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4آزماي وکسلر کودکان فرم آموزان در هوش نیمرخ دانش ۀرابط

)WISC_IV (هاي چندگانه  و هوش)MI (مبتنی بر نظریه گاردنر  

راضیه اهرمی
1

  

ساالر فرامرزي 
2

  

مژگان شوشتري 
3

  

احمد عابدي
4

  

  چکیده 

4آمـوزان در هـوش آزمـاي وکسـلر کودکـان فـرم        ي نیمرخ دانـش  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه:هدف

)Wisc_IV (هاي چندگانه و هوش)MI (ي پـنجم ابتـدایی شـهر     آموزان پایه مبتنی بر نظریه گاردنر، در دانش

ش  30نمونه شامل . روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود:روش.اصفهان بود آمـوزان بـوده    نفر از داـن

عبـارت   گیرياندازهابزار. اب شدندي مورد نظر انتخ اي از بین جامعه گیري چند مرحله است، که به روش نمونه

هـا از روش   براي تجزیه و تحلیل داده. 4ي گاردنر و آزمون هوش وکسلر فرم  هوش چندگانه نامهپرسش: بود از

آمـوزان در خـرده    نتایج پژوهش نشان داد که بین عملکرد دانش:ها یافته. آماري ضریب همبستگی استفاده شد

دیـداري گـاردنر بـا    - زبانی گاردنر و مفاهیم تصویري وکسلر و نیز بین هوش فضایی - ي هوش کالمیهامقیاس

ي هـا مقیـاس ي رمز نویسی و سرعت پردازش وکسلر و نیز بین هوش بین فردي گاردنر با خـرده  هامقیاسخرده 

ـاردنر و فراخنـاي ا     رقـام وکسـلر رابطـه   فراخناي ارقام و مفاهیم تصویري وکسلر و نیز بین هوش درون فـردي گ

. رابطــه معنــاداري مشــاهده نشــده اســت هــاآزمــون، ولــی بــین ســایر خــرده )>05/0P(معنــاداري وجــود دارد 

هاي هوش چندگانه مبتنی بـر نظریـه گـاردنر، بـه      نامهپرسشتوان نتیجه گرفت که در استفاده از  می :گیري نتیجه

  . ت احتیاط نمودبایس عنوان یک آزمون تشخیصی هوش در مفهوم سنتی آن می

  هوش، هوش چندگانه، گاردنر، وکسلر،عملکرد تحصیلی :واژگان کلیدي

                                                                                                             
  آموزش کودکان استثنائیکارشناس ارشد روانشناسی و . 1

  استایار روانشناسی دانشگاه اصفهان. 2

  کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی. 3

4.استادیار روانشناسی دانشگاه اصفهان  
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  مقدمه

هـا و   کنند و برخی دیگر آن را واجد مؤلفـه  برخی هوش را به عنوان ماهیتی واحد معرفی می

کلنوسـکی (دانند  هاي بی شماري می مقوله
1

آنگـاه کـه مفهـوم هـوش از مطالعـات      ). 2002، 

ي معما شکل و کاغذ و قلمی به سطح جامعه و روابـط بـین فـرد بـا     هاآزمونآزمایشگاهی و 

هـوش بـین   "، "هـوش اجتمـاعی  "دیگر افراد، اشیا و یا مسائل انتقال یافـت، مفـاهیمی چـون    

ه خـود مشـغول کـرد       "هوش هیجانی"و  "فردي هـوش بـر اسـاس    . اذهـان پژوهشـگران را ـب

ل موفقیـت و پیشـرفت تحصـیلی در نظـر     عام ترین یاصلها به عنوان  تعریف سنتی خود مدت

مارنات(شد  گرفته می
2

 ،2003 .(  

ي هـا ویژگـی ي شناختی، هیجانی و دیگر هاویژگیآموزان از نظر  تفاوتهاي فردي دانش

بـه همـین دلیـل سـنجش هـوش و      . اي جدي بوده است شخصیتی همواره براي معلمان مسئله

فرانسـیس گـالتن  . فتـه اسـت  استعداد از دیرباز مورد توجـه روانشناسـان قـرار گر   
3

از ) 1883(

ي هـا روشنخستین کسانی است که با روش علمی بـه مطالعـه تفاوتهـاي فـردي پرداخـت و      

جیمز مک کین کتل. ي روانی به کار بستهاویژگیآماري مانند همبستگی را در سنجش 
4
 

هـاي فـردي پرداخـت و بـراي نخسـتین بـار اصـطالح         گیري تفـاوت  نیز مانند گالتن به اندازه

). 1382شریفی، (به کار بست  1890را در سال » ي روانیهاآزمون«

تقریباً همزمان با انتشار نخستین آزمـون هوشـی کودکـان از سـوي آلفـرد بینـه      
5

، تئـودور  

سیمون
6

و چارلز اسپیرمن 
7

نامند، از راه تحلیل همبسـتگی میـان    ن سنجی میکه او را پدر روا 

در سـال  . را مطرح نمـود ) s(و عوامل اختصاصی ) g(ي متفاوت هوش، عامل کلی هاآزمون

، ترستون1938
8

نـایی  انظریه متفاوتی را مطـرح کـرد و بـراي هـوش، هفـت عامـل شـامل تو        

                                                                                                             
1. Klenowski
2. Marnat
3. Frances Galton
4. James Mckeen Cattel
5. Alfred Binet
6. Theodore Simon
7. Charles Spearman
8. Thurstone
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، اسـتدالل اسـتقرایی   کالمی، سیالی کالمی، توانایی عددي، توانایی فضایی، توانایی ادراکی

پس از آنکه برت. و حافظه را پیشنهاد کرد
1
روش تحلیل عاملی را تکمیل کرد، روانشناسـان   

گیـري از ایـن روش بـه مطالعـه      گیلفورد، بـا بهـره  . به کار بستند یسنجرواندیگر، آن را در 

