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 أدوات التشخيص يف ميدان الرتبيةمن أهم  (WISC- III) يعد مقياس وكسلر لذكاء األطفال اإلصدار الثالث 

حملية  املوهوبني واملتفوقني . هدفت الدراسة احلالية إىل اشتقاق معايري السيما يف جمال الكشف عن ،ملاخلاصة يف مجيع دول العا
ة مبدارس املوهوبني يف )والي (WISC- III) اإلصدار الثالث  كاء األطفالذ ل )وكسلر( مبقياسلبعض االختبارات الفرعية 

 %45..منهم من الذكور، و  %1141ني بمن التالميذ املرشحني للقبول مبدارس املوهو  4831اخلرطوم(، شارك يف الدراسة 
 شتقتاكما ،  للمقياس من اإلانث. وتوصلت الدراسة إىل استخراج املؤشرات اإلحصائية لألداء على بعض االختبارات الفرعية

، والكلية، واألدائية، االحنرافية اللفظية ابإلضافة الشتقاق نسب الذكاء، لفظية، واألدائيةالدرجات املوزونة لالختبارات الفرعية ال
 ووضع بعض التوصيات .، الدراسة ومت توضيح تطبيقات
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Abstract:  

Wechsler Intelligence Scale for Children - Third Editon (WISC- III) - is one of the 

most important diagnostic tools in special education all over the world, particularly in the 

area of gifted and talented Identification. This study aimed to derive local norms for some 

subscales of WISC-III at schools for gifted students in Khartoum State. 1384 of candidates 

for admission to gifted schools participated in the study: 44.4% males and 55.6% females. 
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Statistical indices for performance on the scale and its subscales were derived. Weighed 

scores for verbal and performance subscales were also extracted. In addition, deviated 

intelligence quotients were extracted for verbal and performance subscales, and total scale. 

Implications and recommendations were offered. 

Key Words: Psychometric & psycho educational assessment, Intelligence tests, 

gifted & talented. 

 ملقدمةا
يف دول  مكانة مهمة يف ميدان الكشف عن املوهوبني واملتفوقني ( سنة45 -5يتبوأ مقياس وكسلر لذكاء األطفال )

وعل سبيل ، املسحية والتحليلية التارخييةوأكدت ذلك الدراسات ، املوهوبني واملتفوقني العامل املختلفة اليت تتوفر فيها برامج لرعاية
وكذلك توصلت لنفس  ،( Bishay, 1981; Collangelo,& Davis, 2003) أشارت لذلك دراسيت املثال ال احلصر فقد

 املسحية اليت أجريت يف الوالايت (Robertson, Pfeiffer, & Taylor 2011)  الدراسات احلديثة مثل دراسة النتيجة
الرابطة الوطنية لعلماء  النفس املدرسي العاملني يف املدارس االبتدائية أعضاء من املختصني يف علم (300) ية بنياملتحدة األمريك

يستخدمون مقياس وكسلر لذكاء  ( من املختصني يف علم النفس املدرسي%448.أن ) حيث ُوِجد  ، علم النفس املدرسي
( أداة كشف مشلها هذا 41) النسب من بني ىالنسبة للمقياس أعلوتعد هذه ، للكشف عن املوهوبني األطفال بصورة رئيسة

 ملقياس استانفورد بينيه. (%4141ويلي هذه النسبة )، الشامل للوالايت األمريكية املسح
 Wechsler Intelligence Scale for Children األطفال صدر اإلصدار الثالث من مقياس وكسلر لذكاء

(WISC- III) Third Edition  م 4994عام  يف (Wechsler, 1991) ،لإلصدار األول وهو امتداد مطور 

(WISC)  م 4919الصادر عام(Wechsler, 1949)  واإلصدار الثاين املعدل (WISC- R)  م 4911الصادر عام 
(Wechsler, 1974) سنة(  45-5) وكسلر لذكاء األطفال . ويتميز اإلصدار الثالث من مقياس(WISC- III) صورته  يف

، واملدى العددي، واحلساب والفهم،، واملفردات ،( لفظية هي: )املعلومات5) ( اختباراً فرعيًا منها48جلديدة أبنه يتكون من )ا
 وجتميع األشياء،، واملتاهات، الصور، ورسوم املكعبات ( اختبارات أدائية هي : )تكميل الصور، وترتيب1و) واملتشاهبات(،

، األدائي الذكاء ونسبة، )معامالت( للذكاء هي: نسبة الذكاء اللفظي ( نسب8ستخرج منها )والرتميز، وفحص الرموز(، كما ي
ومؤشر التنظيم ، االستيعاب اللفظي ( مؤشرات عقلية هي: مؤشر1تستخرج منها ) فضاًل عن ذلك، ونسبة الذكاء الكلي

 . (Nicholson & Alcorn, 1993)  املعلومات ومؤشر سرعة معاجلة، التحرر من تشتت االنتباه ومؤشر، اإلدراكي
 م 3558من املقياس الذي صدر يف عام   (WISC- IV) وعند مقارنة اإلصدار الثالث ابإلصدار الرابع

(Wechsler, 2003)  منها  (45) اختبار ا فرعًيا: (.4ي )اإلصدار الثالث أبنه حيتوي عل جند أن اإلصدار الرابع يتميز عن
األدائي أبربعة مؤشرات  ومت فيها استبدال الذكاء اللفظي والذكاء، القدرة العامة مؤشر منهاويستخرج ، فرعية (5) أساسية و

كما مت حذف بعض االختبارات مثل   ؛املعلومات وسرعة معاجلة، والذاكرة العاملة، واإلدراك املنطقي جديدة هي: الفهم اللفظي،
، املصفوفة املنطقية رات فرعية جديدة مثل : تتابع احلروف واألرقام،اختبا ومتت إضافة، جتميع األشياء، واختبار املتاهات اختبار

الزمن الذي  علي  تقليل الرتكيز ومت تعديل اختبار تكميل الصور إىل فهم الصور. كما مت الشطب واإللغاء، استنتاج الكلمات،
 & Flanagan) وهوبنيعن امل خدم هذه اإلصدار كسابقيه يف ميدان الكشفيستو ، الثالث كان موجودًا يف اإلصدار
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Kaufman, 2004)  أمهيته يف الدول علي  ال يزال حيافظ هذه التطورات املهمة يف املقياس إال أن اإلصدار الثالث ورغم
 الرابع مل يقنن بعد يف أي من الدول العربية. ألن اإلصدار ؛العربية

مقياس وكسلر لذكاء  انب استخدام اإلصدار الثالث مناملوهبة العقلية جو  وقد ب  نين  كثري من اخلرباء والباحثني يف جمال
 ابستخدامه يف هذا اجملال وبينوا أمهية ذلك مثل: كما أهنم قد نصحوا بشدة،  املوهوبني واملتفوقني األطفال يف عملية الكشف عن

(Fishkin, Kampsnider, & Pack, 1996; Kaufman, 1992; Mark, Lynne, & Ron, 1998; 

Panicker, 2005; Prifitera, Weiss, & Saklofske, 1998; Reiter, 2002; 2004, Rimm, 

Gilman, & Silverman, 2008; Sweetland, Reina, & Tatti, 2006)،  وقد أجريت عدة دراسات للمقارنة
 ,Montgomery, Seidman, Bums, Carone) اإلصدار وغريه من مقاييس الذكاء الفردية مثل دراسة بني هذا

Simpson, & Sellers, 2002)  ودراسة (Mullins, 1999) قارنتا استخدامها مع اإلصدار الرابع من مقياس اللتني 
حيث ارتباطه  الثالث من مقياس وكسلر يف الكشف عن املوهوبني من استانفورد بينيه فوجدات عدة جوانب يتميز هبا اإلصدار

اإلصدار اخلامس من مقياس  اليت قارنت بينه وبني  (Minton & Pratt, 2006) ودراسة، الكشف األخرى أبدواتالعايل 
 من درجاهتم يف اإلصدار اخلامس من يفيه درجات أعل ووجدت أن املوهوبني واملوهوبني بدرجة عالية حيرزون )استانفورد بينيه(

الثالث من  صداربني اإل (Lynne, 1995) تصنيفهم . وقارنت دراسة  مقياس )استانفورد بينيه( مما ينسجم ويتطابق مع
)مقياس وكسلر لذكاء  WISC- R            املوهوبني . وهناك الدراسات اليت قارنتها ب وكسلر وبني مقياس اوالست يف الكشف عن

دراسات قارنت بني علي  الباحث بينما مل يطلع (Sevier, Bain, & Hildman, 1994) األطفال املعدل(، مثل دراسة
 توجد دراسات عديدة قارنت بني اإلصدارين يف بينما، اإلصدار الثالث من املقياس لدى املوهوبنيالرابع و  استخدام اإلصدار

إىل دقة اإلصدار  وتوصلت كل تلك الدراسات، من فئات الرتبية اخلاصة كلينيكية عديدة وجمموعات خمتلفة تشخيص جمموعات
للتحقق من   (Criterion) ياس )وكسلر( كمحكاإلصدار الثالث من مق أستخدم الثالث يف تشخيص هذه الفئات . كما

 ,Kimberly, 2004; Kluever, Smith) أخرى يف الكشف عن املوهوبني مثل دراساتس وصالحية مقايي صدق

Green, Holm, & Dimson, 1995; Koehn, 1998; Levinson, Folino, 1994a,1994b)  
الكشف عن  عن عدم حتيزها اجلنسي يف ,Kampsnider, 1994) (Fishkin, Garlow &كما كشفت دراسة  
 املوهوبني.

