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چكيده
 پایه و اساسی را برای تشخیص تواناییها و استعدادهای متفاوت پیریزی میکند؛ اما ارزیابی هوشهای چندگانه کاری، نظریه گاردنر:زمينه
.بسیار دشوار است و ابزارهای موجود از درستیآزمایی و قابلیت اعتماد مطلوبی برخوردار نیستند و بر اساس فرهنگ ایرانی طراحی نشدهاند
. بررسی و انطباق مؤلفههای سنجش هوشهای چندگانه با نگاه بومی برای دانشآموزان دوره اول ابتدایی بود، هدف پژوهش حاضر:هدف
 جامعة آماری را معلمان. طرح حاضر از نظر هدف جزو طرحهای تحقیق و توسعه و از نظر شیوة گردآوری دادهها از نوع توصیفی است:روش
 نفر بهصورت در دسترس انتخاب903 ، در شهرستان تهران تشکیل میدهند که از آن میان0911 دورة اول مقطع ابتدایی شاغل به تدریس در سال
 نتایج تحلیل عاملی نشان داد ساختار هشت مؤلفهای بر اساس روش تعمیمیافته کمترین مجذورات و روش ایکوامکس: يافتهها.شدند
 تحلیل عاملی تأییدی نشانگر آن بود که ساختار تحلیل عاملی اکتشافی از شاخصهای.مناسبترین و سادهترین ساختار برای این دادهها است
 (هوش1/91  خرده مقیاسها از ضرایب همگونی درونی مناسبی برخوردارند و دامنة آنها بین، افزون بر آن.مناسب برازش برخوردار است
 نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که با توجه به ویژگیهای روانسنجی، بهطورکلی: نتيجهگيری. (هوش بین فردی) است1/12 موسیقیایی) تا
 از آن میتوان برای شناسایی هوشهای چندگانه دانشآموزان،مطلوب فرم معلم مقیاس هوشهای چندگانه برای دانشآموزان دوره اول ابتدایی
. معلم، دانشآموزان دورة اول مقطع ابتدایی، هوشهای چندگانه: واژه كليدها.در مجموعههای آموزشی در جامعة ایرانی استفاده کرد
Background: Theory of Gardner provides a basis for identifying different capabilities and talents, but it is very
difficult to assess multiple intelligences and the existing tools do not have the desired validity and reliability and
are not designed based on Iranian culture. Aims: The present study aims to examine and adapt multiple
intelligences assessment components for Iranian primary school students. Method: The present study is research
and development, and descriptive in terms of purpose and data collection method respectively. The population
consists of Tehrani first, second, and third-grade teachers in the school year of 2020 from which, 318 teachers
were selected by available sampling. Results: Explanatory factor analysis showed eight-component-structure
based on generalized least squares and equamax rotation is the best structure. Confirmatory factor analysis
indicated explanatory factor analysis has good fit indexes. Besides, the subscales have sufficient internal
consistency and range between 0/79 (Musical Intelligence) to 0/92 (Interpersonal Intelligence). Conclusions: In
sum, results show regarding the optimal psychometric properties of the Multiple Intelligence Scale for Iranian
Primary School Students-Teacher Form, it could be used for identifying multiple intelligences of students in
educational settings in Iranian society. Key Words: Intelligence, multiple intelligence, scale, elementary school
students, teachers.
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مقدمه

طریق بلوغ تحول میکنند و قدرتمندتر میشوند .بهعبارتدیگر،

در زمان ورود به دبیرستان ،دانشآموز قرار است حوزهای را

انسان ها واجد این ظرفیت هستند که بسته به محیط اجتماعی خود،

انتخاب کرده و انتخابهای شغلیاش را بسازد .اما این مرحله به

باهوشتر باشند.

دلیل عدم آموزشهای شغلی در سطح ابتدایی ،برای کودک بسیار

جهتگیریهایی که بهتازگی در حوزة تیزهوشی پدید آمده

دشوار است .دانشآموزان برای تصمیمگیری نیاز به راهنمایی دارند

است به استفاده از ابزارهای سنجش جامع در ارزیابی طیف وسیعی

و نیازمندند که با استعدادهای خاص خود آشنا شوند (ذبیحی جاللی

از تواناییهای افراد تأکید دارند (کالرو و گارسیا  -مارتین.)2100 ،

زواره ،کاظمیان و کسایی .)0911 ،دانشآموزان متفاوت هستند،

ارزیابی تشخیصی نیز بهطور معمول نیازمند پروتکلهایی میشود که

بنابراین دنیای پیرامون خود را متفاوت مشاهده میکنند (بهرامی،

فرای رویآورد آزمونهای هوشی سنتی باشد و شامل سایر مؤلفهها

2100؛ به نقل از هاشمی ،عینی و تقوی0911 ،؛ مویرون،

یا ویژگیهای مرتبط با ظرفیتهای باال در ارتباط باشد (رنزولی و

السکوفسکی و نیمال2121 ،؛ دایجرت و جاروز2121 ،؛ الوی و

گاسر .)2105 ،به علت این چندبعدی بودن و پیچیدگی تیزهوشی و

ورسپور .)2101 ،در تالش برای کشف استعدادها و میزان بهرة

استعداد ،محققان فرآیند وسیعی از شناسایی را پیشنهاد دادهاند که

هوشی نخستین آزمونهای هوشی شکل گرفت (ریم ،سیگل و

مبتنی بر تمام منابع اطالعاتی در دسترس باشد و از چندین معیار

دیویس2103 ،؛ کواکس و کانوی2101 ،الف؛ گیزاینر2101 ،؛

همانند آزمونهای استاندارد و ابزارهای غیر رسمی (سیاهههای معلم

کواکس و کانوی2101 ،ب).

