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 چکیده
آمـوز در دروس ریاضـی و علـوم توسـط آزمـون       پژوهش حاضر به منظور پیش بینی ارزیـابی معلـم از دانـش    مقدمه:

دازه گیـري گسـتره   ــــ خرده آزمون است که بـراي ان  26آزمون میکر داراي  تشخیص توانایی هاي شناختی میکر انجام شد.
ها مطابق با الگوي هوش گیلفـورد هسـتند. آزمـون میکـر نـیم رخ       وسیعی از توانایی هاي شناختی به کار می رود این آزمون

ها می توان مداخالت آموزشـی   جامعی از نقاط ضعف و قوت مربوط به توانایی هاي شناختی را ارائه می کنند که بر اساس آن
 خاصی را جهت افراد اتخاذ کرد. 

دانش آموز دختر و پسر پایه هاي چهارم و پنجم ابتدایی بـود. جهـت     60نمونه پژوهش مشتمل بر  ها: مواد و روش
هاي میکر و متغیـر مـالك   بین، خرده آزمونها از روش رگرسیون چند متغیري استفاده شد. متغیرهاي پیش تحلیل آماري داده

 ارزیابی معلم از دانش آموز بود.
(تولید همگراي  NSSبین در درس ریاضی خرده آزمون  ن داد که بهترین متغیر پیشنتایج نشا یافته هاي پژوهش:

هـاي  کند. پـس از آن خـرده آزمـون   واریانس ارزشیابی معلمان از درس ریاضی را تبیین می 32/0نظام هاي نمادي) است که 
CMU  ،(شناخت واحدهاي معنایی)CSS و  (شناخت نظام (هاي نماديDFU تولید واگراي وا)  ،حدهاي تصویري) به ترتیـب

کنند. نتایج دیگر پژوهش نشان داد که بهترین متغیر پیش بین ارزیـابی معلـم از    این واریانس را تبیین می 4/0و  05/0، 12/0
(تولید واگراي  DSRهاي نمادي) است و پس از آن خرده آزمون  (ارزشیابی نظام ESSآموز در درس علوم خرده آزمون  دانش

 کنند.واریانس ارزیابی معلمان از درس علوم را تبیین می 07/0و  20/0است که به ترتیب  روابط نمادي)
هاي دوران ابتدایی اسـتعداد   هاي میکر، از همان سال توان به کمک آزمون به این ترتیب می بحث و نتیجه گیري:
بـین  هاي پـیش  ها در آزمون عملکردي آنهاي تحصیلی شناسایی نمود و نیز با توجه به نقص دانش آموزان را در زمینه رشته

 هاي به موقع اقدام نمود.ریاضی و علوم در جهت افزایش توانمندي آنها به طراحی مداخله
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  جهانشاه محمد زاده و همکاران -ستفاده از ...آموز در دروس ریاضی و علوم با ا بینی ارزیابی معلم از عملکرد دانش پیش

 

  مقدمه
هـاي برتـر    در طول تاریخ یافتن افرادي با توانـایی 

شناختی مـورد نظـر بـوده اسـت. بـراي مثـال در چـین        
هـایی   سـال قبـل از مـیالد آزمـون     2200باستان حتـی  

هاي مربـوط   شده است تا افرادي که در رقابت برگزار می
شـدند، بـراي تصـدي مشـاغل مهـم       به آن برنـده مـی  

در اسـپارت قـدیم، یـافتن     .)1(،جایگزین شوند حکومتی
کودکان باهوش و با استعداد، براي پرورش آنـان و قـرار   

ــه در    دادن آن ــه جامع ــوط ب ــم مرب ــاغل مه ــا در مش ه
در هـر فرهنـگ    .)1(،مورد نظـر بـوده اسـت    ،بزرگسالی

ــاترین و  مــی تــوان ایــن تمایــل و انگیــزه دریــافتن توان
ایــن مســأله در  .)2(،پیــدا کــردبااســتعدادترین افــراد را 

ــی    ــت خاص ــوري از اهمی ــر کش ــرورش ه ــوزش و پ آم
برخوردار است. غالبـاً معلمـان، والـدین و خـود افـراد از      

هرگـاه   .)3(،استعدادهاي خود بـه درسـتی آگـاه نیسـتند    
معلمان و والدین، استعداد دانش آموزان و کودکان خـود  