 واالختبارات معايري املقاييس إذ يعد مفهوم ؛والتشخيص وجود معايري للمقياس ومن اجلوانب املكملة لعملية القياس

Test Norms مرجعية اجلماعة أو املعيار األساسية املتعلقة بتفسري درجات االختبارات واملقاييس من املفاهيم Norm 

Referenced Tests، تسمى الدرجة اخلام فالدرجة اليت حيصل عليها الفرد يف اختبار ما واليت  Raw Score     ال يكون
مفيدة  يسمح ابستخالص معلومات Reference System  ويصعب تفسريها ما مل يتم إسنادها إىل نظام مرجعي هلا معىن

 ؛م  1987، وصادق وعثمان،، لفقرات ذلك االختبار )أبو حطب إجاابهتم من الدرجات اليت حيصل عليها األفراد عن
 م( . 2004، النبهان ؛م  3555، معال ؛م 2011، العاديل ؛م  1997، الطريري

ما هو كائن  الصبغة الكمية وتتحدد يف ضوء وأتخذداخل الظاهرة  إذ إن املعايري هي أسس للحكم على األفراد من
، )فرحات اليت ينتمي إليها هذه الدرجة ملعرفة مركز الشخص ابلنسبة للمجموعة ي حيددوالبد من الرجوع إىل معيار إحصائ
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هنا م(، وتعرف املعايري أيضًا أب 3555 أداء جمتمع خاص يف اختبار معني )عالوي ورضوان، م(، واملعايري قيم متثل 2007
التقنني  ة ممثّلة للمجتمع األصلي للدراسة تسمى عينةاخلام لعّين الدرجات ُتشت ق بطريقة إحصائية معّينة من الدرجات جمموعة من

أي أن ، أغلب األحوال يف الصيغة الكمية وأتخذاألفراد يف ضوء أداءهم الفعلي  أداءعلي  وهي أسس للحكم، أو العينة املعيارية
م(.  4991 ،منسي ؛م 3553)ربيع،  لكل فرد مبتوسط درجات اجملموعة اليت ينتمي إليها املعيار هو مقارنة الدرجة اخلام

الصيغة الكمية يف أغلب األحوال فهي  أتخذوأهنا  الظاهرة من الداخل،علي  للحكم سسفيما يلي: أهنا أ وتتلخص أمهية املعايري
متوسط  وحتدد مدى بعد الفرد عن، اخلصائص الواقعية للظاهرة وتتحدد يف ضوء، الفرد ابلنسبة للمجموعة إىل مركز تشري

كما أهنا مهمة ،  املقارنة والتقومي الراهن للفرد، وهي وسيلة يف غاية األمهية من وسائل تمي إليها وتعكس املستوىاجملموعة اليت ين
 ويف تشخيص نواحي القوة والضعف وغريها وميكن االستفادة منها يف التنبؤ، شكل بطاريةعلي  تكون يف االختبارات اليت
 م(. 3555 عالوي ورضوان، ؛م 4993، )ثورندايك وهيجن

، Local Norms والنفسي مصطلحان كثريا التداول ومها املعايري احمللية ويرد يف أدبيات القياس والتقومي الرتبوي
حملية كأساس الشتقاق الدرجات  ويراد ابملعايري احمللية تلك املعايري اليت تعتمد مجاعةNational Norms  واملعايري الوطنية

م(  4991الطريري ) ويطلق عليها (Jordan, Bain, McCallum, & Bell, 2012; Kabacoff, 2008)، املعيارية
متثل  مجاعة مرجعية أكثر اتساعاً  اليت يتم حساهبا ابالعتماد على أما املعايري الوطنية فهي تلك املعايري، اجلماعات اخلاصة معايري

إذ اندرًا ما  ؛الوطنية فائدة من املعايري يري احمللية أكثروتعد املعا، أبكملهبلد  امتدادعلي  جمتمعا  واسعا  يشمل شرحية من األفراد
 املرجعية اليت تستخدم عند حساب املعايري الوطنية جند تطابق بني خصائص اجلماعة

 م(. 3555 مبرور الزمن )عالم، األفرادوذلك لتغري خصائص  وخصائص اجلماعة اليت يطبق عليها االختبار فيما بعد
به أنه يف كثري  وكسلر لذكاء األطفال املهتمة ابستخراج املعايري اخلاصة صدار الثالث من مقياسجيد املتتبع ألدبيات اإل

لتفسري درجات األداء يف املقياس  شاملة على مستوى الدولة تكون هي املرجعية األساسية من الدول يتم االكتفاء بدراسة تقنينية
 ,Weiss, Saklofske)ويف كندا (Wechsler, 1974; 1991; 2003)  األدلة املتوفرة يف أمريكا )معايري وطنية (، مثل

Hildebrand, Prifitera, & Chen, 1999) من، إعداد هذه املعايري بصورة دقيقة واألمثل إن مت وابلطبع هذا األفضل 
مراجعات مستمرة هلا،  ودوكذا وج، ومراعاة اجلوانب الدميغرافية املختلفة حيث اختيار العينات ومتثيلها لفئات اجملتمع املختلفة

 (Tempest, 1998) معينة مثل دراسة معايري حملية من مقاييس وكسلر لفئة خاصة أو قومية وأحياانً تستدعي احلاجة اشتقاق

أو األدائي أو ، املستخدمة الستخراج نسبة الذكاء اللفظي عند استبدال اختبار فرعي آبخر من االختبارات لقومية النفاجو، أو
 &,Reynolds, Sanchez& ,Willson, 1996; Saklofske, Hildebrand, Reynolds) ل دراسات:الكلي مث

Willson, 1998)  السويد معايري دولة أخرى مثل النرويج اليت تستخدم معايري وقد لوحظ أن هناك دواًل تستخدم 

(Psychological Testing Unit, 2010) ،الدولتني . ومن  صائص السكانية بنيمت تربير ذلك ابلتشابه الكبري يف اخل وقد
اليت   (Panicker, Hirisave, & Subbakrishna, 2006) مثل دراسة الدراسات من قارنت بني معايري عدة دول

بني معايري املقياس  اليت قارنت (Mark & Lynne, 1999) ودراسة، املتحدة اهلند واململكة قارنت بني معايري املقياس يف
تكييف املقياس يف دولتني مثل  كل من أمريكا وكندا . كما توجد دراسات قارنت بني ن املوهوبني يفاملستخدمة للكشف ع
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تكييف اإلصدار الثالث من  اليت قارنت (Khaleefa, Taha, & Al- Hussain, 2008)  ؛3553 ،دراسة )اخلليفة
العاملي ملقياس وكسلر لذكاء األطفال  تشابهاليت قارنت ال (Qataee, 2000) ودراسة، والياابن من السودان املقياس يف كل

وكسلر لذكاء األطفال اإلصدار الثالث وسط  مقياسعلي  وأمريكا، وهناك عدة دراسات قارنت األداء املعدل يف السعودية
 يوجد عدد كبري من الدراسات اليت اهتمت ابستخراج . كما (Nielson, 1999; Smith, 2009) اجملتمع احمللي مجاعات

والفئات الكلينيكية وسط  العقلية( اخلاص بكل فئة من فئات الرتبية اخلاصة الت األداء والسايكوجراف )الصفحة النفسيةبروفي
هذا فضاًل عن ، املقياس من معايري عامة املعايري الرقمية اخلاصة بكل فئة مكتفية مبا يوجد يف أدلة ومل هتتم ابستخراج، األطفال

 . (Weiss, 2003)  أجريت على املقياسالثقافية اليت  الدراسات عرب
وكانت يف  اإلصدارات املختلفة من مقياس وكسلر لذكاء األطفالي أجريت يف الدول العربية دراسات متنوعة عل

 يف الكويت أجرى أبو عالم ) فمثالً ، املقياس تتوفر فيها دالالت صدق وثبات مناسبة معظمها هتدف لتطوير صورة ُمك يفة من

األول والثاين  اإلصدارينعلي  أجريت دراسات ويف األردن (WISC) اإلصدار األول من املقياسي سة علم( درا 4938
 م( إىل أنه مت تقنني اإلصدار 3548وأشار الروسان ) م(،4935القريويت،  ؛م 4933، عليان والكيالين ؛م 4991 )عليان،

وأجريت يف  دراسة منشورة عن هذا التقنني،علي  لباحثيطلع ا ومل، م 4991 يد راضي الوقفي عامعلي  الثالث يف األردن
والثاين )إمساعيل  (4935 اإلصدار األول )مليكة،علي  م(، ويف مصر 1981 اإلصدار األول )عنرب،علي  سوراي دراسة

  ؛م 4994، والسليم، والقاطعي النافع، ؛م 1993، اإلصدار الثاين )القاطعيعلي  السعودية ويف م( 4998، ومليكة

(Qataee, 1993 ،م(. كذلك أجريت عدة دراسات كلينيكية 3553 اإلصدار الثالث )اخلليفة واملطوع،علي  البحرين ويف 
 ،مليكة ؛م 4995، القاطعي ؛م 4993، عبد اللّ  ؛م  3551، )زايدة ابإلصدارين األول والثاين من املقياس مثل دراسات:

 م(. 4991
 (Lowenstein, 1981)  يد عامل النفس الربيطاين لونستنيعلي  وكسلر ييسأما يف السودان فقد كان أول تطبيق ملقا

ترشيحات  كمحك للمقارنة بني (WlSC- R)اختبار وكسلر لذكاء األطفال املعدل  وقد قام بتطبيق، م 4934يف عام 
 هبا )حسني، املقياس قام أجريت أول دراسة لتقنني والربيطانيني يف الكشف عن األطفال املوهوبني . مث املعلمني السودانيني

من  البيئة السودانية . وقنن اإلصدار الثالثعلي  (WISC-R) م(، حيث مت فيها تقنني اإلصدار الثاين من املقياس 4933
، اخلليفة واحلسني ؛م 3553 والايت السودان الشمالية )احلسني، ىم(، وعل .355 املقياس بوالية اخلرطوم يف دراسة )احلسني،

 سنة.( 45-5) األطفال يف الفئات العمرية من يعل كان التقنني  م( حيث 2012
 سنوات 5سنوات إىل  5حدة )أي من عمر علي  لكل عمر واشتقت املعايري اخلاصة ابملقياس يف كل تلك الدراسات

رج معايري تستخ وهذا خبالف ما هو موجود يف املقياس األصلي حيث خذ نفس املعيار، وهكذا يف بقية األعمار(،شهر أت 44 و
سنوات و  5سنوات إىل  5يلي: من  سنوات السابق اإلشارة إليه تستخرج له معايري كما 5 أشهر، فمثاًل عمر 1منفصلة لكل 

شهراً، وهكذا  44 سنوات و 5إىل  شهور 3سنوات و  5شهور، و  1سنوات و  5شهور إىل  1و  واتسن 5شهور، و  8
للتغريات النمائية العقلية املتسارعة يف هذه املرحلة  معايري مراعاة 8يكون فيها  كل سنة من السنوات يف بقية السنوات أي أن

املقياس  السودان عدة دراسات مستخدمة اإلصدار الثالث من من منو الطفل . ابإلضافة إىل ذلك فقد أجريت يف الزمنية
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م(، وبني املوهوبني  3553 )أمحد، دراسة وسط ذوي اإلعاقة الفكرية أجريت فمثالً ، لتشخيص ذوي االحتياجات اخلاصة
 م(. 3553الشاعر،  ؛م 3559 خبيت والشاعر، ؛م  3545، خبيت ؛م  3559 أجريت دراسات )خبيت،

"مدارس املوهبة  م(، وأطلق عليها مسمى .355/  2004 الدراسي ) افتتحت مدارس املوهوبني يف السودان يف العام
أم درمان(، ويتم القبول ، اخلرطوم حبري طقة من مناطق العاصمة املثلثة )اخلرطوم،يف كل من مدرسة، مدارس 8 والتميز"، وعددها

الشامل / املدخل  القائم على منوذج احملكات املتعددة )األسلوب عتمد فيها أسلوب الكشفأو ، الصف الرابع األساسي فيها من
، مالحظات املعلمني وترشيحاهتم تالميذ مثل:مصادر متعددة عن السلوك املوهوب لدى ال التكاملي(، حيث جتمع معلومات من

 واختبارات الذكاء اجلمعية، واختبارات االستعدادات واختبارات التحصيل الدراسي،، اخلصائص السلوكية ومقاييس تقدير
( مت م 3551/ 3555)  ومقاييس اإلبداع . ويف العام الدراسي، املعرفية واختبارات القدرات، واختبارات املهارات، والفردية

  عملية الكشف . ومنذ العام الدراسي مقياس استانفورد بينيه للمفاضلة يف املرحلة النهائية من استخدام اإلصدار الرابع من
األطفال وذلك عندما برزت احلاجة ألداة دقيقة  بدأ يستخدم اإلصدار الثالث من مقياس وكسلر لذكاء م( 3553/ 3551)

وأستبعد  تستخدم يف األعوام التالية لذلك التاريخ بصورة رئيسة وظلت، عن املوهوبني كمحك هنائي يف عملية الكشف تستخدم
 ما عداها من مقاييس الذكاء الفردية.