و والد ،پرسشنامهها ،برآیندهای مدرسه و کارپوشهها) تشکیلشده

دهها سال پس از شکلگیری نخستین آزمونهای هوشی ،هوارد

باشد .یك فرآیند جامع بهترین فرآیند برای شناسایی کودکان

گاردنر پیشنهاد داد که ممکن است چندین قسم از هوش وجود

تیزهوش در نظر گرفته میشود (رنزولی و گاسر .)2105 ،تشخیص

داشته باشد (گاردنر .)2100 ،نظریة هوشهای چندگانه توسط هوارد

چندین دیدگاه و استفاده از بسیاری از منابع اطالعاتی میتواند

گاردنر و در سال  0139پیشنهاد شد تا مفهوم هوش را تعریف کند و

سنجش تیزهوشی را بهبود بخشد ،تعداد مثبتهای کاذب و

این موضوع را مورد تردید قرار دهد که آیا ابزارهای فعلی که برای

منفیهای کاذب را در فرآیند شناسایی کاهش دهد و شناسایی انواع

سنجش هوش مورداستفاده قرار میگیرند ،علمی هستند .بر طبق این

متفاوت استعدادها را میسر سازد .برای نمونه ،استرنبرگ ()2101

مفهوم ،فردی که زودتر از سایر کودکان به توانایی ضرب و تقسیم

فردی را مثال میزند که هوش تحلیلی باالیی دارد (اما در سایر

دست مییابد ،ضرورتاً از سایر کودکانی که در این زمینه

حوزهها تیزهوش نیست) و در آزمونهای استاندارد و فعالیتهایی

مشکلدارند باهوشتر نیست .کودک دوم ممکن است در سایر

که نیازمند استدالل تحلیلی است عملکرد خوبی داشته باشد .از

زمینه های هوشی قوی باشد و بنابراین مواد درسی را از طریق سایر

سوی دیگر فردی که خالق است ممکن است ایدههای جدید،

رویآوردهای آموزشی به روش بهتری بیاموزد و در زمینهای غیر از

متفاوت و اصیلی را بپروراند و لزوماً عملکرد خوبی در آزمونهای

ریاضیات برتری خود را نشان دهد و حتی ممکن است به پدیدة

استاندارد نداشته باشد (از این جهت که آزمونهای استاندارد بیشتر

ضرب و تقسیم به شیوة عمیقتری بنگرد .این امر ممکن است

بر توانشهای تحلیلی در افراد تأکید دارند) .این واقعیت ،اهمیت

موجب شود وی ظاهراً دیرآموز به نظر رسد ،درصورتیکه هوش

ارزیابی جامع را نشان میدهد که عدم تجانس در افراد تیزهوش و با

ریاضی باالتری را نسبت به کودکی که فرآیند ضرب و تقسیم را

استعداد را موردبررسی قرار میدهد و همچنین عوامل فرهنگی و

سریعتر میآموزد داشته باشد (چان.)2115 ،

زبانی را مورد نظر قرار میدهد.

بر طبق نظر گاردنر ( ،)2100هوش ترکیبی از تواناییها است

مروری بر پیشینة تحقیق نشان میدهد که بیشتر نظامهای

که در بخشهای مختلفی از مغز جای گرفتهاند و برخالف گفتة

شناسایی که تنها مبتنی بر ابزارهای هوشی هستند ،زمانی دانشآموز

سایر نظریهپردازان ،تنها یك هوشبهر نیست .این هوشها میتوانند

را تیزهوش معرفی میکنند که نمرة وی دو انحراف معیار باالتر از

هم در ارتباط با یکدیگر و هم بهطور مستقل عمل کنند .مهمترین

میانگین باشد (دو کاسیا ناکانو ،پریمی ،دو خسوس ریبریو و آلمیدا،

ویژگی این هوشها آن است که تنها ذاتی و ارثی نیستند ،بلکه از

 .)2102بر اساس یافتههای لیشتنبرگر ،ولکر ،کافمن و کافمن
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( ،)2112نقاط برشی که برای ابزارها تعیین میشوند بحثبرانگیز

بودند .این نتایج حاکی از آن است که همپوشانی نسبتاً باالیی میان

هستند ،زیرا بر طبق نیازهای محلی و بهصورت دلخواهی تعیین

خرده مقیاسها وجود دارد .بهعنوانمثال ،خرده مقیاس طبیعتگرایی

میشوند ،بنابراین ،یکی از محدودیتهای مهمی که در این حوزه

با تمام خرده مقیاسها همبستگی باالیی داشت درحالیکه همبستگی

وجود دارد ،فقدان توافق در مفهوم تیزهوشی و شناسایی تیزهوشان

آن با خرده مقیاس زبانی متوسط بود .این شواهد نشانگر یك هوش

است (لیشتنبرگر و همکاران .)2112 ،در ادامه به برخی از ابزارهای

عمومی و نه چندین قسم از هوش است .تحقیقات حاکی از آن

رایج در حوزة هوشهای چندگانه اشاره میشود.

است که این مقیاس درستیآزمایی و قابلیت اعتماد ضعیفی دارد.
این ابزار نیازمند اصالح و آزمون تجربی است (فرنهام.)2111 ،

یکی از ابزارهایی که در پژوهشهای متعدد برای سنجش
هوشهای چندگانه مورد استفاده قرارگرفته است ،زمینهیابی هوش

در حال حاضر ،ابزاری که برای شناسایی دانشآموزان تیزهوش

چندگانه 0است که برای شناسایی هوشهای چندگانة گاردنر

و با استعداد در کشور مورداستفاده قرار میگیرد ،مقیاس شناسایی

طراحی شده است .این ابزار برای استفاده در موقعیتهای یادگیری

دانشآموزان با استعداد طرح شهاب است .این مقیاس برای مشاهده

ابزاری 2و نه در موقعیتهای بالینی طراحیشده است؛ بدین معنی

و ارزیابی معلم از تواناییهای دانشآموزان در زمینههای استعداد

که برای جمعآوری اطالعات خود گزارشی تدوینشده است

کالمی ،ریاضی ،هنری ،فضایی ،حرکتی  -ورزشی ،اجتماعی،

(بلیك و موتون )0192 ،تا به دانشآموزان در فرآیند فراشناختی

فرهنگ دینی و علوم است .این مقیاس 00 ،گویة استعداد کالمی،

تأمل در مورد نحوة یادگیریشان کمك کند .نتایج تحلیل عاملی

 09گویة استعداد ریاضی 02 ،گویة استعداد هنری 00 ،گویة استعداد

این مقیاس حاکی از آن بود که ساختار هشت عاملی با استفاده از

فضایی 00 ،گویة استعداد حرکتی  -ورزشی 01 ،گویة استعداد

روش تحلیل مؤلفههای اصلی توانست  01/90درصد از واریانس را

اجتماعی 02 ،گویة استعداد فرهنگی دینی و  00گویة استعداد علوم

تبیین کند .قابلیت اعتماد هرکدام از خرده مقیاسهای زمینهیابی

را میسنجد و گویهها از صفر تا چهار درجهبندیشدهاند و در

هوش چندگانه عبارتاند از :بدنی  -جنبشی1/39 ،؛ کالمی1/95 ،؛

مجموع شامل  3خرده مقیاس و  011گویه است .این مقیاس توسط

وجودی ،1/99 ،بین فردی1/92 ،؛ درون فردی1/22 ،؛ طبیعتگرا،

ضیایی مؤید ،آسایش ،الری ،مینایی و همتی فر (0911؛ به نقل از

1/20؛ منطقی  -ریاضی1/51 ،؛ موسیقیایی ،1/51 ،و بینایی1/51 ،

آیتی ،اسدی یونسی و آزادگان )0912 ،و آیتی و همکاران (0910؛

(مك کلیالن و کانتی .)2113 ،بر اساس یافتههای دولیس (،)2102

به نقل از آیتی و همکاران )0912 ،در قالب طرح پژوهشی بنیاد ملی

آلفای کرونباخ اگر بین  1/51تا  1/21قرار گیرد ،بسیار ضعیف

نخبگان ،بر اساس الگوی گانیه ( )2111که شامل تواناییهای هوش،

خواهد بود و با توجه به اینکه سه خرده مقیاس منطقی-ریاضی،

خالقیت ،امور اجتماعی ،حواس ،مهارگری عضالنی و حرکتی

موسیقیایی و بینایی در این دامنه قرار میگیرند ،در مورد قابلیت

بوده ،طراحی شده است .از جمله مشکالت مقیاس شناسایی

اعتماد این مقیاس تردیدهایی وجود دارد.

دانشآموزان با استعداد طرح شهاب میتوان به نبود مؤلفههایی

یکی دیگر از مقیاسهایی که برای سنجش هوشهای چندگانه

همچون مؤلفههای موسیقیایی ،درون فردی و طبیعتگرایی اشاره

مورد استفاده قرار میگیرد ،مقیاس هوشهای چندگانه( 9هاسلبائر،

کرد .یکی دیگر از مشکالت این طرح آن است که این مقیاس تنها

 )2115است .این مقیاس ،دارای  91سؤال است که شرکتکنندگان

بر روی دانشآموزان چهارم ابتدایی قابلیت اجرا دارد و تنها توسط

در یك مقیاس هشت درجهای از ( 3کامالً موافقم) تا ( 0کامالً

معلم اجرا میشود.

