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 : چکیده

مطالعه حاضر با هدف مقایسه مولفه های هوش سیال و هوش متبلور بین کودکان مبتال به ناتوانی 
نمونه  160بهنجار انجام شد. که بر روی  در حساب، دچار عقب ماندگی ذهنی، بیش اضطرابی و

ساله اجرا شد، برای دستیابی به نمونه مورد نیاز و انتخاب آزمودنیها از بین دانش  7-10دانش آموز 
آموزان مشغول به تحصیل شهرستان سراب و حومه آن بودند پرسشنامه اضطراب اسکارد برای 

را شد و بعد از تشخیص افراد مضطرب نفر از  دانش آموزان مشکوک به بیش اضطرابی اج 300
نفر دیگر هم که مشکوک به  500نفر پسر انتخاب شدند.  20نفر دختر و  20نفر از آنها  40تعداد 

ناتوان در حساب بودند، به پرسشنامه پیشرفت تحصیلی و تشخیصی ریاضی شلو پاسخ دادند، و 
نفر از بین دانش آموزان دچار  40د نفر پسر انتخاب شدند. تعدا 20نفر دختر  20نفر از آنها  40

نفر دختر و پسر بهنجار از  40عقب ماندگی ذهنی از مدارس استثنائی انتخاب شدند و برای مقایسه 
مدارس عادی انتخاب شدند. برای این کار از ابزارهای زیر استفاده شد، آزمون ریون رنگی 

ل که ضریب پایایی این آزمون کودکان و ماتریسهای پیشرونده ریون به عنوان شاخص هوش سیا
برآورد شده است و دارای اعتبار می باشد. آزمون فراخنای ارقام به  83/0به روش گوتمان برابر با 

عنوان شاخص هوش سیال که پایایی این آزمون با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ برابر با 
به این آزمون از جهت پایایی به  است. آزمون خزانه لغات به عنوان شاخص هوش متبلور 90/0

برآورد شده است. آزمون  72/0و همبستگی آن با آزمون واژگان بوستون  89/0شیوه بازآزمایی 
اطالعات عمومی به عنوان شاخص هوش متبلور که ضریب پایایی برای خرده آزمون اطالعات 

ل واریانس چندمتغیری برآورد شده است. داده ها با استفاده از تحلی 91/0تا  78/0عمومی از 
)مانوا( و تحلیل واریانس دو عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان داد که: گروه 
بهنجار در هر دو نوع هوش سیال و هوش متبلور به طور معناداری باالتر از گروههای ناتوان در 

وش سیال به طور حساب، دچار عقب ماندگی ذهنی و بیش اضطرابی بودند، گروه مضطرب در ه
معناداری باالتر از گروههای ناتوان در حساب و دچار عقب ماندگی ذهنی بودند. گروه مضطرب 
در هوش متبلور به طور معناداری باالتر از گروههای ناتوان در حساب و دچار عقب ماندگی ذهنی 

دچار عقب  بودند و گروه ناتوان در حساب به طور معناداری در هوش متبلور باالتر از گروه
 ماندگی ذهنی بود. 
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 مقدمه

 ارزیابی آمادگی ذهنی و اجتماعی کودکان هنگام ورود به مدرسه و در اوایل تحصیل با توجه به اهمیت   

 و نیازهایقوت  ،درمانی و تشخیص ضعفـخله آموزشیمدادر ارزیابی شناختی و اجتماعی  و نقش

 . ا کرده استلها اجرسا را سازمان استثنایی کشور طرح سنجش مبنی بر ارزیابی ذهنی کودکان کودکان،

ها و آزمونهای مختلفی بوجود آمده است که از آن میان نظریه هوش در مورد سنجش هوش نظریه   

پردازد، مورد توجه که به تاثیر تجربه، فرهنگ و وراثت در هوش می 3کتل 2و هوش سیال 1متبلور

مقیاس ارزیابی هوش سیال و تحقیقی در مورد  در کشورمان ایران،پژوهشگران بسیاری بوده است. اما 

تواند برای کودکان مبتال به اختالل از آنجا که ارزیابی هوش می. هوش متبلور کتل مشاهده نکردیم

و کودکان دچار اضطراب موثر واقع شود و آنها را در  ماندگی ذهنییادگیری و همچنین دچار عقب

زیابی هوش برای کودکان بهنجار با ار پیشرفت تحصیلی و آموزش و درمان یاری رساند و همچنین

 های بعد و همچنین انتخاب شغل کمک کرد،های تحصیلی در دورهتوان آنها را در تعیین رشتهمی

 بنابراین تحقیق و پژوهش در مورد هوش در کشور از دیدگاههای مختلف موثر است. 

