفب مم القراا  ال قايةب ويقاا لاظاةب كاعا و وام وكااوا 
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ودااءا اي   ذو الاظاةب يإم  اال مرراام ليقراة الققيةب ليفار مشعقام داالاعمار اي  الع اةع يي       
 .  وااوم –عحرةر القراا  المقايةب ليفارر و ما اليذام اا ما يي عيوةا مقةاث ووركول 

امة  داظاةب  ةاد  دشكا أااث مم الراااا  الافاةب العي قاء دها كاعا و وام العي: المررا ا وا      
 . (Woodcock, 1990, p236)معديوا والذكاء الااعا الذكاء ال

اف ةمكم عحرةر ميةر مم القراا  المقايةب الممةية والمواقبر دما يي ذلل القراا   د   وام أأوقر        

العي ةييق ايةها اآلم الذاكاة قرةاة المر ر واالاعرااء يوةا المر ر واااب المقال بر والعفكةا الدرا  

يةبر وقر  وااوم ليقراا  المقا  –عء اشا مقةاث ووركول  0292ويي ااء . المكااير والمقال ب الدراةب

اشعما اي   ذو القراا  المقايةبر ودقر ذلل قاء  وام دإ ااء ارر مم الراااا  اسنايةبر كام مم 

اها قراة مافريب يي اموذج الذكاء المعديوا والذكاء الااعار ودقر ذلل قاء عاع ها دنايب القراة الكمةب اي  أا

 .(8ر ص0222اليةير ) دعحرةر قراة القااءة والكعادب كقراة مقايةب مافريب 0229 وام يي ااء 

يهو اعاع  العحيةا القاميي االاعكشايي الذ  قاء دف كااوا والذ  أافا : أما المررا الاعةث ال ااي      

الاعاع  دعيوةا ر حةا قاء كااوا دااءا اي   ذو (Carroll, 1993, p84) ام اظاةب اليدقا  ال با

قراة رافها اي  أاها قراا  ( 29)م القراا  المقايةب ةمكم أم ععديوا واا ةاار وحرر يانةب عاعار دل  أ

 . ((Stratum I abilitiesاليدقب ا ول  

ر وقر اما ا الذكاء (Stratum II)وعء ع مة   ذو القراا  يي أراا  مواقب مم القراا  المقايةب       
الااعار والذكاء المعديوار والذاكاة القامب والعقيءر واسراال الدرا  القاءر واسراال الامقي القاءر واااب 

( g)حرر كااوا اامبا ااماا أشاا دلةف دالذكاء القاء  ،(Stratum III)اسراال القاءر ويي ذاوة اموذ ف 
اعرالا الااعار وقراة القااءة والكعادبر والمقايةب الكمةبر والعفكةا اال: وةعشكا مم عا  قراا  مقايةب اعةاب

الدرا  المكااير واااب المقال بر واالاعا اع يوةا المر ر والمقال ب الامقةبر والذاكاة قرةاة المر ر 
 WJا ااث الاظا  لمقةاث ( 8) ذا وةياص الشكا . (6-8ر ص0222اليةير ) المقايب –واالاعةقاع 

III)) ليقراا  المقايةب. 
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                                       أااث     
   قار       

                                     
                                     

                                     
                                     
                                     

 
 

        
 

                                   
                                                              رام   

                                                           أااث   رلب الررقأ  قار       

                        
 ثجونسون الثال -ودكوكو 

 للقدرات المعرفية (WJ III) األساس النظري لمقياس (5)الشكل                 

Resurce: Schrank, F. A., McGrew, K.S. & Woodcoch, R. W. (2002). Woodcoch-

Johnson III: Assessment Serice Bulletin Number (2), Technical Abstract, 

Itasca, IL: Riverside Publishing, P.(2). 

 هورن-نموذج كاتل

 الذكاء المعديوا 

 المقايب الكمةب 

 قراة القااءة والكعادب 

 الذكاء الااعا 

 العفكةا الدرا  المكااي 

 المقال ب الامقةب 

  االاعرااء يوةا المر 

 ةاة المر رالذاكاة ق 

 اااب المقال ب 

         -بطارية وودكوك

                                            جونسون السيكولوجية
 المعدلة التربوية

 

 التحليـــل العــــــامــــلي

 السيكومترية للدراسات

 

 -هورن-نظرية كاتل
 كارول للقدرات المعرفية

 

 (2993)دااء كااوا 
 ليقراا  المقايةب اعة ب

 أدحاا العحيةا القاميي

 

 
 نموذج كارول ثالثي الطبقات

 الذكاء المعديوا 

 الذكاء الااعا 

 راال الدرا  القاءاس 

 راال الامقي القاءاس 

 قراة االاعرااء القاء 

 الذاكاة القامب والعقيء 

  الااةقبالمقايب القامب 

 اااب المقال ب 
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 ةمكم مم ابلها االاعرالا اي  القراة ر وام وكااوا عقعمر اي   ب ب اواما -م اظاةب كاعا د      
 :  و ذو القواما  ي رالمقايةب ليفار

 

    :العامل الرئيس األول هو المعرفة -3-1

  Comprehension- Knowledge( Gc) المقايب - مم ابا قراة االاعةقاع ةقاث  ذا القاما      

                 دوايالعي ةعء عذكا ا وا حراا  و ي الذاكاة أو الحقاعق "الدةااةبالذاكاة "وعقا  دألاها 

(Squire & Knowlton, 2000, p771) مااكوشي  وقر ورفهار(Markowitsch, 2000 ) دألاها اظاء

المهااا  ر والذاكاة اس ااعةب لقرر مم قاعق  ةا الماعديب دالاةاقالمقايب لر  الفار الذ  ةشةا دل  الح

 .(العرواةبر واآللةبر واسرااكةب)

دألاها ذاكاة رالال  ا لفاظ ووظةفعها عاهةا اكعااع الفار  Tulving, 2000)) عولفةالكما اايها       

ععكوم مم مقايب المفارا  وعيوا اليغبر وقر عء قةاث  ذو  ذو القراة ليمقايب القامب وعوظةفهار ودذلل يإم 

 (. 2) وااوم مم ابا ااعداا االاعةقاع اليفظي االاعداا  -ركول و القراة يي مقةاث و 

 

 :العامل الرئيس الثاني هو القدرة على التفكير -3-2

  : ي رقراا  ة اي  العفكةا مم أاد ععكوم القرا       

 :  Long – Term Retrieval  (Glr)القراة اي  االاعرااء يوةا المر   -3-0-2

 وام وكااوا اي   -القراة القامب لباعرااء اي  المر  اليوةا يي اظاةب كاعا ما عو ي عش      

اميةب  را اميةب عوحةر الذاكاة العي عقوكذلل عشم راميةا  اكعااع المقايب وعايةاها وااعا ااها

عامةي المقيوما  وعايةاها )اميةا  اعةاب ععقيق دالذاكاة  كما عشما  ذو القراة  با ردةولو ةب
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 -وركول و ر وقر عء قةاث  ذو القراة يي مقةاث Schater & Tulvig, 1994, p46)) (وااعرااؤ ا

 (.22)اقء  داا الدرا  الامقي اآل اوااع( 0) وااوم مم ابا ااعداا العقيء الدرا  الامقي اقء 

 : Visual – Spatial Thinking ( Gv)القراة اي  العفكةا الدرا  المكااي  -3-0-0

اميةب ااعابص ) سراال الدرا و ي عشما  مة  مهما  العفكةا الدرا  المكااي المقعمرة اي  ا      

م الروا ععقااء العم ةب  م  العرواا  حةا در ومقال ب المقيوما  (المبمح مم الحايي الدرا 

 -ركول و وقر عء قةاث  ذو القراة يي مقةاث و  ،Farah, 2000, p126)) الدراةب العي لها شكا مكااي

 (.  3) القبقا  المكااةب االاعداا اقء  وااوم مم ابا ااعداا

  Auditory Processing (Ga) القراة اي  المقال ب الامقةب  -3-0-3

أ  اميةب ااعابص )عييع  مة  مهاء المقال ب الامقةب العي ععم ا داالاعةقاع الامقي وع      

عحيةا المقاي  الروعةب مم حةا  الامقةب  ي القراة اي ر والمقال ب (الاراعص مم الحايي الامقي

قةاث  ذو ر وقر عء (caplan, 1992, p64)  ذو القاارا لعكوةم راللب لفظةب القاارا الروعةب وعاكةع

الكيما   وااعداا( 4)اقء  با ااعداا العاكةع الروعي وااوم مم ا -وركول و القراة يي مقةاث 

                       .            (5)الااقرب اقء 

 :Fluid Reasoning (Gf) الااعاالقراة اي  االاعرالا  -3-0-4

 م عقعمر اي  اميةا  درااكةب أاا اميةب درااكةب  امةب مققرة ةمكم أحةا ةقر االاعاعاج       

(Kosslyn & Smith, 2000, p961).  
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 & Osherson, Smith, Wilkie, Lopez واالاعقااءاي  االاعاعاج وعم ا  ذو القراة قراة الفار       

Shafir, 1990, p192))،  وااوم مم ابا ااعداا  -وركول و وقر عء قةاث  ذو القراة يي مقةاث 

 (.8)عكوةم المفهوء االاعداا اقء 

 

  :العامل الرئيس الثالث هو الفعالية المعرفية -3-3

 : ما رةعكوم  ذا القاما مم قراعةم      

 :Processing Speed ( Gs)اااب المقال ب  -3-3-2

اما  عشعما اااب المقال ب المقايةب اي و  رالمقال ب اي  اااب الاشاي الذ ايعقعمر اااب       

 ,Gazzaniga, Ivry & Mangun) مقاااا  اميةب ليمفا ةء والعي عقعمر اي  الدحا الدرا  الااة 

1998, p211)،  وااوم مم ابا ااعداا الميادقب  - وركولو قةاث  ذو القراة يي مقةاث وقر عء 

 (.6)اقء الدراةب 

 : Short – Term Memory ( Gsm)الذاكاة قرةاة المر   -3-3-0

كما أاها عاعي  ام  راها امقةبداي  عامةي المقاي  الروعةب حةا  عقعمر الذاكاة قرةاة المر       

واالاعرااء والمقيوما  المعقيقب  الدرا ليوروا دل  رالال  ا لفاظام  و لالذاكاة القامب العي عقعمر اي  ا

 -وركول و كاة قرةاة المر  يي مقةاث وقر عء قةاث الذا ،(Ashcraft, 2002, p210) دالحاكب المارةب

 (.9)ا الذاكاة القامب الامقةب اقء اوااعد (1)م ابا ااعداا اكث ا اقاء اقء  وااوم م

 .عوامل نظرية كاتل وهورن وكارول في االستدالل على األداء المعرفي للفرد( 9)ويبين الشكل 
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 . عوامل نظرية كاتل وهورن وكارول في االستدالل على األداء المعرفي( 6)الشكل 

 

 

 
 

 األداء المعرفي

 
 المعرفة  

(Gc) 

 

  

 

 القدرة على التفكير

(Gf ،Ga ,Gv ,Glr) 

 

      

 

 الفعالية المعرفية

(Gsm ,Gs) 
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 الفصل الرابع

 مقياسالدراسة الوصفية والتحليلية لل

 : مقدمة

تتضمن  ،دراسة وصفية تحليلية ،للقدرات المعرفيةWJ III) ) مقياسيتناول الفصل الحالي دراسة        
عطاء الدرجات ،، كما يتضمن إجراءات التطبيقومراحل تطوره ،ومكوناته المقياسوصف  إضافة  ،وتصحيحه وا 

    .ةالسيكومتريالدراسة التقنين و عينة إلى 

  Woodcock – Johnson ودكوك ـ جونسونو  مقياسوصف  -1
 
: 

 Richardودكوك وماري جونسون و من قبل ريتشارد  7711في عام جونسون  –مقياس وودكوك نشر        

W. Woodcock & Mary Johnson   جونسون  -ودكوك و حيث عرف في ذلك الحين باسم بطارية
كان وقد  Woodcock –  Johnson psycho - Education Battery.  (WJPEB) السيكولوجية التربوية

يقتصر على تشخيص القدرات المعرفية لألطفال ذوي صعوبات التعلم، ومنذ ذلك خضع المقياس لعدة عمليات 
عام فأكثر،  79حيث أصبح يقيس القدرات المعرفية العامة لألفراد العاديين من عمر سنتين إلى  ،تطوير
الجزء الثاني يتكون من و ، الجزء األول يتكون من اختبارات للقدرات المعرفية، من ثالثة أجزاء ا  مكون وأصبح

وتوافرت له صورتان متكافئتان . اماالهتم والجزء الثالث يتكون من اختبارات لتقدير مستوى ،اختبارات للتحصيل
للقدرات الشاملة وتطور  ، ويقدم قياسا  ويطبق بشكل فردي ا  فرعي ا  اختبار ( 71)كل صورة تتكون من ( أ، ب)

جونسون  -ودكوك و وهو ما عرف بمقياس  7771 في عام هالتحصيل وفقا  للمراحل العمرية للفرد، وتم نشر 
  .W-J. test of cognitive abilities للقدرات المعرفية

، أضيفت ثمانية اختبارات (الجانب الثقافي)خاصة وتمثيل المناطق الجغرافية ومن أجل تنمية مهارات          
اختبارا ، وكل اختبار من هذه االختبارات طور لقياس ( 19)بح عدد االختبارات الفرعية فيه فرعية للمقياس ليص

أو  ، Fluid Intelligenc السائلاالختالف في القدرات الثقافية لدى األفراد سواء كان في جانب نمط الذكاء 

                                                

 
 .مقياس والدليل التقني للمقياسومات الواردة مأخوذة من دليل اللمعظم المع 
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جونسون الثالث  -ودكوك و وهو ما عرف بمقياس  ،(Crystallized Intelligence) (المتبلور)نمط الذكاء 
ويطبق بصورة فردية على  1997عام  هوتم نشر  III , W-J test of cognitive abilities للقدرات المعرفية

ألغراض  كما يمكن االستفادة منه ،األشخاص الموهوبين والعاديين وذوي صعوبات التعلم ألغراض متعددة
 . التشخيص اإلكلينيكي لألفراد

 : Woodcock – Johnson III جونسون الثالث -ودكوك و مكونات مقياس  -2

 : هما ،من جزأينللقدرات المعرفية الثالث جونسون  – يتكون مقياس وودكوك        

يتكون والذي   (WJ III Tests of Achievement)جونسون الثالث للتحصيل - ودكوكو اختبار  -2-1
 :وهي ا  فرعي ا  اختبار ( 11)من 

 .Letter – Word  Identification  التعرف على الكلمات والحروف .1

 . Reading Fluencyطالقة القراءة  .2

  Story Recall. استدعاء القصة .3

 .Understanding Directionsفهم التوجيهات  .4

 .Calculation  بالحسا .5

 .Math Fluency الطالقة الرياضية .6

 .Spelling التهجئة .7

 .Writing Fluencyة يالكتاب الطالقة .8

  Passage Comprehension.  االستيعاب أو الفهم .9

 . Applied Problemsحل المشكالت   .11

 .Writing Sampledكتابة النماذج   .11

    Story Recall – Delayed.تذكر القصة  .12

 .Word attackتوصيل الكلمات   .13

 .Picture vocabulary ةالصور مفردات  .14



43 

 

 . Oral Comprehensionالتعبير الشفوي   .15

 .Editingالتحرير   .16

 .Reading Vocabularyالكلمات  مفردات  .17

 Quantitative concepts.المفاهيم الكمية   .18

 . Academic Knowledgeالمعرفة األكاديمية   .19

    .Spelling of sounds تهجئة األصوات  .21

 .Sound Awarenessإدراك الصوت   .21

 .Punctuation and Capitalization  عالمات الترقيم واألحرف الكبيرة  .22

    W-J. III Test of (WJ III COG) جونسون الثالث للقدرات المعرفية -ودكوك و اختبار  -2-2

Cognitive Abilities:  

 حيث تم تقسيم هذه االختبارات إلى، ا  فرعي ا  اختبار ( 19)من للقدرات المعرفية  W-J IIIيتكون مقياس       
 :  اختبارات وهي( 79)من تكون كل منها وي ،(Extended)وموسعة  (standard)بطاريتين معيارية 

 : وتتكون من ،/ //Standard Battery/ البطارية المعيارية -2-2-1

 .Verbal Comprehension  االستيعاب اللفظي .1

 .  Visual – Auditory Learningالتعلم البصري السمعي .2

  Spatial Relation.  العالقات المكانية .3

   Sound Blending.التركيب الصوتي .4

  Concept Formation. المفهومتكوين  .5

  Visual Matching. المطابقة البصرية .6

  Numbers Reversed . عكس األرقام .7

 . Incomplete Words الكلمات الناقصة .8

 . Auditory Working Memory الذاكرة العامة السمعية .9

  .  Visual – Auditory learning - Delayedالتعلم البصري السمعي اآلجل  .11
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 :وتتكون من ،////Extended Battery البطارية الموسعة -2-2-2

 .General Information  المعلومات العامة .1

 .  Retrieval Fluencyالطالقة في االسترجاع .2

  Picture Recognition.  التعرف على الصور .3

 . Auditory Attentionاالنتباه السمعي  .4

 . Analysis – Synthesis التحليل والتركيب .5

  . Decision Speed اتخاذ القرارسرعة  .6

 .  Memory for Wordsتذكر الكلمات .7

 .   Rapid Picture Namingر السريعةتسمية الصو .8

 .Planningالتخطيط   .9

 .  Pair Cancellationإلغاء الزوج .11

 :جونسون للقدرات المعرفية –وصف االختبارات الفرعية للبطارية المعيارية من مقياس وودكوك  - 3

 :اختبار االستيعاب اللفظي -3-1

 يهددف هددذا االختبددار إلدى قيدداس تطددور اللغددة كمعرفدة المفددردات، مددن خددالل العمليدات المعرفيددة المتمثلددة بمددا      
عددددادة تحديدددددها، وتفعيددددل دالالت األلفدددداي، والوصددددول إليهددددا، والتشددددبيه اللفيددددي، ويتكددددون : يلددددي تمييددددز األشددددياء، وا 

وكدددل مجموعدددة تقدديس سدددمة مختلفدددة مدددن التطدددور . ربعددة اختبدددارات فرعيدددةفقدددرة موزعدددة علدددى أ( 17)االختبددار مدددن 
 .اللغوي ومعرفة المفردات والقدرة على استخدام المعجم

 : اختبار المفردات المصورة -3-1-1

مددن  ويتكددون. المألوفددة وغيددر المألوفددة ختبددار القدددرة علددى اسددتخدام المفددردات، ومعرفددة الصددورةقدديس هددذا االي      
 .فقرة مصورة، حيث يطلب من المفحوص تقديم كلمة تدل على الصورة المقدمة له( 12)
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 : اختبار المترادفات -3-1-2

مدة مشدابه لهدا لفقدرة، حيدث يدتم تقدديم كلمدة للمفحدوص، ويطلدب منده تقدديم ك( 71)يتكون هذا االختبدار مدن       
 .في المعنى

 : اختبار المتطابقات -3-1-3

فقدرة، حيدث يدتم تقدديم كلمدة للمفحدوص، ويطلدب منده تقدديم كلمدة لهدا عكدس ( 71)هذا االختبدار مدن يتكون       
 .معنى الكلمة المقدمة له

 : اختبار التشابهات اللفظية -3-1-4

فقددددرة، حيدددث يددددتم تقدددديم كلمتدددين أو أكثددددر للمفحدددوص، ويطلددددب منددده ربددددط ( 71)يتكدددون هدددذا االختبددددار مدددن       
 .ين هذه الكلماتالكلمات وفقا  للعالقة ب

 :اختبار التعلم البصري السمعي -3-2

، حيدث يطلدب مدن المفحدوص (Glr) يهدف هذا االختبار إلى قياس قدرة التخزين واالستدعاء طويل المددى      
البصدددرية وتخزينهدددا واسدددتدعائها، ويتعلددددق بدددذاكرة المعددداني وتعلدددم األلغدددداز و تعلدددم سلسدددلة مدددن الترابطدددات السددددمعية 

 . (Schwean & Saklofske, 1998, p92-93) (التمثيل الصوري للكلمات)واستدعائها 

قصدددص، ( 1)ت التدددي تمثلهدددا، ويتكدددون مدددن امدددر إلدددى ربدددط مجموعدددة مدددن الرمدددوز بالكلويسدددتند هدددذا االختبدددا      
بحيث تتكون كل قصدة مدن مجموعدة رمدوز مكوندة جملدة مفيددة، وتتضدمن القصدص األربعدة األولدى جملتدين، أمدا 

 .الثالث التي تليها فتتضمن ثالث جمل مفيدة، والجدول التالي يبين ذلكالقصص 
 فقرات اختبار التعلم البصري السمعي(  1)جدول 

عدد الرموز  رقم الجملة رقم القصة
 المكونة للجملة

عدد الرموز  رقم الجملة رقم القصة
 المكونة للجملة

 7-7 7قصة االختبار 
7-1 

2 
2 

 7-1 1 قصة االختبار
1-1 
1-2 

4 
6 
1 
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 7-1 1قصة االختبار 
1-1 

2 
2 

 7-6 6قصة االختبار 
6-1 
6-2 

1 
1 
7 

 7-2 2قصة االختبار 
2-1 

6 
6 

 7-1 1قصة االختبار 
1-1 
1-2 

6 
7 
 7-4 4قصة االختبار  1

4-1 
1 
7 

 :اختبار العالقات المكانية -3-3

 –، ويمثل معرفة العالقات البصرية (GV) يهدف هذا االختبار إلى قياس قدرة التفكير البصري المكاني      
المكانية، ويطلب من المفحوص التعرف على قطعتين أو ثالث قطع تشكل الهدف المطلوب، وتزداد الصعوبة 

وبذلك فإن هذا االختبار يعتمد على توييف . وهي متشابهة ياهريا  ومختلفة شكال  مع قلب وتدوير الرسوم، 
 .فقرة( 22)ما  ما، ويتكون االختبار من استخدام قطعتين أو ثالث لتشكل رس

 :اختبار التركيب الصوتي -3-4

يهدف هذا االختبار إلى قياس المعالجة الصوتية، وهي مهارة المفحوص على الترميز الصوتي في       
، حيث يستمع المفحوص إلى سلسلة من المقاطع الصوتية، وبعدها يطلب (الصوتيات)تركيب أصوات اللغة 

 .فقرة( 22)األصوات مع الكلمات، ويتكون االختبار من  منه تركيب

 :اختبار تكوين المفهوم -3-5

يهدف هذا االختبار إلى قياس قدرة تكوين المفهوم باالعتماد على قدرة االستقراء واالستدالل المبني على       
يذية إضافة إلى مرونة التفكير وهذا االختبار هو مهمة تعليمية متحكم بها ويقيس العملية الذهنية التنفالمنطق، 

لغاز التي رتبت ويتضمن االختبار مجموعة من األ. حيث تجبر التفكير للتنقل بشكل متكرر من نقطة ألخرى
 .فقرة( 49)حيث يطلب من المفحوص كشفه، ويتكون االختبار من بشكل منطقي 
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 :اختبار المطابقة البصرية -3-6

، والتي تتمثل بقياس الفعالية (GS)والسرعة الحسية  سرعة المعالجةيهدف هذا االختبار إلى قياس       
ويستخدم لقياس سرعة السلوك المتبع، ويقيس أيضا  المعرفية، وسرعة المفحوص في تمييز الرمز البصري، 

 فقرة( 16)ويتكون هذا االختبار من السرعة التي تلزم الفرد للتمييز ما بين الرموز،  –سمة الكفاءة المعرفية 
 :موزعة على اختبارين، هما

  (:1)اختبار المطابقة البصرية  -3-6-1

فقرة، حيث يتم تقديم ثالثة أو أربعة أشكال للمفحوص، ويطلب منه التعرف ( 16)يتكون االختبار من       
 .مرحلة ما قبل المدرسة على الشكلين المتشابهين، ويطبق على المفحوصين من

  (:2)البصرية اختبار المطابقة  -3-6-2

فقرة، حيث يتم تقديم ستة أرقام للمفحوص، ويطلب منه التعرف على الرقمين ( 69)يتكون االختبار من       
 .المتشابهين، ويطبق على المفحوص من سن المدرسة أو أكثر

  :اختبار عكس األرقام -3-7

متدادها يمكن أن يصنف على أنه ا، و (GSM) يهدف هذا االختبار إلى قياس الذاكرة قصيرة المدى      
، ويحتاج االختبار إلى تخزين مجموعة من األرقام بينما يتم ، أو مقياس لسعة االنتباهلذاكرة العاملةاختبار ل

جراء . إجراء بعض العمليات الذهنية عليها لترتيبها عكسيا   ويعبر عن قدرة المفحوص بمدى تذكر األرقام، وا 
 . سلسلة من األرقام( 29)كون االختبار من العمليات العقلية عليها، ويت

 :اختبار الكلمات الناقصة -3-8

، وتمثل قدرة المفحوص على التحليل (Ga) يهدف هذا االختبار إلى قياس قدرة المعالجة السمعية      
ترميز الصوتي، حيث يقدم للمفحوص كلمة لها مقطع صوتي الالسمعي واإلغالق السمعي، والوعي الصوتي، و 

 .فقرة( 44)أكثر مفقود، ويطلب منه أن يتعرف على الكلمة كاملة، ويتكون االختبار من أو 
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 :اختبار الذاكرة العاملة السمعية -3-9

لذاكرة الذاكرة السمعية قصيرة المدى ويمكن أن يصنف على أنه مقياس لتبار إلى قياس يهدف هذا االخ      
على االستماع لسلسلة فيها أرقام وكلمات، ويحاول المفحوص  قدرة المفحوص وهي ،أو االنتباه الموزع العاملة

تخزين المعلومات، ويكرر أوال  األشياء بترتيب تسلسلي، ثم األرقام بترتيب تسلسلي، وتقيس هذه المهمة القدرة 
 .فقرة( 17)على االحتفاي بالمعلومات، ويتكون االختبار من 

 :عي اآلجلاختبار التعلم البصري السم -3-11

ل ، وذاكرة المعاني، وتمثGfr))واالسترجاع  يهدف هذا االختبار إلى قياس قدرة االستدعاء طويل المدى      
، ويستند هذا االختبار إلى ربط مجموعة من الرموز بالكلمات الرموز تجمعياتقدرة المفحوص على إعادة تعلم 

في عدد الرموز التي تحتويها، بحيث تكون كل فقرة جمال  فقرة مختلفة ( 11)التي تمثلها، ويتكون االختبار من 
 .مفيدة

 (:General Intellectual Ability) القدرة الفكرية العامة -4

المكون  تمثل هذه الدرجات(. GIA)للقدرات المعرفية القدرة الفكرية العامة  (WJ III)يؤمن مقياس      
باالعتماد على التوليفات التالية  gويتم حساب درجات القدرة الفكرية العامة أو . (g) الرئيسي األول أو العامل

 :لالختبارات

  المقياس المعياري  –القدرة الفكرية العامة(GIA- Std)  وهو المكون األساسي األول(g ) المحسوب
 .1حتى  7باستخدام االختبارات 

  المقياس الموسع  –القدرة الفكرية العامة(GIA – Ext)  وهو المكون األساسي األول(g ) المحسوب
 .71حتى  77واالختبارات  1حتى  7باستخدام االختبارات 

 (:Brief Intellectual Ability) المختصرةالقدرة الفكرية  -5

االختبار . ، هي قياس مختصر للذكاء الذي يتضمن ثالث اختبارات(BIA)القدرة الفكرية المختصرة 
تكوين المفهوم، وهو لقياس : واالختبار الخامس. اللفيي، وهو لقياس القدرة المكتسبة االستيعاب: األول

كون القدرة الفكرية ت. وهو لقياس الكفاءة المعرفيةالمطابقة البصرية، : واالختبار السادس. االستدالل السائل
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غراض البحثية عند فيدا  لألوقد يكون م .شامل قييمات التي ال تحتاج لتقييم فكريعادة التصرة مالئمة إلالمخت
 .وهو عبارة عن متوسط لالختبارات الثالثة. صير وموثوق للذكاءالحاجة لمعيار ق

 الصورة المعيارية: جونسون الثالث للقدرات المعرفية –إجراءات تطبيق مقياس وودكوك  -6

جونسون للقدرات المعرفية،  –فيما يلي وصفا  إلجراءات تطبيق الصورة المعيارية من مقياس وودكوك       
 :حيث يشمل عشرة اختبارات، وفيما يلي عرضا  إلجراءات تطبيقه

 :إجراءات تطبيق اختبار االستيعاب اللفظي -6-1

المفردات المصورة، والمترادفات، والمتطابقات، : يتضمن هذا االختبار أربعة اختبارات فرعية، هي      
 :ذه االختبارات، هيوالمتنايرات، وهناك إجراءات عامة له

 يجب تطبيق كل االختبارات الفرعية األربعة للحصول على درجة اختبار االستيعاب اللفيي. 

 يجب تسجيل عدد اإلجابات الصحيحة في سجل الدرجات لكل اختبار فرعي. 

 يتحدد مستوى القاعدي في االختبارات الفرعية األربعة بثالث فقرات صحيحة. 

  االختبارات الفرعية األربعة بثالث فقرات غير صحيحةيتحدد مستوى السقف في. 

 :إجراءات تطبيق اختبار المفردات المصورة -6-1-1

  (أ)يبدأ تطبيق االختبار على المفحوصين قبل المدرسة من فقرة. 

  (6)يبدأ تطبيق االختبار على المفحوصين من الروضة ولغاية الصف الخامس من الفقرة. 

 (71)المفحوصين من الصف السادس ولغاية متوسط سن البلوغ من الفقرة  يبدأ تطبيق االختبار على. 

  (.71)يبدأ تطبيق االختبار على المفحوصين من الكلية وفوق سن البلوغ من الفقرة 

  إذا لم يجيب المفحوص عند بداية تطبيق فقرات االختبار شجعه، واجعله يشير إلى الصورة بيده من
 .عليمات االختبار حسب الحاجةخالل تمثيل ذلك أمامه، وكرر ت
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 :إجراءات تطبيق اختبار المترادفات -6-1-2

 من مهام الفاحص أن يعرف اللفي الدقيق لكل كلمة من كلمات االختبار قبل القيام بتطبيقه. 