هـا را در مسـیر درسـت     توانند آن را شناسایی کنند، می
از  معمـوالً  هـاي افـراد   یت کنند. شناخت توانمنـدي هدا

ها فقـط   . بیشتر آزمونصورت می گیرد ها طریق آزمون
سنجد(مانند وکسلر و بینه) یا فقـط   هوش عمومی را می

کنند(ماننــد  اسایی مــیـــــرخی اســتعدادها را شنــــــب
هـاي کالمـی،    که فقط توانایی)McCarthyهاي آزمون

سنجند) و یـا   عددي را میحرکتی، ادراکی، عملکردي و 
نه براي جمعیت عمومی که بـراي گروهـی از کودکـان    

هـاي ارزیـابی کودکـان     مناسبند(مانند مجموعه آزمـون 
Kaufmanشناسان بالینی بـراي   )که بیشتر توسط روان

هـاي   شناسایی مشکالت کودکان در نیـل بـه موفقیـت   
ــه کــار مــی رونــد. بــرعکس آزمــون میکــر  تحصــیلی ب

آمـوزان را براسـاس الگـوي     اختی دانـش هاي شن توانایی
توصـیف دقیقـی از   کـرده و  شناسایی  Guilfordهوش 
کند. ایـن   آموزان فراهم می هاي اختصاصی دانش توانایی

هـاي   آزمون یـک نیمـرخ بسـیار اختصاصـی از توانـایی     
ها را در  دهد و نقاط ضعف آن دست میه آموزان ب دانش

ـ  کنـد بـر   ساختار هوش گیلفورد مشخص مـی  اي آن مبن
ر یـادگیري و آمـوزش) را   تـوان نیازهـاي کودکـان(د    می

  )3(.تشخیص داد
ــال  ــابی1963از س ــه   ، ارزی ــادي در زمین ــاي زی ه

آموزان مطابق با الگوي سـاختار   پیشرفت تحصیلی دانش

هـوش بــه عمـل آمــده اسـت. الگــوي سـاختار هــوش     
کاربردهاي آموزشی دارد و توسط ماري میکر با اقتبـاس  

گیلفـورد   .)3(،وجـود آمـد  ه ي گیلفورد باز الگوي سه بعد
براي اولین بار ثابت کرد کـه هـوش داراي کارکردهـاي    

عملیات، محتوي و فرآورده است و هر فعالیـت   چندگانه
شناختی ترکیبی از این سه جنبـه اسـت. در نظریـه وي    

آید که براي بسیاري از  دست میه توانایی متمایز ب 180
التی تـدوین شـده   ها در آزمون ساختار هـوش سـؤا   آن

از طریـق تحلیـل رگرسـیون و عامـل،      . رومـانویچ است
آمـوزان   هاي خاص ساختار هوش در دانش وجود توانایی

هـاي آزمـون    ساله را بررسـی کـرد. تحلیـل او از داده    6
هـاي مبتـدي    پیشرفت استانفورد نشان داد کـه خواننـده  

که به هم  اي از بیانات معنایی متن را به عنوان مجموعه
از تحلیـل   Roid .)4(،کننـد  پردازش نمـی  بط هستندمرت

سـاختار   خـرده آزمـون  توانـایی   26عامل جهـت اثبـات   
نشـان داد کـه عامـل     Gilbert .)5(،هوش استفاده کرد

 ســبک یــادگیري آن ،آمــوزشمهــم موفقیــت افــراد در 
به  .)6(،هاست که مورد تأکید الگوي ساختار هوش است

ري دانش آمـوز  کمک آزمون میکر می توان سبک یادگی
ت ــــ ش بـین موفقی ـــرا مشخص ساخت که عامل پی
 ل دادزيیو اسـت  انیدشـر  دانش آموز در یادگیري است.

آمـوزان بزهکـار    نشان دادند که سبک یـادگیري دانـش  
ها از خدمات آموزشـی ارائـه    بین موفقیت آن عامل پیش

گیري کردند که سبک یادگیري  ها نتیجه شده است، آن
با اسـتفاده   Mohd- Jelas .)7(،ري استاین افراد تصوی

از آزمون ساختار هوش توانست پیشرفت در ریاضـیات را  
 .)8(،بینـی کنـد   آموزان دوره ابتـدایی پـیش   در بین دانش
Bradfield و  Slocumون ــرده آزمــــبین خESC ،

