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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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  چکیده
 مدل ساسا بر دانشجویان ایزمینه چندگانه هوش آزمون اعتبارسنجی و ساخت هدف با حاضر پژوهش

 هوش یعنی هوش نوع ترینمحوری مدل، این در .شد ساخته( 2000)چنگ ایزمینه چندوجهی هوش نظریه
 -زیستی هایتوانائی از استفاده سازیبهینه و انتقادی و خالقانه تفکر و یادگیری توانایی معنی به که یادگیری

 دیگر هوش عنو پنج و است گردیده مستقر هوش انواع ارتباطی مدل قلب و مرکز در است، فیزیولوژیکی
 از پژوهشی روش. ارندد قرار آن با متقابل تأثر و تأثیر در فنی و سیاسی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، یعنی
 هاآن بین زا که بود پلیس شغل متقاضی آموختگان دانش شامل پژوهش این آماری جامعه و پیمایشی نوع

 به ناقص هاینامهپرسش شدن گذاشته کنار از پس که شدند انتخاب ایخوشه تصادفی صورتبه نفر 200
 اقتصادی، هنگی،فر اجتماعی، یادگیری، هایهوش مؤلفه 6 در آزمون این. یافت تقلیل نفر 161 تعداد

 با هاداده مون،آز این مناسب پایایی و روایی حصول از پس. شد تنظیم سؤال 32 قالب در و فنی و سیاسی
 هایشاخص از استفاده با مدل ودنب مناسب احراز از پس. شد تحلیلوتجزیه Amos افزارنرم از استفاده
 آزمون یینها شکل و گردید حذف آزمون از که بود الؤس 5 ضعیف عاملی بار از حاکی نتایج برازش،

 هوش و فنی هوش مثبت و دارمعنی دوطرفه ارتباط جزبه دادکه نشان دیگر نتایج. شد واقع تأیید مورد
 دارای و ایزمینه هوش، هایمؤلفه مختلف انواع بنابراین نبود؛ دارمعنی مسیرها بقیه بین ارتباط سیاسی،
 . هستند یکدیگر از نسبی استقالل

  .سیسیا هوش اقتصادی، هوش فرهنگی، هوش اجتماعی، هوش یادگیری، هوش :هاکلیدواژه
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 مقدمه
نوع هوش میان فردی، هوش  های چندگانه قبالً توسط گاردنر در نُهاگرچه مفهوم هوش

گرا، هوش فضائی، هوش طبیعت -منطقی، هوش دیداری -درون فردی، هوش ریاضی
، 1)بسکاردی، کوستا، پترل و فراگاگرا جنبشی، هوش زبانی هستی -دنیموسیقائی، هوش ب

 بود که در آن گاردنر مدّعی استقالل نسبی انواع مختلف هوش شدهمطرح( 135: 2019
هوش که هسته  وجود عملیات ذهنی مستقل برای هر یك از انواع( و 2013)استروس، 

(، گردید و در محیط 31: 1389)رحیمی،  دهدمیمرکزی آن نوع هوش را تشکیل 
ریزی برای رشد، ( امّا برنامه2003، 2)هوگن و کنون آموزشی مورد توجه قرار گرفت

تر است تا تر آموزشی مناسبتدر سطوح پایینگیری اقسام هوشی این نظریه توسعه و اندازه
دانشجویان آموزش عالی که پس  چراکه(، 2020)کاواس و کاواس،  سیستم آموزش عالی

های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فنی آموختگی در زمینهاز دانش
 رندبررسی قرار گی های دیگری موردشوند، بایسته است که از لحاظ هوشدرگیر می
(. دانشجویان شاید بیشتر از یادگرفتن، نیازمند 3: 2000، 4؛ چنگ2019، 3)الکساندر

های همیشگی خود را بر عهده یادگیری چگونه یادگرفتن هستند و باید مسئولیت یادگیری
چنین دانشجویان پس از پایان تحصیل، به (. هم1413: 2019، 5)آیدن و کسسی بگیرند

های مختلفی به تعامل ای نیازمند آن هستند که در زمینهدالیل مختلف شغلی و حرفه
 تواند به موفقیت بیشتر وی منتهی گرددبپردازند که برخوداری از هوش آن زمینه می

( بر نقش 2020) چنین موری(. هم2020، 6تیلور -اورتیز، یلماز و شاو-)بوالتیویال، پرز
 د نمود.  یند یادگیری همیشگی تأکیآآوری در فرآشنایی با فن

ای هوش است وجهی زمینهکند، نظریه پنجیکی از نظریاتی که از این ایده پشتیبانی می
ترین نوع هوش یعنی هوش یادگیری که به معنی توانایی یادگیری و که در آن، محوری

فیزیولوژیکی است، در  -های زیستیسازی استفاده از توانائیتفکر خالقانه و انتقادی و بهینه
و پنج نوع دیگر  (2020، وارد؛ 2002، چنگ) قلب نظریه مستقر گردیده است مرکز و
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اند از: هوش اجتماعی، ها عبارتاین هوش و تأثر متقابل با آن قرار دارند.هوش در تأثیر 
ای، هوش فرهنگی، هوش اقتصادی، هوش سیاسی و هوش فنی. در نظریه هوش چند زمینه

ها و با مؤلفهبندی خردههای مختلف دارای روابط تعاملی هستند که جمعاین هوش
 های مختلف به شرح زیر است: بر اساس دیدگاه هاآنهای سازنده شاخص

وابط ؤثر راجتماعی به معنای توانایی تفکر، عمل و مدیریت اجتماعی و توسعه مهوش 
یسون، هر؛ 2012، بلکمن؛ 2019ی، و جبار یازآزارینی، ناظم) بین فردی متعادل و متوازن

فرهنگی و  یتیرتفکر، عمل و مد ییتوانا. هوش فرهنگی به معنای (2012ین، و ساراز یرمتا
و  لییرا) های جدیدرزشیث چند فرهنگی و خلق اسازی استفاده از مواربهینه

 ییتواناای . هوش اقتصادی به معن(2004، ، تن2003یگران، انگ و د؛ 2004ی، موساکواسک
؛ 2012ی، فوگ) سازی استفاده از منابع گوناگوناقتصادی و بهینه یریتتفکر، عمل و مد

زایش سیاسی و اف یریتتفکر، عمل و مد ییتوانا. هوش سیاسی به معنای (2002 چنگ،
ینی، بدوستار و مم؛ 2002، چنگهای رقابتی منابع و عالئق )یتدر موقعبرد  -نتایج برد

. هوش (1392ی، یفو عبدشر یمحمد؛ 1399فر، سیرتیكرهبر و نی، گلشاه؛ 1393
ای دن مزایسانیرآورانه و به حداکثر به معنای توانائی تفکر و عمل و مدیریت فن ورانهآفن

