
 فً علم النفس التربوي السادسة المحاضرة

 انه على للذكاء االوائل التجرٌب علماء نظر لقد:  وتطورها الذكاء مقاٌٌس ظهور

 والصفات االمارات بعض طرٌق عن قٌاسه حاولوا لذلك لإلنسان طبٌعٌة قوة

 نتوءات من بٌنها وما الجمجمة وابعاد الرأس بقٌاس العقلً القٌاس فبدأوا الجسمٌة

,  الرأس هذا داخل بوضعه ٌتأثر العقل وان العقل مستقر هو الرأس أن اعتبار على

 بٌرسون العالم ٌد على العشرٌن القرن بداٌة تبدد ما سرعان االعتقاد هذا ان غٌر

 ٌعتمد حقٌقٌة عالقة وجود بعدم بها قام التً العدٌدة التجارب طرٌق عن اثبت الذي

 .  الجسمٌة والمظاهر العقلٌة القوة بٌن علٌها

 بعض تقدٌر طرٌق عن الذكاء قٌاس الى التوصل العلماء من العدٌد حاول ذلك بعد

 لأللم الحساسٌة ودرجة الحسً التمٌٌز على كالقدرة الجسمٌة والصفات القدرات

 مبنٌة ذلك فً حجتهم كانت ولقد,  والتعب االلم تحمل على والقدرة الحركة وسرعة

 وبالتالً بالمعلومات تمد التً وهً العقل مفتاح هً الحواس ان القائل اعتقادهم على

 له واالنتباه االنتباه تركٌز على القدرة على تتوقف الحسً التركٌز على القدرة فأن

 . بالذكاء مباشرة عالقة

 الثامن القرن فً خاصة فرنسا علماء اتجه لقد:  الذكاء لقٌاس مهدوا الذٌن العلماء

 جل ركزوا و,  الحٌاة وعلوم العقلً الطب نحو عشر التاسع القرن وبداٌة عشر

 . عقلٌة بأمراض والمرضى العقول ضعاف دراسة على اهتمامهم

 العناٌة الى االنظار ٌوجها ان حاوال اللذان وجانٌت شاركوت العلماء هؤالء من

 غٌر او المرضى لدراسة السوي الفرد عقلٌة معرفة حاوال كما,  كفرد بالفرد

 ركز وقد,  العقول لضعاف مدرسة اول انشـأ فقد سٌجان العالم اما,  االسوٌاء

 االشكال لوحة وابتدع الحواس تدرٌب طرٌق عن الفئة هذه تعلٌم فً جهوده

 عدة بداخلها منحوتة خشبٌة قطعه من تتكون والتً( سٌجان لوحة)  بأسمة المعروفة

 بمكانها هندسٌة قطعه كل ٌضع ان المفحوص من والمطلوب هندسٌة اشكال

 العلماء ومن,  واالمٌٌن والصم العقول لضعاف االختبار هذا وضع ولقد,  المناسب

 اهتمامه كان وقد الذكاء قٌاس لحركة ابا ٌعتبر الذي بٌنٌه المجال هذا فً الفرنسٌٌن

 الذٌن باألفراد زائدا اهتماما اهتم كما الذاكرة على التجارب اجراء على منصبا

 . احد فٌها ٌشبههم ال خارقة ذاكرةب ٌمتازون

 بذلك متخذا العٌنٌن معصومً وهم الشطرنج العبً لدراسة خاصة اهمٌة اعطى كما

 عن الذكاء قٌاس تحاول التً االولى التجارب بٌنٌه انتقد ولقد.  الفردٌة الفروق مبدأ

 قٌاس طرٌق عن ٌكون الذكاء قٌاس الى السبٌل بأن ونادى الحسٌة العملٌات طرٌق



 عام وفً. بٌنهم فٌما االفراد بها ٌختلف التً العملٌات وهً العلٌا العقلٌة العملٌات

 ما الصعوبة فً متدرجا سؤاال 09 من ٌتكون للذكاء مقٌاس اول بٌنٌه ابتدع 4091

 ٌتكون اصبح ان الى وتعدٌله لتقنٌنه عدٌدة محاوالت اجرٌت ولقد سنة 44-0 بٌن

 . اللغات من العدٌد الى ترجمته تمت ولقد سؤال 25 من

 من هو فونت فالعلم,  كاء الذ قٌاس حركة تطور فً مهم دور االلمان لعلماء كان كما

 االحساسات حول االولى البحوث به دارت الذي النفس لعلم تجرٌبً مختبر اول انشأ

 المرضى على مركزا اهتمامه كان فقد كراٌبلن العالم اما,   النفسجسمٌة والعملٌات

 العقلٌة العملٌات بربط مركزا االساسً اهتمامه وكان عقلٌة بأمراض المصابٌن

 نقصد,  االدراك الختبارات تبعا العقلٌة االمراض بتقسٌم قام ولقد المرضى لهؤالء

 .  الشًء معرفة هو باإلدراك هنا

 للذاكرة واختبارات الحروف وشطب الحروف عد اختبار االدراك اختبارات ومن

 . لها معنى ال وحروف مارقا عد اعادة تتضمن

 . االلمان االطفال ٌناسب حتى وعدله االلمانٌة الى بٌنٌه اختبار بوبرتاج ترجم ولقد

  لقٌاس اختبار اسهاماته ومن الذاكرة على مركزة جهوده كانت فقد وابنجهاوس اما

 لقٌاس اختبار منستربورج العالم وضع ولقد.  الجمل اكمال اختبار هو الذكاء

 . واالشٌاء االلوان وتسمٌة للقراءة اختبارات نشر أذ العقلٌة العملٌات

 معمال جالتون العالم انشأ حٌث المجال هذا فً دور لهم كان فقد االنكلٌز العلماء اما

 عقلٌا المعوقٌن ان معتقدا االنسان قدرات قٌاس بهدف لندن متحف فً صغٌرا

 معا مرتبطة تكون قد واالدراكٌة العقلٌة القدرات ان ومعتقدا االحساس حدة تنقصهم

 مثل الصفات بعض تقدٌر فً جالتون بدأ فقد االرتباط هذا اساس وعلى كبٌرة بدرجة

 اول جودارد كان ولقد. البصري والحكم اللونً واالحساس والسمع االبصار حدة

 كهلمان بعده جاء,  العقول ضعاف لتمٌٌز المتحدة الوالٌات الى بٌنٌه اختبار نقل من

 تعدٌل اخر ظهر واخٌرا التعدٌل نشر فً ترمان وتبعهما الصورة وعدل ترجم الذي

 . العالم فً الٌوم الموجودة الذكاء اختبارات اشهر من ٌعتبر الذي مٌرل ل

 

 