ذهنساختار «
2

عملیات بعد فرایندها یعنی : پرداخت و یک الگوي سه بعدي را پیشنهاد کرد» 

گیـرد و بعـد    ها انجام می ذهنی و بعد محتوا یعنی مواد و اطالعاتی که عملیات ذهن روي آن

عامل،  120او بدین ترتیب براي هوش . ها یعنی شکل خبرپردازي از سوي آزمودنی فراورده

ه نظریـه       . عامـل را مطـرح کـرد    150سپس بـا گسـترش آن    صـرف نظـر از انتقادهـایی کـه ـب

دستاورد وي ارائـه مفهـوم تفکـر واگراسـت کـه تـا آن زمـان         ینتر مهمگیلفورد شده است،

او با طرح این عامل راه را براي مطالعه استدالل، آفرینندگی، تفکـر  . چندان مورد توجه نبود

  . انتقادي و حل مسئله هموار کرد

ي هـوش سـنتی بیشـتر توانـایی کالمـی، روابـط میـان مفـاهیم کالمـی و تفکـر           هاآزمون

گیرند و مهارتهایی مانند تجزیه و تحلیل اطالعات جدیـد، حـل    طقی را اندازه میمن -ریاضی

سـنجند و بـه گفتـه ویگوتسـکی     مسائل نوین، خالقیـت و تفکـر انتقـادي را نمـی    
3

ي  ، دربـاره 

گاردنر(دهند  اطالعات چندانی به دست نمی» گستره رشد بالقوه آدمی«
4

 ،2004 .(  

هـاي ذهنـی را در    دگاه سـنتی هـوش و توانـایی   نظریه گاردنر درباره هوش چندگانـه دیـ  

هـاي آموزشـی را    و برنامـه  هـا روشزمینه تعلیم و تربیت و علوم شناختی دگرگون سـاخته و  

  . قرار داده است تأثیرتحت 

ها مورد استقبال قـرار گرفـت    نظریه گاردنر با شور و شوق فراوان از سوي مربیان و خانواده

لفبــور- داز(
5

؛ متتــال2004، 
6

جــوردن و هــارپر، 
7

بســیاري از معلمــان و برنامــه ریــزان ). 1997، 

آموزشی نظریه گاردنر را در راهبردهاي تدوین و برنامـه ریـزي محتـواي درسـی مـورد توجـه       

                                                                                                             
1. Bert
2. mental structure
3. Vigotsky
4. Howard Gardner
5. Daz-Lefebvre
6. Mettetal
7. Jordan & Harper
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ه کـار    یادگیري به گونه- قرار داده و در اغلب موارد این دیدگاه را در فرایند یاددهی اي مؤثر ـب

و ابزارهـایی سـاخته شـده اسـت کـه در فراینـد        نامـه پرسـش براي سنجش انواع هوش . اند برده

توان به آزمـون هـوش    ي این ابزارها می از جمله. گیرد آموزش و پرورش مورد استفاده قرار می

چندگانه کودکان اثر نانسی فیرز
1

مکنـزي  1999و هوش چندگانه که در سـال   
2
آن را تـدوین   

هاي هوش چندگانه هرمز نامهپرسشکرده است و به 
3
اگالسو د 

4
  .اشاره کرد 

دیع بـود کـه بوسـیله روانشـناس، هـوارد گـاردنر در          نظریه هوش چندگانه یک ابتکـار ـب

آرمسـترانگ (مطرح شد 1983دانشگاه هاروارد به سال 
5

او هفـت  ). 1983،گـاردنر  ؛2007، 

هـاي   نوع هوش را اندازه گیري کرد که البتـه مـدتی بعـد او و دیگـر نظریـه پـردازان، هـوش       

شامل هوش طبیعـی  دیگر را که
6

، هـوش هسـتی شناسـی   
7
و هـوش معنـوي   

8
شـود را نیـز    مـی  

هوش زبانی) 1: پیشنهاد دادند
9

این نوع هوش از جمله در شاعران، وکال، روزنامه نگـاران و  : 

ریاضـی  _هـوش منطقـی   ) 2. رمان نویسان از برجستگی خاص برخوردار است
10

ایـن نـوع   : 

و ریاضــی دانــان از برجســتگی خــاص  هــوش در علمــاي منطــق، دانشــمندان علــوم تجربــی 

هوش موسیقایی یا ریتمیک) 3. برخوردار است
11

این نوع هوش از جمله در موسیقی دانـان  : 

هوش فضایی) 4. و نوازندگان برجستگی خاص دارد
12

این نوع هوش از جملـه در نقاشـان،   : 

. ار استمعماران، شطرنج بازان، خلبانان، دریانوردان و جراحان از برجستگی خاص برخورد

جنبشی _هوش حرکتی ) 5
13

نوع هوش از جمله در ورزشکاران، رقاصان، هنرپیشـگان   این: 

هوش میـان فـردي  ) 6. و جراحان از برجستگی خاص برخوردار است
14

ایـن نـوع هـوش از    : 

                                                                                                             
1. Nancy Fairs
2. Walter Mckenzie
3. Harms
4. Douglas
5 .Armstrong
6. Naturalistic intelligence
7. existential intelligence
8. spiritual intelligence 
9. linguistic intelligence
10. logical_ mathematical
11. musical intelligence
12. spatial intelligence
13. kinesthetic intelligence
14. interpersonal intelligence

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

47       ... آزماي وکسلر کودکانآموزان در هوش نیمرخ دانش ۀرابط

فروشـندگان و سیاسـتمداران از برجسـتگی خـاص برخـوردار       ،جمله در معلمان، درمانگران

هوش درون فردي) 7. است
1

عالیـق، تمـایالت،   (که ناظر بر شناخت دقیق فرد از خویشـتن  : 

اسـت و فـرد برخـوردار از ایـن نـوع هـوش اصـطالحاً        ) هـا  یمشغول، و دل ها قوت، ها ضعف