 . (2002، چنگ؛ 2020یانگ، فن و لی، ل؛ 2020، هامان) ناگون فّناوریانواع گو
مرکز ت یدو شاشوند، یمتخصص م یخاص یهادر حوزه یاندر حال حاضر دانشجو

 یدر حال ینباشد و ا دو سه نوع از هوش یا یكبر  هاآنو آموزش  یستدری، متون درس
جامعه وارد  یدگزن -یشغل هاییتدر موقع یوقت یآموختگپس از دانش هاآناست که 

ی، رهنگفیاسی، سی، ادفنّاورانه اقتص هایزهدر حو یمتنوع و مختلف یهابا چالش شوندیم
مربوط با  یهااز هوش یبرخوردار یزانکه م شوندیروبرو م یادگیری یژهوو به یاجتماع

 در قلب اق با محیطو انطب سازگاریرا متأثر سازد.  هاآنمواجهه با  یفیتک تواندیم هاآن
 توان فرد را به هوشاست و بدون آن نمی آمدهعملبههمه تعاریفی است که از هوش 

شود در واقع، نیاز می صحبتهای مختلف (. وقتی از هوش2019)استرنبرگ،  متصف کرد
گردد و این آن چیزی است های مختلف متبادر میاساسی به انطباق و سازگاری در زمینه

 به آن نیاز دارند.  التحصیلیفارغکه دانشجویان پس از 
چندگانه  هایهوش نیازمندجامعه  یكسوی هوش، جامعه به یوجهپنج یهاساس نظر بر

 یسوی شهروندان دارارود و افراد بهمی یش، پاست توسعه چندگانهو  دانش خواهانکه 



 فصل بهار | 43شماره  | 11سال  |اندازه گیری تربیتی   |158

کنند، حرکت  یچندگانه جامعه همکار یشرفتتوسعه و پ یتوانند برایهوش چندگانه که م
یبی ترک ینو چن یستجدا ن یگرییك از انواع هوش از دهیچبر اساس این نظریه، کنند. یم

( 5: 2000بر اساس نظر چنگ ) آنان داشته باشد. یادگیریبر  یدارپای تواند اثرمی است که
های توسعه هوش چندگانه: توسعه هوش -اند از: الفمفاهیم مورد توجه این نظریه عبارت

رابطه تعاملی  -آید. بچندگانه هسته اصلی تربیت رهبران آینده جوامع به شمار می
کنشی دارند ابطه برهمهای چندگانه با یکدیگر رهای چندگانه: هریك از انواع هوشهوش

ای تشویق رابطه و عمل متقابل هوش زمینه -و بر یکدیگر خاصیت افزایندگی دارند. ج
های چندگانه در طراحی بسیار چندگانه: لزوم توجه به ارتباطات متقابل و دوجانبه بین هوش

ید تسهیل انتقال هوش و خالقیت: انتقال هوش از یك نوع به انواع دیگر با -. داستمهم 
دستیابی به سطوح باالی تفکر غیر نمادین در یك ناحیه یا دیگر نواحی را تشویق و دستیابی 

را تسهیل نماید. تسهیل انتقال هوش و خالقیت در توسعه و پیشرفت پایگاه دانش  هاآنبه 
جهانی  دهکدهاقتصادی نو و ابتکاری و همچنین ایجاد سطح باالی تفکر در جامعه و 

وجود  -(. ه70: 1392: به نقل از محمدی، 2000)چنگ،  یاتی خواهد بودهوشمند بسیار ح
ای، هوش یادگیری در مرکز: در تسریع دستیابی به انواع مختلف هوش چندگانه زمینه

ی تدریس و جابهمرکز نقش اساسی داشته باشد.  عنوانبهتواند توسعه هوش یادگیری می
آموزش عالی باید توسعه توانائی فراگیران برای یادگیری میزان باالئی از اطالعات، محتوای 

 یادگیری عمیق و تأکید بر یادگیری سیستمی، خالقانه و انتقادی را مورد توجه قرار دهد. 
 ختلف هوشگیری انواع مبنابر آنچه گفته شد، ساخت و اعتباریابی آزمونی برای اندازه

 تواند میزان ارتباط وجوهکه میدارای این اهمیت است  ای، به لحاظ نظریچندگانه زمینه
 تواند خالًیممختلف انواع هوش در این نظریه رو مورد آزمون قرار دهد و به لحاظ عملی 

های مختلف دانشجویان را برطرف گیری هوشناشی از فقدان ابزار مناسب برای اندازه
ای مینهد زنچبنابراین این تحقیق با هدف اساسی ساخت و اعتباریابی آزمون هوش  ؛نماید

ای ینهدانشجویان به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا آزمون هوش چندگانه زم
 دارای روایی و اعتبار مناسب است؟ شدهساخته

شد: ها درباره هوش عمدتًا به دو دسته تقسیم میپردازیقبل از نظریه چنگ، نظریه
را یك توانایی کلی  هوش 1وکسلرطرفداران هوش یگانه و طرفداران هوش چندگانه. 

هدفمند داشته باشد و با  طور منطقی بیندیشد، فعالیتسازد تا بهدانست که فرد را قادر میمی
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نیز معتقد به یك هوش کلی بود  1طور مؤثر به کنش متقابل بپردازد و اسپیرمنمحیط خود به
هشت  2بودند. گاردنر و هاچ از طرفداران هوش یگانه هاآنداد. نشان می g و آن را با حرف

؛ ترجمه 2006، اسالویم) عبارت بودند از نوع هوش چندگانه را شناسایی کردند که
هوش  -ج هوش زبانی -هوش منطقی/ ریاضی ب -: الف(1385: 146سیدمحمدی، 

 -ح فردیمیانهوش  -ز جنبشی بدنی/ -و هوش فضایی -ه گراهوش طبیعت -د موسیقیایی
گرا نیز شناسایی و معرفی هوش هستی عنوانبهبعداً هوش نهمی را  هاآن. فردیهوش درون

های پردازان هوش چندگانه قائل به تعدد هوشدر مقابل اندیشه هوش یگانه، نظریه نمودند.
نظریه  بود. در 3هوش چندگانه ترستون شناس طرفدارترین روانمختلف بودند. قدیمی

شد: درک کالمی، سیالی واژه، می تشکیل هفت توانایی عمده زیر ن، هوش ازترستو
، 336سهولت اعداد، تجسم فضایی، حافظه تداعی، سرعت ادراکی و استدالل )سیف، 

 و 6، آفرینندگی5، هوش در سه شکل تحلیلی4(. در نظریه هوش سه وجهی استرنبرگ1394
الف: هوش تحلیلی: توانایی (: 1393گرد، شود )بیابانظاهری به این شرح ظاهر می 7عملی
 هوش آفرینندگی-شود. بوتحلیل، قضاوت، ارزیابی، مقایسه و سنجش را شامل میتجزیه

