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  روي دانش آموزان پایه هاي دوم تا پنجم ابتدایی شهر ایالمبر هنجاریابی آزمون میکر 
  

  2، ستار کیخاونی1محمدزادهجهانشاه 
  

    ) گروه ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایالم1
  ) گروه روان پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایالم2
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    ساختار هوش، هنجاریابی، آزمون میکر، دانش آموزان ابتدایی واژه هاي کلیدي:

                                                
  ایالمگروه ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه  نویسنده مسئول:* 

 Email: jmohammadzadeh@mail.ilam.ac.ir 

 چکیده
آزمون تشخیص توانایی هاي شناختی میکر براي اندازه گیري طیف وسیعی از توانایی هاي شناختی کودکـان،   مقدمه:

ست. ایـن آزمـون   نوجوانان و بزرگساالن به کار می رود. این آزمون براساس الگوي چند عاملی شناخته شده گیلفورد از هوش ا
خرده آزمون است که هر کدام از آن براي سنجش توانایی خاصی است. آزمون میکـر در آمریکـا هنجاریـابی شـده      36داراي 

 است. در این پژوهش این آزمون بر روي کودکان پایه دوم تا پنجم ابتدایی شهر ایالم هنجاریابی گریده است. 
بوده که براي وضعیت موجود به کار رفته و آزمون بر روي نمونه اي از این پژوهش از نوع توصیفی  مواد و روش ها:

کودکان پایه هاي دوم تا پنجم ابتدایی شهر ایالم هنجاریابی گردیده. جامعه آماري کلیه دانش آموزان پایه هاي دوم تا پنجم 
فر بود که با توجه ن 320ن پژوهش ابتدایی شهر ایالم بود. روش نمونه گیري خوشه اي تک مرحله اي بود. حجم نمونه در ای

نفر  80رسید. این نمونه به طور برابر از بین دختران و پسران گزینش شدند، از هر پایه  317ي آزمودنی ها به به افت سه نفر
به به تعداد برابر از دختران و پسران انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها در این پژوهش آزمون میکر بود که توسط محققین 

 استفاده شد. SPSSفارسی ترجمه شده است. براي تحلیل داده ها از نرم افزار 
داشـت. نتـایج اعتبـار همزمـان      76/0تا  7/0نتایج آلفاي کرونباخ خرده آزمون ها دامنه اي از  یافته هاي پژوهش:

بطـه معنـی داري وجـود    نشان داد که بین نمـرات بسـیاري از خـرده آزمـون هـاي میکـر و ارزیـابی معلـم از دانـش آمـوز را          
 )٠/٠٠١>Pدارد.(

بـود. یافتـه هـاي     3/0هم چنین نتیجه تحلیل عامل بیانگر تایید ساختار عاملی آزمون میکر بود. بارهاي عاملی عوامل بـاالي  
حاصل از نمودارهاي ستونی خرده آزمون هاي میکر حاکی از این بود که در بسیاري از خرده آزمون ها توزیـع نمـرات طبیعـی    

 . نتایج رتبه درصدي خرده آزمون ها محاسبه گردید. است
به کمک آزمون میکر می توان نقاط ضعف و قوت دانش آموزان را در دوره ابتدایی شناسـایی   بحث و نتیجه گیري:

کرد و برنامه هاي مناسبی را جهت افزایش عملکرد شناختی آن ها طرح ریزي نمود که امروزه یک نیاز اساسـی در آمـوزش و   
  رش است و تدوین و کاربرد ابزارهایی مانند میکر را ضروري می سازد.پرو
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  مقدمه    
آزمون تشخیص توانایی هاي شناختی میکر یا 

اي ـــه واناییـــــوش تــــار هـــون ساختــــآزم
هایی  داراي خرده آزمون (SOI- LA Test)يیادگیر

گیري طیف وسیعی از توانایی هاي  است که براي اندازه
شناختی یا عوامل هوشی در کودکان و بزرگساالن 
ساخته شده اند. این آزمون براساس الگوي چند عاملی 

زمینه  است که بعداً در )1(،و شناخته شده هوش گیلفورد
کار ه و رابرت میکر ب کرمی ارزیابی آموزشی توسط ماري

خرده آزمون است این خرده  26رفت. این آزمون داراي 
   ها عبارتند از:  آزمون
شناخت تبدیالت -2هاي تصویري شناخت نظام-1

هاي  شناخت نظام-4شناخت روابط نمادي-3تصویري
شناخت روابط -6شناخت واحدهاي معنایی-5نمادي
دهاي حافظه واح-8هاي معنایی شناخت نظام-7معنایی

