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 آموز

 :چکيده

جهت سنجش استعداد  يانه ايه ابزار رايهدف از پژوهش حاضر ته

رستان است. روش پژوهش يان سال اول دبدر دانش آموز يليتحص

ه ين پژوهش کليا ياست. جامعه آمار ياز نوع آزمون ساز يفيتوص

دخترانه و پسرانه سطح  يرستان هايدانش آموزان سال اول و دوم دب

ن ينفر است. نمونه ا 3000ل است که تعداد آنها حدود يشهر اردب

نفر  240اول،  دانش آموزان سال 600از دانش آموزان )  840پژوهش 

دهند. اطالعات حاصل از آزمون  يل ميدانش آموزان سال دوم( را تشک

ه و ي( تجزMANOVAز، يل مميل عامل، تحلي) تحل يآمار يبا روش ها

، يهفت خرده آزمون ) استدالل انتزاع ين آزمون دارايل شد. ايتحل

، چرخش ي، استدالل وابسته به شکل، استدالل انتزاعييفضا ييتوانا

( است که هر کدام از خرده آزمون  يکالم ياليو س ي، درک کالميذهن

ن پژوهش نشان داد که آزمون يج ايسوال هستند. نتا 15ها شامل 

علوم  يرشته ها يکنندگ ينيش بيدرصد قدرت پ 9/67ه شده تا يته

از  يرشته انسان يرا دارد ، اما برا ي، علوم تجربيو فن ياضير

ج پژوهش ين نتايست. همچيالزم برخوردار ن يندگکن ينيش بيقدرت پ

 يي، تواناياستدالل انتزاع ينشان داد که پسران در آزمون ها

دارند و  يشترياستعداد ب يو چرخش ذهن ي، استدالل عددييفضا

استعداد  يکالم ياليو س يدرک کالم يدختران در خرده آزمون ها

باشد.  يم 79/0ن آزمون يکرونباخ ا يدارند.مقدار آلفا يشتريب

آزمون  يي( و رواP<001/0به دست آمده است )  73/0کل آزمون  ييايپا

 (. P <01/0است ) 76/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 ان مسئله:يمقدمه و ب

