Ahmad Souri

Associate professor of psychology,
organizational resources sciences and techniques,
Tehran, Iran.

Abstract
The aim of this study was to construct and validate the students'
multiple contextual intelligence test based on Cheng (2000) model of
multidimensional intelligence theory. In this model, the most central
type of intelligence, namely learning intelligence, which means the
ability to learn and think creatively and critically and optimize the use
of bio-physiological abilities, is located in the center and heart of the
communication model and five other types of intelligence, namely
social and cultural, Economic, political and technical are in interaction
with it. The research method is survey and the statistical population of
this study includes undergraduate students of public and private
universities in Iran in the academic year of 1397-98, ffff ffffh 200
people were randomly selected in clusters, which after excluding
incomplete questionnaires reduced to 161 people. This test was
organized into 6 components of learning, social, cultural, economic,
political and technical intelligence and in the form of 32 questions.
After obtaining the appropriate validity and reliability of this test, the
data were analyzed using Amos software. After determining the
suitability of the model using the fit indices, the results indicated a
weak factor load of 5 questions that were removed from the test and
the final form of the test was approved. Other results showed that
except for the significant and positive two-way relationship between
technical intelligence and political intelligence, the relationship
between the other paths was not significant; therefore, different types
of intelligence components are contextual and have relative
independence from each other.
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ساخت و اعتباریابی آزمون هوش چندگانه زمینهای
دانشجویان(مورد مطالعه :دانشآموختگان متقاضی شغل پلیس)
جواد عینیپور

استادیار روانشناسی ،دانشکده علون و فنون منابع سازمانی ،دانشگاه علوم
انتظامی امین ،تهران ،ایران.
دانشیار روانشناسی ،دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی ،دانشگاه علوم
انتظامی امین ،تهران ،ایران.

چکیده
پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتبارسنجی آزمون هوش چندگانه زمینهای دانشجویان بر اساس مدل
نظریه هوش چندوجهی زمینهای چنگ( )2000ساخته شد .در این مدل ،محوریترین نوع هوش یعنی هوش

استفاده از نرمافزار  Amosتجزیهوتحلیل شد .پس از احراز مناسب بودن مدل با استفاده از شاخصهای
برازش ،نتایج حاکی از بار عاملی ضعیف  5سؤال بود که از آزمون حذف گردید و شکل نهایی آزمون
مورد تأیید واقع شد .نتایج دیگر نشان دادکه بهجز ارتباط دوطرفه معنیدار و مثبت هوش فنی و هوش
سیاسی ،ارتباط بین بقیه مسیرها معنیدار نبود؛ بنابراین انواع مختلف مؤلفههای هوش ،زمینهای و دارای
استقالل نسبی از یکدیگر هستند.

کلیدواژهها :هوش یادگیری ،هوش اجتماعی ،هوش فرهنگی ،هوش اقتصادی ،هوش سیاسی.

 .1نویسنده مسؤلJ.eynypour@mihanmail.ir :
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یادگیری که به معنی توانایی یادگیری و تفکر خالقانه و انتقادی و بهینهسازی استفاده از توانائیهای زیستی-
فیزیولوژیکی است ،در مرکز و قلب مدل ارتباطی انواع هوش مستقر گردیده است و پنج نوع هوش دیگر
یعنی اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و فنی در تأثیر و تأثر متقابل با آن قرار دارند .روش پژوهشی از
نوع پیمایشی و جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموختگان متقاضی شغل پلیس بود که از بین آنها
 200نفر بهصورت تصادفی خوشهای انتخاب شدند که پس از کنار گذاشته شدن پرسشنامههای ناقص به
تعداد  161نفر تقلیل یافت .این آزمون در  6مؤلفه هوشهای یادگیری ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی،
سیاسی و فنی و در قالب  32سؤال تنظیم شد .پس از حصول روایی و پایایی مناسب این آزمون ،دادهها با
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مقدمه
اگرچه مفهوم هوشهای چندگانه قبالً توسط گاردنر در نُه نوع هوش میان فردی ،هوش
درون فردی ،هوش ریاضی -منطقی ،هوش دیداری -فضائی ،هوش طبیعتگرا ،هوش
1

