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 الختبارات العربية للنسخة السيكومرتية اخلصائص
 األردن يف (WJ III) املعرفية جونسون وودكوك

استخراج الخصائص السيكومترية  إلىىدفت ىذه الدراسة  _الممخص
في  (WJ III) لمنسخة العربية الختبارات وودكوك جونسون المعرفية

( مفحوصًا ومفحوصة، تم 220األردن. وطبقت الدراسة عمى )
، وست مدارس ثانوية من مديريات ابتدائيةاختيارىم من ست مدارس 

لدراسة تم تربية عمان األولى والثانية والثالثة. ولتحقيق أغراض ىذه ا
( فقرة 400العشرة، والمكونة من ) لالختباراتتطبيق النسخة العربية 

عمى أفراد الدراسة، وتم تجريب المقياس، واستخرج معامل صعوبة 
 .فقرات االختبارات ومعامل تمييزىا، واستخرجت دالالت الثبات لو

وأظيرت نتائج التحميل العاممي لممقياس باختباراتو العشرة أن ىذه  
ختبارات أحادية البعد. كما تمت  المقياس بدالالت صدق تالزمي اال

وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات  إلىمقبولة، حيث أشارت النتائج 
داللة إحصائية بين أداء المفحوصين عمى اختبارات القدرات المعرفية 

(، 1باستثناء اختباري؛ المفردات المصورة، والمطابقة البصرية )
ومستواىم األكاديمي بمواد المغة العربية والرياضيات والعموم العامة، 

ظيرت النتائج وجود عالقة وتمت  المقياس بدالالت صدق بناء، حيث أ
ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين أداء المفحوصين عمى 

وجود عالقة  إلىاختبارات القدرات المعرفية، وأشارت النتائج كذلك 
ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين عوامل نظرية كاتل وىورن 

ارات وكارول الرئيسة والفرعية وفقًا ألداء المفحوصين عمى اختب
القدرات المعرفية، وأثبتت نتائج الدراسة أنموذج نظرية كاتل وىورن 

 .وكارول في قياس القدرة المعرفية
وفي ضوء ىذه النتائج، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات من 
أبرزىا: إجراء المزيد من الدراسات الشتقاق معايير لمنسخة العربية 

 .في األردن (WJ III) الختبارات وودكوك جونسون المعرفية
: وودكوك جونسون؛ القدرات المعرفية؛ مقاييس مفتاحيةالكممات ال

 .الذكاء
 المقدمة. 1

ظيرت األساليب السيكومترية لقياس القدرات العقمية م        
و ـــــــــورد بينيـــــــــحين ظير مقياس ستانف 1904بدايات عام 

 (The Stanford-Binet Intelligence Scale)اءــــــــلمذك
أساليب قياس فردية،  إلىوتطورت ىذه األساليب بعد ذلك  .[1]

تطبق عمى مفحوص واحد، وأخرى جمعية، تطبق عمى عدد 
كبير من المفحوصين في وقت واحد، ولعل من أىم االختبارات 
 الفردية وأكثرىا شيوعًا اختبار بينيو لمذكاء، ومقياس وكسمر

(Wechsler)مان، ومقياس كوف (Kaufman Assessment 

for Children) لينوي لمقدرات إ، ومقياس مكارثي، ومقياس
ومن االختبارات الجمعية اختبار  (ITPA). السيكولوجية الفارقة

 ، واختبار بيتا(Alpha) ، واختبار الفا(CAT) القدرات المعرفية
(Beta)واختبار كاليفورنيا لمنضج العقمي ، (CIMM) واختبار ،
 Otis-Lenon Mental)ولينون لمقدرات العقمية العامةأوتس 

Ability Test)واختبار ىنمون ونمسون لمقدرات العقمية ، (H-

NT)واختبار كالمان واندرسون لمذكاء ، (KAT) واختبار رافن ،
  (SPM). لممصفوفات المتتابعة

 Woodcock-Johnson III وفيما يتعمق بمقياس       
 Richard W. Woodcockقبللمقدرات المعرفية فقد نشر من 

& Mary Bonner Johnson  وعرف باسم 1977في عام ،
 التربويةجونسون السيكولوجية  - بطارية وودكوك

Woodcock-Johnson Psycho-Educational Battery 

(WJPEB) وكان ىذا المقياس يقتصر عمى تشخيص القدرات ،
المعرفية لألطفال ذوي صعوبات التعمم، وخالل عمميات تطويره 
أصبح يقيس القدرات المعرفية العامة لدى األفراد من عمر 

( سنة، كما أصبح مكون من ثالثة 90أكثر من ) إلىسنتين 
، يتكون من اختبارات لمقدرات المعرفية األولأجزاء: الجزء 

والجزء الثاني يتكون من اختبارات لمتحصيل، والجزء الثالث 
يتكون من اختبارات لتقدير مستوى االىتمام. وقد توافرت لو 
صورتان مكافئتان )أ، ب(. ويطبق بشكل فردي عمى 
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المفحوصين، ويقدم قياسًا لمقدرات الشاممة لمفرد، وتطور 
 .التحصيل الدراسي وفقًا المراحل العمرية

-Woodcock قسمت االختبارات العشرين في مقياسو        

Johnson III بطاريتين؛ بطارية معيارية، وبطارية  إلى
مساعدة، وتكونت البطارية المعيارية من عشرة اختبارات ىي: 
االستيعاب المفظي، والتعمم البصري السمعي، والعالقات 
المكانية، والتركيب الصوتي، وتشكيل المفيوم، والمطابقة 
البصرية، وعكس األرقام، والكممات الناقصة، والذاكرة العاممة 

عية، والتعمم البصري السمعي اآلجل. كما تكونت البطارية السم
المساعدة من عشرة اختبارات أيضًا ىي: المعمومات العامة، 
وطالقة االسترجاع، وتمييز الصور، واالنتباه السمعي، وتأليف 
التحميل، وسرعة القرار، وتذكر الكممات، وتحديد الصور السري ، 

لغاء والتخطيط  [2]. األزواج، وا 
لمقدرات  Woodcock-Johnson III وُقنن مقياس      

( مفحوصًا في أكثر من 8818المعرفية عمى عينة مكونة من )
( 1143( منطقة جغرافية في الواليات المتحدة، منيا )100)

( سنوات، 5-2مفحوصًا من فئة ما قبل المدرسة )من سن )
( مفحوصًا من 4667(، و)األطفالوغير المسجمة في رياض 

( 1165( سنة، و)12الصف ) إلى األطفالسن رياض 
مفحوصًا من طمبة الكميات الذين عمى مقاعد الدراسة، 

( مفحوصًا من الراشدين. وقد تم اختيار عينة التقنين 1843و)
 90شيرًا ولغاية  24لتكون ممثمة لمشعب األمريكية من سن )

 ).سنة فأكثر
-Woodcock  النظري لمقياس واستند األساس       

Johnson III لمقدرات المعرفية عمى نموذج  Cattell-Horn-

Carol   لممعالجة المعرفية، والذي يتكون من جزأين: الذكاء
 Crystallized (Gc) ، والذكاء المبمورFluid (Gf) المرن
، (g) العامل العام عند سبيرمان الجزآن، بحيث يقيس ىذان [3]

ويقصد بالذكاء السائل اإلمكانية الفطرية التي تعتمد عمى وجود 
عقل سميم وجياز عصبي سميم، ويشمل الذكاء السائل الميارات 
المعرفية األساسية غير المكتسبة الالزمة لحل المشكالت، 

وتتضمن اختراع استراتيجيات معرفية جديدة أو إعادة تركيب 
ذلك المحاكاة العقمية مرنة الستراتيجيات موجودة، وتشمل ك

والتجريد، وينتج عنو االستنباط واالستنتاج وفيم العالقات بين 
األفكار المختمفة، وبذلك فإن الذكاء السائل يرتبط بالحالة 

الذكاء المبمور  أما  البيولوجية لمفرد، ويتأثر بالعوامل الوراثية. 
ة، المعارف والميارات التي تتأثر بالعوامل الثقافي إلىفيشير 

كالمعمومات العامة، والحصيمة المغوية، والتشبييات المغوية 
المجردة، ويشمل الميارات المعرفية األساسية الكتساب 
المعمومات المفظية، واستخداميا، والميارة الالزمة لحل 

دخال الروابط بين  دراك العالقات، وا  ، األشياءالمشكالت، وا 
[. إن كل 4المدرسي ] ويتأثر ىذا الذكاء كثيرًا بالخبرة والتعمم

-Woodcock اختبار من االختبارات الفرعية في مقياس

Johnson III  لمقدرات المعرفية يقيس سمة مختمفة من القدرات
-Cattell-Horn) الثقافية وفقًا لنظرية كاتل وىورن وكارول

Carol)وقد تم التحقق من الصدق العاممي لمقياس وودكوك ، - 
 .وفقًا ليذه النظريةجونسون الصورة األمريكية 

وبناًء عمى ىذه النظرية فإن ىناك مصدران لمقدرة العقمية       
لمفرد مشتقان باالعتماد عمى التجربة في تحديد القدرات المعرفية 
لمفرد، وىما المذان ساىما في تطوير مقياس وودكوك جونسون. 

