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Abstract 
 

The purpose of this study was to find the factorial validity of the International performance scale  

LEITER-3 in determining the level of cognitive abilities and non-verbal memory among a group of 

diagnosed children with a developmental disorder, The test was administered to a sample consisting of 

(144) child distributed into four groups (Autism Spectrum disorder, learning Disability , Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), and normal children) , who were selected from psychiatric 

clinics , special education centers under the supervision of social development ministry, and Behavioral 

clinics in Jordanian royal services. Also(140) normal child were selected from public and privet school 

in the Hashemite kingdom of Jordan. The International Performance scale LEITER-3 was administered 

individually among the study sample. after the data had been collected, a number of statistical analysis 

were conducted which included correlation matrix , factor analysis , one way ANOVA by using SPSS , 

and SmartPLS-3 software. 

 The result revealed that the LEITER-3 had achieved a number of validity indicators such as internal 

validity, factorial validity, and discrimination validity), also the results of test —retest reliability were 

high for all the sub-test. In addition to, the results revealed a number of personal profiles for four 

different children from different disorders (Autism, learning Disability, ADHD, and normal children). 

 

Keywords: Non-verbal Intelligence, Autism Spectrum Disorder, Attention Deficit Hyper Activity 

Disorder, Learning Disability. 
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 وقدرته (LEITER-3) الثالثة الصورة العالمي االدائي للمقياس العاملي الصدق

 من مجموعة لدى اللفظية غير والذاكرة المعرفية القدرات مستوى تحديد على

 النمائية الطفولة باضطرابات المشخصين األطفال
 

 حمدان محمد  عمر احمد

 

 

 

 الملخص
 على وقدرته (LEITER-3) الثالثة الصورة العالمي االدائي للمقياس العاملي الصدق استخراج الى الحالية الدراسة هدفت

. النمائية الطفولة باضطرابات المشخصين األطفال من مجموعة لدى اللفظية غير والذاكرة المعرفية القدرات مستوى تحديد

 وفرط التوحد، طيف باضطرابات المشخصين من( 144) طفلا  واربعون وأربعه مئة من والمكونة الدراسة؛ عينة اختيار تم

 األردنية المملكة في خاصة مراكز في وتعليمية تربوية خدمات يتلقون والذين التعلُّم وصعوبات االنتباه، وتشتت الحركة

 من مجموعة على وموزعين سنة،( 11-6) بين ما أعمارهم وتتراوح والجنوب، والشمال الوسط، بإقليم والمتمثلة الهاشمية

 يبلغ عينه الى أضافة الملكية، الطبية الخدمات في السلوكية العيادات وقسم االجتماعية، التنمية لوزارة التابعة الخاصة المراكز

ا ( 140) طفلا  وأربعون مائة عددها  الى النتائج اشارت. الهاشمية األردنية المملكة في والخاصة الحكومية المدارس من عاديا

 صدق بدالالت يتمتع المقياس أن على مؤشراا  يعطي مما بينها، فيما وإيجابي دال بشكل ارتبطت LEITER-3 مقياس أبعاد أن

 اختبارات أن كما مرتفعة، تشبع معاملت وهي ،(0.93-0.88) بين المعرفية للبطارية التشبع معاملت ان كما. الداخلي البناء

 التباين متوسط قيمة بلغت ذلك جانب إلى(. 0.92 -0.89) بين لها التشبع معاملت تراوحت واالنتباه الذاكرة بطارية

 الثبات Composite reliability قيم بلغت كما. واالنتباه الذاكرة لبطارية( 0.82)و المعرفية، للبطارية( 0.85) المستخلص

 المقياس أن السابقة القيم جميع وتشير ،(0.91) بلغت فقد واالنتباه الذاكرة لبطارية أما ،(0.96) المعرفية للبطارية المركب

 .توكيدي عاملي صدق بدالالت يتمتع

 

 

 المقدمة

 النفسي المجال في والتقييم التشخيص، عمليه في واألساسية المهمة اإلجراءات من وقياسها العقلية والقدرات الذكاء فهم يعد

 واختلف الفردية، الفروق بظاهرة اإلنساني االهتمام ظهر وقد المنصرم، القرن في النفس علم إنجازات أهم من وتعتبر اإلكلينيكي،

 بدأت المختلفة والقدرات للذكاء المنهجية الدراسة أن على التاريخ، فجر منذ والجسدية؛ العقلية، وقدراتهم خصائصهم، في الناس