ار متعدد و يبس ينه هايزم يانسان يها ييتوانا   

ها را به  يين توانايتوان ا يرد. ميگ يرا دربرم يمتنوع

م کرد. درست است که در يتقس يو ذهن يجسم يها ييتوانا

ز ين يجسم يها يياز کارها توانا ياريانجام دادن بس

)  يذهن يها ييق تواناين تحقيشوند، در ا يوارد عمل م

الزم  ييبه عنوان توانا داستعداد( مورد نظر است. استعدا

از  ينوع خاص يبرا ياساس ياد گرفتن مهارت هاي يبرا

 ييا سنجش تواناي يابيارز يبرا .ف شده استيعملکرد تعر

)استعداد( از انواع مختلف آزمون ها  يانسان يها

 يها نهيتواند در زم ين استفاده ميشود و ا ياستفاده م

 ياز آزمون ها يو شغل يلينه تحصيمختلف باشند. در زم

فرد را با شغل  ياستفاده شده تا امکان سازگار يمتعدد

ل يکنند، در سپردن دستگاه ها و وسا ينيش بينده او پيآ

رند و يگ يرا در نظر م يفرد يکار به کارکنان تفاوتها

کنند که در رشته  يانتخاب م يدر مجموع افراد را طور

را داشته باشند  ين بازدهيشتريشان بيو کار يليصتح

 .(1993، 1ني)کال

 يمختلف درباره کسان يش هايآزمون ها و آزما ياجرا   

اشتغال داشته باشند، در اکثر  يخواهند به شغل يکه م

ج شده يدوم را يشرفته جهان، پس از جنگ جهانيپ يکشورها

فکر ن کشورها روان شناسان به ين حال در اياست. در ع

هستند  يق و متنوع تريدق يل مجهز و آزمون هايوسا يطراح

 يو شغل يلينه تحصيتا بتوانند استعداد افراد را در زم

احتماال اکثر روان شناسان توافق دارند  کنند. ييشناسا

که مساعدت در  ي، به عنوان حرفه ايصنعت يکه روان شناس

خود  ا وجهه همتيرا در دن يو فرد يل به اهداف سازمانين

خود را در  يخين پشتوانه تاريشتريقرار داده است ب

نش کارکنان حاصل کرده است. روان يند گزيارتباط با فرآ

ن بار در يت مشخص نخستيک موجوديبه عنوان  يصنعت يشناس

مربوط  يه ها و روش شناسيرو يش و بهسازيدايارتباط با پ

ا يک حرفه يوارد  ين پرسش که افراد بر چه اساسيبه ا

 شوند، پا به عرصه وجود گذاشت.  يغل مش

مداوم در مورد پرسش  ير شاهد استدالل هاياخ يسال ها   

ورود به  يمالک ها يسازگار يم که به چگونگيبوده ا ييها

در خصوص فرد و  يبه اطالعات شغل يابيسازمان در دست

بودن  يو عمل يير بنايفلسفه ز يو بررس ينيسرانجام بازب



 يرکنان مربوط است. مجموعه آزمون هانش کايند گزيفرآ

در  يکه از دهه پنجاه مرجع استخدام دولت ياستعداد عموم

 ين ابزارهاياز مهمتر يکيکا و کانادا بوده است، يآمر

)  است يسازمان يها يريم گين نوع تصميا ياستعداد برا

، صرفًا انتقال يهدف آموزش پرورش امروز (.1385، يگنج

 که يگريفه مهم ديست، بلکه وظينمعلومات و حفظ فرهنگ 

ص استعدادها و يبه عهده دارند، تشخ يتيترب يدستگاه ها

 يليانتخاب رشته تحص ينسل جوان برا ييا راهنمايت يهدا

 يليت تحصين امر در چهار چوب هدايمناسب است. امروزه ا

 رد.يگ يصورت م

به  يتوان با نگاه يدرباره استعداد و مفهوم آن م   

ز در يافت، ما نيدست  يف متعدديف به تعارمنابع مختل

 يکين مفهوم به عنوان يف ايآغاز بحث به تعر ينجا برايا

م. يپرداز يق مين تحقيمطرح در ا يم اساسياز مفاه

 ييتوانا» استعداد را  يضيبه نقل از عر (1997)1برونو

ک محدوده يا تجربه در يم ياز آموزش، تعل يفور يوربهره 

به نقل  (1380) يع آباديداند. شف يم« مشخص از عملکرد 

که فرد  يبالقوه ا ييتوانا» ز استعداد را ين ياز خادم

دانسته است. « کند يانجام دادن کار آماده م يرا برا

ر ياست که تصو يا استعداد، امکاناتيت يمقصود از قابل

به طور بالقوه موجود است؛  يآن در خلقت هر مخلوق يکل

از آن  يا قسمتيا تحقق تمام آن يافتن آن و يت يفعل يول

 يبه مطالب فوق م يباشد. با نگاه يمنوط به حصول فرصت م

 م:يريجه بگين گونه نتيم ايتوان

بالقوه است که در وجود هر  ييک تواناياستعداد  -1

 عه نهاده شده است.يبه ود يانسان

و بروز خود  ييشکوفا يبالقوه برا يين توانايا -2

مناسب است و چه بسا در صورت  ط و بستريازمند شراين

 امد.يط مناسب هرگز بروز نيفراهم نشدن امکانات شرا

 يالقوه را به دو دسته عمومي يين توانايم ايتوان يم -3

 يها يين صورت که توانايم به ايم کنيتقس يو اختصاص

ان انسان ها مشترکند و البته بسته به ي، در ميعموم

 يها ييو تواناشدت و ضعف است  ياشخاص مختلف دارا

ن انسان ها متفاوت يهستند که در ب ييز آنهاين ياختصاص

و گوناگون اند و همه انسان ها از آن ها برخودار 

 ستند.ين

به  يکه در سطوح مختلف آموزش يد همه کسانيترد يب   

ا يو  ياستخدام يل اشتغال دارند و در امتحان هايتحص

ند ، تا دانشگاه ها شرکت کرده ا يورود يآزمون ها

دارند. آزمون ها در عصر  ييبا آزمون ها آشنا ياندازه ا



 يفا ميا يجهان نقش عمده ا يمردم کشورها يحاضر در زندگ

درباره انتخاب افراد  يريم گيتصم يکنند. هرگاه برا

ن رشته يي، ورود به دانشگاه، تعيشغل يشغل، ارتقا يبرا

در  يات، اطالعيمهم زندگ يت هايگر موقعيو د يليتحص يها

از يآنان مورد ن يق و استعداد هاي، عالييمورد توانا

 ين در موارديشود. همچن يباشد، از آزمون ها استفاده م

خواهند به دانش آموزان  يم يو شغل يليکه مشاوران تحص

ا مشاغل ي يليانتخاب رشته تحص يبرا يريم گيدر تصم

 يش کمک کنند، اغلب آزمون ها را به کار مينده خويآ

. امروزه آزمون ها در مدارس ، مراکز بهداشت، برند

شناخت  يبرا يدولت ي، ارتش و سازمان هايموسسات صنعت

و  يابي، مشاوران و درمان ، انتخاب، ارزشيمشکالت روان

 يگسترده به کار م يبه گونه ا يو شغل يليتحص ييراهنما

ن فرض استوار است يبر ا يو شغل يليتحص ييراهنما روند.

د ي، شخص بايليا رشته تحصيت در هر شغل يقموف يکه برا

 يتيشخص يها يژگيگر وي، استعداد، عالقه و ديياز توانا

ا آن شغل برخوردار باشد، ي يليمرتبط با آن رشته تحص

مستلزم دو اقدام  يو شغل يليتحص يين ، راهنمايبنابرا

، يي) توانا يشخص يها يژگيو ييشناسا يکياست:  ياساس

ا رشته يشغل  يها يژگين وييتع يگريداستعداد، رغبت ( و 

 يليتحص ييراهنما (.1376ان، يقيشف) مورد نظر است يليتحص

ا يت در هر شغل ين اصل استوار است که موفقيبر ا يو شغل

ها،  يياز توانا يمستلزم برخودار يليرشته تحص

مرتبط با آن  يتيشخص يها يژگيگر ويق و دياستعدادها، عال

 يها يژگين سنجش ويست. بنابراا يا شغلي يليرشته تحص

ت ها و استعداد ها و يو کمک به او در شناخت قابل يشخص

ند يدر فرآ ياساس ياز گام ها يکيش يت هايمحدود

 ( فيترجمه س 1363،1است.)بلوم يابيو استعداد ييراهنما

انجام نگرفته  يابياستعداد يبرا يدر کشور ما تالش جد

ش کشور به منظور است، در حال حاضر در آموزش و پرور

 ييمعدل مقطع راهنما ياز مولفه ها يليانتخاب رشته تحص

سنجش استعداد در  يون برايرستان و آزمون ريو اول دب

شود، لذا آزمون  يق دانش آموز استفاده مين عالييکنار تع

ش علوم يدر چهار گرا يليتحص يآمادگ يبرا يمعتبر

هنر در و  يحرفه ا يو فن ياضي، ري، علوم تجربيانسان

ن پژوهش يکه در ا ين مسأله ايتر ياصل م.يار ندارياخت

استعداد دانش آموزان در  ييم شناسايپرداز يبه آن م

 يدولت يشتر نهاد هايل آنهاست. امروزه در بيل تحصياوا

شود، در  يم يبه استعداد افراد توجه کم ير دولتيو غ

 ليدر امر تحص ياساس ياز مقوله ها يکيکه استعداد  يحال



توان به  يم يابياستعداد يايو اشتغال است. از مزا

 (يترجمه مهندس 1356،2لوندر اشاره کرد: )يموارد ز

ت يتوانند به فعال يافراد م يابيق استعدادياز طر -1

شتر يت شان در آن بيشوند که احتمال موفق ييراهنما ييها

 است.

از عدم انطباق  يافراد ناش ين امر از سرخوردگيا -2

 يم يريمورد نظر جلوگ يليا و الزامات رشته تحصت هيظرف

 کند.

ع در يل تسريشده و مستعد به دل ييافراد شناسا -3

 خواهند بود. يشتريزه بيانگ يشرفت دارايو پ يريادگي

نه ياعتمادبه نفس شخص در زم يابيجه استعدا يدر نت -4

 شود. يشتر مياش ب يليتحص

دانش  يکيزدتقارب و ن يبرا يچهارچوب يابياستعداد -5

 يفراهم م يليدر رشته تحص يعلم يافته هايو  يتجرب

 آورد.

در گرو  يابيند استعدا يفرآ يد دانست اثر بخشيبا

وسته يسه مرحله به هم پ يو همراه يختگيو آم يوستگيپ

 است.

ت افراد مستعد     يهدا -افراد مستعد   ب ييشناسا -الف

 ت افراد مستعديحما -ج

 

 

 

و  يعلم يق روش هايد دانش آموزان از طراستعدا ييشناسا

مورد  يليتحص يت در رشته هايموفق يق شاخص هاين دقييتع

ن يبوده است. در ا يعيقات وسيتوجه محققان و موضوع تحق

موزان آدانش  يبرا يبايم آزمون استعداديخواه يپژوهش م

م که يم. لذا قصد داريکن يابيو اعتبار يطراح يرستانيدب

ل يتحص يرستان را برايموزان سال اول دباستعداد دانش آ

( و ي، انساني، تجربياضي) ر ينظر يليتحص يدر رشته ها

کاردانش) هنر( را با استفاده از آزمون استعداد 

 ميکن ييشناسا

 هدف و ضرورت تحقيق : 

و  يادينظام آموزش متوسطه کشورمان به صورت بن   

ر ييتغ جيبه تدر 1371جامعه از سال  يازهايمتناسب با ن

ه مدارس کشور تحت پوشش يکرده است و در حال حاضر، کل

 ياز اهداف اساس يکيکه يين نظام قرار دارند. از آنجايا

 ير انتخاب نوجوانان برايد، هموار ساختن مسينظام جد

باشد، الزم  ينده آنان ميتا شغل آيو نها يليرشته تحص

 يصالح برنامه هاياست تا دست اندرکاران و مسئوالن ذ

شناسایی افراد 

 مستعد

 حمایت افراد مستعد هدایت افراد مستعد

1- Bloom                                                                      2- Lavand 