CSS  وNSS داري  و پیشرفت در ریاضیات رابطه معنی
  )9(.را پیدا کردند

Romanowitch ر یک بررسی بر روي بـیش از  د
پوست دریافت کـه   کودك پنج ساله سیاه و سفید 2400

بینی کننده مؤثري از عملکـرد شـناختی    پیشعامل  ،نژاد
در حقیقت عوامل محیطـی، سـطح تعلـیم و     .)4(،نیست

تربیت مادر، شغل پدر، وضعیت تأهـل والـدین، زنـدگی    
ــدون س ـــخــانوادگی داراي ســاختار و ب ــازي ـــ اختار، ب

ها هستند. در  بینی کننده کودك ـ والدین مؤثرترین پیش 
هاي عمده مربوط بـه تـأثیر طبیعـت و تربیـت در      بحث
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هـاي بـاال از تـأثیر عوامـل      هاي هوشـی، یافتـه   توانایی
کند که مورد تأکیـد الگـوي    تربیتی در هوش حمایت می

هـاي   دریافـت کـه انـدازه   Slaby  .ساختار هوش اسـت 
بینـی کننـده موفقیـت در     شخاصی از ساختار هوش، پی

با تحلیل نمرات سـاختار   .)10(،هندسه دبیرستان هستند
به ایـن نتیجـه    Slabyآموز،  دانش 286هوش و هندسه 

ــر    ــران در زی ــه دخت ــالً پســران نســبت ب ــه ک رســید ک
نمـرات   هاي مربوط بـه سـاختار هـوش فضـایی     مقیاس
هاي ساختار هوش فضـایی   آوردند و زیر مقیاس باالتري

ایـن    Siskی کننده موفقیت در هندسه هستند. بین پیش
فرضیه را اثبات کرد که حـداقل بـیش از پنجـاه درصـد     

ــش ــه   دان ــتگی برنام ــالحیت و شایس ــوزان ص ــاي  آم ه
ــر در   ــد کــرد، اگ ــت خواهن ــی را دریاف هوشــمندي محل
آموزش شـناختی و هوشـی مبتنـی بـر سـاختار هـوش       

ــوش  ــر و هــ ــورد و میکــ ــه   گیلفــ ــاي چندگانــ هــ
 Meeker. )11(،شــرکت کننــد  )Gardner(گــاردنر
Maker  روش پروتوکــل تمــرین فــردي شــده  نــوعی
(IPP) )Individuated Practice Protocol(  ایجــاد

هـاي   کردند که به وسیله آن متخصصین بتوانند نارسایی
ــانع درك    ــب م ــه اغل ــی را ک ــی خاص ــی و ادراک حرکت

ــایی ــش  توان ــاي دان ــد،   ه ــالح نماین ــت اص ــوزان اس آم
اساس عملیات ذهنی در الگوي سـاختار  هایی که  توانایی

هوش است؛ براي مثال توجـه، تمرکـز، دقـت، هوشـیار     
چون هفتاد و پـنج درصـد تکـالیف مدرسـه      .)12(،بودن

آموز در تفکر راجع به آنچه کـه   بستگی به توانایی دانش
ن ــــ دالیـل روش آیـد دارد.   از طریق چشم به مغز مـی 

مــوزان در آ ود دارد کــه چــرا دانــشـــــادي وجــــــ زی
هــاي  ادگیري مهــارتـــــــهایشــان جهــت ی تــالش

خورند.  وشتن و حساب شکست میـــاساسی خواندن، ن
هـاي   واناییــــ ترین ایـن دالیـل فقـدان ت    یکی از مهم

شناختی مورد نیاز جهت یادگیري موضـوعات تحصـیلی   
هـاي   تـوان توانمنـدي   است. به وسیله ایـن آزمـون مـی   

ی ـــــ هـاي آموزش  نامهافراد را تشخیص داد و برخاص 
ــبی را  ـــجهمناس ــا  ت ــ ــناختی ی ــرد ش ــزایش عملک اف

ا تدارك دید که امروزه یک ــــسازي استعداده یـــغن
وزش و پرورش است که تـدوین و  ــــنیاز اساسی در آم

ون ســاختار هــوش را ـــــکــاربرد ابزارهــایی ماننــد آزم
  سازد. روري میــــض

رکیبی پژوهش حاضر این است که تاصلی  فرضیه
هاي شناختی میکـر توانـایی    هاي توانایی از خرده آزمون