  (.أ)يبدأ تطبيق االختبار على المفحوصين قبل المدرسة ولغاية الصف الخامس من فقرة المثال 

  (.4)على المفحوصين من الصف السادس ولغاية سن البلوغ من الفقرة يبدأ تطبيق االختبار 

  (.1)يبدأ تطبيق االختبار على المفحوصين من الكلية وفوق سن البلوغ من الفقرة 

  ن عند تطبيق مثال فقرات االختبار أو قدم إجابة غير صحيحة، قدم مثال إذا لم يجب المفحوصو
 .أن يقوم المفحوص بإعطاء اإلجابة الصحيحة للكلمة المشابهة، وكرر مثال الفقرة إلى

  ذا لم ( 71)إذا توقف المفحوص عند تطبيق فقرات االختبار لمدة ثانية، شجعه على تقديم اإلجابة، وا 
 .جرب هذه الكلمة: يتمكن من اإلجابة، أشر إلى الفقرة التي تليها، وقل

 :إجراءات تطبيق اختبار المتطابقات -6-1-3

  يعرف اللفي الدقيق لكل كلمة من كلمات االختبار قبل القيام بتطبيقهمن مهام الفاحص أن. 

  (.7)يبدأ تطبيق االختبار على المفحوصين قبل المدرسة ولغاية الصف الثاني من فقرة المثال 

 (.4) يبدأ تطبيق االختبار على المفحوصين من الصفين الثالث والرابع من الفقرة 

 (.1)ن من الصف الخامس ولغاية متوسط سن البلوغ من الفقرة يبدأ تطبيق االختبار على المفحوصي 

  (.77)يبدأ تطبيق االختبار على المفحوصين من الكلية وفوق سن البلوغ من الفقرة 

  إذا لم يجيب المفحوص عند تطبيق مثال فقرات االختبار أو قدم إجابة غير صحيحة، قدم مثال لعكس
 .لمفحوص بإعطاء اإلجابة الصحيحةالكلمة، وكرر مثال الفقرة إلى أن يقوم ا

  ذا لم ( 71)إذا توقف المفحوص عند تطبيق فقرات االختبار لمدة ثانية، شجعه على تقديم اإلجابة، وا 
 .جرب هذه الكلمة: يتمكن من اإلجابة، أشر إلى الفقرة التي تليها، وقل
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 :إجراءات تطبيق اختبار المتناظرات -6-1-4

 الدقيق لكل كلمة من كلمات االختبار قبل القيام بتطبيقه من مهام الفاحص أن يعرف اللفي. 

  (.7)يبدأ تطبيق االختبار على المفحوصين قبل المدرسة ولغاية الصف الرابع من فقرة المثال 

  (.4)يبدأ تطبيق االختبار على المفحوصين من الصف الخامس ولغاية متوسط سن البلوغ من الفقرة 

 (.1)وصين من الكلية وفوق سن البلوغ من الفقرة يبدأ تطبيق االختبار على المفح 

  ،إذا لم يجيب المفحوص عند تطبيق مثال فقرات االختبار أو قدم إجابة غير صحيحة، قدم مثال الفقرة
 .وكرر مثال الفقرة إلى أن يقوم المفحوص بإعطاء اإلجابة الصحيحة

  ذا لم ثانية، ( 71)إذا توقف المفحوص عند تطبيق فقرات االختبار لمدة شجعه على تقديم اإلجابة، وا 
 .جرب هذه الكلمة: يتمكن من اإلجابة، أشر إلى الفقرة التي تليها، وقل

 :إجراءات تطبيق اختبار التعلم البصري السمعي -6-2

 لذلك يجب أن ينال كل المفحوصين فرص مشابهة للتعلم ،يشكل هذا االختبار عملية تعلم منيمة. 

  تاريخ ووقت إجراء االختبار على سجل االختباريجب على الفاحص أن يسجل. 

  الرموز يجب على الفاحص عدم مناقشة الرموز أو مساعدة المفحوص بأي طريقة تخلق رابطا  بين
 .والكلمات التي تمثلها

 ويقول الكلمة التي تدل عليه، وأن يتوقف ليسمح للمفحوص بتكرار  ،يجب أن يشير الفاحص إلى الرمز
 .الكلمة مرة واحدة، ثم ينتقل مباشرة إلى الرمز التالي

  يجب أن يجيب المفحوصون عن كل رمز مرة واحدة فقط سواء كان الرمز ييهر على صفحة المقدمة
 .مراجعتها أو على صفحة االختبار، وال يسمح للمفحوصين بالتمرن على الرمز أو

  بعد أن يجيب المفحوص على الرمز، يقوم الفاحص بتعديل اإلجابة إذا كان ضروريا ، ثم ينتقل إلى
 .الرمز الذي يليه
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  إلى بالتعبير عن صحة اإلجابة بطريقة ما، في حال عدم استجابة المفحوص، وانتقل  تقوميجب أن ال
 .الرمز التالي

  بعد ذلك الوقت يشير . ثوان لإلجابة عن الرمز( 1)في مقياس القصص، يعطي الفاحص المفحوص
  .إلى الرمز التالي الفاحص إلى الرمز، ويقول الكلمة، ويتحرك فورا  

 ن يعملون بمستويات منخفضة جدا ، قد يالمفحوصون من ذوي األعمار الصغيرة أو المفحوصون الذ
ذا حدث ذلك، يس. يتعرضون للبس بسبب وجود أكثر من رمز في كل صفحة تخدم الفاحص ورقة أو وا 

 .يستخدم يده إليهار رمز واحد فقط

  أما إذا (7)أخطاء أو أكثر بعد تطبيقه قصة االختبار ( 1)يتوقف االختبار إذا كان لدى المفحوص ،
التعلم البصري السمعي اآلجل، فعليه أن يكمل االختبار بغض ( 79)كان الفاحص سيجري االختبار 

 .النير عن عدد األخطاء

  أما إذا (1)أخطاء أو أكثر بعد تطبيق قصة االختبار ( 7)االختبار إذا كان لدى المفحوص يتوقف ،
التعلم البصري السمعي اآلجل، فعليه أن يكمل االختبار بغض ( 79)كان الفاحص سيجري االختبار 

 .النير عن عدد األخطاء

 أما إذا (4)أو أكثر بعد تطبيق قصة االختبار  خطأ( 71)ختبار إذا كان لدى المفحوص يتوقف اال ،
التعلم البصري السمعي اآلجل، فعليه أن يكمل االختبار بغض ( 79)كان الفاحص سيجري االختبار 

 .النير عن عدد األخطاء

 أما إذا (6)أو أكثر بعد تطبيق قصة االختبار  خطأ( 27)ر إذا كان لدى المفحوص يتوقف االختبا ،
التعلم البصري السمعي اآلجل، فعليه أن يكمل االختبار بغض ( 79)ي االختبار كان الفاحص سيجر 

 .النير عن عدد األخطاء

  خبر المفحوصين بأنه قد التعلم البصري السمعي اآلجل، ال ي( 79)إذا كان الفاحص سيجري االختبار
 .يطلب منهم تذكر الرموز

  (.7)يبدأ جميع المفحوصين بالمقدمة 
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 :ق اختبار العالقات المكانيةإجراءات تطبي -6-3

  المفحوصين ذوي األعمار الصغيرة أو المفحوصون الذي يعملون بمستويات منخفضة جدا ، قد
إذا حدث ذلك، يستخدم الفاحص . في كل صفحة( مقطع)يتعرضون للبس بسبب وجود أكثر من رمز 

 .واحد فقط( مقطع)ورقة أو يستخدم يده إليهار رمز 

  إذا أخذنا هذه القطعة، وهذه القطعة، ووضعناهما معا ، "مقدمة االختبار فيقول يقوم الفاحص بتطبيق
 ".فإننا سنحصل على هذا الشكل

  ،إذا لم يجيب المفحوص عند تطبيق فقرات مثال االختبار أو قدم إجابة غير صحيحة، قدم اإلجابة
 .ودعه يخبرك عنها، وكرر تعليمات االختبار إلى أن يفهم المفحوص المهمة

 وماذا أيضا  : ذا قدم المفحوص إجابة غير كاملة، قلإ. 

  درجات أو أقل عند تطبيق الفقرات الخمس األولى( 6)يتوقف االختبار إذا حصل المفحوص على. 

 (.72 –7)قرات من أو أقل عند تطبيق الف درجة( 76)ر إذا حصل المفحوص على يتوقف االختبا 

 (.11-7)أو أقل عند تطبيق الفقرات من  درجة( 49)ر إذا حصل المفحوص على يتوقف االختبا 

 يبدأ جميع المفحوصين من المقدمة. 

 :إجراءات تطبيق اختبار التركيب الصوتي -6-4

  وجميع فقرات االختبار من خالل مسجل (ب)شفويا ، ويقدم فقرة لمثال ( أ)يقدم الفاحص فقرة المثال ،
 .الصوت

  المفحوصين لإلجابة، ويمكن أن يوقف الفاحص المسجل يوفر مسجل الصوت فترة زمنية مناسبة لكل
 .إذا احتاج المفحوص إلى زمن إضافي

  يجب أن ينير الفاحص بعيدا  عن المفحوص عند تقديم إحدى فقرات االختبار من المسجل بعد سماع
 .الرنة الثنائية، كما يجب أن ينير الفاحص بترقب إلى المفحوص
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 شفويا  إلى المفحوصين من صغار ( 76-7)تقديم الفقرات من  إذا استدعت الحاجة، يستطيع الفاحص
السن أو األفراد الذين يعملون بمستويات متدنية جدا ، والذين يجدون صعوبة في التعامل مع المعدات 

 .الصوتية

  شفويا ، يقول الكلمات تماما  كما هي موجودة على المسجل ( 76-7)إذا كان الفاحص يقدم الفقرات من
 .به، وتوقف لمدة ثانية بين أجزاء الكلمةبصوت مشا –

  قبل تطبيق االختبار، يجب أن يحدد الفاحص موقع مثال الفقرة على المسجل، ويقوم بضبط الصوت
 .ليصبح عاليا  ومريحا  على سماعات المفحوص

  إذا لم يجيب المفحوص عند تطبيق مثال فقرات االختبار أو قدم إجابة غير صحيحة، أعد تقديم
ذا استدعت الحاجة قدم كلمات إضافية من قائمة سجل االختبار إلى أن يفهم المفحوص اإلجابة ، وا 
 .المهمة

  (.أ)يبدأ جميع المفحوصين من فقرة المثال 

  إجابات متتالية غير صحيحة( 6)يتوقف االختبار عند تقديم المفحوص. 

 :إجراءات تطبيق اختبار تكوين المفهوم -6-5

  الصغيرة أو المفحوصون الذي يعملون بمستويات منخفضة جدا ، قد المفحوصين ذوي األعمار
إذا حدث ذلك، يستخدم الفاحص ورقة أو . يتعرضون للبس بسبب وجود أكثر من رمز في كل صفحة

 .يده إليهار رمز واحد فقط

  الدوائر و سنقوم اآلن بالعمل على بعض األلغاز "يقوم الفاحص بتطبيق مقدمة االختبار فيقول
حرك إصبعك على صف الدوائر الموجود على صفحة )أنير إلى هذه الدوائر . اتوالمربع

 ".ثم أشر إلى الدوائر أو المربعات المتشابهة، والمختلفة(. المفحوص

  إذا لم يجيب المفحوص عند تطبيق مثال فقرات االختبار أو قدم إجابة غير صحيحة، أعد تقديم
 .اإلجابة إلى أن يفهم المفحوص المهمة
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  يعبر الفاحص عن صحة اإلجابة باإليماء بالرأس (21)ولغاية الفقرة ( ج)التعامل مع فقرة المثال عند ،
 ".صحيحة"أو " جيد"أو يقول 

  يجب أن ال يدع الفاحص إيماءات التعبير عن صحة اإلجابة بحيث تصبح رد فعل لكل اإلجابات، بما
 .ويفسد الطبيعة التعليمية للمهمة ألن ذلك سيربك المفحوصين،. في ذلك اإلجابات غير الصحيحة

  (.7)يبدأ تطبيق االختبار على المفحوصين قبل المدرسة ولغاية الصف األول من مثال الفقرة 

  (.1)يبدأ تطبيق االختبار على المفحوصين من الصف الثاني ولغاية متوسط سن البلوغ من الفقرة 

  عند تطبيق الفقرات الخمس أو أقل يتوقف االختبار إذا حصل المفحوص على إجابتين صحيحتين
 .األولى

 7)عند تطبيق الفقرات من أو أقل إجابات صحيحة ( 1) ختبار إذا حصل المفحوص علىيتوقف اال-
77.)  

 7)تطبيق الفقرات من  صحيحة أو أقل عند جابةإ( 71)ختبار إذا حصل المفحوص على يتوقف اال-
19.) 

 7)قل عند تطبيق الفقرات من صحيحة أو أ إجابة( 71)وص على يتوقف االختبار إذا حصل المفح-
17.) 

 7)قل عند تطبيق الفقرات من صحيحة أو أ إجابة( 71)وص على يتوقف االختبار إذا حصل المفح-
49.) 

 :إجراءات تطبيق اختبار المطابقة البصرية -6-6

من مرحلة الذي يستعمل مع المفحوصين ( 7)اختبار المطابقة البصرية: هذا االختبار من اختبارين يتألف      
 .الذي يستعمل مع المفحوصين من سن المدرسة أو أكثر( 1)قبل المدرسة، واختبار المطابقة البصرية  ما
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 (:1)إجراءات تطبيق اختبار المطابقة البصرية -6-6-1

  له إطار زمني محدد بدقيقتين( 7)اختبار المطابقة البصرية. 

 يحتاج الفاحص إلى ساعة توقيت أو ساعة إلجراء هذا االختبار. 

 إذا لم يستعمل الفاحص ساعة توقيت، فعليه أن يالحي زمن البدء الفعلي بالدقائق والثواني. 

 لفعلي إذا لم يحدد وقت االنتهاء بدقيقتين تماما ، فعلى الفاحص أن يقوم بتسجيل وقت االنتهاء ا
 .بالدقائق والثواني على سجل االختبار

  إذا كان المفحوص يلتبس بأكثر من رمز على الصفحة الواحدة، فيجب أن يستخدم الفاحص ورقة أو
 .يده إليهار رمز واحد فقط في كل مرة

 يبدأ جميع المفحوصين من المقدمة. 

 على صفحة المفحوص  يقوم الفاحص بتطبيق مقدمة االختبار بحيث يحرك إصبعه على صف الصور
أنير إلى هذه الصور، وهذه الصورة، الصورتان متشابهتان، اآلن أشر إلى : "ويقول للمفحوص

 ".الصورتين المتشابهين

  إذا لم يجيب المفحوص عند تطبيق مثال فقرات االختبار أو قدم إجابة غير صحيحة، أعد تقديم
 .اإلجابة، وكرر تعليمات االختبار حسب الحاجة

  أي االثنين: "يجيب المفحوص عند تطبيق االختبار لمدة ثانيتين، أشر إلى الفقرة وقلإذا لم." 

  سجل وقت (7)إذا انتهى المفحوص في أقل من دقيقتين جميع فقرات اختبار المطابقة البصرية ،
 .االنتهاء الفعلي بالدقائق والثواني في سجل االختبار

  في دقيقتين عند تطبيق جميع فقرات اختبار إجابة صحيحة أو أكثر ( 77)إذا حقق المفحوص
 .مقدمة(: 1)، انتقل إلى المطابقة البصرية (7)المطابقة البصرية 
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 (:2)إجراءات تطبيق اختبار المطابقة البصرية  -6-6-2

  أوال ، وكان لدى المفحوص صعوبة في التمرين ( 1)إذا قام الفاحص بإجراء المطابقة البصرية
 .من السابقة ، ويستعمل درجاتها بدال  (7)صرية المطابقة البالعملي، فعليه أن يقوم بإجراء 

  له إطار زمني محدد بثالث دقائق( 1)اختبار المطابقة البصرية. 

  أو ساعة إلجراء هذا االختباريحتاج الفاحص إلى ساعة توقيت. 

 إذا لم يستعمل الفاحص ساعة توقيت، فعليه أن يالحي زمن البدء الفعلي بالدقائق والثواني. 

  إذا لم يحدد وقت االنتهاء بثالث دقائق، يقوم الفاحص بتسجيل وقت االنتهاء الفعلي بالدقائق والثواني
 .على سجل االختبار

 الزائدةطي الفاحص الخطوط غيجب أن ال ي. 

 يجب أن يستخدم الفاحص سجل االختبار. 

 يبدأ جميع المفحوصين من المقدمة. 

 أريد أن اعرف السرعة التي بإمكانك أن : " يقوم الفاحص بتطبيق مقدمة االختبار، ويقول للمفحوص
ثم يفتح الفاحص سجل االختبار على مثال فقرات، والتمارين العملية، ". تجد فيها شيئين متشابهين

 .عها مباشرة أمام المفحوص، ويعطي المفحوص قلم رصاص وممحاةويض

  إذا لم يجيب المفحوص أو قدم إجابة غير صحيحة عند تطبيق مثال فقرات االختبار أو التمرين
ثم امحي األرقام التي . العملي، قم بإجراء عرض من خالل رسم دوائر حول الرقمين الصحيحين

 .بارحولها الدوائر، وكرر تعليمات االخت

 جراء تعديل إ ن تم اتخاذإجابات صحيحة أو أقل في التمرين العملي بعد أ( 2)ا حقق المفحوص إذ
المطابقة  على المفحوص، عد وطبق( 7)األخطاء، ولم تكن طبقت اختبار المطابقة البصرية 

 .المقدمة، ثم تستطيع أن توقف االختبار(: 7)البصرية 
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  دقائق، سجل وقت اإلنتهاء الفعلي بالدقائق ( 2)قل من أأنهى المفحوص فقرات االختبار في إذا
 .والثواني في سجل االختبار

 :إجراءات تطبيق اختبار عكس األرقام -6-7

  شفويا ، ويقدم باقي الفقرات من المسجل الصوتي( 79 - 7)يقدم الفاحص الفقرات من. 

 إلجابة، وللفاحص أن يوقف يوفر التسجيل الصوتي وقتا  مناسبا  بين الفقرات لمعيم المفحوصين ل
 .المسجل إذا كان المفحوص يحتاج إلى وقت إضافي

  يجب أن ينير الفاحص بعيدا  عن المفحوص خالل تقديم أي من فقرات االختبار من التسجيل
 .الصوتي بعد الرنة الثنائية، وعلى الفاحص أن ينير بترقب إلى المفحوص

 ع الفقرات شفويا  للمفحوصين من صغار السن أو إذا دعت الضرورة، يستطيع الفاحص أن يقدم جمي
 .أولئك الذين يعملون بمستويات أقل ولديهم صعوبة في التعامل مع التجهيزات الصوتية

  عندما يقوم الفحص بتقديم الفقرات شفويا ، عليه أن يقول كل سلسلة من األرقام تماما  كما هي مقدمة
 .وتي كل ثانية بالضبطبصوت متساوي وبمعدل مقطع ص –التسجيل الصوتي 

  على التسجيل الصوتي، ويضبط ( د)قبل إجراء االختبار، يجب أن يحدد الفاحص موقع فقرة المثال
 .الصوت إلى صوت عاليا  ومريحا  على سماعات المفحوص

  (.أ)يبدأ تطبيق االختبار على المفحوصين قبل المدرسة ولغاية الصف الرابع من الفقرة 

  (.ب)على المفحوصين من الصف الخامس ولغاية متوسط سن البلوغ من الفقرة يبدأ تطبيق االختبار 

  (.ج)يبدأ تطبيق االختبار على المفحوصين من الكلية وفوق سن البلوغ من الفقرة 

 سأقول بعض األرقام، ثم تقوم بقولها : "يقوم الفاحص بتطبيق مثال فقرات االختبار، ويقول للمفحوص
 (".2......4)، فأنك تقول (4....2)إذا قلت على سبيل المثال . معكوسة
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 قم بتقديم اإلجابة، (أ)م إجابة غير صحيحة عند تطبيق فقرة المثال إذا لم يجيب المفحوص أو قد ،
 .من األرقام الموجودة في سجل االختبار إلى أن يفهم المفحوص المهمة أزواجوقدم 

 عد وقم بتقديم بإجراء (ب)ق فقرة المثال إذا لم يجيب المفحوص أو قدم إجابة غير صحيحة عند تطبي ،
 .، إال إذا تم إجراؤها أصال  (1-7)والفقرات من ( أ)مثال الفقرة 

  عد وقم بتقديم بإجراء (ج)إذا لم يجيب المفحوص أو قدم إجابة غير صحيحة عند تطبيق فقرة المثال ،
 .، إال إذا تم إجراؤها أصال  (79-6)والفقرات من ( ب)مثال الفقرة 

 حدد مستوى القاعدي في اختبار عكس األرقام بثالث إجابات صحيحةيت. 

 يتحدد مستوى السقف في اختبار عكس األرقام بثالث إجابات غير صحيحة. 

 :إجراءات تطبيق اختبار الكلمات الناقصة -6-8

  خالل وجميع فقرات االختبار من ( ه)شفويا ، ثم يقدم المثال ( د -أ )يقدم الفاحص فقرات المثال من
 .المسجل

 وللفاحص أن يوقف . يوفر التسجيل الصوتي وقتا  مناسبا  بين الفقرات لمعيم المفحوصين لإلجابة
 .المسجل إذا كان المفحوص يحتاج إلى وقت إضافي

  يجب أن ينير الفاحص بعيدا  عن المفحوص خالل تقديم أي من فقرات االختبار من التسجيل
 .لفاحص أن ينير بترقب إلى المفحوصبعد الرنة الثنائية على ا. الصوتي

  شفويا  للمفحوصين من صغار  (72-7)إذا دعت الضرورة، يستطيع الفاحص أن يقدم الفقرات من
 .السن أو أولئك الذين يعملون بمستويات أقل ولديهم صعوبة في التعامل مع التجهيزات الصوتية

  أن يقول كل سلسلة من األرقام تماما   شفويا ، عليه( 72-7)عندما يقوم الفاحص بتقديم الفقرات من
 .كما هي مقدمة في التسجيل الصوتي

  على التسجيل الصوتي، ويضبط ( ه)قبل إجراء االختبار على الفاحص أن يحدد موقع فقرة المثال
 .الصوت ليكون عاليا  ومريحا  على سماعات المفحوص
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  (.أ)يبدأ تطبيق االختبار على المفحوصين قبل المدرسة من الفقرة 

  (.ب)يبدأ تطبيق االختبار على المفحوصين من الروضة فأكثر من الفقرة 

  إذا رفض المفحوصين من صغار السن الذين يعملون بمستوى متدني التجاوب مع مثال فقرات
 .االختبار، أوقف االختبار، وحاول مرة أخرى الحقا  عندما يكون لدى المفحوص رغبة أكثر في الكالم

 قدم (ب، ج، د)حوص أو قدم إجابة غير صحيحة عند تطبيق فقرات االختبار إذا لم يجيب المف ،
 .اإلجابة وقل جرب الكلمة التالية

  (أ)الفقرة يبدأ جميع المفحوصين من. 

 مات الناقصة بستة إجابات غير صحيحةليتحدد مستوى السقف في اختبار الك. 

 :إجراءات تطبيق اختبار الذاكرة العاملة السمعية -6-9

  وجميع فقرات االختبار من خالل ( ج)و( ب)المثال  شفويا ، ويقدم فقرتين( أ)المثال يقدم الفاحص فقرة
 .المسجل

  يوفر التسجيل الصوتي وقتا  مناسبا  بين الفقرات لمعيم المفحوصين لإلجابة، وللفاحص أن يوقف
 .المسجل إذا كان المفحوص يحتاج إلى وقت إضافي

 ا  عن المفحوص خالل تقديم أي فقرات االختبار من التسجيل الصوتييجب أن ينير الفاحص بعيد .
 .بعد الرنة الثنائية على الفاحص أن ينير بترقب إلى المفحوص

  إذا دعت الضرورة، يستطيع الفاحص أن يقدم كل الفقرات شفويا  للمفحوصين من صغار السن أو
 .ل مع التجهيزات الصوتيةأولئك الذين يعملون بمستويات أقل ولديهم صعوبة في التعام

  ل كل سلسلة من األرقام تماما  كما هي مقدمة في عند تقديم الفقرات شفويا  على الفاحص أن يقو
 .بدرجة الصوت نفسها وبمعدل رقم لكل ثانية –التسجيل الصوتي 

 يجب على الفاحص أن يخفض صوته قليال  عند نهاية لكل سلسلة ليعلم المفحوص بنهايتها. 
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 على التسجيل الصوتي، وأن يضبط ( ب)االختبار على الفاحص أن يحدد موقع فقرة المثال  قبل إجراء
 .الصوت إلى صوت عال ومريح على سماعات المفحوص

  (.ب)يبدأ تطبيق االختبار على المفحوصين قبل المدرسة ولغاية الصف الثالث من الفقرة 

 (.ج)اية سن البلوغ من الفقرة يبدأ تطبيق االختبار على المفحوصين  من الصف الرابع ولغ 

 عطى المفحوص الرقم أوال  عند تطبيق مثال فقرات االختبار، قدم اإلجابة، واطلب منه يعيد إذا لم ي
 .الفقرة

 يتحدد مستوى القاعدي في اختبار الذاكرة العاملة السمعية بثالث إجابات صحيحة. 

  بثالث إجابات غير صحيحةيتحدد مستوى السقف في اختبار الذاكرة العاملة السمعية. 

 :إجراءات تطبيق اختبار التعلم البصري السمعي اآلجل -6-11

  التعلم البصري السمعي كامال  ( 1)يقوم الفاحص بإجراء هذا االختبار فقط إذا كان قد أجرى االختبار
 .في السابق

  أيام من إجراء االختبار ( 1)دقيقة إلى ( 29)يقوم الفاحص بإجراء هذا االختبار بعد فترة تتراوح من
 .التعلم البصري السمعي( 1)

  هذا االختبار هو عملية تعلم منيمة، ولهذا السبب يجب أن يحصل كل المفحوصين على فرص
 .متساوية للتعلم

 يجب على الفاحص أن يسجل تاريخ ووقت إجراء االختبار على سجل االختبار. 

 صين بأي طريقة على تشكيل رابط بين الرموز و يساعد المفحو يجب أن ال يناقش الفاحص الرموز أ
 .والكلمات التي تمثلها

  يجب أن يجيب المفحوصون على كل رمز مرة واحدة فقط، ويجب أن ال يسمح الفاحص للمفحوصين
 .بالتمرن على الرموز أو مراجعتها
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  ينتقل بعد أن يقوم المفحوص بتسمية رمز، على الفاحص أن يصحح اإلجابة إذا لزم األمر، ومن ثم
 .إلى الرمز التالي

  ثوان لإلجابة عن الرمز، بعد ذلك الوقت يشير الفاحص إلى الرمز، ( 1)يجب أن يعطي الفاحص فترة
 .وبقول الكلمة، ومن ثم يتحرك فورا  إلى الرمز التالي

  المفحوصون مع صغار السن واألفراد الذين يعملون بمستويات متدنية، والذين قد تلتبس عليهم األمور
ز في الصفحة، على الفاحص أن يقوم بالكشف لهم عن رمز واحد فقط وجود أكثر من رم مع

 .باستعمال قطعة ورقة أو يده

  (7)الفقرة يبدأ جميع المفحوصين من. 

  (.11)يتحدد مستوى السقف بفقرة 

 الصورة المعيارية: جونسون الثالث للقدرات المعرفية –تصحيح مقياس وودكوك  -7

الصورة // رات المعرفيةجونسون الثالث للقد –فيما يلي معايير تصحيح إجراءات تطبيق مقياس وودكوك       
 .وفيما يلي عرضا  لمعايير تصحيح االختبارات العشرة للمقياس. //المعيارية

 :تصحيح اختبار االستيعاب اللفظي -7-1

المفردات المصورة، والمترادفات والمتطابقات، : هي ،يتضمن هذا االختبار أربعة اختبارات فرعية      
 .درجة( 17 – 9)فقرة، وتتراوح درجات االختبار ما بين ( 17)والمتنايرات، وتتكون هذه االختبارات من 

 :تصحيح اختبار المفردات المصورة -7-1-1

 تعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة. 

 تعطى درجة صفر لإلجابة غير الصحيحة. 

  احتساب عدد اإلجابات الصحيحة، يتم احتساب كل الفقرات الواقعة قبل نقطة البدء على أنها عند
 .إجابات صحيحة
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  (.12)، والعالمة القصوى (صفر)العالمة الدنيا 

 :تصحيح اختبار المترادفات -7-1-2

 تعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة. 

 تعطى درجة صفر لإلجابة غير الصحيحة. 

 ذا قام المفحوص بإعطاء إجابة من . جابات التي تحتوي على كلمة واحدة فقطيقبل الفاحص اإل وا 
 .كلمتين، على أن يطلب منه إعطاء إجابة من كلمة واحدة

 اإلجابات الصحيحة من حيث زمن الفعل أو  / تحتسب اإلجابة صحيحة إذا كانت تختلف عن اإلجابة
 .على غير ذلك، إال إذا نص دليل تصحيح الدرجات (جمع/  مفرد)العدد 

  تحتسب اإلجابة صحيحة إذا قام المفحوص باستبدال أحد أقسام الكالم، كأن يستبدل اسما  بفعل، إال
 .إذا نص دليل تصحيح الدرجات على غير ذلك

  عند احتساب عدد اإلجابات الصحيحة تحتسب كل الفقرات الواقعة قبل البدء على أنها إجابات
 .صحيحة

  إجابة المفحوص على فقراته الثالث األولى إجابة صحيحة، أو إلى أن يتم يطبق كامل االختبار عند
 .على المفحوص بنجاح( 7)االنتهاء من تطبيق الصفحة التي تحتوي الفقرة 

  يطبق كامل االختبار حتى يجيب المفحوص على فقراته الثالث األخيرة إجابة غير صحيحة، أو إلى
 (.71)حتوي الفقرة أن يتم االنتهاء من تطبيق الصفحة التي ت

  (.71)، والعالمة القصوى (صفر)العالمة الدنيا 

 :تصحيح اختبار المتطابقات -7-1-3

 تعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة. 