آورند. در  يبه وجود م يليت تحصيرا جهت هدا يمناسب

د به دانش آموز کمک شود تا با شناخت يبا يليت تحصيهدا

 يها و رغبت ها يياز استعدادها و توانا يخود و آگاه

و مشاغل گوناگون و  يش و شناخت کامل موضوعات درسيخو

از جامعه، هدف خود و راه مناسب را انتخاب ين نيهمچن

رد، يد با تعمق و شناخت انجام گين انتخاب بايد. اينما

ناهموار  يه منجر به ادامه راهيرا انتخاب نادرست اوليز

گردد. امروزه در مدارس،  يو رنج آور در تمام طول عمر م

توان جدا از استعداد و عالقه  ينم يليانتخاب رشته تحص

ن دو انتخاب يدر نظر گرفت. در اکثر مواقع ا يشغل

دهد که معموال رشته  يگرند. تجربه نشان ميکديوابسته به 

انتخاب  يرستان راه را برايدانش آموز در دب يليتحص

ب او را به ين ترتياو هموار ساخته و هم يرشته دانشگاه

 ياوست سوق م يليکه وابسته به رشته تحص يمشاغل خاص يسو

خود را در  يليکه رشته تحص يدهد. در واقع دانش آموز

دقت نظر انتخاب کرده باشد، در  و يمدرسه با آگاه

نده يت در انتخاب شغل آيو در نها يانتخاب رشته دانشگاه

است که را با دقت انجام  يخود موفق تر از دانش آموز

ت يدر هدا يبه طور کل .(1373ار، ي) پور بختنداده است

دخالت دارند که هر  يموزان عوامل گوناگونآدانش  يليتحص

ن ياز ا يکيشوند.  يريه گو انداز ييد شناسايک باي

عوامل استعداد دانش آموز در رشته مورد نظرش است. اگر 

ورود  يالزم برا يها ييهوش، استعداد و توانا يدانش آموز

تواند در رشته  يرا داشته باشد م يخاص يليبه رشته تحص

د آموزش و پرورش يمورد نظرش موفق باشد. در نظام جد

مانند  يمناسب ياه هادانش آموزان از ر يليت تحصيهدا

ت، رغبت، مجموعه ي، شخص يهوش ياستفاده از آزمون ها

ژه، در نظر گرفتن نمرات يو ياستعداد ها يآزمون ها

رد و هدف از آن يگ يگر روشها صورت ميو د يليشرفت تحصيپ

ا رشته ين شاخه يت دانش آموزان به مناسبتريهدا» ها 

ناسب امکانات بر اساس استعداد و عالقه آنان به ت يليتحص

 .(1370خواه و همکاران،  ي) ابداست« کشور يازهايو ن

 يات خانواده ها، دانش آموزان و حتيشتر شکايامروزه ب

را که  يلين است که دانش آموز رشته تحصيمعلمان بر سر ا

ست، يل آن ها نيانتخاب کرده اند مطابق با استعداد و م

ر دست و مشاوران بدون د يچون دانش آموز بدون آگاه

شرفت يسنجش استعداد و پ يبرا يداشتن ابزار مناسب

 کنند  يم يي، دانش آموزان را راهنما يليتحص

کا و يشرفته ) آمريپ ين در کشور هايبا توجه به ا   

استعداد  ييشناسا ياز آزمون ها ،1950 از سال کانادا (



کنند بر  يرستان و دانشگاه استفاده ميدر سطح دب يليتحص

م که بتواند در سطح يکن يطراح يک آزموني م کهيآن شد

رستان را با ياستعداد دانش آموزان سال اول دب يمطلوب

د متوسطه يران در نظام جديم. در کشور ايکن ييآن شناسا

با توجه به عالقه و رغبت شخص صورت  يليانتخاب رشته تحص

ر مهم به نام استعداد فرد در نظر يک متغيرد و يگ يم

کم به آن توجه شده است. البته  يليا خيگرفته نشده است 

ار مناسب بوده است. درست است يک معيد به خاطر نبود يشا

ران صورت گرفته يدر مورد استعداد در ا يقاتيکه تحق

ک ابزار سنجش بوده تا با يبه دنبال  يقياست، کمتر تحق

کنند  ييکمک آن بتوانند استعداد دانش آموزان را شناسا

ک يم يکند که ما الزم دانست يء مک خاليجاد ين ايو ا

استعداد دانش آموزان سال اول  ييشناسا يرا برا يابزار

م که با کمک ان بتوانند راحتر رشته يرستان طرح کنيدب

کند  يجاب ميخود را انتخاب کنند. پس ضرورت ا يليتحص

دانش  يو سازش ي، خانوادگيتيضمن پرداختن به مشکالت ترب

 يآمادگ» استعداد  يعنيل مهم ، آموزان، از توجه به عام

و انتخاب رشته  يريادگيع در يل و تسريتسه يبرا يذات

غافل  يليدانش آموزان در انتخاب رشته تحص«  يليتحص

 م. ينشو

 ق:ياهداف تحق -
 :ياهداف کل -الف

ها و مهارت  ييسنجش توانا يبرا يفراهم ساختن ابزار -1

 .يرستانيدانش اموزان دب يها

ه شده در يابزار ته يروان سنج يها يژگيو يي.شناسا-2

 . يانه ايسطح را

ه شده در سطح يابزار ته يها يژگيو يابياعتبار -3

 .يانه ايرا

ل متناسب با يک دانش آموزان جهت ادامه تحصيتفک -4

 آنها. يلياستعداد تحص
 :ياهداف جزئ -ب

دانش آموزان  يبرا يين استعداد درک روابط فضاييتع -1

 .يرستانيدب

دانش آموزان  يبرا ين استعداد استدالل عددييتع -2

 .يرستانيدب

دانش آموزان  يبرا ين استعداد چرخش ذهنييتع -3

 .يرستانيدب

دانش آموزان  يبرا ييفضا توانايین استعداد ييتع -4

 .يرستانيدب



دانش آموزان  يبرا يکالم يالين استعداد سييتع -5

 .يرستانيدب

دانش آموزان  يابر ين استعداد درک کالمييتع -6

 .يرستانيدب

دانش آموزان  يبرا ين استعداد استدالل انتزاعييتع -7

 .يرستانيدب

 
 ياهداف کاربرد -ج

کمک کردن به مشاوران به منظور  يبرا يه ابزاريته  -1

 دانش آموزان يليت تحصيهدا

 ق:يسوأالت تحق -
 الف: سوأالت:

طور دانش آموزان دختر و پسر به  يک از سواالت برايهر 

 است. يجداگانه قابل طراح

، ياستدالل انتزاع استعداد يآزمون ها خرده نيا بيآ -1

و نمرات دانش  يعدد، استدالل ي، چرخش ذهنييفضا ييتوانا

در  ياضيو ر کيزيرستان در دروس فيآموزان سال دوم دب

 وجود دارد؟ يهمبستگ يحرفه ا يو فن ياضير يرشته ها

و نمرات  ي، درک کالميالمک ياليس يها ن آزمونيا بيآ -2

نگارش ات و يرستان در دروس ادبيدانش آموزان سال دوم دب

 وجود دارد؟ يهمبستگ يعلوم انسان يرشته ها

، ياستعداد استدالل انتزاع ين خرده آزمون هايا بيآ -3

و نمرات  ي، استدالل انتزاعي، چرخش ذهنييفضا ييتوانا

ست و يو ز يميرستان در دروس شيدانش آموزان سال دوم دب

 وجود دارد؟ يهمبستگ يرشته علوم تجرب

 يي، تواناييتجسم فضا يک از خرده آزمون هايکدام  -4

، ي، استدالل انتزاعي، چرخش ذهني، استدالل عددييفضا

به  يکالم يالي، سيينايز بيي، تمي، درک کالمياستدالل کالم

 يليکننده رشته تحص ينيش بيتوانند پ يم ينحو مناسب

 باشند؟

استدالل  يا استعداد دختر ها در خرده آزمون هايآ  -5

سه با پسر ها يدر مقا يکالم ياليو س ي، درک کالميکالم

 شتر است؟يب

 ييتوانا يا استعداد پسرها در خرده آزمون هايآ  -6

 شتر است؟يبا دخترها ب ييفضا

استدالل  يا استعداد پسرها در خرده آزمون هايآ  -7

سه با يدر مقا يالل انتزاعو استد ي، چرخش ذهنيعدد

 شتر است؟يدخترها ب

شتر از ياستعداد دخترها در کدام خرده آزمون ها ب  -8

 پسرها است؟



شتر از ياستعداد پسرها در کدام خرده آزمون ها ب - -9

 دخترها است؟

 