آمـوزان را در دروس ریاضـی و علـوم بـر مبنــاي      دانـش 
ــفهان    ــهر اص ــدایی ش ــدارس ابت ــین م ــیابی معلم ارزش

  کند. بینی می پیش
  ها مواد و روش

ــه: ــاري و نمون ـــروش نم جامعــه آم ــري ــ ونه گی
ابتدا مرحله ایی بود به این صورت که در  چندخوشه اي 

از بــین منــاطق آمــوزش و پــرورش شــهر اصــفهان دو 
منطقه به صورت تصـادفی انتخـاب شـد سـپس از هـر      

نفـر بـه صـورت     10منطقه سه مدرسه و از هر مدرسـه  
ــران(   ــر از دخت ــم براب ــه حج ــاده ب ــادفی س ) و ٥=nتص

هـا انتخـاب    با مالحظه مربوط به زیرگروه ) ٥=nپسران(
مونه از هر یک از اي که در نهایت حجم ن شدند به گونه

آموزان با دعـوت قبلـی    نفر بود. دانش 30با  برابر پایه ها
در یکی از مدارس اصـفهان بـه سـؤاالت آزمـون میکـر      

  پاسخ دادند.
با توجه به محـدودیت فضـاي مقالـه تنهـا خـرده      

داري بـا ریاضـی و علـوم     هایی کـه رابطـه معنـی    آزمون
 گردنــد. خـرده آزمــون شــناخت  انــد معرفـی مــی  داشـته 

ــای  ــدهاي معن ــت.   30داراي  (CMU)یواح ــؤال اس س
آموزان در این خرده آزمون پیدا کـردن واژه   تکلیف دانش

معنی یا متـرادف بـا واژه محـرك     یا عددي است که هم
هـاي نمـادي    است. خرده آزمون تولیـد همگـراي نظـام   

(NSS)  ــون   8داراي ــن خــرده آزم ســؤال اســت. در ای
هـدف مواجـه    آموز با یک عدد شروع و یک عـدد  دانش

ـ    می دسـت  ه شود که از طریق توالی عملیـات عـددي ب
آموز باید بر اساس اعداد اشاره شده اصـول   آید. دانش می

حل پیدا کند. خرده آزمون شـناخت   صحیحی را براي راه
سؤال اسـت. در ایـن    9داراي  (CSS)هاي نمادي  نظام

اي را کـه در ایجـاد    آموز بایـد قاعـده   خرده آزمون دانش
کار رفته پیدا کند. خـرده آزمـون   ه اي از اعداد ب مجموعه

 16داراي  (DFU)تولیـد واگـراي واحـدهاي تصــویري    
مربع یا مسـتطیل اسـت کـه وظیفـه آزمـودنی ترسـیم       

هاست. خرده آزمون ارزشـیابی   ل آنــالی داخـــــاشک
ـ    8داراي  (ESS)هاي نمادي نظام  هسـؤال اسـت. وظیف

م کردن واحـدهاي  آزمودنی این است که با افزودن یا ک
معینی به یک مجموعـه از اعـداد جـواب صـحیح را بـه      
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دســت آورد. خــرده آزمــون تولیــد واگــراي روابــط      
نی دداراي پنج سؤال است. تکلیف آزمـو  (DSR)نهادي

خـالق خـود   تفکـر  این است که با اسـتفاده از توانـایی   
ها حروف الفبـا و اعـداد درج شـده     جداولی را که در آن

زمون در بهمـن مـاه سـال تحصـیلی     این آتکمیل کند. 
  بر روي دانش آموزان اجرا شد. 85-86

ارزیابی معلم از دانش آموز در یک طیـف لیکرتـی   
بـه ایـن صـورت کـه نمـره       درجه ایی صورت گرفت، 5

و  4باالي متوسـط   ،3، متوسط 2، زیر متوسط 1ضعیف 
. این ارزیابی در زمینه عملکرد دانش آموز در بود 5قوي 

پایایی ابزارهـاي فـوق بـه     ت و علوم بود.دروس ریاضیا
، 78، 77/0ترتیب بـر حسـب آلفـاي کرونبـاخ برابـر بـا       

ــی   76/0و  77/0/، 78، 77/0 ــراي روای ــت. ب ــوده اس ب
هـاي   همزمان، ضـرایب همبسـتگی بـین خـرده آزمـون     

محاسـبه   آمـوز  ساختار هوش و ارزیـابی معلـم از دانـش   
اي بـر ؛  58/0تا  CMU 46/0گردید که طیف آن براي 