موافقم) به آن پاسخ میدهند .فرنهام ( )2111نشان داد که از 23

یکی دیگر از ابزارهایی که برای سنجش هوشهای چندگانة

همبستگی درونی که در این مقیاس مورد آزمون قرار گرفت ،پنج

دانشآموزان طراحیشده است ،آزمون هوش چندگانة گاردنر است

همبستگی باالتر از  1/01بودند و هفت همبستگی بین  1/21تا 1/91

که داوریبینا ،پاشاشریفی و رضاخانی ( )0910آن را ساخته و
ویژگیهای روانسنجی آن را مورد بررسی قرار دادهاند .در این
پژوهش از  990دانشآموز دبیرستانی از محدودة شمال ،مرکز و

1.

)The Multiple Intelligence Survey (MIS
instrumented learning
)3. Multiple Intelligences Test (MIT
2.

جنوب هر تهران بهعنوان نمونه برای درستیآزمایییابی و قابلیت
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اعتمادیابی و هنجاریابی استفادهشده است .قابلیت اعتماد پرسشنامه

(تعداد کل =  2200نفر) .این مقیاس دارای سه فرم «همهچیز درباره

 031سؤالی بر اساس آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای

من« ،»2دیدگاه من »9و «فرزند خردسال من »0است که به ترتیب

طبیعتگرایی  ،1/32درون فردی  ،1/92میان فردی ،1/32

دارای  91 ،19و  91گویه هستند .یافتههای تحلیل عاملی اکتشافی

موسیقیایی  ،1/31بدنی  -جنبشی  ،1/39دیداری-فضایی ،1/31

این پژوهش حاکی از وجود هفت عامل بود و مقدار آلفای کرونباخ

منطقی  -ریاضی  ،1/39کالمی  1/32و کل آزمون  1/12برآورد

برای عاملهای آن از ( 1/39هوش بدنی  -جنبشی) تا ( 1/10هوش

شده است .تحلیل عاملی نشان داده است که خرده مقیاسهای

درون فردی) بود .این مقیاس با وجود اینکه رایجترین مقیاس برای

طبیعتگرایی دارای  9عامل و  05سؤال ،درون فردی  0عامل و 05

سنجش هوشهای چندگانه دانشآموزان  0تا  00سال است،

سؤال ،میان فردی  0عامل و  00سؤال ،موسیقیایی  9عامل و 05

محدودیتهایی دارد که در ادامه بدانها اشاره میشود .نخستین

سؤال ،بدنی جنبشی  0عامل و  03سؤال ،دیداری  -فضایی  2عامل و

ایرادی که بر این مقیاس وارد است این است که در تحلیل عاملی

 22سؤال ،منطقی ریاضی  0عامل و  02سؤال ،کالمی  0عامل و 09

اکتشافی که بر روی این مقیاس انجامشده است ،این مقیاس تنها

سؤال دارند .بر این اساس پرسشنامهای  092سؤالی بهدستآمده

دارای هفت عامل مکنون است درصورتیکه برطبق نظر گاردنر،

است .ضریب قابلیت اعتماد مجدد هر خرده مقیاس عبارت بود از:

مقیاسی که برای سنجش هوشهای چندگانه طراحی میشود باید

طبیعتگرایی  ،1/31درون فردی  ،1/90میان فردی ،1/90

تمام این هشت مؤلفه را بسنجد (گاردنر .)2100 ،یکی دیگر از

موسیقیایی  ،1/35بدنی  -جنبشی  ،1/31دیداری  -فضایی ،1/91

ایراداتی که بر این مقیاس وارد است آن است که هرکدام از

منطقی-ریاضی  ،1/91کالمی  1/30و کل آزمون  .1/15یکی از

گویههای این مقیاس دارای سیستم درجهبندی مخصوص به خود

مشکالت عمده این مقیاس آن است که از یك نمونه برای

هستند و با توجه به طول زیاد این مقیاس ،تکمیل آن زمان زیادی را

درستیآزمایییابی و قابلیت اعتمادیابی استفاده میکند که همین امر

از والدین میگیرد.

موجب میشود در مورد نتایج درستی آزمایی یابی و قابلیت

یکی دیگر از مقیاسهایی که برای سنجش هوشهای چندگانه

اعتمادیابی تردیدهایی پیش آید (خینه .)2113 ،افزون بر آن ،این

دانشآموزان  0تا  2سال طراحیشده است ،مقیاس «اولویتهای

پرسشنامه تنها بر روی دانشآموزان پایة دهم و یازدهم قابل

هوشهای چندگانه »5یا تیمی است .این مقیاس در کتابچهای با

کاربست است.

عنوان «سیاهة هوشهای چندگانة تیل» معرفی شد (تیل .)0112 ،نوع

یکی از ابزارهایی که برای سنجش هوشهای چندگانه کودکان

روش تحقیق مورد استفاده برای ساخت این ابزار مشخص نیست.

 0تا نوجوانان  00ساله طراحیشده است «مقیاس سنجش تحولی

این ابزار شامل  23جفت تصویر سیاهوسفید از پانداها است که

هوشهای چندگانه برای کودکان »0یا میداس است .این مقیاس در

مشغول فعالیتهای متنوعی هستند (برای مثال کتابخوانی و اسکیت

سال  0119و در مقالهای با عنوان «ساخت و درستیآزمایی مقیاس

سواری) .هر فعالیتی مربوط به یکی از هفت قسم از هوشهای

هوشهای چندگانه برای کودکان» برای کودکان مهدکودکی تا

چندگانه است و دانشآموزان تصویری را که توصیفگر عالیق

پایه هشتم ( 0تا  00سال) معرفی شد (شیرر .)0119 ،روش تحقیق

آنها است گزینش میکنند .این ابزار برای سنجش هوشهای زبانی،

مورد استفاده در این پژوهش مشخص نشده است (شیرر.)0119 ،

منطقی  -ریاضی ،دیداری  -فضایی ،موسیقیایی ،بدنی  -جنبشی،

برای بررسی ویژگیهای روانسنجی این ابزار از  012والد کودکان

بینفردی و درونفردی طراحیشده است .دانشآموزان این فرصت

مقطع مهدکودک 055 ،والد مقطع اول ابتدایی 003 ،والد مقطع دوم

را دارند که هر قسم از هوش را هشت بار گزینش کنند .برای

ابتدایی 052 ،دانشآموز مقطع سوم ابتدایی 030 ،دانشآموز مقطع

بررسی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس از  233دانشآموز

چهارم ابتدایی 233 ،دانشآموز مقطع پنجم ابتدایی 002 ،دانشآموز
مقطع ششم ابتدایی و  205دانشآموز مقطع ششم ابتدایی استفاده شد

2.

All about me
3. My views
4. My young child
5. Multiple intelligence preferences

1.