ر مستقل، ييق: ) متغيتحق يم اساسيا مفاهيرها يمتغ -

 ل کننده و کنترل(يوابسته، تعد

،  يچرخش ذهن ،ياستدالل انتزاع، ييفضا يينااستعداد توا

استدالل وابسته به شکل، استدالل ، ي، درک کالميکالم ياليس

 ن(يش بيپ ير هايبه عنوان متغ )يعدد

 ي، فن ياضي، ري، تجربيعلوم انسان يليتحص يرشته ها

 ر مالک(يو هنر ) به عنوان متغ يحرفه ا

 ر کنترل(ي) متغ يليه تحصيت، سن و پايجنس

 رهاييمتغ ياتيف عمليتعار -

 يندي( فرآ1992)  1: استعداد به نقل از پلنوالاستعداد 

 يج آزمون هاياست که به کمک آن نوجوانان بر اساس نتا

که احتمال  يليعوامل مورد نظر به شرکت در رشته تحص

شوند، او  يق ميادتر است تشويت شان در آن زيموفق

 يبه سو يشرفت فرد مبتدين گام پياستعداد را اول

ن يکرد و توسعه استعداد ها را مهمتر يمعرف يقهرمان

 داند. يم يو شغل يليت تحصيل به موفقيمرحله در روند ن

استدالل  ياست که با استفاده از خرده آزمون ها يمفهوم

، چرخش ي، استدالل کالمييفضا يي، توانايکالم يالي، سيعدد

 شود. يم يرياندازه گ ييفضا –و تجسم  ييفضا

سه  يشخص در چرخش اشکال در فضا يي: توانايخش ذهنچر

ن ياست که در ا يريمتغ .ينينه ع يبه صورت ذهن يبعد

که شامل چرخش اشکال  يپژوهش توسط خرده آزمون چرخش ذهن

شود.)  يده ميباشد سنج يمختلف م يايدر زوا يهندس

 (1988 – 2کيکووالچ

و به وجود آوردن، نگهداشتن  يي: تواناييفضا ييتوانا

ر شکل يمختلف و سپس انتقال و تغ يکردن شکلها يابيباز

ن پژوهش توسط ياست که در ا يريمتغ.  ن اشکاليدادن ا

اده يص اشکال بدون پيکه تشخ ييفضا ييخرده آزمون توانا

شود. .)  يم يريباشد اندازه گ يکاغذ م يکردن رو

 (1998 -3کافمن

 يابر يانياستفاده از زبان ب يي: توانايکالم ياليس

ن پژوهش ياست که در ا يريمتغ ح مسائل.يف و تشريتوص

 -4شود.) وود يده ميسنج يکالم ياليتوسط خرده آزمون س

1986) 

م يدرک مفاه ييف شده به عنوان تواناي: تعرياستدالل کالم

و مختلف و  يم اساسيدا کردن مفاهيپ ييدرست شده و توانا

دادن  انجام ييتوانا .يد در سطوح انتزاعيعقا يدستکار



.) يانيبا استفاده از زبان ب يف به صورت استدالليتکال

 (1986 -وود

نشان  يالگوها ييشناسا يبرا يي: تواناياستدالل انتزاع 

ا استدالل ي يکالم يريادگياگرام که به يداده شده در د

ن پژوهش توسط ياست که در ا يريمتغ ست.يوابسته ن يعدد

رابطه اشکال به که شامل  يخرده آزمون استدالل انتزاع

بنت و   ) شود يم يريباشد اندازه گ ياگرام مورد نطر ميد

 (1972 5واسمن

ف به صورت يانجام دادن تکال يي: تواناياستدالل عدد

است که در  يريمتغ با استفاده از جبر و منطق. ياستدالل

 يده ميسنج ين پژوهش توسط خرده آزمون استدالل عدديا

 (1988 -6ورتيشود.) س
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 يز را استعداد ميهر چ يريادگيت و توان يقابل    

 يزي. استعداد، چ(يبه نقل از خادم1382، 1)اسبورننامند

ن به دست آمده يو تجربه و تمر يريادگياثر  ست که درين

ط و يشرا د و اگريآ يا ميباشد بلکه با فرد به دن

شود و  ي، شکوفا مديآظهور آن وجود  يامکانات الزم برا

صورت فرد نخواهد توانست استعداد خود را  نير ايدر غ

استعداد  جيبه تدر ييبروز دهد، بلکه بر اثر عدم شکوفا

که از  يفيبا توجه به تعر .شود يف ميا ضعيرد و يم يم

 يتوان حدس زد که انواع مختلف و متعّدد ياستعداد شد، م

، ياستعداد هنر ،ياضياز استعداد وجود دارد، استعداد ر

ن استعدادها است. روان يک از جمله ايمکاناستعداد 

در فرد با  ين که وجود استعداد خاصيتوّجه به ا شناسان با

ها و تست آزمون ت او در آن موضوع ارتباط دارد،يموفق

افراد را مورد سنجش  ياند تا استعدادها ه کردهيته ييها

از استعدادها  يمختلف يهان اساس، آزمونيا قرار دهند. بر

ها، مراکز دانشگاه ده است که مورد استفادهساخته ش

ها، آزمون ن آزمونياز ا يکيرد يگ ياستخدام قرار م

تمام داوطلبان  يبراالزم است است که  يليتحص استعداد

که  ييکنار آزمون ها . دراستفاده شودها ورود به دانشگاه

وجود  يگريد يهابه منظور استعداد ساخته شده است آزمون

 يهاآزمون معروف هستند. 2شرفتيپ يهاآزمونبه  دارد که

ن يموضوع مشخّص و مع را بر يزان تسّلط شخصيشرفت معموالً ميپ

 يشرفت به دست ميپ يهاکه از آزمون يجيسنجند نتا يم

کند در  يابيفرد را ارز يهازان آموختهيتواند م يد، ميآ

ت يت و ظرفيقابل تنها ، 3استعداد يهاکه در آزمون يحال

 رد. امايگ يها مورد سنجش قرار ماز مهارت يبرخ يريادگي

ک يم: انسان به عنوان يچگونه استعدادها را شکوفا کن

 يازهايبرخوردار است، ن که از عقل و شعور يموجود اجتماع

از ياز به آب و هوا و غذا، نيدارد. ن يمتفاوت و متنوع

از يها نن آنيتريت، دوست داشتن و متعالياحترام، امن به

1- Sbourn                                                 2- Achievment tests                   3- Aptitude tests 