NSS 30/0  براي  ؛39/0تاCSS 33/0   بـراي  ؛  48تـا
DFU  بـراي  ؛25/0تا  06/0از ESS 31/0   و 45/0تـا 
ـ   36/0تا  DSR 22/0 براي ه بوده است. این ضـرایب ب

انـد.   دار بوده معنی001/0و  درصد 1در سطح  06/0جز  
  ) است.1991منبع اصلی ابزارها میکر، میکر و روید(

و شش  قــــخود محق طــــون توســــاین آزم
شناســی کــه در زمینــه  نفــر از دانشــجویان رشــته روان

وزش دیده بودند اجـرا گردیـد. ایـن    ــــاجراي آزمون آم
ــد.     ــوزش دیدن ــه آم ــه جلس ــدت س ــه م ــجویان ب دانش

اع ـــــ اطل دانشجویان از اهداف و فرضیات پژوهش بـی 
ــوده ام ـــب ــا مبــ ـــا ب ــري و اجـــ ـــانی نظ راي ــــ

ایی ـــــ آشنستورالعمل آزمون میکر ژوهش طبق دــــپ
  داشتند.

  یافته هاي پژوهش
چندگانه متغیرها با متغیـر   جهت محاسبه رگرسیون
عمل شـد. در   (stepwise)مالك، به روش گام به گام 
 )میکـر  خـرده آزمـون   26(این روش متغیرهاي مسـتقل 

ل رگرسیون چنـد  ــــگردد. در تحلی همزمان کنترل می
ر مستقل، با متغیر وابسته بررسـی  متغیري رابطه هر متغی

  .گردند گردد و در همان حال سایر متغیرها کنترل می می
ایج تحلیل رگرسیون چند متغیـري دروس  ــــــنت

   ارائه شده است. 2و  1ریاضی و علوم در جداول 
  

هاي  آموزان کالس ر در دانشهاي شناختی میک آزمون خرده آموز در درس ریاضی توسط بینی ارزیابی معلم از دانش پیش .1جدول 
  )N=60چهارم و پنجم ابتدایی (

  

 B  داري معنی ٢Df Fchang ٢R Df١ R  متغیر
خطاي 
  2R  داري معنی t  بتا  معیار

  -  001/0 15/5  56/0  02/0 12/0  001/0 52/26 57 1 32/0 56/0 تولید همگراي نظام هاي نمادي
 هاي نمـادي  تولید همگراي نظام

  12/0  001/0  44/3  35/0  20/0  67/0  001/0  82/11  56  1  44/0  66/0 شناخت واحدهاي معنایی

  هاي نمادي تولید همگراي نظام
  شناخت واحدهاي معنایی

 هاي نمادي شناخت نظام
70/0  49/0  1  55  6  02/0  11/0  04/0  25/0  45/2  02/0  05/0  

  هاي نمادي تولید همگراي نظام
  شناخت واحدهاي معنایی

  هاي نمادي خت نظامشنا
 تولید واگراي واحدهاي تصویري

73/0  53/0  1  54  31/4  04/0  92/3  02/0  20/0  07/2  04/0  04/0  

  
 NSSدهـد   نشـان مـی   1طور کـه جـدول    همان

ــد همگــراي نظــام ) داراي ضــریب هــاي نمــادي (تولی
بـا ارزیـابی معلمـان از درس     56/0همبستگی چندگانـه  

 32/0اضی ـــــ ری ریاضی است. ارزیابی معلـم از درس 
   کند. ر را تبیین میــــواریانس این متغی

) شـناخت واحــدهاي معنــایی ( CMUبـا افــزودن  
ــر واری 12/0 ـــدیگ ـــانس آن تبیـــ ــیـ ــود و  ین م ش

ــه (  NSS ،CMU  ،CSS، DFU( 53/0مجموعـــــ
انس متغیـر ارزیـابی معلمـان از درس ریاضـی را     ـــواری

  .کند تبیین می
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هـاي   آمـوزان کـالس   هاي شناختی میکر در دانش آزمون خرده ابی معلم در درس علوم به وسیلهبینی ارزی پیش . 2جدول 
  )N=60( چهارم و پنجم ابتدایی

 B  داري معنی ٢Df Fchang ١Df ٢R R  متغیر
خطاي 
  2R  داري معنی t  بتا  معیار

هـاي   ارزشیابی نظـام 
    001/0 74/3  45/0  06/0 22/0  001/0 14 55 1 20/0  45/0  نمادي