The Multiple Intelligence Developmental Scales for
)Children (MIDAS-for-KIDS
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مجتبی مهدوی و همکاران

استفاده شده است (مك ماهون ،روز و پارکر .)2110 ،قابلیت اعتماد

دراینباره که آیا هفت سکه کمتر از هشت سکه است ،اختالفنظر

این مقیاس در پژوهش تیل ( )0115برای هرکدام از مقیاسها از

داشته باشند (جنسن.)2105 ،

 1/01تا  1/33است و در پژوهش مك ماهون و همکاران ( )2110از

در تأیید آنچه گفته شد ،فاسکو ( )2110عنوان میکند که

 1/22تا  1/20است .شاید الزم به ذکر نباشد که قابلیت اعتماد این

ارزیابی هوشهای چندگانه کاری بسیار دشوار است و ابزارهایی

خرده مقیاسها بسیار ضعیف است و از سوی دیگر ،این مقیاس تنها

که در این حوزه توسعهیافتهاند مشکالتی دارند .تحقیقات بیشتری

هفت قسم از هوش را میسنجد.

برای ساخت ابزارهایی که از قابلیت اعتماد باال و درستیآزمایی

یکی دیگر از مسائلی که در رابطه با مقیاسهای کنونی هوشی

مناسبی برخوردار باشند نیاز است تا کودکان بر اساس نظریة

باید مورد توجه قرار گیرد ،بحث درستیآزمایی بین فرهنگی و

هوشهای چندگانه شناسایی شوند .با توجه به اینکه ابزارهای

اهمیت آن است .جهان ما متنوع و متکثر شده است .برخی از این

موجود از درستیآزمایی و قابلیت اعتماد مطلوبی برخوردار نیستند و

تنوعات درونزا و برخی دیگر برونزاست .کشور ایران با داشتن

بر اساس فرهنگ ایرانی طراحی نشدهاند ،امروزه این نیاز احساس

رنگینکمانی از فرهنگهای مختلف یکی از کشورهای درونزاست

میشود که تحقیقات جدیدی در رابطه با طراحی و اجرای

(صادقی0910 ،؛ به نقل از شهاب لواسانی ،صباغیان و احمدبیگی،

آزمونهای هوشی مبتنی بر هوشهای چندگانه صورت گیرد .در

)0911؛ بنابراین ،در زمان اجرای هر مقیاسی باید به این نکته توجه

نتیجه ،پژوهش حاضر در نظر دارد تا منطبق بر نظریة هوش چندگانه

شود که رویآوردی که برای اجرا و شناسایی افراد در این مقیاس

گاردنر و متناسب با ویژگیهای فرهنگ ایران ،مقیاس بومی که از

وجود دارد ،آیا با نیازهای آن منطقه یا قوم سازگار است یا خیر

درستیآزمایی و قابلیت اعتماد مناسب برخوردار باشد برای سنجش

(جنسن .)2105 ،با توجه به اینکه مقایسة عملکرد افراد در سنین

هوشهای چندگانة دانشآموزان دورة اول ابتدایی طراحی نماید.
روش

مختلف بخش استانداردی در روانشناسی است ،مقایسة عملکرد
افراد در فرهنگ های متفاوت نسبتاً نادر است و ترکیبی از این دو

طرح حاضر از نظر هدف جزو طرحهای تحقیق و توسعه و از

بهندرت یافت میشود (هان .)2105 ،تفاوت در عملکرد فرهنگی

نظر شیوة گردآوری دادهها از نوع توصیفی است .جامعة هدف طرح

فرد تنها محدود به راهبردها و آیینهای رفتاری نیست ،بلکه در

حاضر از دو بخش متخصصان و معلمان تشکیلشده است؛ بهعبارت

تواناییها و اولویتهای شناختی افراد نیز بروز پیدا میکند –

دیگر ،در مراحل اولیه طرح بهمنظور دستیابی به الگوی هوشهای

بهعبارتدیگر ،راه و روشی که با استفاده از آن ترجیح میدهیم تا

چندگانه از جامعة معلمان استفاده شد .در ادامه نیز برای بررسی

اطالعات را پردازش کنیم (هان .)2105 ،متعاقباً دو انسانی که در

درستیآزمایی و قابلیت اعتماد از معلمان و متخصصان بهره گرفته

یكزمان و در یك مکان قرار داشته باشند ممکن است یك آزمونه

شد .لذا در این وهله نیز جامعة آماری را کلیة معلمان دانشآموزان

را به شیوههای متفاوتی انجام دهند .اگر چنین تغییراتی در تواناییها

مقطع دوره اول ابتدایی استان تهران تشکیل دادند که در سال

و اولویتهای شناختی نهتنها از یك فردی به فرد دیگر ،بلکه از

تحصیلی  0913-11شاغل به تحصیل در مدارس تحت پوشش

جامعهای به جامعة دیگر روی میدهد ،از آن با عنوان تغییرات بین

وزارت آموزش و پرورش ایران بودند .نمونة پژوهش حاضر را 01

فرهنگی عملکرد شناختی یاد میشود (هان .)2105 ،تغییرات بین

نفر از متخصصان حوزة هوشهای چندگانه ،و  903نفر از معلمان

فرهنگی عملکرد شناختی در بزرگساالن در حوزههای متفاوتی

دانشآموزان مقطع دورة اول ابتدایی استان تهران تشکیل دادند که با

موردبررسی قرارگرفته است که نشانگر آن است که انسانها بیش از

روش نمونهگیری در دسترس 0و نمونهگیری هدفمند 2گزینش

آنچه انتظار میرود از هم متفاوت هستند (جنسن .)2105 ،برای

شدند .نحوة تعیین حجم نمونه در ادامه ارائهشده است.

مثال ،افراد از پیشینههای فرهنگی متفاوت ممکن است در مورد

بنا به نظر کامری و لی ( )0112اندازه نمونه  211نفری برای

اینکه کدام دو خط بلندتر هستند اختالفنظر داشته باشند ،آنها

انجام تحلیل عاملی اکتشافی مناسب است .بر اساس یافتههای

ممکن است در مورد اینکه آیا سبز و آبی دو رنگ متفاوت هستند یا

1.

Convenient sampling
2. Purposive sampling

مشابه هم هستند تفاوت دیدگاه داشته باشند ،یا حتی ممکن است
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محققان ،در تحلیل عاملی تأییدی نیز ،هر اندازه که تعداد گویههای