تلف کودکان توانایی آنها در های مخدر نهایت با ارزیابی و تعیین هوش سیال و متبلور در میان گروه   

توان سنجید. ارزیابی هوش کالمی و غیرکالمی سطح کارکرد شخص مقیاسهای کالمی و غیرکالمی را می

سازد گرچه اغلب بینی را برای کوتاه مدت فراهم میکند و لذا امکان پیشگیری میرا در زمان حال اندازه

 رود. تواند بکار های درازمدت نیز میبینیبرای پیش

    گذارند. آنها به طور کلی آزمونهای هوشی تعدادی از کارکردهای مفید و ارزشمند را در اختیار می  

 توانند سنجشی از نقاط قوت و ضعف نسبی شخص فراهم کنند، متغیرهای شخصیتی مهمی را آشکارمی

رات احتمالی فرد یا جامعه را سازند و به پژوهشگران، مربیان و یا متخصصان بالینی امکان دهند تا تغییمی

 ردیابی کنند. 

با توجه به اهمیت و شناسایی و ارزیابی هوش، پژوهشگر اهمیت تحقیق و بررسی پیرامون ارزیابی و    

، ذهنیعقب ماندگیدچار ،در حسابمقایسه هوش را در گروههای کودکان مبتال به اختالل ناتوانی 

                                                 
1- Crystallized Intelligence                     2- Fluid Intelligence                                3- R.B. Cattell 

          

 
3- R.B. Cattell 



نظریه کتل مهم تشخیص داده و قصد دارد در راستای اهداف اضطرابی و گروه بهنجار با توجه به بیش

 ویژه خود کودکان را در این گروهها مورد بررسی قرار دهد.

 بیان مسأله

گردند باعث می چوناند، گرفتهحتوایشان مورد انتقاد قرارآزمونهای هوشی وابسته به فرهنگ به خاطر م   

د مبتال به مشکالت شنوایی، گفتاری، زبانی در وضعیت تا افراد اقلیت فرهنگی و قومی و همچنین افرا

نامطلوب قرار گیرند. عملکرد پایین این گروهها در یک آزمون هوشی سنتی ممکن است اساسا انعکاس 

توان گفت که این آزمونها بیشتر می .دانش کالمی ضعیف باشد تا ضعف در استدالل یا ناتوانی یادگیری

(. این انتقادها نسبت به آزمونهای 1993، 4ن و الروسگا هوش سیال )تلبر هوش متبلور تاکید دارند ت

( باعث گردید تا آزمونهای غیرکالمی هوش مانند ماتریسهای پیشرونده ریون و GI) 5سنتی هوش کلی

در  آزمونهای هوشی نابسته به فرهنگ  با هدف به حداقل رساندن آنها به دانش اکتسابی و توانایی کالمی

تر دهد که توانایی متوالی در کودکان دارای اختالل یادگیری پایینیاید. تحقیقات نشان می پرورش آزمون

باشد. به طور کلی توانایی این کودکان در آزمونهای حافظه ارقام، نماد عددی و می از سایر تواناییها

نماد  و ظه ارقامآزمونهای حساب، حاف. موفقیت در خردهاستتر از توانایی کالمی و فضایی حساب پایین

. تحقیقات همچنین نشان داده است استعددی مستلزم حفظ توجه و به کارگیری رفتارهای استراتژیک 

که سرعت پردازش اطالعات، حفظ تدوام توجه و کاربرد استراتژیهای موثر یادگیری مثل مرور کردن و 

ا کودکان بدون اختالل یادگیری دادها در کودکان با اختالل یادگیری در مقایسه بتغییر و تبدیل درون

اختالل  دارای بنابراین با بررسی تحقیقاتی که نحوه عملکرد کودکان .(1996 ،6تر است )پیترزضعیف

کالت این که مش گیری کردتوان چنین نتیجهاند مییادگیری را در مقیاس وکسلر مورد بررسی قرار داده