 الفردية الفروق في أن رأى عندما  الفردية؛ الفروق دراسة علم تأسيس جرى إذ ،(1911-1822) جالتون فرنسيس يد على

 النحو على للذكاء اختبار أول فإن الحاضر؛ وقتنا وحتى الممتد التاريخ هذا وعبر فيها، والبحث دراستها، من بد ال حقيقة والعقلية

 بينيه ألفريد الفرنسي التربوي يد على ،1905 عام في العشرين القرن من األول العقد منتصف في ظهر والذي اليوم نعرفه الذي

 كبداية   ،(Bient & Simon, 1905) الفرنسية النفسية الحوليات مجلة في وذلك سيمون، ثيودور ومساعده( 1857-1911)

 تطوير تم ثم ومن العقلي، العمر تحديد إستراتيجية عليه يطلق أصبح ما بينيه تبنى هنا، ومن االختباراِت، من طويلة   لسلسلة  

 ،(Gale Roid) رويد جال األمريكي العالم يد على الخامسة النسخة إلى وصل حتى متعددة ، نسخ   في وبنيته االختبار محتوى

 (. 2011، النيل أبو)

 قياس مجال في غنيةا  إضافةا  للذكاء ،(Wechsler Adult Intelligence Scale، (WAIS)) وكسلر مقياس ظهور  ويعتبر

 في ،(WAIS) الراشدين لذكاء وكسلر مقياس من المستحدثة بالصورة االهتمام ذلك من لنا ظهر كما العقلية، والقدرات الذكاء

 (.2007 طعيمة،) الصور، وترتيب المكعبات كتصميم األدائية الفرعية االختبارات

ا عشر لسبعة أولية قائمة بوضع ،1987 عام( Cattell) كاتل قام  أنهما يبدو مهمين؛ عاملين وصف عندما للقدرات أولياا مفهوما

 المرنة أو السائلة القدرة:  وهما مكونان إلى(( Spearman, 1927 سبيرمان به جاء الذي( G) العام الذكاء معامل يقسمان
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(fluid ability)، المتبلورة والقدرة (crystallized ability)، حسب للقدرات الهرمي التنظيم في األدائية القدرات وتمثلت 

 (.2007 طعيمة،)  الميكانيكية والمعلومات والمكانية، واليدوية، التشكيلية، القدرات في( Cattell’s Theory) كاتل نظرية

 المفحوص يستجيب أن وتتطلب اللغة، عامل على كبير بشكل تعتمد العقلية القدرة قياس في الشائعة االختبارات معظم أن ويتبين

 األفراد عند العقلية القدرة عن الكشف في وصدقها االختبارات، هذه فعالية عن عديدة كانت التساؤالت فإن لذلك لفظي، بشكل

 اللفظي، الذكاء درجة بين الكبير التفاوت وبملحظة أخرى، ثقافات إلى المنتميين األفراد أو لغوية، مشكلت من يعانون الذين

 (. ASD) التوحد طيف باضطراب المصابين األطفال عند اللفظي غير والذكاء

 استخدام صعوبة الذكاء بمقاييس المهتمين ،أدرك أخرى لغة يستخدمون و أخرى، ثقافة إلى ينتمون الذين األفراد ذكاء ولتقييم

 إحدى وأشارت اللفظي، الجزء في خاصة للذكاء، وكسلر مقياس في واضح بشكل ذلك ظهر وقد ، عليهم المقننة االختبارات

 باستخدام المحدودة اللغوية الكفاءة ذوي من الطلبة أداء مقارنة عند أنه إلى( 1995 هلل،) جيرتن قبل من أجريت التي الدراسات

 األدائي الجزء على و ،(Leiter) مقياس على أعلى يكون الطلبة أداء فإن وكسلر، ومقياس لألداء، العالمي(  Leiter) مقياس

 تعتمد ال إختبارات لبناء المحاوالت تعددت لذلك. وكسلر لمقياس الكلية الدرجة أو اللفظي الجزء على هو مما أكثر وكسلر لمقياس

 Raven Standard Progressive  المتتابعة للمصفوفات رافن اختبار مثل إطلقاا اللغة تستخدم ال أو اللغة، على كبيرة بدرجة

Matrices Test))، العالمي األدائي اليتر ومقياس (RevisedLeiter International Performance Scale)، واختبار 

 فكانت األردن، في أما ،(Hiskey –Nebraska Test For Learning aptitude) للتعلم للستعداد نبراسكا-هيسكي