، (WISC- III) اإلصدار الثالث من مقياس وكسلر لذكاء األطفال ابلنظر للدراسات السودانية اليت أجريت لتقنني
لكل أربعة أشهر من عمر الطفل  يتبني أهنا مل تشتق )تستخرج( معياراً ، واءمة للمقياسوامل م جهودها املتميزة يف عملية التكييفغر 
السنة العمرية ابألطفال يف بقية تلك السنة مع  واملستخدمة حاليًا ساوت بني أعمار األطفال يف بداية إذ إن املعايري املوجودة ؛

للرفض  ويفتح ابابً واسعاً ، إىل أخطاء يف عملية القياس والكشف شهر ا، مما يؤدي 44 فروق عمرية بينهم متتد من شهر إىل وجود
إذ  ؛إلجراء الدراسة احلالية  يشكل مربراً قوايً  من النوع الثاين(، ولعل ذلك واخلطأ من النوع األول، اخلطأالزائف والقبول الزائف )

عمر الطفل . كذلك تعد احلاجة الفعلية  منأشهر  1قننت املقياس مت فيها اشتقاق معايري لكل  إن الدراسات العاملية اليت
 إذ إن هناك حاجة ماسة ؛اليت تستند إليها الدراسة احلالية  ميدان الكشف عن املوهوبني يف السودان أحد املربرات للمقياس يف

علي  القرارات هذه وكذلك خطورة، أو عدم قبوهلم يف مدارس املوهوبني للمقياس الختاذ قرارات مصريية للتالميذ تتعلق بقبوهلم
 أن تكون وفق نوعية حمددة . واليت جيب، املقبولني ابملدارس أهم مدخالت الربانمج إذ يشكل ؛برانمج املدارس أبكمله 

املوهوبني  تقنني مقاييس وكسلر، والباحثني يف ميدان الكشف عن الدراسة احلالية استمرارًا جلهود الباحثني يف وأتيت
علي  الكشف عن املوهوبني املتعددة لتطوير عمليات القياس والتقييم عمومًا وعملية يات والنداءاتواستجابة للتوص، واملتفوقني

 وجه اخلصوص .
 مشكلة الدراسة:
جترى يف اهليئة  خالل متابعة الباحث لعملية الكشف عن املوهوبني اليت مشكلة الدراسة احلالية منعلي  مت الوقوف

يف السنة الواحدة يتم مقارنتهم على  حيث الحظ أن التالميذ، مدارس املوهوبني ابلسودان القومية للموهوبني لقبول التالميذ يف
 شهور 1ويوجد يف كل  ،معايري يف السنة الواحدة 8 حيث توجد، خبالف ما يوجد يف دليل املقياس األصلي معيار واحد وهذا

أو الرفض . وملا   األخري ابلقبول ومن خالله يتخذ القرار، كخطوة أخرية لة يف أن مقياس وكسلر يطبقأمعيار، وتزداد خطورة املس
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من خالل تطبيق املقياس لعدة  لذا رأى الباحث االستفادة من البياانت املتوفرة يف اهليئة كان من الصعب إعادة تقنني املقياس،
م(  3544/3543، م 3545/3544 م، 3559/3545 ،م 3553/3559 م، 3551/3553) نوات وهي:س

  قرارات أكثر صحة مما كان موجوداً سابقا . معايري يتم االستفادة منها يف عملية املقارنة واختاذ اشتقاقي عل والعمل
 الدراسة: فهد

اإلصدار الثالث  االختبارات الفرعية مبقياس وكسلر لذكاء األطفال هتدف الدراسة احلالية إىل بناء معايري حملية لبعض
مث إعداد املعايري ، املقياس يعل البحث إىل استخراج املؤشرات اإلحصائية اخلاصة ابألداء مبدارس املوهوبني ولتحقيق ذلك يسعى

  التفسريية اآلتية:
 للمقياس. معيار الدرجة املوزونة لالختبارات الفرعية -4
 ومعيار نسبة الذكاء االحنرافية للذكاء اللفظي. -3
 شهور. 8سنوات و  9ت وأربعة شهور، إىل سنوا 1 لألعمار من، لكليوالذكاء ا، والذكاء األدائي -8

 أهمية الدراسة:
 تستمد هذه الدراسة أمهيتها من اجلوانب التالية:

يف القبول يف مدارس  معايري دقيقة يتم من خالهلا احلكم على أحقية كل تلميذ مدارس املوهوبني إىلعلي  حاجة القائمني -4
 املوهوبني.

إذ إن معظم  ؛ابلدول العربية مقياس )وكسلر( يف جمال تربية املوهوبني واملتفوقني امتعد الدراسة داعمة ومشجعة الستخد - 3
، والسرسي، بينيه(، مثل دراسات: )أبو النيل ت مقياس )استانفوردستخدماطلع عليها الباحث أ الدراسات املنشورة اليت

 م(. 3543، وشنيكات ييحي ؛م 3543 ومتويل،
)تضخم درجات الذكاء (Flynn Effect)  فلني أتثريالتخلص من علي  تساعد ات الذكاءإعادة استخراج معايري اختبار  - 8

 مقياس وكسلر وغريه من مقاييس الذكاء. عرب الزمن(، الذي ظهر يف
قصوى وقيمة علمية  ملا هلا من فائدة ؛البياانت األرشيفية يف البحث العلمي  خدامستإاثرة اهتمام الباحثني وتشجيعهم ال - 1

 دية مثينة.واقتصا
 أسئلة الدراسة:

 تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:
لذكاء األطفال اإلصدار الثالث  االختبارات الفرعية اللفظية واألدائية ملقياس وكسلري ما املؤشرات اإلحصائية لألداء عل - 4

 ؟ملدارس املوهوبني للتالميذ املتقدمني
الثالث للتالميذ املتقدمني  اللفظية واألدائية ملقياس وكسلر لذكاء األطفال اإلصدار لفرعيةما الدرجات املوزونة لالختبارات ا - 3

 ؟ملدارس املوهوبني
املتقدمني ملدارس  والكلية وكسلر لذكاء األطفال اإلصدار الثالث للتالميذ ما نسب الذكاء االحنرافية اللفظية واألدائية - 8

 ؟املوهوبني
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 حدود الدراسة:
عدة مراحل يف عملية  واملرشحني للقبول مبدارس املوهوبني والذين اجتازوا ابلتالميذ والتلميذات املتقدمني يتحدد البحث

، م 3545/3544، م 3559/3545 م، 3553/3559، م 3553/ 3551) الكشف خالل األعوام الدراسية
 األعوام املقبلة. لقبول يفهم يف أعمارهم الزمنية الذين سيتقدمون ل منعلي  (، وتعمم نتائجهام 3543/ 3544

 جراءاتها:وإمنهجية الدراسة 
املعايري اخلاصة  استخراجعلي  نصب اهتمام هذه الدراسةأحيث ، التحليلي يف الدراسة احلالية املنهج الوصفي أستخدم

استصدار إذن  ولتحقيق ذلك مت مبدارس املوهوبني يف السودان، (WISC- III)الثالث  مبقياس وكسلر لذكاء األطفال اإلصدار
 بتسليم الباحث الربوتوكوالت )كراسات اإلجابة عن للهيئة القومية لرعاية املوهوبني يف السودان مسح فيه خاص من املدير العام

 جتازوااللقبول مبدارس املوهوبني والذين واملرشحني  املقياس( اخلاصة ابلتالميذ والتلميذات املتقدمني
وذلك خالل األعوام  اهليئة مث خاضوا املرحلة األخرية وهي مقياس وكسلر، هوبني اليت تقررهامجيع مراحل عملية الكشف عن املو 

م(.  3544/3543 م، 3545/3544، م 3559/3545، م 3553/3559 م، 3551/3553الدراسية التالية: )
، والفهم، واملفردات، واحلساب، اتواملتشاهب ،الكشف املقاييس اللفظية التالية : املعلومات وعادة ما يطبق القائمون على عملية

 تكميل الصور، والرتميز، وترتيب الصور، ورسوم اختبار املدى العددي . وتطبق االختبارات األدائية التالية: وال يطبقون
يئة الفرعية تعلله اهل واختبار فحص الرموز. وعدم تطبيق بعض االختبارات وجتميع األشياء. وال يطبق اختبار املتاهات، املكعبات

 الكشف عن املوهوبني . وقد قام استخراج نسب الذكاء، وكذلك لضيق الوقت أثناء عملية أبن هذه االختبارات ال تدخل يف
املقياس من علي  املدرسي املدربني تدريبًا رفيعاً  علم النفس هذه السنوات جمموعة من املختصني يف تطبيق املقياس طوالعلي 
الفريق  شارك الباحث احلايل يف عملية التدريب واملتابعة هلذا جمموعة من اخلرباء، وقددورات متخصصة أشرف عليها  خالل

هذه الدراسة. مث بعد  وأن يعتمد عليه إلجراء، جعله يطمئن لسالمة تطبيقهم مما، الذي وصل ملرحلة ممتازة من تطبيق املقياس
ودقة مجع ، التصحيح بدليل املقياس صحيح وفق مناذجمراجعة دقيقة من حيث سالمة الت استالم الربوتوكوالت مت مراجعتها

 وإجراء التحليالت اإلحصائية اآليلوإدخاهلا يف احلاسب  مث مت ترميز البياانت، وصحة استخراج العمر الزمين الدرجات ورصدها،
املفحوصني املسمى  أداءعلي  استخراج املعايري على األسلوب الرئيس املعتمد عتمد الباحث يفأوقد ، املبدئية والنهائية املطلوبة

 م(. 3559ثالثة أنواع إلعداد املعايري )كروكر واجلينا،  األسلوب )السايكومرتي(، وهو أحد
 أفراد الدراسة:

اهليئة القومية لرعاية  التالميذ والتلميذات الذين أخذت بروتوكوالهتم من مفحوصاً، وهم مجلة 1384 شارك يف الدراسة
 التايل يوضح عدد املشاركني يف الدراسة: اجلدولو ، املوهوبني يف السودان
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 .س. تصنيف أفراد الدراسة وفقاً للعمر واجلن(4) جدول
 العدد اجملموع

 العمر ابلسنوات النوع
 التكرار النسبة التكرار النسبة

%.3.2 44 
 ذكر 8 %0.57

7:7 — 7:4 
 أنثي 36 %2.6

%.4 55 
 ذكر 23 %1.66

7:11-7:8 
 يأنث 32 %2.3

%30.5 422 
 ذكر 183 %13.2

8:3-8:00 
 أنثي 239 17.3.%

%29.3 406 
 ذكر 188 %13.6

1 :3- 1 :3  
 أنثي 218 %15.8

%27.2 377 
 ذكر 177 %12.8

8:11-8:8 
 أنثي 200 %14.45

%5.8 80 
 ذكر 35 %2.53

9:3-9:00 
 أنثي 45 %3.3

 

 جمموع الذكور 614 %44.4
 اإلانث جمموع 770 %55.6
 اجملموع الكلي 1384 %100

 الدراسة: أداة
وقد مت ، الثالث يف السودان من مقياس وكسلر لذكاء األطفال اإلصدار يف هذه الدراسة النسخة املقننة استخدمت

مفحوًصا مت اختيارهم ( 3355) عينة منعلي  يف أمريكا (WISC- III) لذكاء األطفال تقنني اإلصدار الثالث من وكسلر
 التعداد السكاين الشاملعلي  وذلك بناءً ، الوالدين ومستوى تعليم، واملنطقة اجلغرافية، والساللة، والنوع العمر،علي  ناءً ب

عن ثبات  ، وكانت البياانت اليت مت مجعها(Sattler, 2001) م ( 4933للوالايت املتحدة األمريكية الذي مت يف عام )
النصفية لالختبارات الفرعية يف األعمار  إذ يرتاوح متوسط معامل الثبات ابلتجزئة ؛الداللة يدةاملقياس يف العينة األمريكية قوية وج

الذكاء  ملعامل (.549) معامالت الثبات ملعامل الذكاء بني (. وتراوحت5413) يط قدرهسبو ( 5431 -5459) املختلفة من
 للمؤشرات األربعة فكانت الكلي. أما معامالت الثباتملعامل الذكاء  (5495)و ( ملعامل الذكاء األدائي،5494و)، اللفظي

( لسرعة .543و)، من تشتت االنتباه ( للتحرر5431و)، للتنظيم اإلدراكي (5495و)، اللفظي ( ملؤشر االستيعاب5491)
 ,Prifitera, Weiss, & Saklofske) للمقياس كما أثبت التحليل العاملي صدق التكوين الفرضي معاجلة املعلومات،

1998; Sattler, 2001; Wechsler, 1991)  
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-5الفئات العمرية ) عينة منعلي  م( مت تطبيقه 2002، )اخلليفة واملطوع ويف أول ترمجة عربية للمقياس يف البحرين
جراء إبالثبات قام الباحثان  ( من اإلانث. وللتحقق من%1.( من الذكور و)%15) (،4543( سنة بلغ حجمها )45

، الفرعية لالختبارات( 5454) مستوى طفل فكانت كلها دالة عند (108) عينة حجمها يعل وتطبيقهاالتجزئة النصفية 
  واملؤشرات األربعة.، الثالثة ومعامالت الذكاء

، واحلسني وطه،، اخلليفة ؛م  3553، أشارت دراسات )احلسني كما،  م( بتقنينه بوالية اخلرطوم .355قام احلسني )
صدقه وثباته: للتحقق من صدق  حيث أتبعت اخلطوات التالية للتحقق من ؛السودانية يف البيئة م( إىل بعض خصائصه 3553

وأظهرت نتائج صدق احملكمني صالحية ، (41) وبلغ عددهم، احملكمنيعلي  وسودنة البنود عرض احملكمني بعد التكييف
العملي  وقسم الذكاء .549   قسم الذكاء اللفظياالتفاق يف إذ بلغت نسبة ؛البيئة السودانية بوالية اخلرطوم  ىعل املقياس
 قام بتطبيق املقياس ، كما%1جراء تعديل بنسبة إبوصى احملكمون ، وأ5498 االتفاق للمقياس الكلي نسبة ، وكانت5495

( 885فقد بلغ حجمها ) ( سنة، أما العينة الرئيسة45-5) وطفلة يف الفئة العمرية ( طفالً 445عينة استطالعية من )علي 
(، وكانت كلها دالة 5455-5434) االرتباط بني إذ تراوح ؛الدراسة الصدق التالزمي مع العمر الزمين  وقد أثبتت، طفاًل وطفلة

وملعرفة  يف األعمار األعلى، (WAIS- R)جراء االرتباط مع إب (، كما مت التحقق من الصدق التطابقي5454مستوى ) عند
، درجات الذكاء اللفظي حبساب االتساق الداخلي لالختبارات الفرعية مع نتائج م( .355صدق البناء للمقياس قام احلسني )

عن طريق التجزئة النصفية  . وحسب ثبات املقياس(5439 -5455) اليت تراوحت بني والذكاء الكلي، والذكاء العملي
 ومبعادلة، تبارات الفرعية اللفظية ابلتجزئة النصفيةلالخ وقد بلغ الثبات، ونسب الذكاء الثالثة، واألدائية للمقاييس الفرعية اللفظية

وابلنسبة  الرتتيب،علي  (5491-5411و) (.549 -5435)و ،(5431 -5453)  ما بني، ومبعامل ألفا لكرونباخ، جتمان
الذكاء األدائي  أما، الرتتيبعلي  (5494 -5459( و )5498 -5418)و ،(5434 -5451) لالختبارات الفرعية األدائية

، (5493و) (،5498أما الذكاء اللفظي فقد بلغ ثباته )، الرتتيب يعل( 5498)(، و5491(، و)5415) د بلغ ثباتهفق
 (5491) (، و5493و) (،5491براون ) -الكلي بعد التعديل مبعادلة سبريمان  وبلغ ثبات االختبار، الرتتيبعلي  (5491و)

 الرتتيب.علي 
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

اإلصدار  الفرعية اللفظية واألدائية ملقياس وكسلر لذكاء األطفال ات اإلحصائية لألداء على االختباراتاملؤشر  - 4
 الثالث للتالميذ املتقدمني ملدارس املوهوبني:

التشتت( اخلاصة ييس ومقا، النزعة املركزيةييس اإلحصائية )بعض مقا ( املؤشرات1) ( إىل3توضح اجلداول من )
واخلطأ املعياري. ، وااللتواء، املعياري واالحنراف، ( مثل: املتوسط احلسايب9: 8إىل  1: 1) اس يف األعمار مناملقيعلي  ابألداء

منفصلة   يؤكد ما ذهبت إليه الدراسة من ضرورة وجود معايري الواضح يف متوسطات األداء مع تقدم العمر، وهذا ويالحظ التباين
مل يقم الباحث ابستخراج  ولكن ،ض االختبارات الفرعية بني الذكور واإلانثبع شهور. كذلك يالحظ تباين يف درجات 1كل 

إن الذكور ترتفع درجاهتم يف االختبارات  إذ ؛ألن معايري النسخة األصلية للمقياس تعتمد هذا معايري منفصلة لكال اجلنسني
،  هذه الفروق الذكاء اللفظي واألدائي ال تظهر استخراج نسب وبتوحيد، يف االختبارات اللفظية ىواإلانث درجاهتم أعل األدائية،
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 ;Mark & Lynne, 1999) السابقة كلها استخرجت معايري موحدة للذكور واإلانث كذلك يالحظ الباحث أن الدراسات

Panicker, Hirisave, & Subbakrishna, 2006; Tempest, 1998; Wechsler, 1991; Weiss, 

Saklofske, Hildebrand, Prifitera, & Chen, 1999,) اخلليفة واحلسني ؛م 3553، احلسني ؛م 2005، احلسني ،
 م(. 3553، اخلليفة واملطوع ؛م 2012

بعض العينات قليلة  مع أن هناك، اعتدالية توزيع الدرجاتعلي  االلتواء ومؤشر، املعياري أر اخلطشكذلك يدل مؤ 
 العدد بشكل ملفت للنظر.

 . (0:0/ 0:1يف االختبارات الفرعية لألطفال يف عمر ) داءلأل(. املؤشرات اإلحصائية 9جدول )
 0:0-0: 1الفئة العمرية: 

جتميع 
 األشياء

رسوم 
 املكعبات

ترتيب 
 الصور

 الرتميز
تكميل 
 الصور

 املعلومات املتشاهبات احلساب املفردات الفهم
املؤشرات 
 النوع اإلحصائية

 املتوسط 9.75 11.25 13.5 26.5 16.3 14.8 36.8 10.8 17.8 16.5

 رو ذك
 االحنراف املعياري 3.3 4.9 3.2 9.8 7.9 4.4 13.1 5.2 14.7 7.8
 اخلطأ املعياري 1.2 1.7 1.1 2.4 2.8 1.5 2.6 1.8 2.2 2.7
 االلتواء 64.- 1.2 0. 2.- 1.3 1.- 7. 1.1 02. 6.

 املتوسط 12.7 12.4 15.5 31.5 18 15.2 43.3 18.7 26.1 21.8

 إانث
 االحنراف املعياري 2.2 4.3 2.4 9.4 4.8 3.2 13 6.1 10 6.8
 اخلطأ املعياري 3. 7. 4. 1.5 8. 5. 2.1 1 1.6 1.1
 االلتواء 2.- 1.4 4.- 5.- 2. 2. 2.- 6.- 7. 4.

 املتوسط 12.1 12.2 15.1 30.5 17.7 15.1 42.1 17.2 24.5 20.9

 الكل
 راف املعيارياالحن 2.7 4.4 2.6 9.5 5.4 3.4 13.1 6.7 11.3 7.2
 اخلطأ املعياري 4. 6. 4. 1.4 8. 5. 1.9 1 1.7 1
 االلتواء 7.- 1.3 4.- 4.- 4. 09. 06.- 3.- 1. 3.