عمیق با معلمان از طریق مطالعة پدیدارشناسی 0با رویآورد ون

هر خرده مقیاس افزایش یابد ،به تعداد کمتری نمونه نیاز خواهد بود

مانن 2تعریف شد .در این مرحله ،با توجه به هدف مطالعه،

(کریازوس .)2103 ،برای مثال ،مدل تحلیل عاملی تأییدی که در هر

شرکتکنندگان براساس نمونهگیری هدفمند از بین معلمان گزینش

خرده مقیاس 2 ،الی  02متغیر دارد را میتوان با  51نفر نمونه مورد

شدند .فرآیند گزینش نمونهها تا آنجا ادامه یافت که در جریان

آزمون قرار داد ،درحالیکه برای مدلی که در هر عامل 9 ،الی 0

کسب اطالعات هیچ دادة جدیدی پدیدار نشد و به عبارتی دادهها به

متغیر دارد ،بیش از  011نفر نمونه نیاز خواهد بود (مارش و هاو،

اشباع رسید .مصاحبه با توجه به میزان تحمل ،اطالعات و تمایل

 .)0111در نهایت ،برای مدلی تحلیل عاملی تأییدی که در هر عامل،

شرکتکنندگان در یك یا چند نوبت انجام شد و مدت هر جلسه

 2متغیر را جایداده است ،بیش از  011نفر نمونه نیاز خواهد بود

نیز به عوامل فوق و موافقت دو طرف بستگی داشت .مصاحبهها

(مارش و هاو0111 ،؛ بومسما و هوگلند .)2110 ،با توجه به اینکه

روی نوار کاسب ضبطشده و بالفاصله پیاده و سپس تجزیهوتحلیل

هدف از پژوهش حاضر آن بود که در هر عامل ،بین  2تا  02متغیر

شد .پس از تهیة بانك سؤاالت ،بهمنظور بررسی درستیآزمایی

لحاظ شود 51 ،نفر نمونه نیاز شد ،اما برای افزایش قابلیت اعتماد

محتوایی و بهجهت جهت حصول اطمینان از وجود ساختار نظری در

نتایج پژوهشی ،از نمونه  013نفری استفاده شد .معیارهای ورود به

مقیاس ،از ده نفر از متخصصان حوزه هوشهای چندگانه (اعضای

پژوهش عبارت بودند از :داشتن سالمت جسمانی و روانی و رضایت

هیئتعلمی دانشگاه) خواسته شد بررسیهای الزم را در خصوص

برای شرکت در پژوهش و معیارهای خروج نیز عدم تمایل به

درستیآزمایی محتوایی مقیاس انجام دهند .برای این امر از دو روش

همکاری با پژوهشگر بود .جهت رعایت مالحظات اخالقی به افراد

الوشه ( )0195و والتس و بازل ( )0139استفاده گردید .در روش

اطمینان داده شد که در وهلة نخست ،اطالعات آنها محرمانه باقی

الوشه ،ضرورت وجود هر سؤال توسط یك پرسشنامة نظرسنجی سه

بماند و همچنین به آنها اطمینان داده شد که در صورت نیاز و تمایل

گزینهای «ضرورتی ندارد»« ،ضروری نیست ولی مفید است» و

میتوانند برای اطالع بیشتر در مورد دانشآموزانشان نتایج آزمون را

«ضروری است» مورد سؤال قرار میگیرد (الوشه  .)0195در این

دریافت نمایند .کد اخالقی پژوهش حاضر  0022بود که پس از

روش برای تحلیل نتایج ،از دو مقیاس «نسبت درستیآزمایی

کسب مجوزهای الزم تحت شمارة ثبتی  9022/0/0202/130192در

محتوایی »9و «شاخص درستیآزمایی محتوایی »0استفاده میشود که

تمام مراحل پژوهش رعایت شد .بنابراین ،در پژوهش حاضر01 ،

مقیاس نسبت درستیآزمایی محتوایی از طریق فرمول ذیل محاسبه

نفر از معلمان برای دستیابی به الگوی هوشهای چندگانه و  01نفر

میشود »𝑛𝑒 « :معرف تعداد افرادی که گزینه «ضروری است» را

از متخصصان برای بررسی درستیآزمایی مقیاس هوشهای

گزینش کردهاند و « »Nمعرف تعداد کل متخصصهاست .شاخص

چندگانه به روش هدفمند و  913معلم بهصورت در دسترس گزینش

درستیآزمایی محتوایی از طریق محاسبه میانگین همة نسبتهای

شدند و فرم معلم مقیاس محقق ساخته را بهصورت آنالین تکمیل

درستیآزمایی محتوایی به دست میآید.
𝑛𝑒 − 𝑁/2
𝑁/2

کردند.
در نخستین مرحله اقدام به مطالعه پیشینة تحقیق و جستجوی

= 𝑅𝑉𝐶

در روش «والتس و بازل» برای بررسی درستیآزمایی محتوایی

مقیاسها و آزمونهایی شد که در این زمینه موجود هستند .دادههای

سؤاالت مقیاس هوشهای چندگانه از لحاظ ارتباط ،وضوح و

کیفی پژوهش حاضر در این مرحله از پژوهشهای هاسلبائر

سادگی از یك پرسشنامه نظرسنجی که دارای گزینههایی با مقیاس

( ،)2115شیرر ( ،)0119کلبانی و الوحایبی ( ،)2105تیل ( )0112و

لیکرت است (برای مثال از جهت وضوح گزینههای «واضح نیست»،

آرمسترانگ ( )0110اخذ شدند .سپس گویههایی که بیشترین

«نسبتاً واضح است»؛ «واضح است» و «کامالً واضح است») استفاده

تناسب را داشتند گزینش شدند و در کنار گویههای پیشنهادی
معلمان (ده نفر از معلمان) ،بانك سؤاالت حاوی  099گویه را

1.

Phenomenology
2. Van Manen
3. Content Validity Ratio
4. Content Validity Index

تشکیل دادند.
گویههای پیشنهادی معلمان با استفاده از مصاحبه بدون ساختار و
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میشود .برای تحلیل نظرات از دو مقیاس «شاخص درستیآزمایی

سؤال کمتر از مقدار قابلقبول یعنی ( 1/91هیرکاس ،اشمیدلچنر و

محتوایی در سطح گویهها »0و «شاخص درستیآزمایی محتوایی در

آکسا ) 2119 ،بود ،بنابراین از مقیاس کنار گذاشته شدند و در نهایت

سطح مقیاس »2استفاده میشود که شاخص درستیآزمایی محتوایی

 002گویه برای تحلیلهای بعدی موردبررسی قرار گرفتند.

در سطح گویهها از طریق تعداد متخصصانی که گزینه  9یا  0را

از میان شرکتکنندگان 099 ،نفر ( 00/5درصد) دارای مدرک

گزینش کردهاند نسبت به کل متخصصان محاسبه میشود .شاخص

کارشناسی و  090نفر ( 55/5درصد) دارای مدرک کارشناسی ارشد

درستیآزمایی محتوایی در سطح مقیاس نیز میانگین کل

بودند .میانگین سنی معلمان نیز  91سال بود.

شاخصهای درستیآزمایی محتوایی در سطح گویه است

تحلیل عاملی اکتشافی فرم معلم برای شناسایی تعداد عوامل

(اسکوایرز ،برونیل و آیکن .)2102 ،بهمنظور بررسی درستیآزمایی

نهفته اجرا شد .تعداد عوامل اولیه که توسط قانون کیزر  -گاتمن

ظاهری پرسشنامه ،از  21نفر از معلمان دربارة میزان سنجش مفهوم

(تاباخنیك و فیدل )2100 ،شناسایی شد 21 ،عامل بود که  90درصد

مورد نظر ،مناسب و قابلاستفاده بودن برای جامعه ایرانی ،قابلفهم

از واریانس را پوشش میداد .از جمله مفروضههای تحلیل عاملی

بودن برای معلمان دانشآموزان دورة اول مقطع ابتدایی ،مناسب

اکتشافی میتوان به رابطة خطی بین متغیرها ،نبود دادههای پرت،

بودن از لحاظ سنجش موضوع و شکل و ظاهر مقیاس هوشهای

توزیع بهنجار دادهها ،نبود هم خطی بودن در دادهها 9و عامل پذیری

چندگانه در یك پرسشنامه نظرسنجی که شامل سه گزینه «در حد

ماتریس دادهها اشاره کرد که هرکدام از آنها پیش از تحلیل اصلی

مطلوب»« ،در حد قابلقبول» و «غیرقابلقبول» بود نظرخواهی شد.

