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 هوش

 3فصل : منبع

 تعریف هوش 

هوش در آغاز به عنوان توانایی تفکر منطقی و ریاضی در نظر گرفته میشد؛ به عبارتی افرادی که دارای توانایی 

های مختلفی از هوش مطرح شده است. شدند. امروز تعاریف و دیدگاهتر تلقی میریاضی بیشتری بودند باهوش

 توان آن را به شکل زیر تعریف نمود:اما می در دست نیستاگرچه تعریف واحدی از هوش  

هوش به رفتار انطباقی فرد اشاره دارد که دارای عنصری از حل مساله بوده و به وسیله فرایندها و عملیات " 

در میان تعاریف مختلفی که از هوش ارائه شده است عمدتا به سه عنصر اساسی . "شودشناختی هدایت می

 فق اکثر نظریه پردازان است؛ این سه عنصر عبارتند از:شود که مورد توااشاره می

 ها(توانایی درک امور انتزاعی )به عنوان مثال پرداختن به مواردی چون روابط، مفاهیم، نمادها و اندیشه .1

های از پیش تعیین های جدید و نه صرفا حفظ یک سری پاسختوانایی حل مساله )تطابق با موقعیت .2

 شده(

 ها(به ویژه توان یادگیری انتزاعیات و کاربرد آنتوانایی یادگیری ) .3

 های هوشیآزمون

 آزمون هوش بینه 

توسط بینه و سیمون در جهت شناسایی  است که نخستهای هوشی مطرح شده آزمونی ترین آزموناز مهم

این آزمون توان ذهنی در راستای جداسازی آنها از سایر کودکان طراحی و ارائه شد. تشخیص کودکان کمو 

 سنجیدمی را استدالل و استنباط قضاوت، توانایی مانند مختلفی هایکنش که بود سوال 30 شامل ابتدادر 

این آزمون بعدها مورد تجدید نظر قرار گرفت و در  .شدندقلمداد می هوش اصلی عناصر از بینه نظر به که

گردید که به آزمون استاندارد  برای جامعه آمریکا ودر دانشگاه استنفورد به انگلیسی ترجمه توسط ترمن 

 سن=  هوشهبر" فرمول براساس را هوشبهر مفهوم بار نخستین برای ترمنبینه مشهور است. -استنفورد

 .کرد مطرح "100×  زمانی سن بر تقسیم عقلی

 مفهوم آزمون این در. است شده تدوین بزرگسال افراد تا ساله 2 کودکان هوش سنجش برای آزمون این

 100 برابر میانگین آن در که است استانداردی ینمره انحرافی هوشبهر. است رفته کاربه انحرافی هوشبهر
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 طبیعی یا بهنجار باشد، آن به نزدیک یا 100 آزمون این در کسی هوشبهر اگر. است 1٦ معیار انحراف و

 افراد و میانگین از ترپایین معیار انحراف دو حداقل ذهنی یماندهعقب افراد. شودمی تلقی متوسط یا و

 شامل بینه – استنفورد آزمون محتوای. گیرندمی نمره میانگین از باالتر معیار انحراف دو حداقل سرآمد

 .کالمیغیر و کالمی: است سوال نوع دو

 و سوابق تحصیلی، یپایه سن، به توجه با گربه این ترتیب است که آزمون آزمون گذارینمره و اجرا روش

. گیردمی نظر در هاسوال طرح و آزمایش شروع برای را آغازی ینقطه آزمایش، یجلسه در آزمودنی رفتار

 آزمون با را آزمایش است بهتر رسند،می نظر به طبیعی هوش نظر از که کسانی و عادی کودکان مورد در

 ساله ٧ عادی کودک مورد در مثال، برای. کرد آغاز هاآزمودنی زمانی سن از کمتر سال یک کودکان

 ینقطه که شد معلوم آزمایش هنگام اگر. کرد شروع ساله ٦ کودکان آزمون هایسوال با را آزمایش توانمی

 هایسوال به باید بالفاصله کنندهآزمایش است، شده انتخاب مناسب سطح از باالتر آزمون شروع برای آغاز

 آزمودنی که شود شروع سنی از باید همواره هاسوال طرح آغاز ینقطه حال،به هر . برگردد ترپایین سنین

 آزمودنی که یابدمی ادامه آنجا تا هاسوال پرسیدن. دهد پاسخ هاپرسش به بتواند کوشش حداقل صرف با

 آزمودنی عقلی سن آزمایش، پایان در. بدهد درست پاسخ نتواند سن یکمربوط به  هایسوال از یک هیچ به