 للمصفوفات الملون رافن مقياس مثل اللفظي الجانب على تعتمد ال مصورة ذكاء اختبارات وتقنين لتطوير  كثيره المحاوالت

 الذكاء واختبار ،(1973) عام الصفدي قبل من تطويره جرى الذي ،( Colored Progressive Matrices, CPM) المتتابعة

 لتقييم المصور الذكاء واختبار ،(1979) الملكاوي قبل من بناؤه تم الذي سنوات، 9-4 من األردنيين لألطفال المصور الجمعي

 ،(1981) المنيزل قبل من بناءه جرى الذي سنوات،  10-4  من العمرية للفئات األردن في الذهنية اإلعاقة لذوي العقلية الكفاية

 المنيزل قام ،والذي(Kaufman Assessment Battery For Children) األطفال ذكاء لتقييم كوفمان بطارية وكذلك

 الذكاء لقياس ةالبطاري هذه من مختصرة صورة استخدام ويمكن أردنية، عينات باستخدام وثباتها صدقها دالالت باستخراج

 (.األردنية للبيئة الشامل اللفظي غير الذكاء اختبار تقنين(. 2006، وآخرون غرايبة) الهندسية، واألشكال الصور على باالعتماد

، اختبارات   عشرةِ  من الثالثة الصورة – العالمي األدائي 3-اليتر مقياس يتألف  لفظية، غير ذكاء درجة تُعطي منها أربعةا  فرعية 

 األربعة، االختبارات أحد اجتياز من المفحوص فشل حال في فرعي اختبار ألي بديلا  يُعدُ  اختياري، خامس اختبار إلى إضافة

 اليتر مقياس يُعد.  النفسعصبي للتقييم مسحي اختبار إلى إضافةا  واالنتباه، الذاكرة مستوى لتقييم اختبارات أربع على تحتوي كما

ا  اختباراا ( Leiter-3) الثالثة الصورة م  فرديا  3) عمر من والبالغين، والمراهقين، األطفال، لدى المعرفية الوظائف لتقييم ُصم ِ

ا  75 وحتى  البصري، والتصور التحليلي، االستدالل عوامل باستخدام األدائي/  اللفظي غير الذكاء المقياس يقيس(. عاما

 والهدف والتأمل، التفكير وعقبات االنتباه، ومستوى المعالجة، وسرعة اللفظية، غير الذاكرة لمستوى تقييم يتضمن كما واالستنتاج،

  المقياس هذا وتعديل مراجعة من

 لتقييم استخدامه يمكن والذي واالنتباه؛ الذاكرة، ومستوى اإلدراكية، القدرة درجة لقياس موث ق أدائي/  لفظي غير مقياس بناء)

 (.التقليدية الذكاء مقاييس في دقيق بشكل عليه واالعتماد والبالغين، والمراهقين، األطفال،

 (: LEITER-3) اليتر مقياس في الفرعية االختبارات

 ترتيبه على يؤشر فرعي اختبار كل يلي الذي والرقم اآلتية، الفرعية االختبارات من مجموعة الثالثة النسخة اليتر مقياس يتضمن 

 :كاآلتي والمبينة التسجيل نموذج وعلى الفحص، كتيب في

   المعرفية البطارية: اإلدراك اختبارات

 .المعقدة الخلفيات خلل من والتصاميم األشكال تطابق يوضح:  واألرضية الشكل .1

 .أجزاء مجموعة من الكامل الشكل استيعاب على القدرة: الشكل تكملة .2
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 يبدأ  إذ التماثل، وتصميم التصنيف  هما المعدلة النسخة اليتر مقياس من فرعيين اختبارين على يحتوي:  والمماثلة التصنيف .3

 البنود" التماثل مصفوفة" التقليدي بالتصنيف يتبعه الهندسية، التصاميم أو األجسام تصنيف تقيس التي بالمهام الفرعي االختبار

 .تعقيداا  أكثر ومصفوفات( 2× 4) أو( 2× 2) تتضمن التي الهندسية األشكال تستخدم التي

 و العلقة، رتيبت تكمل والتي علقة ذات أشكال اختيار يتم وهنا األشكال، أو للصور المنطقي التسلسل: المتسلسلة األوامر .4

 .واألصلية الكلسيكية اليتر مقياس بنود من العديد الفرعي االختبار هذا يحتوى

ا، اختباراا  وهو: البصرية األنماط .5 . واإلعادة الربط أنماط من الكلسيكي اليتر مقياس من فرعيين اختبارين من يتكون اختياريا