: ينب  بشكل أساس من الدراسات النفسية التي قام األولالمصدر 
، والتي سميت بنظرية الذكاء المبمور Cattell & Horn ابي

أنو يمكن تحديد  ,Horn [7] وقد اثبت .[5,6] والذكاء السائل
مزيد من القدرات المعرفية المميزة والموسعة، بما في ذلك 
القدرات التي يطمق عمييا اآلن الذاكرة قصيرة المدى، واالستدعاء 

والتفكير البصري المكاني، طويل المدى، وسرعة المعالجة، 
تم نشر مقياس وودكوك  1989والمعالجة البصرية. وفي عام 

جونسون لمقدرات المعرفية، وقد اشتمل عمى ىذه القدرات 
[، وبعد ذلك قام ىورن بإجراء عدد من الدراسات 8المعرفية ]

اإلضافية، كان من نتائجيا إضافة القدرة الكمية عمى أنيا قدرة 
ج الذكاء المبمور والذكاء السائل، وبعد ذلك قام منفصمة في نموذ
 ةــــــــبتحديد قدرة القراءة والكتابة كقدرة معرفي 1998ىورن في عام 
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 .منفصمة 
المصدر الرئيس الثاني: فيو نتائج التحميل العاممي  أما     

االستكشافي الذي قام بو كارول والذي أسفر عن نظرية الطبقات 
كارول بناًء عمى ىذه النتائج بتطوير [، حيث قام 9الثالث ]

أن القدرات المعرفية يمكن أن تتبمور وراثيًا،  إلىفرضية تستند 
 ( قدرة صنفيا عمى أنيا قدرات الطبقة األولى96وحدد )

(Stratum I abilities)  وتم تجمي  ىذه القدرات في أصناف
، وقد سماىا الذكاء (Stratum II) موسعة من القدرات المعرفية

لسائل، والذكاء المبمور، والذاكرة العامة والتعمم، واإلدراك ا
البصري العام، واإلدراك السمعي العام، وسرعة اإلدراك العام، 

، حدد كارول عاماًل عامًا (Stratum II) وفي ذروة نموذجو
  g. أشار إليو بالذكاء العام أو

ثالثة عوامل رئيسة  Cattell-Horn-Carol وقدمت نظرية     
يمكن االستدالل من خالليا عمى القدرة المعرفية لمفرد، وىذه 

ىو المعرفة، ويقاس من  األولالعوامل ىي: العامل الرئيس 
-Comprehension (Gc) المعرفة –خالل قدرة االستيعاب 

Knowledge وتعرف بأنيا "ذاكرة بيانية" الذاكرة أو الحقائق ،
 [11] [، وقد وصفيا10ىا بوعي" ]واألحداث التي يتم تذكر 

Markowitsch,  إلىبأنيا نظام المعرفة لدى الفرد الذي يشير 
الحقائق غير المرتبطة بالسياق، والذاكرة اإلجرائية لعدد من 
الميارات )التصورية، واآللية، واإلدراكية(، وىناك تعريف أخر 

ووظيفتيا المعرفة وىي أنيا ذاكرة دالالت األلفاظ  - لالستيعاب
وبذلك فإن  ،[12] تسييل اكتساب الفرد لممعرفة العامة وتوظيفيا

ىذه القدرة تتكون من معرفة المفردات، وتطور المغة. وقد تم 
( )اختبار االستيعاب 1قياس ىذه القدرة من خالل االختبار )

 .جونسون - المفظي( في مقياس وودكوك
مى التفكير، ويتكون العامل الرئيس الثاني فيو القدرة ع أما      

 Long-Termالمدىمن أرب  قدرات؛ األولى االستدعاء طويل 

Retrieval (Glr) ، وتشتمل القدرة العامة لالستدعاء عمى
المدى الطويل في نظرية كاتيل وىورن وكارول عمى عمميات 
اكتساب المعرفة وتخزينيا واسترجاعيا، وتغطي ىذه القدرة العامة 

تتعمق بالذاكرة ىي: ترميز المعمومات، ثالث عمميات رئيسة 
ومن العمميات الميمة األخرى  ،[12] وتخزينيا واستدعاؤىا

المشمولة بيذه القدرة عممية توحيد الذاكرة التي تعتبر عممية 
، 2بيولوجية، وقد تم قياس ىذه القدرة من خالل االختبارين )

ل( ( )التعمم البصري السمعي، والتعمم البصري السمعي اآلج10
القدرة الثانية فيي التفكير  أما  جونسون.  - في مقياس وودكوك
، Visual-Spatial Thinking (Gv) البصري المكاني

وتشتمل جمي  ميمات التفكير البصري المكاني المعتمدة عمى 
اإلدراك البصري )عممية استخالص المالمح من الحافز 
البصري( ومعالجة المعمومات، حيث أن الصور تتقاسم 

 ،[13] التمثيالت م  التصورات البصرية التي ليا شكل مكاني
( )العالقات 3وقد تم قياس ىذه القدرة من خالل االختبار )

القدرة الثالثة  أما  . جونسون - المكانية( في مقياس وودكوك
، Auditory Processing (Ga) فيي المعالجة السمعية

تتمثل باالستيعاب وتتطمب جمي  ميام المعالجة السمعية التي 
السمعي )أي عممية استخالص الخصائص من الحافز 
السمعي(، والمعالجة السمعية ىي القدرة عمى تحميل المقاط  
السمعية من حيث العناصر الصوتية، وتركيب عناصر الصوت 

وقد تم قياس ىذه القدرة من خالل  ،[14] ليعطي داللة لفظية
الكممات الناقصة( في ( )التركيب الصوتي، 8، 4االختبارين )

جونسون. والقدرة الرابعة واألخيرة ىي االستنتاج -مقياس وودكوك
، حيث يعد االستنتاج عممية Fluid Reasoning (Gf) المرن

إدراكية ىرمية معقدة يمكن أن تعتمد عمى عمميات إدراكية 
وتمثل ىذه القدرة قدرة تشكيل المفيوم باالعتماد عمى  ،[15أخرى]

[، وقد تم قياسيا من خالل 16اء واالستدالل ]قدرة االستقر 
 .جونسون - ( )تشكيل المفيوم( في مقياس وودكوك5االختبار)

والعامل الرئيس الثالث واألخير ىو الفعالية المعرفية،       
 Processing ويتكون من قدرتين؛ األولى ىي سرعة المعالجة

Speed (Gs) جزئيا ، وتعتمد الفعالية في المعالجة المعرفية
عمى سرعة النشاط الذىني، وتشتمل سرعة المعالجة المعرفية 
عمى عمل مقارنات قائمة عمى أساس البحث البصري السري ، 
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[، وقد تم قياس 17وىي تتطمب عمل مقارنات رمزية لممفاىيم ]
( )المطابقة البصرية( في 6ىذه القدرة من خالل االختبار )

القدرة الثانية فيي الذاكرة  أما  جونسون.  - مقياس وودكوك
، حيث تض  Short-Term Memory (Gsm) قصيرة المدى

[. 17عمى معالجة المعمومات األكثر تعقيدا ] ىذه القدرة حدوداً 
والذاكرة قصيرة المدى بشكل رئيس سمعية في طبيعتيا، وتعتمد 

الذاكرة العاممة فيمكن أن  أما  عمى ترميز المقاط  الصوتية. 
دالالت  إلىعمميات إضافية مثل البصر والوصول تشتمل عمى 

[، 18االستدعاء والمعمومات المتعمقة بالحركة المادية ] األلفاظ
( )عكس 9، 7وقد تم قياس ىذه القدرة من خالل االختبارين )

 - األرقام، الذاكرة العاممة السمعية( في مقياس وودكوك
  .جونسون

ت صدق تالزمي، جونسون دالال - وأظير مقياس وودكوك     
وعالقات ارتباطية م  مقاييس القدرات المعرفية، فقد تراوحت 

( م  مقياس 0.76 إلى 0.67معامالت االرتباط ما بين )
 – وكسمر لمذكاء لمرحمة ما قبل المدرسة والمرحمة األساسية

الطبعة  - األطفالوم  مقياس وكسمر لذكاء  ،[19] المعدل
الطبعة  – وم  مقياس ستانفورد بينيو لمذكاء ،[19] الثالثة
 . (Sb-iv) [20]الرابعــــة
 وقد تم اختيار الصورة المعيارية من مقياس      

Woodcock-Johnson III  ألنيا تقيس القدرات المعرفية
العامة لدى الفرد، فيي أكثر استخدمًا، كما تعد مؤشرًا عامًا 

 أما  لمحاجة الستخدام الصورة المساعدة أو عدم استخداميا، 
صورة المقياس المساعدة فتستخدم لقياس القدرات المعرفية 

 .الخاصة لمفرد
وير صورة [ أول من قام بتط21عد الطيط ]يُ وفي األردن       

جونسون الثالث لمقدرات المعرفية:  - معربة لمقياس وودكوك
الصورة المعيارية في األردن، وكانت الدراسة الوحيدة في األردن، 

 [ بتطوير صورة معربة لمقياس وودكوك22القرعان ] أيضاً  وقام
جونسون الثالث لمقدرات المعرفية: الصورة المساعدة في  -

 .الدراسة أيضًا الوحيدة في األردناألردن، وكانت ىذه 

 مشكمة الدراسة. 2
إن الغرض من ىذه الدراسة ىو استخراج الخصائص      

السيكومترية لمنسخة العربية الختبارات وودكوك جونسون 
في األردن، وبالتحديد قامت ىذه الدراسة  (WJ III) المعرفية

 :باإلجابة عن السؤالين اآلتيين
 أ. أسئمة الدراسة

ما دالالت الصدق المتحققة لمنسخة العربية الختبارات . 1
 في األردن؟ (WJ III) وودكوك جونسون المعرفية

ما دالالت الثبات المتحققة لمنسخة العربية الختبارات . 2
 في األردن؟ (WJ III) وودكوك جونسون المعرفية

 أهمية الدراسةب. 
س النظري تكمن األىمية النظرية لمدراسة في تقديم األسا      

جونسون الثالث لمقدرات  - الذي استند لو مقياس وودكوك
 & Horn) المعرفية، والذي اعتمد عمى نظرية كاتل وىورن

Cattell)  المعرفية. 
األىمية العممية لمدراسة فتتمثل في استخراج  أما      

الخصائص السيكومترية لمنسخة العربية الختبارات وودكوك 
في األردن. إذ يعد ىذا المقياس  (WJ III) جونسون المعرفية

من أحدث المقاييس المستخدمة في تشخيص القدرات المعرفية، 
ومن أفضميا عمى مستوى العالم. كما يمكن استخدام ىذا 
المقياس في أغراض متعددة تتمثل في تشخيص القدرات الثقافية، 

 .والقدرات المعرفية، والتشخيص اإلكمينيكي لألفراد
مكن الكشف عن األفراد الموىوبين والعاديين وذوي كذلك ي      

صعوبات التعمم من خالل تطبيق ىذا المقياس، وبذلك يمكن 
اإلفادة منو من قبل المؤسسات التعميمية، ومراكز التربية 
الخاصة، والمعممين، والمرشدين التربويين. وتعد ىذه الدراسة 

يير عمى مرحمة في تطوير المقياس ليصبح جاىزًا الشتقاق معا
 .مستوى المممكة األردنية الياشمية

 مصطمحات الدراسةج. 
 :فيما يمي تعريف بمصطمحات الدراسة     

 ة،ـــــــــــــــــــــاالستيعاب المفظي: ىو قدرة معرفة المفردات، وتطور المغ
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ويتضمن االستيعاب المفظي أربعة اختبارات فرعية: المفردات 
والمتضادات، والتشبييات المفظية. وكل المصورة، والمترادفات، 

اختبار فرعي يقيس سمة مختمفة في تطور المغة، مثل معرفة 
المفردات، ويعرف إجرائيًا بالدرجة التي يحققيا المفحوص عمى 
 االختبارات األربعة لمصورة األردنية المطورة من اختبار وودكوك

رادفات، جونسون لمقدرات المعرفية )المفردات المصورة، والمت -
 (.والمتضادات، والتشبييات المفظية

التعمم البصري السمعي: ىو قدرة التخزين، واالستدعاء طويل 
المدى، والقدرة عمى التفكير، ويطمب من المفحوص التعمم، 
والتخزين، واستدعاء سمسمة من الترابطات السمعية البصرية. 