باشد و عدم کاربرد استراتژیهای موثر یادگیری میاز نقص توجه، تمرکز و  کودکان در یادگیری ناشی

های آموزشی ـ درمانی که هدف آنها، رفع مشکالت ریزی برنامههای تحقیقاتی در طرحیافته توجه بدین

ها گردد. تواند منجر به بازدهی و ثمربخشی هر چه بیشتر آن برنامهمی باشدیادگیری در این کودکان می

عملکرد هوش عمومی است که میزان آن به مقدار زیاد از حد متوسط کمتر  ماندگی ذهنی سطحی ازعقب
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و دهد. گردد و در جریان رشد خود را نشان میبوده به طوریکه منجر به نقایصی در رفتار سازشی فرد می

محدودیتهایی در انجام مهارتهای سازگاری در دو یا چند حوزه از جمله مراقبت از خود، ارتباط، سبب 

ماندگی و عقبشود میخانوادگی، سودمندی اجتماعی، حفظ سالمتی، عملکرد شغلی و تحصیلی زندگی 

 . شودسالگی آغاز  18باید قبل از 

ن است که این ایبه خوبی دیگران عملکرد خوبی ندارند ذهنی  ماندهکودکان عقبیکی از دالیلی که    

 ماندگی ذهنینیستند. اگر به افراد دچار عقبافراد قادر به استفاده از روشهای موثر پردازش اطالعات 

 ،کنند مواد را مرور ذهنی کنندکلمات و تصاویری برای به خاطر سپردن داده شود آنها معموال سعی نمی

فاقد  بندی کنند، غالبا افراد دچار عقب ماندگی ذهنییا آن را به شکل قطعات یا واحدهای معنادار گروه

( بنابراین با روشن شدن 1999، 7مپیون و براوناباشند )کن این فنون میمهارت الزم برای به کار برد

مالکی متبلور( و غیرکالمی )مالکی از هوش کالمی ) تواناییدر  دچار عقب ماندگی ذهنی مهارتهای افراد

برای بهبود بیشتر فنون در این گروه به کار گرفت. اضطراب  توان آموزشهای الزم راسیال( میاز هوش 

دهد. از این رو یالوقوع خبر ممت شناختی ـ هیجانی هشدار دهنده است که از وجود خطر قریبیک عال

کند. متیوس و ده میااضطراب واکنشی است که شخص را برای مقابله با نوعی احساس خطر یا تهدید آم

رند. از آنجا ( دریافتند که افراد دارای توانش شناختی پایین نسبت به اضطراب آسیب پذیرت1999) 8زیگرز

متبلور همسان  هوش سیال و حافظه آشکار را با توانایی هوش توان حافظه ضمنی را با تواناییمی که

نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه حافظه ضمنی و آشکار در رابطه با افراد  توان گفتمی دانست

ولی  بیندسیب میدچار اضطراب آدهد که حافظه ضمنی )هوش سیال( در اشخاص مضطرب نشان می

. همچنین در حافظه، سوگیری در اثر اضطراب نسبت ماندمیحافظه آشکار )هوش متبلور( دست نخورده 

آید که اثرات این سوگیری های وابسته به اضطراب )واژه های تهدیدآمیز( به وجود میبه انواع واژه

رفت که اضطراب در میزان بازیابی توان نتیجه گباشد بنابراین میمحدود به آزمونهای حافظه ضمنی می

ای دارد. این اثر قابل مالحظه در حافظه ضمنی دارای دو جنبه ها در حافظه ضمنی اثر قابل مالحظهواژه

یعنی اثر مثبت برای بازیابی بیشتر واژه های تهدیدآمیز که منجر به نوعی سوگیری  است.مثبت و منفی 

که منجر به نشان دادن نوعی آسیب  های خنثیبسیار پایین واژهگردد و اثر منفی برای بازیابی حافظه می
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گردد. روی هم رفته عامل اضطراب در مراحل اولیه پردازش در حافظه ضمنی اشخاص مضطرب می

باشد کند و تنها آزمونهای حافظه ضمنی نسبت به این اختالل حساس میاطالعات اختالل ایجاد می

بررسی       آزمونهای غیرکالمی ی هوش سیال به وسیله خردهاما در پژوهش فعل .(1375)فرهنگی،

شود لذا انتظار داریم کودکان دچار اختالل بیش اضطرابی و دارای اختالل یادگیری و دچار عقب می

از آنجا که ماندگی ذهنی حداقل تفاوت را نشان دهند و این تفاوت ببشتر در هوش متبلور نمایان شود. 

