
 فً علم النفس التربوي السابعة المحاضرة

  الذكاء اختبارات تصنٌف أسس

 انه لوجدنا العقلٌة االختبارات تصنٌف فً تتبع التً األسس فً ننظر ان اردنا اذا

 : ٌلً ما أهمها من لتصنٌفها اساس من اكثر ٌوجد

 : الزمن – االول األساس

 ان للمجٌب ٌسمح وال اسئلتها على لإلجابة معٌن زمن تحدٌد ٌتم االختبارات بعض

 اما والدقة السرعة ٌقٌس الذي هو االختبارات من النوع وهذا,  الزمن هذا ٌتجاوز

 قدرة تقٌس التً لالختبارات وهً لإلجابة الزمن هذا مثل ٌحدد ال فأنه االخر البعض

 . محدد زمن غٌر فً االختبار اداء فً الفرد

 : االختبارات اجراء طرٌقة – الثانً األساس

,  جماعٌة واختبارات فردٌة اختبارات الى اجراءها طرٌقة حسب االختبارات وتقسم

 واحد وقت فً المفحوصٌن على فردي بشكل تطبٌقه ٌتم الذي هو الفردي واالختبار

 مجموعة على تطبٌقه ٌتم الذي فهو الجماعً االختبار  اما,  واحد فاحص بواسطة

 . واحد فاحص بواسطة واحد وقت فً المفحوصٌن من

 : المحتوى – الثالث االساس

 غٌر واختبارات لفظٌة اختبارات الى محتواها اساس على االختبارات تقسم وقد

 اما,  تكوٌنها فً وااللفاظ اللغة على تعتمد التً هً اللفظٌة واالختبارات,  لفظٌة

 ما اما,  تعلٌماتها فهم لمجرد اال فٌها اللغة تدخل ال التً هً اللفظٌة غٌر االختبارات