 تعطى درجة صفر لإلجابة غير الصحيحة. 
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  يقبل الفاحص اإلجابات التي تحتوي على كلمة واحدة فقط إذا قام المفحوص بإعطاء إجابة من
 .أن يطلب منه إعطاء إجابة من كلمة واحدة كلمتين، على

 اإلجابات الصحيحة من حيث زمن الفعل أو  / تحتسب اإلجابة صحيحة إذا كانت تختلف عن اإلجابة
 .، إال إذا نص دليل تصحيح الدرجات على غير ذلك(جمع/  مفرد)العدد 

 أن يستبدل اسما  بفعل، تحتسب اإلجابة غير صحيحة إذا قام المفحوص باستبدال أحد أقسام الكالم، ك
 .إال إذا نص دليل تصحيح الدرجات على غير ذلك

  عند احتساب عدد اإلجابات الصحيحة تحتسب كل الفقرات الواقعة قبل نقطة البدء على أنها إجابات
 .صحيحة

  يطبق كامل االختبار عند إجابة المفحوص على فقراته الثالث األولى إجابة صحيحة، أو إلى أن يتم
 .على المفحوص بنجاح( 7)ء من تطبيق الصفحة التي تحتوي الفقرة االنتها

  يطبق كامل االختبار حتى يجيب المفحوص على فقراته الثالث األخيرة إجابة غير صحيحة، أو إلى
 (.71)أن يتم االنتهاء من تطبيق الصفحة التي تحتوي الفقرة 

  (.71)، والعالمة القصوى (صفر)العالمة الدنيا 

 :ح اختبار المتناظراتتصحي -7-1-4

 تعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة. 

 تعطى درجة صفر لإلجابة غير الصحيحة. 

 إذا قام المفحوص بإعطاء إجابة من  ،يقبل الفاحص اإلجابات التي تحتوي على كلمة واحدة فقط
 .كلمتين، على أن يطلب منه إعطاء إجابة من كلمة واحدة

  اإلجابات الصحيحة من حيث زمن الفعل أو  / تختلف عن اإلجابةتحتسب اإلجابة صحيحة إذا كانت
 .، إال إذا نص دليل تصحيح الدرجات على غير ذلك(جمعا  /  مفردا  )العدد 
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  ،تحتسب اإلجابة غير صحيحة إذا قام المفحوص باستبدال أحد أقسام الكالم، كأن يستبدل اسما  بفعل
 .إال إذا نص دليل تصحيح الدرجات على غير ذلك

  عند احتساب عدد اإلجابات الصحيحة تحتسب كل الفقرات الواقعة قبل نقطة البدء على أنها إجابات
 .صحيحة

  يطبق كامل االختبار عند إجابة المفحوص على فقراته الثالث األولى إجابة صحيحة، أو إلى أن يتم
 .على المفحوص بنجاح( 7)االنتهاء من تطبيق الصفحة التي تحتوي الفقرة 

 امل االختبار حتى يجيب المفحوص على فقراته الثالث األخيرة إجابة غير صحيحة، أو إلى يطبق ك
 (.71)أن يتم االنتهاء من تطبيق الصفحة التي تحتوي الفقرة 

  (.71)، والعالمة القصوى (صفر)العالمة الدنيا 

 :تصحيح اختبار التعلم البصري السمعي -7-2

 جز عنها المفحوص أو التي يجيب المفحوص عنها بعد يضع الفاحص دائرة حول اإلجابة التي يع
 .ثوان( 1)توقف 

 يسجل الفاحص عدد األخطاء لكل اختبار قصة على سجل االختبار. 

  (797)، والعالمة القصوى (صفر)العالمة الدنيا لالختبار 

 :تصحيح اختبار العالقات المكانية -7-3

  وبذلك فإنه يمكن . حيح من الفقرةبشكل ص يتم تحديده( مقطع)يعطي الفاحص درجة واحدة لكل جزء
 (.2–9)ي درجات الفقرة من تراوح إجمالن يأ

 (.17)، والعالمة القصوى (صفر)العالمة الدنيا لالختبار 

 :تصحيح  اختبار التركيب الصوتي -7-4

  (.يجب لفيها ككلمة واحدة غي متقطعة)تعطي درجة واحدة لإلجابة الصحيحة 
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  غير الصحيحةتعطي درجة صفر لإلجابة. 

  (.22)، والعالمة القصوى (صفر)العالمة الدنيا لالختبار 

 :تصحيح اختبار تكوين المفهوم -7-5

 عطي درجة واحدة لإلجابة الصحيحةت. 

 تعطي درجة صفر لإلجابة غير الصحيحة. 

  إذا أجاب المفحوص بكلمة رديفة أو كلمة مشابهة بالمعنى، مثل ضخم أو أضخم أو أكبر بدال  من
 .كلمة كبير، يعتبر الفاحص اإلجابة صحيحة

  ن اإلجابات الخمس صحيحة عند احتساب ، يعتبر أ(1-7)بإجراء الفقرات من إذا لم يقم الفاحص
 .عدد اإلجابات الصحيحة

 (.49)، والعالمة القصوى (صفر)ختبار العالمة الدنيا لال 

 ة واحدة صحيحة أو لم يقدم أي إجابة صحيحة ولم يتم إجراء الفقرات من إذا حقق المفحوص إجاب
 (.1-7)، والفقرات من (7)المقدمة  وأجري، عد (7-1)

  عد (77-6)إذا حقق المفحوص إجابة واحدة صحيحة أو لم يقدم أي إجابة صحيحة في الفقرات من ،
 (.1-7)، والفقرات من (7)المقدمة  وأجري

  ولم تقم بإجراء الفقرات (19 – 7)إجابة صحيحة أو أقل في الفقرات من  (71)إذا حقق المفحوص ،
 .، اعتبر اإلجابات عليها صحيحة(1-7)من 

  ولم تقم بإجراء الفقرات من (17-7)إجالة صحيحة أو أقل في الفقرات من ( 71)إذا حقق المفحوص ،
 .، اعتبر أن اإلجابات عليها صحيحة(7-1)
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 :المطابقة البصريةتصحيح اختبار  -7-6

، (1)، واختبار المطابقة البصرية (7)اختبار المطابقة البصرية : يتألف هذا االختبار من اختبارين      
 .درجة( 16 – 9)وتتراوح درجات االختبار ما بين 

 (:1)تصحيح اختبار المطابقة البصرية  -7-6-1

 تعطى درجة لكل زوج يتم تحديده بشكل صحيح. 

  الدرجات على المقدمات والتمارين العملية أو أمثلة الفقرات عند احتساب عدد اإلجابات ال تحتسب
 .الصحيحة

  (.16)، والعالمة القصوى (صفر)العالمة الدنيا لالختبار 

 (:2)تصحيح اختبار المطابقة البصرية  -7-6-2

 تعطى درجة لكل زوج يتم تحديده بشكل صحيح. 

 الدرجات لتحديد الدرجاتن يستخدم الفاحص دليل تصحيح يجب أ. 

  ال تحتسب الدرجات على المقدمات والتمارين العملية أو أمثلة الفقرات عند احتساب عدد اإلجابات
 .الصحيحة

  (.69)، والعالمة القصوى (صفر)العالمة الدنيا لالختبار 

 للمطابقة ( 9)قل في التمرين العملي، سجل الدرجة إجابات صحيحة أو أ( 2)قق المفحوص إذا ح
ذا لم تكن طبقت المطابقة البصرية ( 1)البصرية  ، عد وطبق (7)بدون إجراء فقرات االختبار، وا 

 (.16 – 7)المقدمة، والفقرات (: 7)المطابقة البصرية 

 :تصحيح اختبار عكس األرقام -7-7

 تعطي درجة واحدة لإلجابة الصحيحة. 



31 

 

  صفر لإلجابة غير الصحيحةتعطي درجة. 

 عند احتساب عدد اإلجابات الصحيحة، تحتسب كل الفقرات قبل نقطة البدء بأنها إجابات صحيحة. 

  (.29)، والعالمة القصوى (صفر)العالمة الدنيا لالختبار 

 :تصحيح اختبار الكلمات الناقصة -7-8

 تعطي درجة واحدة لإلجابة الصحيحة. 

 الصحيحة تعطي درجة صفر لإلجابة غير. 

  على الرغم من أن التعليمات توحي بأن يقوم المفحوص باإلجابة بكلمة واحدة، إال أن الدليل يحتوي
 .و ثالث كلماتمن اإلجابات المؤلفة من كلمتين أ على عدد

 (.49)، والعالمة القصوى (صفر)بار العالمة الدنيا لالخت 
 :الذاكرة العاملة السمعيةتصحيح اختبار  -7-9

  درجة واحدة لإلجابة الصحيحةتعطي. 
 تعطي درجة صفر لإلجابة غير الصحيحة. 
 يجب على المفحوص أن يحاول تكرار الكلمات قبل األرقام لكي يحصل على درجة الفقرة. 
  بندورة أو بغض  –دورة ) إذا أجاب المفحوص بكلمة تتناغم أو لها نفس صوت إحدى كلمات االختبار

 .حةتعتبر اإلجابة صحي( بعض..... 
 عند احتساب عدد الدرجات، تحتسب كل الدرجات قبل نقطة البدء بأنها إجابة صحيحة. 

  (.17)، والعالمة القصوى (صفر)العالمة الدنيا لالختبار 
 :تصحيح اختبار التعلم البصري السمعي اآلجل -7-11

 المفحوص ة حول كل كلمة ال يجيب عنها المفحوص او التي يجب عليه إخبار ر يضع الفاحص دائ
 .ثوان من التوقف( 1)عنها بعد 

 يسجل الفاحص عدد األخطاء على سجل االختبار. 

  (.771)، والعالمة القصوى (صفر)العالمة الدنيا لالختبار 
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 :إجراءات اختيار عينة التعيير -8

سنة فأكثر،  79شهرا  ولغاية  14سن تم اختيار عينة التقنين لتكون ممثلة للمجتمع األمريكي من       
منطقة جغرافية في الواليات  (799)مفحوصا  في أكثر من ( 1171)طبق على عينة مكونة من حيث 

 :  التقنين كما يليحيث توزعت عينة المتحدة األمريكية، 

 (7742 ) سنوات وهم غير مسجلين في رياض األطفال( 1 - 1)مفحوصا  تراوحت أعمارهم ما بين. 

 (4661 )سنة( 77) إلى( سنوات 1)سن رياض األطفال  أعمارهم من مفحوصا  تراوحت. 

 (7761 )مفحوصا  من طلبة الكليات الذين هم على مقاعد الدراسة. 

 (7142 )سنة( 77)لراشدين الذين أعمارهم أكثر من مفحوصا  من ا. 

والبيض والسود والهنود  ،سيويينور واإلناث من األمريكان األالذك بحيث شملتعينة التم اختيار و      
 ،العرق، وهذه المجموعات تغطي صفات مختلفة تشمل الجنس، وسكان جزر الباسيفيكي والهسبان الحمر

 .وفق نسب مئويةنوع المدرسة، نوع الكلية، مستوى التعليم، الحالة المهنية للبالغين، ، الفئات التعليمية

، وتم 7777حتى أيار  7776لمدرسة باستمرار من ايلول تم تجميع العينات، من أجل عينة عمر ا     
وتم تجميع بيانات ما قبل سن المدرسة . 7777حتى أذار  7776تجميع بيانات الكلية والجامعة من أيلول 

 .7777حتى آب  7776من أيلول  (سنوات 7-1)
 :لوضع المعايير تإجراءاقد استخدمت ثالث و          

  :في المرحلة األولى
عينات المجتمعات، كان الهدف منها هو الحصول على عينة من المجتمعات في كل  تم اختيار      

الواليات المتحدة الممثلة للتوزيع السكاني في الواليات المتحدة تبعا  لمنطقة االحصاء ونوع المجتمع مع 
مريكي كتب األالموقد قسمت . واالقتصادية اعتبار كل من خصائص التمدن والخصائص االجتماعية

ولتحقيق . لإلحصاء الواليات المتحدة إلى أربع مناطق، ومن ثم قسم المناطق األربع إلى تسعة تقسيمات
 .والية 19والية من أصل  11الهدف تم الحصول على البيانات المعيارية من 
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عينة العينات من المدارس، حيث تم اختيار مجموعة من المدارس لتأمين تم اختيار  :الثانية في المرحلة
 .وذلك بعد الحصول على موافقة المدرسة في المشاركة. ممثلة إجمالية للمجتمع

يتصل عضو فريق حيث عينات المفحوصين من المدارس، بعد اختيار المدارس،  أخذ :ةالثالث في المرحلة
الحصول على سجالت من ثم و . المشروع مع مدير المدرسة لتوضيح المشروع ومناقشة ترتيبات االختبار

 . والقيام بتطبيق المقياس الطالب في كل صف من سجالت المدرسة

 :المقياسدراسة صدق وثبات  -9

 :(Reliability) المقياسثبات  -9-1

قد ف ،بدرجة ثبات عالية  Woodcock – Johnson III جونسون الثالث -ودكوك و مقياس تمتع       
 – 9.79// )البطارية المعيارية// باإلعادة لالختبارات الفرعية من المقياسمعامل ثبات  قيم تراوحت
 .عالي الثبات مقياسوهذا يدعم أن ال ،حيث تبين أن المعامالت قوية تماما   ،(9.71

حساب الثبات بطريقة سبيرمان تم حيث ، التجزئة النصفيةثبات الق األخرى في تقدير ائومن الطر        
 :والجدول التالي يوضح ذلك، (1.94 – 1.81) ثبات االختبار بينوقد تراوحت معامالت ، براون

 في الصورة األصلية /البطارية المعيارية/للمقياس واإلعادة التجزئة النصفية  معامالت ثبات(: 2)جدول 
 ثبات التجزئة النصفية

معامل سبيرمان  االختبار

 براون

الخطأ 

المعياري 

 للقياس

الثبات 

 باإلعادة

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

1.92 

1.86 

1.81 

1.89 

1.94 

1.91 

1.87 

1.81 

1.87 

1.94 

4.24 

5.56 

6.51 

5.14 

3.64 

4.61 

5.38 

6.61 

5.37 

3.73 

1.93 

1.91 

1.96 

1.97 

1.91 

1.93 

1.94 

1.97 

1.92 

1.93 
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 (:Validity) المقياس صدق -9-2

، تم ضمان صدق المحتوى عبر تحديد االختبار ومحتوى التجميع ((WJ IIIخالل تطوير مقياس       
المقياس مع مساهمات من الخبرات الخارجيين، بما فيهم  فقراتوقد تم تطوير . CHCالمشتق من نيرية 

قياس القدرة بشكل مالئم في  الفقرةالمدرسون المتمرسون وعلماء النفس، حيث يكون الهدف من تطوير 
من قبل العديد  الفقرةكما تم القيام بمراجعات االنحياز كجزء من تطوير . CHCنيرية  المواصفات المشتقة من

ت الثقافية والعرقية ذوي اإلعاقات والمجموعا األفرادمن المتخصصين لتحديد العديد من القضايا المتعلقة مع 
 .الصغيرة

جونسون دالالت صدق تالزمي، وعالقات ارتباطية مع مقاييس القدرات  –أيهر مقياس وودكوك كما       
مع مقياس وكسلر للذكاء لمرحلة ما قبل ( 9.12إلى  9.61)المعرفية، فقد تراوحت معامالت االرتباط ما بين 

الطبعة  –، ومع مقياس وكسلر لذكاء األطفال (Wechsler, 1989)المعدل  –والمرحلة األساسية المدرسة 
، ومع مقياس (DAS( )9.61 – 9.11)، ومع مقاييس إيليوت للقدرات الفارقة (9.16 – 9.69)ثة الثال

            (Kaufman Adolescent and Adult Intelligence Test KAIT)كوفمان للبالغين والراشدين للذكاء 
 Stanford – Binet Intelligence)الطبعة الرابعة  –، ومع مقياس ستانفورد بينيه للذكاء (9.11 – 9.61)

Scale- Fourth Edition( )9.69 – 9.16) ومع مقياس داس وناجيري للتقييم المعرفي ،(CAS )Das-

Naglieri Cognitive Assessment System (9.19.) 

 :المقياسأنواع المعايير المستخدمة في  -11

 ( :(Percentile Ranks الرتب المئينية -11-1

تشير الرتبة المئينية إلى تعد الرتبة المئينية ذات فائدة كبيرة في القياس والتقويم التربوي والنفسي، حيث     
 ،النبهان ) تلك الدرجة التي يقع تحتها نسبة مئوية محددة من الحاالت في التوزيع أو ،الموقع النسبي للفرد

 .(326 ، ص2114

في العينة المعيارية التي تكون محددة لمستوى العمر أو  77 إلى 7وهي تصف األداء على المقياس من       
 .الصف
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 :Standard Score)) الدرجة المعيارية -11-2

جونسون الثالث للقدرات المعرفية  –في مقياس وودكوك  ل الدرجة الخام إلى درجة معياريةيتم تحوي      
 .71معياري النحراف الوا 799متوسط باالعتماد على 

  (:Grade Equivalent)الصف  مكافئ -11-3

 .يعكس مكافئ الصف أو درجة الصف أداء المفحوص وفقا  لمستوى الصف في العينة المعيارية       

  (:Age Equivalent) العمركافئ م -11-4

وقد تكون . مكافئ العمر أو درجة العمر مشابهة لمكافئ الصف وفقا  لمستوى العمر في العينة المعيارية           
مكافئات العمر أكثر فائدة في بعض التطبيقات من مكافئات الصف، خصوصا  أنها تنسب إلى قدرات األطفال 

  .أو البالغين غير المداومين في المدرسة الصغار

 :درجاتتفسير ال -11

الدرجددددة اعتمددددادا  علددددى  ،ةعقليدددد قدددددرةلحكددددم علددددى كددددل ل اآلتدددديالتصددددنيف  (2001) دليددددل المقيدددداسأوردت  
 :آلتياك والرتب الميئينية، المعيارية

 :ات المعيارية وتوزيعاتهاالدرج(  4)الجدول 

الوصف اللفظي 
 للتوزيع

 مدى الدرجات المعيارية
الرتب الميئينية المتضمنة 

 في التوزيع

 99.9إلى  98 وما فوق 131 جدا   مرتفع

 97إلى  92 131إلى  121 مرتفع

 91إلى  76 121إلى  111 فوق المتوسط

 75إلى  25 111إلى  91 متوسطال

 24إلى  9 89إلى  81 دون المتوسط
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 8إلى  3 79إلى  71 المنخفض

 2إلى  1.1 ومادون 69 منخفض جدا  

 :  Woodcock – Johnson III جونسون الثالث -ودكوك مقياس و استخدامات  -12

يستخدم لألغراض التشخيصية لوصف وتحديد الحالة الموجودة التي تحدد نقاط الضعف والقوة لدى الفرد،  -
 .وذلك لمعرفة طبيعة أو مدى الخلل، ولتأمين المعلومات كي تساعد على التصنيف والتشخيص

طباء ا تقترن مع المالحيات السلوكية، حيث تساعد المقياس األتستخدم في البرامج التعليمية، خاصة عندم -
وقد تساعد في تحديد . و التخطيط المهنية أيلقرارات بخصوص البرامج التعليمفي اتخاذ االسريرين الماهرين 

 .شدة التداخالت، باإلضافة إلى أنواع الخدمات التي قد تكون مطلوبة

 .وتطويرها تخطيط البرامج الفردية،تستخدم كأساس ل -

، حيث يمكن أن تساعد المدرسين، واإلرشاديةمن أجل األغراض التعليمية  إرشادا  يؤمن المقياس  -
 .المستشاريين وآخرين في فهم طبيعة نقاط قوة الفرد وضعفه وتحديد المستويات الضرورية للمساعدة

 .يستخدم في تقييم التغيرات في أداء الفرد لفاصل زمني معين -
 .جل إدخال التقييم الفردي في مناهج الكلية والجامعةمثالية من أ يعد أداة -
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 الفصل الخامس

 إجراءات الدراسة الميدانية

 :مقدمة

الصدق والثبات  دراسة االستطالعية، ودراسةيتناول الفصل الحالي إجراءات تنفيذ البحث ميدانيًا، متضمنًا ال      
أعمارهم ذين تراوحت على األطفال، ال( البطارية المعيارية)والدراسة األساسية التي طبق فيها المقياس  ة،ق عدائبطر 
 .، الستخراج المعايير المطلوبةسنوات( 8-2)بين 

 :الدراسة االستطالعية -1

 :هدف الدراسة االستطالعية -

 :االستطالعية إلىالدراسة  هدفت      

 وثقافة غربية لتناسب البيئة السورية اً تعديل البنود التي تحمل طابع. 

  معامالت الصعوبةإعادة ترتيب بنود البطارية المعيارية من المقياس وفق. 

 تقصي الصعوبات التي قد تنشأ أثناء تطبيق المقياس حتى يتم ضبطها وتالفيها. 

 :اإلجراءات التالية بإتباعقامت الباحثة وللوصول إلى هذه األهداف       

، وذلةةةل للتأمةةد مةةةن سةةالمة اللعةةةة وبسةةةاطة ةعلةةى مختصةةةين باللعةةة العربيةةة اترجمةةة البنةةةود للعةةة العربيةةةة وعرضةةةه -
 .التعبير لتناسب األطفال الذين تضمهم عينة البحث

 51بلةةع عةةددهن  -الريةةاو والمةةدارس االبتدائيةةة الحضةةانة و عرضةةت البنةةود علةةى مجموعةةة مةةن المعلمةةات فةةي  -
 للتأمةةد مةةن أن المهةةام التةةي يطلةةب مةةن األطفةةال حلهةةا فةةي المقيةةاس تماشةةي المنهةةاج الدراسةةي الحةةالي - معلمةةة

 .األنشطة للحضانة والرياوالبتدائية ومنهاج للمرحلة ا
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ممن تتوافر فيهم شروط إتقةان اللعةة اإلنجليةيةة للتأمةد  ،حممت البنود من قبل عدد من االختصاصيين النفسيين -
يبةةين ( 5)الملحةةق )مةةن سةةالمة الترجمةةة ومعرفةةة فيمةةا إذا مانةةت التعةةديالت فةةي البنةةود مناسةةبة للبيئةةة السةةورية، 

 (.لعة اإلنجليةية، إضافة إلى االختصاصيين النفسيينأسماء المختصين باللعة العربية، وال

 :عينة الدراسة االستطالعية -

ة اسةةةتطالعية أوليةةةة بصةةةورتل المعدلةةةة بعةةةد الترجمةةةة والتعةةةديل علةةةى عينةةة البطاريةةةة المعياريةةةة –المقيةةةاس طبةةةق       
ة االسةةتطالعية يبةةين خصةةائع العينةة لجةةدول ايتةةيوا .وتحمةةل خصةةائع العينةةة األساسةةية ،وطفلةةةً  طفةةالً  06بلعةةت 

 :وعدد أفرادها

 خصائص العينة االستطالعية( 4)جدول 
 العدد الملي اإلناث الذمور العمر

2 – 4 56 56 06 

4 – 7 56 56 06 

7 -6  56 56 06 

 06 06 06 كلي

 

       :نتائج الدراسة االستطالعية -

نةود وترتيبهةا ضةمن مةل تناولةت محتةوا البأسةفرت الدراسةة االسةتطالعية عةن إجةراء عةدد مةن التعةديالت التةي       
 .اختبار فرعي

 :تعديل البنود -1-1

غربيةةة، وعةةدلت البنةةود التةةي ال تناسةةب فةةي طبيعتهةةا أو محتواهةةا البيئةةة السةةورية وتحمةةل طةةاب  وثقافةةة عةةدلت البنةةود  
 .أو مانت متأثرة بالثقافة العربيةفيها غموضًا  التي وجد األطفال
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 :والدراسة االستطالعية راء لجنة التحكيمعن آالتعديالت التي نتجت  -

( 50)بلعةةةت عةةةددهم عةةةدد مةةةن المحممةةةين  جونسةةةون علةةةى - دمةةةولو تةةةم عةةةرو البطاريةةةة المعياريةةةة مةةةن مقيةةةاس و 
وتراوحةةت نسةةبة االتفةةاق علةةى ، تةةم تعةةديل البنةةود التةةي ال تناسةةب البيئةةة المحليةةة، آرائهةةم ومقترحةةاتهممحممةةًا، وفةةي ضةةوء 
 :، وهي على النحو ايتي%(566 – 15)البيئة المحلية تعديل البنود لتناسب 

 :ليتناسب م  البيئة السورية استبدال بعو الصور في اختبار المفردات المصورة -

 .استبدال صورة خنةير بخاروف(: 2)البند 

 .استبدال صورة لباس روماني بلباس عربي(: 22)البند 

 .استبدال صورة معبد بمسجد(: 22)البند 

 .استبدال صورة برج مدبب بمنيسة(: 22)البند 

 :استبدال بعو البنود في اختبار المترادفات -

 .غير أليفاستبدال ملمة وحشي بملمة (: 8)البند 

 .استبدال ملمة يختبئ بملمة يختفي(: 02)البند 

 .استبدال ملمة سليط اللسان بملمة بهدلة(: 01)البند 

عادة صياغة بعو السمعي البصري والتعلم السمعي البصري ايجل استبدال بعو البنود في اختباري التعلم - ، وا 
 .البنود بما يتواءم م  قواعد اللعة العربية، والرموة التي تمت إضافتها

 .(فالح)برمة ( راعي البقر)استبدال رمة المابوي (: 0)قصة 

الحصان المبير أسود " بحيث تصبح " الحصان المبير هو يمون أسود وأبيو" الجملةإعادة صياغة (: 2)القصة 
 ".وأبيو

 ".الشجرة الصعيرة خضراء"بحيث تصبح " تمون خضراء ةالشجرة الصعير "

 (.جمال وباسم( )Bobوبوب  Jeffجيف ) استبدال أسماء العلم األجنبية بأسماء العلم العربية(: 1)القصة 

 ".هم موجودين في البستان"بحيث تصبح " موجودين على األرو هم"الجملة ة صياغة إعاد(: 6)القصة 
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، ومخارج الحروف للملمات الصوتيةمقاط  الاستبدال الملمات في اختبار الملمات الناقصة م  الحفاظ على عدد -
 .ليةيةاإلنم
 .(حلوا)بملمة  (حلويات)استبدال ملمة (: 0)البند 
 .(معطس)بملمة ( بانيو)استبدال ملمة (: 2)البند 
 .(دجاجة)بملمة  (ديل الحبش)استبدال ملمة (: 2)البند 
 .(مصاصة)بملمة ( موالح)استبدال ملمة الممسرات (: 1)البند 

 : ةسهولوفقًا لمعامالت ال البطارية المعيارية –المقياس إعادة ترتيب البنود في كل اختبار فرعي في  -1-2

مةذلل طةرأت عليهمةا تعةديالت، فةي السهولة في االختبار الراب  والثةامن فقةط، و أعيد ترتيب البنود وفقًا لمعامالت       
يبةةين التعةةديالت فةةي ترتيةةب البنةةود  والجةةدول ايتةةي. البنةةودأي تعةةديل فةةي ترتيةةب  لةةم يطةةرأ علةةى بةةاقي االختبةةاراتحةةين 

 :وفقًا لمعامالت السهولة الترميب الصوتي ختبارال

 بنود اختبار التركيب الصوتي وفقًا لمعامالت السهولةالتعديالت في ترتيب ( 5)دول الج
 الترميب الصوتي 

الترتيب 
 األصلي

معامل 
 السهولة

الترتيب 
 الجديد

الترتيب 
 األصلي

معامل 
 السهولة

الترتيب 
 الجديد

الترتيب 
 األصلي

معامل 
 السهولة

الترتيب 
 الجديد

5 69.0 5 50 69.0 50 00 - - 
0 69.1 0 50 69. 50 0. - - 
0 69.1 . 5. 690 5. 01 - - 
. 69.0 0 51 6900 51 00 - - 
1 69.5 1 50 690 50 0. - - 
0 69.5 . 5. 6961 5. 01 - - 
. 6911 1 51 - - 0. - - 
1 6911 0 5. - - 06 - - 
. 6911 . 06 - - 05 - - 
56 6915 56 05 - - 00 - - 
55 691 55 00 - - 00 - - 
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 يبين التعديالت في ترتيب البنود اختبار الكلمات الناقصة وفقًا لمعامالت السهولة( 7)الجدول 
 الملمات الناقصة  

الترتيب 
 األصلي

معامل 
 السهولة

الترتيب 
 الجديد

الترتيب 
 األصلي

معامل 
 السهولة

الترتيب 
 الجديد

الترتيب 
 األصلي

معامل 
 السهولة

الترتيب 
 الجديد

5 69.0 0 50 690. 50 05 - - 
0 6911 . 5. 6901 5. 00 - - 
0 69.0 5 51 6900 51 00 - - 
. 691. 0 5. 6900 5. 0. - - 
1 6910 1 06 6951 06 01 - - 
0 6915 0 05 6950 05 00 - - 
. 69.0 1 00 695 00 0. - - 
1 69. . 00 696. 00 01 - - 
. 691 . 0. 6965. 0. 0. - - 
56 69.0 56 01 - - .6 - - 
55 6900 55 00 - - .5 - - 
50 691 50 0. - - .0 - - 
50 69.0 50 01 - - .0 - - 
5. 690. 5. 0. - - .. - - 
51 6901 51 06 - - 

، ففي وفقًا لمعامالت السهولة إعادة ترتيب البنود في االختبار الراب  والثامنن يالحظ من الجدولين السابقي      
، حيث بدأت االختبار بالبنود السهلة (2.21 – 6..2)بين تراوحت معامالت السهولة اختبار الترميب الصوتي 

أما اختبار الملمات  .عدم إجابة الطفل عن بنود االختبار(  -) وارتفعت مستوا الصعوبة تدريجيًا، ويدل إشارة 
( -)ويشير .باالرتفاع سهلة، ثم بدأت نت البنود األولى، حيث ما(2.200-2..2)الناقصة تراوحت معامالت السهولة 

 .   في البنود األخيرة إلى شدة صعوبة هذه البنود، وعدم قدرة أفراد العينة على معرفة اإلجابة الصحيحة
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 :الصورة المعيارية (WJ III)قياس الدراسة السيكومترية لم -2

إلةةى التحقةةةق مةةن صةةةدقل وثباتةةل، وذلةةةل ل جابةةة عةةةن البطاريةةة المعياريةةةة  - للمقيةةةاسهةةدفت الدراسةةةة السةةيمومترية       
 . في البيئة السورية البطارية المعيارية من المقياسالسؤال األول والثاني من أسئلة البحث، وللتأمد من صالحية 

 :عينة الصدق والثبات -2-1

طفاًل بمتوسط العمر  (..5)من  سحبت عينة مؤلفة ،وثباتل المعيارية الصورة (WJ III)مقياس لدراسة صدق       
 .والجدول التالي يبين خصائع العينة من حيث العمر والجنس والعدد، (2.66)وانحراف معياري ( 0..1)