  .داراي قدرت برقراري ارتباط با خویشتن است

چندگانـه و اینکـه ایـن     يهـا  هوشبالقوه انسان، خود شاهدي است بر وجود  هاي ییتوانا

این نظریـه  . هم به صورت انفرادي و هم ترکیبی مورد استفاده قرار بگیرند توانند یمها هوش

مدرسه و خانواده مورد استفاده قرار گیرد مشروط بـر اینکـه    يها بخشدر بعضی از  تواند یم

تدریس بیشترین فضا را براي خالقیت در نظر بگیرد و فراینـد تـدریس متکـی بـر      يهاروش

عبـدالعزیز (و مفاهیم باشد  ها یکتکندانش جدید و آموزش درك مطلب و متصل ساختن 
2

 ،

یولینوا ؛2008
3

 ،2008.(  

شرح داده است که او و همکارانش در تالش براي خلق معـانی کـاربردي   ) 1993(گاردنر 

اند، هرچند او قبـول داشـت کـه انجـام ایـن       هاي مختلف هوش بوده هاي تشخیصی جنبه و شیوه

 2006در سـال  . باشـد  ش درون فردي و بین فردي، مشکل مـی کار براي تعریف و تشخیص هو

گیـري اسـتانداردي بـراي هـوش چندگانـه وجـود        د که هیچ ابـزار آزمـون  یرس هنوز به نظر نمی

هـاي او را   شود هـوش  داشته باشد، و گاردنر نیز راهنمایی اندکی براي این منظور که چطور می

هــاي خــود  نامــهپرســشتعــدادي از محققــان از . مــورد آزمــون قــرار داد، فــراهم کــرده اســت

دهیگزارش
4
شـیرر (اند  گاردنر استفاده کرده ۀهاي چندگان براي ارزیابی هوش 

5
؛ تـل 1996، 

6
 ،

دهـی از  هـاي قبلـی نشـان داده اسـت کـه مقیـاس خـود گـزارش         با وجود این، پژوهش). 1992

بورکنـاو و لیبلـر  (ي عملکرد سطح بـاال ارتبـاط دارد   هامقیاسهوش، تنها به میزان متوسطی با 
7

 ،

؛ فارنهام و فونگ1993
8

پل هاس). 2000، 
1

، لیزي
2
و یک 

3
انـد کـه حتـی     مطرح کرده) 2000(

                                                                                                             
1. intrapersonal intelligence
2 . Abdulaziz
3 .Ulinwa
4. self-report
5. Shearer
6. Teele
7. Borkenau & Liebler
8. Fong
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ي انبوهی مورد استفاده قرار گرفتند، میزان اعتبار خود ارزیابی از هوش بـاال  هامقیاسزمانی که 

  . بوده است

چــان 
4

، در پاســـخ بـــه نیـــاز بــراي تشـــخیص اســـتعدادهاي گونـــاگون  )2003، 2001(

آمـوز انـش دآموزان در چهارچوب هوش چندگانه گاردنر، نیمرخ هوش چندگانه  دانش
5

را  

ي آمـوز دانـش هاي خود مشـاهده گـري    بوجود آورد، مقیاس خود شرح دهی که بر توانایی

با وجود ایـن شـناخت، معمـوالً نظریـه     . شود هاي چندگانه می متمرکز است، مربوط به هوش

گیـرد، را مـورد حمایـت قـرار      هـاي معتبـري کـه بکـار مـی      هوش چندگانه گاردنر، ارزیـابی 

ي خود گـزارش دهـی   هامقیاسها مستلزم عملکرد بیشتري نسبت به  رزیابیدهد، که این ا می

چن(باشد  می
6

این باور وجود دارد که ایـن مقیـاس خـود گـزارش دهـی      ). 1997و گاردنر،  

  . داشته باشد "عامل زیست روانشناختی"توانست ارزش زیادي در ارزیابی این  همچنین می

اخیــراً فارنهــام، شــهیدي و بلــوچ 
7

ــه) ســیتحــت برر( ي  برآوردهــایی از هــوش چندگان

اغلب اثرات، در جنس مـذکر تکـرار شـده    . اند آموزان انگلیسی و ایرانی بدست آورده دانش

بود و نرخ باالیی از مقایسه هوش ریاضی و فضایی نسبت بـه جـنس مؤنـث بـه دسـت آمـده       

در . شـد  اثر والـدین مـی   به خصوصبا این وجود، بیشترین اثر عمده مربوط به فرهنگ، . بود

آموزان انگلیسی و ایرانی مورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد، هـوش مـادران       هایی که دانش مقایسه

بـود ولـی آنـان     تـر  یینپـا ي هفـت گانـه   هـا مقیـاس معناداري در شش مقیاس از  به طورها آن

قرار آموزان در هوش بین فردي و درون فردي در سطح باالیی  معتقدند که پدران این دانش

-هـاي متفـاوت اجتمـاعی    هـاي بـین فرهنگـی در دوره    این توضـیحات، بـراي تفـاوت   . دارند

  . سیاسی، تاریخی و آموزشی بین دو نمونه از جوامع است که با هم تفاوت بسیاري دارند

رام اســتید و رام ســایر
8

ــه  دانــش 105، )2000( ي نمــرات هــوش  آمــوز آلمــانی را در زمین

                                                                                                             
1. Paulhus
2. Lysy
3. Yik
4. Chan
5. SMIP
6. Chen
7. Furnham, Shahidi & Baluch
8. Rammstedt and Rammsayer
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ه ترسـتون و چهـار توانـایی گـاردنر مـورد          اناییخودشان و والدینشان در تو هـاي ذهنـی هفتگاـن

ان ارزیـابی         مردان در توانـایی . ارزیابی قرار دادند هـاي ریاضـی، منطقـی و فضـایی بـاالتر از زـن