مورد بررسی قرار گرفت .با در نظر گرفتن این موضوع که حجم

در مرحلة بعد ،پس از درستیآزمایی محتوایی و ظاهری مقیاس

نمونه در حد خوبی (تاباخنیك و فیدل )2100 ،بود ،در نتیجه ،نیاز

هوشهای چندگانه ،بهمنظور بررسی اولیه پرسشنامه از نظر مدت

چندانی به بررسی بهنجاری توزیع دادهها وجود نداشت .البته

زمان مورد نیاز برای تکمیل و ایجاد تغییرات الزم ،این پرسشنامه

شایانذکر است که بررسی مالکهایی همچون چولگی و کشیدگی

توسط  21معلم اجرا شد .در نهایت ،بررسی درستیآزمایی سازهای

بهعنوان مالکی برای گزینش گویهها ،موجب بهبود شرایط برای

و قابلیت اعتماد پرسشنامه صورت گرفت.

برقراری مفروضه حاضر شده بود (تاباخنیك و فیدل .)2100 ،هم
خطی بودن رابطة بین متغیرها که یکی از مفروضههای تحلیل عاملی

يافتهها

اکتشافی بود ،با تمرکز بر بررسی توزیع نمودار پراکنش دو متغیری

در بررسی درستیآزمایی ظاهری ،پرسشنامه از لحاظ میزان
سنجش مفهوم مورد نظر ،مناسب و از نظر قابلاستفاده بودن برای

گویههای دارای کجی باال انجام شد (تاباخنیك و فیدل.)2100 ،

جامعه ایرانی ،قابلفهم بودن برای معلمان ایرانی ،مناسب بودن از

غربالگری دادهها بهمنظور شناسایی دادههای پرت و حذف آنها

لحاظ سنجش موضوع در حد مطلوب و قابلقبول گزارش شد،

از مجموعه دادهها منجر به برقراری مفروضه نبود دادههای پرت شد

براساس روش الوشه ( )0195حداقل و حداکثر میزان نسبت درستی

(تاباخنیك و فیدل .)2100 ،در ادامه ،به بررسی مجذور ضرایب

آزمایی محتوایی به ترتیب  1/01و  1/10به دست آمد و میزان

همبستگی چندگانه گویهها پرداخته شد .به دلیل آنکه کلیه این

شاخص درستیآزمایی محتوایی برابر با  1/30محاسبه شد .براساس

ضرایب از  1/31پایینتر بودند؛ نشانگر عدم وجود مشکل هم خطی

جدول الوشه برای تعیین حداقل ارزش نسبت درستیآزمایی محتوا

در بین دادهها بود .افزون بر آنچه گفته شد ،به دلیل آنکه مقدار

که میزان عددی آن از  1/22بیشتر بود ،معنیدار ()p< 1/15

شاخص کفایت نمونهبرداری کیسر – مایر  -الکین (کیزر )0190 ،به

ارزیابیشده و از آن حفاظت میشود (الوشه)0195 ،؛ بنابراین در

دست آمده برابر با  1/300و شاخص آزمون کرویت بارتتت

این مرحله  20گویه از تحلیل کنار گذاشته شدند.

(بارتت )0151 ،برابر  09022/139بود که با درجات آزادی 2291

در روش والتس و بازل ( )0139در بررسی از منظر وضوح،

در سطح  1/111معنادار بود؛ نشان از قابلیت عامل پذیری ماتریس

حداقل مقدار شاخص درستیآزمایی در سطح گویهها برای 01

مربوطه داشت (تاباخنیك و فیدل .)2100 ،در نتیجة آنچه گفته شد،

Item-level Content Validity Index
Scale-level Content Validity Index

1.
2.

linearity
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در مجموع ،مفروضههای انجام تحلیل عاملی برقرار بود.
جدول .0مؤلفهها و مجموع مجذور بارگذاری حاصل از تحلیل مؤلفههای مقیاس بومی هوشهای چندگانه
عامل

ارزش ویژه

درصد تبیین واریانس

درصدد تبیین واریانس تراکمی

ارزش ویژه حاصل چرخش

ارزش ویژه حاصل تحلیل موازی

یکم

23/99

20/02

20/02

9/15

2/11

دوم

2/29

2/22

22/99

2/22

2/35

سوم

9/22

2/30

21/50

2/00

2/95

چهارم

9/13

2/22

92/21

5/30

2/29

پنجم

9

2/53

90/91

5/99

2/51

ششم

0/29

0/00

92/21

5/53

2/52

هفتم

2/19

0/95

99/15

5/12

2/02

هشتم

2/00

2/01

01/12

0/32

2/91

در تحلیل عاملی اکتشافی ،تعداد عوامل هشت در نظر گرفته شد

بنتلر ،)0111 ،فاصلة اطمینان  91ریشه دوم مجذور خطای تقریب

و پس از آزمون تمام حاالت ممکن ،بهترین و مناسبترین ساختار

(هو و بنتلر ،)0111 ،ریشة میانگین مجذور باقیمانده استاندارد (هو و

بر اساس تحلیل موازی تعیین شد (جدول  .)0انجام تحلیل عاملی

بنتلر ،)0111 ،شاخص برازش نسبی (هو و بنتلر )0111 ،و شاخص

اکتشافی با استفاده از روش تعمیمیافته کمترین مجذورات 0و

برازش مقتصد (هو و بنتلر )0111 ،استفاده شد .نتایج حاصل از

چرخش ایکوامکس 2با نرمالسازی کیزر و محدود کردن تعداد

آزمون نیکویی برازش در جدول  9ارائهشده است .نتایج این جدول

عوامل به تعداد  3و حداقل مقدار بارگذاری هر گویه روی عوامل

نشان داد که این مقیاس از شاخصهای برازش مناسبی برخوردار

 ،1/21منجر به استخراج عواملی شد که دارای بیشتری همخوانی با

است.

ساختار نظری مقیاس هوشهای چندگانه بودند .در پایان نتایج

جدول  0نیز نشان میدهد که کلیة خرده مقیاسها از ضرایب

تحلیل عاملی نشان داد ساختار هشت مؤلفهای که در مجموع 01/12

مناسب همگونی درونی برخوردارند و دامنة آنها بین ( 1/91هوش

درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین میکنند (جدول ،)0

موسیقیایی) تا ( 1/12هوش بین فردی) است .همچنین بررسی

مناسبترین و سادهترین ساختار برای این دادهها است .شایان ذکر

ضرایب همبستگی گویهها با خرده مقیاسها نشان میدهد که این

است که این الگو پس از  20چرخش به دست آمد.

ضرایب بین ( 1/91گویه  )019و ( 1/91گویه  )90است.

در نتیجة تحلیل عامل اکتشافی ،مشخص شد ساختار هشت

در فرم معلم مقیاس هوشهای چندگانه برای دانشآموزان

مؤلفهای بر اساس روش تعمیمیافته کمترین مجذورات و روش

دوره اول ابتدایی کمترین همبستگی میان هوش دیداری  -فضایی و

ایکوامکس مناسبترین و سادهترین ساختار برای این دادهها است و

هوش طبیعتگرایی ( )1/23و بیشترین همبستگی بین هوش

این عاملها به ترتیب هوش بین فردی ،هوش کالمی ،هوش درون

موسیقیایی و هوش درون فردی ( )1/95مشاهده شد (جدول .)5

فردی ،هوش دیداری  -فضایی ،هوش بدنی  -جنبشی ،هوش
منطقی  -ریاضی ،هوش طبیعتگرایی و هوش موسیقیایی نام
گرفتند.
برای ارزیابی برازش ساختارها از شاخصهای چندگانه آماره
خی دو ،شاخص برازش مقایسه (بنتلر ،)0111 ،شاخص برازش غیر
نرمال (بنتلر ،)0131 ،ریشة دوم مجذور خطای تقریب (استیجر،
 )0111فاصلة اطمینان  91ریشة دوم مجذور خطای تقریب (هو و
Generalized least squares
equamax rotation