 يدوية أشكال أو االستجابة قوالب اختيار يتم وهنا البصرية، المثيرات بين ما والربط للتمييز سنوات،( 5-3) بين ما لعمر يستخدم

ا الموجودة، بالمحفزات علقة لها أخرى ا  فتستخدم+(:  75-6) من األعمار أم   تفاح،) المتكررة األشكال أو الصور من أنماطا

 . الموجود الشكل مع للتكامل القوالب بتحريك الناقصة القطعة وضع الفرد على يجب وهنا ،...(موز تفاح، موز،

 (1) جدول

 عليها واألمثلة والمهمات الفرعية االختبارات لبطارية ملخص

 مثال امهمة اسم االختبار

مجموعة إيجاد شكل مفرد داخل  اختبار الشكل واألرضية )ش.أ(

 معقدة

 إيجاد فرشاة شعر في صورة لمرآب سيارة.

تركيب أشكال مجزأة من خلل  تكملة الشكل )ت.ش(

 الصورة الكاملة

صورة شمس مجزأة إلى قطع، إليجاد 

 صورة شمس كاملة في متنزه.

تصنيف المجموعات الضمنية، صورة  تصنيف األشكال والمتشابهات  التصنيف والتماثل )ت.م(

 الرضاعة مع الطفل 

الوسط إلى  -إنهاء التتابع من األصغر  استكمال الترتيب التتابعي لألشكال األوامر المتسلسلة )أ.م(

األكبر، أو إكمال مجموعة من الدوائر 

 المتداخلة

أزرق، مثلث إكمال نموذج يتكون من مربع  إكمال نمط لشكل معين األنماط البصرية )ن.ب(

 أصفر، مربع أزرق، مثلث أصفر.

  :والذاكرة االنتباه اختبارات

 في الموجود السطر على الموجودة المربعات جميع إلغاء اإليجاد، مثل التعليمية، المهام من المقياس يتكون:  المستمر االنتباه .6

 ،"الضاحك الوجه" المدرسة قبل ما نموذج: تشمل الصعوبة في تتدرج متوازية ونماذج ورقة، على المطبوع الهندسي الشكل

 .الهندسية لألشكال أكثر معقدة وصور الحيوانات، صور ونموذج

 .معين بتسلسل المفحوص إليها يشير التي األشكال صور من سلسلة تذكر على القدرة: المتقدمة الذاكرة .7

 أحمر القماش من وعائين: هي الموجودة المواد. المطلوبة المتواصل االنتباه درجة الفرعي االختبار هذا يقيس: المجزأ االنتباه .8

 بالترابط الملونة البلستيك دوائر وضع هنا الفرد من والمطلوب. تصنيف وبطاقات وأصفر، أحمر يدوية بلستيكية وقطع وأصفر،

 لكل بطاقة بمعدل المفحوص أمام من مرورهم خلل من التصنيف بطاقات على فقط األحمر المثلث ترك مع األوعية لون مع

 .ثانية

 األمامية، الذاكرة مع التباين االختبار هذا يقيس. المعكوس باالتجاه لألجسام صور تسلسل تذكر على القدرة: العكسية الذاكرة .9

  .الخلف وإلى األمام إلى األرقام عد   مثل تماما

. اإلدراكي التدخل عملية في هي كما العصبي، العجز ومشاكل اإلدراك لمعالجة اختبارات: النفسعصبي ستروب .10

. متطابق هو األلوان من زوج كل حيث مكان في المتطابقة، المحاوالت بين الفرق إليجاد وأوراق أقلم ربط عملية من مجموعتين

 بعلمة الصحيح اللون المفحوص ويوصل متطابق، غير األلوان من زوج كل حيث المتطابقة غير المحاوالت بين الفرق وإيجاد

 .المعينة اللونية بالدائرة صغيرة بيضاء

 مجاالت في الفرعية االختبارات تطبيق أثناء المفحوص مستوى بتقدير خلله من الفاحص يقوم  :الفاحص تقدير مقياس .11

 ضمن ويصنف (Nordlund, 1998) مثل والباحثين الفاحصين بين جداا  وواسع كبير بشكل المقياس هذا استخدام تم إذ متعددة،

  :اآلتية المجاالت ويقيس نقطة،( 3-0) بين درجاته وتتراوح Likert ليكرت سلم

 .االنتباه •



 

 
 

 

142 

 

 

 

Advanced Research & Studies Journal | Vol. 13 No. 4 |2022 

 

 