ه بـود     هـاي   همچنـین تفـاوت  . شدند، همینطور در هوش موسیقایی و بین فردي نیـز همـین گوـن

پدران به طور معناداري در هوش ریاضی، فضـایی و  : نمایشی در هوش والدین عبارت بودند از

استداللی کامالً باال ارزیابی شدند و در هوش زبانی، موسیقایی و درون فردي نسبت به مـادران  

رات کلیشـه    . برآورد شدند تر یینپا هـاي جنسـیتی از    آنان همچنین متوجه شدند هنگـامی کـه اـث

وط بـه جنسـیت     روي آمار کنترل شـدند، تفـاوت   نیـز محـدود شـد و هـوش ریاضـی       هـاي مرـب

  . باالترین نرخ خود را در مردان و حافظه باالترین نرخ خود را در زنان نشان داد

در هنگ کنگ، این موضوع که موسیقی براي رشد عقالنی، هیجانی و خالق کودکـان  

شـود، بـه رسـمیت شـناخته شـده، و       و نوجوانان یـک اصـل اساسـی و بنیـادي محسـوب مـی      

ي موسیقی به عنوان بخشی از آموزش مدون و متوازن مورد مالحظـه قـرار   تحصیل در رشته

  ). 2000کمیسیون آموزش و پرورش، (گرفته است 

بر اساس پژوهشی که اویال
1

، پاهاسکی
2

و پرز 
3

انی کـه در  آمـوز دانشي  درباره) 1999(

راهبردهـاي  انـد، بـا اسـتفاده از     و هنرهاي زبان مشکل داشتند، انجام داده ها مهارتیادگیري 

. آموزان را افزایش داد توان پیشرفت تحصیلی آن دانش آموزشی مبتنی بر نظریه گاردنر می

وست(مغز  جانبیي غلبه  هاي انجام شده درباره پژوهش
4

نظریه هوش چندگانـه  ) 2001، 

انـد کـه پـردازش اطالعـات مـنظم،       نشـان داده  هـا نتایج این پژوهش. کند می تأییدگاردنر را 

زنجیره اي
5
 –هـاي شـناختی دیـداري     ریاضی در کنترل نیمکره چـپ و فعالیـت   –و کالمی  

انی که غلبه طرفی مغـز  آموزدانشمنطقی ارتباط دارد، لذا  –فضایی و غیر کالمی و ریاضی 

  . آنان با نیمکره راست است اغلب مشکالت یادگیري دارند

آموزان آموزشگاههاي کودکان استثنایی اصـفهان   که روي گروهی از دانش در تحقیقی

                                                                                                             
1. Avila
2. Pahuski
3. Perez
4. West
5. sequential
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ي پیـاژه ظرفیـت بـاالتري را در شـناخت عقـب      هـا آزمـون کـه   شـد  ، نشان دادهگرفتانجام 

ي بکـار گرفتـه شـده در ایـن     هـا آزمـون . ماندگان ذهنی نسبت به آزمون وکسلر دارا هسـتند 

ر خمیر، وزن، حجم، عملیات ردیف کـردن،  ي نگهداري مقداهاآزمون: پژوهش عبارتند از

نتـایج پـژوهش نشـان داد    . عملیات طبقه بندي کردن و مقیاس هوشی وکسلر براي کودکـان 

 کردن و عملیات طبقه بنـدي کـردن بـا    ي نگهداري ذهنی و عملیات ردیفهاآزمونکه بین 

ت و رابطـه مثبـ   >001/0Pدر سـطح احتمـال   ) کالمی، غیـر کالمـی و کلـی   (هاي هوش  بهره

  ). 1377کجباف، (معنی دار وجود دارد 

در پژوهشی در ارومیه همبستگی مقیاس هوش وکسـلر بـراي کودکـان پـیش دبسـتانی و      

هـریس در گروهـی از کودکـان دوزبانـه آذري بـه       -سیمون و گوداینـاف  –ي بینه هامقیاس

که در این تحقیق همبسـتگی بـین هوشـبهر کودکـان و پیشـرفت تحصـیلی آنـان        . دست آمد

مورد مطالعه قرار گرفت که از لحاظ آماري معنی دار بود و همچنین بررسی همبستگی بـین  

سـیمون  -نشان داد که نمرات مقیاس وکسلر کودکان پیش دبسـتانی و بینـه   ها یاسمقهوشبهر 

-امـا ضـریب همبسـتگی مقیـاس گوداینـاف     . در تمام گروههاي سـنی ارتبـاط مطلـوب دارد   

سیمون تنها در دو گروه سنی کم -ان پیش دبستانی و بینهي وکسلر کودکهامقیاسهریس با 

  ). 1375تشکري و مهریار، (معنی دارتر بود  تر سال

مورفی و دیویدشوفر
1

بینـه  -ي وکسلر و استنفوردهاآزموندر پژوهشی که روي ) 2001(

بینـه،  -ي اسـتنفورد هـا آزمـون ي وکسلر در مقایسـه بـا   هامقیاسانجام دادند متوجه شدند که 

ایـن  . کننـد  نمی گیرياندازهرا به دقت ) 160و باالتر از  40کمتر از (هاي انتهایی هوش  دامنه

 تـرین  یینپـا . به ویژه در مورد افراد خیلی کم هـوش یـا خیلـی بـاهوش صـادق اسـت       ،مطلب

ره و باالترین نمـ  46تواند از وکسلر به دست آورد  ساله می 6هوشبهري که یک کودك ه تا 

تنها براي سنجش هوش افراد دامنه هوشی متوسـط و یـا   . است 154ساله  16-8براي نوجوان 

بـدین  . بینـه قابـل قیـاس انـد    -از متوسط است که وکسلر و اسـتنفورد  تر یینپااندکی باالتر یا 

                                                                                                             
1. Murphy & Davidshofer
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بینـه و مقیـاس هوشـی وکسـلر در مـورد سـنجش هـوش کودکـان و         -سان، آزمون استنفورد