 .(0: 44 -0: 2) لألداء يف االختبارات الفرعية لألطفال يف عمر اإلحصائيةرات ش. املؤ  (3)جدول
 0: 44 -0: 2 الفئة العمرية:

جتميع 
 األشياء

رسوم 
 املكعبات

ترتيب 
 الصور

 الرتميز
تكميل 
 الصور

 املعلومات املتشاهبات احلساب املفردات الفهم
املؤشرات 
 النوع اإلحصائية

 املتوسط 12.8 11.6 16.3 32.3 17.1 14.5 39.4 17.6 24.1 19

 رو ذك
ياالحنراف املعيار  3.6 4 2.4 10.8 4.7 4 11.7 7.8 11.2 8.3  

 اخلطأ املعياري 7. 8. 5. 2.2 9. 8. 2.4 1.6 2.3 1.7
 االلتواء 6. 9. 06. 1.- 9. 2.- 6. 3. 3.- 1.

 املتوسط 12.4 12.6 15.9 34.3 20.7 16.6 40.2 20.3 26.4 21.3
 إانث

ياالحنراف املعيار  2.1 3.6 1 9.1 5.9 4.1 11.3 5.9 9.2 6.9  
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 اخلطأ املعياري 3. 6. 1. 1.6 1 7. 1.9 1 1.6 1.2
 االلتواء 3. 3. 7. 5.- 3.- 007. 2. 1. 3.- 3.-

 املتوسط 12.6 12.2 16 33.4 19.2 15.7 39.9 19.1 25.4 20.3

ياالحنراف املعيار  2.8 3.8 1.7 9.8 5.6 4.2 11.3 6.8 10 7.6 الكل  

 اخلطأ املعياري 3. 5. 2. 1.3 7. 5. 1.5 9. 1.3 1
 االلتواء 7. 5. 4. 3.- 1. 07.- 3. 1. 4.- 1.-

 (.2:0 - 8:00 يف االختبارات الفرعية لألطفال يف عمر ) لألداءؤشرات اإلحصائية (. امل1جدول )
 الفئة العمرية 8:00- 8:3

جتميع 
 األشياء

رسوم 
 املكعبات

ترتيب 
 الصور

 الرتميز
تكميل 
 الصور

 املعلومات املتشاهبات احلساب املفردات الفهم
املؤشرات 
 النوع اإلحصائية

 املتوسط 13.3 13.1 16.3 34.2 19.5 16.1 32.5 19.4 27.1 22

 رو ذك
ياالحنراف املعيار  2.4 4.5 1.8 9.8 7 4 6.8 7.1 10 6.6  

 اخلطأ املعياري 1. 3. 1. 7. 5. 3. 5. 5. 7. 4.
 االلتواء 9. 8. 5. 2.- 2.6 1.- 6. 06. 1. 1.-

 املتوسط 12.9 13.1 16.2 33.7 19.8 15.7 34.2 19.3 25.9 22.5

ياالحنراف املعيار  2.4 4.5 2.2 10 5.7 3.9 7.2 6.9 8.8 6.3 إانث  

 اخلطأ املعياري 1. 2. 1. 6. 3. 2. 4. 4. 5. 4.
 االلتواء 2. 1.2 2.8 2.- 4. 1.- 4.- 3. 1. 3.-

 املتوسط 13.1 13.1 16.3 33.9 19.7 15.9 33.5 19.4 26.4 22.3

ييار االحنراف املع 2.4 4.5 2 9.9 6.3 4 7.1 7 9.3 6.4 الكل  

 اخلطأ املعياري 1. 2. 1. 4. 3. 1. 3. 3. 4. 3.
 االلتواء 5. 1 2.2 2.- 1.7 1.- 02.- 2. 1. 2.-

 (.2:0 - 2:1لألداء يف االختبارات الفرعية لألطفال يف عمر ) اإلحصائية(. املؤشرات 5جدول )
 الفئة العمرية 8:7-8:4

جتميع 
 األشياء

رسوم 
 املكعبات

ترتيب 
 الصور

 زالرتمي
تكميل 
 الصور

 املعلومات املتشاهبات احلساب املفردات الفهم
املؤشرات 
 اإلحصائية

 النوع

 املتوسط 13.3 13.2 16.5 35.7 19.8 15.8 32.9 20.6 27.7 22.8

 رو ذك
ياالحنراف املعيار  2.5 4.6 2.4 10 5.7 .4 6.3 7.7 9.8 6.3  

 اخلطأ املعياري 1. 3. 1. 7. 4. 2. 4. 5. 7. 4.
 االلتواء 8. 7. 2.4 4.- 02. 4.- 06.- 3. 1. 5.-

 املتوسط 12.8 13.1 16.2 34.1 19.4 15.9 35.7 20.7 27.2 22.7
 إانث

ياالحنراف املعيار  2.4 4.2 1.9 9.6 5.5 3.8 6.6 7.5 9.0 6.4  
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 اخلطأ املعياري 1. 2. 1. 6. 3. 2. 4. 5. 6. 4.
اللتواءا 8. 1.1 1.8 4.- 04. 09.- 004- 4. 1.- 2.-  

 املتوسط 13.0 13.1 16.3 34.8 19.6 15.9 34.4 20.6 27.5 22.8

ياالحنراف املعيار  2.5 4.4 2.2 9.8 5.6 3.9 6.6 7.6 9.4 6.3 الكل  

 اخلطأ املعياري 1. 2. 1. 4. 2. 1. 3. 3. 4. 3.
 االلتواء 8. 9. 2.3 4.- 03. 2.- 006- 4. 01.- 4.-

 (2: 44- 2: 2)يف االختبارات الفرعية لألطفال يف عمر لألداءائية . املؤشرات اإلحص(6)  جدول
 8:8-8:11 الفئة العمرية 

جتميع 
 األشياء

رسوم 
 املكعبات

ترتيب 
 الصور

 الرتميز
تكميل 
 الصور

 املعلومات املتشاهبات احلساب املفردات الفهم
املؤشرات 
 اإلحصائية

 النوع

 املتوسط 13.4 13.5 16.4 36.4 19.2 16.6 34 20.6 29.3 23.7

 رو ذك
ياالحنراف املعيار  2.7 4.9 1.7 8.8 5.4 3.8 7.3 8.2 10.3 6.3  

 اخلطأ املعياري 2. 3. 1. 6. 4. 2. 5. 6. 7. 4.
 االلتواء 4. 7. 04. 5.- 01. 3.- 2. 2. 2. 3.-

 املتوسط 12.6 12.8 16.3 33 19.5 16.1 35.9 20.9 27.5 23.1

ياالحنراف املعيار  2.5 4.3 1.7 9.7 5.3 3.5 6.6 7.9 9.3 6.1 إانث  

 اخلطأ املعياري 1. 3. 1. 6. 3. 2. 4. 5. 6. 4.
 االلتواء 4. 5. 1.1 1.- 09.- 02.- 6.- 1. 4. 3.-

 املتوسط 13 13.1 16.3 34.6 19.4 16.4 35 20.8 28.3 23.4

ياالحنراف املعيار  2.6 4.6 1.7 9.4 5.3 3.7 7 8.1 9.8 6.2 الكل  

 اخلطأ املعياري 1. 2. 09. 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3.
 االلتواء 4. 6. 6. 3.- 03.- 1.- 2.- 1. 3. 3.-

 (.2:0 - 2:33لألداء يف االختبارات الفرعية لألطفال يف عمر ) اإلحصائيةرات ش(. املؤ 0جدول )
 الفئة العمرية 9:3-9:00

جتميع 
 األشياء

رسوم 
 املكعبات

ترتيب 
 الصور

 الرتميز
ميل تك

 الصور
 املعلومات املتشاهبات احلساب املفردات الفهم

املؤشرات 
 اإلحصائية

 النوع

 املتوسط 13.2 13.8 16 34.2 20.7 17 32.1 20.9 27.5 24.7

 رو ذك
ياالحنراف املعيار  3.1 4.6 3 9.9 5.5 3.8 5.1 8.2 11 6.7  

 اخلطأ املعياري 5. 7. 5. 1.6 9. 6. 8. 1.3 1.8 1.1
 االلتواء 1.1 6. 2.5- 4.- 2.- 3.- 02.- 2. 4. 4.-

 املتوسط 12.7 14.1 16.6 33 20.5 17.3 36.6 19.3 28.1 23.7
 إانث

ياالحنراف املعيار  2.5 4.8 1.6 9.6 5.2 3.4 6.8 7 10.8 5  
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 اخلطأ املعياري 3. 7. 2. 1.4 7. 5. 1.01 1.05 1.6 7.
 االلتواء 2. 6. 02.- 2.- 3. 3. 1. 6. 2. 4.-

 املتوسط 12.9 14 16.3 33.5 20.6 17.2 34.6 20 27.8 24.2

ياالحنراف املعيار  2.8 4.7 2.4 9.7 5.3 3.6 6.5 7.5 10.8 5.8 الكل  

 اخلطأ املعياري 3. 5. 2. 1 6. 4. 7. 8. 1.2 6.
 االلتواء 7. 6. 2.4- 3.- 05. 02.- 3. 4. 3. 3.-

الثالث للتالميذ  اللفظية واألدائية ملقياس وكسلر لذكاء األطفال اإلصدار ةالدرجات املوزونة لالختبارات الفرعي - 9
 املتقدمني ملدارس املوهوبني:

خراج ستقام الباحث اب استخراجها من االختبارات الفرعية اللفظية واألدائية، من املتوسطات واالحنرافات املعيارية اليت مت
ومت وضعها يف جداول ، الفئات العمرية الست وزونة املقابلة لكل درجة خام يفستخرج الدرجة املأ ومن مث، الدرجات املعيارية

-3) واجلداول من حيصل عليها املفحوصون يف االختبارات الفرعية عملية االطالع عليها وعملية تفسري الدرجات اليت تسهل
بتكرها وكسلر أوقد  8املعياري  رافهاواحن 45 املوزونة هي درجة معيارية حمولة متوسطها والدرجة، توضح هذه النتائج (48

 املوزونة هلا أكثر من درجة خام، مما أدى إىل أن حيول الفرعية . ووجد الباحث أن هناك بعض الدرجات لالستخدام يف اختباراته
ونة عن املوز  نتائج الدراسة اخلاصة هبذا احملور الختالف الدرجات الباحث بعض الدرجات اخلام املقابلة إىل فئات . وتشري

تعد درجات  ويف جمملها، يف الفئة العمرية املقابلة م( 3543، واحلسني اخلليفة ؛م  3553 ؛م  .355، دراسات )احلسني
، ومتيزها بقدراهتا العالية وذلك يعود بصفة أساسية خلصوصية عينة الدراسة احلالية من املوجودة يف الدراسات السابقة، ىأعل

 ومنخفضة.، ومتوسطة ذوي قدرات عالية،علي  كانت متوازنة من حيث احتوائها ليتمع العينات السابقة ا مقارنة
 (0: 0 -0: 1الدرجات املوزونة واخلام املقابلة لعمر )( 2)جدول 