 خصائص عينة الصدق والثبات من حيث العمر والجنس والعدد( 6)جدول 
 عينة الصدق والثبات

 العمر ذكور إناث كلي
1. 0. 01 2 – 4 

11 0. 0. 4 – 7 

1. 0. 06 7 -6  

 المجموع 66 66 164

 :المعيارية البطارية (WJ III)قياس دراسة صدق م -2-2

 :منهادراسة الصدق بطرائق عديدة  تمت      

 :الصدق المحكي -2-2-1

 :، ومن هذه المحماتللمقياس تم استخدام عدة محمات للتأمد من  الصدق المحمي      

 :الملونةاختبار رافن للمصفوفات المتتابعة  -2-2-1-1

العةةةاديين  تالميةةذالعلةةى عينةةة مةةن الملةةون ختبةةةار رافةةن والثبةةات ال بدراسةةة الصةةدق ريمةةان المفضةةيقامةةت الباحثةةة       
بدرجةةةة مبيةةةرة، إذ أظهةةةرت النتةةةائ  صةةةدق اختبةةةار المصةةةفوفات المتتابعةةةة  اتةةةلوثب مةةةن صةةةدقل ، وتأمةةةدتوالمتخلفةةةين عقليةةةاً 

( 69.6)للعةةاديين و (6.110)مانةت  ،أمةا معةامالت ثباتةل بطريقةة ألفةا مرونبةا ريقةة المجموعةات المتعارضةة، الملونةة بط
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لعينةةةة المتخلفةةةين عقليةةةًا، ( 69.1)لعينةةةة العةةةاديين و( 691.1)وبطريقةةةة التجةئةةةة النصةةةفية مانةةةت ، لعينةةةة المتخلفةةةين عقليةةةاً 
 . للعاديين (1..6)وبطريقة اإلعادة مانت 

طفةةاًل  (0.)واختبةةار رافةةن، علةةى عينةةة مؤلفةةة مةةن  ،البطاريةةة المعياريةةة (WJ III)مقيةةاس بتطبيةةق  ةالباحثةة تقامةة      
واختبةار  (WJ III)االختبةارات الفرعيةة للبطاريةة المعياريةة مةن مقيةاس بةين بيرسةون ، وقةد حسةب معامةل االرتبةاط وطفلةً 
 :، مما هو موضح في الجدول التاليرافن

 الصورة المعيارية مع اختبار رافن( WJ III)س مقيامعامل ارتباط ( 8)جدول 
 رافن

 الملون

االستيعاب 

 اللفظي

تعلم 

بصري 

 سمعي

عالقات 

 مكانية

تركيب 

 صوتي

تكوين 

 مفهوم

مطابقة 

 بصرية

عكس 

 األرقام

كلمات 

 ناقصة

ذاكرة 

عاملة 

 سمعية

تعلم بصري 

سمعي 

 اآلجل

ارتباط 

 بيرسون

.585
**

6 

 

.348
*

6 

 

.692
**

6 

 

.723
**

6 

 

.759
**

6 

 

.740
**

6 

 

.400
**

6 

 

.650
**

6 

 

.750
**

6 

 

.545
**

6 

 

القيمة 

 االحتمالية

.0006 .0246 .0006 .0006 .0006 .0006 .0096 .0006 .0006 .0006 

 دال دال دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

   

 (WJ III)يالحظ من الجدول السابق، أنل يوجد ارتباط بين االختبارات الفرعية للبطارية المعيارية من مقياس       

، وهذا يشير (.2.01 – 2.2.8)، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين (2.21)واختبار رافن، وهو ارتباط دال عند 
 . حل رافنالبطارية المعيارية بداللة م (WJ III)إلى صدق مقياس 

 :(CogAt)القدرات المعرفية  اختبارمن التمهيدية البطارية  -2-2-1-2

تعددة والبطارية م رية التمهيديةالبطا)القدرات المعرفية بقسميل  امت الباحثة يسرا عبود، بتعيير اختبارق      
ال والمدارس طفاو األير من األطفال، في دراسة صدق وثبات البطارية التمهيدية على عينة  تحيث تم ،(المستويات

 ،البطارية اللفظية بين حساب االرتباطمن خالل لالختبار الصدق المحمي دراسة وتمت . االبتدائية في مدينة دمشق
ما عن أ (9..69)ول وللصف األ ،(6916)مانت معامالت االرتباط للفئة الثالثة و  ،(القسم اللفظي) اختبار ومسلرو 

بلعت واختبار رافن، و  لبطارية غير اللفظيةبين ا حساب االرتباطلالختبار م  اختبار رافن، تم الصدق المحمي 
ومن حساب صدق  ،(6905)والصف الثاني  ،(69.1)ول والصف األ ،(6905)معامالت االرتباط للفئة الثالثة 

حساب مما تم  .قدرة تمييةية ويمتللبدرجة مرتفعة القدرات المعرفية صادق  اختبارن ، تبين أالمجموعات المتضادة
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وتراوحت  ،(.691 - .690)لثة بين ارجة الملية للفئة الثالبطاريات الثالث والد االرتباطاتحت تراو ف ،االتساق الداخلي
أما معامالت ثبات االختبار بطريقة  (69019 - 69.1)وللصف الثاني تراوحت بين  (6901 - 69.0) بين األولللصف 

الثبات ومانت جمي  معامالت للصف الثاني،  (..69)للصف األول و (6905)للفئة الثالثة و (..69)عادة اإل
  (...69لى وتصل إ 2.10)وتةيد عن  ،لى حد مابالتجةئة النصفية مرتفعة إ

س مدينة دمشق العامة مدار على عينة  ،متعددة المستوياتبدراسة صدق وثبات البطارية  مما قامت الباحثة      
 ،تمت دراسة الصدق المحمي م  محل التحصيل الدراسي .من الصفوف الثالث والراب  والخامس والسادس ،والخاصة

فتراوحت  ،رتباط بين البطارية اللفظية والممية م  مادتي اللعة العربية والرياضياتحيث تم حساب معامل اال
ن البطارية الممية تراوحت معامالت االرتباط بي بينما ،(69.5 - 6910) طارية اللفظية واللعة العربيةطات بين البااالرتب

لمل من  ،(69.1 - ..69)مسلر بين و  وتراوحت معامالت الصدق المحمي م  اختبار ،(6915 - 6900) والرياضيات
للصفوف الثالثة  ،(69.0 - 6915)سية تراوحت بين ر وتيس لينون للقدرة المدم  محل أو  ،البطارية اللفظية والممية

تراوحت معامالت أما عن معامالت ثباتل،  (69.09 - 6905) اختبار رافن تراوحت بينم  و  ،امس والسادسالراب  والخ
للبطارية اللفظية للصفوف  ،(6916 - 69.5)عادة وتراوحت معامالت الثبات باإل ،(1..2 – 0..2)لفا مرونبا  بين أ

 .للدرجة الملية (69.6 - 69.5)وتراوحت بين  ،ربعةاأل
 والبطارية التمهيدية من اختبار القدرات المعرفية البطارية المعيارية (WJ III)قامت الباحثة بتطبيق مقياس       

(Cog At) ومانت النتائ  على النحو التاليوطفلةً  طفلا (  0.)، على عينة مؤلفة من ،: 
 التمهيدية من اختبار القدرات المعرفيةالصورة المعيارية مع البطارية ( WJ III)س مقيامعامل ارتباط ( 9)جدول 

االستيعاب  

 اللفظي

تعلم 

بصري 

 سمعي

عالقات 

 مكانية

تركيب 

 صوتي

تكوين 

 مفهوم

مطابقة 

 بصرية

عكس 

 األرقام

كلمات 

 ناقصة

ذاكرة 

عاملة 

 سمعية

تعلم بصري 

سمعي 

 اآلجل

تصنيف 

 لفظي

ارتباط 

 بيرسون

.568
**

6 

 

.367
*

6 

 

.652
**

6 

 

.688
**

6 

 

.834
**

6 

 

.685
**

6 

 

.413
**

6 

 

.747
**

6 

 

.749
**

6 

 

.611
**

6 

 

القيمة 

 االحتمالية

.0006 .0126 .0006 .0006 .0006 .0006 .0046 .0006 .0006 .0006 

 إتمام

 لفظي

 

ارتباط 

 بيرسون

.418
**

6 

 

.365
*

6 

 

.398
**

6 

 

.443
**

6 

 

.628
**

6 

 

.405
**

6 

 

.486
**

6 

 

.439
**

6 

 

.520
**

6 

 

.523
**

6 

 

القيمة 

 االحتمالية

.0046 .0136 .0066 .0026 .0006 .0056 .0016 .0026 .0006 .0006 

موازنات 

 لفظية

ارتباط 

 بيرسون

.483
**

6 

 

.407
*

6 

 

.468
**

6 

 

.482
**

6 

 

.536
**

6 

 

.454
**

6 

 

.432
**

6 

 

.482
**

6 

 

.498
**

6 

 

.569
**

6 

 

القيمة 

 االحتمالية

.0016 .0056 .0016 .0016 .0006 .0026 .0036 .0016 .0006 .0006 

ترابطات 

 كمية

ارتباط 

 بيرسون

.507
**

6 

 

.354
*

6 

 

.541
**

6 

 

.631
**

6 

 

.717
**

6 

 

.626
**

6 

 

.300
**

6 

 

.630
**

6 

 

.642
**

6 

 

.466
**

6 

 



65 

 

القيمة 

 االحتمالية

.0006 .0166 .0006 .0006 .0006 .0006 .0426 .0006 .0006 .0016 

تصنيف 

 أشكال

ارتباط 

 بيرسون

.544
**

6 

 

.339
*

6 

 

.541
**

6 

 

.652
**

6 

 

.839
**

6 

 

.646
**

6 

 

.357
**

6 

 

.687
**

6 

 

.716
**

6 

 

.508
**

6 

 

القيمة 

 االحتمالية

.0006 .0216 .0006 .0006 .0006 .0006 .0156 .0006 .0006 .0006 

، بين مقياس (6961)من خالل الجدول السابق يتبين أن هنال ارتباطًا ذا داللة إحصائية، عند مستوا الداللة       
(WJ III) والبطارية التمهيدية من اختبار القدرات المعرفية البطارية المعيارية (CogAt) حيث تراوحت معامالت ،

، وارتفاع المعامالت مؤشر على صدق االختبار، بداللة اختبار القدرات المعرفية (.6910 – 69066)االرتباط بين 
 (.البطارية التمهيدية)

 :التحصيل الدراسيمحك  -2-2-1-3
طفةاًل تراوحةت أعمةارهم بةين  .1مةنهم )طفةاًل ( 566)قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط سبيرمان بين درجةات       

، ودرجةاتهم فةي البطاريةة المعياريةة (WJ III)مقيةاس فةي ( سةنوات 0-.طفاًل تراوحت أعمةارهم بةين  5.سنوات و 0-1
ومانةةت النتةةائ  علةةى النحةةةو  .التحصةةيل الدراسةةي فةةي تلةةل األعمةةار متعيةةر رتبةةيوذلةةل ألن متعيةةر  ،التحصةةيل الدراسةةي

 :ايتي

 الصورة المعيارية مع محك التحصيل الدراسي( WJ III)س مقيامعامل ارتباط ( 11)جدول 
التحصيل 

 الدراسي

االستيعاب 

 اللفظي

تعلم 

بصري 

 سمعي

عالقات 

 مكانية

تركيب 

 صوتي

تكوين 

 مفهوم

مطابقة 

 بصرية

عكس 

 األرقام

كلمات 

 ناقصة

ذاكرة 

عاملة 

 سمعية

تعلم بصري 

سمعي 

 اآلجل

ارتباط 

 سبيرمان

.340
**

6 

 

.391
*

6 

 

.509
**

6 

 

.506
**

6 

 

.514
**

6 

 

.510
**

6 

 

.314
**

6 

 

.469
**

6 

 

.509
**

6 

 

.384
**

6 

 

القيمة 

 االحتمالية

.0016 .0006 .0006 .0006 .0006 .0006 .0016 .0006 .0006 .0006 

 دال دال دال دال دال دال دال دال دال دال القرار

   

 (WJ III)يالحظ من الجدول السابق، أنل يوجد ارتباط بين االختبارات الفرعية للبطارية المعيارية من مقياس       

 – .2.20)، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين (2.21)ومحل التحصيل الدراسي، وهو ارتباط دال عند 
 . البطارية المعيارية بداللة محل التحصيل الدراسي (WJ III)، وهذا يشير إلى صدق مقياس (.2.10
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 :الصدق البنيوي -2-2-2
 :جرا دراسة الصدق البنيوي بطرائق عديدة منها      

 :االتساق الداخلي -2-2-2-1

حيث تم استخدام معامل االرتباط  ،طفاًل وطفلة( .00)طبيق على عينة الصدق ماملة، والتي بلعت تم الت      
بيرسون، لحساب معامالت االتساق الداخلي بين مل بند، والدرجة الملية لالختبار الفرعي وارتباط االختبارات الفرعية 

 :م  بعضها البعو، مما هو موضح في الجداول ايتية

 الستيعاب اللفظيلالختبارات الفرعية من امعامالت ارتباط كل بند بالدرجة الكلية ( 11)جدول 
 مفردات المصورة المترادفات المتطابقات التشابهات اللفظية
 البند ر البند ر البند ر البند ر

**.55. 5 **011. 5 **1.6. 5 0.122 5 

**.01. 0 **0... 0 **.00. 0 0.026 0 

**..1. 0 **.16. 0 **.05. 0 69601 0 

**00.. . **0.0. . **..1. . **06.. . 

**000. 1 **165. 1 **150. 1 0.130 1 

**.11. 0 **.... 0 **010. 0 **165. 0 

**01.. . **.10. . **01.. . **11.. . 

**.11. 1 **10.. 1 **.11. 1 **0.6. 1 

**01.. . **0... . **.0.. . **101. . 

**0.6. 56 **161. 56 **..0. 56 **..0. 56 

**.00. 55 **011. 55 **.00. 55 **.01. 55 

**005. 50 **.16. 50 (a) 50 **..0. 50 

(a) 50 (a) 50 (a) 50 **0... 50 
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(a) 5. (a) 5. (a) 5. **..1. 5. 

(a) 51 (a) 51 (a) 51 **001. 51 

- - (a) 50 - - **110. 50 

- - (a) 5. - - **.15. 5. 

- - (a) 51 - - (a) 51 

- - - - - - (a) 5. 

- - - - - - (a) 06 

- - - - - - (a) 05 

- - - - - - (a) 00 

- - - - - - (a) 00 

 7071معامل االرتباط عند مستوى الداللة ** 
قةد ارتبطةت ارتباطةًا ضةعيفًا بالدرجةة األولةى فةي اختبةار المفةردات المصةورة أن البنةود : من الجةدول السةابقيالحظ      

فةةي البنةةود األخيةةرة إلةةى ( a)ويشةةير . معةةامالت االرتبةةاط باالرتفةةاعوذلةةل بسةةبب سةةهولة البنةةود األولةةى، ثةةم بةةدأت المليةةة، 
لعينةةة علةةى معرفةةة اإلجابةةة الصةةحيحة، وبالتةةالي حصةةل الجميةة  علةةى درجةةة شةةدة صةةعوبة هةةذه البنةةود، وعةةدم قةةدرة أفةةراد ا

والدرجةةة  االرتبةةاط بةةين بنةةود تباينهةةا صةةفر ، لهةةذا فةةإن التجةةانس بةةين درجةةات أفةةراد العينةةة، وال يممةةن حسةةاب معامةةل(6)
    . الملية

وهةذا يشةير إلةى ، ارتباطةًا دااًل إحصةائيًا بالدرجةة المليةة واارتبطة ،بنةداً  1.بنةدًا مةن أصةل  ..يالحظ أن هنال مما      
  .االستيعاب اللفظي االتساق الداخلي الختبار

 اللفظياختبار االستيعاب  االختبارات الفرعية مع بعضها البعض ومعمعامالت ارتباط ( 12)جدول 

 التشابهات اللفظية المتطابقات المترادفات مفردات المصورة 

 .100** .5..** ...0** .100** االستيعاب اللفظي

 .01.** .115** .0.1** 5 مفردات المصورة
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 ..00** .0.1** 5 - المترادفات

 ...1** 5 - - المتطابقات

 5 - - - التشابهات اللفظية

 7071مستوى الداللة معامل االرتباط عند ** 
بين االختبارات الفرعية ( 6965)يالحظ من الجدول السابق وجود ارتباطات دالة احصائيًا عند مستوا الداللة       

حيث تراوحت معامالت االرتباط بين الدرجة الختبار االستيعاب اللفظي، م  بعضها البعو، وم  الدرجة الملية 
االختبارات الفرعية م  بعضها ، و (69100 – ..690)بين  االختبارات الفرعية الملية الختبار االستيعاب اللفظي م

 (.69.01 – 690.1) اً بعض
 الختبار التعلم البصري السمعيبالدرجة الكلية  قصةمعامالت ارتباط كل ( 17)جدول 

 القصة ر القصة ر القصة ر

**051. 0 **0.0. . 0.034 5 

**..1. . **.65. 1 0.105 0 

- - - - **00.. 0 

 7071معامل االرتباط عند مستوى الداللة ** 

، ثةم الرمةوةوذلةل بسةبب سةهولة ، األول والثةاني القصةةعدم وجود ارتباطات دالةة فةي : من الجدول السابقيالحظ      
ارتباطةًا دااًل إحصةائيًا بالدرجةة  واارتبطة ود،بنة .مةن أصةل ود بنة 1هنةال  حيث مانت. بدأت معامالت االرتباط باالرتفاع

  .التعلم البصري السمعي وهذا يشير إلى االتساق الداخلي الختبار، الملية

 الختبار العالقات المكانيةمعامالت ارتباط كل بند بالدرجة الكلية ( 14)جدول 
 البند ر البند ر البند ر البند ر

**166. 00 **10.. 51 **15.. 56 **1... 5 

**.06. 0. **.01. 5. **1.5. 55 **000. 0 

**00.. 01 **0... 06 **.1.. 50 **.6.. 0 
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**0... 0. **..0. 05 **.11. 50 **.... . 

**05.. 06 **.... 00 **10.. 5. **.05. 1 

(a) 05 **.00. 00 **110. 51 **165. 0 

(a) 00 **0... 0. **151. 50 **.01. . 

(a) 00 **0.5. 01 **16.. 5. **101. 1 

- - - - - - **.10. . 

 7071معامل االرتباط عند مستوى الداللة ** 
بةين جمية  البنةود والدرجةة ( 6965)وجود ارتباطات دالة إحصائيًا عند مستوا الداللةة : من الجدول السابقيالحظ      

فةي البنةود ( a)ويشةير . العالقةات الممانيةة وهةذا يشةير إلةى االتسةاق الةداخلي الختبةارالمليةة الختبةار العالقةات الممانيةة، 
 .   األخيرة إلى شدة صعوبة هذه البنود، وعدم قدرة أفراد العينة على معرفة اإلجابة الصحيحة

 الختبار التركيب الصوتيمعامالت ارتباط كل بند بالدرجة الكلية ( 15)جدول 
 البند ر البند ر البند ر البند ر

(a) 00 **.... 51 **.01. 56 **.... 5 

(a) 0. **.51. 5. **16.. 55 **166. 0 

(a) 01 **0... 06 **110. 50 **0... 0 

(a) 0. **00.. 05 **.1.. 50 **01.. . 

(a) 06 *51.. 00 **..0. 5. **0... 1 

(a) 05 (a) 00 **..1. 51 **0... 0 

(a) 00 (a) 0. **.50. 50 **001. . 

(a) 00 (a) 01 **111. 5. **005. 1 

- - - - - - **05.. . 

 7071معامل االرتباط عند مستوى الداللة ** 
 7075معامل االرتباط عند مستوى الداللة * 
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وجةةود ارتباطةةات دالةةة إحصةةائيًا بةةين جميةة  البنةةود والدرجةةة المليةةة الختبةةار الترميةةب : مةةن الجةةدول السةةابقيالحةةظ      
فةي البنةود األخيةرة إلةى شةدة صةعوبة ( a)ويشةير . الترميةب الصةوتي وهذا يشير إلى االتساق الةداخلي الختبةارالصوتي، 

هةةذه البنةةود، وعةةدم قةةدرة أفةةراد العينةةة علةةى معرفةةة اإلجابةةة الصةةحيحة، حيةةث بةةدأت معةةامالت االرتبةةاط باالنخفةةاو فةةي 
 .البنود األخيرة

 الختبار تكوين المفهوممعامالت ارتباط كل بند بالدرجة الكلية ( 17)جدول 
 البند ر البند ر لبندا ر البند ر

(a) 05 **001. 05 **.... 55 **0.0. 5 

(a) 00 (a) 00 **..5. 50 **10.. 0 

(a) 00 (a) 00 **.... 50 **.1.. 0 

(a) 0. (a) 0. **0.5. 5. **1... . 

(a) 01 (a) 01 **.05. 51 **..5. 1 

(a) 00 (a) 00 **.01. 50 **.11. 0 

(a) 0. (a) 0. **.06. 5. **166. . 

(a) 01 (a) 01 **.15. 51 **.... 1 

(a) 0. (a) 0. **05.. 5. **166. . 

(a) .6 (a) 06 **10.. 06 **1.1. 56 

 7071معامل االرتباط عند مستوى الداللة ** 

وجةةةود ارتباطةةةات دالةةةة إحصةةةائيًا بةةةين جميةةة  البنةةةود والدرجةةةة المليةةةة الختبةةةار تمةةةوين : مةةةن الجةةةدول السةةةابقيالحةةةظ      
وهةةةذا يشةةةير إلةةةى االتسةةةاق المفهةةةوم، حيةةةث بةةةدأت معةةةامالت االرتبةةةاط باالرتفةةةاع تةةةدريجيًا وانخفضةةةت فةةةي البنةةةود األخيةةةرة، 

شةةدة صةةعوبة هةةذه البنةةود، وعةةدم قةةدرة أفةةراد العينةةة  فةةي البنةةود األخيةةرة إلةةى( a)ويشةةير . تمةةوين المفهةةوم الةةداخلي الختبةةار
 .على معرفة اإلجابة الصحيحة
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 الختبار المطابقة البصريةمعامالت ارتباط كل بند بالدرجة الكلية ( 16)جدول 
 1مطابقة بصرية  2مطابقة بصرية 

 البند ر البند ر البند ر

(a) 05 **.0.. 5 **001. 5 

(a) 00 **100. 0 **000. 0 

(a) 00 **.1.. 0 **0.0. 0 

(a) 0. **115. . **0.0. . 

(a) 01 **1.5. 1 **.06. 1 

(a) 00 **111. 0 **.00. 0 

(a) 0. **11.. . **11.. . 

(a) 01 **1.5. 1 **.00. 1 

(a) 0. **111. . **.11. . 

(a) .6 **1.0. 56 **.00. 56 

(a) .5 **1... 55 **.0.. 55 

(a) .0 **1.0. 50 **100. 50 

(a) .0 **111. 50 **160. 50 

(a) .. **1.0. 5. **..1. 5. 

(a) .1 **110. 51 **101. 51 

(a) .0 **1.1. 50 **1... 50 

(a) .. **100. 5. **.6.. 5. 

(a) .1 **15.. 51 **.51. 51 

(a) .. **150. 5. **05.. 5. 

(a) 16 **.00. 06 **1.0. 06 
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(a) 15 **.11. 05 **1.1. 05 

(a) 10 **.06. 00 **1... 00 

(a) 10 **.0.. 00 **1... 00 

(a) 1. **0.0. 0. **1.1. 0. 

(a) 11 **05.. 01 **110. 01 

(a) 10 **106. 00 **116. 00 

(a) 1. **.06. 0. - 0. 

(a) 11 **010. 01 - 01 

(a) 1. **055. 0. - 0. 

(a) 06 **01.. 06 - 06 

 7071عند مستوى الداللة معامل االرتباط ** 

وجةةود ارتباطةةات دالةةة إحصةةائيًا بةةين جميةة  البنةةود والدرجةةة المليةةة الختبةةار المطابقةةة : مةةن الجةةدول السةةابقيالحةةظ      
وهةةذا يشةةير إلةةى ، حيةةث بةةدأت معةةامالت االرتبةةاط باالرتفةةاع تةةدريجيًا وانخفضةةت فةةي البنةةود األخيةةرة، (0 – 5)البصةةرية 

في البنود األخيةرة إلةى شةدة صةعوبة هةذه البنةود، وعةدم ( a)ويشير (. 0-5)لمطابقة البصرية ا االتساق الداخلي الختبار
 .قدرة أفراد العينة على معرفة اإلجابة الصحيحة

 اختبار المطابقة البصرية الكلية االختبارات الفرعية مع بعضها البعض ومعمعامالت ارتباط ( 16)جدول 
  2مطابقة بصرية  1مطابقة بصرية  

 ....** .0..** المطابقة البصرية

 ....** 5 1مطابقة بصرية 

 5 -  2مطابقة بصرية 

 7071معامل االرتباط عند مستوى الداللة ** 

بين االختبارات الفرعية ( 6965)يالحظ من الجدول السابق وجود ارتباطات دالة احصائيًا عند مستوا الداللة       
م  بعضها البعو، وم  الدرجة الملية الختبار المطابقة البصرية، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين الدرجة 
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، بينما مانت معامل االرتباط بين (...69 – 0..69)ة الملية الختبار المطابقة البصرية م  االختبارات الفرعي
 (....69)االختبارات الفرعية 

 الختبار عكس األرقاممعامالت ارتباط كل بند بالدرجة الكلية ( 16)جدول 
 البند ر البند ر البند ر

(a) 05 **101. 55 **1.1. 5 

(a) 00 (a) 50 **0.0. 0 

(a) 00 (a) 50 **..5. 0 

(a) 0. (a) 5. **16.. . 

(a) 01 (a) 51 **15.. 1 

(a) 00 (a) 50 **..1. 0 

(a) 0. (a) 5. **100. . 

(a) 01 (a) 51 **1.1. 1 

(a) 0. (a) 5. **.0.. . 

(a) 06 (a) 06 **.0.. 56 

 7071معامل االرتباط عند مستوى الداللة ** 

وجةةةود ارتباطةةةات دالةةةة إحصةةةائيًا بةةةين جميةةة  البنةةةود والدرجةةةة المليةةةة الختبةةةار عمةةةس : مةةةن الجةةةدول السةةةابقيالحةةةظ      
فةي البنةود األخيةرة إلةى شةدة صةعوبة هةذه ( a)ويشةير . عمةس األرقةام وهذا يشةير إلةى االتسةاق الةداخلي الختبةاراألرقام، 

 .البنود، وعدم قدرة أفراد العينة على معرفة اإلجابة الصحيحة
 الختبار الكلمات الناقصةمعامالت ارتباط كل بند بالدرجة الكلية ( 27)ل جدو

 البند ر البند ر البند ر البند ر

(a) 0. **.00. 00 **11.. 50 **.0.. 5 

(a) 01 **001. 0. **116. 50 **10.. 0 

(a) 00 **000. 01 **0.1. 5. 6.0. 0 
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(a) 0. (a) 00 **.06. 51 **1.5. . 

(a) 01 (a) 0. **000. 50 **10.. 1 

(a) 0. (a) 01 **0... 5. **110. 0 

(a) .6 (a) 0. **.61. 51 **.60. . 

(a) .5 (a) 06 **00.. 5. **0... 1 

(a) .0 (a) 05 **.01. 06 **0... . 

(a) .0 (a) 00 **101. 05 **06.. 56 

(a) .. (a) 00 **011. 00 **.05. 55 

 7071الداللة  معامل االرتباط عند مستوى** 

وجةةةود ارتباطةةةات دالةةةة إحصةةةائيًا بةةةين جميةةة  البنةةةود والدرجةةةة المليةةةة الختبةةةار تمةةةوين : مةةةن الجةةةدول السةةةابقيالحةةةظ      
وهةةذا يشةةير إلةةى ، وبةةدأت معةةامالت االرتبةةاط باالرتفةةاع تةةدريجيًا وانخفضةةت فةةي البنةةود األخيةةرة، (0)المفهةةوم ماعةةدا البنةةد 

فةةي البنةةود األخيةةرة إلةةى شةةدة صةةعوبة هةةذه البنةةود، وعةةدم قةةدرة ( a)ويشةةير . الملمةةات الناقصةةة االتسةةاق الةةداخلي الختبةةار
 .أفراد العينة على معرفة اإلجابة الصحيحة

 الختبار الذاكرة العاملة السمعيةمعامالت ارتباط كل بند بالدرجة الكلية ( 21)جدول 
 البند ر البند ر البند ر

(a) 51 **0.0. 1 **10.. 5 

(a) 50 **0.1. . **1.6. 0 

(a) 5. (a) 56 **.51. 0 

(a) 51 (a) 55 **.66. . 

(a) 5. (a) 50 **15.. 1 

(a) 06 (a) 50 **06.. 0 

(a) 05 (a) 5. **01.. . 

 7071معامل االرتباط عند مستوى الداللة ** 
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وجةةةود ارتباطةةةات دالةةةة إحصةةةائيًا بةةةين جميةةة  البنةةةود والدرجةةةة المليةةةة الختبةةةار الةةةذامرة : مةةةن الجةةةدول السةةةابقيالحةةةظ      
فةي البنةود األخيةرة إلةى ( a)ويشةير . الةذامرة العاملةة السةمعية وهذا يشير إلى االتسةاق الةداخلي الختبةارالعاملة السمعية، 

 .رفة اإلجابة الصحيحةشدة صعوبة هذه البنود، وعدم قدرة أفراد العينة على مع

 الختبار التعلم البصري السمعي اآلجلمعامالت ارتباط كل بند بالدرجة الكلية ( 22)جدول 
 البند ر البند ر البند ر

(a) 51 **166. 56 601. 5 

(a) 5. **15.. 55 *516. 0 

(a) 06 **..1. 50 6... 0 

(a) 05 **150. 50 5.6. . 

(a) 00 **106. 5. **.0.. 1 

(a) 00 **0.5. 51 **10.. 0 

(a) 0. 560. 50 **.1.. . 

(a) 01 60.. 5. **.1.. 1 

- - - - **..6. . 