موسیقائی ،هوش بدنی -جنبشی ،هوش زبانی هستیگرا (بسکاردی ،کوستا ،پترل و فراگا،

 )135 :2019مطرحشده بود که در آن گاردنر مدّعی استقالل نسبی انواع مختلف هوش
(استروس )2013 ،و وجود عملیات ذهنی مستقل برای هر یك از انواع هوش که هسته
مرکزی آن نوع هوش را تشکیل میدهد (رحیمی ،)31 :1389 ،گردید و در محیط
آموزشی مورد توجه قرار گرفت (هوگن و کنون )2003 2،امّا برنامهریزی برای رشد،
توسعه و اندازهگیری اقسام هوشی این نظریه در سطوح پایینتر آموزشی مناسبتتر است تا
سیستم آموزش عالی (کاواس و کاواس ،)2020 ،چراکه دانشجویان آموزش عالی که پس
از دانشآموختگی در زمینههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و فنی
درگیر میشوند ،بایسته است که از لحاظ هوشهای دیگری مورد بررسی قرار گیرند
(الکساندر2019 3،؛ چنگ .)3 :2000 4،دانشجویان شاید بیشتر از یادگرفتن ،نیازمند
یادگیری چگونه یادگرفتن هستند و باید مسئولیت یادگیریهای همیشگی خود را بر عهده
بگیرند (آیدن و کسسی .)1413 :2019 5،همچنین دانشجویان پس از پایان تحصیل ،به
دالیل مختلف شغلی و حرفهای نیازمند آن هستند که در زمینههای مختلفی به تعامل
بپردازند که برخوداری از هوش آن زمینه میتواند به موفقیت بیشتر وی منتهی گردد
(بوالتیویال ،پرز-اورتیز ،یلماز و شاو -تیلور .)2020 6،همچنین موری ( )2020بر نقش
آشنایی با فنآوری در فرآیند یادگیری همیشگی تأکید نمود.
یکی از نظریاتی که از این ایده پشتیبانی میکند ،نظریه پنجوجهی زمینهای هوش است
که در آن ،محوریترین نوع هوش یعنی هوش یادگیری که به معنی توانایی یادگیری و
تفکر خالقانه و انتقادی و بهینهسازی استفاده از توانائیهای زیستی -فیزیولوژیکی است ،در
مرکز و قلب نظریه مستقر گردیده است (چنگ2002 ،؛ وارد )2020 ،و پنج نوع دیگر
1
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هوش در تأثیر و تأثر متقابل با آن قرار دارند .این هوشها عبارتاند از :هوش اجتماعی،
هوش فرهنگی ،هوش اقتصادی ،هوش سیاسی و هوش فنی .در نظریه هوش چند زمینهای،
این هوشهای مختلف دارای روابط تعاملی هستند که جمعبندی خردهمؤلفهها و با
شاخصهای سازنده آنها بر اساس دیدگاههای مختلف به شرح زیر است:
هوش اجتماعی به معنای توانایی تفکر ،عمل و مدیریت اجتماعی و توسعه مؤثر روابط
بین فردی متعادل و متوازن (ناظمی ،نیازآزاری و جباری2019 ،؛ بلکمن2012 ،؛ هریسون،
متایر و سارازین .)2012 ،هوش فرهنگی به معنای توانایی تفکر ،عمل و مدیریت فرهنگی و
بهینهسازی استفاده از مواریث چند فرهنگی و خلق ارزشهای جدید (ایرلی و
موساکواسکی2004 ،؛ انگ و دیگران ،2003 ،تن .)2004 ،هوش اقتصادی به معنای توانایی
تفکر ،عمل و مدیریت اقتصادی و بهینهسازی استفاده از منابع گوناگون (فوگی2012 ،؛
چنگ .)2002 ،هوش سیاسی به معنای توانایی تفکر ،عمل و مدیریت سیاسی و افزایش
نتایج برد -برد در موقعیتهای رقابتی منابع و عالئق (چنگ2002 ،؛ دوستار و ممبینی،
1393؛ گلشاهی ،رهبر و نیكسیرتفر1399 ،؛ محمدی و عبدشریفی .)1392 ،هوش
فنآورانه به معنای توانائی تفکر و عمل و مدیریت فنآورانه و به حداکثر رسانیدن مزایای
انواع گوناگون فنّاوری (هامان2020 ،؛ لی ،فن و لیانگ2020 ،؛ چنگ.)2002 ،
در حال حاضر دانشجویان در حوزههای خاصی متخصص میشوند ،و شاید تمرکز
متون درسی ،تدریس و آموزش آنها بر یك یا دو سه نوع از هوش باشد و این در حالی
است که آنها پس از دانشآموختگی وقتی در موقعیتهای شغلی -زندگی جامعه وارد
میشوند با چالشهای متنوع و مختلفی در حوزههای فنّاورانه اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی،
اجتماعی و بهویژه یادگیری روبرو میشوند که میزان برخورداری از هوشهای مربوط با
آنها میتواند کیفیت مواجهه با آنها را متأثر سازد .سازگاری و انطباق با محیط در قلب
همه تعاریفی است که از هوش بهعملآمده است و بدون آن نمیتوان فرد را به هوش
متصف کرد (استرنبرگ .)2019 ،وقتی از هوشهای مختلف صحبت میشود در واقع ،نیاز
اساسی به انطباق و سازگاری در زمینههای مختلف متبادر میگردد و این آن چیزی است
که دانشجویان پس از فارغالتحصیلی به آن نیاز دارند.
بر اساس نظریه پنجوجهی هوش ،جامعه بهسوی یك جامعه نیازمند هوشهای چندگانه
که خواهان دانش و توسعه چندگانه است ،پیش میرود و افراد بهسوی شهروندان دارای
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هوش چندگانه که میتوانند برای توسعه و پیشرفت چندگانه جامعه همکاری کنند ،حرکت
میکنند .بر اساس این نظریه ،هیچیك از انواع هوش از دیگری جدا نیست و چنین ترکیبی
است که میتواند اثری پایدار بر یادگیری آنان داشته باشد .بر اساس نظر چنگ ()5 :2000
مفاهیم مورد توجه این نظریه عبارتاند از :الف -توسعه هوش چندگانه :توسعه هوشهای
چندگانه هسته اصلی تربیت رهبران آینده جوامع به شمار میآید .ب -رابطه تعاملی
هوشهای چندگانه :هریك از انواع هوشهای چندگانه با یکدیگر رابطه برهمکنشی دارند
و بر یکدیگر خاصیت افزایندگی دارند .ج -تشویق رابطه و عمل متقابل هوش زمینهای
چندگانه :لزوم توجه به ارتباطات متقابل و دوجانبه بین هوشهای چندگانه در طراحی بسیار
مهم است .د -تسهیل انتقال هوش و خالقیت :انتقال هوش از یك نوع به انواع دیگر باید
دستیابی به سطوح باالی تفکر غیر نمادین در یك ناحیه یا دیگر نواحی را تشویق و دستیابی
به آنها را تسهیل نماید .تسهیل انتقال هوش و خالقیت در توسعه و پیشرفت پایگاه دانش
اقتصادی نو و ابتکاری و همچنین ایجاد سطح باالی تفکر در جامعه و دهکده جهانی
هوشمند بسیار حیاتی خواهد بود (چنگ :2000 ،به نقل از محمدی .)70 :1392 ،ه -وجود
هوش یادگیری در مرکز :در تسریع دستیابی به انواع مختلف هوش چندگانه زمینهای،
توسعه هوش یادگیری میتواند بهعنوان مرکز نقش اساسی داشته باشد .بهجای تدریس و
یادگیری میزان باالئی از اطالعات ،محتوای آموزش عالی باید توسعه توانائی فراگیران برای
یادگیری عمیق و تأکید بر یادگیری سیستمی ،خالقانه و انتقادی را مورد توجه قرار دهد.
بنابر آنچه گفته شد ،ساخت و اعتباریابی آزمونی برای اندازهگیری انواع مختلف هوش
چندگانه زمینهای ،به لحاظ نظری دارای این اهمیت است که میتواند میزان ارتباط وجوه
مختلف انواع هوش در این نظریه رو مورد آزمون قرار دهد و به لحاظ عملی میتواند خالً
ناشی از فقدان ابزار مناسب برای اندازهگیری هوشهای مختلف دانشجویان را برطرف
نماید؛ بنابراین این تحقیق با هدف اساسی ساخت و اعتباریابی آزمون هوش چند زمینهای
دانشجویان به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا آزمون هوش چندگانه زمینهای
ساختهشده دارای روایی و اعتبار مناسب است؟
قبل از نظریه چنگ ،نظریهپردازیها درباره هوش عمدت ًا به دو دسته تقسیم میشد:
طرفداران هوش یگانه و طرفداران هوش چندگانه .وکسلر 1هوش را یك توانایی کلی
میدانست که فرد را قادر میسازد تا بهطور منطقی بیندیشد ،فعالیت هدفمند داشته باشد و با
1
. wechsler
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محیط خود بهطور مؤثر به کنش متقابل بپردازد و اسپیرمن1نیز معتقد به یك هوش کلی بود
و آن را با حرف  gنشان میداد .آنها از طرفداران هوش یگانه بودند .گاردنر و هاچ2هشت
نوع هوش چندگانه را شناسایی کردند که عبارت بودند از (اسالویم2006 ،؛ ترجمه
سیدمحمدی :)1385 :146 ،الف -هوش منطقی /ریاضی ب -هوش زبانی ج -هوش
موسیقیایی د -هوش طبیعتگرا ه -هوش فضایی و -بدنی /جنبشی ز -هوش میانفردی ح-
هوش درونفردی .آنها بعداً هوش نهمی را بهعنوان هوش هستیگرا نیز شناسایی و معرفی
نمودند .در مقابل اندیشه هوش یگانه ،نظریهپردازان هوش چندگانه قائل به تعدد هوشهای
مختلف بودند .قدیمیترین روانشناس طرفدار هوش چندگانه ترستون 3بود .در نظریه
ترستون ،هوش از هفت توانایی عمده زیر تشکیل میشد :درک کالمی ،سیالی واژه،
سهولت اعداد ،تجسم فضایی ،حافظه تداعی ،سرعت ادراکی و استدالل (سیف،336 ،
 .)1394در نظریه هوش سه وجهی استرنبرگ 4،هوش در سه شکل تحلیلی 5،آفرینندگی6و
عملی 7ظاهری به این شرح ظاهر میشود (بیابانگرد :)1393 ،الف :هوش تحلیلی :توانایی
تجزیهوتحلیل ،قضاوت ،ارزیابی ،مقایسه و سنجش را شامل میشود .ب-هوش آفرینندگی
(خالق) :توانایی آفریدن ،طراحی ،اختراع ،کشف و تحلیل را در برمیگیرد .ج-هوش
عملی :بر توانایی استفاده ،کاربرد ،اجرا و تمرین ،متمرکز است .همچنین در سالهای اخیر
10
مفهوم هوش هیجانی 8نیز مطرح شد؛ سالووی و مایر1990(9؛ به نقل از برادبری وگریوز،
2005؛ ترجمه گنجی )152 :آن را نوعی از هوش توصیف کردهاند که توجّه به احساسات
و هیجانهای خود فرد و دیگران ،فرق گذاشتن بین آنها و استفاده از این اطالعات برای
راهنمایی افکار و اعمال فرد را شامل میشد .برای هوش هیجانی ،چهار جنبه اساسی معرفی
شد :شناخت هیجانها ،درک هیجانها ،تنظیم هیجانها و استفاده از هیجانها.