األلغاز ويرتبط التعمم البصري السمعي بذاكرة المعاني، وتعمم 
 (.واستدعائيا )التمثيل الصوري لمكممات

العالقات المكانية: ويطمق عمييا التفكير البصري المكاني، وىي 
المكانية، وتتمثل بقدرة  –القدرة عمى كشف العالقات البصرية 

المفحوص لمتعرف عمى قطعتين أو ثالث قط  تشكل اليدف 
، والتي تبدو المطموب. وتزداد الصعوبة م  قمب الرسوم وتدويرىا

 .أكثر تشابيا في المظير
صوتية، وىي ميارة الالتركيب الصوتي: ويطمق عميو المعالجة 

المفحوص عمى الترميز الصوتي وتركيب المقاط  الصوتية 
سمسمة من المقاط   إلى)الصوتيات(، ويستم  المفحوص 

 .يطمب منو تركيب األصوات م  الكممات ذلك الصوتية، وبعد
قدرة تشكيل المفيوم باالعتماد عمى قدرة  تشكيل المفيوم:

 .االستقراء واالستدالل المبني عمى المنطق
المطابقة البصرية: ويطمق عمييا سرعة المعالجة. وتقيس سمة 
الفعالية المعرفية، والسرعة التي يستطي  المفحوص تمييز الرمز 
البصري. ويعرف إجرائيًا بالدرجة التي يحققيا المفحوص عمى 

( 2( واختبار المطابقة البصرية )1لمطابقة البصرية )اختبار ا
جونسون لمقدرات  - لمصورة األردنية المطورة من اختبار وودكوك

 .المعرفية
عكس األرقام: ويتعمق بالذاكرة قصيرة المدى، ومداىا، وقياس 
 الذاكرة العاممة. ويعبر عن مقدرة المفحوص عمى تذكر األرقام، 

جراء العمميات العقمية   .عميياوا 
الكممات الناقصة: ويطمق عمييا قدرة المعالجة السمعية. وتمثل 
مقدرة المفحوص عمى التحميل السمعي واإلغالق السمعي، 
والوعي الصوتي، والترميز الصوتي، حيث يطمب من المفحوص 
سماع كممات ليا مقط  صوتي مفقود أو أكثر، ويطمب منو 

 .التعرف عمى الكممة كاممة
ة السمعية: وتقيس الذاكرة العاممة، وىي قدرة الذاكرة العامم

المفحوص عمى االستماع لسمسة فييا أرقام و كممات، ويحاول 
بترتيب  األشياءالمفحوص تخزين المعمومات، ويكرر أواًل 

تسمسمي، ثم األرقام بترتيب تسمسمي. وتقيس القدرة عمى االحتفاظ 
 .بالمعمومات

ستدعاء طويل المدى، التعمم السمعي البصري اآلجل: قدرة اال
وذاكرة المعاني، وتمثل قدرة المفحوص عمى إعادة تعمم 

 .التجميعات
 الدراسات السابقة. 3

 - فيما يمي عرضًا لمدراسات ذات الصمة بمقياس وودكوك      
جونسون لمقدرات المعرفية، وعمى حد عمم الباحث ال توجد ىناك 

الدراسات التي تم دراسات عربية حول ىذا الموضوع، ولذلك فإن 
 :عرضيا ىي دراسات أجنبية، وعمى النحو اآلتي

بيان العالقة  إلىبدراسة ىدفت  Adkins [23] قام      
االرتباطية بين مقياس وكسمر لذكاء البالغين النسخة الثالثة، 

 جنسون لمقدرات المعرفية، ومقياس وودكوك - ومقياس وودكوك
الكميات في الواليات جونسون لمتحصيل الدراسي لدى طمبة  -

المتحدة األمريكية، ومحاولة تحديد أفضل ىذه المقاييس لمتنبؤ 
بالتحصيل الدراسي لدى الطمبة، وطبقت الدراسة عمى طمبة 

، وىم من الطمبة ذوي Midwest ( كمية في جامعة29)
صعوبات التعمم والطمبة العاديين، وتم تحميل البيانات باستخدام 

لكل اختبار ذكاء  (t) واختبار (Z) وفيشرمعامل ارتباط بيرسون 
وقد أشارت نتائج الدراسة أن  .مقارنة م  اختبارات التحصيل

درجات اختبار الذكاء التي تم الحصول عمييا من مقياس وكسمر 
ومقياس وودكوك وجونسون لمقدرات المعرفية ذات ارتباط معنوي 
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حصيل، م  القراءة ولكن ليس بما يكفي العتبارىا اختبارات لمت
بين المقاييس وأظيرت النتائج أيضًا وجود عالقة ارتباطية 

 .ثةالالث
 إلىدراسة ىدفت Edwards & Oakland [24]  وأجرى     

جونسون وفقا  - الكشف عن مدى تحيز مقياس وودكوك
لمحكات العمر، والمغة، واالنتماء العرقي من خالل التحقق من 

 - لمقياس وودكوكالصدق العاممي والصدق المرتبط بمحك 
جونسون، وطبقت الدراسة عمى طمبة أمريكيين من أصول 
قوقازية، وطمبة أمريكيين من أصول افريقية، وقد تألفت عينة 

عدم وجود  إلىوتوصمت الدراسة  .( طالبا2379الدراسة من )
فروق في توزي  الدرجات، وقد كانت كافة االرتباطات بين الذكاء 

تشابو االرتباطات  إلىأشارت و  .العام والتحصيل معنوية
لمجموعة التحصيل الثالثية )القراءة والحساب، والمغة المكتوبة( 

عدم اختالف االرتباط بين  إلىوأخيرا أشارت  .لكافة الطمبة
الذكاء العام ودرجات التحصيل العممي. وأظيرت أن مقياس 

جونسون يقدم معنى لكال المجموعتين، وبالتالي عدم  - وودكوك
 .لمقياستحيز ا

استخراج  إلىدراسة ىدفت  Wechsler [19] وأجرى      
لمقدرات  Woodcock-Johnson III الصدق المنطقي لمقياس

المعرفية من خالل تقدير القدرات المعرفية لمبرازيميين، وأجريت 
( 275تكونت العينة األولى من ) الدراسة عمى عينتين،

( مفحوصًا، وتراوحت 155( مفحوصة، و)220مفحوصًا، منيم )
العينة الثانية فقد تكونت من  أما  ( سنة. 18-7أعمارىم من )

( طفاًل، وتراوحت أعمارىم 28( طفمة، و)36( طفاًل، منيم )64)
( سنة. وأظيرت النتائج أن معامل االتساق الداخمي 12-7من )
المقياس الفرعية باستخدام متوسط معامالت ارتباط  لفقرات

بيرسون كانت دالة إحصائيًا لمفروق في الفئات العمرية لدى أفراد 
العينة، وتأكدت ىذه النتائج من خالل استخدام اختبار تحميل 
التباين لممتغيرات التابعة البسيط والمتعدد. كما أظيرت النتائج 

 لمقياس ونتائج مقياسوجود عالقة ارتباطية بين نتائج ا
Human Figure Drawing Test (DFH-III) ًوأخيرا ، 

 أطفالأكدت صحة المقياس في تقييم القدرات المعرفية لدى 
 .ومراىقي البرازيل

معرفة كفاية ميول  إلىبدراسة ىدفت  Krasa [25] وقام       
 - وسقوف فقرات االختبارات الفرعية في بطارية وودكوك

جونسون  - لمقدرات المعرفية، وبطارية وودكوك جونسون الثالثة
-16لمتحصيل، وتراوحت أعمار أفراد عينة الدراسة ما بين )

( سنة، وفي الصفوف من العاشر وحتى الثامن عشر، وقد 25
( اختبارًا تتعمق بكفاية 18( اختبارًا فرعيًا، منيا )52طبق عمييم )

( 34ميول وسقوف الفقرات خالل مدى العمر والصف، و)
اختبارًا احتوت عمى كفاية ميول ناقصة لمفقرات و/أو كفاية 
سقوف ناقصة لمفقرات. واستخدمت الدراسة منحنى النمو 
والتحميل العاممي لفقرات االختبارات الفرعية، وفي ضوء النتائج 
 التطورية والتجريبية فقد اقترحت الدراسة تحسين اختبار وودكوك

 .ةجونسون في نسختو المعدلة القادم-
دراسة ىدفت  Wn; West & Hughes [26] وأجرى      

في  األولدرجة االحتفاظ لدى طمبة الصف  أثرالتحقق من  إلى
النمو باالعتماد عمى درجاتيم في القراءة والرياضيات عمى 

جونسون ألكثر من ثالث سنوات باستخدام -مقياس وودكوك
طالبًا ( 784نموذج منحنى النمو الخطي، وطبقت الدراسة عمى )

، والذين كانت لدييم مخاطرة أكاديمية األولمن طمبة الصف 
( 72ومستوى منخفض من االحتفاظ، واعتمدت الدراسة عمى )

متغيرًا لتقييم درجة االحتفاظ لدى أفراد الدراسة، وقامت الدراسة 
( زوجًا لتقييم مستوى االحتفاظ، ومقارنة النتائج م  90بمطابقة )

ج أن درجة أفراد ليم سموكيات احتفاظ مماثمة. وأظيرت النتائ
االحتفاظ بالميارات الرياضية انخفضت لدى أفراد الدراسة وفقًا 

ذو داللة إحصائية  أثرلمعدل النمو، كما أظيرت عدم وجود 
 .لدرجة االحتفاظ بميارات القراءة عمى معدل النمو

 ثانيًا: التعقيب عمى الدراسات السابقة وموق  الدراسة الحالية منيا
استخراج دالالت الصدق  إلىابقة ىدفت الدراسات الس      