هوش -گیرد. جبرمی خالق(: توانایی آفریدن، طراحی، اختراع، کشف و تحلیل را در)
های اخیر ر سالچنین دعملی: بر توانایی استفاده، کاربرد، اجرا و تمرین، متمرکز است. هم

، 10برادبری وگریوز ؛ به نقل از1990) 9نیز مطرح شد؛ سالووی و مایر 8مفهوم هوش هیجانی
اند که توّجه به احساسات را نوعی از هوش توصیف کرده آن (152؛ ترجمه گنجی: 2005

و استفاده از این اطالعات برای  هاآنهای خود فرد و دیگران، فرق گذاشتن بین و هیجان
جنبه اساسی معرفی  شد. برای هوش هیجانی، چهارراهنمایی افکار و اعمال فرد را شامل می

 ها. هیجان ها و استفاده ازها، تنظیم هیجانها، درک هیجانشد: شناخت هیجان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Charlesspearman 

2. Gardner & Hatch 

3. thurston 

4. Strenberg 

5. analitical 

6. creative 

7. practical 

8. Emotional intelligence (EQ) 

9. Salovey & Mayer 

10. Bradbery & Greaves 
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 چنگ نظریات مختلف مربوط به هوش چندگانه به شکلی بدیع و خالقانه در نظریه
چند  مربوط به هوش چندگانه درپیشین  با باورهایبندی شد و تفاوت عقیده چنگ الصهخ

 وجود یك هوش -های مختلف با یکدیگر ببل انواع هوشارتباط متقا -چیز بود: الف
 درستیبههای مختلف به نام هوش یادگیری. چنگ خاص در مرکز برهمکنش هوش

و  مسائل ن به مسائل انتزاعی، حل کردنتوانایی پرداخت از نظر دریافت که فراگیران
 طورهمانن های خاص نیز تفاوت دارند؛ بنابراییادگرفتن، تفاوت دارند و حتی از نظر هوش

ده بود که برآوردهای ( بیان کر151-1385: 152؛ ترجمه سیدمحمدی، 2006) اسالویمکه 
سنتی ارزیابی های هوش تر از آنچه آزموندقیق از هوش باید به عملکردهای گسترده

مدل زیر مطرح  صورتبهکنند، متکی باشد، چنگ نیز در همین راستا نظریه خویش را می
 نمود: 

 (2000ای چنگ )نظریه هوش چند زمینه .1شکل 

 

است و بقیه  شدهواقعگردد که هوش یادگیری در مرکز مدل در مدل باال، مالحظه می
های چندگانه گردد که هوشچنین مشاهده میگردند. هماقمار آن تلقی می مثابهبهها هوش

تعامل  ی دردارای رابطه تعاملی با یکدیگر بوده و عالوه بر آن جملگی با هوش یادگیر
کننده تبیین ( این مدل را برای پی بردن به ماهیت هوش در دانشجویان2000) هستند. چنگ
 دانست.و مناسب می
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 پیشینه پژوهش
ای بر اساس نظریه چنگ، محقق به ابزار های چندگانه زمینهبرای ساخت و اعتباریابی هوش

( در 22: 1392مهدی و عبدشریفی )، برخورد ننمود. در داخل کشور ایشدهساخته
ای بر اساس نظریه ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش چندگانه زمینهپژوهشی با عنوان 

آن را مناسب گزارش کردند. این ابزار  ایایی مقیاس،پ ، پس از بررسی روایی وپنتاگون
بود و پاسخگویان بر اساس نظر و خواست خویش نسبت  شدهطراحینظرسنجی  صورتبه

آن نگاه کنید:  هایسؤالبرای نمونه به دو نمونه از  کردند.اقدام می هاسؤالبه  دهیپاسخبه 
 هایمهارت -2توانایی درک احساسات و منظور اساتید و سایر دانشجویان را دارم.  -1

 هاآنی متقابل با سایر افراد را دارم. بر اساس نتایج این مقیاس مورد نیاز برای برقراری رابطه
لوم ای دانشجویان دانشکده عمیانگین انواع هوش چندگانه زمینه -1گزارش کردند که: 

باالترین  -2. استتر از حد مطلوب شناسی باالتر از حد متوسط اما پاییننتربیتی و روا
ترین میانگین مربوط به میانگین هوش چندگانه دانشجویان مربوط به هوش اجتماعی و پایین

 هایهای چندگانه دانشجویان رشتهبین میانگین انواع هوش -3. بودهوش سیاسی آنان 
چندگانه  هایهوشبین میانگین انواع  -4. داشتعناداری وجود مختلف تفاوت م

بین میانگین انواع هوش چندگانه  -5. داشتدانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود 
ای نکته .نداشتدانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشکده تفاوت معناداری وجود 

های تلزم پاسخ واقعی است و پاسخکه در اینجا وجود دارد این است که سنجش هوش، مس
بنابراین  ؛انجامدقضاوتی و مبتنی بر نظر خود شخص، به ارزیابی کامل و دقیق از هوش نمی

ای های چندگانه زمینههای واقعی به سنجش دقیق هوشوجود آزمونی که بتوان با پاسخ
تحقیقات، بر که برخی از تئوری چنگ اقدام کرد، خالی است. نکته قابل توجه دیگر این

اند؛ مثاًل ای بنابه مقاصد مختلف تأکید کردههای چندگانه زمینهلزوم شناسایی هوش
آزمون هوش چندگانه  یابیساخت و هنجار( در پژوهشی با عنوان 179: 1393) رضاخانی

پس از بررسی روایی و پایایی آزمون، گزارش کرد که میانگین و انحراف  گاردنر
 یبرا یآغازتواند هنجار معتبر، می عنوانبهبرای این آزمون شده استاندارد برآورد

 1. چن، چنگ و یانباشد یتو ترب یمدر امر تعل یندهآ هایگیرییمو تصم یزیربرنامه
 یدانشگاه مبتن یاندانشجو یشغل یزیردر مورد برنامه یقتحق( در پژوهشی با عنوان 2020)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Chen, Cheng & Yan 
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در جویان کمك به دانش یبرا چندگانه هوش یتئورگزارش کردند،  بر هوش چندگانه
هوش توسعه درک خود،  یبرا هاآن خود، و تمرکز بر پرورش یاصل یتصالح کشف

ی در و اجتماع یحداکثر ارزش شخص یجادا ین بابنابراکند؛ را تشویق می چندگانه
چنین رودیگوئز، . همکندمیکمك  نیز در جامعه یشرفتبه پ دانشجویان، سرانجام

مرتبط با  یابیارز یندفرآ( در پژوهشی با عنوان 31: 2020، )1اینتریاگو، سوالوس و مونتز
گزارش نمودند  اکوادور یآموزش یستمس یرستانیدر دانش آموزان دب چندگانههای هوش

های چندگانه در یادگیری های آموزشی حاکی از تأثیر قدرتمند انواع هوشکه ارزیابی
دهد که ابزار مناسب برای سنجش بررسی پیشینه تحقیق نشان می بندی،هستند. در یك جمع

های گیری انواع آن، در حوزهاندازه ای ساخته نشده است ودگانه زمینههای چنهوش
 مختلف آموزش و یادگیری دانشجویان مفید است. 