1
. Charlesspearman
2
. Gardner & Hatch
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. thurston
4
. Strenberg
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6
. creative
7
. practical
8
). Emotional intelligence (EQ
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نظریات مختلف مربوط به هوش چندگانه به شکلی بدیع و خالقانه در نظریه چنگ
خالصهبندی شد و تفاوت عقیده چنگ با باورهای پیشین مربوط به هوش چندگانه در چند
چیز بود :الف -ارتباط متقابل انواع هوشهای مختلف با یکدیگر ب -وجود یك هوش
خاص در مرکز برهمکنش هوشهای مختلف به نام هوش یادگیری .چنگ بهدرستی
دریافت که فراگیران از نظر توانایی پرداختن به مسائل انتزاعی ،حل کردن مسائل و
یادگرفتن ،تفاوت دارند و حتی از نظر هوشهای خاص نیز تفاوت دارند؛ بنابراین همانطور
که اسالویم (2006؛ ترجمه سیدمحمدی )151-1385 :152 ،بیان کرده بود که برآوردهای
دقیق از هوش باید به عملکردهای گستردهتر از آنچه آزمونهای هوش سنتی ارزیابی
می کنند ،متکی باشد ،چنگ نیز در همین راستا نظریه خویش را بهصورت مدل زیر مطرح
نمود:

شکل  .1نظریه هوش چند زمینهای چنگ ()2000

در مدل باال ،مالحظه میگردد که هوش یادگیری در مرکز مدل واقعشده است و بقیه
هوشها بهمثابه اقمار آن تلقی میگردند .همچنین مشاهده میگردد که هوشهای چندگانه
دارای رابطه تعاملی با یکدیگر بوده و عالوه بر آن جملگی با هوش یادگیری در تعامل
هستند .چنگ ( )2000این مدل را برای پی بردن به ماهیت هوش در دانشجویان تبیینکننده
و مناسب میدانست.
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پیشینه پژوهش
برای ساخت و اعتباریابی هوشهای چندگانه زمینهای بر اساس نظریه چنگ ،محقق به ابزار
ساختهشدهای برخورد ننمود .در داخل کشور ،مهدی و عبدشریفی ( )22 :1392در
پژوهشی با عنوان ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش چندگانه زمینهای بر اساس نظریه
پنتاگون ،پس از بررسی روایی و پایایی مقیاس ،آن را مناسب گزارش کردند .این ابزار
بهصورت نظرسنجی طراحیشده بود و پاسخگویان بر اساس نظر و خواست خویش نسبت
به پاسخدهی به سؤالها اقدام میکردند .برای نمونه به دو نمونه از سؤالهای آن نگاه کنید:
 -1توانایی درک احساسات و منظور اساتید و سایر دانشجویان را دارم -2 .مهارتهای
مورد نیاز برای برقراری رابطهی متقابل با سایر افراد را دارم .بر اساس نتایج این مقیاس آنها
گزارش کردند که -1 :میانگین انواع هوش چندگانه زمینهای دانشجویان دانشکده علوم
تربیتی و روانشناسی باالتر از حد متوسط اما پایینتر از حد مطلوب است -2 .باالترین
میانگین هوش چندگانه دانشجویان مربوط به هوش اجتماعی و پایینترین میانگین مربوط به
هوش سیاسی آنان بود -3 .بین میانگین انواع هوشهای چندگانه دانشجویان رشتههای
مختلف تفاوت معناداری وجود داشت -4 .بین میانگین انواع هوشهای چندگانه
دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود داشت -5 .بین میانگین انواع هوش چندگانه
دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشکده تفاوت معناداری وجود نداشت .نکتهای
که در اینجا وجود دارد این است که سنجش هوش ،مستلزم پاسخ واقعی است و پاسخهای
قضاوتی و مبتنی بر نظر خود شخص ،به ارزیابی کامل و دقیق از هوش نمیانجامد؛ بنابراین
وجود آزمونی که بتوان با پاسخهای واقعی به سنجش دقیق هوشهای چندگانه زمینهای
تئوری چنگ اقدام کرد ،خالی است .نکته قابل توجه دیگر اینکه برخی از تحقیقات ،بر
ال
لزوم شناسایی هوشهای چندگانه زمینهای بنابه مقاصد مختلف تأکید کردهاند؛ مث ً
رضاخانی ( )179 :1393در پژوهشی با عنوان ساخت و هنجاریابی آزمون هوش چندگانه
گاردنر پس از بررسی روایی و پایایی آزمون ،گزارش کرد که میانگین و انحراف
استاندارد برآوردشده برای این آزمون بهعنوان هنجار معتبر ،میتواند آغازی برای
1