جونسون الثالث لمقدرات المعرفية  - العاممي لمقياس وودكوك
بصورتو األمريكية، ودالالت الصدق التالزمي ليذا المقياس م  
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مقياس وكسمر لذكاء البالغين، كما طبقت ىذه الدراسات عمى 
( سنة، وعمى طمبة كميات، 25-7لمفئة العمرية ) األطفال

ًا عمى الطمبة الموىوبين والعاديين. كما ىدفت وطبقت أيض
استخراج دالالت الصدق المرتبط بمحك  إلىدراسات أخرى 
جونسون الثالث لمقدرات المعرفية م  محكات -لمقياس وودكوك

 .العمر، والمغة، واالنتماء العرقي
وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنيا سعت        

جونسون الثالث  - تطوير صورة أردنية لمقياس وودكوك إلى
لمقدرات المعرفية تتمت  بدالالت سيكومترية مقبولة، وبتطبيقو 

( سنة، وذلك لتغطية المرحمة 16-6عمى الفئة العمرية )
األساسية، وصواًل لتطوير صورة أردنية لكافة األعمار ضمن 

ى الشتقاق ىذه المرحمة، كما تعد ىذه الدراسة الخطوة األول
 .جونسون الثالث لمقدرات المعرفية - معايير لمقياس وودكوك
 . الطريقة واالجراءات4

 منهج الدراسةأ. 
اتبعت الدراسة المنيج الوصفي من خالل مراجعة األدب        

استخراج  إلىالنظري، والدراسات السابقة ذات الصمة، باإلضافة 
الخصائص السيكومترية لمنسخة العربية الختبارات وودكوك 

في األردن من أجل تحقيق  (WJ III) جونسون المعرفية
 .أغراض ىذه الدراسة، واإلجابة عن أسئمتيا، ومناقشة نتائجيا

 أفراد الدراسةب. 
( سنوات 6تم تحديد أفراد الدراسة في الفئة العمرية من )       

سنة، وذلك لتغطية المرحمة األساسية في المدارس ( 16ولغاية )
( فردًا من كل فئة عمرية نصفيا من 40وتم اختيار ) األردنية،

الذكور ونصفيا اآلخر من اإلناث، كما تم اختيار أفراد الدراسة 
( سنة من ستة مدارس ابتدائية في 11-6لمفئة العمرية من )

  والثانية والثالثة. منطقة العاصمة، تتوزع في منطقة عمان األولى 
( سنة فقد 16-12بالنسبة ألفراد الدراسة لمفئة العمرية من ) أما

تم اختيارىم من ست مدارس ثانوية في منطقة العاصمة ومن 
( 220المناطق السابقة نفسيا، وبذلك تكّون أفراد الدراسة من )

 .( مفحوصات110( مفحوصًا و)110فردًا منيم )

 (WJ III) وودكوك جونسون المعرفية النسخة العربية الختبارات
 :الصورة المعيارية

جونسون الثالث  - إن الغرض الرئيس من مقياس وودكوك      
الصورة المعيارية ىو قياس القدرات المعرفية  - لمقدرات المعرفية

( سنة، 90أكثر من ) إلىالعامة لدى األفراد من عمر سنتين 
عة عمى عشرة ( فقرة موز 400ويتكون ىذا المقياس من )

اختبارات ىي: االستيعاب المفظي، والتعمم البصري السمعي، 
والعالقات المكانية، والتركيب الصوتي، وتكوين المفيوم، 
والمطابقة البصرية، وعكس األرقام، والكممات الناقصة، والذاكرة 
العاممة السمعية، والتعمم السمعي البصري اآلجل. ولتحقيق 

ترجمت ىذه االختبارات من خالل  الغرض من ىذه الدراسة تم
 :الخطوات اآلتية

 .المغة العربية إلىُترجمة المقياس  •
 .جعت النسخة األولية لممقياسو ر  •
عادة  • عدلت النسخة األولية، حيث تم استبدال بعض الفقرات، وا 

صياغة بعضيا اآلخر في بعض االختبارات، ومنيا عمى سبيل 
 :المثال ال الحصر

الصور في اختبار المفردات المصورة مثل استبدال بعض  -أ
صورة خنزير، وصورة كنيسة، وصورة رجل يمبس مالبس 

 .رومانية
تم استبدال بعض الفقرات في اختبارات؛ المترادفات،  -ب

 .والمتضادات، والتشبييات المفظية
اختباري التعمم السمعي  إلىتمت إضافة بعض الرموز  -ج

عادة صياغة بعض البصري والتعمم السمعي البصري اآل جل، وا 
م  قواعد المغة العربية، والرموز التي تمت  يتالءمالفقرات بما 

 .إضافتيا
 .تم استبدال بعض الكممات في اختبار الكممات الناقصة -د
رجعت النسخة األولية لممقياس مرة أخرى، حيث تم إعادة  •

 .صياغة بعض الفقرات لغوياً 
العينة التجريبية، وأثناء تم تطبيق االختبارات العشرة عمى  •

إعادة  تملذلك التطبيق لوحظ ضعف صياغة بعض الفقرات، و 
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صياغتيا لغويًا، لتخرج االختبارات العشرة بصورتيا النيائية، 
 : وفيما يمي وصفًا ليذه االختبارات

 :اختبار االستيعاب المفظي. 1
قياس تطور المغة العربية كمعرفة  إلىييدف ىذا االختبار       

المفردات، من خالل العمميات المعرفية المتمثمة بما يمي: تمييز 
عادة تحديدىا، وتفعيل دالالت األلفاظ، والوصول األشياء ، وا 

إلييا، والتشبيو المفظي، ويتضمن أربعة اختبارات فرعية ىي: 
ت المفردات المصورة، والمترادفات، والمتضادات، والتشبييا

 .المفظية
( 23ختبار المفردات المصورة: ويتكون ىذا االختبار من ). ا1

فقرة مصورة، حيث يطمب من المفحوص تقديم كممة تدل عمى 
 .الصورة المقدمة لو

( فقرة، 15ب اختبار المترادفات: ويتكون ىذا االختبار من ). 1
حيث يتم تقديم كممة لممفحوص، ويطمب منو تقديم كممة مشابو 

 .المعنى ليا في
( فقرة، 18ج اختبار المتضادات: ويتكون ىذا االختبار من ). 1

حيث يتم تقديم كممة لممفحوص، ويطمب منو تقديم كممة ليا 
 .عكس معنى الكممة المقدمة لو

( 15د اختبار التشبييات المفظية: ويتكون ىذا االختبار من ). 1
منو فقرة، حيث يتم تقديم كممتين أو أكثر لممفحوص، ويطمب 

 .ربط الكممات وفقًا لمعالقة بين ىذه الكممات
 :اختبار التعمم البصري السمعي. 2
قياس قدرة التخزين واالستدعاء  إلىييدف ىذا االختبار       

طويل المدى، والذي يتمثل بالقدرة عمى التفكير، حيث يطمب من 
المفحوص تعمم سمسمة من الترابطات السمعية البصرية وتخزينيا 

ائيا، ويتعمق بذاكرة المعاني، وتعمم األلغاز واستدعائيا واستدع
ربط  إلى)التمثيل الصوري لمكممات(. ويستند ىذا االختبار 

( 7مجموعة من الرموز بالكممات التي تمثميا، ويتكون من )
قصص، تتكون كل قصة من جمل مفيدة، وتتضمن القصص 

فتتضمن  القصص الثالث التي تمييا أما األربعة األولى جممتين،
 .ثالث جمل مفيدة

 اختبار العالقات المكانية. 3
قياس قدرة التفكير البصري  إلىييدف ىذا االختبار       

المكانية، ويطمب  - المكاني، ويمثل عالفة العالقات البصرية
من المفحوص التعرف عمى قطعتين أو ثالث قط  تشكل اليدف 

الرسوم، وبذلك فإن المطموب، وتزداد الصعوبة م  قمب وتدوير 
ىذا االختبار يعتمد عمى توظيف استخدام قطعتين أو ثالث 

 .( فقرة33لتشكل رسمًا ما، ويتكون االختبار من )
 اختبار التركيب الصوتي. 4

قياس المعالجة الصوتية، وىي  إلىييدف ىذا االختبار       
ميارة المفحوص عمى الترميز الصوتي في تركيب أصوات المغة 

سمسمة من المقاط   إلىيات(، حيث يستم  المفحوص )الصوت
الصوتية، وبعدىا يطمب منو تركيب األصوات م  الكممات، 

 .( فقرة33ويتكون االختبار من )
 اختبار تشكيل المفيوم. 5

قياس قدرة تشكيل المفيوم  إلىييدف ىذا االختبار       
نطق، باالعتماد عمى قدرة االستقراء واالستدالل المبني عمى الم

ويتضمن االختبار مجموعة من األلغاز التي رتبت بشكل منطقي 
( 40بحيث يطمب من المفحوص كشفو، ويتكون االختبار من )

 .فقرة
 اختبار المطابقة البصرية. 6
قياس سرعة المعالجة، والتي  إلىييدف ىذا االختبار       

تتمثل بقياس الفعالية المعرفية، وسرعة المفحوص في تمييز 
ز البصري فييا، ويتألف ىذا االختبار من اختبارين: اختبار الرم

( الذي يستعمل م  المفحوصين من مرحمة 1المطابقة البصرية )
( الذي يستعمل 2ما قبل المدرسة، واختبار المطابقة البصرية )

م  المفحوصين من سن المدرسة أو أكثر، )العالمة الدنيا 
 .((86لالختبار )صفر(، والعالمة القصوى )

( 26(: ويتكون االختبار من )1اختبار المطابقة البصرية ) 6.1
فقرة، حيث يتم تقديم ثالثة أو أربعة أشكال لممفحوص، ويطمب 

 .منو التعرف عمى الشكمين المتشابيين
 ( 60(: ويتكون االختبار من )2اختبار المطابقة البصرية ) 6.2
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التعرف  فقرة، حيث يتم تقديم ستة أرقام لممفحوص، ويطمب منو
 .عمى الرقمين المتشابيين

 اختبار عكس األرقام. 7
قياس الذاكرة قصيرة المدى،  إلىييدف ىذا االختبار      
رة العاممة. ويعبر عن قدرة المفحوص بمدى تذكر األرقام، ـــوالذاك
ج ( 30العمميات العقمية عمييا، ويتكون االختبار من ) راءــوا 