 يانسان به شمار م يو روح يجسم يازهاي، اهّم نييه شکوفاب

 ش انسان به رشديرا گرا ييروان شناسان خود شکوفا. روند

 يده، از وابستگيچيک وضع پيک وضع ساده به يو تکامل از 

ر و ي، تفسيريبه انعطاف پذ بودن يبه استقالل و از قالب

 ت ويق، خاليين عّلت در خود شکوفاياند، به همف کردهيتعر

ن خود يدارد. بنابرا ياديت زيشناخت استعدادها اهم

و درک  يبا خودشناس ميمستق ک ويدر ارتباط نزد ييشکوفا

که هر چه شناخت  يرد به طوريگ يقرار م يفرد ياستعدادها

شتر يخود ب يهاتيها و قابليژگياستعدادها، و فرد از

شتر يز بين برسد يين که به خود شکوفايباشد، امکان ا

نکه يا ياز روان شناسان برا يواهد بود. به اعتقاد برخخ

و  يجسم يازهايکه ن يستيد بايل آينا ييفرد به خود شکوفا

 ينم انتظار يعنيگر خود را ارضا کرده باشد؛ يد يروان

ا تشنه که از غذا و آب محروم است و يرود که فرد گرسنه 

ند اش را رفع کن يو تشنگ يگرسنگ تابانه منتظر است تا يب

خود  تيد و تمام استعدادها و خالقيل آينا ييبه خود شکوفا

برخوردار باشد  يت کافيد از امنيرا بروز دهد، بلکه با

را در حّد کمال  يبورزد و نوعدوست عشق يو به جامعه انسان

شناخت و  ن مراحل، بهيا يخود باور داشته باشد بعد از ط

نست ل خواهد آمد و آن گاه خواهد توايدرک جهان نا

ن مقدمات به خود يو با ا ز شناختهيخود را ن يروهاين

 يازهايک از نياست اگر هر  يهيابد. بديدست  ييشکوفا

ل به خود يارضا نشده باشد، ن يفرد به نحو ييابتدا

گرچه  ييشکوفا دن به خوديممکن نخواهد بود. رس ييشکوفا

ست. به ير نيپذز امکانيبه سهولت ن يست، ولين يديامر بع

 يل مينا ييکه به خود شکوفا يخ افراديتار ن عّلت دريهم

 ياز افراد عاد دارند که متفاوت ييها يژگيگردند معموالً و

از  يها عبارتند از: برخوردارآن يهايژگياز و ياست. برخ

، تمرکز يت، استقالل، نوعدوستيتوجه به واقع خالقه، يقوا

عمول و و رسوم م و مقاومت در برابر آداب ياء واقعيبه اش

متداول جامعه. آن چه در خصوص افراد خود شکوفا الزم است 

ز يقبل از هر چ يياست که خود شکوفا نيان شود ايب

خود  ل بهيقت هوش عامل نيازمند هوش سرشار است در حقين

مند است، که از هوش بهره ين آدمياست. بنابرا ييشکوفا



ه و خود را پرورش داد يهاتيقابل تواند استعدادها و يم

 شما يز برايروزانه ن يابيارز شکوفا کند. ضمنًا فرم

 .(1376، يدينو)گرد يارسال م

 استعداد:  يابيارز

 يبرا يکساني يد که دو نفر فرصت هايفرض کن      

ک مهارت را دارند. يشرفت در يا پيک شغل يادگرفتن ي

 يکسانيمربوط به شغل  يآموزش يآنها در کالسها و دوره ها

ک يرا در  يکسانينات يک موضوع و تمريد، کنن يشرکت م

مهارت  ينها به راحتآاز  يکيدهند.  يانجام م يزمان خاص

 يو ط يبه سخت يگريد يکند ول يا دانش الزم را کسب مي

ن دو نفر يآورد. ا ين مهارت را به دست ميا ياديزمان ز

ا شغل با هم يک مهارت يکسب  يدر واقع در استعداد برا

 ييف شده به عنوان توانايتعداد تعرتفاوت دارند. اس

از است مشاغل، مهارت يکه ن يخاص يي، توانايذات يريادگي

 يابيادگرفته شوند. ارزي يت ها به راحتيها و فعال

ا نقص در درک استفاده يت يموفق ينيش بيپ ياستعداد برا

و برنامه  يليتحص /يشغل ييراهنما ين برايشود ، همچن يم

استعداد  يابيشود. در ارز يماز آنها استفاده  يزير

 يي، توانايکل يريادگي ييل تواناياز قب ييها ييتوانا

 يده ميسنج يو درک دفتر يي، درک فضايکالم يي، توانايعدد

 شود. 

 آزمون مهارت:

طه يکند که ح يما کمک ماستعداد و رغبت به  يابيارز 

ت خود را در يو احتمال موفق ميخود را انتخاب کن يشغل

ن آزمون ها ي. امين بزنيبًا تخميتقرمناسب  يليرشته تحص

و  يشغل يزيبرنامه ر يو هدف دار برا يبه طور واقع

شود. آزمون مهارت ها  ينده استفاده ميدر آ يليتحص

 يرا م يزين مطلب هستند که در حال حاضر چه چيانگر ايب

ادگرفته ي يزينکه شما چيد، قبل از ايد انجام دهيتوان

ن مطلب هستند ينگر اايب ها در واقعن آزمون يد. ايباش

فرد  ين که توان و قوت ذاتيکه مهارت شخص کم است نه ا

ن ها از آزمون مهارت به عنوان يکم باشد. عالرغم همه ا

 ين برايکارفرماها و همچن يبرا يک آزمون غربال گري



ن آزمون ها به يشود. ا ين سطوح محصالن استفاده مييتع

و آموزش دا کنند يمناسب را پ کنند که شغل يافراد کمک م

 .(2002، 1وزير) کنند يافت ميالزم را در

  شرفت:يپ ياستعداد در مقابل آزمون ها

نه يت در زميموفق ينيش بيپ ياستعداد برا يآزمون ها

شرفت يپ يآزمون ها يشوند، ول ياستفاده م يليو تحص يشغل

شرفت و يپ يک شخص آمادگينکه چقدر يا يرياندازه گ يبرا

اما شده اند.  يک را دارد طراحيدانش آکادم يريگادي

استعداد ممکن است بهتر توان  ي، آزمون هاييراهنما يبرا

مثال دانش  يکنند و نشان دهند. برا يريشخص را اندازه گ

م يه مفاهيو ثانو ييابتدا يليکه در مراحل تحص يآموز

تواند هنوز  ي، ميلياد نگرفته است ، به هر دليه را يپا

ک شغل مناسب کار ين را داشته باشد که در يد ااستعدا

ج حاصل ياگر نتا کند خصوصًا اگر رغبت آن را داشته باشد.

ب يج حاصل از استعداد ترکيرغبت را با نتا يابياز ارز

که انتخاب  يدارد که شخص از کار يشتريشوند ، احتمال ب

 دهد ينده آن را انجام ميکند لذت ببرد و در آ يم

 .  (2003؛ 2لي)کو

 يآزمون ها يت اصليمز :يشغل ياستعداد و خوشه ها

 يشغل يدا کردن شغل مناسب در خوشه هايپ ياستعداد برا

، انجمن يالت شغلي، تحصيشغل ياست. خوشه ها اديز يليخ

الت در يتحصآموزش مهارت ها و  ي، همه بر رويريادگي يها

قات گسترده يهم اکنون تحق .تمرکز کرده اند ينه شغليزم

ن آزمون ها مشخص يا کرده اند، که يرا طراح ييون هاآزم

ا يام نوع استعداد در افراد وجود دارد کنند که کد يم

تر است که فرد شغل مناسب با آن استعداد را انتخاب  يقو

 کند.

 استعداد: يرياندازه گ

هم  يو استعداد اغلب به جا ييهوش، توانا يواژه ها   

 ياطالق م يها به رفتارشوند، که در واقع آن ياستفاده م

 يم ينيش بينده پيرا در آ يريادگيشوند که عملکرد و 

ن ها وجود ين ايب ياساس يکنند. هر چند که، تفاوت ها

مشخصه ها و صفات  يرياندازه گ ين آزمون ها برايدارد. ا

 شده اند.  ين راه متفاوت طراحيگوناگون در چند

1- John Reeves                                                  2- Covil 



 ست:يآزمون استعداد چ

 ياستعداد عملکرد کل ي، آزمون هاهوش يمثل آزمون ها   

 يت هاياز قابل يعيان دامنه وسيدانش آموزان را در م

 ييتم هاين شامل آيکنند و همچن يم يرياندازه گ يذهن

 يمانند مهارت ها يتخصص يها ييشتر توانايهستند که ب

در  يليعملکرد تحص ينيش بيپ يرا برا يو عدد يکالم

 يآزمون ها ند.ريگ ياندازه م يليتحص يبرنامه ها

ف يکه تکال ين هستند که دانش آموزيانگر اياستعداد ب

ن دانش آموز آماده يخود را قطع کرده است ا يبرنامه درس

 .ع را دارديرفتن تجارب وسيپذ

 سنجند؟ يچرا استعداد را م

 يد که آزمون هادهن ير نشان ميقات اخيتحق يداده ها   

ر يند و نکات زشده ا يطراح خاص يرشته ها يبرا استعداد

 کنند: ير را دنبال ميز

نده يدر آ يليشرفت تحصيپ يکنند عال ينيش بيآنها پ -1

 هستند.

