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 أهمية استخدام اختبارات الذكاء في األردن
  التعرف على نسبة الذكاء للمفحوصين سواء كانوا أطفال أم راشدين والتنبؤ

 .األكاديمي ومساعدة من يحتاج منهمبأدائهم 

 من دالالت إكلينيكية  لبعض االختبارات تساعد في التشخيص اإلكلينيكي لما

(WAIS ) وتساعد في بعض القدرات تساعد في التعرف على أي عطب

 .األعصاب والنفسيينفي معرفة التدهور العقلي وهذا يفيد أطباء 

 شم اآلجو،  )في معرفة تأثير تعاطي المخدرات على العمليات العقلية يساعد

 (.الجوكر وغيرها

 تساعد المرشدين والمربين في عمليات التوجيه التربوي والتعرف على

 .الحاالت التي تعاني من بطئ في التعلم وحاالت الموهوبين



 أهمية استخدام اختبارات الذكاء في األردن

 اختبارات الذكاء الجماعية في االختبار المهني وخصوصًا  تستخدم

 .في الجيش وبعض المؤسسات الخاصة

  معرفة القدرات العقلية للمريض يساعد في التنبؤ بإمكانية تطبيق

 .بعض األساليب العالجية النفسية الحديثة

تستخدم نتائج اختبارات الذكاء ألغراض قانونية في المحاكم. 



عرض تاريخي الستخدام وتطور اختبارات الذكاء 

 :في األردن
1975   استخدام اختبار وكسلر بلفور النسخة المصرية في مستشفيات

 .األمراض النفسية في الجيش والصحة

1976 عبد اهلل . البدء بتطوير اختبار ستانفورد بينيه للبيئة األردنية د

 .مركز القياس/ زيد الكيالني الجامعة األردنية

1979   البدء بتطوير مقياس وكسلر للراشدين البيئة األردنية المرحلة

 WAIS( وتوقف)األولى 

1984  تطوير مقياس ريفن المتقدمRaven's progressive 

Matrices tests تيسير إلياس .جميل صمادي ود.خليل عليان ود.د

 .طعانينايف .ود



عرض تاريخي الستخدام وتطور اختبارات الذكاء 

 :في األردن
1992  تطوير اختبار جماعيWonderlic Personnel Test تيسير  .د

 .خليل علينا وخصص للجيش مقنن.ود

2010  تطوير مقياسWISC4 من قبل معهد األميرة ثروت. 

2015 أبو جدي لتطوير اختبار ذكاء جماعي  .تم االتفاق مع دGeneral 

aptitude test. 

2017   اختبار وكسلر النسخة الرابعة للراشدين استخدامWAIS-4 

 Stanfordواختبار ستانفورد بينيه  النسخة الخامسة  WISC-4واألطفال 

Binet-5 النسخة المصرية. 

2018 5-طور مركز بانا اختبار ستانفورد بينه . 

2019  العمل جاري على تطوير مقياسWISC5 – معهد األميرة ثروت. 



واقع الحال في األردن والتحديات التي تواجه مستخدمو 

 :اختبارات الذكاء سواء في المراكز أو الجامعات

1-  ،يوجد نقص كبير في اختبارات الذكاء الفردية المقننة للبيئة األردنية

 .متوفر في األردنوصعوبة الحصول على ما هو 

2-  األردنيةنقص كبير في اختبارات الذكاء الجماعية المقننة للبيئة. 

3-  (  اإلنجليزية)استخدام بعض المراكز الختبارات باللغة غير العربية

 .مما يؤثر على مصداقية النتائجمحوسبة 

4-   حاليًا يتم استخدام اختبارات الذكاء المقننة على البيئة العربية وبالتحديد

 .جمهورية مصر لتغطية النقص ولسهولة الحصول على االختبارات



مدى كفاءة مستخدموا اختبارات في تطبيق وتفسير 

 (:شهادة المزاولة)النتائج 

 عدد األخصائيين المؤهلين لتطبيق وتفسير اختبارات قلة

 .الذكاء



 :مصادر التدريب

التدريب في الجامعات. 

 على إال أنه يقتصر تدريب التدريب في معهد األميرة ثروت أفضل

 .لألطفال  WISCاختبار 

 يشارك بها عدد ( خاصة)من خالل ورشات عمل تدريبية التدريب

 .محدود

 في المستشفيات والمراكز الخاصةالتدريب. 



 :وكتابة التقارير –تفسير النتائج 

 من يكتب التقارير ال يراعي األسس المعتمدة في كتابة التقارير أغلب

 .وال يراعي العوامل الثقافية والنفسية للمفحوص

  نقص وعي الكثير من الفاحصين بالعوامل التي تؤثر على مصداقية

االختبار وثباته مثل الدافعية لدى المفحوص وانفعاالته، وظروف 

تطبيق االختبار، ومهارة تطوير العالقة مع المفحوص وخصوصًا 

 .األطفال منهم



 هل يوجد أسسس لتقاضي بدل تطبيق اختبارات الذكاء

 في األردن؟

  

 



 :التوصيات

1-  ضرورة إجراء التدريب النظري والعملي على اختبارات الذكاء المختلفة

 .لمستخدميها تحت إشراف مختصين سواء في الجامعات أو في المراكز

2-   تكثيف ورشات العمل التدريبية من قبل المختصين والمؤهلين والمعتمدين

 .في التدريب على االختبارات

3-  وضع سياسة تطوير اختبارات الذكاء في الجامعات التي تدرس مواد

القياس وعلم النفس والتربية الخاصة سواء كانت مشاريع رسائل ماجستير أو  

 .دكتوراه



 :التوصيات

4-   ضرورة تعاون المراكز التي طورت بعض اختبارات الذكاء في األردن

لتسهيل عملية تدريب وحصول المستخدمين على االختبارات وعدم المغاالة 

 .في بيعها مما يضطر الحصول على بديل من جمهورية مصر العربية

5-   ضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية اختبارت الذكاء وتغيير المفهوم

الخاطئ بأن تطبق اختبارات الذكاء في المدارس وغيرها مقصورة على كشف 

 .متدني القدرات العقلية

6-  ضرورة تفعيل وتطبيق اختبارات الذكاء على الطلبة في المراحل

الدراسية األولى للتعرف على قدراتهم وتطوير من لديه ضعف وأيضًا التعرف 

 .على األطفال الموهوبين وإعداد برامج خاصة بهم