 .سمسمة من األرقام
 كممات الناقصةاختبار ال. 8
قياس قدرة المعالجة السمعية،  إلىييدف ىذا االختبار       

وتمثل قدرة المفحوص عمى التحميل السمعي واإلغالق السمعي، 
والوعي الصوتي، وترميز الصوتي، حيث يقدم لممفحوص كممة 
ليا مقط  صوتي أو أكثر مفقود، ويطمب منو أن يتعرف عمى 

 .( فقرة44ار من )الكممة كاممة، ويتكون االختب
 اختبار الذاكرة العاممة السمعية. 9

قياس الذاكرة العاممة، وىي قدرة  إلىييدف ىذا االختبار       
المفحوص عمى االستماع لسمسة فييا أرقام وكممات، ويحاول 

بترتيب  األشياءالمفحوص تخزين المعمومات، ويكرر أواًل 
تسمسمي، ثم األرقام بترتيب تسمسمي، وتقيس ىذه الميمة القدرة 

 .( فقرة21عمى االحتفاظ بالمعمومات، ويتكون االختبار من )
 اختبار التعمم البصري السمعي اآلجل. 10

قياس قدرة االستدعاء طويل  إلىييدف ىذا االختبار       
ى إعادة تعمم المدى، وذاكرة المعاني، وتمثل قدرة المفحوص عم

ربط مجموعة من الرموز  إلىالتجميعات، ويستند ىذا االختبار 
( فقرة، مختمفة 25بالكممات التي تمثميا، ويتكون االختبار من )

 .في عدد الرموز لتي تحتوييا، بحيث تكّون كل فقرة جماًل مفيدة
 التجريب األولي لممقياس

ية من طمبة جرى تطبيق الصورة األردنية عمى عينة تجريب      
العاشر األساسي، وبواق   إلىاالبتدائي  األولالصفوف من 

طالب وطالبة من كل صف، وبذلك تكونت العينة التجريبية من 
( طالبًا وطالبًة، وتم احتساب صعوبة الفقرة، والتي قدرت 20)

بالمتوسط الحسابي ألداء المفحوصين عمييا، كما تم احتساب 

التي قدرت بمعامل االرتباط بين درجة الداللة التمييزية لمفقرة، و 
الفقرة والدرجة الكمية لالختبار، وكانت صعوبة فقرات االختبار 
مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة الصعوبة حيث تراوحت ما بين 

 راتــ(، وذات تميز مقبول كون معامالت تمييز فق0.05-0.95)
 (.0.30االختبار أعمى من )

 ثبات المقياس
ثبات المقياس عن طريق معرفة االتساق تم التأكد من      

 الداخمي، إذ تم حساب معامل االرتباط باستخدام معادلة كرونباخ
الفا، وقد كان معامل االتساق الداخمي لالختبارات العشرة  -

( باستخدام بيانات العينة التجريبية والبالغ 0.80أعمى من )
 .( طالبًا وطالبةً 20عددىا )

 :المعالجة اإلحصائية
لإلجابة عن أسئمة الّدراسة، تم استخدام األساليب      

 :اإلحصائية التالية
 :تم استخدام األساليب اآلتية األوللإلجابة عن السؤال  -
 Exploratory factor)التحميل العاممي االستكشافي. 1

Analysis)  لفقرات كل اختبار من اختبارات المقياس لمتعرف
 .الصدق العاممي عمى درجة تشب  الفقرات لمتأكد من

معامل ارتباط بيرسون لمتأكد من صدق البناء والصدق . 2
 .التالزمي

 Confirmatory factor)التحميل العاممي التوكيدي. 3

Analysis) لمتأكد من صدق البناء. 
معامل الثبات بالطريقة النصفية، معامل الثبات بطريقة . 4

ا، الستخراج الف - االتساق الداخمي باستخدام معادلة كرونباخ
 .دالالت ثبات المقياس

 نتائج. ال5
فيما يمي عرضًا لنتائج اإلجابة عن أسئمة الدراسة، وذلك      

 :عمى النحو اآلتي
: ما دالالت األولأواًل: الّنتائج المتعمقة باإلجابة عن الّسؤال 

الصدق المتحققة لمنسخة العربية الختبارات وودكوك جونسون 
 األردن؟في  (WJ III) المعرفية
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 :لإلجابة عن ىذا السؤال استخرجت دالالت الصدق اآلتية      
الصدق بداللة تشب  فقرات مقياس القدرات المعرفية عمى . 1

 :االختبار الذي تنتمي إليو

 ةـــتم استخدام التحميل العاممي عمى فقرات مقياس القدرات المعرفي
لمتعرف عمى درجة تشب  فقرات المقياس عمى اختباراتو العشرة،  

 .( ذلك1ويبين الجدول )
 1جدول 

 تشبع فقرات مقياس القدرات المعرفية عمى اختباراته الفرعية

 اختبارات مقياس القدرات المعرفية

1
. أ المفردات 

المصورة
 

1
. ب المترادفات

 

1
. ج 

المتضادات
 

1
. د التشبيهات 

المفظية
 

2
. التعمم البصري 

السمعي
 

3
. العالقات 

المكانية
 

4
. التركيب الصوتي

 

5
. تشكيل المفاهيم

 

1.6
 

المطابقة 
البصرية 

1 
2.6
 

المطابقة 
البصرية 

2 

7
س األرقام

. عك
 

8
. الكممات الناقصة

 

9
. الذاكرة العاممة 

السمعية
 

11
. التعمم البصري 

السمعي اآلجل
 

 18.752 7.666 24.813 9.641 25.554 15.176 14.513 9.591 11.797 6.426 7.329 4.762 6.691 6.895 قيمة الجذر الكامن لمعامل األول

 75.116 36.514 56.393 32.137 42.591 58.371 36.257 29.163 32.718 37.82 48.862 26.454 44.615 29.979 نسبة التباين المفسر لمعامل األول

( أن نسبة التباين المفسر لمعامل 1يالحظ من الجدول )       
كانت مرتفعة، لجمي  اختبار مقياس القدرات المعرفية،  األول

ما يرجح وجود عامل سائد  إلىوتشير ىذه النتائج في مجمميا 
 .يعبر عن أحادية البعد لكل اختبار من ىذه االختبارات

 :الصدق التالزمي لمقياس القدرات المعرفية. 2

دالالت الصدق التالزمي لمقياس القدرات  إلىتم التوصل  
المعرفية باستخراج معامل ارتباط بيرسون بين أداء المفحوصين 
عمى اختبارات القدرات المعرفية ومستواىم األكاديمي بمواد المغة 

قدرة المفحوص العربية والرياضيات والعموم العامة، كونيا تعكس 
 .ذلك إلى( 2المعرفية العامة، ويشير الجدول )

 2جدول 
 معامل ارتباط أداء المفحوصين عمى اختبارات القدرات المعرفية ومستواهم األكاديمي بمواد المغة العربية والرياضيات والعموم العامة

 العموم العامة مادة الرياضيات مادة المغة العربية مادة اختبارات مقياس القدرات المعرفية
 11. 0 05. 0 07. 0 أ المفردات المصورة .1
 *25. 0 *19. 0 *19. 0 ب المترادفات .1
 *29. 0 *26. 0 *34. 0 ج المتضادات .1
 *50. 0 *34. 0 *51. 0 د التشبييات المفظية .1
 *47. 0 *34. 0 *46. 0 االستيعاب المفظي .1
 *71. 0 *57. 0 *65. 0 التعمم البصري السمعي .2
 *62. 0 *46. 0 *60. 0 العالقات المكانية .3
 *74. 0 *47. 0 *61. 0 التركيب الصوتي .4
 *55. 0 *37. 0 *52. 0 تشكيل المفاىيم .5
 08. 0 03. 0 08. 0 1 المطابقة البصرية 6 .1
 *68. 0 *59. 0 *78. 0 2 المطابقة البصرية 6 .2
 *67. 0 *58. 0 *77. 0 المطابقة البصرية .6
 *53. 0 *39. 0 *53. 0 عكس األرقام .7
 *81. 0 *64. 0 *81. 0 الكممات الناقصة .8
 *70. 0 *48. 0 *64. 0 الذاكرة العاممة السمعية .9

 *67. 0 *50. 0 *66. 0 التعمم البصري السمعي اآلجل .10
 *73. 0 *55. 0 *72. 0 القدرات المعرفية )البطارية(

 (α ≤ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
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( أن ىناك عالقة ارتباطية موجبة 2يالحظ من الجدول )      
بين أداء  (α ≤ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

اختباري  المفحوصين عمى اختبارات القدرات المعرفية باستثناء
(، ومستواىم 1المفردات المصورة، والمطابقة البصرية )

األكاديمي بمواد المغة العربية والرياضيات والعموم العامة، حيث 
تراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون بين أداء المفحوصين عمى 
اختبارات القدرات المعرفية ومستواىم األكاديمي في مادة المغة 

(، وتراوحت قيم معامل ارتباط 0.81-0.19العربية ما بين )
بيرسون بين أداء المفحوصين عمى اختبارات القدرات المعرفية 

-0.19ومستواىم األكاديمي في مادة الرياضيات ما بين )
حت كذلك قيم معامل ارتباط بيرسون بين أداء و ا(، وتر 0.64

المفحوصين عمى اختبارات القدرات المعرفية ومستواىم 
(، وبناًء 0.81-0.25العموم العامة ما بين )األكاديمي في مادة 

عمى ىذه النتائج فإن مقياس القدرات المعرفية يتمت  بدالالت 
 .صدق تالزمي مقبولة

فيما يتعمق بتدني قيم معامل ارتباط بيرسون وعدم داللتيا  أما   
إحصائيًا بين أداء المفحوصين عمى اختباري المفردات المصورة، 

( وبين مستواىم األكاديمي بمواد المغة 1والمطابقة البصرية )
العربية والرياضيات والعموم العامة، فكانت متوقعة كون اختبار 
المفردات المصورة يتعمق بقياس القدرات المعرفية العامة 
  لممفحوصين بغض النظر عن مستواىم األكاديمي المعرفي، 

وصين (، فقد أعد لممفح1بالنسبة الختبار المطابقة البصرية ) أما
قبل المدرسة، وبناًء عمى ذلك فمن غير المتوق  أن يرتبط أداء 

 .المفحوصين عمى ىذا االختبار بمستواىم األكاديمي
 :صدق البناء لمقياس القدرات المعرفية. 3

دالالت صدق البناء لمقياس القدرات المعرفية  إلىتم التوصل 
 :عمى النحو اآلتي

أداء المفحوصين عمى  استخراج معامل ارتباط بيرسون بين -أ
اختبارات القدرات المعرفية، إلثبات ان ىذه االختبارات تشكل 

( 3بمجمميا القدرة المعرفية العامة لممفحوص، ويشير الجدول )
 .ذلك إلى

 3جدول 
 مصفوفة ارتباط بيرسون بين اختبارات القدرات المعرفية

 اختبارات مقياس
 القدرات المعرفية

 .10 .9 .8 .7 .6 2.6 1.6 .5 .4 .3 .2 .1 د .1 ج .1 ب .1 ا .1

أ المفردات  .1
 المصورة

-                

ب  .1
 المترادفات

0.13 -              . 