 7071معامل االرتباط عند مستوى الداللة ** 
 7075معامل االرتباط عند مستوى الداللة * 

وذلةةل بسةةبب سةةهولة قةةد ارتبطةةت ارتباطةةًا ضةةعيفًا بالدرجةةة المليةةة، األولةةى أن البنةةود : مةةن الجةةدول السةةابقيالحةةظ      
فةي البنةود األخيةرة إلةى شةدة ( a)ويشةير . البنود األولى، ثم بدأت معامالت االرتباط باالرتفاع وانخفضةت بةالبنود األخيةرة

 .   صعوبة هذه البنود، وعدم قدرة أفراد العينة على معرفة اإلجابة الصحيحة
وهةذا يشةير إلةى ، ارتباطةًا دااًل إحصةائيًا بالدرجةة المليةة واارتبطة ،بنةداً  .5بنةدًا مةن أصةل  50ن هنال يالحظ أمما      

  .التعلم البصري السمعي ايجل االتساق الداخلي الختبار
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 (WJ III) االختبارات الفرعية مع بعضها البعض للصورة المعيارية من مقياسمعامالت ارتباط ( 27)جدول 

 تعلم بصري ر
 سمعي

العالقات 
 المكانية

التركيب 
 الصوتي

تكوين 
 المفهوم

مطابقة 
 بصرية

عكس 
 ارقام

كلمات 
 ناقصة

ذاكرة عاملة 
 سمعية

تعلم بصري 
 سمعي آجل

االستيعاب 
 اللفظي

**006. **160. **..5. **10.. **.0.. **.0.. **.10. **100. **161. 

تعلم بصري 
 سمعي

5 **06.. **011. **0.6. **06.. **001. **061. **016. **151. 

العالقات 
 المكانية

- 5 **110. **.15. **.60. **16.. **1... **106. **006. 

التركيب 
 الصوتي

- - 5 **1.0. **.16. **.... **1.5. **.56. **005. 

تكوين 
 المفهوم

- - - 5 **11.. **.1.. **101. **.00. **115. 

مطابقة 
 بصرية

- - - - 5 **.1.. **.00. **.00. **0.1. 

 .050** .06.** ..16** 5 - - - - - عكس ارقام

كلمات 
 ناقصة

- - - - - - 5 **11.. **0.1. 

ذاكرة عاملة 
 سمعية

- - - - - - - 5 **060. 

 7071معامل االرتباط عند مستوى الداللة ** 

ختبارات الفرعية بين اال( 6965)يالحظ من الجدول السابق وجود ارتباطات دالة احصائيًا عند مستوا الداللة       
 – 69001)حيث تراوحت معامالت االرتباط بين االختبارات الفرعية م  بعضها البعو  م  بعضها البعو،

69.16.) 
 :(صدق بداللة التقدم في العمرال) صدق البنيويال -2-2-2-2

المثل األوضح لمثل هذه التعيرات التطويرية، هو تطور الذماء بةيادة العمر الةمني، حيث نتوق  ةيادة الذماء       
عند األطفال بةيادة العمر الةمني عندهم، وعلى هذا فإننا إذا طبقنا االختبار الذي نعني باختبار صدقل على 

، فإنل طبقًا لتوقعاتنا النظرية، تمون درجات األمبر سنا أعلى من مجموعتين من األطفال، متمايةتين في العمر الةمني
ال اعتبرنا االختبار غير صادق بنائيًا، وهذا  درجات األصعر سنًا، إذا حدث هذا حممنا بصدق بناء االختبار، وا 
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ياس المحل ال يمون قابال للتطبيق على أي وظائف ال تتطور عبر العمر، لهذا يمون استخدامل محدودًا في ق
 (.20، ع ...0رحمة، ) الشخصية 

ممةةا هةةو موضةةح تحليةةل التبةةاين األحةةادي للمجموعةةات العمريةةة،  جمعةةت األعمةةار علةةى شةةمل فئةةات، واسةةتخدم قةةدو       
 :على النحو التالي

 الفئات العمرية( 24)جدول 

 للمتوسطالخطأ المعياري  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئة العمرية االختبارات

 6910 4.07 13.526 57 4 – 2 االستيعاب اللفظي

4 – 7 58 21.741 7.47 5950 

7 – 6 59 33.508 7.04 5965 

التعلم البصري 

 السمعي

2 – 4 57 17.105 10.15 5901 

4 – 7 58 19.137 9.63 596. 

7 – 6 59 25.152 12.15 59.. 

 6915 6.67 8.842 57 4 – 2 العالقات المكانية

4 – 7 58 25.431 13.66 59.. 

7 – 6 59 39.949 11.07 5910 

 6951 1.57 2.824 57 4 – 2 التركيب الصوتي

4 – 7 58 7.155 3.92 69.. 

7 – 6 59 13.372 3.22 690. 

 .696 77. 1.368 57 4 – 2 تكوين المفهوم

4 – 7 58 3.413 1.90 690. 

7 – 6 59 11.339 4.78 690. 

 .691 4.84 7.438 57 4 – 2 المطابقة البصرية

4 – 7 58 21.344 12.88 590. 

7 – 6 59 43.372 9.45 595. 

 6906 1.66 1.947 57 4 – 2 عكس األرقام

4 – 7 58 4.172 3.87 69.. 

7 – 6 59 5.627 2.25 690. 
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 6906 2.39 3.754 57 4 – 2 الكلمات الناقصة

4 – 7 58 8.189 3.87 6916 

7 – 6 59 13.542 3.67 6915 

الذاكرة العاملة 

 السمعية

2 – 4 57 .386 .72 6961 

4 – 7 58 2.310 2.31 6900 

7 – 6 59 7.983 2.98 6901 

التعلم البصري 

 السمعي اآلجل

2 – 4 57 7.543 2.28 6901 

4 – 7 58 14.672 5.64 5960 

7 – 6 59 29.457 14.44 0965 

 

 

 وفق العمر للقدرة المعرفيةتحليل التباين األحادي  ئجنتا (25)جدول 
القيمة 
 االحتمالية

 ف
متوسط 

 مربعات ال
 درجات
 الحرية

مجموع 
 مربعاتال

 مصدر
 التباين 

 االختبارات

70777 143.3

87 

االستيعاب  المجموعاتبين    11722.6 2 5861.321

 المجموعات داخل 6990.07 171 40.878 اللفظي
 كلي 18712.7 173 

التعلم البصري  المجموعاتبين    2041.5 2 1020.792 8.887 70777

 المجموعات داخل 19641.8 171 114.865 السمعي
 كلي 21683.4 173 

 العالقات المكانية المجموعاتبين    28076.2 2 14038.11 6..5519 70777

 المجموعات داخل 20262.6 171 118.495
 كلي 48338.8 173 

 التركيب الصوتي المجموعاتبين    3267.1 2 1633.582 5..5.09 70777

 المجموعات داخل 1619.6 171 9.472
 كلي 4886.8 173 

 تكوين المفهوم المجموعاتبين    3236.1 2 1618.060 ..5.090 70777

 المجموعات داخل 1568.5 171 9.173
 كلي 4804.6 173 

المطابقة  المجموعاتبين    38174.4 2 19087.21 .06.9.5 70777
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 البصرية المجموعات داخل 15966.9 171 93.374

 كلي 54141.3 173 
 عكس األرقام المجموعاتبين    397.3 2 198.695 009601 70777

 المجموعات داخل 1304.9 171 7.631
 كلي 1702.3 173 

 الكلمات الناقصة المجموعاتبين    2788.9 2 1394.458 5059101 70777

 المجموعات داخل 1962.1 171 11.474
 كلي 4751.1 173 

الذاكرة العاملة  المجموعاتبين    1818.7 2 909.366 1..5109 70777

 المجموعات داخل 850.9 171 4.976 السمعية
 كلي 2669.3 173 

التعلم البصري  المجموعاتبين    14546.1 2 7273.027 1..1.9 70777

 المجموعات داخل 14217.5 171 83.144 السمعي اآلجل
 كلي 28763.6 173 

على االختبارات في األداء  (6965)يتضح من الجدول السابق أن هنال فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوا       
حيث مانت مستوا الداللة أصعر من مستوا الداللة  بين الفئات العمرية، جونسون -الفرعية لمقياس وودمول 

 :تيوذلل وفق الجدول اي ،وبناء على ما تقدم تم التحقق من تجانس التباين بين المجموعات ،(2،21)االفتراضي 

نتائج اختبار ليفين لتجانس التباين( 22)جدول   
القيمة 

 االحتمالية

درجات 

 2الحرية 
درجات 

 1الحرية 
قيمة ف 

 ليفين

 االختبارات الفرعية

 االستيعاب اللفظي 9.428 2 171 000.

 التعلم البصري السمعي 635. 2 171 005.

 العالقات المكانية 15.401 2 171 000.

 التركيب الصوتي 24.145 2 171 000.

 تكوين المفهوم 70.368 2 171 000.

 البصريةالمطابقة  31.142 2 171 000.

 عكس األرقام 33.745 2 171 000.
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 الكلمات الناقصة 6.660 2 171 002.

 الذاكرة العاملة السمعية 30.088 2 171 000.

 التعلم البصري السمعي اآلجل 53.981 2 171 000.
 

حيةةث مانةةت مسةةتوا الداللةةة أصةةعر مةةن مسةةتوا الداللةةة  ،يتبةةين مةةن الجةةدول السةةابق أن العينةةات غيةةر متجانسةةة       
ولحساب الفروق بين المتوسةطات ومسةتوا داللتهةا، تةم اسةتخدام اختبةار المقارنةات المتعةددة دونيةت  (2،21)االفتراضي 

هةةةذه الحالةةةة نختةةةةار هةةةذه الطريقةةةة فةةةي المقارنةةةة البعديةةةة الخاصةةةة بالعينةةةات غيةةةةر وفةةةي  سةةةي للعينةةةات غيةةةر المتجانسةةةة،
 .الفروق بين المتوسطاتايتي ويبين الجدول المتجانسة، 

 
 للعينات غير المتجانسة  Cدونيت اختبار نتائج مقارنة  (26)الجدول 

 القيمة االحتمالية
 فرق المتوسطات

  الفئة العمرية
 

 8-2 2-4 *11.76 دال
 

 االستيعاب اللفظي

 4-2 *19.98 دال

 2-4 4-2 *8.21 دال

 8-2 2-4 *6.01 دال
 

التعلم البصري 

 السمعي

 4-2 *8.04 دال

 2-4 4-2 *0.05 دال

 8-2 2-4 *14.52 دال
 

 العالقات المكانية

 4-2 *31.10 دال

 2-4 4-2 *16.59 دال

 8-2 2-4 *6.22 دال
 

 التركيب الصوتي

 4-2 *10.55 دال

 2-4 4-2 *4.33 دال

 8-2 2-4 *7.92 دال
 

 تكوين المفهوم

 4-2 *9.98 دال

 2-4 4-2 *2.02 دال
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 8-2 2-4 *22.03 دال
 

 المطابقة البصرية

 4-2 *35.93 دال

 2-4 4-2 *13.90 دال

 8-2 2-4 *1.45 دال
 

 عكس األرقام

 4-2 *3.68 دال

 2-4 4-2 *2.22 دال

 8-2 2-4 *5.35 دال
 

 الكلمات الناقصة

 4-2 *9.79 دال

 2-4 4-2 *4.43 دال

 8-2 2-4 *5.67 دال
 

الذاكرة العاملة 

 السمعية

 4-2 *7.60 دال

 2-4 4-2 *1.96 دال

 8-2 2-4 *14.78 دال
 

التعلم البصري 

 السمعي اآلجل

 4-2 *21.91 دال

 2-4 4-2 *7.13 دال

وهةذه الفةروق لمصةلحة الفئةات  ،األداء بين مل ةوج من الفئات العمريةة مانةت دالةة إحصةائياً يالحظ أن الفروق في       
 .بنيويالصدق الفهو يتصف ب ، بالتاليالعمرية األمبر، أي أن االختبار نجح في إظهار الفروق بين الفئات العمرية

 :المعيارية البطارية (WJ III)قياس مدراسة ثبات  -2-3 
 :بطرائق عديدة مقياسثبات ال حسب     
 :الثبات بطريقة ألفا كرونباخ -2-3-1

بطريقة ألفا مرونبا ، ومانت معامالت الثبات تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام طريقة ألفا مرونبا ،       
 :ايتيمما هي موضحة بالجدول ، (69.10 – .6900)تتراوح ما بين 
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 المعيارية البطارية (WJ III)لمقياس والتجزئة النصفية واإلعادة الثبات بطريقة ألفا كرونباخ معامل  (26)جدول  
الثبات 

 اإلعادةب

 التجزئة النصفية

 (سبيرمان براون)
الخطأ المعياري 

 ألفا كرونباخ للقياس
 االختبارات الفرعية

 االستيعاب اللفظي -1 0.938 2.59 0.958 **0.967

 المفردات المصورة  -أ  0.821 1.47 0.896 **0.808

 المترادفات -ب 0.877 1.19 0.908 **0.946

 المتطابقات -ج 0.888 1.26 0.924 **0.941

 التشابهات اللفظية -د  0.840 1.09 0.940 **0.900

 التعلم البصري السمعي -2 0.667 6.45 0.828 **0.977

 العالقات المكانية -7 0.962 3.25 0.826 **0.960

 التركيب الصوتي -4 0.910 1.59 0.950 **0.924

 تكوين المفهوم -5 0.933 1.36 0.944 **0.949

 المطابقة البصرية -7 0.982 2.37 0.993 **0.944

 1مطابقة بصرية  -أ 0.979 1.35 0.986 **0.910

 2مطابقة بصرية  -ب 0.969 1.66 0.987 **0.880

 األرقامعكس  -6 0.876 1.10 0.966 **0.807

 الكلمات الناقصة -6 0.892 1.72 0.915 **0.799

 الذاكرة العاملة السمعية -6 0.856 1.49 0.951 **0.895

 التعلم البصري السمعي اآلجل -17 0.810 5.62 0.915 **0.925

 ثبةةاتوهةةي تةةدل علةةى ، مرتفعةةةبطريقةةة ألفةةا مرونبةةا  يتضةةح مةةن الجةةدول السةةابق أن معةةامالت ثبةةات االختبةةار           
 .مقياسجيد لل

 :الثبات بطريقة التجزئة النصفية -2-3-2

ح بمعادلةةة سةةبيرمان بةةراونللمقيةةاس حسةةب معامةةل ثبةةات التجةئةةة النصةةفية        تراوحةةت معةةامالت ثبةةات حةةث  ،وصةةح 
اتصةةاف ممةةا يةةدل علةةى . جيةةدةوهةةي معةةامالت ثبةةات ، .(0.. -. 100)بةةين بطريقةةة سةةبيرمان بةةراون التجةئةةة النصةةفية 

 .المقياس بالثبات بطريقة التجةئة النصفية
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 :الثبات باإلعادة -2-3-3

أسةبوعين  ثةم أعيةد تطبيقةل بعةد فتةرة ةمنيةة تراوحةت بةين طفةاًل وطفلةةً  16علةى عينةة مؤلفةة مةن  تم تطبيق المقياس     
االرتبةةةاط معةةةامالت حيةةةث مانةةةت  بةةةين نتةةةائ  التطبيةةةق األول والثةةةاني،بيرسةةةون وثالثةةةة أسةةةابي ، وحسةةةب معامةةةل االرتبةةةاط 

  9(2.20)وهي ارتباط دال عند  ،(...69 – ...69)مرتفعة وجيدة، حيث تراوحت هذه المعامالت بين 

، حقةةةق درجةةةة عاليةةةة مةةةن الصةةةدق والثبةةةات، ممةةةا يجعةةةةل المعياريةةةةة البطاريةةةة (WJ III)مقيةةةاس وهةةةذا يةةةدل أن        
 .المعايير لل استخدامل مممنًا في البيئة السورية بعد استخراج

جراءات التقنينال -3  :دراسة األساسية وا 

 :  هدف الدراسة األساسية -3-1

علةى عينةة ممثلةة للفئةة العمريةة مةن (WJ III)مقيةاس من   تهدف الدراسة األساسةية إلةى تطبيةق البطاريةة المعياريةة      
عةداد صةورة سةورية للمقيةاس، تتضةمن الةدليل وتعليمةات التطبيةق،  سةنوات، (1إلى  0) وذلةل إلجةراء الدراسةة الميدانيةة، وا 

 .ومفتاح التصحيح واستخراج المعايير

 : المجتمع األصلي للبحث -3-2

( التعلةيم األساسةي) المةدارس الرسةميةالحضةانة والريةاو و فةي  األطفةالمةن جمية  المجتم  األصلي للبحث  يتألف     
 :المجتم  األصلي أفرادوالجدول ايتي يبين عدد . سنوات (1-0)أعمارهم بين اوح ممن تتر  ،بمحافظة دمشق

 للبحث بحسب األعمار لمجتمع األصليتوزع أفراد ا( 29) جدول
 

 العمر
 المجتمع األصلي

 العدد الكلي عدد اإلناث عدد الذكور
 لم تحصل الباحثة على العدد الدقيق - - 4 - 2

 لم تحصل الباحثة على العدد الدقيق - - 2- 4

2 - 8 06..0 0...0 11.01 

 11.01 0...0 0..06 المجموع
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بالرجوع إلى إحصائيات مديرية التربية في محافظة دمشق للعام  ،الحصول على أعداد المجتم  األصليتم       
 .(2202 – 2202)الدراسي 

 :عينة البحث األساسية -3-3

األساسةي التعلةيم  مةن الحضةانة والريةاو ومةدارس طفةالً / 00./األساسةية  اإلجمالي ألفراد عينة البحث بلع العدد      
 :مما يبين الجدول ايتي ،، موةعين على الفئات العمرية ايتيةةالرسمي

 توزع أفراد العينة األساسية وفق العمر والجنس( 77)جدول 

 العمر ذكور إناث العدد
06 0. 05 2 
06 06 06 7 
00 00 06 4 
00 05 05 5 
00 05 05 7 
00 05 00 6 
00 00 06 6 
 المجموع 051 .05 00.

 :سحب العينة طريقة -7-4
 :بإتباع اإلجراءات ايتية في سحب العينة ةالباحث تقام      

 .ةً وطفل طفالً / 00./لتي تم التطبيق عليها بلع عدد أفراد العينة الملية ا -

حيةةث يمةةون فيهةةا لمةةل فةةرد مةةن أفةةراد المجتمةة  فرصةةة، ألن يمةةون أحةةد أفةةراد "عشةةوائي تةةم اختيةةار العينةةة بشةةمل  -
   "باختيةةار أي فةةرد أو عنصةةر آخةةر -العينةةة، وأن اختيةةار أي فةةرد أو عنصةةر، ال يةةرتبط بأيةةة صةةورة مةةن الصةةور

 (. 06 -.5، ع 0661المنيةل وآخرون، ) 

منةةاطق رئيسةةية، وذلةةل عةةن  خمةةسإلةةى  اعتمةةدت الباحثةةة فةةي سةةحب عينةةة البحةةث علةةى تقسةةيم محافظةةة دمشةةق -
 : ، وهيخمس مناطقعلى الخريطة الهندسية، فقسم هذان الخطان المدينة إلى ( X)طريق رسم إشارة 

 .(القنوات)، البراممة رمن الدين، المهاجرين، أبو رمانة، دمر، المةة :المنطقة الشمالية -

 .العباسيين، برةة، القابون، ساروجا، جوبر، (باب توما) باب شرقي، دمشق القديمة :المنطقة الشرقية -
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 .باب مصلى، السويقةطقة الصناعية، ، المنفلسطين مخيمالةاهرة، الميدان،  :المنطقة الجنوبية -

 .الفيالت العربية، اللوانسوسة، القدم، مفر  :المنطقة الغربية -

 .الحجاة، المةرعة، الحمرا، البحصة :المنطقة الوسطى -

 .ذلليبين ايتي والجدول  ،المدارس بطريقة عشوائية تعطي هذه المناطقالعينة من الحضانة والرياو و سحبت قد و   

 طبق فيها البحثالمدارس التي عدد الحضانات والرياض و( 71)جدول 

 نسبة عينة  عدد عينة البحث  الكليعدد  

 % 7025 17 177 مدارس

 الدقيقلم تحصل الباحثة على العدد  7 - رياض

 لم تحصل الباحثة على العدد الدقيق 7 - حضانة

مةان يةةتم اختيةار التالميةةذ عشةوائيًا، مةةن مةل شةةعبة  حيةةث فقةةد جةرت بالطريقةةة العشةوائية، ،عينةةالأمةا عمليةة سةةحب 
 .في مل مدرسة

 :إجراءات التطبيق -7-5

ميفيةة تطبيةق االختبةار، حيةث  قبل التطبيق الرئيس للمقياس، قامت الباحثة بتدريب مجموعة من الفاحصةين علةى
 .فاحصين يمتلمون مؤهالت تربوية مناسبة( 0)بلع عددهم 

اق مةةةة  مةةةديري الحضةةةةانات االتفةةة، و المةةةةدارس التةةةي سةةةيتم التطبيةةةةق فيهةةةاالحضةةةانات والريةةةاو و تحديةةةد أسةةةةماء  تةةةم      
تحديةةد باإلضةةافة إلةةى  بيةةنهم،نةةوع المسةةتويات الدراسةةية مةة  مراعةةاة ت ،عشةةوائياً  األطفةةالتةةم اختيةةار  والريةةاو والمةةدارس،

جةراءشتِّت النتباه التالميذ، وبعيد عةن الضةجي ، و عن أي م خال  ممان  قلةق أو حةديث ودي مة  التالميةذ، حتةى يةةول ال ا 
 .خوفال

مةةة  ببةةةدأ التطبيةةةق حيةةةث ي ،العمريةةةة تالمجموعةةةا جميةةة لفةةةردي، فةةةي أي جلسةةةة اختباريةةةة و  بشةةةملطبةةةق االختبةةةار 
. الطفةةلومةةن ثةةم خلةةق جةةو مةةن األلفةةة مةة   .تةةاريا الةةوالدةو ، الفئةةة العمريةةةالجةةنس، و باالسةةم، البيانةةات الشخصةةية المتعلقةةة 

ويسةتمر التطبيةق مةل . ومن ثم عرو بنود االختبارات الفرعية م  تسجيل اإلجابةات بشةمل فةوري علةى اسةتمارة التطبيةق
 .اختبار فرعي على حدا حسب شروط التطبيق المذمورة قبل مل اختبار
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 :  تعليمات االتصحيح -7-7

الشةةةروط اعتمةةةادًا علةةةى  ،، واتبعةةةت طريقةةةة التصةةةحيح اليةةةدويالخاصةةةة بالمقيةةةاساالسةةةتمارة  تطبيةةةقاسةةةتخدم فةةةي ال      
   .لمل اختبار فرعي المرفقة

 :استخراج المعايير -3-7

مثةةل المقارنةةة بةةين  الالةمةةة،تةةوةع الةةدرجات الخةةام وتصةةنف وفقةةًا لمتعيةةرات البحةةث، إلجةةراء المعالجةةات اإلحصةةائية      
اإلناث، وهنا يجب تقسيم الدرجات الخام إلةى مجمةوعتين تضةم األولةى درجةات الةذمور والثانيةة درجةات اإلنةاث، الذمور و 

 .حل العمريةبين المرا ومذلل األمر بالنسبة إلى المقارنة

ب العمةةر، وذلةةل ضةةمن المراحةةل العمريةةة واسةةتنادًا إلةةى النتةةائ  التةةي انتهةةى إليهةةا البحةةث، تةةم اسةةتخراج معةةايير حسةة     
 022التةةةي شةةةملتها عينةةةة التعييةةةر، حيةةةث تةةةم تحويةةةل الةةةدرجات الخةةةام إلةةةى الرتةةةب المئينيةةةة والةةةدرجات المعياريةةةة بمتوسةةةط 

 .01وانحراف معياري 

 

 

 

 



79 

 

 سادسالفصل ال

 ومناقشتها نتائج البحث

 :مقدمة

مئن الئ ل عهضئه  ائن الجتئالي التئي تئن الت صئل  ،يتضمن الفصل الحالي اإلجابة عن أسئلةة البحئ       
فئئي البيلئئة السئئ هية،  الئئ    WJ III))البطاهيئئة الماياهيئئة مئئن م يئئا  لبيئئان مئئمك إمةاجيئئة اسئئتالمان  ،إليهئئا

ي تئئهم مئئن الت ايئئ   ،فيمئئا إ ا ةئئان الت ايئئ  الئئ   تاطيئئه الصئئ ه  السئئ هية،  التح ئئ  الم يئئا يتضئئمن لئئةل 
  .من حي  الجج   الامه ا طفال االعتمالي،  بيان الفه   في المت سطات بين

 :نتائج البحث -1

 :النتائج المرتبطة بالسؤال األول والثاني -1-1

 .السؤالين في الفصل الساب  تمت اإلجابة عن ا ين      

  :النتائج المرتبطة بالسؤال الثالث -1-2

مقيياس  لبنيود األوليي العياملي التحلييل مي  استخالصيها يمكي  التيي مؤشرات البنية العاملية ما
(WJ III) ؟البطارية المعيارية 

 1باستالمان التحةيل الاامةي االستةلافي ،عامةيا  ( البطاهية الماياهية) الم يا تن التح   من صم        
التحةيل الاامةي لماام ت االهتباط  قم حسم ، طف    طفةة  ( 234)المؤلفة من  التاييهعةى عيجة 

له تةجي، حي  تمتاا ا ه الطهي ة  (Principle Component Method) بطهي ة المة جات ا ساسية
بأجها تستالةص أقصى تباين ممةن، أ  أن مجم ع المهباات يصل إلى أقصى حم ممةن في ةل عامل، 

إ ا فسهت تةك المة جات جسبة ةبيه  من التباين  جحصل عةى عمم قةيل من المة جات  الص صا   ل لك 
،  ن (Rotation Promax) الماللالتم يه  ، باإلضافة إلى(13-19، ص9111هحمة، )الةةي 

                                                        
، ويسير لتحديد العوامل الكامنة وعالقتها يسعى التحليل العاملي االستكشافي إلى استكشاف العوامل التي يمكن أن تصنف إليها المتغيرات 1

 .بالمتغيرات المستخدمة
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صحيح ةحم أمجى ل يمة الج ه الن محك ال احم ااستالم   .أةثه  ض حا  تصبح بام التم يه  2التلباات
 ا  ماياه تحةمي االتباه   لمست ك ماللة تلب  البجم بالاامل( 0.30)ل ب ل الاامل،   3الةامن
 .  احما   ،  ث ثة بج م العتباه الاامل عام   لجيةف هم

مة أ لةين لم ء –مايه  –في البماية تن التأةم من م ءمة الايجة،   لك باستالمان االتباه ةاياه       
 االتباه  Measure of Kaiser – Meyer- Olkin Sampling Adequacy (KMO)الايجة 
 الجم ل التالي ي ضح  لك لةايجة الةةية  لألعماه لةتأةم من اعتمالية الت اي ،  Bartletts testباهتةت 
 :المالتةفة

 أولكي  واختبار بارتلت –ماير  –نتائج اختبار كايزر ( 22)جدول 
 –ماير  –اختبار كايزر  

 أولكي 
 اختبار بارتلت

 مستوى الداللة 2قيمة كا
 00000 9916.15 0.14 لألعمار مجتمعة

 00000 4011.60 0.10 4- 2عمر 
 00000 9395.62 0.11 6-4عمر 
 00000 613.06 0.59 8-6عمر 

لألعماه مجتماة  جتيجة االتباه م لمة الايجة الايجة م لمة  ن إن من الجم ل الساب  ي حظ      
قيمة االتباه باهتةت مهتفاة  مست ك الماللة  أن ةما، (0.9)أعةى من  هقما    لةل فلة عمهية أعطت

أ  أن الايجة تت اع ( 0.09)لألعماه ةةها  لةل فلة عمهية مال إحصاليا   أصغه من مست ك االفتهاضي 
 :جتالي التحةيل الاامةي ةاجت عةى الجح  التالي ت اع  بلةل اعتمالي، 

 :لعينة الكليةا
 :ختبار االستيعا  اللفييالختبارات الفرعية المكونة الالعاملي لالتحليل  -
يفسه حي  أظهه التحةيل الاامةي أن االالتباهات الفهعية ا هباة قم تلبات عةى عامل  احم،       

الجم ل التالي مهجات تلب  االالتباهات  من التبايجات الةةية ل التباهات الفهعية،  ي ضح%( 60.62)
 .الاامل ال حيم ال   تن استال صهالفهعية عةى 

 

                                                        
 .هو ارتباط المتغيرات بالعوامل: التشبعات 2
في المتغيرات المندرجة تحته أو مجموع مربعات تشبعات كل المتغيرات على كل عامل على  هو قيمة ما يفسره العامل من التباين: الجذر الكامن 3

 .حدة من عوامل المصفوفة
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 للعينة الكلية بعد التدوير ملوالتباي  المفسر للعا لالختبارات الفرعية المكونة الختبار االستيعا  اللفييالجذر الكام  ( 33)جدول 

 التباي  التراكمي التباي  المفسر الجذر الكام  العامل
1 

2.426 60.648 60.648 

 

 للعينة الكلية بعد التدوير لالختبارات الفرعية المكونة الختبار االستيعا  اللفيياالختبارات الفرعية تشبع ( 33)جدول 

 درجات تشبع االختبارات الفرعية على العامل االختبار الفرعي

 0.893 المفردات المصورة

 0.541 المترادفات

 0.748 المتطابقات

 0.881 المتشابهات اللفظية

 :الختبارات الفرعية المكونة الختبار المطابقة البصريةالعاملي لالتحليل  -
من %( 11.035)يفسه حي  عةى عامل  احم،  قم تلبااأظهه التحةيل الاامةي أن االالتباهان       

ن عةى الاامل ال حيم جم ل التالي مهجات تلب  االالتباهيالتبايجات الةةية ل التباهات الفهعية،  ي ضح ال
 .ال صهال   تن است

 للعينة الكلية والتباي  المفسر للعامل بعد التدوير لالختبارات الفرعية المكونة الختبار المطابقة البصريةالجذر الكام  ( 33)جدول 

 التباي  التراكمي التباي  المفسر الجذر الكام  العامل
1 1.781 

89.037 89.037 

 

 للعينة الكلية بعد التدوير الختبار المطابقة البصريةالمكونة تشبع االختبارات الفرعية ( 33)ل جدو

 درجات تشبع االختبارات الفرعية على العامل االختبار الفرعي

1مطابقة بصرية   0.944 

2مطابقة بصرية   0.943 

 