سه عملکرد کودکان با يمقا يرا برا ييهاآنها راه  -2

 کنند. يکسان فراهم مي يت هايدر موقع گر کودکانيد

افراد را  يها و ضعف ها يياز توانا يمرخين آنها -3

 کنند. يفراهم م

 کنند. يم يريرا اندازه گ ين فرديب ينها تفاوت هاآ -4

کنند،  يرا آشکار م افرادنهفته  يآنها استعداد ها -5

 يبهبود م يرا تا حد يليو تحص يشغل ين فرصت هايبنابرا

 بخشند.

کار کردن با افراد  يبرا يباارزش يابزارها آنها -6

 معلول هستند.

د استفاده استعدا يج آزمون هايم از نتايتوان يچطور م

 م؟يکن

 ياستعداد برا يج آزمون هايتوانند از نتا يمعلمان م   

بچه ها استفاده  يليالت با سطح تحصيتطابق دوره تحص

 يبچه ها طراح يرا برا يف درسينکه تکاليا ايکنند، 

با هم تفاوت داشته باشند. نمرات  يعيکنند که به طور وس

ک يکند که  ين به معلمان کمک مياستعداد همچن يآزمون ها



از دانش آموزان داشته باشند. معلمان از  يتوقع واقع

ص يتوا نند تشخ يز مياستعداد ن يق نمرات آزمون هايطر

ادگرفته يرا  يک دانش آموز چقدر از مطالب درسيدهند که 

ت يک فعاليشرفت فرد در يپ يزان نسبياستعداد را ماست. 

ت يعالک فيدر  کسب مهارت يم. اگر برايکنيبرآورد م

رند يقرار بگ يکسانيت يط و موقعيافراد مختلف در شرا

از لحاظ  ييافراد مختلف تفاوتها م شد کهيمتوجه خواه

 کيافراد در  يدهند. برخيزان کسب آن مهارت نشان ميم

از خود نشان  يادتريز ييبهتر و کارا يريادگينه يزم

عتر است، در ينه سريزم شرفت آنها در آنيدهند و پيم

ممکن است از  يگريد يهانهيگر در زميکه افراد د يحال

نشان دهند.  يادتريشرفت زيو مهارت و سرعت پ ييکارا خود

شان يآنها در استعدادها به تفاوت ين تفاوتيدر واقع چن

که از لحاظ  ييافراد عالوه بر تفاوتها .شوديمربوط م

 ينه فنيزم در يکيگر دارند، مثال يکديشان با ياستعدادها

 ياستعداد دارند، از لحاظ هوش يدر امور هنر يرگيو د

افراد از لحاظ  يهستند. به عبارت ز متفاوت از همين

 يماندگ عقب اند که ازگسترده شده يفيدر ط يبهره هوش

شود. اما يرا شامل م ير هوشيد تا نبوغ و غيشد يذهن

، 1للي)گا رنديگيمتوسط قرار م ت افراد در حدودياکثر

1990).  

 رابطه هوش و استعداد

ک ينکه ين اييتع يبرا يدر گذشته از بهره هوش       

الزم را از خود  ييتواند کارايمنه خاص يک زميفرد در 

 يآزمونها يکردند. به عبارتيا نه استفاده مينشان دهد 

نه بکار يزان استعداد فرد در آن زمين مييتع يبرا يهوش

 دوم و اول يجهان جنگ در ين روشين بار چنيرفت و اول يم

استفاده شد. در  مختلف يتخصصها ينش افراد برايگز يبرا

را که نمره آنها در  يدوم فقط داوطلبان يجنگ جهان

 يآموزش خلبان يباالتر بود برا يخاص از حد يآزمون هوش

انجام  نهين زميکه در ا يقاتيدر تحق کردند.يانتخاب م

، مهندس  157 - 95 يحقوقدان شدن بهره هوش يشده بود برا

 Gielel -1 .ديگردن ييتع 155 - 60شدن  کيمکان  151- 100شدن 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1
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http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D9%86%DA%AF+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D9%88%D9%84


در  يکه بر بهره هوش يد اساسيامروزه عالوه بر تأک

ز در يمسأله استعداد ن شوديها ممهارتها و حرفه يريادگي

توانند ينم يهوش يدارد و آزمونها ياژهيت ويکنار آن اهم

نه باشند. يک زميت فرد در يزان موفقيکننده صرف م نييتع

 ييدر حد باال يهوش که از لحاظ سطح يبه عنوان مثال فرد

نخواهد شد.  يا پزشک خوبيقرار دارد لزوما مهندس 

او در کنار  يبه بهره هوش ت آن وابستهيموفق

با  يباشد. افراديمنه دارد يکه در آن زم يياستعدادها

در  يمختلف يکسان ممکن است استعدادهاي يهوش بهره

ممکن است در  يمختلف از خود نشان دهند. فرد يهانهيزم

 در يگرينشان دهد، د يستگيمهارت و شا يقينه موسيزم

 (.1991؛1سيمور ) يعلوم پزشک در يگريو د کيمکان

 :سنجش هوش و استعداد

گوناگون  يهانهيدر زمسنجش استعداد افراد  يبرا   

شود. يژه سنجش استعداد استفاده ميو ياز آزمونها معموال

ها و ييتوانا بوده و ين آزمونها کلياز ا يبرخ

سنجند. مثال ابزارها يم يرا به صورت کل ياستعدادها فرد

نه يفرد را در زم ييوجود دارد که توانا يشاتيو آزما

از  يبرخ دهنديف مورد سنجش قرار ميظر يتهايانجام فعال

رند که نشان يگيم يينه نمرات باالين زمين افراد در ايا

،  يف مثل ساعت سازيظر يدر کارها دهنده استعداد آنها

ن ييپا نه نمرهين زميکه در ا يو ... است. افراد يطالساز

تها دچار مشکل ين فعاليو انجام ا يريادگيرند در يگيم

کسب مهارت در  يبرا يشتريزمان ب ديا حداقل بايشوند يم

 يز از آزمونهايسنجش هوش ن يبرا.آنها صرف کنند

 انگريک آزمون استعداد بيشود. ياستفاده م ياجداگانه

زان يک آزمون هوش ميفرد نخواهد بود و  يسطح هوش

کنند. يمشخص نم ينه بطور کليک زمياستعداد فرد را در 

تا  ين هوش و عملييبا تع يهوش ياز آزمونها يالبته برخ

 يو عمل يمختلف کالم يهانهيفرد را در زم ييتوانا يحدود

توانند يم يکل ييک راهنمايرا برآورد کنند و به صورت 

شود با توجه به مجزا يب روشن مين ترتيد باشند. به ايمف



 يز برايجداگانه ن ياستعداد آزمونها بودن بحث هوش و

 رنديگيم فرد مورد استفاده قرار يهايژگيق ويبرآورد دق

 .(1378؛ سيف)