پژوهش حاضر  باشنددچار مشکل می های شناختیتوانایید مطالعه در یکی از هر یک از گروههای مور

درصدد آن است تا تواناییهای هوشی کالمی و غیرکالمی )متبلور و سیال( را در گروههای دچار ناتوانی 

و کودکان مبتال به بیش اضطرابی مورد سنجش قرار داده و این  در یادگیری، دچار عقب ماندگی ذهنی

مساله اصلی در این پژوهش این است که تعیین کنیم  را با افراد بهنجار مورد مقایسه قرار دهد.گروهها 

وضعیت هوشی کودکان دچار عقب ماندگی ذهنی، ناتوانی در حساب و بیش اضطرابی از نظر محتویات 

هوشی )هوش متبلور( و فرایند هوشی )هوش سیال( چگونه است؟ کدام یک از این گروهها آسیب 

 های هوش متبلور و یا سیال دارند؟ در مولفه جدی

 اهداف تحقیق

 ماندگی ذهنی.کودکان دچار عقب تعیین وضعیت هوش سیال در -

 ماندگی ذهنی.کودکان دچار عقب تعیین وضعیت هوش متبلور در -

 در حساب. کودکان دچار ناتوان تعیین وضعیت هوش سیال در -

 در حساب. ار ناتوانکودکان دچ تعیین وضعیت میزان هوش متبلور در -

، کودکـان مبـتال بـه نـاتوان در بهنجـارمقایسه وضعیت هوش سیال و هوش متبلور در کودکـان  -

 ذهنی و بیش اضطرابی. گیعقب مانددچار و  حساب

 ناتوان در                                   ،کودکان مبتال به عقب ماندگی ذهنیتعیین تفاوتهای جنسی در هوش سیال در  -

 حساب و بیش اضطرابی و بهنجار.       

                                                                                                                          ناتوان در                                                                                                                     ،کودکان مبتال به عقب ماندگی ذهنیدر هوش متبلور در تعیین تفاوتهای جنسی  -

 .حساب و بیش اضطرابی و بهنجار

 



 اهمیت و ضرورت پژوهش

گیرند. از ایـن رو، توانـایی یـادگیری ی یادگیریهای پیشین را اندازه میآزمونهای سنتی صرفا نتیجه نهای   

طبقه اجتماعی ـ اقتصادی پایین و افراد مبتال به مشکالت یادگیری و همچنین افـرادی کـه  افراد متعلق به

 قعیـت آزمـون داشـتند را کـم ارزیـابیفرصتهای اندکی جهت کسب دانش و مهارتهای موردنیاز برای مو

ه اطالعاتی را در خصوص اینکه در شرایط بهینـه یـادگیری تـا چـ GI))راین آزمونهای سنتی کند. بنابمی

کنند. در نتیجه، این آزمونها نخواهند توانسـت فراهم نمیتوان انتظار رشد در عملکرد را داشت، میمیزان 

و کودکـان مبـتال بـه نـاتوانی یـادگیری و همچنـین  ین کودکان دچار عقب ماندگی ذهنیببه اندازه کافی 

ر مورد هوش، نظریه کتـل در های مطرح شده دنظریه در میان.کودکان مبتال به اضطراب تمایز قایل شوند

مورد هوش سیال و متبلور چون به تاثیر فرهنگ، تجربه و وراثت در آزمونهـای هوشـی توجـه داشـته از 

 اهمیت بسزایی برخوردار است.