ج  .1
 المتضادات

0.17* 0.23* -              

د التشبييات  .1
 المفظية

0.15* 0.04 0.63* -             

االستيعاب  .1
 المفظي

0.60* 0.55* 0.68* 0.65* -            

. التعمم 2
 البصري السمعي

0.13 0.18* 0.32* 0.69* 0.54* -           

. العالقات 3
 المكانية

0.18* 0.09 0.37* 0.81* 0.60* 0.80* -          

. التركيب 4
 الصوتي

0.19* 0.19* 0.34* 0.71* 0.59* 0.76* 0.85* -         

. تشكيل 5
 المفاىيم

0.07 0.02 0.33* 0.75* 0.48* 0.63* 0.73* 0.67* -        

       - *0.24 *0.16 *0.20 *0.16 *0.37 *0.25 *0.28 *0.16 *0.22المطابقة  1.6
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 1البصرية
المطابقة  2.6

 2البصرية
0.06 0.15* 0.33* 0.74* 0.53* 0.82* 0.81* 0.75* 0.73* 0.13* -      

المطابقة . 6
 البصرية

0.09 0.16* 0.36* 0.76* 0.56* 0.82* 0.81* 0.75* 0.74* 0.26* 0.99* -     

. عكس 7
 األرقام

0.14* 0.03 0.37* 0.81* 0.56* 0.68* 0.87* 0.77* 0.71* 0.22* 0.73* 0.73* -    

. الكممات 8
 الناقصة

0.10 0.21* 0.36* 0.72* 0.57* 0.87* 0.82* 0.81* 0.70* 0.12 0.91* 0.90* 0.72* -   

. الذاكرة 9
 العاممة السمعية

0.16* 0.12 0.39* 0.84* 0.62* 0.82* 0.92* 0.87* 0.78* 0.23* 0.85* 0.86* 0.86* 0.88* -  

. التعمم 10
البصري السمعي 

 اآلجل

0.08 0.10 0.35* 0.86 0.58* 0.82* 0.86* 0.79* 0.81* 0.17* 0.91* 0.91* 0.81* 0.89* 0.90* - 

القدرات المعرفية 
 )الكمي(

0.16* 0.18* 0.42* 0.86* 0.67* 0.89* 0.92* 0.86* 0.82* 0.23* 0.93* 0.94* 0.85* 0.94* 0.95* 0.97* 

( أن ىناك عالقة ارتباطية موجبة 3يالحظ من الجدول )      
بين أداء  (α ≤ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

المفحوصين عمى اختبارات القدرات المعرفية حيث تراوحت قيم 
(، إال ان أداء 0.95-0.14معامل ارتباط بيرسون ما بين )

المفحوصين عمى اختباري المفردات المصورة والمترادفات قد 
أظيرا ارتباطًا ضعيفًا م  أداء المفحوصين عمى بعض 

( 1ختبار المطابقة البصرية )االختبارات المعرفية، كما أظير ا
عالقة ضعيفة أيضًا م  أداء المفحوصين عمى اختبار الكممات 
الناقصة، وبناًء عمى ىذه النتائج، فإن مقياس القدرات المعرفية 

 .يتمت  بدالالت صدق بناء مقبولة

اختبار األساس النظري لمقياس القدرات المعرفية: اعتمد  -ب
جونسون الثالث لمقدرات  - األساس النظري لمقياس وودكوك

-Cattell-Horn المعرفية عمى نظرية كاتل وىورن وكارول

Carroll  ،التي قدمت ثالثة عوامل لقياس األداء المعرفي لمفرد
، والقدرة (Gc) وىذه العوامل ىي: المعرفة وتتمثل باالستيعاب
، والتفكير (Glr) عمى التفكير وتتمثل باالسترجاع طويل المدى

، والذكاء (Ga) ، والمعالجة السمعية(Gv) كانيالبصري الم
 ، والفعالية المعرفية وتتمثل بالذاكرة قصيرة المدى(Gf) المرن

(Gsm)وسرعة المعالجة ، (Gs) وتوزعت اختبارات القدرات ،
 .( يوضح ذلك4المعرفية لقياس ىذه العوامل، والجدول )

 4 جدول
 جونسون لمقدرات المعرفية عمى عوامل نظرية كاتل وهورن وكارول - اختبارات وودكوكتوزع 

 لمقدرات المعرفيةجونسون  - وودكوكاختبارات  عوامل كاتيل وهورن وكارول
 األداء 
 المعرفي

 : االستيعاب المفظي.1اختبار  Gcالمعرفة  -االستيعاب المعرفة 
 القدرة 

 عمى التفكير
 : التعمم البصري السمعي2اختبار  Glrاالسترجاع طويل المدى 

 : التعمم البصري السمعي اآلجل10اختبار
 : العالقات المكانية 3اختبار  Gvالتفكير البصري المكاني 

 : التركيب الصوتي 4اختبار  Gaالمعالجة السمعية 
 : الكممات الناقصة8اختبار 

 تشكيل المفيوم: 5اختبار  Gfالذكاء المرن 
 الفاعمية 
 المعرفية

 : المطابقة البصرية6اختبار  Gsسرعة المعالجة 
 : عكس األرقام.7اختبار  Gsmالذاكرة قصير المدى 

 .: الذاكرة السمعية العاممة9اختبار 
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ىذا وقد تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين عوامل       
كاتل وىورن الفرعية وفقًا ألداء المفحوصين عمى نظرية 

اختبارات القدرات المعرفية، وأظيرت النتائج وجود عالقة 
 ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 (α ≤ 0.05) بين عوامل نظرية كاتل وىورن وكارول الفرعية
وفقًا ألداء المفحوصين عمى اختبارات القدرات المعرفية، حيث 

(، 0.94-0.48تراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون ما بين )
 .ذلك إلى( 5ويشير الجدول )

 5جدول 
 تل وهورن وكارول الفرعية وفقًا ألداء المفحوصين عمى اختبارات القدرات المعرفيةمصفوفة ارتباط بيرسون بين عوامل نظرية كا

 عوامل
 نظرية كاتل 

 األداء  الفعالية المعرفية القدرة عمى التفكير المعرفة
 Gc Glr Gv Ga Gf Gsm Gs المعرفي

        - Gc المعرفة
القدرة عمى 
 التفكير

Glr 0.59* -       
Gv 0.60* 0.87* -      
Ga 0.60* 0.92* 0.86* -     
Gf 0.48* 0.79* 0.73* 0.72* -    

الفعالية 
 المعرفية

Gsm 0.61* 0.88* 0.92* 0.86* 0.77* -   
Gs 0.56* 0.92* 0.81* 0.89* 0.74* 0.81* -  

 - *0.94 *0.92 *0.82 *0.95 *0.92 *0.98 *0.67 األداء المعرفي
كما تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين عوامل نظرية     

كاتل وىورن وكارول الرئيسة وفقًا ألداء المفحوصين عمى 
اختبارات القدرات المعرفية، وأظيرت النتائج وجود عالقة 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل

(α ≤ 0.05)   بين عوامل نظرية كاتل وىورن وكارول الرئيسة
وفقًا ألداء المفحوصين عمى اختبارات القدرات المعرفية، حيث 

(، 0.99-0.61تراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون ما بين )
 .ذلك إلى( 6ويشير الجدول )

 6جدول 
 مصفوفة ارتباط بيرسون بين عوامل نظرية كاتل وهورن وكارول الرئيسة وفقًا ألداء المفحوصين عمى اختبارات القدرات المعرفية

 األداء المعرفي الفعالية المعرفية التفكيرالقدرة عمى  المعرفة عوامل نظرية كاتل

    - المعرفة

   - *0.61 القدرة عمى التفكير

  - *0.87 *0.59 الفعالية المعرفية

 - *0.90 *0.99 *0.67 األداء المعرفي

 (Path Analysis) ىذا، وقد تم إجراء التحميل العالئقي     
لعوامل نظرية كاتل وىورن وكارول وفقًا ألداء المفحوصين عمى 
اختبارات القدرات المعرفية، الختبار صحة األنموذج النظري 

قدمو كاتل وىورن وكارول لقياس األداء المعرفي لدى الذي 
 .( يبين نتائج التحميل7الفرد، والجدول )

 7جدول 
 نتائج اختبار أنموذج كاتل وهورن وكارول

CFI TLI RMSEA 

0.956 0.942 0.098 

 Comparative) (CFI)أن قيمة( 7يالحظ من الجدول )      

Fit Index) ( وىي قيمة مقبولة كونيا أكبر 0.956بمغت ،)
 Tucker-Lewis) (TLI) [، كما بمغت قيمة27] (0.90من )

Coefficient) (0.942) وىي أيضًا قيمة مقبولة كونيا أكبر ،
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 Root Means) (RMSEA) ، وبمغت قيمة[27] (0.90من )

Squire Error of Approximation) ( 0.098كذلك ،)
(، ولكنيا ضعيفة نسبيًا، 1وىي قيمة مقبولة كونيا أقل من )
(، وتكون ممتازة إذا 0.08حيث البد أن تكون قيمتيا أقل من )

[، وعمى الرغم من ىذه 27]( 0.05كانت قيمتيا أقل من )
(، ويمكن أن يعود 1القيمة، إال أنو يمكن قبوليا كونيا أقل من )

قيمتيا لكون عينة التحميل قميمة، وبناًء عمى ىذه نتائج  رتفاعا
تثبت صحة أنموذج كاتل وىورن وكارول في قياس األداء 
 المعرفي لدى الفرد، حيث تم قياس ىذا النموذج من خالل

 .جونسون لمقدرات المعرفية - اختبارات وودكوك
 ما دالالتة عن الّسؤال الثاني: بثانيًا: الّنتائج المتعمقة باإلجا    