 . شودمی محاسبه است، آورده دست به که هاییامتیاز جمع و آغاز ینقطه سن گرفتن نظر در با

 آزمون هوش وکسلر 

طراحی و ارائه شده  وکسلر توسط که است هوش سنجش هایآزمون معتبرترین از وکسلر هوش آزمون

 و کودک دبستانی،پیش سنی یرده سه در و سال 4 باالی افراد هوش سنجش برای آزمون این .است

 1۵ آزمون این معیار انحراف و100 آزمون این در هوشی ینمره میانگین .شود می استفاده بزرگسال

 و کالمی هوش اصلی یدسته دو شامل که هوش مختلف هایمولفه وکسلر هوش آزمون .باشدمی

به شرح زیر  وکسلر هوش آزمون مختلف های مقیاس  .کندمی گیری اندازه را هستند( عملی) غیرکالمی

 باشند: می

 کالمی هایآزمون

 فرهنگی و اجتماعی محیط از آگاهی و اطالع میزان: اطالعات 

 اساسی غیر از اساسی عوامل تمیز و سازی مفهوم غیرانتزاعی، و انتزاعی تفکر: ها شباهت 

 تمرکز و عددی حافظه: )ریاضی( حساب 

 اطالعات کسب و هامعان واژه یادگیری توانایی: ها واژه 

 استدالل قدرت و اخالقی قضاوت اجتماعی، مسائل درک: ادراک 
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 شنیداری مدتکوتاه یحافظه و توجه دقت،: ارقام یا حافظه 

 غیرکالمی های آزمون

 یک تصویر جزئیاتها و نقص شناسایی توانایی: تصاویر تکمیل 

 قالب داستانها در ای از کارتمنظم و مرتب کردن مجموعه: تصاویر)تنظیم(  ترتیب 

 چیدن قطعات در قالب یک شکل: قطعات تنظیم 

 بازسازی تصاویر با استفاده از یک سری مکعب: هامکعب 

 تطبیق یک سری اعداد با نمادها: )رمزنویسی( عالئم تطبیق 

 (مازها :)حرکت از مرکز یک ماز و رسیدن به انتهای آن 

 های هوشنظریه

ترین نظریات مطرح در خصوص هوش آشنا شناسی با عمدهدرس مباحث اساسی در روانتر و در پیش

 داشت. میها را خواهاینجا مروری بر این نظریات و دیدگاهشدیم. در 

ترین دیدگاه مربوط به هوش بوده و شامل نظریات متعددی این دیدگاه قدیمی سنجی:دیدگاه روان .1

متخصصان این حوزه عموما متمرکز بر سنجش دانند. است که هوش را عمدتا به عنوان توانایی تفکر می

 ها پرداخته شده است:در زیر به برخی از این دیدگاههای هوش هستند. گیری فراوردهو اندازه

 اسپیرمن هوش دو عاملی .1.1

 دیدگاه اسپیرمن هوش متشکل از دو عامل است: مطابق با

 ( عامل عمومیgیک عامل کلی یا عمومی برای موفقیت فرد :) 

 (عامل اختصاصیsمعرف استعدادهای خاص فرد :) 

 هوش هفت عاملی ترستون .1.2

 را عوامل این ترستون مطابق با این دیدگاه هوش از هفت عامل تشکیل شده است که

 :از عبارتند ترستون دیدگاه از هوش گانههفت عوامل .نامیدمی اولیه ذهنی هایتوانایی

 درک معنی و مفهوم کلماتکالمی درک : 

 سرعت انجام محاسبات ریاضیعددی توانایی : 

  استدالل: توانایی استخراج قاعده و قانون 

 هاها و تفاوتادراک: توانایی تشخیص جزییات دیداری، شباهت سرعت 

 شیدن درباره کلمات و بازی با حروف: سرعت اندیواژگانی سیالی 

 توانایی حفظ کردن اطالعاتتداعی یحافظه : 
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 توانایی تجسم و تشخیص روابط شکلیفضایی تجسم : 

 مدل ساخت ذهنی گیلفورد .1.3

 :ه شده استگرفت نظر در زیر شرح به بعد سه هوش، برای الگو این در

 حافظه، نگهداری حافظه، ثبت شناخت، شامل که دهدمی انجام آزمودنی آنچه عملیات: یعنی 

 است. ارزیابی و همگرا تفکر واگرا، تفکر

 و مواد این و گیردمی انجام آنها روی فرایندها که اطالعاتی یا مواد ماهیت یعنی :محتویات 