 روش
سازی در آن استفاده شد. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی بود که از روش آزمون

آموختگان متقاضی شغل پلیس بود. این جامعه آماری این پژوهش شامل دانش
های مختلف کشور بودند که برای های مختلفی از استانآموختگان متعلق به رشتهدانش

در  ماههنهتصدی شغل پلیس پذیرش شده بودند و ملزم به گذراندن یك دوره کوتاه 
( معتقد است 2010) 2کالین، ل عاملی تأییدیدر تحلیدانشگاه علوم انتظامی امین بودند. 

برای  شدهیهحجم نمونه توص، شود نه متغیرهاها تعیین مینمونه بر اساس عامل حداقل حجم
، 3)شاه و گلدست است شدهتوصیهنمونه برای ده عامل  200حدود تحلیل عامل تأییدی 

(. حجم نمونه در تحقیق 143: 1392؛ به نقل از عیدی و همکاران، 2010؛ کالین، 2006
 منظوربهبود که نفر بیشتر می 120بایست از حاضر، با توجه به وجود شش عامل، می

شدن کنار گذاشتهنفر در نظر گرفته شد که پس از  200جلوگیری از افت نمونه، 
علّت بیشتر نفر تقلیل یافت که این تعداد به 161داد به تع ش و ناقصهای مخدوپرسشنامه

قل مورد نیاز برای نمونه این تحقیق، کافی بود. برای انتخاب این تعداد از ابودن از حد
ای انتخاب گردید و پرسشنامه با حضور صورت تصادفی خوشهنمونه، چندین کالس به

ختاری و تحلیل عاملی اجرا گردید. از روش معادالت سا هاآنهای محقق در کالس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 . Rodríguez, Intriago, Cevallos & Montes 

2 . Kline 

3. Shah & Goldst   
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تأیید ساختار عاملی پرسشنامه، از  منظوربهوتحلیل آن استفاده شد و یهتجزتأییدی برای 
  یی تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.درستنماو از روش حداکثر  AMOS افزارنرم

گ، )چن ای هوشبرای ساخت فرم اولیه آزمون، مبانی نظری تئوری و مدل چند زمینه
ای مختص هر سؤال چندگزینه 32ای در قالب مطالعه شد. آزمون هوش چند زمینه( 2001

ل(، سؤا 7) سؤال(، هوش فرهنگی 8) یك از شش مؤلفه هوش طراحی شد؛ هوش اجتماعی
 گیریسؤال(، هوش یاد 4) سؤال(، هوش فنی 3) سؤال(، هوش سیاسی 6هوش اقتصادی )

نابع مبتدا محقق با مطالعه ود که در اها به این صورت بسؤال(. روند طراحی سؤال 4)
 گانهششهای نظر مبادرت به شناسایی مضامین هر یك از مؤلفهمختلف و اساتید صاحب

ها را به نحوی شده سؤالییشناسار یك از مضامین ای نمود. سپس برای ههوش چند زمینه
از آن مضمون دهنده دهنده برخورداری پاسخطرح نمود که پاسخ صحیح به آن سؤال نشان

ها، ها در چندین مرحله از لحاظ منطقی بودن، وضوح و روشنی شاخصباشد. این سؤال
ی ز اعضایی توسط تعدادی امحتوای از لحاظ اعتبار صوری و طورکلبهبودن و  فهمقابل

رار گرفت. مورد تأیید ق CVRو  CVIهای ستفاده از فرمولعلمی و دانشجویان با ایئته
 ی در دو مرحله طراحی گردید: گذارشیوه نمره

مؤلفه  اندندر مرحله اول، هر پاسخ صحیح به سؤال با توجه به میزان اهمیت در شناس
صورت اینبه -آمد به دسته این میزان از طریق نظر خبرگان ک -هوش مربوط به خویش

 دهی گردید: نمره

 گذاری مرحله اولنمره .1جدول 

 8سؤال  7سؤال  6سؤال  5سؤال  4سؤال  3سؤال  2سؤال  1سؤال 
2 2 2 1 2 1 1 1 

 16سؤال  15سؤال  14سؤال  13سؤال  12سؤال  11سؤال  10سؤال  9سؤال 
2 2 2 2 2 1 1 2 

 24سؤال  23سؤال  22سؤال  21سؤال  20سؤال  19سؤال  18سؤال  17سؤال 
2 2 2 1 1 3 4 3 

 32سؤال  31سؤال  30سؤال  29سؤال  28سؤال  27سؤال  26سؤال  25سؤال 
5/2 5/2 5/2 5/2 5 5 5 5 

های در هر مؤلفه، تغییراتی در نمره شدهکسبدر مرحله دوم، بسته به میزان نمره 
( بودند، به شرح زیر اعمال گردید. 0یی که پاسخگویان در آن سؤال دارای نمره )هاسؤال
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به  دهیپاسخگذاری به این دلیل اعمال گردید که اثر نوسان و عوامل مزاحم در این نمره
حّتی با فرض بر توان پایایی باالی آزمون، اثر نوسان که  چراکهحداقل ممکن کاهش یابد؛ 

های یتموقعبهعوامل مزاحم که  چنینهمشناختی مختلف و های روانحاکی از حالت
شوند نمره واقعی هوش فرد از حدّ واقعی خویش، دارند، باعث میاشاره  نشدهبینیپیش

گردد تا توانایی وی در یك نوع از گذاری باعث میکمتر برآورد گردد. این نوع از نمره
 هوش کمتر از حد واقعی خویش برآورد نشده باشد. 