الثبات المتحققة لمنسخة العربية الختبارات وودكوك جونسون  
 في األردن؟ (WJ III) المعرفية

 لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج دالالت ثبات مقياس 
القدرات المعرفية بطريقة الثبات النصفي، وطريقة االتساق 

 :الداخمي، وعمى النحو اآلتي
 :الثبات بالطريقة النصفية. 1
تم استخراج معامل االرتباط بين الدرجات عمى الفقرات الفردية  

والدرجات عمى الفقرات الزوجية لكل اختبار من اختبارات مقياس 
القدرات المعرفية، كما تم تصحيح معامل الثبات باستخدام 

( قيم الثبات 8براون، ويبين الجدول ) - معادلة سبيرمان
 .ختبارالمستخمصة بيذه الطريقة لفقرات كل ا

 8جدول 
 براون الختبارات مقياس القدرات المعرفية - معامل الثبات بالطريقة النصفية ومعامل الثبات بعد تصحيحها بمعادلة سبيرمان

 اختبارات مقياس
 القدرات المعرفية

 النصف الثاني األولالنصف 
 معامل
 االرتباط
بين 

 النصفين

الثبات المصحح بمعادلة معامل 
 براون-سبيرمان

 عدد
 الفقرات

معامل 
 الثبات

عدد 
 الفقرات

معامل 
 الثبات

 عدد
 الفقرات

 معامل
 الثبات

 0.92 23 0.86 0.76 11 0.79 12 أ المفردات المصورة .1
 0.94 15 0.89 0.80 7 0.82 8 .ب المترادفات1
 0.91 18 0.84 0.69 9 0.66 9 .ج المتضادات1
 0.97 15 0.94 0.83 7 0.85 8 التشبييات المفظية د .1
 0.94 17 0.88 0.75 8 0.74 9 . التعمم البصري السمعي2
 0.97 33 0.94 0.86 16 0.87 17 . العالقات المكانية3
 0.94 33 0.89 0.84 16 0.86 17 . التركيب الصوتي4
 0.99 40 0.97 0.90 20 0.91 20 . تشكيل المفاىيم5

 0.95 26 0.91 0.94 13 0.94 13 1 المطابقة البصرية 1.6
 0.99 60 0.98 0.97 30 0.95 30 2 المطابقة البصرية 2.6
 0.94 30 0.89 0.86 15 0.85 15 . عكس األرقام7
 0.98 44 0.97 0.96 22 0.96 22 . الكممات الناقصة8
 0.96 21 0.93 0.83 10 0.82 11 . الذاكرة العاممة السمعية9

 0.99 25 0.99 0.97 12 0.96 13 التعمم البصري السمعي اآلجل .10

 الختبارات الثبات معامل قيم أن( 8) الجدول من يالحظ       
 بين ما تراوحت قد المعرفية لمقدرات جونسون - وودكوك

 .ومقبولة مرتفعة ثبات قيم وىي ،(0.91-0.99)
 :الداخمي االتساق بطريقة الثبات. 2

 باستخدام الداخمي االتساق بطريقة الثبات معامل استخراج تم    
 القدرات مقياس اختبارات من اختبار لكل الفا - كرونباخ معادلة

-0.83) بين ما الثبات معامل قيم تراوحت وقد المعرفية،
 قيم من قريبة كونيا ومقبولة مرتفعة ثبات قيم وىي ،(0.99
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 .ذلك( 9) الجدول ويبين ،(0.94-0.77) بين ما تراوحت التي األمريكية الصورة ثبات
 9 جدول

 المعرفية القدرات مقياس الختبارات الفا - كرونباخ ثبات معامل
 ( سنة19-2األمريكية لمفئة العمرية ) معامل الثبات الصورة معامل الثبات الصورة األردنية عدد الفقرات اختبارات مقياس القدرات المعرفية

  0.88 23 أ المفردات المصورة .1
  0.90 15 ب المترادفات .1
  0.83 18 ج المتضادات .1

  0.92 15 د التشبييات المفظية .1
 0.90 0.93 71 . االستيعاب المفظي1
 0.86 0.87 17 . التعمم البصري السمعي2

 0.81 0.93 33 المكانية. العالقات 3
 0.86 0.92 33 . التركيب الصوتي4
 0.94 0.95 40 . تشكيل المفاىيم5
  0.97 26 1 المطابقة البصرية 1.6
  0.98 60 2 المطابقة البصرية 2.6
 0.89 0.98 86 . المطابقة البصرية*6

 0.86 0.92 30 . عكس األرقام7
 0.77 0.98 44 . الكممات الناقصة8

 0.88 0.91 21 الذاكرة العاممة السمعية. 9
 0.92 0.98 25 . التعمم البصري السمعي اآلجل10

  0.99 400 القدرات المعرفية )البطارية(
: معادلة باستخدام ككل لالختبار الثبات معامل * استخرج

(Kamata; Turhan & Darandari, 2003) 

 

 مناقشة النتائج. 6
فيما يمي مناقشة نتائج اإلجابة عن أسئمة الدراسة،       

والتوصيات التي تقدميا في ضوء النتائج التي توصمت إلييا 
 .الدراسة
، األولابة عن السؤال أواًل: مناقشة النتائج المتعمقة باإلج    

ما دالالت الصدق المتحققة لمنسخة العربية الذي نصو "
 "؟في األردن (WJ III) وودكوك جونسون المعرفية الختبارات

 - أظيرت نتائج التحميل العاممي الختبارات وودكوك     
جونسون الثالث لمقدرات المعرفية: الصورة المعيارية باختباراتو 
العشرة أن ىذه االختبارات أحادية البعد، إذ كان لكل اختبار 

مفسر، فقد %( من التباين ال20عامل سائد يفسر أكثر من )

%( في 29.979) األولبمغت نسبة التباين المفسر لمعامل 
%( في اختبار 44.605اختبار المفردات المصورة، و)

%( في اختبار المتضادات، 26.454المترادفات، و)
%( 37.820%( في اختبار التشبييات المفظية، و)48.862و)

%( في اختبار 32.718في اختبار التعمم البصري السمعي، و)
%( في اختبار التركيب 29.063لعالقات المكانية، و)ا

%( في اختبار تشكيل المفيوم، 36.257الصوتي، و)
(، 1) %( في اختبار المطابقة البصرية58.371و)
(، 2) %( في اختبار المطابقة البصرية42.591و)
%( في 56.393%( في اختبار عكس األرقام، و)32.137و)

%( في اختبار الذاكرة 36.504اختبار الكممات الناقصة، و)
 األولالعاممة السمعية، وأخيرًا بمغت نسبة التباين المفسر لمعامل 

 (.%75.006في اختبار التعمم السمعي البصري اآلجل )
 إن وجود عامل سائد لكل اختبار من اختبارات المقياس      
أحادية البعد لكل اختبار، وبالتالي فإن المقياس يحقق  إلىيشير 

الفرض األساس لمنظرية الحديثة في القياس أحادية البعد، أي أن 
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المقياس يقيس سمة واحدة فقط وىي القدرة المعرفية. وقد فسر 
%( من التباين الكمي، أو أن نسبة 20أكثر من ) األولالعامل 

عامل الثاني من التباين أكبر ما فسره ال إلىما فسره ىذا العامل 
جونسون الثالث  - (، وىذا ما حققو مقياس وودكوك2من )

 .لمقدرات المعرفية: الصورة المعيارية بجمي  اختباراتو العشرة
وجود عالقة ارتباطية موجبة  إلىكما أشارت نتائج الدراسة       

ذات داللة إحصائية بين أداء المفحوصين عمى اختبارات 
لمعرفية باستثناء اختباري المفردات المصورة، والمطابقة القدرات ا

(، ومستواىم األكاديمي بمواد المغة العربية 1البصرية )
والرياضيات والعموم العامة، حيث تراوحت قيم معامل ارتباط 
بيرسون بين أداء المفحوصين عمى اختبارات القدرات المعرفية 

(، 0.81-0.19) ومستواىم األكاديمي في مادة المغة العربية
وتراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون بين أداء المفحوصين عمى 
اختبارات القدرات المعرفية ومستواىم األكاديمي في مادة 

حت كذلك قيم معامل ارتباط و ا(، وتر 0.64-0.19الرياضيات )
بيرسون بين أداء المفحوصين عمى اختبارات القدرات المعرفية 

(، 0.81-0.25مادة العموم العامة )ومستواىم األكاديمي في 
جونسون الثالث  - وبناًء عمى ىذه النتائج فإن مقياس وودكوك

لمقدرات المعرفية: الصورة المعيارية يتمت  بدالالت صدق 
 .تالزمي مقبولة

وبينت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات      
القدرات  داللة إحصائية بين أداء المفحوصين عمى اختبارات

المعرفية، حيث تراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون ما بين 
(، إال ان أداء المفحوصين عمى اختباري 0.14-0.95)

المفردات المصورة والمترادفات قد أظيرا ارتباطًا ضعيفًا م  أداء 
المفحوصين عمى بعض االختبارات المعرفية، كما أظير اختبار 

ة أيضًا م  أداء المفحوصين ( عالقة ضعيف1المطابقة البصرية )
عمى اختبار الكممات الناقصة، وبناًء عمى ىذه النتائج فإن 

 .مقياس القدرات المعرفية يتمت  بدالالت صدق بناء مقبولة
خيرًا أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة أو      

ذات داللة إحصائية بين عوامل نظرية كاتل وىورن وكارول 

قًا ألداء المفحوصين عمى اختبارات القدرات المعرفية، الفرعية وف
ووجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين عوامل 
نظرية كاتل وىورن وكارول الرئيسة وفقًا ألداء المفحوصين عمى 
اختبارات القدرات المعرفية، وكذلك قبول أنموذج نظرية كاتل 

بناًء عمى نتائج اختبار  وىورن وكارول في قياس القدرة المعرفية
 (TLI) ، وقيمة(0.956) (CFI) النموذج، حيث بمغت قيمة

، وبناًء عمى نتائج (0.098) (RMSEA) ، وقيمة(0.942)
معامل ارتباط بيرسون ونتائج التحميل التوكيدي فإن اختبار 

جونسون لمقدرات المعرفية يتمت  بدالالت صدق  - وودكوك
 .بناء

بة عن السؤال الثاني، النتائج المتعمقة باإلجا ثانيًا: مناقشة       
ما دالالت الثبات المتحققة لمنسخة العربية الذي نصو "