ندکی زیر متوسط با یکدیگر همبستگی بـاال دارنـد، امـا همبسـتگی     بزرگساالن متوسط و یا ا

سیپراسـتین و  (در مورد کودکان خیلـی بـا هـوش و یـا خیلـی کـم هـوش پـایین اسـت           ها آن

همکاران
1

هاي انجام گرفتـه و بـا توجـه بـه مطالـب فـوق ایـن         با استنباط از پژوهش). 1997، 

) Wisc_IV(هوش آزمـاي وکسـلر    آموزان در سوال مطرح است که آیا بین عملکرد دانش

مبتنـی بـر نظریـه گـاردنر ارتبـاط وجـود دارد؟ بـه        ) MI(هـاي چندگانـه   هوش نامهپرسشو 

هـاي چندگانـه مبتنـی بـر      هـوش  نامهپرسشتوان از  عبارتی این مسأله مطرح است که آیا می

هـا   نامـه پرسـش ایـن   شـی وکسـلر اسـتفاده کـرد و یـا اینکـه      نظریه گاردنر به جاي آزمون هو

. کنند می گیرياندازههاي متفاوتی را  سازه

  روش پژوهش

آمــاري  جامعــه .ش، توصــیفی و از نــوع همبســتگی اســتروش مــورد اســتفاده در ایــن پــژوه

انــد و  ي پــنجم ابتــدایی دبســتانهاي شــهر اصــفهان تشــکیل داده آمــوزان پایــه پــژوهش را دانــش

ه    ) پسـر (نفـر   30ي مورد استفاده در ایـن پـژوهش    نمونه د کـه بـه روش نموـن گیـري چنـد    بودـن

 2000(34و گـال ،بـورگ وگـال   ) 1385(دالور. آموزان انتخـاب شـدند   اي از بین دانش مرحله

) 1388شـریفی وهمکـاران،  : تر جمـه  2005(35هاویت وکرامر) 1383نصر ودیگران،  :،ترجمه

د  نمـوده نفر پیشنهاد  30همبستگی را حداقلحجم نمونه براي تحقیقات  همچنـین هاویـت و  . اـن

)مـانوا (در تحلیـل واریـانس چنـدمتغیري    ) 1388شریفی وهمکاران،: تر جمه 2005(35کرامر

در ابتدا با مراجعـه   گیرينمونهباید برابر باشند براي انجام این ) ها هگرو(ها سلولتعداد افراد در 

ه     به آموزش و پرورش کل و کسب مجوز براي انجام این پژوهش، از بین ناحیـه  نج گاـن هـاي ـپ

ه          به روش تصادفی ناحیه سه انتخاب شد و سپس از بـین مـدارس ناحیـه سـه، سـه مدرسـه نیـز ـب

ــپس در   ــدند، س ــده ش ــادفی برگزی ــر از      روش تص ــداد ده نف ــالس تع ــر ک ــدارس از ه ــن م ای

. و مورد تست قرار گرفتند ندآموزان به طریق تصادفی انتخاب شد دانش

                                                                                                             
1. Sipersttein & et al
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  ابزار پژوهش

ي گاردنر و آزمون هـوش وکسـلر فـرم چهـار     هوش چندگانه نامهپرسشابزار پژوهش، شامل 
1
 

  . بود

هفـت نـوع هـوش را    باشـد کـه    سؤال می 67شامل : ي گاردنر هوش چندگانه نامهپرسش

هوش زبـانی : سنجد، این هفت نوع هوش عبارتند از می
2

ریاضـی  -، هـوش منطقـی  
3

، هـوش  

موسیقایی
4

، هوش بدنی جنبشی
5

، هوش فضایی دیداري
6

، هوش بـین فـردي  
7

و هـوش درون  

فردي
8

 .  

 182ي یک گروه نمونه  ضرایب اعتبار یا همسانی درونی هر یک از هفت مقیاس درباره

آموزان مدارس متوسطه تهران با استفاده از روش آلفاي کرانباخ محاسـبه شـد    نفري از دانش

  . ارائه شده است 1که نتایج آن در جدول شماره 

  ها یاسمقضرایب اعتبار خرده : 1جدول 

  ضریب آلفا  خرده مقیاس

  زبانی-هوش کالمی. 1

    ریاضی-هوش منطقی. 2

    فضایی-هوش دیداري. 3

    جنبشی-هوش بدنی. 4

    هوش موسیقایی. 5

    هوش بین فردي. 6

    هوش درون فردي. 7

  

ي هـوش، آزمـون هـوش وکسـلر     هـا آزمـون یکـی از معتبرتـرین   : آزمون هوش وکسـلر  

                                                                                                             
1. WISC-IV
2. linguistic intelligence
3. logical-mathematical intelligence
4. musical intelligence
5. bodily-kinesthetic intelligence
6. spatial-visual intelligence
7. interpersonal intelligence 
8. intrapersonal intelligence
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فـرم  . سنی پیش دبستانی، کودکان و بزرگساالن تهیه شـده اسـت   باشد که براي سه گروه می

منتشـر شـده کـه توسـط عابـدي و همکـاران در        1981این آزمون در سـال   تجدید نظر شده

مقیاس وکسـلر کودکـان سـه    1991در سال . ایران هنجاریابی شد
1

مقیـاس   2003و در سـال   

ي هوشـی بـه دسـت     نـوع بهـره  ي وکسلر سه هامقیاسي  همه. هوشی وکسلر چهار منتشر شد

هوشـبهر  : گردد دهند در حالی که از وکسلر کودکان چهار، پنج نوع هوشبهر استنتاج می می

درك مطلب کالمی
2

، هوشبهر استدالل ادراکی
3

ي فعال ، هوشبهر حافظه
4

، هوشبهر سـرعت  

پردازش
5

و هوشبهر کـل  
6

 2بـوده و   15و انحـراف معیـار    100ایـن آزمـون داراي میـانگین    . 