هوش سیال نمایانگر اندیشیدن، ظرفیت و سرعت پردازش اطالعات است و تا حـدودی ارثـی بـوده و    

گـذارد و هـوش متبلـور نمایـانگر کسـب مهارتهـا و دانـش از طریـق یدر اواخر بزرگسالی رو به افول م

ماند. برنامـه آموزشـی یابد یا ثابت میت و در جریان بزرگسالی افزایش میآموزشگاه و تجربه روزمره اس

تواند باعث بهبود هوش سیال و هوش متبلور گـردد. کـاربرد آزمـون هـوش کتـل در گروههـای ویژه می

باعـث روش  ذهنی، بیش اضطرابی و مقایسه آنها با افـراد بهنجـار گیعقب ماندار دچناتوان در محاسبه، 

مـوزش بـه موقـع را های هوش در این گروهها شده و امکان تشخیص و درمان و آشدن هر یک از مولفه

 دهد تا هر چه بیشتر در رشد و بهبود عملکرد آنها تالش کنند. برای متخصصان می

ای اندکی در مورد هوش سـیال و متبلـور و ارتبـاط بـا متغیرهـای نـاتوانی در خارج از کشور پژوهشه   

و اضطراب انجام گرفته است و در داخـل کشـور تحقیـق مسـتندی  یادگیری و دچار عقب ماندگی ذهنی

رسد. نتایج ایـن پـژوهش میمشاهده نشده است. بدین ترتیب انجام این پژوهش ضروری و الزم به نظر 

اکز آموزش و پرورش، آمـوزش و پـروش اسـتثنایی، مـدارس، متخصصـان بـالینی و تواند برای مرنیز می

 متخصصان روان سنجی موثر واقع شود.

 

 



 فرضیه های تحقیق

مانده ذهنی، بیش اضطرابی عقبدچار حساب، در بین میزان هوش سیال در کودکان مبتال به ناتوان  -1   

 و بهنجار تفاوت وجود دارد.

ذهنی، بیش اضطرابی  گیماند، عقبحساب در وش متبلور در کودکان مبتال به ناتوانبین میزان ه  - 2    

 و بهنجار تفاوت وجود دارد.

و بـیش اضـطرابی در  ماندگی ذهنـیدچار عقبحساب،  در هوش سیال در کودکان مبتال به ناتوان -3    

 متفاوت است.تعامل با جنسیت 

و بـیش اضـطرابی در  ماندگی ذهنـیحساب، دچار عقب در انهوش متبلور در کودکان مبتال به ناتو -4   

 تعامل با جنسیت متفاوت است.

 متغیرهاعملیاتی تعاریف 

      قویـا  بـه مهارتهـای پـردازش اطالعـات متکـی اسـت،یعنی، سـرعتی کـه هـوش سـیال  هوش سیال:   

روابط بین محرکها. هوش  توانیم اطالعات را پردازش کنیم، ظرفیت حافظه فعال و توانایی پی بردن بهمی

امـا  .کندمعموال  با هوش متبلور همکاری میسیال برای کمک به استدالل کارآمد، انتزاع و مسئله گشایی، 

شود که هوش سیال کمتر تحت تاثیر فرهنگ قرار دارد و شـرایط موجـود در مغـز و یـادگیری تصور می

یابد و از آن هنگام تا ا چهارده سالگی افزایش میت هوش سیال  منحصر به فرد، تاثیر بیشتری بر آن دارند.

هـای سـیال را نشـان مـواد آزمـون هـوش کـه توانایی .کنـدسالگی ثابت است و بتدریج افول میبیست 

، 9،1982شوند )هورنمیدهند، سری اعداد، تجسم فضایی، ماتریسهای شکلی و سری تصاویر را شامل می

آزمونهای فراخنای ارقام و آزمـون ریـون رنگـی خرده هش توسطکه در این پژو ( 10،2001به نقل از برک

 ای است.گیری این آزمونها فاصلهاندازهمقیاس شود.گیری میاندازه و ماتریسهای پیشرونده ریون کودکان

این نوع هوش به مهارتهایی اشاره دارد که به آگاهی و تجربه انباشته، قضـاوت درسـت   هوش متبلور:   

اند کـه فرهنـگ بـرای ها به این علت فراگیری شدهتماعی وابسته هستند. این تواناییاج و تسلط بر آداب

در آزمونهای هوش، مواد مربوط به واژگـان، اطالعـات عمـومی، قیـاس کالمـی و  آنها ارزش قایل است.
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 . در ایـن پـژوهش(2001، به نقل از بـرک،1982گیرند )هورن،هوش متبلور را اندازه میاستدالل منطقی، 

گیری ایـن مقیـاس انـدازه شـود.گیری میالعات عمومی و خزانـه لغـات انـدازهآزمونهای اطتوسط خرده