 :البطارية المعيارية (WJ III)مقياس التحليل العاملي لالختبارات الفرعية المكونة ل -

البطاهية  (WJ III)لم يا   تباهات الفهعية المة جةاالال عناالستةلافي التحةيل الاامةي  أسفه      
من %( 14.36)يفسه ،   قم تلبات عةى عامةين التي يايم ج هاما الةامن عن  احم ،الماياهية
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التباهات الفهعية عةى التبايجات الةةية ل التباهات الفهعية،  ي ضح الجم ل التالي مهجات تلب  اال
 .ال   تن استال صه الاامةين

 للعينة الكلية مل بعد التدويروالتباي  المفسر للعوا  (WJ III)لمقياس للعوامل المكونة الجذر الكام  ( 33)جدول 

 التباي  التراكمي التباي  المفسر الجذر الكام  العامل
1 7.119 71.186 71.186 

2 0.009 00.099 96.828 
 

 للعينة الكلية بعد التدوير (WJ III)لمقياس المكونة مل العوااالختبارات الفرعية بتشبع ( 33)جدول 

 االختبار الفرعي
 درجات تشبع االختبارات الفرعية على العاملين

 العامل الثاني العامل األول
االستيعاب اللفظي  -1 0.843  

 0.837  التعلم البصري السمعي -2

  0.897 العالقات المكانية -3

  0.949 التركيب الصوتي -3

  0.929 تكوين المفهوم -3

  0.914 المطابقة البصرية -3

  0.624 عكس األرقام -3

  0.883 الكلمات الناقصة -3

  0.953 الذاكرة العاملة السمعية -9

 0.694  التعلم البصري السمعي اآلجل -11

 

 :يتبي  م  الجداول السابقة ما يلي      

التحةيل الاامةي االستةلافي أن االالتباهات الفهعية ا هبائة المة جئة الالتبئاه االسئتياام الةفظئي،  ظههأ -
، لئئه جئئ ه ةئئامن يسئئا   (Gc)قئئم تلئئبات عةئئى عامئئل  احئئم،  ائئ  عامئئل االسئئتياام الةفظئئي أ  الماهفئئة 

 .من التبايجات الةةية ل التباهات الفهعية%( 60.62) يفسه  (4.24)
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قئئئم المة جئئئة الالتبئئئاه المطاب ئئئة البصئئئهية، أن االالتبئئئاهات الفهعيئئئة االستةلئئئافي امةي التحةيئئئل الائئئ أظهئئئه -
، حيئ  لئه جئ ه ةئامن (GS)سئهعة الماالجئة  ائ  عامئل المطاب ئة البصئهية أ  تلبات عةئى عامئل  احئم، 

 0من التبايجات الةةية ل التباهات الفهعية%( 60.62)يفسه   ، (9.51)يسا   

 البطاهيئئة الماياهيئئة (WJ III)لم يئئا   تبئاهات الفهعيئئة المة جئة الافي لالتحةيئئل الائامةي االستةلئئ أسئفه -
مئئئئن التبايجئئئئات الةةيئئئئة %( 14.36)يفسئئئئه ،   عئئئئن  جئئئئ م عئئئئامةين التئئئئي يايئئئئم جئئئئ هاما الةئئئئامن عئئئئن  احئئئئم

 : يمةن تسمية  تفسيه الاام ن ةاآلتي ،ل التباهات الفهعية

االالتبئئئئاهات الفهعيئئئة ماعئئئئما االتبئئئئاه  الئئئتاةن البصئئئئه  السئئئئماي  جميئئئئ تلئئئئبات عةيئئئه : الاامئئئل ا  ل( 0)  
 الئئتاةن البصئئه  السئئماي اآلجئئل،  بئئالجظه إلئئى محتئئ ك ائئ ه االالتبئئاهات، يمةججئئا تسئئمية ائئ ا الاامئئل باامئئل 

مئئئن %( 59.916)ه  يفسئئئ (5.991)يسئئئا   ، لئئئه جئئئ ه ةئئئامن (أ  الاامئئئل الائئئان( ال ئئئمه )ا ماء الماهفئئئي )
      .التباين الةةي

تلئئئبات عةيئئئه االتبئئئاه  الئئئتاةن البصئئئه  السئئئماي  الئئئتاةن البصئئئه  السئئئماي اآلجئئئل، : الاامئئئل الثئئئاجي( 6)  
ال ئئئمه  عةئئئى االسئئئتمعاء ط يئئئل ) بئئئالجظه إلئئئى محتئئئ ك ائئئ ه االالتبئئئاهات، يمةججئئئا تسئئئمية ائئئ ا الاامئئئل باامئئئل 

  .من التباين الةةي%( 99.955)فسه  ي (9.991)له ج ه ةامن يسا   ، (Glrك المم

ن بائئم التئئم يه،  مهاسئئة ي أظهئئهت  جئئ م عئئامةي؛ التئئ(6101)جتئئالي مهاسئئة ال هعئئان مئئ   ه الجتئئالي يتفئئ  ائئ 
 .م عامل  احم  ا  ال مه  الماهفية؛ من حي   ج  (6101)الطيط 

 (:4 – 2)لفئة العمرية ا -

 :االستيعا  اللفيي التحليل العاملي لالختبارات الفرعية المكونة الختبار-

أظهه التحةيل الاامةي أن االالتباهات الفهعية ا هباة قم تلبات عةى عامل  احم، حي  يفسه       
من التبايجات الةةية ل التباهات الفهعية،  ي ضح الجم ل التالي مهجات تلب  االالتباهات %( 24.12)

 .الفهعية عةى الاامل ال حيم ال   تن استال صه
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 ( 39)جدول 
 (3-2) للفئة العمرية والتباي  المفسر للعامل بعد التدوير لالختبارات الفرعية المكونة الختبار االستيعا  اللفييالجذر الكام  

 التباي  التراكمي التباي  المفسر الجذر الكام  العامل
1 

0.90 46.74 46.74 

 

 (3-2)للفئة العمرية  بعد التدوير المكونة الختبار االستيعا  اللفييلالختبارات الفرعية تشبع االختبارات الفرعية ( 31)جدول 

 درجات تشبع االختبارات الفرعية على العامل االختبار الفرعي

 0.949 المفردات المصورة

 0.966 المترادفات

 0.120 المتطابقات

 0.018 المتشابهات اللفظية

 :الختبار المطابقة البصريةالتحليل العاملي لالختبارات الفرعية المكونة  -

من %( 52.21)أظهه التحةيل الاامةي أن االالتباهان قم تلباا عةى عامل  احم، حي  يفسه       
التبايجات الةةية ل التباهات الفهعية،  ي ضح الجم ل التالي مهجات تلب  االالتباهان عةى الاامل ال حيم 

 .ال   تن استال صه

 (31)جدول 
 (3-2)للفئة العمرية  والتباي  المفسر للعامل بعد التدوير لالختبارات الفرعية المكونة الختبار المطابقة البصريةالجذر الكام   

 التباي  التراكمي التباي  المفسر الجذر الكام  العامل
1 1.130 

52.21 52.21 

 

 (3-2)للفئة العمرية  بعد التدوير المكونة الختبار المطابقة البصريةتشبع االختبارات الفرعية ( 32)جدول 

 درجات تشبع االختبارات الفرعية على العامل االختبار الفرعي

1مطابقة بصرية   0.812 

2مطابقة بصرية   0.769 
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 :البطارية المعيارية (WJ III)التحليل العاملي لالختبارات الفرعية المكونة لمقياس  -

البطاهية  (WJ III)لم يا   تباهات الفهعية المة جةن االالاالستةلافي عسفه التحةيل الاامةي أ      
من %( 77.66)يفسه ،   قم تلبات عةى عامةين التي يايم ج هاما الةامن عن  احم ،الماياهية

التباهات الفهعية عةى التبايجات الةةية ل التباهات الفهعية،  ي ضح الجم ل التالي مهجات تلب  اال
 .ال   تن استال صه الاامةين

 ( 33)جدول 
 (3-2)للفئة العمرية  والتباي  المفسر للعوامل بعد التدوير  (WJ III)لمقياس الجذر الكام  للعوامل المكونة 

 التباي  التراكمي التباي  المفسر الجذر الكام  العامل
1 6.56 65.61 65.61 

2 1.20 12.04 77.66 
 

 

 (3-2)للفئة العمرية  بعد التدوير (WJ III)لمقياس تشبع االختبارات الفرعية بالعوامل المكونة ( 33)جدول 

 االختبار الفرعي
 درجات تشبع االختبارات الفرعية على العاملين

 العامل الثاني العامل األول
االستيعاب اللفظي  -1 0.644  

 0.856  التعلم البصري السمعي -2

  0.920 المكانيةالعالقات  -3

  0.947 التركيب الصوتي -3

  0.918 تكوين المفهوم -3

  0.974 المطابقة البصرية -3

 0.685  عكس األرقام -3

  0.922 الكلمات الناقصة -3

  0.932 الذاكرة العاملة السمعية -9

  0.772 التعلم البصري السمعي اآلجل -11

االالتبئئئئاهات الفهعيئئئئة ا هبائئئئة المة جئئئئة الالتبئئئئاه االسئئئئتياام  نالتحةيئئئئل الائئئئامةي االستةلئئئئافي عئئئئ ظهئئئئهأ -
، لئئه جئئ ه ةئئامن (Gc)الةفظئئي، قئئم تلئئبات عةئئى عامئئل  احئئم،  ائئ  عامئئل االسئئتياام الةفظئئي أ  الماهفئئة 

 . من التبايجات الةةية ل التباهات الفهعية%( 24.12) يفسه  (9.59)يسا   



014 

 

قئئئم المة جئئئة الالتبئئئاه المطاب ئئئة البصئئئهية، أن االالتبئئئاهات الفهعيئئئة االستةلئئئافي التحةيئئئل الائئئامةي  أظهئئئه -
، حيئ  لئه جئ ه ةئامن (GS)سئهعة الماالجئة  ائ  عامئل المطاب ئة البصئهية أ  تلبات عةئى عامئل  احئم، 

  0من التبايجات الةةية ل التباهات الفهعية%( 94.49)يفسه   ، (9.930)يسا   

 البطاهيئئة الماياهيئئة (WJ III)لم يئئا   تبئاهات الفهعيئئة المة جئة الافي لالتحةيئئل الائامةي االستةلئئ أسئفه -
مئئئئن التبايجئئئئات الةةيئئئئة %( 55.66)يفسئئئئه ،   عئئئئن  جئئئئ م عئئئئامةين التئئئئي يايئئئئم جئئئئ هاما الةئئئئامن عئئئئن  احئئئئم

 : يمةن تسمية  تفسيه الاام ن ةاآلتي ،ل التباهات الفهعية

السئئئئماي االالتبئئئئاهات الفهعيئئئة ماعئئئئما االتبئئئئاه  الئئئتاةن البصئئئئه   جميئئئئ تلئئئئبات عةيئئئه : الاامئئئل ا  ل( 0)  
، لئه ةالماهفيئ ال ئمه )،  بالجظه إلى محت ك ائ ه االالتبئاهات، يمةججئا تسئمية ائ ا الاامئل باامئل   اةه  ا هقان
      .من التباين الةةي%( 69.69) يفسه  (6.96)يسا   ج ه ةامن 

،  بئئالجظه إلئئى محتئئ ك لبصئه  السئئماي   اةئئه  ا هقئئانتلئئبات عةيئئه االتبئئاه  الئئتاةن ا: الاامئل الثئئاجي( 6)  
 يفسئئئئه  (9.40)لئئئئه جئئئئ ه ةئئئئامن يسئئئئا   ، ( اةه الئئئئ)ائئئئ ه االالتبئئئئاهات، يمةججئئئئا تسئئئئمية ائئئئ ا الاامئئئئل باامئئئئل 

 .من التباين الةةي%( 94.02)

 :(6 – 4)لفئة العمرية ا -

 :لالختبارات الفرعية المكونة الختبار االستيعا  اللفييالتحليل العاملي  -

أظهه التحةيل الاامةي أن االالتباهات الفهعية ا هباة قم تلبات عةى عامل  احم، حي  يفسه       
من التبايجات الةةية ل التباهات الفهعية،  ي ضح الجم ل التالي مهجات تلب  االالتباهات %( 25.64)

 .ال حيم ال   تن استال صهالفهعية عةى الاامل 

 ( 33)جدول 
 (3-3)للفئة العمرية  والتباي  المفسر للعامل بعد التدوير لالختبارات الفرعية المكونة الختبار االستيعا  اللفييالجذر الكام  

 التباي  التراكمي التباي  المفسر الجذر الكام  العامل
1 

0.71 49.26 49.26 
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 ( 33)جدول 

 (3-3)للفئة العمرية  بعد التدوير لالختبارات الفرعية المكونة الختبار االستيعا  اللفييتشبع االختبارات الفرعية 

 درجات تشبع االختبارات الفرعية على العامل االختبار الفرعي

 0.990 المفردات المصورة

 0.914 المترادفات

 0.110 المتطابقات

 0.460 المتشابهات اللفظية

 :التحليل العاملي لالختبارات الفرعية المكونة الختبار المطابقة البصرية -

من %( 93.69)أظهه التحةيل الاامةي أن االالتباهان قم تلباا عةى عامل  احم، حي  يفسه       
التبايجات الةةية ل التباهات الفهعية،  ي ضح الجم ل التالي مهجات تلب  االالتباهان عةى الاامل ال حيم 

 .تن استال صه ال  

 ( 33)جدول 
 (3-3)للفئة العمرية  والتباي  المفسر للعامل بعد التدوير لالختبارات الفرعية المكونة الختبار المطابقة البصريةالجذر الكام  

 التباي  التراكمي التباي  المفسر الجذر الكام  العامل
1 0.248 

18.20 18.20 
 

 (3-3)للفئة العمرية  بعد التدوير المكونة الختبار المطابقة البصريةتشبع االختبارات الفرعية ( 33)جدول 

 درجات تشبع االختبارات الفرعية على العامل االختبار الفرعي

1مطابقة بصرية   0.924 

2مطابقة بصرية   0.996 

 

 :البطارية المعيارية (WJ III)التحليل العاملي لالختبارات الفرعية المكونة لمقياس  -

البطاهية  (WJ III)لم يا   تباهات الفهعية المة جةأسفه التحةيل الاامةي االستةلافي أن االال      
من %( 93.69)يفسه ،   قم تلبات عةى عامةين التي يايم ج هاما الةامن عن  احم ،الماياهية

الفهعية عةى التباهات التبايجات الةةية ل التباهات الفهعية،  ي ضح الجم ل التالي مهجات تلب  اال
 .ال   تن استال صه الاامةين
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 ( 39)جدول 
 (3-3)للفئة العمرية  والتباي  المفسر للعوامل بعد التدوير  (WJ III)لمقياس الجذر الكام  للعوامل المكونة 

 التباي  التراكمي التباي  المفسر الجذر الكام  العامل
1 2.016 20.161 20.161 

2 0.196 01.902 99.840 
 

 (3-3)للفئة العمرية  بعد التدوير (WJ III)لمقياس تشبع االختبارات الفرعية بالعوامل المكونة ( 31) جدول

 االختبار الفرعي
 درجات تشبع االختبارات الفرعية على العاملين

 العامل الثاني العامل األول
االستيعاب اللفظي  -1 1.917  

 1.997  التعلم البصري السمعي -2

  0.980 المكانيةالعالقات  -3

  0.760 التركيب الصوتي -3

  0.702 تكوين المفهوم -3

  0.746 المطابقة البصرية -3

  0.489 عكس األرقام -3

  0.707 الكلمات الناقصة -3

  0.954 الذاكرة العاملة السمعية -9

 0.998  التعلم البصري السمعي اآلجل -11

 :يتبي  م  الجداول السابقة ما يلي      
ن االالتبئئئئاهات الفهعيئئئئة ا هبائئئئة المة جئئئئة الالتبئئئئاه االسئئئئتياام ةي االستةلئئئئافي عئئئئالتحةيئئئئل الائئئئام ظهئئئئهأ -

، لئئه جئئ ه ةئئامن (Gc)الةفظئئي، قئئم تلئئبات عةئئى عامئئل  احئئم،  ائئ  عامئئل االسئئتياام الةفظئئي أ  الماهفئئة 
 .  من التبايجات الةةية ل التباهات الفهعية%( 25.64) يفسه  (9.10)يسا   

قئئئم المة جئئئة الالتبئئاه المطاب ئئئة البصئئهية، ن االالتبئئئاهات الفهعيئئة عئئاالستةلئئئافي التحةيئئئل الائئامةي  أظهئئه -
، حيئ  لئه جئ ه ةئامن (GS)سئهعة الماالجئة  ائ  عامئل المطاب ئة البصئهية أ  تلبات عةئى عامئل  احئم، 

  0التبايجات الةةية ل التباهات الفهعيةمن %( 93.69)يفسه   ، (9.62)يسا   
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 البطاهيئئة الماياهيئئة (WJ III)لم يئئا   تبئاهات الفهعيئئة المة جئة الافي لالتحةيئئل الائامةي االستةلئئ أسئفه -
مئئئئن التبايجئئئئات الةةيئئئئة %( 55.32)يفسئئئئه ،   عئئئئن  جئئئئ م عئئئئامةين التئئئئي يايئئئئم جئئئئ هاما الةئئئئامن عئئئئن  احئئئئم

 :الاام ن ةاآلتي يمةن تسمية  تفسيه  ،ل التباهات الفهعية

االالتبئئئئاهات الفهعيئئئة ماعئئئئما االتبئئئئاه  الئئئتاةن البصئئئئه  السئئئئماي  جميئئئئ تلئئئئبات عةيئئئه : الاامئئئل ا  ل( 0)  
 الئئتاةن البصئئه  السئئماي اآلجئئل،  بئئالجظه إلئئى محتئئ ك ائئ ه االالتبئئاهات، يمةججئئا تسئئمية ائئ ا الاامئئل باامئئل 

      .من التباين الةةي%( 69.949) يفسه  (6.994)يسا   ، له ج ه ةامن (ا ماء الماهفي)

تلئئئبات عةيئئئه االتبئئئاه  الئئئتاةن البصئئئه  السئئئماي  الئئئتاةن البصئئئه  السئئئماي اآلجئئئل، : الاامئئئل الثئئئاجي( 6)  
ال ئئئمه  عةئئئى االسئئئتمعاء ط يئئئل ) بئئئالجظه إلئئئى محتئئئ ك ائئئ ه االالتبئئئاهات، يمةججئئئا تسئئئمية ائئئ ا الاامئئئل باامئئئل 

  .من التباين الةةي%( 99.196) يفسه  (9.914)له ج ه ةامن يسا   ، (Glrك المم

 :(8 – 6)لفئة العمرية ا -
 :التحليل العاملي لالختبارات الفرعية المكونة الختبار االستيعا  اللفيي-

ن االالتباهات الفهعية ا هباة قم تلبات عةى عامل  احم، حي  يفسه أظهه التحةيل الاامةي ع      
الفهعية،  ي ضح الجم ل التالي مهجات تلب  االالتباهات من التبايجات الةةية ل التباهات %( 23.19)

 .الفهعية عةى الاامل ال حيم ال   تن استال صه
 ( 31)جدول 

 (3-3)للفئة العمرية  والتباي  المفسر للعامل بعد التدوير لالختبارات الفرعية المكونة الختبار االستيعا  اللفييالجذر الكام  

 التباي  التراكمي المفسرالتباي   الجذر الكام  العامل
1 

0.92 48.70 48.70 

 

 ( 32)جدول 

 (3-3)للفئة العمرية  بعد التدوير لالختبارات الفرعية المكونة الختبار االستيعا  اللفييتشبع االختبارات الفرعية 

 درجات تشبع االختبارات الفرعية على العامل االختبار الفرعي

 0.929 المفردات المصورة

 0.919 المترادفات

 0.909 المتطابقات

 0.692 المتشابهات اللفظية
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 :التحليل العاملي لالختبارات الفرعية المكونة الختبار المطابقة البصرية -

من %( 92.11)ن االالتباهان قم تلباا عةى عامل  احم، حي  يفسه أظهه التحةيل الاامةي إ      
 ي ضح الجم ل التالي مهجات تلب  االالتباهان عةى الاامل ال حيم التبايجات الةةية ل التباهات الفهعية، 

 .ال   تن استال صه

 ( 33)جدول 
 (3-3)للفئة العمرية  والتباي  المفسر للعامل بعد التدوير لالختبارات الفرعية المكونة الختبار المطابقة البصريةالجذر الكام  

 التراكميالتباي   التباي  المفسر الجذر الكام  العامل
1 0.297 

14.11 14.11 

 

 (3-3)للفئة العمرية  بعد التدوير المكونة الختبار المطابقة البصريةتشبع االختبارات الفرعية ( 33)جدول 

 درجات تشبع االختبارات الفرعية على العامل االختبار الفرعي

1مطابقة بصرية   0.920 

2مطابقة بصرية   0.278 

 

 :البطارية المعيارية (WJ III)التحليل العاملي لالختبارات الفرعية المكونة لمقياس  -

البطاهية  (WJ III)لم يا   تباهات الفهعية المة جةن االالافي عأسفه التحةيل الاامةي االستةل      
من %( 69.01)يفسه ،   قم تلبات عةى عامةين التي يايم ج هاما الةامن عن  احم ،الماياهية

التباهات الفهعية عةى التبايجات الةةية ل التباهات الفهعية،  ي ضح الجم ل التالي مهجات تلب  اال
 .ال   تن استال صه الاامةين

 (33)جدول 
 (3-3)للفئة العمرية  والتباي  المفسر للعوامل بعد التدوير  (WJ III)المكونة لمقياس الجذر الكام  للعوامل المكونة 

 التباي  التراكمي التباي  المفسر الكام الجذر  العامل
1 4.84 48.46 48.46 

2 6.02 60.22 21.19 
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 ( 33)جدول 
 (3-3)للفئة العمرية  بعد التدوير (WJ III)المكونة لمقياس تشبع االختبارات الفرعية بالعوامل المكونة 

 االختبار الفرعي
 درجات تشبع االختبارات الفرعية على العاملين

 العامل الثاني العامل األول
االستيعاب اللفظي  -1  1.942 

 1.990  التعلم البصري السمعي -2

  0.246 العالقات المكانية -3

  1.272 التركيب الصوتي -3

  0.971 تكوين المفهوم -3

  0.910 المطابقة البصرية -3

  0.988 عكس األرقام -3

  0.649 الكلمات الناقصة -3

  0.802 العاملة السمعية الذاكرة -9

 0.994  التعلم البصري السمعي اآلجل -11

 :يتبي  م  الجداول السابقة ما يلي
 ،التحةيل الاامةي االستةلافي أن االالتباهات الفهعية ا هبائة المة جئة الالتبئاه االسئتياام الةفظئي ظههأ -

، لئئه جئئ ه ةئئامن يسئئا   (Gc)قئئم تلئئبات عةئئى عامئئل  احئئم،  ائئ  عامئئل االسئئتياام الةفظئئي أ  الماهفئئة 
 .من التبايجات الةةية ل التباهات الفهعية%( 23.19) يفسه  (9.56)

قئئئم  ،المة جئئئة الالتبئئئاه المطاب ئئئة البصئئئهيةأن االالتبئئئاهات الفهعيئئئة االستةلئئئافي التحةيئئئل الائئئامةي  أظهئئئه -
، حيئ  لئه جئ ه ةئامن (GS)سئهعة الماالجئة  ائ  عامئل المطاب ئة البصئهية أ  تلبات عةئى عامئل  احئم، 

  0من التبايجات الةةية ل التباهات الفهعية%( 92.11)يفسه   ، (9.651)يسا   

 البطاهيئئة الماياهيئئة (WJ III)لم يئئا   تبئاهات الفهعيئئة المة جئة الافي لالتحةيئئل الائامةي االستةلئئ هأسئف -
مئئئئن التبايجئئئئات الةةيئئئئة %( 69.01)يفسئئئئه ،   عئئئئامةين التئئئئي يايئئئئم جئئئئ هاما الةئئئئامن عئئئئن  احئئئئم عئئئئن  جئئئئ م

 :ةاآلتي نام  يمةن تسمية  تفسيه الا ،ل التباهات الفهعية

الئئئتاةن    االالتبئئئاهات الفهعيئئئة ماعئئئما االتبئئئاه االسئئئتياام الةفظئئئي جميئئئ  تلئئئبات عةيئئئه: الاامئئئل ا  ل( 0)  
يمةججئا تسئمية ائ ا  ،،  بالجظه إلى محتئ ك ائ ه االالتبئاهاتالبصه  السماي اآلجلالبصه  السماي  التاةن 
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%( 23.24) يفسئه  (2.32)يسئا   ، لئه جئ ه ةئامن (ال مه  عةى التفةيه  الفاالية الماهفية)الاامل باامل 
      .من التباين الةةي

البصئئه  السئئماي  الئئتاةن البصئئه  االتبئئاه االسئئتياام الةفظئئي  الئئتاةن تلئئبات عةيئئه : الاامئئل الثئئاجي( 6)  
لئه جئ ه  ،(ماهفئةال)يمةججا تسمية ائ ا الاامئل باامئل  ،،  بالجظه إلى محت ك ا ه االالتباهاتالسماي اآلجل
  .من التباين الةةي%( 49.33) يفسه  (4.96)ةامن يسا   

،  امئا ال ئمه  الماهفيئة جستجتي مما سب  أن التحةيل الاامةي االستةلئافي قئم أسئفه عئن  جئ م عئامةين      
مليئئل االتبئئاه   مةئئ ك ج جسئئ ن لة ئئمهات  ال ئئمه  عةئئى االسئئتمعاء ط يئئل المئئمك،  ائئ ا يتفئئ  مئئ  مئئا  هم فئئي 

 .الماهفية

  :النتائج المرتبطة بالسؤال الرابع -1-2
 ؟البطارية المعيارية (WJ III)لمقياس ما شكل التوزيع الذي تعطيه الصورة السورية 

 ضئئ   حيئ  المائاييه،   ةيفيئة التصئئحيح  ،بصئ هته الجهاليئة مهف ئئا  بالتاةيمئات الم يئئا جئهك إالئها        
 ،تصئئحيحال   ،تطبيئئ ال ةيفيئئة  ،بصئئ هتها الجهاليئئة البجئئ ممتضئمجا   ، لئك ةةئئه فئئي مةحئئ  مسئئت ل عئئن الهسئئالة

 .مااييهال  

 البطاريةة المعياريةة (WJ III)لم يئا   لةتح ئ  فيمئا إ ا ةئان الت ايئ  الئ   تاطيئه الصئ ه  السئ هية       

 بائئة م ئئايي  , ي تئئهم مئئن الت ايئئ  الطبيائئي، تئئن حسئئام بائئة م ئئايي  الجاعئئة المهةايئئة مثئئل المت سئئط
 ،(Kurtosis)  الئئئتفةطح (Skewness)  لئئئةل الت ايئئئ  مثئئئل االلتئئئ اء, التلئئئتت مثئئئل االجحئئئهاي المايئئئاه 

 .لةفلات الامهية  لى مجحجي الت اي  اعتباهاا ا سا  في ماهفة ممك ت اع أفهام الايجة استجاما  إ

 (3-2)عينة التعيير للفئة العمرية لدرجات وااللتواء والتفلطح مقاييس النزعة المركزية والتشتت بعض ( 33) جدول
االنحراف  المنوال الوسيط المتوسط االختبارات الفرعية

 المعياري
 التواء

 عدد تفلطح

 096 6.99 1.72 1.91 09 01 04.2 االستيعا  اللفيي

 0.49 1.10 2.97 02 09 09.42 التعلم البصري السمعي
096 

 0.61 1.74 2.82 00.86 06.20 04.22 العالقات المكانية
096 

 4.18 التركي  الصوتي
8.60 8 8.67 1.79 1.64 

096 



000 

 

 6.08 تكوي  المفهوم
6 6 0.79 1.70 6.99 

096 

 00.18 المطابقة البصرية
7 9 2.99 1.97 0.24 096 

 6.80 عكس األرقام
6 0.99 6.10 1.78 1.24 096 

 1.60 الكلمات الناقصة
1 4.16 8.16 1.98 1.67 096 

 0.19 الذاكرة العاملة السمعية
1.92 1.49 1.74 1.92 6.91 096 

 01.80 التعلم البصري السمعي اآلجل
7.46 9.97 2.41 1.72 6.94 096 

 

 (3-3)للفئة العمرية  عينة التعييرلدرجات وااللتواء والتفلطح مقاييس النزعة المركزية والتشتت بعض ( 33) جدول
 عدد تفلطح التواء االنحراف المعياري المنوال الوسيط المتوسط االختبارات الفرعية

 064 0.19 1.67 2.82 61.8 62 61.10 االستيعا  اللفيي

 0.61 1.17 06.16 89 64 60.96 التعلم البصري السمعي
064 

 1.02 1.60 04.60 41 84 81.48 العالقات المكانية
064 

 7.29 التركي  الصوتي
01 06 4.21 1.119 1.17 

064 

 9 تكوي  المفهوم
2.10 1 4.41 1.97 1.11 

064 

 80.04 المطابقة البصرية
88.06 88 01.70 1.86 0.12 064 

 4.86 عكس األرقام
4 8.24 8.02 1.41 0.08 064 

 01.89 الكلمات الناقصة
01 01 4.70 1.110 1.26 064 

 4.91 الذاكرة العاملة السمعية
1 4.60 8.26 1.40 1.99 064 

 60.17 التعلم البصري السمعي اآلجل
07.11 09 9.14 1.97 1.48 064 

 

 (3-3)للفئة العمرية  عينة التعييرلدرجات وااللتواء والتفلطح مقاييس النزعة المركزية والتشتت بعض ( 39) جدول
االنحراف  المنوال الوسيط المتوسط االختبارات الفرعية

 المعياري
 التواء

 عدد تفلطح

 062 6.92 1.97 1.16 84 81 88.21 االستيعا  اللفيي

 0.82 1.92 9.92 64 61 62.16 التعلم البصري السمعي
062 

 0.46 0.10 7.01 49 41 46.10 العالقات المكانية
062 

 04.19 التركي  الصوتي
04 08.64 6.07 1.18 1.98 

062 
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 00.12 تكوي  المفهوم
00 01.20 4.82 1.10 1.94 