برنامهریزی و تصمیمگیریهای آینده در امر تعلیم و تربیت باشد .چن ،چنگ و یان
( )2020در پژوهشی با عنوان تحقیق در مورد برنامهریزی شغلی دانشجویان دانشگاه مبتنی

1
. Chen, Cheng & Yan
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بر هوش چندگانه گزارش کردند ،تئوری هوش چندگانه برای کمك به دانشجویان در
کشف صالحیت اصلی خود ،و تمرکز بر پرورش آنها برای درک خود ،توسعه هوش
چندگانه را تشویق میکند؛ بنابراین با ایجاد حداکثر ارزش شخصی و اجتماعی در
دانشجویان ،سرانجام به پیشرفت در جامعه نیز کمك میکند .همچنین رودیگوئز،
اینتریاگو ،سوالوس و مونتز )31 :2020( 1،در پژوهشی با عنوان فرآیند ارزیابی مرتبط با
هوشهای چندگانه در دانش آموزان دبیرستانی سیستم آموزشی اکوادور گزارش نمودند
که ارزیابیهای آموزشی حاکی از تأثیر قدرتمند انواع هوشهای چندگانه در یادگیری
هستند .در یك جمعبندی ،بررسی پیشینه تحقیق نشان میدهد که ابزار مناسب برای سنجش
هوشهای چندگانه زمینهای ساخته نشده است و اندازهگیری انواع آن ،در حوزههای
مختلف آموزش و یادگیری دانشجویان مفید است.

روش
این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی بود که از روش آزمونسازی در آن استفاده شد.
جامعه آماری این پژوهش شامل دانشآموختگان متقاضی شغل پلیس بود .این
دانشآموختگان متعلق به رشتههای مختلفی از استانهای مختلف کشور بودند که برای
تصدی شغل پلیس پذیرش شده بودند و ملزم به گذراندن یك دوره کوتاه نهماهه در
دانشگاه علوم انتظامی امین بودند .در تحلیل عاملی تأییدی ،کالین )2010( 2معتقد است
حداقل حجم نمونه بر اساس عاملها تعیین میشود نه متغیرها ،حجم نمونه توصیهشده برای
3

تحلیل عامل تأییدی حدود  200نمونه برای ده عامل توصیهشده است (شاه و گلدست،
2006؛ کالین2010 ،؛ به نقل از عیدی و همکاران .)143 :1392 ،حجم نمونه در تحقیق
حاضر ،با توجه به وجود شش عامل ،میبایست از  120نفر بیشتر میبود که بهمنظور
جلوگیری از افت نمونه 200 ،نفر در نظر گرفته شد که پس از کنار گذاشتهشدن
پرسشنامههای مخدوش و ناقص به تعداد  161نفر تقلیل یافت که این تعداد بهعلّت بیشتر
بودن از حدا قل مورد نیاز برای نمونه این تحقیق ،کافی بود .برای انتخاب این تعداد از
نمونه ،چندین کالس بهصورت تصادفی خوشهای انتخاب گردید و پرسشنامه با حضور
محقق در کالسهای آنها اجرا گردید .از روش معادالت ساختاری و تحلیل عاملی

1
. Rodríguez, Intriago, Cevallos & Montes
2
. Kline
3
. Shah & Goldst
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تأییدی برای تجزیهوتحلیل آن استفاده شد و بهمنظور تأیید ساختار عاملی پرسشنامه ،از
نرمافزار  AMOSو از روش حداکثر درستنمایی تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
برای ساخت فرم اولیه آزمون ،مبانی نظری تئوری و مدل چند زمینهای هوش (چنگ،
 )2001مطالعه شد .آزمون هوش چند زمینهای در قالب  32سؤال چندگزینهای مختص هر
یك از شش مؤلفه هوش طراحی شد؛ هوش اجتماعی ( 8سؤال) ،هوش فرهنگی ( 7سؤال)،
هوش اقتصادی ( 6سؤال) ،هوش سیاسی ( 3سؤال) ،هوش فنی ( 4سؤال) ،هوش یادگیری
( 4سؤال) .روند طراحی سؤالها به این صورت بود که در ابتدا محقق با مطالعه منابع
مختلف و اساتید صاحبنظر مبادرت به شناسایی مضامین هر یك از مؤلفههای ششگانه
هوش چند زمینهای نمود .سپس برای هر یك از مضامین شناساییشده سؤالها را به نحوی
طرح نمود که پاسخ صحیح به آن سؤال نشاندهنده برخورداری پاسخدهنده از آن مضمون
باشد .این سؤال ها در چندین مرحله از لحاظ منطقی بودن ،وضوح و روشنی شاخصها،
قابلفهم بودن و بهطورکلی از لحاظ اعتبار صوری و محتوایی توسط تعدادی از اعضای
هیئتعلمی و دانشجویان با استفاده از فرمولهای  CVIو  CVRمورد تأیید قرار گرفت.
شیوه نمرهگذاری در دو مرحله طراحی گردید:
در مرحله اول ،هر پاسخ صحیح به سؤال با توجه به میزان اهمیت در شناساندن مؤلفه
هوش مربوط به خویش -که این میزان از طریق نظر خبرگان به دست آمد -بهاینصورت
نمرهدهی گردید:
جدول  .1نمرهگذاری مرحله اول
سؤال 1

سؤال 2

سؤال 3

سؤال 4

سؤال 5

سؤال 6

سؤال 7

سؤال 8

2

2

2

1

2

1

1

1

سؤال 9

سؤال 10

سؤال 11

سؤال 12

سؤال 13

سؤال 14

سؤال 15

سؤال 16

2

2

2

2

2

1

1

2

سؤال 17

سؤال 18

سؤال 19

سؤال 20

سؤال 21

سؤال 22

سؤال 23

سؤال 24

2

2

2

1

1

3

4

3

سؤال 25

سؤال 26

سؤال 27

سؤال 28

سؤال 29

سؤال 30

سؤال 31

سؤال 32

2/5

2/5

2/5

2/5

5

5

5

5

در مرحله دوم ،بسته به میزان نمره کسبشده در هر مؤلفه ،تغییراتی در نمرههای
سؤالهایی که پاسخگویان در آن سؤال دارای نمره ( )0بودند ،به شرح زیر اعمال گردید.
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این نمره گذاری به این دلیل اعمال گردید که اثر نوسان و عوامل مزاحم در پاسخدهی به
حداقل ممکن کاهش یابد؛ چراکه حتّی با فرض بر توان پایایی باالی آزمون ،اثر نوسان که
حاکی از حالتهای روانشناختی مختلف و همچنین عوامل مزاحم که بهموقعیتهای
پیشبینینشده اشاره دارند ،باعث میشوند نمره واقعی هوش فرد از حدّ واقعی خویش،
کمتر برآورد گردد .این نوع از نمرهگذاری باعث میگردد تا توانایی وی در یك نوع از
هوش کمتر از حد واقعی خویش برآورد نشده باشد.
جدول  .2نمرهگذاری مرحله دوم
حداکثر نمره در
مؤلفههای هوش