 گذاری مرحله دومنمره .2جدول 

 های هوشمؤلفه
نمره در حداکثر 

مرحله اول 
 گذارینمره

 نمره صفر یدارا یهابه سؤالاضافی نمره میزان 
باالتر 

از نمره 
(5) 

کمتر از 
 (4نمره)

دارای 
 5نمره 

دارای 
نمره 
10 

دارای 
نمره 
15 

 - - - 25/0 1 10 هوش اجتماعی

 - - - 1 2 10 هوش فرهنگی

 - - - 1 2 10 هوش اقتصادی

 - - - 2 3 10 هوش سیاسی

 - - - 5/1 5/2 10 یهوش فن

 3 2 1 - - 20 هوش یادگیری

ن پلیس جویاپس از تدوین فرم مقدماتی آزمون، این آزمون در اختیار تعدادی از دانش
 نفر 30 روی قرار گرفت تا ضریب پایایی اولیه آن برآورد گردد؛ پس از تکمیل آزمون بر
به  73/0دار از دانشجویان، پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مق

 اجرا بر دهنده پایایی مناسب آن بود و در نهایت، محققان آن را برایآمد که نشان دست
  آموختگان آماده نمودند. نفر از دانش 200روی 

 هایافته
مورد آزمون قرار گرفت.  AMOSافزار ی آزمون در نرمهاسؤالمدل با ورود کلیه در ابتدا 

های مربوط به ی ضعیف بر مؤلفهار عاملبدارای  هاسؤالپس از اجرای اول مدل، برخی از 
ها از مدل اقدام نمود. پس از اجرای مجدد بنابراین محقق به حذف این سؤال ؛خود بودند

نسبت به اصالح مدل بر اساس  modification indicesمدل، با استفاده از منوی 
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رار ، مورد آزمون قشدهاصالحمدل  مجدداًی پیشنهادی اقدام گردید. سپس هاشاخص
در جدول  هاآنی برازش مدل و دامنه پذیرش هاشاخصگرفت که مقادیر برآورده برای 

 شده در تحقیق از برازش مناسب برخوردار است. یمترسدهد که مدل زیر نشان می

 ی برازش مدلهاشاخص .3جدول 

های ی برازش، بارهای عاملی کلیه سؤالهاشاخصپس از اطمینان از مناسب بودن 
 مشاهده گردید: قابل AMOSافزار باقیمانده در مدل به همراه شکل مدل به شرح زیر در نرم

 ای چندگانهمدل نهایی آزمون هوش زمینه .2شکل 

 

 

CMIN/D شاخص
F 

TLI 
rho2 

CFI 
IFI 

Delta
2 

PNF
I 

RMSE
A 

HOELTER.0
5 

HOELTER.0
1 

92/0 36/1 مقدار  93/0  93/0  69/0  04/0  133 140 

دامنه 
 پذیرش

2> 
08/0
< 

09/0
< 

09/0< 06/0< 06/0> 200-75 
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های باقیمانده پس از حذف شود، کلیه سؤالگونه که در جدول زیر مشاهده میهمان
 هستند.  قبولقابل( دارای بار عاملی 4/0)زیر مقدار  بارهای عاملی ضعیف

 حذف بارهای عاملی ضعیف ازی مدل پس هامؤلفهی هاسؤالبارهای عاملی  .2جدول

 Estimate مؤلفه جهت سؤال 

Q7 

 ...یایمبرن یاگر از عهده کار
  ■کنمیاعتراف م یشخو ییبه عدم توانا -الف
 □.یایمبا تالش از عهده آن برب کنمیم یسع -ب
           □ .کنمیم یاحساس شرمندگ -ج
 □. کنمیاحساس حقارت م -د

 

ش 
هو

عی
ما

جت
ا

 

951/0 

q8 

 ...یداو با ینکند، والد ینسبت به کس یکار بد یاگر کودک
          □کنند.  یاز او عذرخواه -الف
 □کند.  یهرا تنب از او بخواهند کودکشان -ب
      □کودکشان را نکوهش کنند.  -ج
 ■کنند. دیینسبت به فرزندشان تأ او را یواکنش منطق -د

 698/0 

q5 

 باشم... در ارتباط دقتیبیبا فرد  یوقت
 □اهم کرد. با او کار مشترک نخو -الف
 □کنمیاو را متوجّه م موقعبهآوری یادبا تذکّر و  -ب
 ■م خواست.دقت باشند را از او نخواه یازمندکه ن ییکارها -ج
 □. کنمیاو را به خاطر آن سرزنش م -د

 687/0 

Q1 

 او ....زند، یمؤدبانه حرف م یسبا پل یفرد یوقت
        □ .ترسدیم یساز پل -الف

 □. بردیحساب م یساز پل -ب 
 □د. و احساس آرامش دار یناناطم یسنسبت به پل -ج
 ■.  گذاردیم مجامعه احترا یدمف یعضو عنوانبه یسبه پل -د

 635/0 

q6 

 نمدر ذه یگراننسبت به د یااز مواقع افکار زشت و زننده یبرخ
 کند.خطور می

 یرخ -ب                                                   ■بله -الف
 55/0 

q4 

 مشغول هستند... یتیچند نفر مشترکا در انجام مأمور یوقت
مشخص باشد و هر کس  دقیقاً یدهر شخص با یفوظا -الف

 □خودش را انجام دهد.  یفهوظ صرفاً
ا باشد. کاره یهکل یقمواظب و نگران انجام دق یدشخص با -ب
□ 
 یبرا یشهای خویها و توانائیلاز همه پتانس یدفرد با -ج

 □استفاده کند یتدر مأمور یتموفق

 403/0 
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فراد در ا یهرا هماهنگ با کل یشخو یسع یتنها یدفرد با -د
 ■محوله انجام دهد. یفانجام وظا

q13 

 کار کنم... یچند فرهنگ یمت یکاگر قرار باشد با 
 □را بدانم.  هاآن یفرهنگ مالحظاتالزم است  -الف
ی، کار یفظاو چراکهکرد  یتلق مهم یدرا نبا یچند فرهنگ -ب

 □است.  یفرهنگ یرهایفارغ از تأث
 یها را بررسها، هنجارها و آداب و رسوم گروهارزش -ج

 ■.گیرمیبه اهداف به کار م یابیدست
 □پذیرمیرا م یفهوظ یانقش  ینکمترالمقدور  یحت -د

 

گی
رهن

ش ف
هو

 
 

95/0 

q10 

 قرمزچراغباشد و من پشت خط  یاگر پشت سر من آمبوالنس
 توقف کرده باشم...

دهم که چراغ سبز شد، اجازه می یفرصت یندر اول -الف
 □آمبوالنس برود. 

 ■دهم آمبوالنس برود.ا عبور از خط از قرمز، اجازه میب -ب
 □بوق خود را قطع کند و منتظر بماند.  یدآمبوالنس با -ج
 □اعتراض کنم.  یدق آمبوالنس بادر صورت عدم قطع بو -د

 87/0 

q9 

را قبول داشته باشد، در صورت مشاهده  یموضوع یفرد یوقت
 مکرر موارد متناقض با آن...