  ف هوشيتعر

را که توسط روان شناسان  يف متعدديتعار يبطور کل   

 يتيتوان به سه گروه تربيشده است، م هوش ارائه يبرا

به اعتقاد   د.م کريتفس يو کاربرد يلي( ، تحليلي)تحص

ت يموفق است که مسبب يتيفي، هوش ک يتيروانشناسان ترب

به  يليک نوع استعداد تحصين رو يشود و از ايم يليتحص

کنند ين اعتقاد اشاره ميه ايتوج يرود. آنها برايشمار م

رند و يگيم در دروس خود يبهتر يهاکه کودکان باهوش نمره

نسبت به کودکان کم هوش دارند.  يريچشم گ يليشرفت تحصيپ

توان به يت هوش را نميفيدگاه معتقدند کيد نيمخالفان ا

ت در يموفق رايمحدود کرد، ز يليصشرفت تحيها و پنمره

که فرد قادر به انجام آن است و به  يمشاغل و نوع کار

به  يبستگ يزندگ يتهايشتر موقعيب شرفت دريپ يگونه کل

،  يليه پردازان تحليبنابه اعتقاد نظر .زان هوش دارديم

 ا قدرت ويو  يرمز يهادهياستفاده از پد ييهوش توانا

و تازه و  ديجد يتهايبا موقع يا سازگاريموثر و  رفتار

ف ين تعريد بهتريط است. شايات محيفيص حاالت و کيا تشخي

، روان شناس  « د وکسلريويد » لهيهوش به وس يليتحل

هوش  :  کنديان ميشنهاد شده باشد که بيپ ، ييکايامر

) طيموثر در مح و رفتار يتفکر عاقالنه ، عمل منطق يعني

 (1980، 1ليگ

  هوش يف کاربرديتعر

 قياست که از طر يادهي، هوش پد يف کاربرديدر تعار   

 يف براين تعريتريد عمليشود و شايده ميهوش سنج يتستها

هوش به عنوان  موضوع .(1980ل، ي) گ ن باشديز هميهوش ن

ن انسانها موجب يرا ب يفرد که تفاوت ياساس يژگيک وي

 جه بهنه تويرباز مورد توجه بوده است. زميشود، از ديم

 يتوان مشاهده کرد. برايعامل هوش را در علوم مختلف م

عنوان عامل سازش و بقا  ست شناسان ، هوش را بهيمثال ز

1- Mooris 



 مجرد به يهاشهياند. فالسفه بر اندمورد توجه قرار داده

ت ، بر يم و تربيهوش و متخصصان تعل يعنوان معنا

،  « 2رمنيچارلز اسپ ». اندد داشتهيتاک يريادگي ييتوانا

معتبر که در سال  يادر مقاله ،ييايتانيروان شناس بر

ق در ساختمان يتحق ين کوشش براي، نخستکردمنتشر  1904

اس يمق شيدايح کرد. پيتشر يو کم يتجرب يهوش را با روشها

ه و يدنبال آن ته و به 1905، در سال  مونينه سيب يهوش

 در 1916، در سال  نهي_ باس استنفرد يمق استاندارد شدن

ه ابزار يه به منظور تهياول يتهايکا ، از فعاليامر

 3رولياسک » 1838در سال  هوش بوده است. البته يرياندازه گ

افراد  يو طبقه بند صيتشخ يبرا يبطه ضوايبه منظور ته «

ن يرا آزمود و به ا يمختلف ي، روشها يعقب مانده ذهن

 .اوست ين توانش ذهنيفرد بهتر يمهارت کالم د کهيجه رسينت

توانش  ياز عوامل اساس يز مهارت کالميجالب آن که بعدها ن

هوش را  ياکثر تستها يز محتوايشناخته شد و امروز ن يذهن

برت ،  ليريک ، سيثرندا ترستون. دهديل ميکتش يمواد کالم

بودند که در  يگر افرادي، از د پ ورنونيليلفورد ، فيگ

 .پرداختند يو بررس قينه هوش به تحقيزم

 :1هوش کيکالس يها هينظر

 يانگر ادراک مردم از هوش ميب 2يضمن يها يتئور   

نشان داده شده است که  يباشند. در مطالعات گوناگون

کرده  يهوش اظهار نگران يضمن يه هاينظرره مردم دربا

نکه ياول ان کار وجود دارد. يا يل براياند که چند دل

ر يشتر احتمال دارد که تحت تاثيمردم روز به روز ب

، يک مصاحبه شغليرند. در يقرار بگ يضمن يه هاينظر

وسته با هر يمکالمات روزانه مردم پ يرش و حتيمصاحبه پذ

 يت هوششان مورد قضاوت قرار ممتفاو يک از جنبه هاي

 يها هينظرچ وجه به ين مصاحبه ها به هيرند، که ايگ

 يها ين ها تئوريستند اما اين يمبتن يا رسمي يضمن

مورد  يضمن يه هاينکه نظريدوم ا از هوش هستند. يمفهوم

به  ياز مطالعات روان شناس يعالقه مردم هستند. قسمت

کنند  يچگونه فکر م ن نکته اشاره دارد که مردميا يبررس

ن يدهند و همچن يم يتينکه به هوش در جامعه چه اهميو ا

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C


ه ينظرسوم  شناسند. ين نکته که مردم چقدر هوش را ميا

 يها هينظرد يتول يبرا يبرا يبه عنوان اساس يضمن يها

ک يکالس ينجا سه تئوريگر به کار رفتند. ما در ايد يضمن

م دارند را مورد مرد يرا در زندگ يکه امروزه نقش اصل

 ي) عامل عمومg 3 هينظر -1 م:يده يقرار م يمالحضه و بررس

هوش  هينظر -3 4يه ذهنياول يها ييتوانا هينظر -2 هوش(

 5ال و متبلوريس

 :g هينظر

قات در مورد يخچه تحقيدر تار ين تئوريد موثرتريشا   

 6رمنيلست که بار اول توسط اسپ يدو عامل يهوش تئور

 ه پردازانينظرشنهاد شد که تا حاال توسط يپ (1927، 1904)

 7مانده است. جنسن يباق g هينظربه عنوان  يمدرن امروز

درمورد  ياديز ياست کارها ه پردازينظرک ي( که 1998)

د کرد که ي( تاک1904رمن )ياسپ انجام داده است. gعامل 

کنند  يم يريکه هوش را اندازه گ يدار يمعن يآزمون ها

را  يکيک تکنيرمن يکنند. اسپ يان ميب را ينکات مثبت

 ينهاد که برا يل عاملياختراع کرد که نامش را تحل

منابع  ييبه منظور شناسا يل ارتباطات درونيه و تحليتجز

 ير نظر الگوهايکه در کل ز يفرد ياز تفاوت ها يمفهوم

شده  يگرفت طراح يمشاهده شده نمرات آزمون قرار م

 ينوع فاکتور را آشکار م دو يل عاملين تحليبودند. ا

 يرا در همه آزمون ها ي، که نفوذ موثريعموم عامل کند:

 دارند. يذهن ييتوانا

در آزمون ها  ير محدودي، که تاثياختصاص يهاعامل 

 دارند.
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ر ينکه وجود فراگيا يجداگانه برا يرمن دو تئورياسپ

 ين تئوريشنهاد کرد. اوليح دهد، پيتوضرا  gعامل 

 يبه عنوان انرژ ي( با عنوان عامل عموم1923رمن )ياسپ

ن مفهوم از ارسطو يذهن نام نهاده شد که او معتقد است ا

 يشناخت يک تئوريشتر يگر او بيد يگرفته شده است.تئور

شنهاد ي( سه جزء پردازش اطالعات را پ1923رمن )ياسپبود. 