مرحله اول

میزان نمره اضافی به سؤالهای دارای نمره صفر
باالتر

دارای

دارای

نمره

نمره

10

15
-

کمتر از

دارای

نمره()4

نمره 5

هوش اجتماعی

10

1

0/25

-

-

هوش فرهنگی

10

2

1

-

-

-

هوش اقتصادی

10

2

1

-

-

-

هوش سیاسی

10

3

2

-

-

-

هوش فنی

10

2/5

1/5

-

-

-

هوش یادگیری

20

-

-

1

2

3

نمرهگذاری

از نمره
()5

پس از تدوین فرم مقدماتی آزمون ،این آزمون در اختیار تعدادی از دانشجویان پلیس
قرار گرفت تا ضریب پایایی اولیه آن برآورد گردد؛ پس از تکمیل آزمون بر روی  30نفر
از دانشجویان ،پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار  0/73به
دست آمد که نشاندهنده پایایی مناسب آن بود و در نهایت ،محققان آن را برای اجرا بر
روی  200نفر از دانشآموختگان آماده نمودند.

یافتهها
در ابتدا مدل با ورود کلیه سؤالهای آزمون در نرمافزار  AMOSمورد آزمون قرار گرفت.
پس از اجرای اول مدل ،برخی از سؤالها دارای بار عاملی ضعیف بر مؤلفههای مربوط به
خود بودند؛ بنابراین محقق به حذف این سؤالها از مدل اقدام نمود .پس از اجرای مجدد
مدل ،با استفاده از منوی  modification indicesنسبت به اصالح مدل بر اساس
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شاخصهای پیشنهادی اقدام گردید .سپس مجدداً مدل اصالحشده ،مورد آزمون قرار
گرفت که مقادیر برآورده برای شاخصهای برازش مدل و دامنه پذیرش آنها در جدول
زیر نشان میدهد که مدل ترسیمشده در تحقیق از برازش مناسب برخوردار است.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل

شاخص

CMIN/D
F

TLI
rho2

CFI

IFI
Delta
2

PNF
I

RMSE
A

HOELTER.0
5

HOELTER.0
1

مقدار

1/36

0/92

0/93

0/93

0/69

0/04

133

140

>2

0/08
<

0/09
<

<0/09

<0/06

>0/06

دامنه
پذیرش

200-75

پس از اطمینان از مناسب بودن شاخصهای برازش ،بارهای عاملی کلیه سؤالهای
باقیمانده در مدل به همراه شکل مدل به شرح زیر در نرمافزار  AMOSقابلمشاهده گردید:
شکل  .2مدل نهایی آزمون هوش زمینهای چندگانه
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همانگونه که در جدول زیر مشاهده میشود ،کلیه سؤالهای باقیمانده پس از حذف
بارهای عاملی ضعیف (زیر مقدار  )0/4دارای بار عاملی قابلقبول هستند.
جدول .2بارهای عاملی سؤالهای مؤلفههای مدل پس از حذف بارهای عاملی ضعیف
جهت

سؤال

مؤلفه

Estimate

اگر از عهده کاری برنیایم...

الف -به عدم توانایی خویش اعتراف میکنم■
Q7

ب -سعی میکنم با تالش از عهده آن بربیایم□.



0/951

ج -احساس شرمندگی میکنم□ .
د -احساس حقارت میکنم□ .

اگر کودکی کار بدی نسبت به کسی کند ،والدین او باید...

الف -از او عذرخواهی کنند□ .
q8

ب -از او بخواهند کودکشان را تنبیه کند□ .



0/698

ج -کودکشان را نکوهش کنند□ .

د -واکنش منطقی او را نسبت به فرزندشان تأیید کنند■.

وقتی با فرد بیدقتی در ارتباط باشم...

الف -با او کار مشترک نخواهم کرد□ .

q5

ب -با تذکّر و یادآوری بهموقع او را متوجّه میکنم□



هوش اجتماعی

ج -کارهایی که نیازمند دقت باشند را از او نخواهم خواست■.
د -او را به خاطر آن سرزنش میکنم□ .

وقتی فردی با پلیس مؤدبانه حرف میزند ،او ....
الف -از پلیس میترسد□ .

Q1

ب -از پلیس حساب میبرد□ .

0/687



ج -نسبت به پلیس اطمینان و احساس آرامش دارد□ .

0/635

د -به پلیس بهعنوان عضوی مفید جامعه احترام میگذارد■ .

برخی از مواقع افکار زشت و زنندهای نسبت به دیگران در ذهنم
q6



خطور میکند.

الف -بله■

0/55

ب -خیر

وقتی چند نفر مشترکا در انجام مأموریتی مشغول هستند...
الف -وظایف هر شخص باید دقیقاً مشخص باشد و هر کس

صرفاً وظیفه خودش را انجام دهد□ .
q4

ب -شخص باید مواظب و نگران انجام دقیق کلیه کارها باشد.
□
ج -فرد باید از همه پتانسیلها و توانائیهای خویش برای

موفقیت در مأموریت استفاده کند□



0/403

عینیپور و سوری| 167
د -فرد باید نهایت سعی خویش را هماهنگ با کلیه افراد در

انجام وظایف محوله انجام دهد■.

اگر قرار باشد با یک تیم چند فرهنگی کار کنم...

الف -الزم است مالحظات فرهنگی آنها را بدانم□ .
ب -چند فرهنگی را نباید مهم تلقی کرد چراکه وظایف کاری،

q13

فارغ از تأثیرهای فرهنگی است□ .



0/95

ج -ارزشها ،هنجارها و آداب و رسوم گروهها را بررسی
دستیابی به اهداف به کار میگیرم■.