 .االنفعاالت على السيطرة •

 .النشاط مستوى •

 .االجتماعية العلقات •

 .والطاقة الشعور •

 .التنظيم •

 .القلق •

 .الحسية الفعل ردود •

 وجود إلى أشارت نشرها، تم التي الدراسات من العديد فإن اللفظية؛ غير األدائية المقاييس استخدام فعالية عن الحديث وعند 

 صدق لقياس دراسات عدة إجراء تم إذ اللفظية، غير/  األدائية الذكاء ومقاييس التقليدية الذكاء مقاييس بين أحصائيا   دالة فروق

 وُطبق ،(Leiter-R) المعدل للمقياس بالنسبة الغاية لنفس دراسات عدة إجراء تم كما لألداء، العالمي (Leiter) مقياس وثبات

ا،( 16-4) بين أعمارهم تراوحت طفلا ( 26) من مكونة عينة على المقياسين  المقياس صدق بين االرتباط ُمعدل أن تبين إذ عاما

 العينة على المقياسين لنتائج الحسابية المتوسطات بين فرق وجود إلى النتائج أشارت بينما ،(0.87= ) الُمعد ل والمقياس األصلي

 .إكلينيكية دالالت لها منهما اثنتين حاالت؛ عشر في فردية فروق وجود وتبين ،(3.7= )

ا  كان الدراسة عينة ألفراد والمعرفي السلوكي االختلف أن وتبين  الحسابية المتوسطات بين االختلفات ظهور وراء سببا

 الرغم وعلى. التوحد طيف اضطراب من يعانون الذين لألطفال المعرفية الوظائف في فروق وجود الشائع غير ومن للمقياسين،

 ونقاط القوة نقاط يقي ِم الُمعدل المقياس أن   إال   األصلي؛ المقياس مع مقارنة (Leiter-R) مقياس في الذكاء نسبة انخفاض من

 .أفضل بشكل   البصري االستدالل بطارية في لألفراد الضعف

 اللفظي   غير الذكاء يقيس كلهما أن إال   األصلي، بالمقياس مقارنةا  والمحتوى الشكل في تغي ر قد الُمعدَّل المقياس أن ويُلحظ

 بين( 0.87) إلى يصل قوي ارتباط وجود من الرغم وعلى أنه إلى الدراسة هذه في النتائج وأشارت مختلفة، أدوات باستخدام

 في أقل كانت المركبة الدرجة ،(Vineland) التكيفي السلوك مقياس مع بالمقارنة أنه إال   المقياسين؛ لنتائج الحسابية المتوسطات

 ,Tsatsanis) أطفال عدة لدى لوحظت التي الوظيفي والتكيُّف المعرفية الوظائف بين التناقض على ي دُل وهذا األصلي، المقياس

K. D, et al, 2003). 

 وتشتت الحركة فرط اضطراب من يعانون الذين األطفال لدى المعرفية للعمليات اللفظي غير الذكاء لتقي ِم أخرى دراسة وجاءت

 ADHD) (Attention اضطراب عن للكشف كأداة (Leiter-R) مقياس فعالية تقييم إلى هدفت والتي ،(ADHD) االنتباه

Deficit Hyperactivity Disorder  ، واضطراب (Attention Deficit Disorder, ADD)، الدراسة إجراء تم وقد 

 مصابين أطفال ومجموعة ،(ADHD) باضطراب مصابين أطفال ومجموعة ضابطة، مجموعة من تألفت مجموعات ثلثة على

ا  أظهر ،(Leiter-R) مقياس بأن أفادت قد النتائج وكانت ،(ADD) باضطراب  الضابطة المجموعة بين النتائج في فروقا

ا  اختباراا ( 12) في األخريين والمجموعتين  كأداة (Leiter-R) مقياس استخدام إمكانية على يدل مما ،(20) أصل من فرعيا

 (Head, J. J, 1997) (ADD) واضطراب ،ADHD) باضطراب للمصابين تشخيصية

ا ( 204) من مكونة عينة على طولية دراسة وأجريت  في اضطراب من تعاني األولى المجموعة مجموعتين؛ إلى قسمت مراهقا

 للذكاء (WISC-III) 3-وكسلر مقياس استخدام فعالية لتقييم وذلك لغوية، اضطرابات أية من تعاني ال الثانية والمجموعة اللغة،

 نتائج أظهرت إذ ،(Universal Nonverbal Intelligence Test, UNIT) العالمي اللفظي غير الذكاء ومقياس األدائي،