هـاي   ارزشیابی نظـام 
  نمادي

تولید واگراي روابـط  
 نمادي

52/0  27/0  1 54 82/4 03/0  55/1  007/0  25/0  19/2  03/0  07/0  

  
ESS هاي نمادي) داراي ضـریب   (ارزشیابی نظام

بـا ارزیـابی معلمـان از درس     45/0همبستگی چندگانـه  
کنـد   واریانس این متغیر را تبیین مـی  20/0علوم است و 

 درصـد  7(تولید واگراي روابط نمادي)   DSRبا افزودن 
 (ESS,DSR)شـود و مجموعـه   واریانس آن تبیین مـی 

ا واریانس متغیر ارزیـابی معلمـان از درس علـوم ر    27/0
  کند. تبیین می

  گیري بحث و نتیجه
بینی ارزیابی معلمان  پژوهش حاضر به منظور پیش

ـ  هـاي   آزمـون خـرده   وسـیله ه از درس ریاضی و علوم ب
 هـاي  خرده آزمـون میکر انجام شد. متغیرهاي پیش بین 

) شناختی میکر بـود. نتـایج نشـان داد    خرده آزمون 26(
 زمـون آ خـرده بهترین متغیر پیش بـین در درس ریاضـی   

NSS  واریــانس ارزشــیابی معلمــان از  32/0اســت کــه
این یافتـه بـا نتیجـه    کند.  بینی می درس ریاضی را پیش

ــژوهش  ـــه Mohd- Jelasپـ ــوانی دارد مــ . )8(،خـ
Mohd- Jelas  هـاي   مـون زآ نیز به کمک خردهCSS، 

NSS  وESC     توانست پیشـرفت در ریاضـی را در بـین
  .  بینی کند یشآموزان مالزیایی پ دانش

مربـوط بــه توانـایی فــرد در    NSSخـرده آزمــون  
کاربرد نمادهـاي ریاضـی در حـل مسـائل اسـت. ایـن       
توانایی جهت حل مسائل ریاضـی پیشـرفته مـورد نیـاز     

. دانش آموزانی که در این زمینه ضعف دارنـد  )13(،است
ه انـد.  ــــ ل مواجهــــ در حل مسائل ریاضـی بـا مشک  

 آزمـون خـرده   دانش آموزانی کـه نمـرات بـاالیی را در   
NSS    کسب می کنند حقایق و امور ریاضـی را فهمیـده

هاي عددي انعطاف پذیر هستند. و  و در برخورد با نظام
قادر به حل مسـائل ریاضـی از راه حـل هـاي مختلـف      

  هستند.  

نیز رابطه معنـاداري بـین    Copelandپژوهش در 
ـ   و  NSSخرده آزمـون   دسـت  ه پیشـرفت در ریاضـی ب

نشان دادند  Bradfield, Slocumbهمچنین  )14(.آمد
بـا   CSSو  ESC ،ESS ،NSSهـاي   که خرده آزمـون 

در پـژوهش   .)9(،داري دارد پیشرفت ریاضی رابطه معنی
Meeker  آزمـــون خـــردهو همکـــاران NSS  ــاط ارتبـ

در  Iowa هــاي بنیــادي داري بــا آزمــون مهــارت معنــی
خـرده   میکـر  . همچنین در پژوهش )15(،ریاضی داشت

هاي بنیـادي   با آزمون مهارت CSSو  NSS هاي آزمون
نتـایج دیگـر    .)3(،داري داشت ایوا در ریاضی رابطه معنی

پژوهش حاضر نشان داد که بهتـرین متغیـر پـیش بـین     
ــوم    ــم از درس عل ــیابی معل ــردهارزش ــون خ  ESS آزم

ایـن   درصـد  20هاي نمادي) است کـه   (ارزشیابی نظام
هاي  با تواناییآزمون  خردهکند. این  واریانس را تبیین می

ــاب و     ــیات، حس ــوي نمادي(ریاض ــا محت ــیلی ب تحص
توانـایی انتخـاب    ESSنظامهاي نمـادي) ارتبـاط دارد.   