د -حتی المقدور کمترین نقش یا وظیفه را میپذیرم□
اگر پشت سر من آمبوالنسی باشد و من پشت خط چراغقرمز
توقف کرده باشم...
الف -در اولین فرصتی که چراغ سبز شد ،اجازه میدهم
q10

آمبوالنس برود□ .



0/87

ب -با عبور از خط از قرمز ،اجازه میدهم آمبوالنس برود■.

ج -آمبوالنس باید بوق خود را قطع کند و منتظر بماند□ .

د -در صورت عدم قطع بوق آمبوالنس باید اعتراض کنم□ .
مکرر موارد متناقض با آن...

الف -باید در عقیده خویش تجدید نظر کند■.
q9

ب -در هر صورت باید بر عقیده خویش ثابتقدم باشد□



هوش فرهنگی

وقتی فردی موضوعی را قبول داشته باشد ،در صورت مشاهده

0/82

ج -عقیده خویش را حفظ کند و منتظر شواهد تأییدکننده عقیده

خویش باشد□

د -باید بطالن آن را بپذیرد□ .
کدام یک از گزینههای زیر صحیح است؟

الف -فاروق لقب عمر بن خطاب است■.
q12

ب -کلیمیان ایران مسیحی مذهب هستند□ .



ج -ترکی شاخهای از زبان فارسی است□ .

0/57

د -زرتشتیان یکتاپرست محسوب نمیشوند□ .
اگر دوست من متعلق به یکی از اقوام کشور باشد... ،

الف -بهتر است از زبان و فرهنگش آموخت و به آنها احترام
گذاشت■

q11

ب -تعصّب قومیتی او را نفی کرد هر چند خوشش نیاید□ .

ج -فکر میکنم بهراحتی میشود درباره قومیت او شوخی کرد.
□
د -به او میتوان گفت تا حساسیتش را درباره قومیت خود کم



0/401
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کند□ .
اگر قصد خرید لپتاپی را داشته باشید ،کدامیک را انتخاب
میکنید؟
الف -اگر در هزینه خرید مشکلی نداشته باشم ،بهترین نوع آن را
میخرم□ .

q16

ب -لپتاپی که برای برآورده شدن نیازهای من تا  12 -10سال

آینده کافی باشد□ .



0/874

ج -نیازهای رایانهای خویش از لحاظ حجم حافظه مورد نیاز،
سرعت مورد نیاز و دیگر مختصات رایانهای را برآورد میکنم،

سپس بر همین اساس تصمیم میگیرم□ .

د -ارزانترین و بهترین نوع آن را میخرم■.
صورتحساب خرجهایم را ....

الف -در هر گونه خرجکردنی نگهداری میکنم■ .
q21

ب -در خرجهای روزانه و عادی نگهداری نمیکنم□ .



0/79

ج -صرفاً برای ثابت کردن یک موضوع نگه میدارم□ .
د -اگر مهم باشد ،نگهداری میکنم□ .

هوش اقتصادی

کدامیک از قواعد پسانداز کردن مناسبتر است؟

الف( × %10 -خرج ثابت ماهیانه -کل درآمد ماهیانه) □
ب-

q17

(/ 30([ × %10ماهیانه درآمد کل -ماهیانه ثابت خرج)

×□ ]30

ج( × %10([ -خرج ثابت روزانه -درآمد روزانه)] × 10%[ +



0/628

(خرج ثابت ماهیانه -کل درآمد ماهیانه)]■

د( × %10 -هزینههای جانبی -خرج ثابت ماهیانه  -کل درآمد

ماهیانه) □

وقتی فروشندهای در مغازهاش نوشته باشد« :قیمتها مقطوع
است» ،یعنی....
الف -فروشنده نهایت انصاف در را قیمتگذاری به عمل آورده

q18

است□ .

ب -فروشنده حاضر نیست جنس را ارزانتر بفروشد□.



0/68

ج -فروشنده سعی کرده است که جنس را بر اساس قیمت
دلخواه خودش بفروشد■.

د -فروشنده از چانه زدن افراد متضرر خواهد شد□.
برای اقدام اقتصادی باید  ...در اولویت باشد.
q20

الف -هدفگذاری ،برنامهریزی و ارزیابی □
ب -مشورت با خبرگان اقتصاد■



0/56
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ج -سختکوشی□

د -بررسی کفایت هزینه□
در انجام کارورزیها ....

الف -سعی میکنم شباهت آن را با موقعیت واقعی شغلی تصور
q27

کنم□ .

ب -بر انجام درست آن در همان موقعیت تأکید میکنم□ .



0/73

ج -موقعیتی واقعیتر از آنچه تجربه میکنم ،به نظرم نمیرسد □
د -بر دستیابی به الگوهای عمل موفق حرفهای تأکید میورزم■.

انجام تکالیف درسی باید در حدّ...

الف -خواستههای استاد باشد□ .
q25

ب -خود شخص باشد□



0/73

ج -یک فرد کامالً حرفهای و مسلط باشد■

هوش فنی

د -اهمیت یک موضوع باشد□ .

برای تسلطیابی حرفهای...
الف -تسلط نظری و عملی به مهمترین منابع محتوایی و انسانی
کفایت میکند■ .

q28

ب -تسلط نظری و عملی به کلیه منابع آن رشته الزم و ضروری



0/632

است□ .

ج -ارتباط با اساتید برجسته آن حرفه الزم و ضروری است□ .
د -کاربست دانستهها در عمل کفایت میکند□ .
در امتحانهای درسی...

الف -نمره خود را با نمره قبلی خویش مقایسه میکنم□.
q26

ب -نمره خود را با نمره افراد دیگر مقایسه میکنم□.



0/498

ج -سعی میکنم مدتها قبل از برگزاری امتحان آماده باشم□.
د -الف -و ج■

اگر « »Aهشت برابر « »Bو دو برابر « »Cباشد و در هر ساعت
به نصف کاهش یابد ،در سه ساعت چند برابر « »Bو «»C
خواهد بود؟

الف -مساوی با « »Bو «■ »C
1

4



ب -مساوی با « »Cو «□»B
1

2

ج -دو برابر « »Bو «□ »C
2
1

د -دو برابر « »Cو «□»B

هوش یادگیری

q29

1

0/68

4

خداوند قادر به کدامیک از موارد زیر است؟

q30

الف -جا دادن فیل در فنجان □
ب-

کوتاهتر کردن دو متر از یک متر □



0/618
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ج -تولد فرزند بدون رابطه جنسی ■

موارد□

همه

د-

کدام ترتیب برای حل یک مسأله یا مشکل مناسبتر است؟

)a

ارزیابی مرحلهای تأثیر راهحل بر حل و رفع مساله یا

مشکل
)b

)c
)d
)e

ارزیابی فایده حل مسأله یا مشکل
لحاظ کردن راهحلهای ممکن
کاربست راهحل مناسب
تصمیمگیری در خصوص ادامه راهحل و یا تعویض