 المراهقون حققها التي األفضل النتائج من بالرغم عام؛ بشكل اللفظي غير الذكاء تقييم في االختبارين أحد أفضلية عدم الدراسة

 .(Miller, C. A. et al, 2008) (WISC-III) اختبار على اللغة في اضطراب من يعانون الذين

 عام،( 12-3) بين أعمارهم تراوحت طفلا ( 50) من مكونة عينة على األمريكية المتحدة الواليات في 2010 عام دراسة وأجريت

 كل باستخدام وذلك ،(ASD) التوحد اضطراب من يعانون الذين األطفال مجموعة على اللفظي غير الذكاء جاتدر بين للمقارنة

-Leiter) مقياس على أعلى جاءت النتائج أن إذ المقياسين، بين تكافؤ وجود عدم وتبين ،(SB5) ومقياس (Leiter-R) مقياس من

R)، إلى تحتاج التي بالمهام القيام في وضعف مشاكل لديهم التوحد اضطراب من يعانون الذين األطفال أن إلى ذلك ويعزى 

 أفضل بشكل التوحد اضطراب من يعانون الذين األطفال قدرات تقيس اللفظية غير االختبارات أن على يدل وهذا لفظية، مهارات

(Grondhuis, S. N. et al, 2013). 
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 واإلجراءات الطريقة

 (Leiter – 3) 3-الليتر العالمي األداء مقياس وثبات صدق مؤشرات استخراج بهدف الوصفي المنهج استخدم: الدراسة منهج

 طيف اضطرابات) النمائية االضطرابات فئات من مجموعة على التشخص في التنبؤية قدرته على والتعرف األردنية، البيئة على

  .(التعلُّم االنتباه،وصعوبات وتشتت الحركة، فرط التوحد،

 التوحد، طيف باضطرابات المشخصين من( 144) طفلا  وأربعون وأربع مئة من والمكونة الدراسة؛ عينة اختيار تم: الدراسة عينة

 األردنية المملكة في خاصة مراكز في وتعليمية تربوية خدمات يتلقون والذين التعلُّم؛ وصعوبات االنتباه، وتشتت الحركة، وفرط

 من مجموعة على وموزعين سنة،( 11-6) بين ما أعمارهم وتتراوح  والجنوب، والشمال الوسط، بإقليم والمتمثلة الهاشمية

 عيادات من ومجموعة الملكية، الطبية الخدمات في السلوكية العيادات  وقسم  االجتماعية، التنمية لوزارة التابعة الخاصة المراكز

ا  طفلا ( 140) وأربعون مئة عددها يبلغ عينة إلى إضافة النفسيين، األطباء  المملكة في والخاصة الحكومية المدارس من عاديا

  .الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح( 1) والجدول الهاشمية، األردنية

 األردنية البيئة على( Leiter – 3) 3-الثالثة الصورة العالمي األداء اليتر مقياس تقنين دراسة عينة توزيع( 1) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :األصلية صورته في  العالمي األدائي (Leiter – 3)  3-اليتر مقياس صدق

 من المقياس محتوى صدق على أدل ة وجود إلى المقياس دليل أشار إذ الصدق، مؤشرات من بعدد األصلية بصورته المقياس تمتع

 من الفقرة استجابة نظرية مؤشرات حسب فاعلية لها االختبارية البنود أن كما االختبارية، البنود لمحتوى الخبراء تقييمات خلل

 بين والخارجية الداخلية الملئمة مؤشرات أن تبين و ،(1603) أفراد وثلثة وستمائة ألف من مكونة عينة على تطبيقه خلل

   .االختبار لبنود فاعلية وجود على يدل مما ،(3)± المعيارية القيمة

 وبين المقياس بين ارتباط وجود خلل من خارجي بمحك المرتبطة الصدق بدالالت يتمتع االختبار أن إلى المقياس دليل أشار كما

 لديه المقياس كذلك والعاديين،( الموهوبين) المرتفعة القدرات ذوي األطفال بين يمي ِز المقياس أن كما التقليدية؛ الذكاء مقاييس

 تصنيف على المقياس قدرة فإن كذلك ،(الذهنية األعاقة) المنخفضة القدرات ذوي  واألطفال العاديين األطفال بين للتمييز مؤشرات

 لديهم الذين الموهوبين وفئات العاديين األطفال فئات وبين النمائية، االضطرابات ذوي من األطفال فئات بين الفئات من العديد

 .دماغية إصابات لديهم الذي واألطفال المعرفية، الوظائف في تأخر

 