  ). 1385بهرامی، (آید  نحراف معیار پایین میانگین عقب مانده به حساب میا

بر روي کودکـان  ) 2003وکسلر، (ي چهارم  مقیاس هوشی وکسلر براي کودکان، نسخه

هـاي نسـخه    نسخه چهارم به نسخه سـوم آن شـبیه اسـت امـا مـاده     . شود ساله اجرا می 16تا  6

عالوه بر این، نسخه چهار شـامل  . مناسب باشند تر بزرگچهارم دشوارترند تا براي کودکان 

ي کلـی   بنـابراین، نمـره  . ي حافظه و استدالل است که در نسخه سوم وجود ندارنـد هاآزمون

درك کالمـی، اسـتدالل   : آید هاي زیر به دست می هوش در نسخه چهارم به کمک شاخص

  . ي فعال ادراکی، سرعت پردازش و حافظه

بـر   هـا  یتموقع، ثبات و همخوانی نمرات آزمون در طول پایایی آزمون به دقت و صحت

نظریه کالسیک آزمون به این اشاره دارد که یـک نمـره آزمـون بـرآورد نمـرات      . گردد می

ه تفـاوت بـین    . آورد واقعی افراد است که در صورت پایا بودن آزمون آن فرد به دست می ـب

. شـود  گفته می گیرياندازهاي نمره واقعی، فرضی و نمره به دست آمده فرد در آزمون، خط

. همخـوان بـا یـک اجـرا و وقـت متفـاوت اسـت        گیـري اندازهیک آزمون پایا داراي خطاي 

پایایی یک آزمون باید همیشه در تفسیر نمرات به دست آمده و تفاوت بـین نمـرات آزمـون    

  . هاي چندگانه در نظر گرفته شود فردي در موقعیت

                                                                                                             
1. Wechsler Intelligence Scale for Children (Third Edition) 
2. verbal comprehension
3. perceptual reasoning
4. working memory
5. processing speed
6. full scale
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له فرمول گیلفوردضریب پایایی همسانی درونی به وسی
1

) 1994(و نونـالی و برنسـتین   ) 1945(

ي ترکیـب شـده   هـا مقیـاس و WISC-IVيهامقیاسضرایب پایایی خرده  2جدول . محاسبه شد

  . فیشر محاسبه شده است zمیانگین ضرایب پایایی با استفاده از فرمول . دهد را نشان می

  ي ترکیب شده در مطالعه وکسلر هامقیاس، و ها یاسمقضرایب پایایی خرده : 2جدول 

  ضریب پایایی  ي ترکیب شدههامقیاسو  ها یاسمقخرده 

  ها مکعبطراحی با 

    ها شباهت

    فراخناي ارقام

    مفاهیم تصویري

    رمز نویسی 

    واژگان

    توالی حرف و عدد

    استدالل تصویري

    درك مطلب

    نمادیابی

    تکمیل تصاویر

    خط زنی

    اطالعات عمومی

    حساب

    استدالل کالمی

    درك مطلب کالمی

    استدالل ادراکی

    حافظه فعال

    سرعت پردازش

    مقیاس کل

                                                                                                             
1. Gulford
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ي هـا مقیـاس دهـد کـه میـانگین ضـرایب پایـایی خـرده        نتایج نشان می 2بر اساس جدول 

WISC-IV  در کل نمونه بین  ي نمادیـابی و خـط زنـی   هامقیاسدر خرده (  تـا) در

همه ضرایب پایایی باقیمانده خوب است و بین . قرار دارد) خرده مقیاس توالی حرف و عدد

  .باشد می) واژگان و استدالل تصویري(89/0تا ) استدالل کالمی(80/0

ها یافته

آموزان در هوش آزمـاي وکسـلر    سوال پژوهش این بود که آیا بین عملکرد دانش ینتر مهم

)Wisc_IV (ي  هاي چندگانه و هوش)MI (گاردنر ارتباط وجود دارد؟  

آموزان در هوش آزماي وکسلر به شـرح زیـر ارائـه     هاي توصیفی عملکرد دانش شاخص

مربـوط بـه    )(یانگین شود، باالترین م مشاهده می 3همانگونه که در جدول . شده است

مربوط به هوشبهر ادراکی و هوشبهر سـرعت   )(هوشبهر حافظه فعال و کمترین میانگین 

مربــوط بــه هوشــبهر ادراکــی و کمتــرین  )(بــاالترین انحــراف معیــار . پــردازش اســت

  . است )(انحراف معیار مربوط به فراخناي ارقام 

  ) WISC_IV(آموزان در هوش آزماي وکسلر   هاي توصیفی عملکرد دانش شاخص: 3جدول 

متغیرها

میانگین نمرات 

  ترازشده

  انحراف معیار

ها مکعب

ها شباهت

فراخناي ارقام

مفاهیم تصویري

رمزنویسی

واژگان

عددتوالی حرف و 

استدالل تصویري
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متغیرها

میانگین نمرات 

  ترازشده

  انحراف معیار

درك مطلب

نمادیابی

هوشبهر کالمی

هوشبهر ادراکی

ي فعال هوشبهر حافظه

هوشبهر سرعت پردازش

هوشبهر کل

مربـوط بـه هـوش    ) 06/8(شـود، بـاالترین میـانگین     مشاهده می 4همانگونه که از جدول 

بـاالترین  . مربـوط بـه هـوش موسـیقایی اسـت     ) 1/5(جنبشی است و کمترین میـانگین  -بدنی

) 3/1(مربـوط بـه هـوش موسـیقایی اسـت و کمتـرین انحـراف معیـار         ) 35/2(انحراف معیار 