آن
)f

)g
q32

)h
)i

رجوع به دیگران برای حل آن مسأله
گزینش راهحلهای مناسب



ارزیابی نهایی تأثیر راهحل

0,617

اولویت دادن به آن راهحل در رفع مسائل مشابه بر

اساس نتایج ارزیابی نهایی

)j

)k

سنجیدن میزان توانایی خویش برای حل آن
استفاده همیشگی از آن راهحل در تمامی مسائل و

مشکالت مشابه

)l

اجرای یک راهحل و آزمایش کردن راهحلهای دیگر

در صورت ناکامی

الف■ cgdaehi -
□ fbjlhk

ب□clhk -

ج-

د□ bfjclhk -

گلولهای گذاران از محوری  100متری که بهصورت متناوب ،1
 3 ،2و  4متر به ترتیب آکنده از اکسیژن ،هیدروژن ،متان و هلیوم
q31

است ،در یازدهمینبخش آن محور آغشته به کدام گاز است؟

الف -هیدروژن □
د -هلیوم□

ب -اکسیژن□



0,611

ج -متان■

روند ایجاد حکومتهای مردمساالر در هر جامعهای عبارت
است از:

q22

دولت ،ایجاد دادگستری ،تشکیل ارتش□

ب -تشکیل مجلس قانونگذار ،برگزاری همهپرسی ،تشکیل

دولت ،ایجاد دادگستری ،تشکیل ارتش□

ج -تشکیل ارتش ،برگزاری همهپرسی ،تشکیل مجلس
قانونگذار ،ایجاد دادگستری ،تشکیل دولت■



هوش سیاسی

الف -برگزاری همهپرسی ،تشکیل مجلس قانونگذار ،تشکیل

0,75
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د -تشکیل دولت ،برگزاری همهپرسی ،تشکیل ارتش ،تشکیل

مجلس قانونگذار ،ایجاد دادگستری□
وقتی با عقیدهای مخالف باشم...

الف -با ناراحتی آن را رد میکنم□.

q23

ب -با صاحبعقیده رابطه خوبی برقرار نمیکنم□.



0,572

ج -سعی میکنم دالیل خویش را در مقابل آن عقیده قوی کنم□.
د -سعی میکنم آن را خوب بفهمم■.

برای مشارکت در رویدادهای سیاسی -اجتماعی کشور نیازمند
است....
الف -روزانه اخبار رادیو و تلویزیون و روزنامهها را پیگیری
q24

کنم□.

ب -به راه و منش یک جریان سیاسی باور داشته باشم□.



0,536

ج -پشتیبان کارهای مفید و آرای درست همه جریانهای سیاسی

باشم□.

د-الف و ج ■

همانگونه که در جدول زیر مشاهده میشود ،بهجز ارتباط متقابل هوش فنی و هوش
سیاسی ،بقیه مسیرهای دوطرفه ترسیمشده در مدل بین انواع مؤلفههای هوش زمینهای
چندگانه معنادار نیستند .ارتباط دوسویه هوش فرهنگی با هوش یادگیری ،هوش اقتصادی با
هوش یادگیری و هوش اجتماعی با هوش فرهنگی منفی و غیر معنیدار است .در حالیکه
ارتباط هوش اجتماعی با هوش یادگیری ،هوش یادگیری با هوش سیاسی ،هوش فنی با
هوش یادگیری اجتماعی با هوش اقتصادی ،هوش فرهنگی با هوش سیاسی و هوش
اقتصادی با هوش فنی مثبت اما غیر معنیدار است .تنها ارتباط هوش فنی با هوش سیاسی
مثبت و معنیدار است.
جدول  .2بررسی معناداری روابط مؤلفههای آزمون هوش چند زمینهای
Estimate

S.E.

C.R.