 است. رفتاری یا معنایی نمادی، شنیداری، دیداری، اطالعات،

  :ها،رابطه ها،نظام ها،طبقه واحدها، شامل که آزمودنی توسط خبرپردازی شکل یعنیتولیدات 

 .هاستداللت و هاتبدیل

 دیدگاه کتل .1.4

 :شودمی تجزیه متبلور هوش و سیال هوش عامل دو به مطابق این دیدگاه هوش

 ناشیو ژنتیک فرد  وراثت از عمدتاً که استدالل اساسی توانایی از است عبارت سیال هوش 

 باشد.این عامل هوش غیر کالمی و مستقل از فرهنگ می .شودمی

 این  .کند می رشد یادگیری مختلف تجارب در سیال هوش انداختن بکار با که متبلور هوش

 کند. عامل از هوش در اثر تعامل هوش سیال و عوامل محیطی و فرهنگی رشد می

های هوش تاکید اساسی بر روی فراوردهدر این دیدگاه از هوش به جای توجه به  دیدگاه خبرپردازی: .2

گیرند به جای استفاده از اه جای مید و در نظریاتی که در دل این دیدگباشفرایندهای هوش می

 گردد. های کیفی استفاده میهای کمی از روشروش

 وجهی اشتنبرگنظریه هوش سه .2.1

که در حل مسائل  های تفکر و یادگیری استای از مهارتاز دیدگاه استنبرگ هوش مجموعه

است که با  وجهگیرد. هوش متشکل از سه تحصیلی و زندگی روزمره مورد استفاده قرار می

 یکدیگر در ارتباط متقابل هستند:

  بافت محیطی: رفتار هوشمندانه مستلزم سازگاری با محیط است. این بعد از هوش بر

 کند.ه میکنترل فرد بر محیط زندگی خود و در صورت لزوم تغییر آن اشار

 بخشدمی تازه، بهبود های تکلیف اب جوییچاره برای را او توانایی فرد تجارت قبلی: تجربه 

 .گیرد کار به مسائل گشودن برای را مرتبط اطالعات تا دهد می یاری او به و

 های های پردازش اطالعات مثل: تفسیر موقیتای از فعالیتفرایندهای شناختی: مجموعه

جدید برای سازگاری بهتر با آنها، جداکردن اطالعات مهم از اطالعات غیر مهم و غیر 
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ضروری، تشخیص راهبردهای مهم برای حل مسائل، پیدا کردن ارتباط میان اطالعات 

 مختلف و .....

 نظریه هوش چندگانه گاردنر:  .2.2

 هوش مختلف نوع هشت او. ندهست هوش از مختلفی انواع دارای هاانسان مطابق دیدگاه گاردنر همه

 .باشد داشته وجود «گراهستی هوش» عنوان به نیز نهمی نوع که است داده احتمال و نموده معرفی را

 بررسی به تنها نباید فرد، یک استعدادهای و هاقابلیت تمام آوردن دست به برای گاردنر، نظریه طبق

 هوش فردی، درون هوش موسیقیایی، هوش مثل او دیگر هایهوش انواع بلکه پرداخت هوشی ضریب

 .شود گرفته نظر در باید نیز زبانی -کالمی هوش و فضایی-تصویری

 توانایی و داشته خاصی توجه هاریتم به افراد شودمی موجب هوش نوع این موسیقیایی: هوش 

 .باشند داشته را موسیقی ایجاد

 نمودارها، اجسام، ذهنی نمودن تصویر در باالیی توانایی دارند را هوش این که افرادی: فضایی هوش 

 حرفه در خود هوش این با توانند می آنها. است تجسم در افراد این استعداد. دارند..  و ها عکس

 .شوند موفق … و سازی مجسمه معماری، عکاسی، مانند هایی

 به آنها از و انتخاب را واژگان بهترین توانند می کالمی هوش دارای افراد(: زبانی) کالمی هوش 

 شعر سخنرانی، نویسندگی،. دارند گفتن سخن در باالیی توانایی افراد این. نمایند استفاده درستی

 .شوند موفق آنها در توانند می آنها که است هایی حرفه … و معلمی گویی،

 تحلیل و تجزیه کار و نمایند محاسبه خوبی به توانند می که افرادیریاضی:  – منطقی هوش 

 درد به افراد این. هستند برخوردار هوش این از دهند می انجام خوبی به را معادالت و اعداد