 0: 0 -0: 1الفئة العمرية  

جتميع 
 األشياء

رسوم 
 املكعبات

ترتيب 
 الصور

 الرتميز
تكميل 
 الصور

 املعلومات املتشاهبات احلساب املفردات الفهم
الدرجة 
 املوزونة

- - - 3-4 5 2 2-3 - - 4 1 

1-2 - - 5-9 6 3-4 4-6 8 1 5 2 

3-5 - 1-2 10-13 7 5 7-9 9 2 6 3 

6-7 1-3 3-4 14-18 8 6-7 10-13 10 3-4 7 4 

8-10 4-7 5-7 19-22 9 8-9 14-16 11 5 8 5 

11-12 8-11 8-9 23-26 10-11 10-11 17-19 12 6-7 - 6 

13-14 12-15 10-11 27-31 12 12-13 20-22 - 8 9 7 

15-17 16-18 12-13 32-35 13 14 23-25 13 9 10 8 

18-19 19-22 14-16 36-39 14 15-16 26-28 14 10-11 11 9 

20-22 23-26 17-18 40-44 15 17-18 29-32 15 12 12 10 

23-24 27-30 19-20 45-48 16 19-20 33-35 16 13-14 13 11 

25-26 31-33 21-22 49-52 17 21-22 36-38 17 15 14 12 

27-29 34-37 23-24 53-57 18-19 23 39-41 18 16-17 15 13 

30-31 38-41 25-27 58-61 20 24-25 42-44 - 18 16 14 
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32-34 42-45 28-29 62-66 21 26-27 45-47 19 19-20 17 15 

35-36 46-48 30-31 67-70 22 28-29 48-51 20 21 - 16 

37-38 49-52 32-33 71-74 23 30-31 52-54 21 22-23 18 17 

39-41 53-56 34-36 75-79 24 32 55-57 22 24 19 18 

42-43 57-60 37-38 80-83 25 33-34 58-60 23 25-26 20 19 

 . (0: 44 -0: 2)( الدرجات املوزونة واخلام املقابلة لعمر 2جدول )
 الفئة العمرية 7:11-7:8

جتميع 
 األشياء

وم رس
 املكعبات

ترتيب 
 الصور

 الرتميز
تكميل 
 الصور

 املعلومات املتشاهبات احلساب املفردات الفهم
الدرجة 
 املوزونة

- - - 6-7 - 3 4-5 11 1 - 1 

1 - 1-2 8-11 4-5 4-5 6-8 - 2 5 2 

2-3 1-3 3-4 12-15 6 6-7 9-12 12 3 6 3 

4-6 4-7 5-6 16-19 7 8 13-15 - 4-5 7 4 

7-8 8-10 7-8 20-22 8-9 9-10 16-18 13 6 8 5 

9-11 11-13 9-11 23-26 10 11-12 19-21 14 7 9 6 

12-13 14-17 12-13 27-30 11-12 13-14 22-25 - 8-9 10 7 

14-16 18-20 14-15 31-34 13 15-16 26-28 15 10 11 8 

17-19 21-23 16-17 35-37 14 17-18 29-31 - 11 12 9 

20-21 24-27 18-20 38-41 15-16 19-20 32-35 16 12 13 10 

22-24 28-30 21-22 42-45 17 21 36-39 - 13-14 - 11 

25-26 31-33 23-24 46-49 18-19 22-23 40-41 17 15 14 12 

27-29 34-37 25-27 50-53 20 24-25 42-44 - 16 15 13 

30-31 28-40 28-29 54-56 21 26-27 45-48 18 17 16 14 

32-34 41-43 30-31 57-60 22-23 28-29 49-51 19 18-19 17 15 

35-36 44-47 32-33 61-65 24 30-31 52-54 - 20 18 16 

37-39 48-50 34-36 66-68 25-26 32-33 55-57 20 21 19 17 

40-41 51-53 37-38 69-71 27 34-35 58-61 - 22 20 18 

42-43 54-57 39-40 72-75 28 36 62-63 21 23 21 19 

 (8:00-8:3) (. الدرجات املوزونة واخلام املقابلة لعمر43جدول )
 الفئة العمرية 8:3-8:00

جتميع 
 األشياء

رسوم 
 املكعبات

ترتيب 
 الصور

 الرتميز
تكميل 
 الصور

 املعلومات املتشاهبات احلساب املفردات الفهم
الدرجة 
 املوزونة

3-4 - - 12-13 4 1 3-5 - - 6 1 

5-6 1-3 1 14-15 5 2-3 6-9 11 1 7 2 

7-8 4-6 2-4 16-18 6-7 4-6 10-12 - 2-3 - 3 

9-10 7-9 5-6 19-20 8 7-8 13-15 12 4 8 4 

11-12 10-12 7-8 21-22 9 9-10 16-19 13 5-6 9 5 

13-14 13-15 9-11 23-25 10-11 11-12 20-22 - 7 10 6 

15-16 16-18 12-13 26-27 12 13-14 23-25 14 8-9 11 7 

17-19 19-21 14-15 28-29 13 15-16 26-28 15 10 - 8 



 ياس وكسلرعطا هللا خبيت: املعايري احمللية لبعض االختبارات الفرعية مبقح صالح الدين فر 

901 

20-21 22-24 16-19 30-31 14-15 17-18 29-32 - 11-12 12 9 

22-23 25-27 19-20 32-34 16 19-20 33-35 16 13 13 10 

24-25 28-31 21-22 35-37 17 21-22 36-38 17 14-15 14 11 

26-27 32-34 23-25 38-39 18-19 23-24 39-42 - 16 15 12 

28-29 35-37 26-27 40-41 20 25-27 43-45 18 17-18 - 13 

30-31 38-40 28-29 42-44 21 28-29 46-48 19 19 16 14 

32-34 41-43 30-32 45-46 22-23 30-31 49-52 - 20-21 17 15 

35-36 44-46 33-34 47-48 24 32-33 53-55 20 22 18 16 

37-38 47-49 35-36 49-51 25 34-35 56-58 21 23-24 19 17 

39-40 50-52 37-39 52-53 26-27 36-37 59-61 - 25 - 18 

41-42 53-55 40-41 54-56 28 38-39 62-65 22 26-27 20 19 

 (.2:0 - 2:1املوزونة واخلام املقابلة لعمر ) ت(. الدرجا44جدول )
 الفئة العمرية 8:4 - 8:7

جتميع 
 األشياء

رسوم 
 املكعبات

ترتيب 
 الصور

 الرتميز
ميل تك

 الصور
 املعلومات املتشاهبات احلساب املفردات الفهم

الدرجة 
 املوزونة

3-4 - - 14-15 4 2-3 4-7 10 - - 1 

5-7 1-3 1 16-17 5-6 4-5 8-10 - 1-2 6 2 

8-9 4-7 2-4 18-20 7 6-7 11-13 11 3 7 3 

10-11 8-10 5-6 21-22 8 8-9 14-16 12 4-5 8 4 

12-13 11-13 7-9 23-24 9-10 10-11 17-20 - 6 9 5 

14-15 14-16 10-11 25-26 11 12-13 21-23 13 7 10 6 

16-17 17-19 12-14 27-28 12 14 24-26 14 8-9 - 7 

18-19 20-22 15-16 29-31 13 15-16 27-29 15 10 11 8 

20-21 23-25 17-19 32-33 14-15 17-18 30-33 - 11-12 12 9 

22-23 26-29 20-21 34-35 16 19-20 34-36 16 13 13 10 

24-25 30-32 22-24 36-37 17 21-22 37-39 17 14-15 14 11 

26-28 33-35 26-26 38-39 18-19 23-24 40-42 18 16 15 12 

29-30 36-38 27-29 40-42 20 25-26 43-46 - 17-18 - 13 

31-32 39-41 30-31 43-44 21 27 47-49 19 19 16 14 

33-34 42-44 32-34 45-46 22-23 28-29 50-52 20 20-21 17 15 

35-36 45-47 35-37 47-48 24 30-31 53-56 21 22 18 16 

37-38 48-50 38-39 49-50 25 32-33 57-59 - 23-24 19 17 

39-40 51-54 40-42 51-53 26 34-35 60-62 22 25 20 18 

41-42 55-57 43-44 54-55 27-28 36-37 63-65 23 26-27 21 19 
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 . (2: 44 -2: 2)الدرجات املوزونة واخلام املقابلة لعمر . (12) جدول
2: 44 -2: 2 الفئة العمرية  

جتميع 
 األشياء

رسوم 
 املكعبات

ترتيب 
 الصور

 الرتميز
تكميل 
 الصور

 املعلومات املتشاهبات احلساب املفردات الفهم
الدرجة 
 املوزونة

4-5 - - 13-15 5 3-4 5-7 11 - 5 1 

6-7 1-3 - 16-17 6-7 5-6 8-11 12 2 6 2 

8-9 4-7 1-3 18-19 8 7 12-14 - 2-3 7 3 

10-12 8-10 4-5 20-22 9 8-9 15-17 13 4 8 4 

13-14 11-13 6-8 23-24 10 10-11 18-20 - 5-6 9 5 

15-16 14-16 9-11 25-26 11 12-13 21-23 14 7 - 6 

17-18 17-20 12-14 27-29 12-13 14 24-26 - 8-9 10 7 

19-20 21-23 15-16 30-31 14 15-16 27-29 15 10 11 8 

21-22 24-25 17-19 32-33 15 17-18 30-33 16 11 12 9 

23-24 26-29 20-22 34-36 16-17 19-20 34-36 - 12-13 13 10 

25-26 30-33 23-24 37-38 18 21-22 37-39 17 14-15 14 11 

27-28 34-36 25-27 39-40 19 23 40-42 - 16 15 12 

26-30 37-39 28-30 41-43 20 24-25 43-45 18 17-18 16 13 

31-32 40-42 31-32 44-45 21 26-27 46-48 - 19 - 14 

33-34 43-46 33-35 46-47 22-23 28-29 49-51 19 20-21 17 15 

35-36 47-50 36-38 48-50 24 30 52-54 - 22-23 18 16 

37-38 51-52 39-41 51-52 25 31-32 55-58 20 24 19 17 

39-40 53-55 42-43 53-54 26 33-34 59-61 21 25-26 20 18 

41-43 56-59 44-46 55-57 27-28 35-36 62-64 - 27 21 19 

 . (2: 0 -2: 33(. الدرجات املوزونة واخلام املقابلة لعمر )40جدول )
 الفئة العمرية 9:3-9:00