P

هوش فرهنگی

><--

هوش یادگیری

-0/007

0/032

-0/215

0/829

هوش یادگیری

><--

هوش سیاسی

0/024

0/048

0/487

0/626

هوش فنی

><--

هوش یادگیری

0/021

0/041

0/513

0/608

هوش فرهنگی

><--

هوش سیاسی

-0/003

0/006

-0/47

0/636

هوش فنی

><--

هوش سیاسی

0/113

0/019

5/8

0/001

هوش اقتصادی

><--

هوش فنی

0/001

0/002

0/647

0/518
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هوش اجتماعی

><--

هوش اقتصادی

0/002

0/002

0/928

0/354

هوش اجتماعی

><--

هوش فرهنگی

-0/007

0/005

-1/21

0/224

هوش اجتماعی

><--

هوش یادگیری

0/002

0/026

0/095

0/924

بحث و نتیجهگیری
بر اساس آنچه از نتایج تجزیهوتحلیل به دست آمد ،مشخص گردید که سؤالهای ،5 ،8 ،7
 6 ،1و  4به ترتیب دارای بار عاملی معناداری بر مؤلفه هوش اجتماعی هستند .پاسخ صحیح
به این سؤالها معرف صداقت با دیگران (سؤال  ،)7قضاوت عادالنه (سؤال  ،)8پذیرش
دیگران به همان صورت (سؤال  ،)5توانائی درک احساسات (سؤال  ،)1صداقت با خود
(سؤال  )6و موفقیت در کار گروهی (سؤال  )4است .این یافته با تحقیق ناظمی و همکاران
( )2019و نظریات بلکمن ( ،)2012هریسون و همکاران ( )2012و نتایج تحقیق محمدی و
عبدشریفی ( )1392در خصوص معرف بودن این شاخصها برای مؤلفه هوش اجتماعی
همخوانی دارد .بر طبق این نظریات هوش اجتماعی بر پایه مفاهیمی چون توانایی برقراری
ارتباط با دیگران ،شناخت خود و دیگران و پرورش ثبات درونی استوار است؛ این مفاهیم
جملگی گویای شاخصهای مطرحشده در این تحقیق برای اندازهگیری هوش اجتماعی
هستند.
همچنین مشاهده شد که سؤالهای 11 ،9 ،10 ،13و  12بر مؤلفه هوش فرهنگی دارای
بار عاملی قوی هستند .پاسخ درست به این سؤالها نشانگر پذیرش تجارب (سؤال ،)9
عقاید و ارزشهای جدید (سؤال  ،)10رعایت حقوق سایر افراد (سؤال  ،)11پاسخ رفتاری
صحیح به تعامالت بین فرهنگی (سؤال  )12و عملکرد مناسب در گروههای کاری
چندفرهنگی (سؤال  )13است .این یافته با نظریات ایرلی و موساکواسکی ( )2004و انگ و
دیگران ( ،)2003تن ( )2004مطابقت دارد .بر اساس این نظریات ،هوش فرهنگی ناظر بر
توانایی یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی و دادن پاسخ رفتاری مناسب و
صحیح در موقعیتهای فرهنگی جدید است؛ شخص واجد هوش فرهنگی از توانایی تفسیر
و برقراری ارتباط با اقوام مختلف در زمینههای مختلف فرهنگی برخوردار است و
اختالفات بین فرهنگی را میپذیرد و از تفاوت آنها بهخوبی برای تعاملی مناسب بهره
میگیرد .این توانمندیها مؤید شاخصهای طراحیشده در این تحقیق برای اندازهگیری
هوش فرهنگی هستند.
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مالحظه گردید که سؤالهای  20 ،18 ،17 ،16و  21دارای بار عاملی معناداری بر مؤلفه
هوش اقتصادی هستند .پاسخ درست به این سؤالها معرف برنامهریزی برای خرج کردن
پول(سؤال  ،)16بها دادن به پسانداز کردن در مواقع ضروری(سؤال  ،)17چانه زدن برای
قیمت پایینتر(سؤال  ،)18مشورت با مشاور اقتصادی(سؤال  )20و نگهداری
صورتحسابهای خویش(سؤال  )21هستند .این یافته با نظریات فوگی( ،)2012چنگ
( ) 2002هستند .بر اساس این نظریات هوش اقتصادی بر پایه فکر و عمل برای کسب
اطالعات اقتصادی و حداکثر منافع استوار است و موجد نظم و انضباط مالی است .نگاه به
شاخصهای مورداستفاده برای سؤالهای این نوع از هوش در این تحقیق نشانگر آن است
که همگی آنها برخاسته از این نظریات هستند.
مشاهده شد که سؤالهای  28 ،27 ،26 ،25دارای بار عاملی معناداری بر مؤلفه هوش
فنی هستند .پاسخ درست به این سؤالها معرف انجام تکالیف مربوط به رشته تحصیلی
(سؤال  ،)25عملکرد موفق در امتحانها (سؤال  ،)26کارورزی (سؤال  )27و تسلّطیابی
حرفهای (سؤال  )28هستند .این یافته با تحقیق هامان ( ،)2020لی و همکاران ( )2020و
نظریات چنگ ( )2002و نتایج تحقیق محمدی و عبدشریفی ( )1392مطابقت دارند؛ بر
اساس این نظریات هوش فنی ناظر بر تفکر و عمل و مدیریت متمرکز بر بصیرت ،پیمودن
مسیر حرفهای شدن و آموختن ،فنآوری و تخصصی بارآمدن است که با این دیدگاه ،همه
شاخصهای طراحیشده در سؤالها برای این نوع از هوش در این تحقیق مورد تأیید این
نظریات هستند.
مشاهده شد که سؤالهای  32 ،31 ،30 ،29دارای بار عاملی معناداری بر مؤلفه هوش
یادگیری هستند .پاسخ درست به این سؤالها معرف انسجام حافظهای (سؤال  ،)29انتقادی
بودن و منطقی بودن (سؤال  ،)30تجسم ذهنی (سؤال  )31و کاربست (سؤال  )32هستند.
این یافته با تحقیق وارد ( )2020و نظریات چنگ ( )2002و نتایج تحقیق محمدی و
عبدشریفی ( )1392همخوانی دارد .بر اساس این نظریات هوش یادگیری ناظر بر توانایی
یادگیری و تفکر خالقانه و انتقادی و بهینهسازی و ارتقاء استفاده از تواناییهای مداوم
زیستی – شناختی برای یادگیری دارد؛ بر این اساس جمله شاخصهای مطرحشده در
سؤالهای طراحیشده برای اندازهگیری هوش یادگیری در این تحقیق مورد تأیید این
نظرگاه است.
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مالحظه شد که سؤالهای  24 ،23 ،22دارای بار عاملی معناداری بر مؤلفه هوش سیاسی
هستند .پاسخ درست به این سؤالها معرف آگاهی از نقش نهادهای دولتی ( سؤال ،)22

توانایی تحمّل عقاید مختلف (سؤال  )23و دنبالکردن رویدادهای سیاسی – اجتماعی
(سؤال  )24هستند .این یافته با نظریات چنگ ( ،)2002دوستار و ممبینی ( )1393و نتایج
تحقیق گلشاهی و همکاران ( ،)1399محمدی و عبدشریفی ( )1392هماهنگ است؛ بر
اساس این نظریات ،هوش سیاسی ناظر بر طرز تلقیها و ارزیابی او از مسائل خاص سیاسی،
شخصیت ها و حوادث سیاسی است ،داللت بر شناخت دقیق و هدفمند عملکرد رقبای
سیاسی و بررسی چارچوب عملیاتی آنها دارد ،فرآیندی است که در قالب آن اطالعات
طبقهبندی میشود و به افزایش توان تصمیمگیری منتهی میشود ،متمرکز بر عملکرد در
جهت کسب منافع و تحقق اهداف سازمانی است .شخص برخوردار از هوش سیاسی از
آگاهی سیاسی ،شناخت کافی از گروههای سیاسی و سیستم سیاسی برخوردار است؛ بر این
اساس همه شاخصهای مورداستفاده برای طراحی سؤالهای هوش سیاسی در این تحقیق
ارتباط سازهای قویای با آن نظریات دارند.
همچنین در یافته ای مهم دیگر ،مالحظه شد که از میان انواع ارتباطهای دوطرفه میان
انواع هوشهای زمینهای ،تنها ارتباط هوش فنی با هوش سیاسی مثبت و معنادار بوده است و
بقیه مسیرهای ترسیمشده تأثیر اندکی را از مؤلفههای یکدیگر نشان میدهند .این بدان معنی
است که انواع مختلف هوش از ریشههای مشترکی ناشی نمیشوند بلکه بیشتر بسیار تحت
تأثیر مقتضیات زمینه واقع میشوند؛ بهعبارتدیگر ،این یافته نظریات گاردنر را درباره
استقالل نسبی انواع هوش پررنگتر میکند .بهعنوانمثال ،کارکرد و اجرای هوش
اجتماعی در زمینه خویش با کارکرد و اجرای دیگر هوشها متفاوت است و تفاوت
مقولهای انواع مختلف هوشها حفظ میگردد .درواقع آنچه باعث تولید مفهوم هوش
اجتماعی میشود صرفاً در مسائل اجتماعی قابلدرک است و برای سایر حوزهها چندان
مناسب نیست و همین استدالل برای سایر هوشهای مختلف نیز صادق است.
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