 ■نظر کند. یدتجد یشخو یدهدر عق یدبا -الف
 □باشد قدمثابت یشخو یدهبر عق یددر هر صورت با -ب
 یدهقع تأییدکنندهرا حفظ کند و منتظر شواهد  یشخو یدهعق -ج

 □باشد یشخو
 □. یردبطالن آن را بپذ یدبا -د

 82/0 

q12 

 است؟ یحصح یرز هایینهاز گز یککدام 
      ■بن خطاب است. فاروق لقب عمر -الف
 □مذهب هستند.  یحیمس یرانا یمیانکل -ب
      □است.  یاز زبان فارس یاشاخه یترک -ج
 □. شوندیمحسوب نم یکتاپرست یانزرتشت -د

 57/0 

q11 

 از اقوام کشور باشد، ... یکیاگر دوست من متعلق به 
احترام  هاآنزبان و فرهنگش آموخت و به  بهتر است از -الف

 ■گذاشت
 □. یایدنکرد هر چند خوشش  یاو را نف یتیتعصّب قوم -ب
کرد.   یاو شوخ یتشود درباره قوممی راحتیبهکنم فکر می -ج
□ 
خود کم  یترا درباره قوم یتشتوان گفت تا حساسبه او می -د

 401/0 
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 □کند. 

q16 

را انتخاب  یککدامید، را داشته باش تاپیلپ یداگر قصد خر
 کنید؟یم

ا نوع آن ر ینهتربنداشته باشم،  یمشکل یدخر ینهاگر در هز -الف
 □. خرمیم

سال  12 -10من تا   یازهایبرآورده شدن ن یکه برا یتاپلپ -ب
 □باشد.  یکاف یندهآ

یاز، ن از لحاظ حجم حافظه مورد یشخو اییانهرا یازهاین -ج
کنم، یرا برآورد م اییانهرا مختصات یگرو د یازسرعت مورد ن

 □. گیرمیم یماساس تصم ینسپس بر هم
 ■.خرمینوع آن را م ینو بهتر ترینارزان -د

 

ی
صاد

 اقت
ش

هو
 

 

874/0 

q21 

 را .... یمهاصورتحساب خرج
 ■. کنمیم ینگهدار یکردندر هر گونه خرج -الف
 □. کنمینم ینگهدار یهای روزانه و عاددر خرج -ب
 □ .دارمیموضوع نگه م یکثابت کردن  یبرا صرفاً -ج
 □. کنمیم یاگر مهم باشد، نگهدار -د

 79/0 

q17 

 تر است؟کردن مناسب اندازپساز قواعد  یککدام
 □( یانهماه درآمدکل  -یانه)خرج ثابت ماه×  %10   -الف
ثابت خرج(  یانهاهم -درآمد کل یانه)ماه/ 30]) × %10   -ب
×30 ]□ 
 × %10روزانه([ + ] درآمد -انه)خرج ثابت روز×  %10])  -ج

 ■([ماهیانهدرآمد کل  -یانه)خرج ثابت ماه
 رآمددکل  - یانهابت ماهثخرج  -یهای جانبینه)هز×  %10 -د

 □( یانهماه

 628/0 

q18 

مقطوع  هایمتق»اش نوشته باشد: در مغازه یافروشنده یوقت
 ....یعنی، «است
به عمل آورده  گذارییمتانصاف در را ق یتفروشنده نها -الف

 □ است. 
 □بفروشد. ترارزانجنس را  یستفروشنده حاضر ن -ب
 یمتق کرده است که جنس را بر اساس یفروشنده سع -ج

 ■دلخواه خودش بفروشد.
 □فروشنده از چانه زدن افراد متضرر خواهد شد. -د

 68/0 

q20 

 باشد. یت... در اولو یدبا یاقدام اقتصاد یبرا
                   □یابی و ارز یزیربرنامهی، گذارهدف -الف
 ■با خبرگان اقتصادمشورت  -ب

 56/0 



 169 |پور و سوریعینی

                                                □یکوشسخت -ج
 □ینههز یتکفا یبررس -د

q27 

 .... هایدر انجام کارورز
تصور  یشغل یواقع یتبا موقع آن راشباهت  کنمیم یسع -الف

 □کنم. 
 □. کنمیم یدتأک یتمان موقعهبر انجام درست آن در  -ب
 □ رسدیبه نظرم نمکنم، یاز آنچه تجربه م تریواقع یتیموقع -ج
 ■.ورزمیم یدتأک یاعمل موفق حرفه یبه الگوها یابیبر دست -د

 

نی
ش ف

هو
 

 

73/0 

q25 

 در حدّ... یدبا یدرس یفانجام تکال
                                □استاد باشد.  یهاخواسته -الف
 □خود شخص باشد -ب
                  ■و مسلط باشد یاحرفه کامالًفرد  یک -ج
 □موضوع باشد.  یک یتاهم -د

 73/0 

q28 

 ...یاحرفه یابیتسلط یبرا
 یو انسان ییمنابع محتوا ترینمهمبه  یو عمل یتسلط نظر -الف
 ■. کندیم یتکفا
 یزم و ضرورمنابع آن رشته ال یهبه کل یو عمل یتسلط نظر -ب

 □است. 
 □. است یبرجسته آن حرفه  الزم و ضرور یدارتباط با اسات -ج
 □. کندیم یتها در عمل کفاکاربست دانسته -د

 632/0 

q26 

 ...یدرس یهادر امتحان
 □.کنمیم یسهمقا یشخو ینمره خود را با نمره قبل -الف
 □.کنمیم یسهمقا یگرراد دنمره خود را با نمره اف -ب
 □اده باشم.امتحان آم یقبل از برگزار هامدت کنمیم یسع -ج
 ■و ج -الف -د

 498/0 

q29 

ت باشد و در هر ساع« C»و دو برابر « B»هشت برابر « A»اگر 
« C»و « B»به نصف کاهش یابد، در سه ساعت چند برابر 

 خواهد بود؟

1و « B»مساوی با  -الف
4

 «C  »■            

1و « C»مساوی با  -ب
2

 «B»□ 

1و « B»دو برابر  -ج
2

 «C »□                  

1و « C»دو برابر  -د
4

 «B»□ 

 

ی
یر

دگ
 یا

ش
هو

 
 

68/0 

q30 

 است؟ یراز موارد ز یککدامخداوند قادر به 
      □در فنجان  یلجا دادن ف -الف

 □متر  یکتر کردن دو متر از کوتاه -ب 
 618/0 
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همه  -د                 ■ی تولد فرزند بدون رابطه جنس -ج
 □موارد

q32 

 تر است؟کدام ترتیب برای حل یک مسأله یا مشکل مناسب
a) حل بر حل و رفع مساله یا ای تأثیر راهارزیابی مرحله

 مشکل

b) ارزیابی فایده حل مسأله یا مشکل 

c) های ممکنحللحاظ کردن راه 
d) حل مناسبکاربست راه 

e) حل و یا تعویض گیری در خصوص ادامه راهتصمیم
 آن

f) رجوع به دیگران برای حل آن مسأله 

g) های مناسبحلگزینش راه 

h) حلارزیابی نهایی تأثیر راه 

i) حل در رفع مسائل مشابه بر اولویت دادن به آن راه
 اساس نتایج ارزیابی نهایی

j) سنجیدن میزان توانایی خویش برای حل آن 

k) حل در تمامی مسائل و استفاده همیشگی از آن راه
 مشکالت مشابه

l) های دیگر حلحل و آزمایش کردن راهک راهاجرای ی
 در صورت ناکامی

 -ج                □ clhk -ب          ■cgdaehi   -الف
fbjlhk □              د- bfjclhk □ 