اصل صحیحی است که در یـک نظـام نمـادي کـاربرد     
راهنماي گـزینش قواعـد درسـتی    آزمون  خردهدارد. این 

آزمـون   خردهاست که در حل مسائل حساب کاربرد دارد. 
DSRواریـانس   07/0بط نمادي) نیـز  (تولید واگراي روا

ـ  DSRکند.  ارزشیابی معلم از درس علوم را تبیین می  اب
هاي تحصیلی با محتوي نمادي(مفاهیم حسـاب،   توانایی
نتـایج ایـن    ریـزي، تـداعی نمـادي) ارتبـاط دارد.     برنامه

میکـر بـین    .)16(،همخوانی دارد پژوهش با یافته میکر 
  اضی و علوم وــــاین خرده آزمون و توانایی رینمرات 
ــی   ــه معن ــی رابط ــرد. طراح ــدا ک ــن  داري را پی ای
مربوط به توانایی خالقیت با مفاهیم عـددي  آزمون  خرده

است. توانایی ایجاد ارتبـاط بـین حـروف یـا اعـداد بـه       
شـود. مفـاهیم    هاي مختلف توسط آن آزمـون مـی   شیوه
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است. نمرات پـایین   DSRریاضی پیش نیاز موفقیت در 
در درك مفاهیم ریاضی است. نمرات باال بیانگر مشکل 

آمـوزانی اسـت کـه     بینـی کننـده دانـش    پیش DSRدر 
تفکرات نظریه پردازي دارنـد و ممکـن اسـت در آینـده     
کشفیاتی را در زمینه ریاضی، علـوم یـا طراحـی داشـته     

   )3(.باشند
تـوان   مـی  هـا  آزمـون   خردهبنابراین با توجه به این 
ی نمـود و چنانچـه در ایـن    استعدادهاي افراد را شناسـای 

ها، نواقصی وجود داشته باشد، با مداخله به موقع و  زمینه
ها اقـدام   در مقاطع تحصیلی و سنی پایین به جبران آن

معتقد است که بـا مداخلـه   Campbel  مثالبراي نمود. 
تـوان بـه    ی بـر سـاختار هـوش مـی    ــــــ آموزش مبتن

پـنجم   هاي سـوم تـا   آموزان پایه پیشرفت خواندن دانش
اختار ــــ وي ســـــ ابق بـا الگ ــــمط .)17(،کمک کرد

اصی ــــــ هـاي آموزشـی خ   هــــــ وش بستـــــــه
هاي شناختی وجـود   اییـــــجهت آموزش و بهبود توان

  دارد.
ود ـــــ دودیت مهم این پژوهش ایـن ب ــــــمح

وز جهــت ـــــــابی معلــم از دانـش آم ـــــــکـه از ارزی 
اي ــــــ ه خـرده آزمـون   اسبه همبسـتگی بـا  ـــــمح

ـ بـا ایـن ح   میکـر اسـتفاده شـده اسـت،     ال محقــق ــــ
ون ـــــ داشته اسـت چ ـــــ اره اي جـز ایـن ن  ــــــچ

انس و ــــــ نمرات کارنامه درسـی دانـش آمـوزان واری   
  پراکندگی نداشت.
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Abstract 

 
Introduction: The purpose of this 
research was to predicate the teachers' 
assessments of the school-students' 
performances in Math & Sciences fields 
according to Meeker's Cognitive 
Abilities Test. These subscales are 
based on Guilford's intelligence model. 
These tests identify the comprehensive 
profile of advantages and disadvantages 
of cognitive abilities. After performing 
the tests, specific training interventions 
can be provided to individuals. 
  
Materials & Methods: Through the 
research, 60 boys and girls among the 
elementary school-students were 
selected randomly .Statistical method of 
multiple regression was used. Prediction 
variables were Meeker's Test 26 
subscales, and the criterion variable was 
the teacher's assessment.  
Findings: Regression analysis showed 
that the best predicting variable of the 

students' empowerment in Math 
subjects was NSS (P<0,001), CMU 
(P<0,001), CSS (P<0,02) and DFU 
(P<0,04). Furthermore, the best 
predictors of student empowerments in 
sciences subject were ESS (P<0,001) 
and DSR (P<0,03). 
 
Discussion & Conclusion: It is possible 
to identify the students' empowerments 
via Meeker's Cognitive Abilities Test, 
and if there are any potential 
deficiencies, they may be removed by 
appropriate early interventions and 
educations.  
 
Key words: Meeker's Test, teacher's 
assessment,Cognitive abilities, 
Guilford's Structure of Intellect 
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