  . مربوط به هوش بدنی جنبشی است

  گاردنر) MI(ي  هاي چندگانه آموزان در هوش هاي توصیفی عملکرد دانش شاخص: 4جدول

  انحراف معیار  میانگینمتغیرها

هوش زبانی

ریاضی_هوش منطقی

هوش موسیقایی

جنبشی_هوش بدنی

  دیداري_هوش فضایی

هوش بین فردي

فرديهوش درون 
  

آینـد،   هاي مربوط به فرضیه مورد بررسـی بـه نتـایجی کـه در پـی مـی       تحلیل آماري داده

  . این نتایج به ترتیب زیر ارائه شده است. منتهی شده است
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انی و مفـاهیم تصـویري       دهـد  یمـ نشان  5همانطور که جدول  ، همبسـتگی بـین هـوش زـب

b بوده که در سطح  دیـداري  -معنادار است همچنین همبستگی بین هوش فضـایی

r   دیـداري و  -همچنـین بـین هـوش فضـایی    . معنـادار اسـت   01/0است کـه در سـطح

همبسـتگی بـین   . معنـی دار اسـت   است که در سـطح  rهوشبهر سرعت پردازش 

همچنـین  .معنـادار اسـت   است که در سطح rهوش بین فردي با مفاهیم تصویري 

معنـادار   است که در سطح rهمبستگی بین هوش بین فردي و مفاهیم تصویري 

اسـت کـه در   rهمچنین همبستگی بـین هـوش درون فـردي و فراخنـاي ارقـام      . است

  . معنادار است  سطح 
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هوشبهر 

کل

هوشبهر 

سرعت 

پردازش

هوشبهر 

ي  حافظه

فعال

هوشبهر 

ادراکی

هوشبهر 

کالمی

نمادیابی

درك 

مطلب

استدالل 

تصویري

توالی 

حرف و 

عدد

واژگان رمزنویسی

مفاهیم 

تصویري

فراخناي 

ارقام

ها شباهت ها مکعب   متغیرها  














  



















)435/0(  











  ضریب همبستگی

هوش زبانی

  سطح معناداري














































هوش   ضریب همبستگی

_منطقی

ریاضی

  سطح معناداري














































هوش   ضریب همبستگی

  سطح معناداريموسیقایی














































هوش   ضریب همبستگی

جنب_بدنی

شی
  سطح معناداري




*)393/0-(  






  



















*)443/0-(  














هوش   ضریب همبستگی

دیدا_فضایی

  ري

  سطح معناداري


































**)591/0(  

  

*)337/0(  








هوش بین   ضریب همبستگی

  سطح معناداريفردي





































)491/0(  








هوش درون   ضریب همبستگی

  سطح معناداريفردي
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  گیري بحث و نتیجه

آموزان در هوش آزماي وکسلر کودکان  ي نیمرخ دانش رابطههدف پژوهش حاضر بررسی 

مؤیـد   هـا  یافتـه . مبتنی بر نظریه گاردنر بـود ) MI(هاي چندگانه و هوش) Wisc_IV(4فرم 

زبانی گاردنر با خرده آزمون مفاهیم -هوش کالمی يهاآزموناین مطلب بود که بین خرده 

نر بـا خـرده آزمـون رمـز نویسـی و      فضـایی گـارد  -تصویري وکسلر و نیز بین هوش دیداري

فراخنـاي   يهـا آزمـون سرعت پردازش وکسلر و نیز بین هوش بین فـردي گـاردنر بـا خـرده     

ارقام و مفاهیم تصویري وکسلر و نیز بین هوش درون فردي گاردنر و فراخناي ارقام وکسلر 

  ).>005/0P(معناداري وجود دارد   يرابطه

دریچه دیگـري را در خصـوص چگـونگی اسـتفاده از     ها اگر چه، چشم انداز و  این یافته

را با چالش مواجه  هاآزمونگشاید ولی کاربرد بعضی  بر روي پژوهشگران می هاآزموناین 

از منظـر اول ایـن کـه بـه طـور معمـول       . توان نتـایج را تبیـین نمـود    سازد و از دو منظر می می

انـد، بـه    ردنر تهیه و سـاخته شـده  هایی که امروزه بر مبناي مدل هوش چندگانه گا نامهپرسش

انـد کـه عمـدتاً رغبـت و عالیـق افـراد را مـورد         اي تهیه، تدوین و یا روایی سنجی شده گونه

دهند، یـا معلمـان و والـدین بـر اسـاس       دهند و معموالً یا خود افراد پاسخ می ارزیابی قرار می

ه آن پاسـخ  هـاي عملـی کـالس درس و یـا زنـدگی بـ       مشاهده رفتارهاي کـودك در تجربـه  

، فراینـدهاي عـالی ذهنـی و شـناختی را     ها نامهپرسشدهند و بیان شده است که این گونه  می

تـوان از   نیز در خصوص اینکـه چگونـه مـی   ) 2006(همانطور که گاردنر . نمایند ارزیابی نمی

رود و هـیچ   هاي چندگانه را مورد ارزیـابی قـرار داد طفـره مـی     یک آزمون استاندارد، هوش

و فارنهـام و  ) 1993(کند و همانگونه که بورکنـاو و لیبلـر    اهنمایی خاصی را ارائه نمیگونه ر

ه میـزان متوسـطی بـا     هامقیاساند  ، بیان کرده)2000(فونگ  ي خود گزارش دهی از هوش ـب

) 2000(و آنگونه که پل هـاوس، لیـزي و یـک    . ي عملکرد سطح باال ارتباط دارندهامقیاس

هـا   اسـتفاده شـده اسـت میـزان پایـایی آن      ها یاسمقزمانی که از این اند حتی  نیز مطرح کرده

هاي انجام گرفته در زمینه ارتباط بین آزمـون   با توجه به نتایج سایر پژوهش. پایین بوده است
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تـوان   انـد، مـی   یی که براي ارزیابی هوش مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه   هاآزمونوکسلر و سایر 

ایی  هاآزمونگفت آزمون وکسلر با آن دسته از هـاي سـطح بـاال را مـورد      ي هوشی کـه تواـن