 0,617 

q31 

، 1متناوب  صورتبهکه  یمتر 100 یگذاران از محور یاگلوله
 یومهل متان ویدروژن، هیژن، آکنده از اکس یبمتر به ترت 4و  3، 2

 بخش آن محور آغشته به کدام گاز است؟یازدهمیناست، در 
                    ■تانم -ج            □یژناکس -ب     □ یدروژنه -الف

 □یومهل -د

 0,611 

q22 

ای عبارت در هر جامعه ساالرمردمهای حکومت یجادروند ا
 است از:

 یلگذار، تشکمجلس قانون یلتشکی، پرسهمه یبرگزار -الف
 □ارتش یلتشکی، دادگستر یجاددولت، ا

 یلتشکی، پرسهمه یگذار، برگزارمجلس قانون یلتشک -ب
 □ارتش یلتشکی، دادگستر یجاددولت، ا

مجلس  یلتشک، پرسیهمه یارتش، برگزار یلتشک -ج
 ■دولت یلتشکی، دادگستر یجادگذار، اقانون

 

سی
سیا

ش 
هو

 

 0,75 
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 یلارتش، تشک یلتشکی، پرسهمه یدولت، برگزار یلتشک -د
 □یدادگستر یجادگذار، امجلس قانون

q23 

 مخالف باشم... اییدهبا عق یوقت
 □.کنمیرد م آن را یبا ناراحت -الف
 □.کنمیبرقرار نم یرابطه خوب عقیدهصاحببا  -ب
 □کنم. یوق یدهرا در مقابل آن عق یشخو یلدال کنمیم یسع -ج
 ■خوب بفهمم. آن را کنمیم یسع -د

 0,572 

q24 

 یازمندکشور ن یاجتماع -یاسیس یدادهایمشارکت در رو یبرا
 است....

 یگیریها را پروزنامه و یزیونو تلو یوروزانه اخبار راد -الف
 □کنم.
 □ته باشم.باور داش یاسیس یانجر یکبه راه و منش  -ب
 یاسیس هاییاندرست همه جر یو آرا یدمف یکارها یبانپشت -ج

 □باشم.
 ■الف و ج  -د

 0,536 

 هوش فنی و هوش ارتباط متقابل جزبهشود، یمکه در جدول زیر مشاهده  گونههمان
ای های هوش زمینهشده در مدل بین انواع مؤلفهیمترسسیاسی، بقیه مسیرهای دوطرفه 

 صادی باش اقتیه هوش فرهنگی با هوش یادگیری، هودوسوچندگانه معنادار نیستند. ارتباط 
که دار است. در حالییمعن یرغهوش یادگیری و هوش اجتماعی با هوش فرهنگی منفی و 

 ی باارتباط هوش اجتماعی با هوش یادگیری، هوش یادگیری با هوش سیاسی، هوش فن
وش هوش یادگیری اجتماعی با هوش اقتصادی، هوش فرهنگی با هوش سیاسی و ه

سیاسی  دار است. تنها ارتباط هوش فنی با هوشیمعناقتصادی با هوش فنی مثبت اما غیر 
 دار است.  یمعنمثبت و 

 اید زمینههای آزمون هوش چنبررسی معناداری روابط مؤلفه .2جدول 
   Estimate S.E. C.R. P 

 829/0 -215/0 032/0 -007/0 هوش یادگیری <--> هوش فرهنگی
 626/0 487/0 048/0 024/0 هوش سیاسی <--> یادگیریهوش 

 608/0 513/0 041/0 021/0 هوش یادگیری <--> هوش فنی
 636/0 -47/0 006/0 -003/0 هوش سیاسی <--> هوش فرهنگی

 001/0 8/5 019/0 113/0 هوش سیاسی <--> هوش فنی
 518/0 647/0 002/0 001/0 هوش فنی <--> هوش اقتصادی
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 354/0 928/0 002/0 002/0 هوش اقتصادی <--> اجتماعیهوش 
 224/0 -21/1 005/0 -007/0 هوش فرهنگی <--> هوش اجتماعی
 924/0 095/0 026/0 002/0 هوش یادگیری <--> هوش اجتماعی

 گیریبحث و نتیجه
، 5، 8، 7های سؤال آمد، مشخص گردید که به دستوتحلیل یهتجزاز نتایج  آنچهبر اساس 

صحیح  ند. پاسخبه ترتیب دارای بار عاملی معناداری بر مؤلفه هوش اجتماعی هست 4و  6، 1
(، پذیرش 8سؤال ) عادالنه (، قضاوت7)سؤال  یگرانصداقت با دها معرف به این سؤال

 خود صداقت با(، 1)سؤال  درک احساسات یتوانائ(، 5)سؤال  دیگران به همان صورت
 می و همکاران( است. این یافته با تحقیق ناظ4)سؤال  یر گروهدر کا یتموفق( و 6)سؤال 

محمدی و  ( و نتایج تحقیق2012(، هریسون و همکاران )2012) ( و نظریات بلکمن2019)
 برای مؤلفه هوش اجتماعی هاشاخص( در خصوص معرف بودن این 1392) عبدشریفی

ی برقرار ناییاهیمی چون تواهمخوانی دارد. بر طبق این نظریات هوش اجتماعی بر پایه مف
 مفاهیم این ارتباط با دیگران، شناخت خود و دیگران و پرورش ثبات درونی استوار است؛

گیری هوش اجتماعی در این تحقیق برای اندازه شدهمطرحهای جملگی گویای شاخص
 هستند. 
ای دار بر مؤلفه هوش فرهنگی 12و  11، 9، 10، 13یهاسؤالین مشاهده شد که چنهم

، (9ل )سؤا تجارب یرشپذنشانگر  هاسؤالبار عاملی قوی هستند. پاسخ درست به این 
 یرفتار سخ(، پا11)سؤال  افراد یرحقوق سا (، رعایت10)سؤال  یدجد یهاو ارزش یدعقا

 یکار یهامناسب در گروه ( و عملکرد12ی )سؤال فرهنگ ینبه تعامالت ب یحصح
( و انگ و 2004) یافته با نظریات ایرلی و موساکواسکی( است. این 13)سؤال  یچندفرهنگ

ی ناظر بر ( مطابقت دارد. بر اساس این نظریات، هوش فرهنگ2004) (، تن2003) دیگران
و  ناسبتوانایی یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی و دادن پاسخ رفتاری م

ر از توانایی تفسی دید است؛ شخص واجد هوش فرهنگیهای فرهنگی جصحیح در موقعیت
 وهای مختلف فرهنگی برخوردار است و برقراری ارتباط با اقوام مختلف در زمینه