062 

 44.89 المطابقة البصرية
41.08 46.80 2.94 1.40 1.44 062 

 1.08 عكس األرقام
1 1 0.79 1.18 1.09 062 

 04.60 الكلمات الناقصة
01 02 6.72 1.41 1.99 062 

 9.40 العاملة السمعيةالذاكرة 
9 9 6.46 1.66 1.48 062 

 81.92 التعلم البصري السمعي اآلجل
81.10 86.10 00.20 1.82 1.42 062 

 0للعينة الكلية عينة التعييرلدرجات وااللتواء والتفلطح مقاييس النزعة المركزية والتشتت بعض ( 31) جدول
االنحراف  المنوال الوسيط المتوسط االختبارات الفرعية

 المعياري
 التواء

 عدد تفلطح

 432 -1.11 0.17 01.6 61.1 61 64.91 االستيعا  اللفيي

 0.23 0.40 00.7 64 68 60.4 التعلم البصري السمعي
432 

 - 1.326 0.006 02.9 9 69 69.18 العالقات المكانية
432 

 9.98 التركي  الصوتي
7 8 1.8 1.149 - 0.862 

432 

 2.8 تكوي  المفهوم
4 6 1.19 1.98 - 1.196  

432 

 69.8 المطابقة البصرية
81.1 40 09.7 - 1.18 - 0.18 486 

 4.12 عكس األرقام
4 1 8.19 1.48 - 1.90 486 

 7.4 الكلمات الناقصة
01 6 1.8 1.11 - 0.01 486 

 4.6 الذاكرة العاملة السمعية
8 1 4.19 1.49 - 0.14 486 

 61.0 التعلم البصري السمعي اآلجل
01 9 04.16 1.76 - 1.08 486 

، بيجمئئا (0-  0)+تها حئت بئين ت هيبئا  ن جميئ  مائام ت االلتئ اء لةايجئة أي حئظ مئن الجئم ل السئاب       
 عممئئا يلئيه إلئئى أن التئئ ا  .الحئم م الطبيايئئة  ائئي ت ئ  ضئئمن ،(8-  8)+تها حئت مائئام ت الئتفةطح بئئين 

 .  لت اع مهجات ا فهام ةن البياجي  الهس ةان ت اعا  اعتماليا  إلى حم ما،  ا ا ما تؤةمه
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 االستيعا  اللفيياختبار توزع أفراد العينة في ( 7)شكل 
 

 
 يالتعلم البصري السمعتوزع أفراد العينة في اختبار ( 8)شكل 

 
 

 
 المكانيةالعالقات توزع أفراد العينة في اختبار ( 9)شكل 
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 التركي  الصوتيتوزع أفراد العينة في اختبار ( 10)شكل 

 

 
 تكوي  المفهومتوزع أفراد العينة في اختبار ( 11)شكل 

 

 



001 

 

 المطابقة البصريةتوزع أفراد العينة في اختبار ( 12)شكل 

 
 عكس األرقامتوزع أفراد العينة في اختبار ( 12)شكل 

 

 
 الكلمات الناقصةتوزع أفراد العينة في اختبار ( 14)شكل 

 

 
 الذاكرة العاملة السمعيةتوزع أفراد العينة في اختبار ( 11)شكل 
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 التعلم البصري السمعي اآلجلتوزع أفراد العينة في اختبار ( 16)شكل 

 :مناقشة نتائج السؤال الرابع
عيجئئئة تئئئ اع بئئين أفئئهام ت (WJ III) مئئئن م يئئا  البطاهيئئة الماياهيئئةن مهجئئئات أ ألئئاهت الجتئئالي إلئئى      

 ائئئ ا ياطئئئي ملئئئي   عةئئئى أن الايجئئئة ممثةئئئة تمثئئئي   صئئئامقا   ،   الطبيائئئي االعتئئئمالييئئئقهيبئئئا  مئئئن الت ا التاييئئئه 
 التاييئئهلةمجتمئ  ا صئئةي، ا مئه الئئ   يئئؤم  إلئى إمةاجيئئة تامئئين الجتئالي التئئي تئن ال صئئ ل إليهئئا مئن عيجئئة 

 .عةى أفهام المجتم  ا صةي

 قئئئئم جئئئئهك حسئئئئام الالطئئئئأ المايئئئئاه  لةمت سئئئئط بماللئئئئة االجحئئئئهاي المايئئئئاه ، لماهفئئئئة مئئئئمك تطئئئئاب        
م الالطئئئأ المايئئئئاه  ضئئئمن حئئئم   ،لمت سئئئط الحسئئئابي لةمجتمئئئ  اإلحصئئئئاليالمت سئئئط الحسئئئابي لةايجئئئة مئئئئ  ا

 .لمت سط الايجة

 (خ ن ×الجظهية   z) ±ن =  حما الث ة

 مت سط الايجة                   : ن

 الالطأ الماياه  لةمت سط: خ ن

Z  =0.72  1.11عجم مست ك الماللة 
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 قيم مدى متوسط المجتمع األصلي استنادًا إلى متوسط العينة بداللة الخطأ المعياري للمتوسط (31)جدول 

 حدا الثقة خ م × Z خ م م 
 68.94 – 61.22 1.724 1.476 64.9 االستيعا  اللفيي

 61.69 – 66.18 0.08 1.192 60.4 التعلم البصري السمعي

 61.49 – 69.20 0.198 1.919 69.18 العالقات المكانية

 9.68 – 7.68 1.118 1.619 9.98 التركي  الصوتي

 1.97 - 2.96 1.161 1.629 2.8 تكوي  المفهوم

 61.20 – 69.77 0.297 1.926 69.8 المطابقة البصرية

 8.99 – 4.81 1.671 1.049 4.12 عكس األرقام

 9.71 - 7.71 1.110 1.612 7.4 الكلمات الناقصة

 8.96 - 4.19 1.894 1.072 4.6 الذاكرة العاملة السمعية

 09.99 – 60.46 0.860 1.294 61.0 التعلم البصري السمعي اآلجل

صئةي اسئتجاما  إلئى مت سئطات المئمك الئ   تتئها ي فيئه مت سئطات المجتمئ  ا  بين الجم ل الساب   قم     
 .أ الماياه  لهابماللة الالط الايجة

 

 :النتائج المرتبطة بالسؤال الخامس -1-4

الييذكور واانيياث تبييرر اسييتخرال مييايير لكييل هييل توجييد فييرود ذات دالليية إحصييائية بييي  متوسييطات أداء 
 ؟ة المعيارية البطاري (WJ III)على مقياس  منها
تائئئاك  البطاهيئئئة الماياهيئئئة (WJ III)م يئئئا  لماهفئئئة الفئئئه   بئئئين مت سئئئطات أماء ا طفئئئال عةئئئى       

 : جتالي ا ا التحةيل ،  يبين الجم ل اآلتيلمتغيه الجج ، استالمن االتباه ست مجت
 تبعًا لمتغير الجنس (WJ III)مقياس م   البطارية المعياريةالفرود في المتوسطات على ( 32)جدول 

 العدد الجنس 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 ت 

 المحسوبة
 القرار الداللة ح.د

االستيعاب 

 اللفظي

 10.17 24.53 215 ذكور

 دالغير  .211 481 .449
 10.34 24.97 217 إناث

التعلم السمعي 

 البصري

 11.56 21.51 215 ذكور
 دالغير  .929 481 .029

 12.41 21.32 217 إناث



009 

 

العالقات 

 المكانية

 16.81 26.62 215 ذكور
946. 

 

 دالغير  .411 481
 16.82 27.99 217 إناث

التركيب 

 الصوتي

 5.49 8.76 215 ذكور
087. 

 

 دالغير  .971 481
 5.21 8.69 217 إناث

 تكوين المفهوم

 

 5.48 6.33 215 ذكور
610. 

 

 دالغير  .916 481
 5.69 6.46 217 إناث

المطابقة 

 البصرية

 18.18 27.41 215 ذكور
194. 

 

 دالغير  .740 481
 17.71 27.29 217 إناث

 عكس األرقام

 

 2.81 3.81 215 ذكور
0.24 

 

 دالغير  .016 481
 3.31 4.30 217 إناث

 5.40 9.40 215 ذكور الكلمات الناقصة
014. 

 

 دالغير  .999 481
 5.25 9.48 217 إناث

الذاكرة العاملة 

 السمعية

 

 4.13 4.32 215 ذكور
614. 

 

 دالغير  .911 481
 4.04 4.22 217 إناث

التعلم البصري 

 السمعي اآلجل

 14.07 19.89 215 ذكور
809. 

 

 دالغير  .910 481
 13.99 20.32 217 إناث

 :     الخامسمناقشة النتائج السؤال 
عئئئئئئمن  جئئئئئئ م فئئئئئئه   بئئئئئئين الئئئئئئ ة ه  اإلجئئئئئئا  فئئئئئئي المهجئئئئئئة الةةيئئئئئئة : ي حئئئئئئظ مئئئئئئن الجئئئئئئم ل السئئئئئئاب       

 ل التبئئئئئاهاتاالحتماليئئئئئة  ، حيئئئئئ  ةاجئئئئئت ال ئئئئئين(WJ III)ات الفهعيئئئئئة المة جئئئئئة لم يئئئئئا  ل التبئئئئئاه 

 – 1.916 – 1.971 – 1.411 – 1.929 – 1.211) : الفهعيئئئئئئئئئئئئئة بالتهتيئئئئئئئئئئئئئم عةئئئئئئئئئئئئئى الجحئئئئئئئئئئئئئ  التئئئئئئئئئئئئئالي

 أةبئئئئئئئئئئئئئئئه مئئئئئئئئئئئئئئئن مسئئئئئئئئئئئئئئئت ك الماللئئئئئئئئئئئئئئئة ائئئئئئئئئئئئئئئي قئئئئئئئئئئئئئئئين  (1.910 – 1.911 – 1.999 – 1.016 – 1.740
عجئئئئئئئئم ةئئئئئئئئ   ةاجئئئئئئئئت بجئئئئئئئ مه ت ئئئئئئئئي  ا ماء الماهفئئئئئئئئي الم يئئئئئئئئا ن  يمةججئئئئئئئئا ال ئئئئئئئئ ل إ ،(1.11) االفتهاضئئئئئئئي

ةمئئئئئا أن الظئئئئئه ي المايلئئئئئية  الفئئئئئهص التاةيميئئئئئة  .غيئئئئئه متحيئئئئئا لجئئئئئج  مائئئئئين الججسئئئئئين،  بالتئئئئئالي فهئئئئئ 
االاتمئئئئئان  الماهفيئئئئئة إلئئئئئى    الفئئئئئه  عئئئئئمن  جئئئئئ م جسئئئئئمي هبمئئئئئا  ت ةئئئئئص الفئئئئئ اه  الماهفيئئئئئة بئئئئئين الججسئئئئئين،

االاتمئئئئئان  حيئئئئئ  ياةئئئئئ  ائئئئئ االمتسئئئئئا   الئئئئئ   ي جئئئئئه مئئئئئن ا سئئئئئه   الممهسئئئئئة  المجتمئئئئئ  لةئئئئئل الججسئئئئئين، 
مئئئئ   جتئئئئالي ائئئئ ه المهاسئئئئة  تتفئئئئ  اسئئئئتاماماته  قمهاتئئئئه، عئئئئن  اتئئئئه آثئئئئاهه عةئئئئى مفهئئئئ ن ةئئئئل مئئئئن الججسئئئئين 

 لئئئئئئئئ ا يمةئئئئئئئئن  ضئئئئئئئئ  مائئئئئئئئاييه  .(4090) ال هعئئئئئئئئانجتئئئئئئئئالي مهاسئئئئئئئئة ،   (4090) الطئئئئئئئئيط جتئئئئئئئئالي مهاسئئئئئئئئة
 .لم يا م حم  لةججسين،  يأتي  لك متماليا  م  ما  هم في مليل ا
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المهاسئئئئئات التئئئئئئي أجهيئئئئئت لم اهجئئئئئة الئئئئئ ةاء الائئئئئئان لةئئئئئ ة ه  اإلجئئئئئا  عئئئئئن  جئئئئئئ م  ماظئئئئئنأةئئئئئمت  ةمئئئئئا     
 .فئئئئئه   ضئئئئئليةة،  ليسئئئئئت  ات ماللئئئئئة ةبيئئئئئه ،  ائئئئئي فئئئئئي ا غةئئئئئم تهجئئئئئ  إلئئئئئى ظئئئئئه ي تطبيئئئئئ  االالتبئئئئئاه

 . ا  ماالةصت إليه المهاسة الحالية (.951، ص9115الايس  ،)
 :النتائج المرتبطة بالسؤال السادس -1-1

البطاريية  (WJ III)هيل توجيد فيرود ذات داللية إحصيائية بيي  متوسيطات أداء األطفيال عليى مقيياس 
 المعيارية تعزى إلى متغير العمر؟

لةتح   من صحة ا ا السؤال، تن استالمان االتباه التحةيل التباين ا حام  لماهفة الفه   بين 
  : لك اآلتية يبين،  الجما ل تباا  لمتغيه الامه أماء ا طفالمت سطات 
 بي  متوسطات أداء األطفال تبعًا للعمر فرودالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة ( 33)جدول 

المتوسط  العدد الفئة العمرية االختبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ المعياري 
 للمتوسط

 1.47 3.84 11.43 60 2 االستيعاب اللفظي

3 60 16.41 7.32 1.71 

3 62 19.03 .82 1.01 

3 62 22.24 3.70 1.49 

3 62 31.79 4.64 1.19 

3 63 34.93 3.67 1.42 

3 63 36.36 6.84 1.92 

التعلم البصري 
 السمعي

2 60 16.33 10.98 1.41 

3 60 17.81 10.76 1.38 

3 62 18.09 10.07 1.27 

3 62 21.38 12.46 1.58 

3 62 22.24 11.64 1.47 

3 63 23.33 8.18 1.03 

3 63 30.26 13.69 1.72 

 81. 6.31 7.61 60 2 العالقات المكانية

3 60 15.61 9.63 1.24 



061 

 

3 62 20.56 15.19 1.92 

3 62 22.77 11.19 1.42 

3 62 38.09 12.75 1.61 

3 63 41.01 7.73 .97 

3 63 44 10.22 1.28 

 23. 1.80 2.61 60 2 التركيب الصوتي

3 60 4.76 3.13 .40 

3 62 5.70 3.82 .48 

3 62 6.96 3.27 .41 

3 62 12.40 4.12 .52 

3 63 13.92 2.05 .25 

3 63 14.23 2.31 .29 

 08. 67. 1.41 60 2 تكوين المفهوم

3 60 2.61 2.74 .35 

3 62 3.04 2.57 .32 

3 62 3.56 1.99 .25 

3 62 10.45 5.65 .71 

3 63 10.33 4.17 .52 

3 63 12.90 4.19 .52 

 66. 5.13 6.30 60 2 المطابقة البصرية

3 60 14.95 12.53 1.61 

3 62 17.53 13.18 1.67 

3 62 21.56 12.87 1.63 

3 62 40.72 12.58 1.59 

3 63 43.03 6.64 .83 

3 63 45.74 6.82 .86 

 20. 1.61 1.40 60 2 عكس األرقام

3 60 2.93 3.15 .40 

3 62 3.62 3.59 .45 
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3 62 3.40 3.25 .41 

3 62 5.66 2.66 .33 

3 63 5.52 2.04 .25 

3 63 5.71 1.90 .23 

 31. 2.44 3.51 60 2 الكلمات الناقصة

3 60 5.93 3.49 .45 

3 62 7.06 3.85 .48 

3 62 7.35 3.32 .42 

3 62 13.40 4.37 .55 

3 63 13.84 3.00 .37 

3 63 14.57 2.88 .36 

الذاكرة العاملة 
 السمعية

2 60 1.25 .57 .07 

3 60 1.38 2.64 .34 

3 62 1.58 1.86 .23 

3 62 2.32 2.03 .25 

3 62 7.17 3.38 .42 

3 63 7.85 2.29 .28 

3 63 9 2.42 .30 

التعلم البصري 
 السمعي اآلجل

2 60 8.15 3.12 .40 

3 60 12.75 11.63 1.50 

3 62 12.98 7.14 .90 

3 62 18.40 14.09 1.79 

3 62 25.79 14.15 1.79 

3 63 30 10.06 1.26 

3 63 31.71 13.08 1.64 
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 0لمتغير العمر تبعاً ( WJ III)على مقياس  أداء األطفالحادي لدرجات نتائج اختبار تحليل التباي  األ( 33)جدول 
القيمة 
 االحتمالية

 ف
متوسط 

 مربعات ال
 درجات
 الحرية

 مربعاتالمجموع 
  

 مصدر
 التباي  

 

 االستيعاب اللفظي المجموعاتبي     35333.251 6 5888.87 250.89 1.111

 
 المجموعات داخل 9975.247 425 23.471

 كلي 45308.498 431 
التعلم السمعي  المجموعاتبي     8222.935 6 1370.48 01.91 1.111

 البصري

 
 المجموعات داخل 53680.229 425 126.306

 كلي 61903.164 431 
 العالقات المكانية المجموعاتبي     72167.962 6 12027.9 016.74 1.111

 المجموعات داخل 49654.851 425 116.835
 كلي 121822.813 431 

 التركيب الصوتي المجموعاتبي     8388.274 6 1398.04 011.86 1.111

 
 المجموعات داخل 3952.577 425 9.300

 كلي 12340.852 431 
 تكوين المفهوم المجموعاتبي     8201.872 6 1366.99 001.99 1.111

 
 المجموعات داخل 5239.647 425 12.329

 كلي 13441.519 431 
  المجموعاتبي     91768.473 6 15294.7 089.90 1.111

 المطابقة البصرية
 المجموعات داخل 46828.339 425 110.18

 كلي 138596.813 431 
 عكس األرقام المجموعاتبي     1005.334 6 167.556 68.14 1.111

 
 المجموعات داخل 3089.979 425 7.271

 كلي 4095.313 431 
 الكلمات الناقصة المجموعاتبي     7315.467 6 1219.24 011.91 1.111

 المجموعات داخل 4895.413 425 11.519
 كلي 12210.880 431 

الذاكرة العاملة  المجموعاتبي     4897.379 6 816.230 010.27 1.111

 السمعية

 
 المجموعات داخل 2286.841 425 5.38

 كلي 7184.220 431 
التعلم البصري  المجموعاتبي     31807.952 6 5301.32 46.19 1.111
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 السمعي اآلجل المجموعات داخل 52919.935 425 124.51

 كلي 84727.887 431 

 حصالية بين مت سطات أماء ا طفالتبين أن اجاك فه قا   ات ماللة إالساب  من ال ل الجم ل       
 من أصغهل التباهات الفهعية  اإلحتمالية الامه، حي  ةاجت ال ين لمتغيه تباا   (WJ III)عةى م يا  عةى 

 ،جم عات بجاء عةى ما ت من تن التح   من تجاج  التباين بين الم (0.0.) مست ك الماللة االفتهاضي
 :  لك  ف  الجم ل ا تي

 تبعًا لمتغير العمر نتائج اختبار ليفي  لتجانس التباي ( 61)جدول 
القيمة 
 االحتمالية

درجات 
 2الحرية 

درجات 
 1الحرية 

قيمة ف 
 ليفي 

 

 االستيعا  اللفيي 9.62 6 425 000.

 التعلم البصري السمعي 4.45 6 425 000.

 العالقات المكانية 10.03 6 425 000.

 التركي  الصوتي 10.08 6 425 000.

 تكوي  المفهوم 41.96 6 425 000.

 المطابقة البصرية 12.52 6 425 000.

 عكس األرقام 8.88 6 425 000.

 الكلمات الناقصة 4.20 6 425 000.

 الذاكرة العاملة السمعية 14.39 6 425 000.

 التعلم البصري السمعي اآلجل 14.33 6 425 000.
 

 

أصئغه مئن مسئت ك  االحتماليئة ال ينحي  ةاجت  ،يتبين من الجم ل الساب  أن الايجات غيه متجاجسة      
تبئئئاه الم اهجئئئات المتائئئمم  ، تئئئن اسئئئتالمان االه   بئئئين المت سئئئطات لحسئئئام الفئئئ (0،09)الماللئئئة االفتهاضئئئي 

 .الفه   بين المت سطاتاآلتي  يبين الجم ل ، لةايجات غيه المتجاجسة Cم جيت 
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 0تبعًا لمتغير العمر Cدونيت اختبار نتائج مقارنة  (33)الجدول 

  الفئة العمرية فرق المتوسطات القيمة االحتمالية

 2 3 *4.98 دال

 

 

 

  

 

 

 

 

 

االستيعاب 

 اللفظي

 3 *7.59 دال

 3 *10.808 دال

 3 *20.35 دال

 3 *23.503 دال

 3 23.93* دال

 3 *2.61 دال

3 

 

 3 *5.82 دال

 3 *15.37 دال

 3 13.31* دال

 3 *19.94 دال

 3 *3.20 دال

3 
 3 *12.75 دال

 3 *15.90 دال

 3 *17.33 دال

 3 *9.54 دال

 3 12.39* دال 3

 3 *14.123 دال

 3 *3.14 دال
3 

 3 3.33* دال

 غير دال

 

1.32 3 
3 

 3 2.12* دال

2 

 

 

 

التعلم السمعي 

 البصري

 3 1.33* دال

 3 3.13* دال

 3 3.91* دال

 3 3* دال

 3 12.39* دال

 3 28. غير دال

3 

 3 *3.57 دال

 3 *4.42 دال

 3 *5.51 دال

 3 *12.45 دال

 3 *3.29 دال

3 
 3 *4.145 دال

 3 *5.23 دال

 3 *12.17 دال

 3 85. دالغير 

 3 *1.94 دال 3

 3 *8.88 دال
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 3 1.09 دالغير 
3 

 3 *8.02 دال

 دال

 

*3.93 3 
3 

  2 3 *8 دال

 

 

 

 

العالقات 

 المكانية

 3 *12.94 دال

 3 *15.15 دال

 3 *30.48 دال

 3 *33.39 دال

 3 *36.38 دال

 3 3 *4.94 دال

 3 *7.15 دال

 3 *22.48 دال

 3 *25.39 دال

 3 *28.38 دال

 3 3 *2.21 دال

 3 *17.53 دال

 3 *20.45 دال

 3 *23.43 دال

 3 3 *15.32 دال

 3 *18.24 دال

 3 *21.22 دال

 3 3 *2.92 دال

 3 *5.90 دال

 3 3 2.93* دال

 2 3 *2.150- دال

 

 

 

  

 

 

 

 

 

التركيب 

 الصوتي

 3 *3.09- دال

 3 *4.35- دال

 3 *9.78- دال

 3 *11.30- دال

 3 *11.62- دال

 3 94. غير دال

3 

 

 3 *2.20 دال

 3 *7.63 دال

 3 *9.15 دال

 3 *9.47 دال

 3 *1.95 دال

3 
 3 *6.69 دال

 3 *8.21 دال

 3 *8.53 دال

 3 *5.43 دال
3 

 3 *6.95 دال
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 3 *7.27 دال

 3 *1.51 دال
3 

 3 *1.83 دال

 3 3 31. غير دال

 3 *1.20 دال

2 

 

 

 

 تكوين المفهوم

 3 *1.63 دال

 3 *2.14 دال

 3 *9.035 دال

 3 *8.92 دال

 3 *11.48 دال

 3 43. غير دال

3 

 3 1*95. دال

 3 *7.84 دال

 3 *7.72 دال

 3 *10.28 دال

 3 51. غير دال

3 
 3 *7.40 دال

 3 *7.28 دال

 3 *9.85 دال

 3 *6.88 دال

 3 *6.76 دال 3

 3 *9.34 دال

 3 1*118. دال
3 

 3 *2.45 دال

 3 3 *2.57 دال

 3 *8.65 دال

2 

 

 

 

 

المطابقة 

 البصرية

 3 *11.23 دال

 3 *15.26 دال

 3 *34.43 دال

 3 *36.73 دال

 3 *39.45 دال

 3 *2.58 دال

3 

 3 *6.61 دال

 3 *25.77 دال

 3 *28.08 دال

 3 *30.79 دال

 3 *4.03 دال

3 
 3 *23.19 دال

 3 *25.49 دال

 3 *28.21 دال

 3 *19.16 دال
3 

 3 *21.46 دال
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 3 *24.18 دال

 3 *2.31 دال
3 

 3 *5.02 دال

 3 3 *2.71 دال

 3 *1.53 دال

2 

 

 

 

 عكس األرقام

 3 *2.29 دال

 3 *2.003 دال

 3 *4.26 دال

 3 *4.123 دال

 3 *4.314 دال

 3 1*69. دال

3 

 3 *469. دال

 3 *2.727 دال

 3 *2.59 دال

 3 *2.78 دال

 3 225. غير دال

3 
 3 *2.03 دال

 3 *1.89 دال

 3 *2.08 دال

 3 *2.258 دال

 3 *2.120 دال 3

 3 *2.31 دال

 3 14. غير دال
3 

 3 *81. دال

 3 3 19. غير دال

 3 *2.41 دال

2 

 

 

 

 

 

الكلمات 

 الناقصة

 3 *3.54 دال

 3 *3.83 دال

 3 *9.88 دال

 3 *10.32 دال

 3 *11.05 دال

 3 1.13 غير دال

3 

 3 *1.87 دال

 3 *7.46 دال

 3 *7.907 دال

 3 *8.638 دال

 3 1*290. دال

3 
 3 *6.338 دال

 3 *6.776 دال

 3 *7.506 دال

 3 *6.048 دال
3 

 3 *6.486 دال
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 3 *7.216 دال

 3 1*837. دال
3 

 3 *1.168 دال

 3 3 730. غير دال

 3 *1.13 دال

2 

 

 

 

 

 

 

الذاكرة العاملة 

 السمعية

 3 *1.36 دال

 3 *2.07 دال

 3 *6.97 دال

 3 *7.607 دال

 3 *8.75 دال

 3 *897. دال

3 

 3 *939. دال

 3 *5.794 دال

 3 *6.473 دال

 3 *7.616 دال

 3 *741. دال

3 
 3 *5.596 دال

 3 *6.276 دال

 3 *7.419 دال

 3 *4.85 دال

 3 *5.534 دال 3

 3 *6.677 دال

 3 *689. دال
3 

 3 *1.822 دال

 3 3 *1.142 دال

 3 *4.60 دال

2 

 

 

 

 

التعلم السمعي 

 البصري اآلجل

 3 *4.83 دال

 3 *10.25 دال

 3 *17.64 دال

 3 *21.85 دال

 3 *23.56 دال

 3 23. غير دال

3 

 3 *5.65 دال

 3 *13.04 دال

 3 *17.25 دال

 3 *18.96 دال

 3 *5.41 دال

3 
 3 *12.80 دال

 3 *17.01 دال

 3 *18.73 دال

 3 *7.38 دال
3 

 3 *11.59 دال
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 3 *13.311 دال

 3 *4.209 دال
3 

 3 *5.923 دال

 3 3 1.71 غير دال

 :     دسساالنتائج السؤال المناقشة 

ا طفال عةى االالتباهات بين مت سطات أماء  أجه ي جم فه   ،الساب ة ي حظ من جتالي الجما ل       
الجم   التط ه لة مهات الماهفية م  الت من في عمةية مما يؤةم . تااك لمتغيه الامه الفهعية لةم يا 

إن جم  ال مهات الماهفية تبمأ من ال الم   تستمه ال ل ماظن حيا  الفهم  السةن التاةيمي، حي الامه   
ما لن تةن اجاك الةل أ   مست ك ا ه ال مهات يايم م  ايام  الامه الامجي  الت من في السةن التاةيمي 

 .قص ه في ال ظيفة المماغية

أن ال مهات  ، حي  افتهةاهاالالتبهية التي اجطة  مجها م  الجظ أيضا   جاءت الجتالي مت اف ة         
ن الجم  الماهفي في تاايم م  أ: ن الليء المؤةم ا  هأك عهيفي أ ،الماهفية تجم  م  الت من في الامه

الا ةية تتاايم  ض حا  إن ال مه  : الامه،  الماهفة مؤله من مؤلهات ال ةاء،  ا ا ما جال  ةسةه ي  ل
جما يؤال  باين االعتباه الجظه إلى  م  الامه، فال ةاء ال ي ا  بةمية اإلججاا  ج عيته بلةل مطة   ا 

 (.11ص ،4000 عهيفي،)ا م ه مجس بة إلى الجماعة الامهية التي يجتمي إليها من ج ّين ال ةاء عجمه 

  الماهفي بأن ةل ةما تت اف  الجتيجة الحالية م  ما أثبتته ماظن المهاسات الاةمية  جظهيات الجم      
 ,Reynold & Kamphaus) ؤةم أن ا ه ال مه  تجم  م  الامهاالالتباهات التي ت ي  ال مه  الا ةية ت

2003, p105.) 