حافظه -10بینایی -حافظه واحدهاي نمادي-9تصویري
دهاي ـــافظه واحـــح-11بینایی-اديــهاي نم نظام

هاي  امـــافظه نظـــح-12واییـــــشن-اديـــمـــن
رزشیابی ا-14حات نماديیحافظه تلو-13اديـــــنم

ات ـــــــیابی طبقـــــارزش-15واحدهاي تصویري
ارزشیابی -17نماديارزشیابی طبقات -16ویريــتص

هاي  تولید همگراي نظام-18هاي نمادي نظام
تولید -20تولید همگراي تبدیالت نمادي-19اديـــنم

تولید واگراي واحدهاي -21همگراي تلویحات نمادي
تولید -23تولید واگراي واحدهاي معنایی-22تصویري

تولید واگراي روابط -24همگراي واحدهاي تصویري
شناخت -26ات تصویريـــاخت طبقـــشن-25ادينم

  ري.  یواحدهاي تصو
هاي  ها قادر به سنجش توانایی آزمون  این خرده

مثال خرده آزمون خاصی در افراد است به عنوان 
شناخت واحدهاي تصویري مربوط به انسداد بینایی 
است. نمرات پائین در این خرده آزمون بیانگر مشکالت 

ایی سنج شدید بینایی بوده که مستلزم ارجاع به بین
باشد، یا نمرات پائین در خرده  ت درمان میـــجه

هاي شناخت واحدهاي معنایی یا تولید واگري  آزمون
واند دال بر تأخیر در زبان بیانی ت واحدهاي معنایی می

هاي شناخت  چنین خرده آزمون افراد باشد. هم
واحدهاي تصویري و شناخت طبقات تصویري با 

اندن در افراد، و خرده ها و مهارت هاي خو واناییـت
هاي شناخت واحدهاي معنایی، شناخت روابط  آزمون

هاي  هاي معنایی با توانائی معنایی و شناخت نظام
  به حساب در افراد مرتبط هستند.  طمربو

مریکا ها براي اولین بار در آ خرده آزموناین 
ها  . نتایج حاصل از این خرده آزمون)2(،هنجاریابی شد

هاي شناختی مربوط به نقاط  توانائی نیمرخ جامعی از
توان آن را در  میضعف و قوت افراد را ارائه کرده که 

تصمیم گیري هاي آموزشی و درمانی مورد توجه قرار 
ها در  ژوهش این خرده آزمونــــن پــــداد. در ای

دانش آموزان پایه هاي دوم تا پنجم ابتدایی شهر ایالم 
  ژوهش عبارت بودند از: هنجاریابی گردید. اهداف این پ

هاي  تعیین روایی صوري و محتوایی خرده آزمون-1
  میکر

  ها تعیین پایایی خرده آزمون-2
  هاي میکر تعیین شکل توزیع نمرات خرده آزمون-3
ها با ارزیابی  تعیین رابطه بین نمرات خرده آزمون-4

  معلم از دانش آموز
  هاي میکر تعیین رتبه درصدي خرده آزمون-5
  ها ن عوامل آزمون ساختار هوش و تحلیل آنتعیی-6

  سئواالت پژوهش
  هاي میکر روایی صوري دارد؟ آیا خرده آزمون-1
  هاي میکر چقدر است؟ میزان پایایی خرده آزمون-2
  هاي میکر چگونه است؟ توزیع نمرات خرده آزمون-3
هاي میکر و ارزیابی معلم  آیا بین نمرات خرده آزمون-4

  وجود دارد؟از دانش آموز رابطه 
  هاي میکر چگونه است؟ رتبه درصدي خرده آزمون-5
هاي میکر از چه عواملی تشکیل شده  خرده آزمون-6

  است؟
  ها  مواد و روش

روش این پژوهش توصیفی است که براي وضعیت 
و آزمون بر روي نمونه مورد بررسی  هکار رفته موجود ب

اریابی گردید. جامعه آماري کلیه دانش آموزان ـهنج
پایه هاي دوم تا پنجم ابتدایی شهر ایالم در سال 

بود. روش نمونه گیري جهت  87ـ88تحصیلی 
هنجاریابی آزمون میکر، نمونه گیري خوشه اي تک 

مدرسه  44مرحله اي بود. به این صورت که از بین 
 4مدرسه دخترانه و 4(مدرسه 8 ،ابتدایی شهر ایالم
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تخاب و ورت تصادفی ساده انـــمدرسه پرانه) به ص
هاي نمونه از بین مدارس پایه هاي دوم تا پنجم  گروه