ن سه يمعمول هستند. ا يليکرد که در تمام آزمون ها خ

محرک  يا رمز گردانيء عبارتند بودند از: درک تجربه جز

ن دو اصطالح يا استنباط ارتباط بيها، استنباط رابطه ها 

ک قلمرو يا استنباط ارتباط در يها  يو استنباط همبستگ

اه، يس ين واژه هايسه بيک مقايمثال در  يبرا د.يجد

ن يا يرمز گردان يکه برا يد و بلند : درک تجربه ايسف

، استنباط شوند يها و اصطالحات به کار برده مواژه 

د الزم است ياه و سفين سيدرک رابطه ب يکه برا يرابطه ا

ن واژه ها را به ين اين است که در کل رابطه بيا يبرا

رمن امروزه در فرم ياسپ g يتئور م.يح درک کنيطور صر

دو  1990قت تا سال يادامه دارد، در حق ياديمدرن ز يها

نه نتشر شده اند که هر دو تا با عنوان يزم نيکتاب در ا

جنسن در سال  (.1998؛ جنسن،  1996هستند ) برند،  gعامل 

 ءکه منشا يک عامليرا به عنوان  gعامل  2000و  1998

افت ي يذهن يباشد و در همه آزمون ها يم يفرد يتفاوتها

ک ي gشنهاد کرد که عامل ين پيف کرد و همچنيباشد تعر يم

ا يخصوصًا در سرعت و  يفرد يدر تفاوت ها يعامل اصل

ده يسنج يمختلف يباشد که توشط آزمون ها يم يبازده کار

 ييرا راجع به اعمال همگرا يک بحثي( 1998شود. جنسن ) يم

 يرهاياز متغ يح بودن وجود بعضيد صريرس يکه به نظر م

دارند را در آزمون  يستيرا که منشا ز يو معمول ياساس

مطالعه را قبل  8جنسن  ،مثال يکرد. برامطرح  يذهن يها

 ير برداري)تصو MRI1نها از آکه در  1998از سال 

1- Brend  



 يذکر کرد که همبستگ ( استفاده شده بود،يمغز يسيمغناط

از  ي(. شمارp.147و حجم مغز نشان دادند )  IQن يرا ب

از امواج  يين جنبه هايرا ب يهمبستگن مطالعات يا

 ل فراخوانده متوسطيتانسپن ي، و ب IQو  مغز يکيالکتر

گر مطالعات ي(.دpp. 152-157نشان دادند ) IQو  2(AEPا ) ي

با استفاده از  يمغز ير برداريا تصوي  PET 3از

 IQرا با  ين همبستگياستفاده کردند که چن يپرتونگار

 اثرات يرو ک مطالعهي(. در pp. 157- 159نشان دادند )

 ي( رو1997سکار، ؛ ا1997ن، ي؛ پلوم1998) جنسن،  يوراثت

انجام دادند که  يمطالعه ارهمسان يهمسان و غ يدو قلوها

جه گرفتند ين بکنند. آنها نتيينقش وراثت را در هوش تع

 يدر هوش افراد م ياديط تا حد زيز مانند محيکه وراثت ن

 ل باشد. يتواند دخ

دارد  ياديز ييايپا يهوش عموم هينظرش، ياز مدت ها پ   

روان  ينه هايدر تمام زم يعيبه طور وسد هر روزه يو شا

 يهوش عموم يرش واقع شود. در مورد تئوريمورد پذ يشناس

شبهه در آنها وجود دارد.  يدر دسترس است که جا يشواهد

؛ استنبرگ، 1983دانان ) گاردنر،  يتئور ينکه بعضياول ا

 يکه در آزمون ها gن کرده اند که عامل ي( ب1999، 1997

ن آزمون ها ين است که ايد به خاطر ايآ يبه دست م يهوش

ل محدود ياز تحص يخاص يو رده ها يف ساختگيتکال يبه بعض

که دامنه  يشده اند. آنها در ادامه ذکر کردند که زمان

نشان  gرند عامل يف مورد استفاده قرار گياز تکال يعيوس

 يلينکه اگر نشان داده شود خيا ايداده نخواهد شد و 

ن عامل ي( ادعا کرد که ا1998نکه جنسن )يدوم ا ف است.يضع

g يبرا ياصل يه يدارد که خودش را به عنوان پا ليتما 

 نشان دهد.  ياضير يها ييتوانا

 :يه ذهنياول يها ييتوانا هينظر

ه ذهن را ياول يها ييتوانا ي( تئور1938تورستون )   

 يعيبه طور وس ين تئوريشنهاد کرد. اگر چه امروزه ايپ

 ين تئوريا يفرم ها يده قرار نگرفته است، ولمورد استفا

ن يهستند. همچن يمعاصر امروز يها ياز تئور يارياساس بس

هستند  يهوش امروز ياز آزمون ها يارياساس بس ين تئوريا
1- Magnetic resonance imaging     2- Averaged evoked potential    3- Positron- emission tomography 



( داده 1938ار مردم قرار دارند. تورستون )يکه در اخت

را  يا ذهنيه ييآزمون مختلف از توانا 56حاصل از  يها

عامل  يجه گرفت که تا حدوديل کرد و نتيله و تحيتجز

ممکن است که  ي( در آنها  وجود دارد و لgهوش ) يعموم

ت باشد. با يز و کم اهميده ناچيک پدي ين عامل عموميا

 ييتوانا 7ذهن  يها ييتوانا ين نکته در تئوريتوجه به ا

شخص  يين فاکتور شامل تواناي: ايدرک کالم -1 وجود دارد:

ل ياز قب يياست، که توسط آزمون ها يکالمدر درک عناصر 

ن ي: ايکالم ياليس -2 شود. يده ميدرک خواندن و لغات سنج

گر عناصر يد کلمات و جمالت و ديشامل سرعت تول ييتوانا

خواندن ل ياز قب ييباشد، که توسط آزمون ها يم يکالم

د کلمات را در يا نامه ها که سرعت توليمتون کتاب 

محاسبه:  -3 شود. يم يريند اندازه گسنج يجمله م يابتدا

 يو حل مسائل عدد يع عدديشامل محاسبه سر يين توانايا

 يريشامل سرعت غلط گ يين توانايسرعت ادراک: ا -4 ساده.

استدالل  -5 لغات و اعداد است. يشخص و سرعت بازشناس

و  يسازمان ده يالزم برا يي(: توانا ياسي) ق يياستقرا

از  ييدر کل. توسط آزمون ها يخاصز ياستدالل در مورد چ

کردن  ياعداد و طبقه بند يها يلغات، سر يها يل سريقب

 يين تواناي: اييتجسم فضا -6 شود.  يده ميکلمات سنج

 ينکه چطور قطعه هايشامل تجسم اشکال، چرخش اشکال و ا

به  يم که شکل مناسبيک معما را در کنار هم قرار دهي

که در هندسه به کار  ييامثال آزمون ه يد. برايوجود آ

استفاده شده است. امروزه  ييرفته اند از تجسم فضا

 ياستفاده نم يک فرم اصليتورستون اغلب به عنوان  يتئور

ل يهوش از قب يها يتئور يبرا يه ايبه عنوان پا يشود ول

مدرن گاردنر  يها يو تئور يسلسله مراتب يها يتئور

 رود. ي( به کار م1983)
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Abstract:  

The supplement and the investigation of the computriezd instrument for 

scholastic aptitude in first grade high school student was the main aim in at 

the present stydy. The research methiod was descriptive and psychometric. 

The statistical society of this research was the all of student that engage in 

first and second high schools in Ardabil city (N= 3000 student). The sample 

size was 840 student ( 600 students in first grade and 240 student in second 

students). The raw data were analyzied by factor analysis , dicrminant 

analysis and multiple analysis of variance. In this test there were seven 

subtests included  abstract reasoning, spatial ability, reasoning on picture , 

numerical reasoning, mental rotation, verbal comprehension, verbal fluency 

in each subtests  15 items. The results indicated that the test in 67/9 percent 

successfully discriminate the students of mathematic- physic and ….. and 

experimental science , but this result is not soficeintly in human science 

studnes. The corobach,s alpha coefficient was 0/87/5 and its reliability with 

test- retest was 0/75 and the validity of the test with syncronoth method was 

0/70/5 . also, the results revealed that the boys in comparision with the girls 

students are better in subtests abstract reasoning, ,spatial ability, reasoning 

on picture , numerical reasoning and mental rotation ( P≤0/001) and the girls 

in comparision with  the boys students are better in subtests verbal 

comprehension and verbal fluency (P≤0.05).  
 

 