دهنــد ارتبــاط و همبســتگی معنـاداري دارد، از جملــه ایــن تحقیقــات   قــرار مـی  گیــريانـدازه 

ي تحـولی پیـاژه و آزمـون    هـا آزموناشاره کرد که بین ) 1377(توان به پژوهش کجباف  می

پژوهش تشکري و مهریـار   وکسلر کودکان رابطه مثبت و معناداري گزارش شده است و نیز

هـریس، وکسـلر کودکـان پـیش دبسـتانی و آزمـون       -ي گوداینافهاآزمونکه بین ) 1375(

  . سیمون رابطه معناداري نشان داده شده است-بینه

که رابطه باالیی را بـین  ) 2001(ي مورفی و دیوید شوفر هاآزمونعالوه بر این، در نتایج 

ي نتـایج ایـن    بنـابراین، بـا مقایسـه   . اهده نمـوده اسـت  بینه مش-ي وکسلر و استنفوردهاآزمون

 ي هوشـی، زمـانی بـا یکـدیگر رابطـه     هاآزمونتوان گفت که  ها می پژوهش با سایر پژوهش

هاي سطح باالي شناختی و ذهنی را مورد ارزیابی قرار دهنـد و از   معناداري دارند که توانایی

هـا را مـورد    زارش دهی ایـن توانـایی  هاي خودگزارش دهی و یا دیگر گ نامهپرسشآنجا که 

  . وجود ندارد ها آندهند، ارتباط چندانی هم بین نتایج  ارزیابی قرار نمی

هـا   اي دیگر نتایج را تبیین نمود و آن این که امروزه دیدگاه توان به گونه از منظر دوم می

ایی اسـتدالل،    . در مورد هوش و تعاریف آن تغییر کرده است از زمانی که بینه هـوش را تواـن

تخیل، بینش، و قضاوت تعریف کرد تا بعدها که هوش در سه توانایی شناختی خالصه شـد؛  

و تا به امـروز کـه نظریـه هـوش چندگانـه      ) 1999ربر، (یادگیري و حل مسأله  تفکر انتزاعی،

مطـرح  ) 1999(و نظریه سه بخشی هوش موفـق اسـترنبرگ   ) 1999و 1993گاردنر، (گاردنر 

شده است، تغییرات زیادي در نگرش و برخورد روانشناسان با موضوع هـوش بوجـود آمـده    

شود که در ارزیابی هوش بـا اسـتفاده    می در بررسی پیشینه مربوط به موضوع مشخص. است

سـیان سـیلو و   (ی وجـود دارد  یهـا  ي وکسـلر تردیـد  هـا آزمـون ي هوشی از جمله هاآزموناز 

ــترنبرگ،  ــرزي،   2004اس ــد و فرام ــري مج ــه امی ــرفت)1388؛ ترجم ــه در   ، و پیش ــایی ک ه
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نبوجود آمده است در رابطـه بـا نظریـه آزمـو     1930ي هوشی از دهه هاآزمونگیري شکل
1
 

اند و نه سنجش هوش  براي جایابی آموزشی و شغلی طراحی شده هاآزمونبوده است و این 

  . بالقوه کودکان

هـاي پژوهشـی    در مجموع با توجه به نتایج بدسـت آمـده و در نظـر گـرفتن محـدودیت      

ي هوشـی مرسـوم کـه کـم و بـیش هـم در       هـا آزموناز  توان نتیجه گرفت که در استفاده می

بایست جانب احتیاط را رعایت نمود و در قطعیت نتـایج ایـن    مومیت دارند، میي ما ع جامعه

هـا و نیـز سـایر     در تعیـین تـوان هوشـی کودکـان اصـرار نورزیـده و سـایر توانـایی         هاآزمون

  . ي ارزیابی را نیز لحاظ نمودهاروش

  

                                                                                                             
1. test theory
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منابع 

انتشارات دانشگاه : تهران ).مبانی نظري و فنون کاربردي(ي روانی هاآزمون). 1385(بهرامی، هادي 

  . عالمه طباطبایی

هـریس در   -کاربرد آزمون نقاشی انسان گودایناف) 1375. (مهریار، امیر هوشنگ. تشکري، عباس

انتشـارات دانشـگاه   : بین کودکان دبستانی ارومیه، مجله علوم اجتماعی ارومیـه، شـماره اول  

  .ارومیه

انتشـارات  :تهـران . در علـوم انسـانی واجتمـاعی    مبانی نظري وعملـی پـژوهش  ). 1385. (دالور، علی

  .رشد

: ترجمـه . و آمـوزش هـوش   گیـري انـدازه ، هـا  یـه نظر). 2004(سیان سیلون، آنا و استرنبرگ، رابرت 

  . چاپ اول، دانشگاه اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی). 1388(امیري مجد و فرامرزي، 

  . انتشارات سخن: تهران. ي هوش و شخصیتهاآزموننظریه و کاربرد ). 1382(شریفی، حسن پاشا 

ي پیـاژه و  هـا آزمـون بررسی تشخیص عقب ماندگی ذهنی بـر اسـاس   ). 1377(کجباف، محمدباقر، 

  .انتشارات دانشگاه اصفهان: اصفهان. جلد نهم. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان. وکسلر

ی در علوم تربیتی و تحقیق کمی وکیف يهاروش). 2000. (گال،مردیت ،بورگ ،والتر،گال،جویس

انتشــارات :،تهــران) 1383(ترجمــه احمدرضــا نصــر اصــفهانی و همکــاران  .  روان شناســی

.دانشگاه شهید بهشتی و اتشارات سمت

ترجمـه حسـن پاشـا شـریفی و     . جلـد اول . راهنماي سـنجش روانـی  ). 1384(گراث -مارنات، گري

  .2003بان اصلی انتشارات سخن، تاریخ نشر اثر به ز: تهران. محمدرضا نیکخو
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