نفر  320گزینش شدند. حجم نمونه در این پژوهش 
 317ها به  که با توجه به افت سه نفري آزمودنی ،بود

رسید. این نمونه به طور برابر از بین دختران و پسران 
نفر به تعداد برابر از  80گزینش شدند، از هر پایه 

  پسران انتخاب شدند. دختران و 
ابزار گردآوري داده ها در این پژوهش آزمون میکر 

خرده آزمون است که توسط  26بود. این آزمون داراي 
به فارسی ترجمه شده است. براي هر یک از  محقق

گویی منظور  ها، زمان خاصی جهت پاسخ خرده آزمون
. براي مثال، زمان تعیین شده براي پاسخ گویی گردید

و پس از  بودسه دقیقه  CFUت خرده آزمون به سواال
هاي بعدي  پایان این زمان فرد به سواالت خرده آزمون

  . دادپاسخ می 
ها فرد باید از بین چند  در بیشتر خرده آزمون

 ،گزینه پاسخ صحیح را انتخاب کند و عالمت بزند
شود. در  سپس نمرات هر خرده آزمون جمع آوري می

درستی ه باید تصویري را ب ها، فرد بعضی خرده آزمون
یادآوري کند که به آن یک نمره تعلق می گیرد و براي 
تصاویري که به غلط یادآوري شود یک نمره از کل 

  شود.  نمرات کم می
ها باید از روي تصاویر  در بعضی خرده آزمون
و براي تصاویري که  نمودنشان داده شده کپی برداري 

رد. در خرده درست کپی شده یک نمره تعلق می گی
آزمون شناخت واحدهاي تصویري فرد باید معین کند 

ها را در  که اشکال ناقص و مبهم چه هستند و نام آن
د، اگر پاسخ داده شده مطابق مورد نظر بنویس لزیر شک

هاي محاوره اي کتابچه  با یکی از مترداف ها یا معادل
گیرد. این آزمون را  میآزمون باشد یک نمره تعلق 

ن از پایه دوم ابتدایی تا بزرگسالی اجرا نمود. در توا می
وانایی هاي شناختی از ــــرخی از ت نیم ،این آزمون

  پایه هاي دوم ابتدایی تا بزرگسالی ترسیم شده است. 

. با توجه به این بودساعت  5/3زمان اجراي آزمون 
زمان طوالنی، می توان آن را در دو یا سه نوبت اجراء 

و چند نفر از  ینتوسط محققکرد. این آزمون 
 آزمون شناسی که در زمینه اجراي اندانشجویان رو

      اجرا گردید. ،آموزش دیده بودند
این دانشجویان به مدت سه جلسه آموزش دیدند. 

اطالع  دانشجویان از اهداف و فرضیات پژوهش بی
ق ـــپژوهش طببودند. اما با مبانی نظري و اجراي 

  آشنایی داشتند.  ،)2(دستور العمل میکر،
از روش هاي آمار توصیفی جهت  ،در این پژوهش

ترسیم نمودارهاي ستونی و محاسبه توزیع نمرات خرده 
از آمار استنباطی  و ديـــــه درصـــــها و رتب آزمون

ت محاسبه ضرایب همبستگی و پایایی خرده ـــجه
چنین از آمار  فاده شده است. همــــاست ها آزمون

تحلیل عاملی اکتشافی آزمون ساختار  پیشرفته جهت
اده گردید. جهت ـــــــکر استفـــــوش میــــه

فاده ــــاست SPSSتحلیل این نتایج از نرم افزار 
  د. ـــش

  یافته هاي پژوهش 
ارائه  ها ربوط به سواالت در جداول و شکلنتایج م

 ،شده است. براي روایی صوري و محتوایی آزمون
شناسی و علوم تربیتی  نتید روانظرات ده نفر از اسا

  قرار گرفت.  ییو محتو ي روایی صوريمبنا
ها هماهنگی درونی یا کودرریچاردسون  آیا ضرایب

ون میکر به میزان قابل قبولی است؟ جهت ــــزمآ
گویی به این سوال، ضرایب هماهنگی درونی  پاسخ

که  ،ها محاسبه گردید کودرریچاردسون خرده آزمون
  ارائه شده است.  1دول نتایج آن در ج
خرده  26ضرایب کودرریچاردسون  .1جدول 

وانایی هاي ــــــــص تــــون تشخیـــــآزم
وش در ـــــــاختی آزمون ساختار هــــــــشن
م ــان پایه هاي دوم تا پنجش آموزــــدان

  ) N= 317(ابتدایی
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  م ابتدایی شهر ایالمجوزان پایه هاي دوم تا پنهاي میکر در دانش آم ضرایب پایایی خرده آزمون .1جدول 