 ای است.آزمونها فاصله

 TR-IV-DSM)11روانـیآماری اختالالتراهنمای تشخیصی وبر اساس  درحساب: یادگیری ناتوانی   

اضـی بـه طـور قابـل مالحظـه ای ی( در اختالل ریاضی باید عملکرد فرد در آزمونهای اسـتاندارد شـده ر

های هوشی مورد انتظار باشد؛ همچنین این اختالل باید بـه طـور جـدی تر از سن تقویمی و تواناییپایین

اختالل ریاضی نبایـد بـه علـت بر این برای پیشرفت تحصیلی یا زندگی روزمره مشکل ایجاد کند، عالوه 

 )سـادوک ناسب محیطی و فرهنگی یا آموزشی باشدنقایص بینایی، شنوایی، جسمی، هیجانی و شرایط نام

آموزانی که در هر پایه تحصیلی دو انحراف معیار زیر میـانگین دانش (. در این پژوهش12،2005سادوک و

ای گیری ایـن آزمـون فاصـلهمقیـاس انـدازه .شدند ند تعییندبدست آور13شلو در آزمون توانایی حساب 

 است.

ــدگیعقب گی ذهن  ی:دمان  عقب    ــومی  مان ــرد عم ــی در عملک ــه محــدودیت اساس ــی ب ــوش ذهن       ه

کنش هوش به طور معناداری زیر متوسط بـوده و همزمـان وجـود محـدودیتهایی در انجـام گردد و برمی

)مراقبت از خود، ارتباط، زندگی خانوادگی، سودمندی اجتماعی،  مهارتهای سازگاری در دو یا چند حوزه

)انجمـن نـاتوانی شـود میقبل از هیجده سالگی آغاز  و واضح است عملکرد شغلی و تحصیلی، سالمتی(

بدسـت  14( R-WISC)ای کـه در آزمـون وکسـلردر این پژوهش بر اساس نمـره (.1992 ذهنی آمریکا،

 شود.، تعیین میآورندمی

این اختالل را  (DSM-IV-TRراهنمای تشخیص آماری اختالالت روانی ) اختالل اضطراب فراگیر:   

حـداقل  وکند که در اکثـر روزهـا چندین رویداد یا فعالیت تعریف میو نگرانی شدید در مورد  اضطراب

عالیـم جسـمانی نظیـر تـنش عضـالنی، تحریـک  شش ماه دوام داشته باشد. کنترل نگرانی مشکل اسـت

قـراری بـا آن همـراه اسـت. اضـطراب یـک عالمـت شـناختی، هیجـانی ، اشکال در خـواب و بیپذیری

دهد از این رو اضطراب واکنشـی اسـت کـه الوقوع خبر میاز وجود خطری قریباست که  هشداردهنده

                                                 
 
12 Sadock.B.J,Sadock.V.A 
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کـه دو  دانش آموزانی کند. در این پژوهشمقابله با احساس خطرات یا تهدیدکننده آماده می شخص برای

یـاس مق .انتخـاب شـدند آوردنـداسـکارد بدسـت  15در آزمـون اضـطراب انحراف معیار باالی میـانگین 

 ای است.گیری این آزمون فاصلهاندازه
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 وشتعریف ه

رفتارهـای هوشـمندانه  فرایندهای ذهنی فرضـی و یـا مجموعـهاصطالح هوش صرفا  نامی است که به    

، بـه نقـل از 1985های هوش عمال  مربـوط بـه رفتـار هوشـمندانه اسـت )ایکـن،شود و نظریهاطالق می

کـه بـه شـکلهای دانند تدالل میبرخی از روانشناسان هوش را قابلیت عمومی درک و اس (.1381شریفی،

 کند:ن فرضی استوار بود. بینه بیان میشود. کار بینه بر چنیگر میگوناگون جلوه

در زنـدگی عملـی  به نظر ما هوش یک قوه ذهنی بنیادی است که تغییر یا فقدان آن بیشترین اهمیت را   

آدمی دارد. این قوه ذهنی همان قضاوت است که گاه از آن تحت عنوان عقل سلیم، عقل عملی، ابتکـار و 

شود. درست قضاوت کردن، درست درک کردن، درسـت اسـتدالل ایی انطباق با شرایط جدید یاد میتوان