 معٌنة بطرٌقة خشبٌة قطع كوضع معٌنة بأعمال القٌام فهو المفحوصٌن من تتطلبه

 . معٌنة هندسٌة اشكال أدراك او ناقصة لوحة تكملة او

 : االختبار ٌقٌسه ما – الرابع االساس

 واختبارات الذكاء اي العامة القدرة تقٌس اختبارات الى االختبارات تقسم قد واخٌرا

 . الفارقة القدرات تقٌس

 واسهل االختبارات لتصنٌف المختلفة االسس هذه بٌن نزاوج ان اردنا اذا وٌمكننا

 الفردٌة االختبارات بٌن أي والثالث الثانً االساسٌن بٌن نزاوج ان هو الطرق هذه

 ومهما,  اللفظٌة غٌر الفردٌة واالختبارات  اللفظٌة واالختبارات ناحٌة من والجمعٌة



 ٌراعً انه طالما االخر ٌعادل هنا اعتماده ٌتم تقسٌم اي  فأن المزاوجة طبٌعة كانت

 . نتائجه استخالص وفً مناقشته فً مرجعً كإطار االساس هذا

  االختبارات تصنٌف طرق

 : اللغوٌة الفردٌة االختبارات-أوال

  اللغة باستخدام فردي بشكل التالمٌذ على وتطبٌقها اعدادها ٌتم التً االختبارات وهً

 على تشتمل اختبارات عن عبارة وهً,  بٌنٌه– ستانفورد اختبار امثلتها ومن

 على علٌها االجابة تتوقف وال والتنوع بالبساطة تمتاز التً االسئلة من مجموعة

 . الحٌاة امور مختلف كذلك لتشمل تمتد وانما فقط المدرسٌة الدراسة

 : الفردٌة االدائٌة االختبارات -ثانٌا

 نشاط بأداء بل باللغة اسئلتها على االجابة تكون ال مقاٌٌس هً االدائٌة االختبارات

 من عمارة ٌبنً أن المفحوص من ٌطلب كأن حركً بنشاط القٌام او كالرسم معٌن

 ألنسان صورة ٌرسم ان او المبعثرة اجزاءها من لمنظر صورة ٌؤلف او المكعبات

 . اخر شًء اي او حٌوان او

 االطفال وصغار والبكم والصم االمٌٌن ذكاء لقٌاس  االختبارات هذه مثل وتستخدم

 التً االختبارات هذه اشهر ومن النطق فً عٌوب لدٌهم وممن العقول وضعاف

,  صورتٌن من ٌتكون الذي آرثر اختبار المفحوصٌن على فردي بشكل تطبق

 . اختبارات خمسة تضم والثانٌة اختبارات عشرة تضم منهما االولى

 : األدائٌة شبه االختبارات – ثالثا

 عام ظهر الذي وكسلر اختبار اهمها من االدائٌة شبه االختبارات من عدد توجد

 النفسً للطب bellevue  بمستشفى وكسلر االمرٌكً السٌكولوجً ٌد على 9191

 مقٌاس وهو بلفٌو– وكسلر مقٌاس باسم المقٌاس هذا ٌعرف لذا,  نٌوٌورك مدٌنة فً

 . سنة 16-91 عمر من واالمٌٌن المتعلمٌن الراشدٌن ذكاء لقٌاس فردي

 : الجمعٌة االختبارات -رابعا

 فً تستعمل لذا واحد وقت فً االفراد من كبٌر عدد ذكاء االختبارات هذه تقٌس

 . والجٌش والمدارس المصانع فً االفراد من الكبٌرة االعداد االنتقاء



 وتعطً االجابة وطرٌقة االختبار فكرة تشرح تعلٌمات االختبارات هذه وتتضمن

 وتحدد االختبار اسئلة تلٌها ثم تدرٌبٌة اسئلة وتتبعها,  ذلك توضح محلولة امثلة

 . االختبار ألجراء الالزمة المدة التعلٌمات

 الدراسات قسم من االولى العالمٌة الحرب اثناء النوع هذا من اختبار اول ظهر وقد

 كما المختلفة الفرق على الجنود بموجبه وزع وقد االمرٌكً للجٌش التابع النفسٌة

 . القتال اعمال من العقول ضعاف استبعد

 المدارس فً الذكاء مقاٌٌس استخدام

 ٌحقق او المطلوب بالشكل دائما ٌكن لم المدارس فً الذكاء اختبارات استخدام ان

 عملٌات االمرٌكٌة الوالٌات بعض اوقفت فقد,  دقٌق بشكل له المرسومة االهداف

 المدرسٌن جانب من التعامل سوء بسبب المدارس فً الجماعٌة االختبارات اجراء

 فً الذكاء درجات على المدرسٌن هؤالء ٌستند حٌث,  طالبهم ذكاء درجات مع

 دون االساس هذا على تصنٌفهم ٌتم الذٌن الطلبة تحصٌل بمستوٌات التنبؤ عملٌة

 البٌئٌة العوامل على باالعتماد التعلٌمٌة الشروط تحسٌن مسألة االعتبار بعٌن االخذ

 . المستوٌات هذه رفع فً المثٌرة

 التحصٌل بٌن ما التام االرتباط تكامل استحالة الى ٌنتبه ان المعلم واجب من ان

 عملٌة فً االكٌد دورها لها اخرى ومثٌرات عوامل لوجود ونظرا الذكاء ودرجة

 مدى الى ٌشٌر كان وان فالذكاء,  للمتعلم المدرسً التحصٌل مستوٌات تحدٌد

 . ال ام االمكانات هذه سٌحقق الفرد هذا كان اذا عما ٌنبئ ال انه اال الفرد امكانات

 الفرد كٌان فً تؤثر التً العدٌدة العوامل من كواحدة تدخل الذكاء درجات ان

 واالهتمامات والقٌم والدوافع واالتجاهات المٌول هناك العوامل هذه ومن,  االنسانً

 على المباشر تأثٌره العوامل هذه من واحد فلكل,  الذات ومفهوم واالستعدادات

 . الفرد علٌها ٌكون التً الذكاء درجة على وبالتالً العقلٌة القدرة

 