 .خورند می … و شدن دان ریاضی کامپیوتر، مهندسی مانند کارهایی

 با توانند می و داشته خود بدن حرکات کنترل در باالیی توانایی افراد این جنبشی:-بدنی هوش 

 بهره هوش این از است الزم هنرپیشگان یا ورزشکاران. دهند انجام را خاص جسمی حرکات دقت

 .باشند داشته زیادی

 آنها. دارند برشان و دور افراد منظور تشخیص در باالیی توانایی افراد این فردی: میان هوش 

 مشاور، به شدن تبدیل برای ای العاده فوق افراد آنها. کنند درک را اطافیانشان خوبی به توانندمی

 .هستند دارد دیگران با ارتباط ایجاد به نیاز که کاری هر خالصه و فروشنده مدیر،

 خوبی شناخت سطح به و هستند آگاه خوبی به خود احوال و هیجانات از آنها فردی:  درون هوش 

 .باشند خوبی شاعر یا فیلسوف نویسنده، توانند می افراد این. اند رسیده خود از

 این برای. کنند می برقرار ارتباط خوبی به آن با و هستند طبیعت عاشق آنها گرا:  طبیعت هوش 

   .است بخش لذت … و کشاورزی گیاه، و گل پرورش باغبانی، گردی، طبیعت افراد
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 نقش وراثت و محیط در رشد

های بالقوه فرد از جمله کننده استعدادهای فردی، وراثت تعیینمانند بسیاری دیگر از خصوصیات و ویژگی

کند که این استعدادها پرورش یابند یا خیر. به عبارتی وراثت چارچوب و است؛ و محیط تعیین میهوش 

ی طشده، عوامل محیکند؛ اما در درون آن دامنه و چارچوب تعیینهایی را برای هوش تعیین میمحدودیت

 کننده و اثرگذار هستند. تعیین

 های شناختیسبک

باشد. از این منظر میآنها منظور از سبک شناختی افراد نحوه دریافت و تحلیل اطالعات و روش حل مساله 

 بندی نمود:ها مختلفی دستهتوان افراد را به گروهمی

 افراد دارای سبک تکانشی افراد دارای سبک تاملی

 اشتباهات ضمن تکانشی افراد. دهند می پاسخ سرعتی چه با شناختی تکالیف به افراد که است آن نشانگر سبک این

 مرتکب و زنند می فعالیت به دست کندی به تاملی افراد که حالی در کنند، می کار سرعت به مالحظه، قابل

 ذهنشان به که جوابی اولین با شود، می پرسیده آنان از که سوالهایی به تکانشی افراد . شوند می کمتری اشتباهات

 حرف از پیش تاملی افراد مقابل در. است دادن جواب سریع آنان برای مهم چیز تنها و دهند می پاسخ رسد، می

 است ممکن که آنجا تا و کنند صرف وقت که دهندمی ترجیح دادن، جواب سریع جای به و کنند می فکر زدن

 .بدهند درست جواب

 افراد دارای سبک ساده شناختی افراد دارای سبک پیچیده شناختی

پذیر هستند. دقیق، چند بعدی و انعطاف دارای سبک پیچیده شناختی از نظر محتوا و ساختار نظام شناختیافراد 

های شناختی محدود و غیر قابل انعطافی داشته و یک بعدی و در حالیکه افراد دارای سبک ساده شناختی نظام

 نگرند.مطلق به مسائل مختلف می

 افراد دارای سبک شناختی وابسته زمینه ینهافراد دارای سبک شناختی مستقل از زم

 لذا کنند، جدا زمینه از را هامحرک توانندنمی راحتی به اندزمینه به وابسته یادگیری سبک لحاظ از که افرادی

تواند محیطی میبه عنوان مثال سر و صدای . گیرد می قرار ای زمینه تغییرات تاثیر تحت سادگی به آنان ادراکات

 اندزمینه به نابسته یادگیری سبک لحاظ از که افرادی دیگر سوی ازحواس این افراد را در هنگام مطالعه پرت کند. 

 .پذیرد نمی چندانی تاثیر زمینه تغییرات از آنان های ادراک لذا سازند، جدا زمینه از را محرکها توانند می سادگی به

 نیز قادر به مطالعه و یادگیری هستند.  معرض سر و صداحتی در  به عنوان مثال این افراد
 جداول موجود در این فصل کتاب مراجعه نمایید. بههای مختلف شناختی های سبکشود جهت درک بهتر تفاوتپیشنهاد می* 

 

 پیروز و پاینده باشید


