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BEVEZETÉS
Az Absztrakt Gondolkodási Teszt (ART) egy nonverbális teszt az általános intelligencia mérésére. Az általános
intelligencia megmutatkozik az ismeretlen helyzetekhez való gyors alkalmazkodás képességében, a
problémamegoldáshoz szükséges releváns minták, módszerek és szabályok azonosításának képességében,
valamint a tapasztalatokból tanulás és a megszerzett tudás problémamegoldásban való kiaknázásának
képességében.
Az általános intelligencia hatással van az emberi teljesítményre számos helyzetben és fealadtban. A kutatások
szerint az általános intelligencia az egyik legmegalapozottabb, ha nem a legmegalapozottabb, előrejelzője a
munkában és a képzéseken mutatott teljesítménynek, a munkakörök széles körében. És minél komplexebb a
munka, annál erősebb a kapcsolat az általános intelligencia szintje, és a munkahelyi teljesítmény között.
Az ART az általános intelligencia szintjét 23 induktív gondolkodási feladat segítségével vizsgálja, ezek
mindegyikében a kitöltő személynek meg kell alkotnia egy általános szabály inkomplett információk alapján, és
ezt a szabályt kell felhasználnia az inkomplett kép kiegészítéséhez. Az ilyen típusú feladatok az egyik legjobb
előrejelzői az általános intelligenciának.

ÉRTELMEZÉS
Az eredményeket nyers pontokban és százalékos értékekben mutatjuk be. Amikor értelmezi a teszt
eredményeit, érdemes elsősorban a százalékos értékekre támaszkodnia. A percentilisek (százalékos értékek)
megmutatják, hogy a populációval összevetve az emberek hány százaléka ér el magasabb vagy alacsonyabb
pontszámot, mint a kitöltő. A teszt eredméynek értelmezéséhez öt skálát alkalmazunk, amelyek az egyéni
százalékos értékeket csoportosítják:
Nagyon kiemelkedő

85–100

Kiemelkedő

76– 84

Átlagos

25–75

Alacsony

16–24

Nagyon alacsony

0–15

A kitöltő személy teljesítményét négy fő paraméter mentén értékeljük:
Teljes pontszám

A helyes válaszok száma (az általános intelligencia szintje).

Hatékonyság

A helyesen megválaszolt kérdések száma a megválaszolt kérdések közül.

A munka sebessége /A
kitöltés időtartama,
gyorsasága

Az összes feladat száma, amelyet a kitöltő megpróbált emgoldani.

Teljes időtartam

A teszt kitöltéséhez szükséges idő.

Minta Anita

2|4

EREDMÉNYEK
Név
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A teszt verziója

A - nem ellenőrzött tesztfelvétel

Teljes pontszám (percentilis)

45

Teljes pontszám (nyers pont)

6 / 23

Hatékonyság (percentilis)

43

Hatékonyság (nyers pont)

6 / 20

A munka sebessége (percentilis)

24

A munka sebessége (nyers pont)

20 / 23

Teljes időtartam

25 / 25

Normák: Nemzetközi Norma (N = 269, M = 102, F = 167, Átlagos életkor = 39, Egyetemi végzettség = 87, Gimnáziumi vagy
szakközépsikolai végzettség (Érettségivel rendelkezik) = 107, Szakiskolai végzettség (Érettségivel nem rendelkezik) = 47, Általános
iskolai végzettség = 28, Nincs végzettség = 0)

0

10

20

30

Teljes pontszám

50

60

70

80

90

100

Percentilis

45

Hatékonyság

A munka sebessége /A
kitöltés idotartama,
gyorsasága

40

43

24

Az ART-ben a grafikon a százalékos értékeket ábrázolja a kitöltő teljesítményének három fő paramétere
mentén.
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A Hatékonyság és a Munka sebessége paramétereken elért százalékos pontszámok kombinációja alapján meg
lehet állapítani a résztvevők teszt kitöltés alatti munka stílusát. A teszt kitöltése során a személy lehet
IMPULZÍV (Alacsony Hatékonyság + Gyors munkatempó), HATÉKONY (Magas Hatékonyág + Gyors
munkatempó), ELŐVIGYÁZATOS (Magas Hatékonyság + Lassú munkatempó), vagy ÖNHATALMÚ (Alacsony
Hatékonyság + Lassú munkatempó).
Ha a kitöltő személy inkább ÖNHATALMÚan viselkedett a kitöltés során (Alacsony Hatékonyság + Lassú
munkatempó) - a grafikont alább láthatja.
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