 العربية صورته في  العالمي األدائي (Leiter – 3)  3-اليتر مقياس صدق

 :المحتوى صدق

 لفظي، غير/  أدائي المقياس كون وضوحها، من والتحقق تعليماته، ترجمة خلل من المقياس محتوى صدق من التحقق تم 

 المتضمنة الصور مناسبة من التحقق وتم. للفاحص التعليمات وضوح من التحقق جرى فقد لذا لفظية، غير تعليمات ويتطلب

 النفسي والقياس الخاصة التربية في متخصصين محكمين( 10) على عرضة خلل من العربية والبيئة الثقافي السياق مع بالمقياس

 التعليمات، بوضوح تتعلق التي الملحظات من العديد المحكمون أبدى ذلك؛ إطار وفي. األهلية عمان وجامعة األردنية، بالجامعة

 على يدل مما فأكثر،%( 20) بنسبة المحكمون عليها اتفق التي الملحظات اعتماد جرى إذ إنتاجها، أُعيد التي والصور والمهام،

  .المقياس محتوى صدق

 النسبة المئوية التكرار الفئة

 %49 140 عاديون 

 %11 30 فرط الحركة وتشتت االنتباه 

 %30 84 صعوبات تعلم 

 %11 30 التوحد 

 %100 284 المجموع 
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 (284=  ن) ككل العينة دأفرا لدى( Leiter – 3) 3-اليتر مقياس أبعاد بين االرتباط معاملت مصفوفة 2 جدول

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

البطارية 
 المعرفية

 الشكل واألرضية
0.87 0.84 0.79 0.46 0.86 0.47 0.70 0.83 0.75 

 0.74 0.84 0.63 0.46 0.83 0.75 0.82 0.82 1 تكملة الشكل

 0.80 0.79 0.65 0.41 0.85 0.86 0.87 1  التصيف والمماثلة

 0.85 0.86 0.75 0.46 0.86 0.46 1   األوامر المتسلسلة

 0.75 0.71 0.63 0.46 0.83 1    األنماط البصرية

بطارية الذاكرة 

 واالنتباه

 0.88 0.83 0.71 0.45 1     االنتباه المستمر

 0.32 0.50 0.46 1      الذاكرة المتقدمة

 0.66 0.68 1       االنتباه المجزء

 0.81 1        الذاكرة العكسية

 1         ستروب غير اللفظي 

 

 دال وبشكل إيجابي بشكل بينها فيما ارتبطت (Leiter – 3) 3-الليتر لمقياس الفرعية االختبارات بأن( 2) الجدول من يتضح

ا،  وبمستوى( 0.32) بلغ والذي اللفظي غير وستروب  المتقدمة الذاكرة اختبار بين كان ارتباط معامل أدنى أن تبين إذ  إحصائيا

 وبمستوى ،(0.88 بلغ والذي اللفظي غير وستروب المتقدمة الذاكرة بين كان للرتباط معامل أعلى أن وتبين فأقل،( 0.01) داللة

 المقياس أن على مؤشراا  يعطي مما بينها، فيما وإيجابي دال بشكل ارتبطت المقياس أبعاد أن النتيجة هذه وتشير ،(0.01) داللة

  .الداخلي البناء بدالالت يتمتع

 .التوكيدي العاملي التحليل

 خمسة والبالغة المعرفية البطارية مكونات اختبار خلل من للمقياس؛ العاملي البناء من للتحقق التوكيدي، العاملي التحليل استُخدم 

 المقياس مستوى على العاملي التحليل إجراء تم إذ. فرعيين اختبارين على المشتملة الذاكرة بطارية ومكونات فرعية، اختبارات

 العاملي، التحليل في مشابهة طرق فيها استُخدمت الدراسات من والعديد المقياس مطوري أن جانب إلى العينة، بحجم تتعلق ألسباب

 Path Weight) المسار معامل واستخراج التوكيدي العاملي التحليل إلجراء ،SamrtPLS-3 برنامج استخدام جرى فقد لذا

Coefficients) بذلك الخاصة النتائج التالية الجداول وتبين. 