1.
2.
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جدول .2بارهای عاملی ناشی از تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس بومی هوشهای چندگانه برای دانشآموزان دوره اول ابتدایی
عامل یکم

عامل دوم

عامل سوم

عامل چهارم

عامل پنجم

عامل ششم

عامل هفتم

عامل هشتم

1/11

1/92

1/29

1/39

1/19

1/11

1/15

1/19

1/50

1/20

1/59

1/29

1/50

1/50

1/22

1/92

1/52

1/53

1/02

1/01

1/02

1/03

1/52

1/90

1/50

1/50

1/02

1/01

1/92

1/02

1/50

1/90

1/51

1/05

1/93

1/09

1/92

1/00

1/09

1/23

1/03

1/00

1/93

1/02

1/90

1/00

1/01

1/22

1/02

1/00

1/99

1/02

1/91

1/95

1/91

1/25

1/02

1/09

1/92

1/01

1/21

1/20

1/99

1/29

1/09

1/02

1/95

1/91

1/29

1/22

1/92

1/22

1/09

1/01

1/95

1/99

1/22

1/20

1/95

1/22

جدول .9آمارههای نیکویی برازش مقیاس بومی هوشهای چندگانه
خیدو
2291/909

درجة

خیدو /

آزادی

آزادی

9152

2/09

برازش
1/092

شاخص

خطا

فاصلة اطمینان

باقیمانده

برازش نسبی

برازش مقتصد

1/015

1/010-1/013

1/193

1/092

1/020

غیرنرمال
1/912

يادداشت :خیدو  /آزادی :خی دو بر درجةآزادی ،برازش :شاخص برازش مقایسه ،0شاخص غیرنرمال :شاخص برازش غیرنرمال ،2خطا:
ریشة دوم مجذور خطای تقریب ، 9فاصلة :فاصلة اطمینان ریشة دوم مجذور خطای تقریب ،باقیمانده :ریشة میانگین مجذور باقیمانده
استاندارد ،0برازش نسبی :شاخص برازش نسبی ،5برازش مقتصد :شاخص برازش مقتصد.2

جدول .0خالصة ویژگیهای توصیفی گویهها و زیرمقیاسهای مقیاس بومی هوشهای چندگانه
عامل

هوش طبیعتگرایی (آلفا = )1/30

گویه

میانگین

انحراف

حذف

همبستگی

بار عاملی

99

2/90

0/01

1/32

1/53

1/15

0

2/90

0/02

1/32

1/50

1/22

03

2/11

0/09

1/30

1/20

1/52

23

2/00

0/29

1/32

1/50

1/50

09

2/25

0/01

1/32

1/59

1/09

00

2/20

0/05

1/32

1/53

1/01

05

2/09

0/01

1/39

1/01

1/91

52

9/00

1/11

1/39

1/09

1/99

20

2/59

0/09

1/32

1/52

1/92

90

2/32

1/12

1/39

1/05

1/95

يادداشت :انحراف :انحراف استاندارد ،حذف :ضریب آلفا پس از حذف گویه ،همبستگی :ضریب همبستگی گویه با خرده مقیاس ،آلفا:
ضریب آلفای کرونباخ

1.

Comparative fit index
Non-normed fit index
3. Root mean square error of approximation
4. Standardized root mean square residual
5. Comparative fit index
6. Parsimonious fit index
2.
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جدول .5همسانی درونی مؤلفههای فرم معلم مقیاس بومی هوشهای چندگانه برای دانشآموزان دوره اول ابتدایی
مؤلفه

() 0

() 2

() 0

() 9

() 5

() 2

() 9

() 3

هوش بین فردی ()0
هوش زبانی ()2

1/92

هوش درون فردی ()9

1/23

1/23

هوش دیداری  -فضایی ()0

1/51

1/25

1/29

هوش بدنی  -جنبشی ()5

1/22

1/99

1/99

1/59

هوش منطقی  -ریاضی ()2

1/03

1/20

1/23

1/91

1/22

هوش طبیعتگرایی ()9

1/21

1/90

1/99

1/23

1/99

1/99

هوش موسیقیایی ()3

1/29

1/21

1/95

1/21

1/21

1/22

1/09

**تمام همبستگیها در  1/110معنادار است.

بحث و نتيجهگيری

موسیقیایی (عالقهمند به صحبت در مورد موسیقی یا خوانندهها

هدف پژوهش حاضر ،بررسی و ارزیابی ویژگیهای

است؛ اغلب دوست دارد روی میز بهصورت ضربآهنگی ضربه

روانسنجی گویهها و ساختار عاملی اکتشافی و تأییدی فرم معلم

بزند؛ به صداهایی که میشنود دقت زیادی میکند).

مقیاس هوشهای چندگانه برای دانشآموزان دوره اول ابتدایی بود.

مقدار شاخص کفایت حجم نمونه بسیار بیشتر از مقدار این

در این پژوهش بعد از جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها ،نتایج