 "؟في األردن (WJ III) الختبارات وودكوك جونسون المعرفية
أظيرت نتائج الدراسة أن معامل الثبات بالطريقة النصفية        

لمقدرات جونسون الثالث  - لكل اختبار من اختبارات وودكوك
المعرفية: الصورة المعيارية، وبعد تصحيحو باستخدام معادلة 

(، وىي قيم 0.99-0.91براون، قد تراوحت ما بين ) - سبيرمان
 .مقبولة
وتبين نتائج الدراسة أيضًا أن معامل الثبات بطريقة        

االتساق الداخمي، وباستخدام معادلة كرونباخ الفا لكل اختبار 
جونسون الثالث لمقدرات  - اس وودكوكمن اختبارات مقي

(، 0.99-0.83المعرفية: الصورة المعيارية، قد تراوح ما بين )
وىي قيم ثبات مرتفعة ومقبولة كونيا قريبة من قيم ثبات الصورة 

 (.0.94-0.77األمريكية التي تراوحت ما بين )
أن الصورة  إلىوتُفسر نتيجة الثبات بالطريقة النصفية        

جونسون الثالث لمقدرات  - ة من مقياس وودكوكالمطور 
المعرفية: الصورة المعيارية كان دقيقًا في قياس السمة المقاسة 
وىي القدرات المعرفية. كما ان تمتعو بدالالت ثبات مرتفعة 

تكافؤ فقرات اختبارات المقياس من حيث  إلىومقبولة يشير 
صعوبتيا وقدرتيا التمييزية، وذلمك نتيجة الختيار فقرات المقياس 
بعناية ودقة، وتتوافق م  تدرج القدرات المعرفية لدى الفرد ضمن 
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المستويات العمرية المختمفة. كما أن نتائج الثبات بطريقة 
ة من مقياس نجاح الصورة المطور  إلىاالتساق الداخمي تشير 

جونسون الثالث لمقدرات المعرفية: الصورة المعيارية  - وودكوك
في تحقيق توافق استجابات المفحوصين، مما يعزز دقة تعّرف 

المفحوصين، وأخيرًا إن توافق  وتشخيص القدرة المعرفية لدى
ائج الثبات بطريقة االتساق الداخمي، والطريقة النصفية تشير نت

ي يظيرىا المقياس المطور، ويبين الدرجة دقة النتائج الت إلى
 .العالية التي تتمت  بيا فقرات المقياس التكافؤية

 التوصيات .7
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، فإنو يمكن       

 :تقديم التوصيات التالية
إجراء المزيد من الدراسات الشتقاق معايير لمنسخة العربية  •

 (WJ III). جونسون المعرفيةالختبارات وودكوك 
إجراء مزيد من الدراسات لمتعّرف عمى قدرة المقياس في  •

التمييز بين األفراد العاديين، واألفراد ذوي صعوبات التعمم، 
 .واألفراد الموىوبين، واستخدامو في التشخيص االكمينيكي

 المراجع
 أ. المراجع العربية

القياس والتشخيص في أساليب (، 2006، فاروق )الروسان [1]
(، عمان: دار الفكر لمطباعة والنشر 2، )طالتربية الخاصة

 والتوزي .

توق، محي الدين وقطامي، يوسف وعدس، عبدالرحمن [4] 
، عمان: دار الفكر أسس عمم النفس التربوي(، 2001)

 لمنشر والتوزي .

 تطوير صورة أردنية(. 2010حمد عدنان )أالطيط،  [21]
جونسون الثالث لمقدرات المعرفية لمفئة  - لمقياس وودكوك
رسالة  ( سنة: الصورة المعيارية،16-6العمرية من )

 ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية: عمان، األردن.

تطوير صورة اردنية (. 2010القرعان، محمود احمد )[22] 
جونسون الطبعة الثالثة لمقدرات  - لمقياس وودكوك

رسالة ماجستير  ( سنة،16-6من )الخاصة لمفئة العمرية 
 غير منشورة، الجامعة األردنية: عمان، األردن.

 جنبية. المراجع االب
[2] Woodcock, R.W., McGrew, K.S., & Mather, 

N. (2001). Woodcock-Johnson Tests of 

Cognitive Abilities. Itasca, III: Riverside 

Publishing. 

[3] Cantrell, J. A. (1992). A Comparison of 

Cognitive Ability Measures in the Prediction 

of Achievement in A Referred Population of 

College Students. Ohio: Ohio State 

University. 

[5] Horn, J. L. (1988). Thinking about human 

abilities. In J. R. Nesselroade & R. B. 

Cattell (Eds.), Handbook of multivariate 

psychology (2
nd

 ed., pp. 645–865). New 

York: Academic Press. 

[6] Woodcock, R. W. (1990). Theoretical 

foundations of the WJ-R measures of 

cognitive ability. Journal of 

Psychoeducational Assessment, 8, 231–258. 

[7] Horn, J. L. (1965). Fluid and crystallized 

intelligence. Unpublished doctoral 

dissertation, University of Illinois: Urbana-

Champaign. 

[8] Woodcock, R. W., & Johnson, M. B. (1989). 

WJ-R Tests of Cognitive Ability, Itasca, IL: 

Riverside Publishing. 

[9] Carroll, J. B. (1993). Human Cognitive 

Abilities: A Survey Of Factor-Analytic 

Studies. New York: Cambridge University 

Press. 

[10] Squire, L. R., & Knowlton, B. J. (2000). 

The Medial Temporal Lobe, The 

Hippocampus, and The Memory Systems of 

The Brain, The New Cognitive 

Neurosciences, (2
nd

 ed.), Cambridge, MA: 

MIT Press. 



 (WJ III)  
 

19 

[11] Markowitsch, H. J. (2000). The Anatomical 

Bases of Memory, The New Cognitive 

Neurosciences, (2
nd

 ed.), Cambridge, MA: 

MIT Press. 

[12] Tulvig, E. (2000). Introduction to Memory, 

The New Cognitive Neurosciences, (2
nd

 ed.), 

Cambridge, MA: MIT Press. 

[13] Farah, M. J. (2000). The Neural Bases Of 

Mental Imagery: The New Cognitive 

Neurosciences, (2
nd

 ed.). Cambridge, MA: 

MIT Press. 

[14] Caplan, D. (1992). Language: Structure, 

processing, and disorders. Cambridge, MA: 

MIT Press. 

[15] Kosslyn, S. M., & Smith, E. E. (2000). 

Introduction to Higher Cognitive Functions, 

The New Cognitive Neurosciences, (2
nd

 ed.), 

Cambridge, MA: MIT Press. 

[16] Osherson, D., Smith, E. E., Wilkie, O., 

Lopez, A., & Shafir, E. (1990). Category 

Based Induction, Psychological Review, 

97(2), 185–200. 

[17] Gazzaniga, M. S., Ivry, R. B., & Mangun, 

G. R. (1998). Cognitive Neuroscience: The 

Biology of The Mind, New York: Norton. 

[18] Ashcraft, M. H. (2002). Cognition, (3
rd

 ed.). 

Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

[19] Wechsler, Solange, Mugl (2006). a 

Woodcock - Johnson III Battery of 

Cognitive Abilities: Construct Validity, 

Psicologia: Teoria e Pesquisa, 22(3), 287-

296. 

 [20] Thorndike, R. L., Hagen, E. P., & Sattler, J. 

M. (1986). Stanford-Binet Intelligence 

Scale: Fourth Edition. Itasca, IL: Riverside 

Publishing. 

[23] Adkins, Carrie, M., (2003). 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?, 

Unpublished Master Thesis, Marshall 

University, USA. 

[24] Edwards, Oliver W. & Oakland, Thomas D. 

(2006), Factorial Invariance of Woodcock-

Johnson III Scores for African Americans 

and Caucasian Americans, Journal of 

Psychoeducational Assessment, 24(4), 358-

366. 

[25] Krasa, Nancy (2007), Is the Woodcock-

Johnson III a Test for All Seasons? Ceiling 

and Item Gradient Considerations in Its Use 

with Older Students, Journal of 

Psychoeducational Assessment, 25(1), 3-16. 

[26] Wu, W., West, S.G., & Hughes, J.N. 

(2008). Effect of Retention in First Grade on 

Children’s Achievement Trajectories Over 4 

Years: A Piecewise Growth Analysis Using 

Propensity Score Matching. Journal of 

Educational Psychology, 100, 727-740. 

[27] Bentler, P., M., (1990), Comparative Fix 

Indexes in Structural Models, Psychological 

Bulletin, 107, 238-46. 

 
 

 

 

 



482015
 

20 

 

PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE 

ARABIC VERSION OF WOODCOCK 

JOHNSON COGNITIVE (WJ III) IN 

JORDAN 

AHMAD ADNAN AL-TIT 

Assistant Professor of Business Administration 

College of Business and Economics (CBE), Qassim University, Saudi Arabia 

ABSTRACT_ The aim of this study was to extract the psychometric properties of the Arabic Version 

of Woodcock-Johnson Cognitive (WJ III) in Jordan. The study was applied on (220) examinees 

chosen from six elementary school and six secondary schools from the first, second and third 

Directorates of Education in Amman. To achieve the purposes of this study, the Jordanian version 

scale was applied in its ten tests, consisting of (400) items on study participants. The scale was 

tested and the coefficient items difficulty, coefficient discrimination and reliability were extracted.  

 The results of factor analysis for the scale in its ten tests indicated that these tests were uni-

dimensional. The scale also enjoyed accepted concurrent validity for the scale was acceptable. The 

results also indicated that there was a significant positive correlation between participants' 

performance on cognitive tests, except for picture vocabulary and visual matching and their 

academic achievement in Arabic language, mathematics and general science. Construct validity for 

the scale was ensured. 

 The results indicated that there was a significant statistical positive correlation between 

participants performance on cognitive ability tests and also showed that there was a significant 

statistical positive correlation between the main and sub factors of Cattell, Horn and Carol theory 

according to the examinees performance on cognitive ability tests. The results of the study proved 

the model of Cattell, Horn and Carol theory measure cognitive ability. 

 According to these findings, the study presented a series of recommendations, the main 

recommendation being: Carry out further studies to derive norms for the developed Arabic version 

of the Woodcock-Johnson Cognitive (WJ III) in Jordan. 

KEYWORDS: Woodcock-Johnson; Cognitive Abilities; Intelligence Tests. 

 

 

 

 

 