 

 والذاكرة المعرفية البطاريتين على الفرعية االختبارات تشبع معاملت(3) جدول

 AVE CR االنتباه  /بطارية الذاكرة البطارية المعرفية االختبار الفرعي 

 0.96 0.85   0.93 الشكل واألرضية

       0.95 تكملة الشكل

       0.88 التصيف والمماثلة

       0.91 األوامر المتسلسلة

       0.93 األنماط البصرية

 0.91 0.82 0.92   االنتباه المستمر

     0.91   الذاكرة المتقدمة

     0.90   االنتباه المجزء

     0.89   الذاكرة العكسية

     0.92   ستروب غير اللفظي 
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 للبطارية اوحتتر إليه، تنتمي الذي العامل على للختبارات( التشبع) المعياري المسار معاملت قيم أن( 3) الجدول من يتضح

 التشبع معاملت تراوحت واالنتباه ذاكرة،ال بطارية اختبارات أن كما مرتفعة، تشبع معاملت وهي ،(0.93-0.88) بين المعرفية

 لبطارية( 0.82)و المعرفية، للبطارية( 0.85) المستخلص التباين متوسط قيمة بلغت ذلك جانب إلى(. 0.92 -0.89) بين لها

 الذاكرة طاريةلب أما ،(0.96) المعرفية للبطارية المركب الثبات Composite reliability قيم بلغت كما. واالنتباه الذاكرة

 .توكيدي عاملي صدق بدالالت يتمتع المقياس أن السابقة القيم جميع وتشير ،(0.91) بلغت فقد واالنتباه

 

 التوحد طيف اضطراب    حالة بروفايل

 األساسية البيانات

 

 أحمد حمدان  الفاحص: عبد الرحمن المفحوص:

 7/4/2006 تاريخ الميلد:

 10/5/2016 تاريخ التطبيق:

 سنوات  10 عمر المفحوص:

 ذكر الجنس:

 

 الفرعية االختبارات درجات

 
 التصنيف الدرجات الموزونة الدرجات الخام االختبار الفرعي

 

 ضعيف للغاية 1 5 اختبار الشكل واألرضية

 ضعيف للغاية 0 6 اختبار تكملة الشكل 

 للغايةضعيف  0 4 اختبار التصنيف والتماثل

 ضعيف للغاية 2 5 اختبار األوامر المتسلسلة 

 ضعيف للغاية 1 5 اختبار األنماط البصرية

 

 ضعيف للغاية 1 5 اختبار الذاكرة المتقدمة 

 ضعيف للغاية 0 0 اختبار الذاكرة العكسية 

 

 المفحوص أن إلى النتيجة هذه وتشير واألرضية، الشكل اختبار في معياري( 1) تعادل التي( 5) خام درجة على المفحوص حصول

 على المفحوص حصول إلى النتائج أشارت كما البصري، التصور أو البصري اإلغلق مهارات في شديد ضعف لديه يوجد

 شديد ضعف لديه يوجد المفحوص أن إلى النتيجة هذه وتشير الشكل، تكملة اختبار في معياري) 0( تعادل والتي ،(6) خام درجة

 4) خام درجة على المفحوص حصول إلى النتائج أشارت كما والمفاهيم، العلقات بين والربط االستفهامي االستدالل مهارات في

 ربط في شديد ضعف لديه يوجد المفحوص أن إلى النتيجة هذه وتشير والتماثل، التصنيف اختبار في معياري(  0)تعادل والتي ،(

 والتي ،( 5) خام درجة على المفحوص حصول إلى النتائج أشارت كما ، ضمنية مجموعات ضمن وتصنيفها والصور المفاهيم

 ترتيب في شديد ضعف لديه يوجد المفحوص أن إلى النتيجة هذه وتشير المتسلسلة، األوامر اختبار في معياري( 2) تعادل

 1) تعادل والتي(  5) خام درجة على المفحوص حصول إلى النتائج أشارت كما منطقي، بشكل وتنظيمها واألشكال المصفوفات

 البصرية األنماط معالجة في شديد ضعف لديه يوجد المفحوص أن إلى النتائج هذه وتشير البصرية، األنماط اختبار في معياري( 

 معياري( 1)  تعادل والتي ،(5)  خام درجة على المفحوص حصول إلى النتائج أشارت كما مفهوم، نموذج أو صورة وتشكيل

 أشارت كما المدى، قصيرة الذاكرة في شديد ضعف لديه يوجد المفحوص أن إلى النتائج هذه وتشير المتقدمة، الذاكرة اختبار في

 النتائج هذه وتشير العكسية، الذاكرة اختبار في معياري( 0)  تعادل والتي ،( 0)  خام درجة على المفحوص حصول إلى النتائج

  .واحد وقت في ومعالجتها المعلومات تذكر في شديد ضعف لديه يوجد المفحوص أن إلى
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