جتميع 
 األشياء

رسوم 
 املكعبات

ترتيب 
 الصور

 ميزالرت 
تكميل 
 الصور

 املعلومات املتشاهبات احلساب املفردات الفهم
الدرجة 
 املوزونة

6-7 - - 15 6 4-5 3-6 9 - - 1 

8-9 1 1 16-18 7-8 6-7 7-9 10 1-2 5 2 

10-11 2-4 2-3 19-20 9 8-9 10-12 11 3 6 3 

12-13 5-8 4-6 21-22 10 10 13-15 - 4-5 7 4 

14-15 9-11 7-8 23-24 11 11-12 16-18 12 6 8 5 

16-17 12-15 9-11 25-27 12 13-14 19-22 13 7-8 9 6 

18-19 16-18 12-13 28-29 13-14 15-16 23-25 14 9-10 10 7 

20-21 19-22 14-16 30-31 15 17 26-28 15 11 11 8 

22-23 23-25 17-18 32-33 16 18-19 29-31 - 12-13 12 9 

24-25 26-29 19-21 34-35 17 20-21 32-35 16 14 13 10 

26-27 30-33 22-23 36-37 18 22-23 36-38 17 15-16 14 11 

28-29 34-36 24-26 38-40 19-20 24-25 39-41 18 17 15 12 
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30 37-40 27-28 41-42 21 26 42-44 19 18-19 16 13 

31-32 41-43 29-31 43-44 22 27-28 45-48 - 20-21 17 14 

33-34 44-47 32-33 45-46 23 29-30 49-51 20 22 18 15 

35-36 48-50 34-36 47-48 24 31-32 52-54 21 23-24 - 16 

37-38 51-54 37-38 49-50 25-26 33 55-57 22 25 19 17 

39-40 55-58 39-41 51-52 27 34-35 58-60 23 26-27 20 18 

41-42 59-61 42-43 53-55 28 36-37 61-64 - 28 21 19 

للتالميذ املتقدمني  والكلية ملقياس وكسلر لذكاء األطفال اإلصدار الثالث ء االحنرافية اللفظية واألدائيةنسب الذكا - 0
 ملدارس املوهوبني:

للفئات العمرية الست  الباحث ابشتقاق نسب الذكاء االحنرافية اللفظية من الدرجات املوزونة اليت مت استخراجها قام
 كما قام والفهم.، واملفردات، واحلساب، واملتشاهبات الفرعية اللفظية التالية: املعلومات،لالختبارات  من الدرجات املوزونة

والرتميز، وترتيب الصور،  لالختبارات الفرعية األدائية التالية: تكميل الصور، ابشتقاق نسب الذكاء األدائية من الدرجات املوزونة
شتق الباحث نسب أالفرعية اللفظية واألدائية  ات املوزونة لالختباراتاألشياء. مث من جمموع الدرج وجتميع، ورسوم املكعبات

تعد درجة  ونسب الذكاء االحنرافية، يوضحان هذه اإلجراءات( .4( و)41) واجلدولني، االحنرافية الكلية للمقياس الذكاء
نسب الذكاء اللفظي واألدائي  تخراجبتكرها وكسلر يف مقاييسه السأوقد ، .4 املعياري واحنرافها، 455معيارية حموله متوسطها 
 أن هناك بعض الدرجات اخلام هلا أكثر من نسبة ذكاء والكلي . ووجد الباحث

املؤشرات  اخلام املقابلة إىل فئات . ومل يتمكن الباحث من استخراج مما أدى إىل أن حيول الباحث بعض الدرجات، احنرافية
املوهوبني يف السودان . كما  تبارات الفرعية ال تطبق يف عملية الكشف مبدارساالخ وذلك ألن هناك بعض ؛)األدلة ( األربعة 

الدرجات اليت حيصل عليها املفحوصني يف  يف جداول تسهل عملية االطالع عليها وعملية تفسري قام بوضع نتائج هذا اإلجراء
 املقياس .

 واخلليفة ؛.355 مع دراسات )احلسني، عن اختالف وتشري نسب الذكاء االحنرافية اللفظية واألدائية والكلية
 لطبيعة عينة الدراسة احلالية. وذلك يرجع ؛يف الفئة العمرية املقابلة  (3543، واحلسني

 (. نسب الذكاء اللفظي والعملي.41جدول )
نسبة 
الذكاء 
 العلمي

نسبة 
الذكاء 
 اللفظي

جمموع 
الدرجات 

 املوزونة

نسبة 
الذكاء 
 العلمي

نسبة 
الذكاء 
 اللفظي

موع جم
الدرجات 

 املوزونة

نسبة 
الذكاء 
 العلمي

نسبة 
الذكاء 
 اللفظي

جمموع 
الدرجات 

 املوزونة

نسبة 
الذكاء 
 العلمي

نسبة 
الذكاء 
 اللفظي

جمموع 
الدرجات 

 املوزونة

141 137 76 102 101 51 63 66 26 23 30 1 

142 139 77 103 103 52 64 67 27 25 31 2 

144 140 78 105 104 53 66 69 28 27 33 3 

145 141 79 106 106 54 67 70 29 28 34 4 

147 143 80 108 107 55 69 71 30 30 36 5 

148 144 81 109 109 56 70 73 31 31 37 6 

150 146 82 111 110 57 72 74 32 33 39 7 

152 147 83 112 111 58 73 76 33 34 40 8 

153 149 84 114 113 59 75 77 34 36 41 9 
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155 150 85 116 114 60 77 79 35 38 43 10 

156 151 86 117 116 61 78 80 36 39 44 11 

158 153 87 119 117 62 80 81 37 41 46 12 

159 154 88 120 119 63 81 83 38 42 47 13 

161 156 89 122 120 64 83 84 39 44 49 14 

- 157 90 123 121 65 84 86 40 45 50 15 

- 159 91 125 123 66 86 87 41 47 51 16 

- 160 92 127 124 67 88 89 42 49 53 17 

- - 93 128 126 68 89 90 43 50 54 18 

- - 94 130 127 69 91 91 44 52 56 19 

- - 95 131 129 70 92 93 45 53 57 20 

- - 96 133 130 71 94 94 46 55 59 21 

- - 97 134 131 72 95 96 47 56 60 22 

- - 98 136 133 73 97 97 48 58 61 23 

- - 99 137 134 74 98 99 49 59 63 24 

- - 100 139 136 75 100 100 50 61 64 25 

 كاء الكلية.ذ نسب ال .(45جدول )
نسبة 
الذكاء 
 الكلي

جمموع 
الدرجات 

 املوزونة

نسبة 
الذكاء 
 الكلي

جمموع 
الدرجات 

 املوزونة

نسبة 
الذكاء 
 الكلي

جمموع 
الدرجات 

 املوزونة

سبة ن
الذكاء 
 الكلي

جمموع 
الدرجات 

 املوزونة

نسبة 
الذكاء 
 الكلي

جمموع 
الدرجات 

 املوزونة

نسبة 
الذكاء 
 الكلي

جمموع 
الدرجات 

 املوزونة

نسبة 
الذكاء 
 الكلي

جمموع 
الدرجات 

 املوزونة

145 151 123 126 101 101 79 76 57 51 35 26 13 1 

146 152 124 127 102 102 80 77 58 52 36 27 14 2 

147 153 125 128 103 103 81 78 59 53 37 28 15 3 

147 154 125 129 104 104 82 79 60 54 38 29 16 4 

148 155 126 130 104 105 82 80 60 55 38 30 17 5 

149 156 127 131 105 106 83 81 61 56 39 31 17 6 

150 157 128 132 106 107 84 82 62 57 40 32 18 7 

151 158 129 133 107 108 85 83 63 58 41 33 19 8 

152 159 130 134 108 109 86 84 64 59 42 34 20 9 

153 160 131 135 109 110 87 85 65 60 43 35 21 10 

154 161 132 136 110 111 88 86 66 61 44 36 22 11 

154 162 133 137 111 112 89 87 67 62 45 37 23 12 

155 163 133 138 111 113 89 88 67 63 46 38 24 13 

156 164 134 139 112 114 90 89 68 64 46 39 24 14 

157 165 135 140 113 115 91 90 69 65 47 40 25 15 

158 166 136 141 114 116 92 91 70 66 48 41 26 16 

159 167 137 142 115 117 93 92 71 67 49 42 27 17 

160 168 138 143 116 118 94 93 72 68 50 43 28 18 

- - 139 144 117 119 95 94 73 69 51 44 29 19 

- - 140 145 118 120 96 95 74 70 52 45 30 20 
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- - 140 146 118 121 96 96 75 71 53 46 31 21 

- - 141 147 119 122 97 97 75 72 53 47 31 22 

- - 142 148 120 123 98 98 76 73 54 48 32 23 

- - 143 149 121 124 99 99 77 74 55 49 33 24 

- - 144 150 122 125 100 100 78 75 56 50 34 25 

واسرتاتيجيات تفسري نتائجه  لتطبيقات املقياس لدى املوهوبني يف السودان، وخنلص إىل أن نتائج هذه الدراسة مهمة
 معايري أولية ملقياس وكسلر اإلصدار الثالث احلالية رغم أن الباحث يعتقد أن معايري الدراسة، املوهوبني واستخداماته يف تشخيص

النتائج احلالية اليت توصلت  الفئات العمرية األوىل والثانية واألخرية. ومن خالل وذلك حملدودية حجم العينة يف ؛مبدارس املوهوبني
عن املوهوبني يف مدارس يف عملية الكشف  الباحث ابستخدام املعايري املشتقة يف هذه الدراسة احلالية يوصي، إليها الدراسة

إمكانية  كما ترى الدراسة،  املهمة يف برانمج رعاية املوهوبني وذلك الختاذ قرارات أكثر دقة يف هذه العملية، ابلسودان املوهوبني
ية لتحديد ابستخدام املعايري احلال وتوصي الدراسة، واملقارانت اخلاصة ابملوهوبني استخدام املعايري يف الدراسات العلمية املختلفة

 مدارس مرحلة األساس ابلسودان . املرشحني للتسريع يف
السنوات  خالل إدماج الدرجات اخلام ملن يطبق عليهم املقياس يف كذلك توصي الدراسة بتطوير املعايري سنواًي من

ذكاء االحنرافية حىت نصل ونسب ال رات اإلحصائية والدرجات املوزونةشاستخراج املؤ  وإعادة، املقبلة مع الدرجات اخلام احلالية
 ويوصي الباحث، كان عددها صغريًا يف الدراسة احلالية خاصة أن هناك بعض الفئات العمرية، دقة للمقياساألكثر إىل املعايري 

دارس احلالية ابمل واملتميزين يف الفئات العمرية اليت تناولتها الدراسة واملتفوقني،، املوهوبنيعلي  أيضًا بضرورة تطبيق املقياس
درجاهتم اخلام مع درجات املرشحني للقبول  ودمج، ترشح تالميذها للقبول مبدارس املوهوبني واألجنبية اليت ال، واألهلية، اخلاصة
التالميذ ي يوصي الباحث بضرورة تطبيق املقياس كاماًل عل كما،  وذلك حىت يتم التوصل ملعايري أكثر دقة ؛املوهوبني مبدارس

معلومات متنوعة علي  حنصل وذلك حىت ؛الفرعية اليت تستخرج منها نسب الذكاء االختباراتعلي  قتصاروعدم اال، والتلميذات
 حالتهم الكلينيكية. دقيقة عن وكذلك معلومات، املؤشرات )األدلة( األربعة مثل، عن قدراهتم املعرفية
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 قائمة املراجع
 أواًل: املراجع العربية:

. القاهرة: 8سي، ط النف لتقوميام(. 4931) .آمال، صادق ؛سيد أمحد، نعثما ؛فؤاد عبد اللطيف ، أبو حطب
 املصرية. مكتبة األجنلو

 إدارة اخلدمة االجتماعية )مراقبة، وزارة الرتبية، الكويت .األطفال كاءلذ  وكسلر قياسم (. م 4938رجاء. )، أبو عالم
 اخلدمة النفسية(.
م(. دراسة مقارنة للصفحة املعرفية  3543أمحد. ) حنان، ومتويل ؛د أمسا ء حمم، والسرسي ؛حممود السيد، أبو النيل

 .4 لطفولة،دراسات اخرين دراسياً. أاملرحلة الثانوية املتفوقني واملت ستانفورد بينيه الصورة اخلامسة لدى عينة من طالب ملقياس
(.5 ،)51- 11 . 