 ،(6101) الطيطمهاسة ،   (6110)لةم يا  المهاسة ا ساسية م  جتالي   تتف  جتالي ا ه المهاسة      
 .ةمست يات الامهيةلتباا   الم يا عةى مااييه  ا ا يؤم  إلى ضه ه  الت ا   ،(6101) ال هعان مهاسة 

 ممان ال ةاء  الجم  الا ةي يامام ةةما ت من اإلجسان في الامه، إ ا ا مجسجن م  ا مم الجظه ، حي  
 .(البجالي) يمعن الصم  البجي  
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 :  ملخص النتائج -1-3
 م يئئا جتئئالي المهاسئئة صئئ حية اسئئتالمان  أظهئئهت (WJ III)   فئئي البيلئئة السئئ هية، إ  ةاجئئت جميئئ

 .ةضمن الحم م الطبياي  التفةطحااللت اء مهجات 

  االالتبئاهات الفهعيئة المة جئة لم يئا  بئين مال إحصئاليا  ملئت الجتئالي عةئى  جئ م اهتبئاط(WJ III) 
أظهئئئهت ةمئئئا (. 0.992 – 0.392)تها حئئئت مائئئام ت االهتبئئئاط بئئئين ، حيئئئ  التحصئئيل المهاسئئئي  

االالتبئئئئئاهات الفهعيئئئئئة المة جئئئئئة لم يئئئئئا          ة جئئئئئة جئئئئئ م اهتبئئئئئاط بئئئئئين هافئئئئئن لةمصئئئئئف فات المالمهاسئئئئئة 
(WJ III)  ةمئئا أظهئئهت المهاسئئة (0.591 – 0.321)تها حئئت مائئام ت االهتبئئاط بئئين ، حيئئ ،

االالتبئاهات الفهعيئة    ،(CogAt)التمهيمية مئن االتبئاه ال ئمهات الماهفيئة بطاهية ال ج م اهتباط بين 
 .(1.987 – 1.811)تها حت ماام ت االهتباط بين  حي  ،(WJ III)المة جة لم يا  

 م يئا  الجتئئالي أن  أظهئهت(WJ III)، ،  جتئئالي االتسئئا  (: 9)مئئن الئ ل  يتصئي بالصئئم  البجيئ
ط ل التبئئئاهات الفهعيئئئة  اهتبئئئا الئئئماالةي؛  الئئئ   أظهئئئهت  جئئئ م اهتبئئئاط بئئئين ةئئئل بجئئئم  المهجئئئة الةةيئئئة

: (الصئم  بماللئة الت ئمن فئي الامئئه) التغيئهات التط هيئة( 4. )ا  باضئاالالتبئاهات الفهعيئة مئ  باضئها 
التحةيئئل ( 3)ألئئاهت الجتئئالي إلئئى  جئئ م فئئه   بئئين الفلئئات الامهيئئة،  لصئئالح الفلئئة الامهيئئة ا ةبئئه، 

مئئن التبئئاين %( 14.36) فسئئهت مئئا مجم عئئه عئئامةين جئئ م ف ئئم تبئئين مئئن الئئ ل التحةيئئل : الائامةي
  .الةةي

  (1.796 – 1.229)، تها حئت بئين عاليئة يتصئي بمؤلئهات ثبئات الم يئا ألاهت الجتالي إلئى أن 
 .طهي ة ألفا ةه جباخباستالمان 

  (778 -. 962)تها حئئت بئئين يتصئئي بمؤلئئهات ثبئئات مهتفائئة  الم يئئا ألئئاهت الجتئئالي إلئئى أن. ،
 .(1.799 – 1.977)تها حت بين  بطهي ة اإلعام بيجما قين ماامل الثبات 

  تبائا  لمتغيئه الامئه،  ا طفئالماء أأظههت جتالي المهاسئة  جئ م فئه   ج اهيئة بئين مت سئطات ةما
 ائئئ ا يلئئئيه إلئئئى أن . الجئئئج  تبائئئا  لمتغيئئئه ا طفئئئالبيجمئئئا لئئئن يظهئئئه فئئئه   بئئئين مت سئئئطات أماء 

 (WJ III)م يئا  ييا بين الفلئات الامهيئة،  بجئاء عةئى  لئك يمةئن اعتمئام قامه عةى التم الم يا 
 .الا ةية في البيلة الس هية،  تامين جتالجه عةى المجتم  ا صةي ةأما  ل يا  ال مهات
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  سج ات 1حتى عمه  تينسجمن عمه  لةم يا  هتم مليجية  عمهيةجهك الحص ل عةى مااييه. 

 :مقترحات البحث -2

،   لك لةتح   مئن مئمك م ءمتئه لفلئات عمهيئة الماياه  الم يا ا ا  لت جينإجهاء المايم من المهاسات  -
 .أالهك

 .عةى فلات عمهية مالتةفةمن الم يا   التلاليصية  التحصيةية البطاهية الم ساة ت جين  -

     ع ةيئئئا ، ين أالئئهك ةئئئالمتف قين  المتالةفئئ عيجئئاتمئئئ   الم يئئا جئئهاء المايئئم مئئئن ا بحئئا  عةئئى ائئئ ا إ -
 .صا بات التاةن

االستفام  من الم يا  في الايامات الجفسية  مهاةا اإلهلئام الجفسئي، حيئ  يمةئن إعطئاء صئ ه  مفصئةة  -
عئئن ال ئئمهات الماهفيئئة لألطفئئال تسئئهل عةئئى ال ئئالمين فئئي ائئ ه الايئئامات  المهاةئئا اتالئئا  ال ئئهاهات المجاسئئبة 

الهعاية الالاصئة أ  إلحئاقهن ببئهامي الاصئة، ائ ا مئ  اإللئاه  إلئى بلأن ا ه الحاالت، ة ضاهن في مهاةا 
أجئئه سئئئية ن مئئئن المجاسئئئم بطبيائئة الحئئئال االسئئئتااجة بئئئأم ات  م ئئئايي  أالئئهك،  عئئئمن االقتصئئئاه عةئئئى ائئئ ا 

 .الم يا  في اتالا  ال هاهات
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 ملخص البحث باللغة العربية

 : مقدمة -

ظههت  حي  ،إحمك التط هات السية ل جية في ال هن الالهين ام مهاسة ال مهات الماهفيةت     
حين ظهه م يا  سيم ن  بيجيه لة ةاء  9102م  بمايات عان  ا ساليم السية متهية ل يا  ا ه ال مهات

لة مهات الماهفية ،  بجيت الم ايي  المستالممة ل لك باالعتمام عةى تاهيفات متج عة  غيهاا من الم ايي 
بأجها "، حي  عهفها الاةماء ال ين قمم ا تاهيفا  لها ياتبه سبيهمان من أ الل  ،قممها عةماء عةن الجف 

 ." المتاة اتال مه  عةى إمهاك الا قات 

من أامية في الةلي عن ال مهات الماهفية  الا ةية ال مهات الماهفية م ايي  جظها  لما تتمت  به       
هبية مالتةفة  الت ا  مااييه  باضها في بيلات ع ت جين لتامم ا غهاة التي تستالمن بها، ف م تن  لألفهام

ص ه أالهك من  لتاييه مااالت المحا الت جاهية  ،في باة البةمان الاهبية لألماء عةى ا ه الم ايي 
 مة ك   م يا  اياهية من البطاهية الم اييهمن ا ه المحا الت لت م  سة تا، ل ا فإن ا ه المهاايي ا ه الم 

 .    سج ات في البيلة المحةية" 1-4"عةى أطفال من أعماه لماهفية ج جس ن الثال  لة مهات ا -

 :أهمية البحث

 :تجب  أامية البح  في الج اط التالية      

 ات قيئا  جفسه،  الم ض ع الئ   يتصئمك ل ياسئه،  حاجئة البئاحثين فئي سئ هية  م ات  الم يا أامية  -
 .الصالص سية متهية عالية

من أحم  الم ايي  فئي تلئاليص ال ئمهات الماهفيئة،  مئن أفضئةها عةئى مسئت ك  ((WJ III م يا يام  -
فئئي أغئئهاة متائئمم  تتمثئئل فئئي تلئئاليص ال ئئمهات الث افيئئة،  ال ئئمهات الماهفيئئة، يمةئئن اسئئتالمامها    الائئالن،

  .ميين  الم ا بين      صا بات التاةن التلاليص اإلةةيجيةي لألفهام، ةما يستالمن م  ا فهام الاا

ا ا الم يا  في البيلة  تتجا ل ل مهاسة ، إ  يام ا ا البح  أالبح  جم  الم يا  ال   يم ه ح له -
  .(في حم م عةن الباحثة)المحةية 
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ممك االستفام  من جتالي ا ا البح ، في إجهاء بح   ميماجية أالهك،  أيضا  إلىتهج  أامية البح   -
 . عةى عيجات أالهك مالتةفة من المجتم  الس ه 

 . سج ات" 1-4"أامية الجتالي المتمثةة بإعمام ص ه  س هية لةم يا ، الاصة لةممك الامه   -

 :أهداف البحث

ليجاسم  (WJ III)ح ل تاييه البطاهية الماياهية من م يا  يتهةا الهمي الهلي  له ا البح         
عمام مليل يتضمن الص ه  الس هية الماملة  مااييهاا،  سايا  لة ص ل إلى ا ا الهمي ، البيلة الس هية  ا 

تن استالها  مااييه أ لية  ، ةما مان طهال  عم، باستالتهةا االاتمان في استالها  مالالت الصم   الثبات
 .سنوات في محافظة دمشق (9 – 6) أعماهلألطفال من 

 :أسئلة البحث

 :يأتييمةن تحميم أسلةة البح  بما        

 ؟ لمك أفهام عيجة البح  البطارية المعيارية (WJ III) م يا ماام ت صم   ما مؤلهات -

 ؟ لمك أفهام عيجة البح  البطارية المعيارية (WJ III)م يا  ماام ت ثبات ما مؤلهات  -

 (WJ III) م يا  لبج م ا  لي الاامةي التحةيل من استال صها يمةن التي مؤلهات البجية الاامةية ما -

 ؟ البطارية المعيارية

 ؟ البطارية المعيارية (WJ III)لم يا  ما لةل الت اي  ال   تاطيه الص ه  الس هية  -

بين مت سطات أماء ال ة ه  اإلجا  تبهه استالها  مااييه لةل  ال ت جم فه    ات ماللة إحصالية -
 ؟ البطارية المعيارية (WJ III)م يا  عةى مجهما 

البطارية  (WJ III)م يا  أماء ا طفال عةى ال ت جم فه    ات ماللة إحصالية بين مت سطات  -

 الامه؟ تااك إلى متغيه المعيارية
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 :منهج البحث

 :بجاجبين ت إجهاءات تجفي  البح تمثة   ،تحةيةي صفي البح   أن مجهي       

 : نيريالجان  ال -

 تهجمة مليل  أساسه الجظه ،  م يا تصي ال ،مهاسة  صفية تحةيةية الم يا من ال ل مهاسة        
،  الطهال  المتباة في ت صي صم  االالتباه  ثباته،  تحميم مجاالت ا صةي  مهاجاته الم يا 

ساب ة باإلضافة إلى عهة المهاسات الم ض ع المهاسة، ع إلى ا مبيات  ات الصةة ب الهج  مامه، الاست
 .يجتهي إليها البح  الحالي م اهجتها بالجتالي التي  م يا المتاة ة بال

 :اآلتي يتضمن  :ميدانيالجان  ال -

لها الصالص الايجة ا ساسية  ،عةى عيجة استط عية البطارية المعيارية (WJ III)م يا   تطبي  -9
 .لةتأةم من  ض ي تاةيماته،  ال ق ي عجم أان الصا بات التي قم تجلأ أثجاء التطبي  ،جفسها

 .إجهاء المهاسات ال امة لحسام ماام ت الصم   الثبات -4

الضاع  البطارية المعيارية (WJ III)م يا   تطبي  -3 عةى عيجة أساسية مسح بة بطهي ة عل الية،  ا 
 .الجتالي المتحصةة لةمهاسة  التحةيل في ض ء ا اماي المهس مة لةبح  الحالي

 : مجتمع البحث وعينته

محافظئئة  المئئماه  الهسئئمية فئئي  الهيئئاةطفئئال فئئي الحضئئاجة   يتئئألي مجتمئئ  البحئئ  مئئن جميئئ  ا        
   :إلى سج ات، أما عيجة البح  فت سن (9-6)أعماهان بين ا ي ممن تته  ،ممل 

  :عينة استطالعية -

 .   طفةة من أطفال الحضاجة  الهياة  المماه  الهسمية في محافظة ممل  طفل (21)مؤلفة من 

  :عينة الصدد والثبات -

 .طف    طفةة   (094) إلتمان المهاسة السية متهية ُطب  االالتباه عةى عيجة مؤلفة من
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 : عينة التعيير -

المماه  الهسمية الحضاجات  الهياة   من عيجة عل الية، سحبت من  التاييه ةجهك االتياه عيج
 .طف    طفةة (486) التاييه  قم بةغ مجم ع أفهام عيجة. بمحافظة ممل 

 :أدوات البحث

 :ا م ات المستالممة في البح  اي      

أما  البح  ا ساسية، ال   قامت الباحثة بمهاسته  ،  ا البطارية المعيارية (WJ III)م يا   -
 .اعتماما  عةى الجسالة ا صةية

 . محةا   ما  البح  المة جةاالتباه هافن لةمصف فات المتتاباة  -

 . محةا   ما  البح  (CogAt)االتباه ال مهات الماهفية البطاهية التمهيمية من  -

 .التحصيل المهاسي محةا   ما  البح  -

 :البحث حدود

 . سج ات( 1-4)تها حت أعماهان بين  ال ين طفال،ا تن تطبي  البح  عةى  :بشريةالحدود ال -

محافظئئئة التاةئئئين ا ساسئئئي فئئئي  مئئئماه   حضئئئاجات  هيئئئاةتئئئن تطبيئئئ  البحئئئ  فئئئي  :مكانييييةالحيييدود ال -
 .ممل 

 (. 6104 -6108 )ي المهاسان اتتمثل بال ،ضمن حم م امجية بح ال تطبي جهك  :زمانيةالحدود ال -

 : مصطلحات البحث

ي ي  ا ا االالتباه ال مهات الماهفية عجم ا فهام من عمه  (:البطارية المعيارية)اختبار القدرة المعرفية 
  :عةى عله االتباهات فهعية يلمل  ، 4009 جله عان سجة،  10إلى  4
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الةفظي أهباة م ايي   االستيااما  قمه  ماهفة المفهمات  تط ه الةغة،  تضمن  :االستيعا  اللفيي
 ةل م يا  فهعي ي ي  سمة . هامفات،  المتطاب ات،  التلابهات الةفظيةالمفهمات المص ه ،  المت: فهعية

 .ي تط ه الةغةمالتةفة ف

عةى الم ايي  ا هباة الفهعية التي يح  ها الطفل الةةية أجه المهجة : يعرف االستيعا  اللفيي إجرائياً 
التلابهات  –المتطاب ات  –المتهامفات  –المفهمات المص ه  ) (WJ III)م يا  من  الةفظيل ستياام 

 (.الةفظية

،  االستمعاء ط يل الممك،  يطةم من البصهية  السماية ا  قمه  التالاين: التعلم البصري السمعي
التاةن البصه    يهتبط. المفح ص التاةن،  التالاين،  استمعاء سةسةة من التهابطات السماية البصهية

 .السماي ب اةه  المااجي،  تاةن ا لغاا  استمعالها

أجه المهجة التي يح  ها الطفل عةى م يا  التاةن البصه  : يعرف التعلم البصري السمعي إجرائياً 
 .(WJ III)م يا  السماي من 

التفةيه البصه  المةاجي،  اي ال مه  عةى ةلي الا قات البصهية المةاجية،  أ : العالقات المكانية
 تامام الصا بة م  .  تتمثل ب مه  المفح ص لةتاهي عةى قطاتين أ  ث   قط  تلةل الهمي المطة م

 .قةم الهس ن  تم يهاا،  التي تبم  أةثه تلابها  في المظهه

هجة التي يح  ها الطفل عةى م يا  الا قات المةاجية من أجه الم: تعرف العالقات المكانية إجرائياً 
 .(WJ III)م يا  

يطة  عةيه الماالجة الص تية،  اي مهاه  المفح ص عةى التهميا الص تي  تهةيم : التركي  الصوتي
الم اط  الص تية،  يستم  المفح ص إلى سةسةة من الم اط  الص تية،  باماا يطةم مجه تهةيم 

 .ماتا ص ات م  الةة

م يا  أجه المهجة التي يح  ها الطفل عةى م يا  التهةيم الص تي من : يعرف التركي  الصوتي إجرائياً 
(WJ III). 

 .المبجي عةى المجط   االستجتا قمه  تة ين المفه ن باالعتمام عةى قمه  االست هاء : تكوي  المفهوم
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م يا  أجه المهجة التي يح  ها الطفل عةى م يا  تة ين المفه ن من : يعرف تكوي  المفهوم إجرائياً 
(WJ III). 

 ت ي  سمة الفاالية الماهفية البصهية، . يطة  عةيها سهعة الماالجة البصهية :المطابقة البصرية
 . السهعة التي يستطي  المفح ص فيها تمييا الهما البصه 

( 4+9)أجه المهجة التي يح  ها الطفل عةى م يا  المطاب ة البصهية  :عرف المطابقة البصرية إجرائياً ت
 .(WJ III)م يا  من 

 يابه عن م مه  المفح ص .  اةه  قصيه  الممك  ممااا،  قيا  ال اةه  الاامةةاليتاة  ب: عكس األرقام
جهاء الامةيات الا ةية عةيها  .عةى ت ةه ا هقان،  ا 

   م يا  أجه المهجة التي يح  ها الطفل عةى م يا  عة  ا هقان من : يعرف عكس األرقام إجرائياً 
(WJ III).   

 تمثل قمه  المفح ص عةى التحةيل السماي . يطة  عةيها قمه  الماالجة السماية :الكلمات الناقصة
 اإلغ   السماي،  ال عي الص تي،  التهميا الص تي، حي  يطةم من المفح ص سماع ةةمات لها 

 .م ط  ص تي مف  م أ  أةثه،  يطةم مجه التاهي عةى الةةمة ةامةة

م يا  جة التي يح  ها الطفل عةى م يا  الةةمات الجاقصة من أجه المه  :عرف الكلمات الناقصة إجرائياً ت
(WJ III). 

قمه  المفح ص عةى االستماع لسةسةة فيها أهقان  السماية ت ي  ال اةه  الاامةة :الذاكرة العاملة السمعية
 ةةمات،  يحا ل المفح ص تالاين الماة مات،  يةهه أ ال  ا لياء بتهتيم تسةسةي، ثن ا هقان بتهتيم 

 . ت ي  ال مه  عةى االحتفاظ بالماة مات. تسةسةي

م يا  ال اةه  الاامةة أجه المهجة التي يح  ها الطفل عةى  :تعرف الذاكرة العاملة السمعية إجرائياً 
 .(WJ III)م يا  السماية من 

ط يل الممك،   اةه  المااجي،  تمثل قمه  البصه  قمه  االستمعاء : التعلم السمعي البصري اآلجل
 .المفح ص عةى إعام  تاةن التجمياات
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المهجة التي يح  ها الطفل عةى م يا  التاةن السماي  إجه: إجرائياً  يعرف التعلم السمعي البصري اآلجل
 .(WJ III)م يا  البصه  اآلجل من 

 :نتائج البحث

صالح ل ستالمان في  (WJ III)م يا   البطاهية الماياهية منباعتمام المهاسة الميماجية تبين أن       
تت اع بين أفهام عيجة  البطاهيةالبيلة الس هية،  يمةن ال ث   بجتالجه ة ن مهجات الص ه  الس هية من 

التي  قات ، البح  قهيبا  من الت اي  الطبياي،  مل عةى  لك الهس ن البياجية  قين االلت اء  التفةطح
عةى  الم يا ضمن الحم م الطبياية،  من ثن يمةن تامين الجتالي التي تن الت صل إليها جتيجة تطبي  

 .أفهام المجتم  ا صةي منالايجة 

 : اي عم  طه  ف   بمؤلهات ثبات عالية البطاهية الماياهية من الم يا  اتصايالجتالي إلى  ألاهت  

 .(1.796 – 1.229)بين  ماام ت الثباتتها حت حي  ، باستالمان طهي ة ألفا ةه جباخ الثبات -

 بئئينبطهي ئئة سئبيهمان بئئها ن تها حئت مائئام ت ثبئات التجالئئة الجصئفية الثبئات بطهي ئئة التجالئة الجصئئفية،  -
وهةةةةي  (1.799 – 1.977)، بيجمئئئئا قئئئئين ماامئئئئل الثبئئئئات بطهي ئئئئة اإلعئئئئام  تها حئئئئت بئئئئين .(778 -. 962)

 .معامالت ثبات جيدة

 فيما يتاة  بالصم ، جهك التح   من الصم  بام  طهال ،  اي صئم  المحتئ ك بائهة البطاهيئة       
 الصم  الت امئي مئن الئ ل االهتبئاط بئين االالتبئاهات الفهعيئة مئن  ،الماياهية من الم يا  عةى المحةمين

  المةئئئئ ن الم يئئئئا   عئئئئمم مئئئئن المحةئئئئات، حيئئئئ  تها حئئئئت مائئئئام ت االهتبئئئئاط بئئئئين الم يئئئئا   محئئئئك هافئئئئن
 – 1.811)تها حئئئئت بئئئئين ال ئئئئمهات الماهفيئئئئة البطاهيئئئئة التمهيميئئئئة مئئئئن ،  مئئئئ  محئئئئك (0.591 – 0.321)

 (.0.992 – 0.392)بين   تها حتسي  م  محك التحصيل المها .(1.987

ةما أظههت البح   ج م  ين،امةعسفه التحةيل الاامةي االستةلافي  ج م أما الصم  البجي   ف م أ      
ط االالتباهات الفهعية م  باضها ات الفهعية من الم يا   اهتبااهتباط بين ةل بجم  المهجة الةةية ل التباه 

 .ا  باض
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تااك لمتغيه  الم يا عةى  ا طفال ج م فه   مالة إحصالية في أماء  المهاسةلاهت جتالي ةما أ      
ةما تن . تااك لمتغيه الجج  الم يا عةى  ا طفالبيجما لن تظهه البح   ج م فه   بين أماء . الامه

 .الماياهية عةى الم يا لمهجات يجية  ااستالها  الهتم الميل

 :مقترحات البحث

،   لك لةتح   مئن مئمك م ءمتئه لفلئات عمهيئة الماياه  ا ا الم يا  لت جيناسات إجهاء المايم من المه  -
 .أالهك

 .ت جين البطاهية الم ساة من الم يا  عةى فلات عمهية مالتةفة -

أالئئهك ةئئئالمتف قين  المتالةفئئين ع ةيئئئا ،       عيجئئاتإجئئهاء المايئئم مئئئن ا بحئئا  عةئئى ائئئ ا الم يئئا  مئئئ   -
 .صا بات التاةن

من الم يا  في الايامات الجفسية  مهاةا اإلهلئام الجفسئي، حيئ  يمةئن إعطئاء صئ ه  مفصئةة االستفام   -
عئئن ال ئئمهات الماهفيئئة لألطفئئال تسئئهل عةئئى ال ئئالمين فئئي ائئ ه الايئئامات  المهاةئئا اتالئئا  ال ئئهاهات المجاسئئبة 

إللئاه  إلئى بلأن ا ه الحاالت، ة ضاهن في مهاةا الهعاية الالاصئة أ  إلحئاقهن ببئهامي الاصئة، ائ ا مئ  ا
ى ائئئ ا أجئئه سئئئية ن مئئئن المجاسئئئم بطبيائئة الحئئئال االسئئئتااجة بئئئأم ات  م ئئئايي  أالئئهك،  عئئئمن االقتصئئئاه عةئئئ

 .الم يا  في اتالا  ال هاهات
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 /2/ملحد 

 0منها عينةالجرى سح   المدارس االبتدائية التيو  الحضانات والرياضأسماء 

 الحضانة أو روضة أو مدرسةاسم  الرقم اسم الحضانة أو روضة أو مدرسة الرقم

 حضاجة بهاعن آ اه 90 الساام  حضاجة ه ضة  9

 ماهم اللهيم باسل ا سم 99 م حة البليهه ضة  حضاجة  4

 ممهسة تطبي ات مسةةية 94 البال الاه بةه ضة  3

 ممهسة عاللة الباع جية 93 حضاجة  ه ضة ليم  بيهم 2

 محمم عةي الجااله ممهسة  92 حضاجة  ه ضة م جتي ة تيي 9

 ممهسة  ليم بن عبمالمةك 99 حضاجة  ه ضة مميهية التهبية 6

 ممهسة ماهية ال بطية 96 ممهسة عبا  الحامة 5

 ممهسة ابن ا ثيه 95 ممهسة جهةة ايمان 1

   ممهسة محمم ا لمه 1
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The summary of the research 

Introduction: 

      The study of cognitive abilities is one of the most important  psychological 

developments in the twentieth century, where psychometric methods to measure 

these abilities started by the  beginnings of 1904; Simon and Binet scale of 

intelligence and other standards appeared. And these  metrics were built  and used 

depending on a variety of definitions of cognitive abilities provided by 

psychologists. And Spearman is one of the first scientists who gave it a definition, 

as defined "as the ability to perceive relationships and belongings". 

      And because of the importance of these measures in the detection of cognitive 

abilities and mental health of individuals and the multiplicity of purposes that are 

used, rationing in some environments was done in different Arab countries, where 

in others they derived standards of performance on these metrics. And attempts are 

still underway to reproach other images of these metrics, Therefore, this study is 

one of these attempts to reproach battery of standard gauge Woodcock - Johnson 

III cognitive abilities of children of ages "2-8" years in the local environment. 

The importance of research: 

The importance of research is in the following points: 

 The importance of the Gauge itself and the topic that addresses the 

measurement, and the need for researchers in Syria for the instruments of 

high psychometric properties. 

 The scale of (WJ III) is the latest standards in the diagnosis of cognitive 

abilities, and the best in the world. It can be used for multiple purposes in the 
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diagnosis of cultural capacity, cognitive abilities, and the clinical diagnosis 

of individuals,  it is also used with ordinary people and talented and those 

with learning difficulties. 

 Gauge Quality, which revolves around the search, as this research is the first 

study deals with this measurement in the local environment (within the 

limits of science researcher). 

 The importance of the research to the extent also benefits from the results of 

this research, conducting research in other field, and on the other samples 

from different Syrian society. 

Research objectives: 

 The main objective of this research concentrates on the arranging  the 

gauge's standard battery to fit (WJ III) and the Syrian environment. And the 

preparation to an manual that includes the image of the Syrian modified 

standards, and in order to reach this goal, the  focus is on the extraction of 

semantics validity and reliability by using several methods, these extracted 

standards were set for children of primary age (2-8 years) in the province of 

Damascus. 

Research questions: 

        We can  identify research questions by including the following: 

 What are the implications transactions sincerity of (WJ III) of the gauge 

battery standard among the members of the research sample ? 

 What are the implications stability coefficients of (WJ III) of the gauge 

battery standard among the members of the research sample ? 
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 What the implications of global honesty that can be drawn from the analysis 

of the terms of the initial global gauge of (WJ III) of the gauge battery ? 

 Is this approach of (WJ III) close to the Standard Battery, and What form of 

distribution is there which gives the image of the Syrian gauge of (WJ III) ? 

 Are there any statistically significant differences between the averages of 

children's performance on a scale (WJ III) standard battery due to the 

variable gender ? 

 Are there any statistically significant differences between the mean 

performance of children on a scale (WJ III) standard battery due to the 

variable age ? 

Research Methodology: 

      The research methodology and descriptive analytical, and procedures for 

implementing the search was in two aspects: 

The theoretical side: 

      Through the study of Gauge descriptive analytical study, describing the Gauge 

and the basis of the theoretical part, the translation of the original manual Gauge, 

the methods for finding sincerity test and persistence, and to identify areas of use, 

and refer to the relevant literature to the subject of the study, in addition to 

displaying previous studies on the scale that are compared to the results that will 

end the current research. 

Field Aspect: which includes the following: 

 The application of gauge (WJ III) standard battery on a reconnaissance sample, 

have the same basic characteristics of the sample, to ensure clarity of 

instructions, and stand at the main difficulties that may arise during the 

application. 
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 Conducting necessary studies to calculate the factors of validity and reliability. 

 Applying a measure (WJ III) standard battery on a core sample drawn at 

random, and subjecting the results obtained for the study and analysis in the 

light of the set targets for the current search. 

The research appointed community: 

      The community of the research consists of all children in the nursery, 

kindergartens, and public schools in the province of Damascus, between the ages 

of (2-8) years, and the research sample should be divided into: 

Exploratory sample: 

      Consisting of 60 boys and girls from pre-school children, kindergartens, and 

public schools in the province of Damascus. 

Validity and Reliability Sample: 

      To complete the psychometric study, the test was applied to a sample of 174 

boys and girls. 

The Modifies Sample: 

      The modifies sample was selected from a random sample, pulled from 

nurseries and Riyadh and Damascus governorate of public schools. The total 

number of members of the calibration sample (432) boys and girls. 

The Research Tools: 

 Scale (WJ III) standard battery, a basic search tool, which the researcher study is 

depending on the original copy. 
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 Raven's matrices test consecutive colored touchstone for the search tool. 

 Battery preliminary test of cognitive abilities (Cog At) touchstone for the search 

tool. 

 Academic achievement touchstone for Search Tool. 

Find the limits: 

 Human boundaries: The search was applied on the children, who ranged in age 

between (2-8) years. 

 Spatial boundaries: The search was applied  in nurseries and kindergartens and 

schools of basic education in the province of Damascus. 

 Temporal boundaries: The search was applied  within the limits of time, is the 

academic year (2013-2014). 

      The adoption of the field study shows that the battery is the standard of measure 

(WJ III) in favor of the use of the environment in Syria, and the fact that its results 

can be trusted according to the Syrian degrees since  the battery is distributed 

among the members of the research sample close to a normal distribution. This is 

indicated by the charts and the values of sprains and splaying, which occurred 

within normal limits, and then the results can be generalized. That was reached as a 

result of the application of the sample on the scale of the original members of the 

community. 

      The results indicated the standard battery of indicators that measures high 

fastness according to several methods, namely: 



VI 

 

 Consistency using Cronbach's alpha method, where reliability coefficients 

ranged between (0.667 - 0.982) 

 Consistency using  middle retail method, stability coefficients ranged retail 

middle retail method between Spearman Brown (826. - 993.), while the values 

of reliability coefficient ranged between Reloads manner (0.799 - 0.977), a good 

stability coefficients. 

 Regarding truth, honesty has been verified by several methods, which ratified 

the battery content display on the standard scale of arbitrators. 

 Honesty correlation:  through correlation between the subtests of the scale and 

number of issues, where the correlation coefficients ranged between measure 

and test Raven colored (0.348 - 0.759), and with the preliminary test of the 

battery of cognitive abilities ranged between (0.300 - 0.839). However 

touchstone of academic achievement ranged between (0.314 - 0.514). 

 The structural honesty has resulted in exploratory factor analysis and presence of 

workers, research has also shown a correlation between each item and the total 

score for the sub-scale tests and subtests correlation with each other. 

 The study results indicated the presence of statistically significant differences in 

the children's performance on the scale due to the variable age. While the 

research did not show the existence of differences between the performance of 

children on the scale due to the gender variable. As has extracted Percentile 

ranks and grades on the standard scale. 

Research suggestions:  



VII 

 

 Having further studies on this scale, in order to verify its suitability for other age 

groups. 

 Rationing extended battery of  the scale to different age groups. 

 The use of the scale for the purpose of diagnosing cognitive abilities. 

 Having further research on this scale with other categories; the distinguished 

ones, the mentally retarded, and people with learning difficulties. 

 Taking advantage of the scale in psychiatric clinics and centers and in 

psychological counseling, where they can give a detailed picture of the cognitive 

abilities of the children to make it easier for those who in these clinics and 

centers to take appropriate decisions on these cases, like setting them  in private 

care centers, or enroll them in special programs, this would be of course, by 

using the appropriate tools and other measures; and not to be limited on this 

measure only in making decisions. 