 1380ز اتیکینسـون و هیلگـارد، ، بـه نقـل ا1905کردن، اینهاست فعالیتهای بنیادین هوش )بینه و سیمون،

 (.48، صفحه، براهنی و همکاران ترجمه

 بیشتر بحثهای مختلف درباره هوش بر چهار رویکرد عمده متمرکز است:   

 رویکردهای روان سنجی 

گیری کارکردهـای سنجی است. این دیدگاه بـا انـدازهدیدگاه مربوط به هوش دیدگاه روانترین قدیمی   

های وابسـته بـه ایـن دیـدگاه اند. در نظریـهاین رو به آن نام روانسنجی داده ار دارد؛ ازروانشناختی سروک

داند که می ( هوش را یک توانایی کلی1958های مختلفی تعریف شده است. دیوید وکسلر)گونه هوش به

طور موثر بـه سازد تا بطور منطقی بیندیشد، فعالیت هدفمند داشته باشد و با محیط خود به فرد را قادر می

کنش متقابل بپردازد. در مقابل دیدگاه وکسلر، دیدگاههای دیگـری وجـود دارنـد کـه هـوش را نـه یـک 

ی روانشناسان وابسته بـه دانند. از جملهای توانایی یا عامل میی کلی واحد بلکه متشکل از مجموعهتوانای

 18گیلفـورد ،(1938) 17سـتونتر ،(1927) 16اسـپیرمن های معروفـی چـون توان شخصـیتاین دیدگاه، می

(.در زیـر برخـی از 58،صـفحه،1380،( را نـام بـرد )سـیف1963( و آر.بی کتل)1960) 19(، ورنون1967)

 گاه مطرح شده است.دهای مربوط به این دینظریه

                                                 
16- Spearman                   2- Thurstone         3- Guilford           4- Vernon 
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18 .  
19 .  
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Abstract :                                                                                     
This study was carried out in order to compare the fluid and 
crystallized intelligence between children suffering from inability in 
math, mental retardation, over  anxiety and normal children. Our 
sample was 160 students whose ages were between 7-10. Our sample 
was chosen among the students studying in Sarab. 300 students 
suspicious to over anxietyanswered SCARED Anxiety 
Questionnaire.After Calculating the level of anxiety,40 over anxios 
students,20 male and 20 female, were chosen among the students. 500 
students Suspicious to inability in math, answered achievement test 
questionnaire Shalev math Recognition Questionnaire. Among the 
Participanding students, 40students,20 male and 20 female, were 
chosen 40 students were chosen among students studying in Sarab 
mental retardation School. In order to do our comparison, 40 
students.20 male and 20 female.were chosen among the students 
studying in normal schools. In order to do our thesis, the fluid tools 
were used:Raven colorful Testes, Raven advancement Matricees as 
indicators of fluid intelligence. Final coefficient of thes test has been 
estimated %83 which has Validity. Fracknay Figure test  as an 
indicator of fluid intelligence in which the coefficient is %90. 
Vocabulary test as an indicator of crystallized intelligence in which 
the reliability based on test-retest has been estimated %89 and its 
correlation with Boston Vocabulary is %72 .General information test 
as an indicator of crystallized intelligence in which the reliability for 
test has been estimated from %87 to %91. The data was analysed by 
using multi –variable variance and two dimensioned-variance. The 
results showed that normal children in both intelligence  groups were 
significantly higher in math in comparison with children who were in 
inability in math, mental retardation and over anxiety groups over 
anxiety group in fluid intelligence were  significantly higher those 
who were in mental retardation and inability in math groups. Over 
anxiety group in crystallized intelligence were significantly higher 
than those who were in inability in math and mental retardation 
groups.the inability in math group in crystallized intelligence were 
significantly higher than those who were in mental retardation.           



 

 

Faculty of human science 

Department of psychology 

 

 

 

Title of thesis 

Comparison of the Fluid and Crystallized intelligence between children 

with mathematical disabilities, mental retardation, generalized anxiety 

disorder  

 

 

 

Supervisor: 

Dr. Hossein Ghamari Givi 

 

 

 

Advisor: 

Dr. Batul Ahadi 

 

 

By 

Somayeh Aghlmandi 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

 

June 2009 

 

 