شاخص برای اطمینان از کفایت ماتریس دادهها برای عاملپذیری

تحلیل عاملی اکتشافی به روش تعمیمیافته کمترین مجذورات همراه

است (تاباخنیك و فیدل .)2100 ،بهزعم کیسر (کیزر )0190 ،این

با چرخش ایکوامکس نشاندهندة وجود هشت مؤلفه بود ،این هشت

مقدار از شاخص نمونهبرداری در دامنه عالی قرار دارد .این شاخص

مؤلفه به ترتیب عبارتاند از :هوش بین فردی (برایش دشوار است

حاکی از آن است که مؤلفههای موجود در دادههای مقیاس مورد

که مشکلی را با دوستش حل کند؛ راحت میتواند متوجه این

نظر به میزان مناسبی از هم قابلیت تفکیك دارند و میتوان آنها را از

موضوع شود که چه انتظاری از او دارید؛ با همساالنش رابطه خوبی

ماتریس استخراج نمود .بهعبارتدیگر ،پاسخدهی به گویهها توسط

دارد)؛ هوش زبانی (میتواند دیگران را متقاعد کند تا کاری را که

افراد گروه نمونه پژوهش حاضر به نحوی طراحیشده که هر یك از

او میخواهد انجام دهند؛ معانی کلمات را بهطور مرتب میپرسد؛

آنها دارای میزانی از واریانس یگانه است که موجب تمایز آن از

در جمع بهراحتی صحبت میکند)؛ هوش درون فردی (میتواند

سایر گویهها شده است .افزون بر آنچه گفته شد ،مفاهیم و سازههای

احساسات و هیجاناتش را مهار کند؛ میتواند کارهایش را خودش

موجود در مقیاس حاضر ،هم به لحاظ مفهومی و هم از نظر آماری

انجام دهد؛ خیلی دوست دارد در مورد خودش بیشتر بداند)؛ هوش

با یکدیگر در ارتباط هستند .آزمون کرویت بارتتت (بارتت)0151 ،

دیداری  -فضایی (تصاویر را بهدقت نقاشی میکند؛ نسبت به

نیز حاکی از آن است که ماتریس گویههای قرار گرفته در مقیاس

رنگها حساس و به آنها عالقهمند است؛ مدت زیادی به عکسها و

واجد روابط قوی و مناسبی است که میتواند منجر به استخراج

تصاویر خیره میشود)؛ هوش بدنی  -جنبشی (کار کردن با ابزار

مؤلفههایی از ماتریس دادهها شود .در ضمن ،نتایج تحلیل عامل

برایش لذتبخش است؛ بهخوبی با قیچی میبرد؛ در کار با اشیای

اکتشافی حاکی از آن بود که با استفاده از روش عاملیابی

کوچك مثل بستن بند کفش خوب عمل میکند)؛ هوش منطقی -

تعمیمیافته کمترین مجذورات و چرخش ایکوامکس ،به عواملی

ریاضی (بهراحتی میتواند جمع و تفریق کند؛ حافظة خوبی برای به

دستیافتهایم که همسو با مبانی نظری است .دلیل اکتساب ساختار

خاطر سپردن اعداد دارد؛ در دستهبندی اشیاء بر اساس شباهتها و

ساده با استفاده از روش تعمیمیافته کمترین مجذورات ،وجود میزان

تفاوتها عملکرد خوبی دارد)؛ هوش طبیعتگرایی (عالقهمند است

باالی واریانس اختصاصی گویهها در مقایسه با واریانس مشترک

تا بداند الکتریسیته یا برق چگونه عمل میکند؛ دوست دارد نقاشی

بین آنها دانست (هومن.)0915 ،

طبیعت را بکشد؛ گیاهان و حشرات را جمعآوری میکند)؛ هوش
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نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی حاکی از آن بود که

و جولی .)2110 ،افزون بر آن ،عدم استفاده از شیوههای

ساختار عاملی حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی برازش مناسبی دارد.

درستیآزمایی دیگر ،مثل روشهای همزمان ،واگرا و همگرا

بهمنظور سنجش قابلیت اعتماد این مقیاس نیز از ضریب آلفای

بهمنظور بررسی بیشتر در خصوص درستی آزمایی آزمون و همچنین

کرونباخ استفاده شد .دامنة ضرایب همسانی درونی یا آلفای

عدم استفاده از قابلیت اعتماد مجدد یا بازآزمون برای ارزیابی بیشتر

کرونباخ مؤلفههای استخراجی در نسخه مقدماتی مقیاس هوشهای

قابلیت اعتماد از جمله محدودیتهای دیگر پژوهش حاضر است .با

چندگانه دانشآموزان دورة اول ابتدایی از نظر میشل و جولی

توجه به آنچه گفته شد ،پیشنهاد میشود که از شیوههای

( )2110در حد خوب و باالتر از آن است .در واقع نتایج سنجش

درستیآزمایی و قابلیت اعتماد دیگر در جهت افزایش دقت

قابلیت اعتماد نشان دادند که مؤلفهها از نظر همسانی و انسجام

ویژگیهای روانسنجی مقیاس حاضر استفاده شود .در نهایت،

درونی و روابط بین گویهها در شرایط قابلقبولی قرار دارند و این

پیشنهاد میشود که از تحلیلهای مدرن بر اساس الگوی نظریة سؤال

مقیاس از قابلیت اعتماد مناسبی برخوردار است.

 -پاسخ ،برای مشخص شدن نقش و جایگاه هر گویه در ابزار

فرم معلم مقیاس بومی سنجش هوشهای چندگانه برای

استفاده شود .از جمله پیشنهادهای عملی که با پژوهش حاضر مطرح

دانشآموزان دوره اول ابتدایی که دارای  31گویه است از هماکنون

میشود میتوان به موارد زیر اشاره کرد :سنجش هوشهای

در دسترس کارورزان و متخصصان قرار دارد .از این مقیاس میتوان

چندگانه بهصورت عملی صورت گیرد ،راهکارهای آموزش

بهآسانی برای شناسایی هوشهای چندگانه دانشآموزان استفاده

براساس هوش چندگانه بهمنظور بهبود یادگیری دانشآموزان مورد

کرد .مقیاس حاضر را میتوان بهراحتی در مدت  21دقیقه تکمیل

مطالعه قرار گیرد ،با توجه به یافتههای پژوهش ،کارگاههای

کرد .این ابزار ،افزون بر آنکه در دسترس متخصصان قرارگرفته

آموزشی برای معلمان در جهت پیشرفت دانشآموزان در

است ،بینشهایی را در رابطه با توزیع این هشت قسم از هوش ارائه

حوزههایی از هوش که در آن تبحر دارند برگزار شود ،کارگاههای

داده است .پژوهش حاضر ،ابزار سودمندی را در اختیار کارورزان

آموزشی برای مشاوران مدرسه بهمنظور ایجاد میل و رغبت در

قرار میدهد تا تفاوتهای فردی در دانشآموزان را موردتوجه قرار

دانشآموزان در رابطه با حوزههایی از هوش که در آن دارای

دهند .مجهز به این اطالعات ،معلمان میتوانند کالسی را ایجاد کنند

ضعف هستند برگزار شود.
منابع

که محیطی را برای آموزش یادگیرنده محور تحکیم کند (مکلالن

آیتی ،محسن؛ اسدی یونسی ،محمدرضا و آزادگان ،عمید ( .)0912تحلیل

و کانتی.)2113 ،

عاملی تأییدی مقیاس شناسایی دانشآموزان با اسژتعداد .فصژلنامه

بهطورکلی ،نتایج این پژوهش نشان میدهد که با توجه به

اندازهگیری تربیتی.020-030 ،)29( 9 ،

ویژگیهای روانسنجی مطلوب مقیاس بومی سنجش هوشهای

داوری بینا ،منیژه؛ پاشاشریفی ،حسژن و رضژاخانی ،سژمیندخژت (.)0910

چندگانه برای دانشآموزان دوره اول ابتدایی ،این مقیاس برای

ساخت و بررسی ویژگیهای روانسنجی آزمون هوش چندگانژه

شناسایی هوشهای چندگانه دانشآموزان در مجموعههای

گاردنر (پایان نامة کارشناسی ارشد) .دانشگاه آزاد اسالمی واحژد

آموزشی ،خدماتی و درمانی و محیطهای بالینی در جامعة بهنجار

تهژژران مرکژژزی :دانشژژکدة روانشناسژژی و علژژوم اجتمژژاعی گژژروه

ایرانی قابل استفاده است .در حال حاضر ،این ابزار قابلیت استفاده

روانشناسی.

برای اندازهگیری هشت قسم از هوش (هوش زبانی ،هوش منطقی -

ذبیحی جاللی زواره ،الهه؛ کاظمیان ،سمیه و کسایی ،عبژدالرحیم (.)0911

ریاضی ،هوش دیداری  -فضایی ،هوش موسیقیایی ،هوش بین

عوامل مؤثر دوران پژیش از دبسژتان و دبسژتان ،بژر انتخژاب رشژتة

فردی ،هوش درون فردی ،هوش طبیعتگرایی و هوش بدنی -

تحصیلی دانشآموزان پایة نهم :یك مطالعژة کیفژی .مجلژة علژوم

جنبشی) را داراست .از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به

روانشناختی.520-522 ،)31( 01 ،

این موضوع اشاره کرد که روش جمعآوری دادهها در پژوهش

شهاب لواسانی ،معصژومه؛ صژباغیان ،زهژرا و احمژدبیگی ،فاطمژه (.)0911

حاضر ،منحصراً گزارش معلم است ،و تحقیقات حاکی از تردید در

مطالعژژة کمژژی ادراکژژات دانژژشآمژژوزان دورة دوم متوسژژط از

مورد دقت و درستیآزمایی نتایج این قبیل پرسشنامهها است (میشل
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