ية بلرت راكز امب ياعاقني عقلملفال األطا على طفالاأل لذكاء قياس وكسلرمم( . تطبيق  3553أمحد، هند عبد العزيز. )
 السودان .، اخلرطوم جامعة، رطوم. رسالة ماجستري غري منشورةاخلبوالية اخلاصة 

 . القاهرة: دار النهضةفالألطالذكاء  وكسلر مقياس م(. 4998كامل. )  يسلو ، ومليكة ؛حممد عماد الدين، إمساعيل
 العربية.

 التحصيل الدراسي يف مقياس وكسلر لذكاء منخفضي م(. أداء األطفال املوهوبني 3545صالح الدين فرح. )، خبيت
 . 179 - 143 ،3، نفسية تاسار د. جملة (WISC - III) األطفال الطبعة الثالثة 

 املكتشفني وفق مدخل احملكات املتعددة يف مقياس م(. أداء األطفال املوهوبني 2009 صالح الدين فرح . )، خبيت
  .838 -855،)امللحق( 85، لرتبويةا لعلومات دراسا . جملة(WISC - III)لذكاء األطفال الطبعة الثالثة وكسلر 

البناء العاملي ملقياس وكسلر لذكاء األطفال الطبعة  م(. 3559والشاعر، خليل يوسف. ) ؛صالح الدين فرح، خبيت
 53 -14(،1) 45، سيةلنفاو  لرتبويةا لعلومالدى املوهوبني . جملة  (WISC - III) الثالثة

 ديلرتبية. ترمجة: عبد هللا ز اس و نفلم ايف عل لتقومياو القياس م (. 1989 إليزابيث. )، وهيجن ؛روبرت، ثورندايك
 األردين. مركز الكتاب وعبد الرمحن عدس. عمان:، الكيالين

 خلرطوم. رسالةابوالية لثالثة كاء األطفال الطبعة الذ  قياس وكسلرمقنني وت يفم(. تكي .355أنس الطيب. )، احلسني
 السودان .، جامعة النيلني، ماجستري غري منشورة

الشمالية ت ايالابلو  الثالثةلطبعة ا األطفاللذكاء  وكسلر مقياس قننيوتم(. تكييف  3553أنس الطيب. )، احلسني
 السودان .، جامعة النيلني، رسالة دكتواره غري منشورة . 8 -موذا

. رسالة املعدل- طفالألا لذكاء س وكسلراقيمل يندالسو التقنني اس و باالقتا.م( 4933)يد. حممد عبد اجمل، حسني
 السودان.، جامعة اخلرطوم، غري منشورة ماجستري

، 9، يةبلعر اسية النف لعلوماة شبكة لوالياابن . جم م (. ذكاء األطفال يف السودان 3553عمر هارون . )، اخلليفة
33- 91. 
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األداء يف الوالايت السودانية على اختبار وكسلر  م (. معدالت 3543أنس الطيب. )، واحلسني ؛عمر هارون، اخلليفة
 .481 -434(، 3) 5 ،سيةالنفو  لرتبويةا اساتلدر االطبعة الثالثة. جملة  -األطفال  لذكاء

–األطفال  اءم(. تكييف مقياس وكسلر لذك 3553) أنس الطيب.، واحلسني ؛الزبري بشري وطه ؛عمر هارون، اخلليفة
 .491 -414، 43للرتبية اخلاصة ية بعر ال لةاجملالثالثة يف السودان والياابن : دراسة عرب ثقافية . الطبعة

 يف الطبعة الثالثة للرتمجة والتكييف البحريين ملقياس م(. الفروق النوعية 2002 حممد. )، واملطوع ؛عمر هارون، اخلليفة
 .488 -.45 ، 4 ،سيةالنفو  لرتبويةا لعلوماه لجم.  (WISC- III)األطفالوكسلر لذكاء 
 اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية. ،3لشخصية. ط قياس ام( .  3553حممد شحاتة. )، ربيع

 عمان: دار الفكر.، 5. ط ةخلاصالرتبية ا خيص يفتشلأساليب القياس وام (. 2013 فاروق فارع . )، الروسان
 يعانون صعوابت تعلم الرايضيات فقط واألطفال الذين سة للفروق بني األطفال الذينم(. درا 3551خالد السيد. )، زايدة

 ،لرتبويةالة جملاالعاديني يف األداء على مقياس وكسلر لذكاء األطفال  يعانون صعوابت تعلم الرايضيات والقراءة معًا واألطفال
34 ،(33 )439- 3.. 

الطبعة الثالثة علي  -لذكاء األطفال وكسلر سياقمل لينيكيةاإلكلدالالت ام ( .  3553الشاعر، خليل يوسف. )
 السودان .، أكادميية السودان للعلوم خلرطوم. رسالة ماجستري غري منشورة،ابوالية األطفال املوهوبني 

. الرايض: 4ط ، تهقاتطبي -سسه أ-نظريته  لرتبوياو  النفسي القياسم(. 4991عبد الرمحن سليمان. )، رييالطر 
 رشد.مكتبة ال

لألطفال ملنطقة جنوب الباطنة يف سلطنة عمان .  م(. بناء معايري حملية الختبار الشخصية 3544كاظم. )،  العاديل
 95-11، 9ك، دمنار لا فتوحة يفملالعربية ادميية كاألا جملة

اء فوق وذوي الذك ااألطفال املتخلفني عقلي م(. دراسة مقارنة ألداء جمموعة من 4993أمحد عباس. )، عبد هللا
 4 ،لرتبويةا لبحوثا الختبار وكسلر لذكاء األطفال. جملة مركز الثالثي التعلم يف التصنيف ئواملتأخرين دراسيا وبط املتوسط،

(3 ،)318- 359. 
 النفسي )أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة(و  لرتبوي التقومياو  القياسم(. 3555صالح الدين حممود. )، عالم
 لفكر العريب.القاهرة: دار ا

القياس يف الرتبية الرايضية وعلم النفس الرايضي  م(. 3555حممد نصر الدين. )، ورضوان ؛حممد حسن، عالوي
 القاهرة: دار الفكر العريب.

 األطفال يف صورته املعربة واملعدلة للبيئة األردنية، م(. البناء العاملي ملقياس وكسلر لذكاء 4991خليل. )، عليان
 .19 -.8 (،4) 8، لرتبويةا وملعلا دراسات

 من األردنيةالسيكومرتية لصورة معربة ومعدلة للبيئة  م(. اخلصائص 4933عبد الّل زيد. )، والكيالين ؛خليل، عليان
 . 39 -9(، 4) .4 ت،دراسا. األطفالمقياس وكسلر لذكاء 
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، كلية الرتبية،  جامعة دمشق، رةغري منشو  . رسالة ماجستريفالألطا لذكاء وكسلر ئزام(. ر  4934عنرب، أمحد. )
 سوراي.

 . القاهرة: مركز الكتاب للنشر.1ط القياس واالختبار يف الرتبية الرايضية، م (. 3551ليلى السيد. )، فرحات
 حسب املعدل )الصورة السعودية( األطفاللذكاء  م(. حتيز بنود اختبار وكسلر 4998الّل بن علي. ) عبد، القاطعي
 .895 -818(، 3) . ،-اإلسالمية الدراساتو  لرتبويةا لعلوما–سعود  امللكة معاجلنس. جملة جا

 الختبار وكسلر لذكاء األطفال املعدل )الصورة م (. الدالالت اإلكلينيكية 4995هللا بن علي. ) عبد، القاطعي
 .35 -.5(، 4) 5 ،ت نفسيةاسااالنتباه . در  السعودية(: األطفال ذوي النشاط احلركي وضعف

 . رسالةطفالألالذكاء  وكسلر سمقيا من األردنية ةبيئلة للدة ومعبم(. تطوير صورة معر  4935)يوسف ، يويتالقر 
 األردن.، عمان، اجلامعة األردنية، ماجستري غري منشورة

 . ترمجة: زينات يوسف دعنا.رةصعاملالتقليدية و ا سيالقا ىل نظريةإدخل مم(.  3559جيمس. )، واجلينا ؛ليندا، كروكر
 رون وموزعون .شمان: دار الفكر انع

الذكاء نسب  اوللتصحيح وجدمناذج اهقني ار ملاو  شدينالر ا اءكلذ  يوبلفس وكسلر ام(. مقي 4935. )يسلو ، مليكة
 القاهرة: دار النهضة العربية. .اإلكلينيكيةلدالالت او 

 ة.دار النهضة العربي لنيوروسيكولوجي. القاهرة:ا لتقييمام(.  4991) يسلو ، مليكة
 اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية. لرتبوي.ا لتقوميام(. 4991حممود عبد احلليم. )، منسي

 وهوبنيملا على رفييس للتعقاوم اختبارات ادعدإم(.  4994) اجلوهرة .، والسليم، عبد هللا، والقاطعي ،النافع عبد هللا
 امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية. مدينةاملعدل الرايض:  والكشف عنهم: القسم )أ( صدق وثبات اختبار وكسلر لذكاء األطفال

 دار الشروق للنشر والتوزيع. عمان: لسلوكية.أساسيات القياس يف العلوم ا م(. 3551، موسى. ) النبهان
 الصدق والثبات ملقياس الكشف عن األطفال املوهوبني م(. استخراج دالالت 3543فرايل. )، شنيكات ؛خولةحيي، 

 .154 -8.1(، 4) 35 ،لرتبويةا لعلوما ة الروضة.يف مرحل
 :األجنبيةاملراجع  اً:نياث
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