هره بی برای تعاملی مناسب خوببه هاآنپذیرد و از تفاوت یماختالفات بین فرهنگی را 
گیری شده در این تحقیق برای اندازهیطراحهای ها مؤید شاخصگیرد. این توانمندییم

 هنگی هستند. هوش فر
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اری بر مؤلفه دارای بار عاملی معناد 21و  20، 18، 17، 16ی هاسؤالمالحظه گردید که 
ردن کخرج  یبرا یزیربرنامهمعرف  هاسؤالهوش اقتصادی هستند. پاسخ درست به این 

 یزدن برا ه(، چان17ی)سؤال انداز کردن در مواقع ضروردادن به پس (، بها16)سؤال پول
 ( و نگهداری20ی)سؤال مشورت با مشاور اقتصاد(، 18)سؤال ترپایین یمتق

گ (، چن2012( هستند. این یافته با نظریات فوگی)21یش)سؤال خو یهاصورتحساب
کسب  ( هستند. بر اساس این نظریات هوش اقتصادی بر پایه فکر و عمل برای2002)

گاه به نست. مالی ا باطانضاطالعات اقتصادی و حداکثر منافع استوار است و موجد نظم و 
ست اهای این نوع از هوش در این تحقیق نشانگر آن برای سؤال مورداستفادههای شاخص

 برخاسته از این نظریات هستند.  هاآنکه همگی 
لفه هوش بر مؤ یمعنادار یبار عامل یدارا 28، 27، 26، 25 یهاسؤالمشاهده شد که 

 ییلشته تحصرمربوط به  یفانجام تکالعرف ها م.  پاسخ درست به این سؤالهستند فنی
 یابیسلّطت( و 27)سؤال  (، کارورزی26)سؤال  هاموفق در امتحان (، عملکرد25)سؤال 

( و 2020ان )(، لی و همکار2020) ( هستند. این یافته با تحقیق هامان28)سؤال  یاحرفه
د؛ بر ( مطابقت دارن1392) ( و نتایج تحقیق محمدی و عبدشریفی2002) نظریات چنگ

مودن ، پیاساس این نظریات هوش فنی ناظر بر تفکر و عمل و مدیریت متمرکز بر بصیرت
ه اه، همی و تخصصی بارآمدن است که با این دیدگآورفنی شدن و آموختن، احرفهمسیر 

ین مورد تأیید ا برای این نوع از هوش در این تحقیق هاسؤالشده در یطراحی هاشاخص
 ظریات هستند. ن

 لفه هوشبر مؤ یمعنادار یبار عامل یدارا 32، 31، 30، 29 یهاسؤالمشاهده شد که 
 تقادی(، ان29)سؤال  یاانسجام حافظهها معرف پاسخ درست به این سؤال .هستندیادگیری 

ستند. ه( 32)سؤال  ( و کاربست31)سؤال  یذهن (، تجسم30)سؤال  بودن یبودن و منطق
مدی و ( و نتایج تحقیق مح2002) ( و نظریات چنگ2020) تحقیق وارد این یافته با
ی ر توانای( همخوانی دارد. بر اساس این نظریات هوش یادگیری ناظر ب1392) عبدشریفی

های مداوم ییتواناسازی و ارتقاء استفاده از ینهبهیادگیری و تفکر خالقانه و انتقادی و 
در  شدهمطرحی هاشاخصبر این اساس جمله شناختی برای یادگیری دارد؛  –زیستی 

گیری هوش یادگیری در این تحقیق مورد تأیید این شده برای اندازهیطراحی هاسؤال
 است.   نظرگاه
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 سیاسیوش هبر مؤلفه  یمعنادار یبار عامل یدارا 24، 23، 22 یهاسؤالمالحظه شد که 
 (،22ل ) سؤا یدولت یاز نقش نهادها یآگاه ها معرفسؤال ینپاسخ درست به ا هستند.
 اجتماعی – یاسیس یدادهایکردن رو( و دنبال23)سؤال  مختلف یدتحمّل عقا توانایی
( و نتایج 1393) (، دوستار و ممبینی2002) این یافته با نظریات چنگ هستند.( 24)سؤال 

ر ب( هماهنگ است؛ 1392) (، محمدی و عبدشریفی1399) تحقیق گلشاهی و همکاران
سیاسی،  ها و ارزیابی او از مسائل خاصیتلقاساس این نظریات، هوش سیاسی ناظر بر طرز 

ها و حوادث سیاسی است، داللت بر شناخت دقیق و هدفمند عملکرد رقبای یتشخص
ت ن اطالعادارد، فرآیندی است که در قالب آ هاآنسیاسی و بررسی چارچوب عملیاتی 

شود، متمرکز بر عملکرد در گیری منتهی میوان تصمیمت شود و به افزایشبندی میطبقه
ز جهت کسب منافع و تحقق اهداف سازمانی است. شخص برخوردار از هوش سیاسی ا

ین بر ا است؛ برخورداری سیاسی و سیستم سیاسی هاگروهآگاهی سیاسی، شناخت کافی از 
قیق ی هوش سیاسی در این تحهاسؤالبرای طراحی  مورداستفادهی هاشاخصاساس همه 

 ای با آن نظریات دارند. یقوی اسازهارتباط 
میان  دوطرفهی هاارتباطای مهم دیگر، مالحظه شد که از میان انواع یافته درین چنهم

وده است و بسیاسی مثبت و معنادار  هوش باای، تنها ارتباط هوش فنی های زمینهانواع هوش
نی دهند. این بدان معیم ی یکدیگر نشانهامؤلفهثیر اندکی را از شده تأیمترسبقیه مسیرهای 

حت تشوند بلکه بیشتر بسیار ینمهای مشترکی ناشی است که انواع مختلف هوش از ریشه
درباره  ات گاردنر رایگر، این یافته نظریدعبارتبهشوند؛ یمتأثیر مقتضیات زمینه واقع 

جرای هوش ا، کارکرد و مثالعنوانبهکند. تر میاستقالل نسبی انواع هوش پررنگ
وت متفاوت است و تفا هاهوشاجتماعی در زمینه خویش با کارکرد و اجرای دیگر 

فهوم هوش مباعث تولید  آنچه درواقعگردد. یمحفظ  هاهوشی انواع مختلف امقوله
چندان  هازهحواست و برای سایر  درکقابلدر مسائل اجتماعی  صرفاًشود یماجتماعی 

 های مختلف نیز صادق است. مناسب نیست و همین استدالل برای سایر هوش

 تعارض منافع
 ارند. دارند که با یکدیگر در این مقاله تعارض منافع ندنویسندگان مقاله اعالم می
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 سپاسگزاری
، ودندنویسندگان مقاله از کلیه دانشجویان و اساتیدی که در این پژوهش شرکت نم

 دارند. عمل آورده و کمال تشکر را اعالم می قدردانی به
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