  ضرایب کودرریچاردسون  ضرایب پایایی
  8/0  شناخت واحدهاي تصویري
  75/0  شناخت طبقات تصویري

  70/0  هاي تصویري شناخت نظام
  78/0  شناخت تبدیالت تصویري

  86/0  شناخت روابط نمادي
  85/0  هاي نمادي شناخت نظام

  8/0  یشناخت واحدهاي معنای
  74/0  شناخت روابط معنایی

  77/0  هاي معنایی شناخت نظام
  75/0  حافظه واحدهاي تصویري

  76/0  بینایی- حافظه واحدهاي نمادي
  82/0  بینایی- هاي نمادي حافظه نظام

  80/0  شنوایی- حافظه واحدهاي نمادي
  81/0  شنوایی- هاي نمادي حافظه نظام

  77/0  حافظه تلویحات نمادي
  76/0  واحدهاي تصویريارزشیابی 

  77/0  ارزشیابی طبقات تصویري
  79/0  ارزشیابی طبقات نمادي

  74/0  هاي نمادي ارزشیابی نظام
تولید همگراي واحدهاي 

  تصویري
8/0  

  83/0  هاي نمادي تولید همگراي نظام
  82/0  تولید همگراي تبدیالت نمادي
  84/0  تولید همگراي تلویحات نمادي

  80/0  هاي تصویريتولید واگراي واحد
  77/0  تولید واگراي واحدهاي معنایی

  79/0  تولید واگراي روابط نمادي
  
  
  

دهد همه ضرایب  نشان می 1طور که جدول  همان
  است. 0/ 7ها باالي  پایایی خرده آزمون

 86/0تا  7/0اي از  ها دامنه ضرایب پایایی خرده آزمون
  دارد.   

هاي میکر  ه آزمونتوزیع فراوانی و نمودار ستونی خرد
دلیل نبود فضاي کافی در این مقاله ه چگونه است؟ ب

جهت ارائه همه نمودارها، نتایج حاصل از چند خرده 
  است.   آزمون ارائه شده 
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  MSUAخرده آزمون 

  
  طبیعی است. MSUAطور که دیده می شود توزیع نمرات  همان

  
  

  
  CFUخرده آزمون 

  
  طبیعی است. CFUتوزیع نمرات طور که دیده می شود  همان
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  DMUخرده آزمون 

  
  طبیعی است. DMUطور که دیده می شود توزیع نمرات  همان

  
  

 CMUخرده آزمون 

  
  طبیعی است. CMUطور که دیده می شود توزیع نمرات  همان

  
هاي میکر با ارزیابی معلم  آیا نمرات خرده آزمون

 90عداد ت ،دارد؟ براي این کار ارتباطاز دانش آموز 
وم تا پنجم ابتدایی به صورت هاي د دانش آموز از پایه

دختر و  15(نفر 30انتخاب شدند. از هر پایه  تصادفی

صورت تصادفی انتخاب شدند. گروه ه پسر) ب15
 8نفر بودند. ابتدا  45نفر و گروه کنترل  45آزمایشی 

اب و اي انتخ درسه به صورت نمونه گیري خوشهـــم
  وم تا پنجم انتخاب شدند. هاي د از پایههاي نمونه  گروه
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  هاي میکر و ارزیابی معلم از دانش آموز ضرایب همبستگی بین خرده آزمون .2جدول 

  دروس تحصیلی                                       
  ها  ضرایب خرده آزمون

  علوم   ریاضی    فارسی   انشاء   امالء  

  /CFU(  **50/0  **48/0  **50/  18/  20شناخت واحدهاي تصویري(
  /CFC(  *30/0  *28/0  **33/  19/  13شناخت طبقات تصویري(

  CFS(  25  *30  20  *35  *34هاي تصویري( شناخت نظام
  CFT(  14  25  22  **40  **47شناخت تبدیالت تصویري(

  CSR(  16  *30  20  *27  **36شناخت روابط نمادي(
  *CSS(  22  18  22  25  33هاي نمادي( شناخت نظام

  **CMU(  **48  *29  24  **39  36ایی(شناخت واحدهاي معن
  CMR(  **43  28*  33*  *26  25شناخت روابط معنایی(

  *CMS(  19  *27  14  **40  30هاي معنایی( شناخت نظام
  MFU(  17  *26  18  22  16حافظه واحدهاي تصویري(

  **MSU-V(  *28  *30/  *27  **44  33حافظه واحدهاي نمادي ـ بینایی(
  MSS-V(  *30  *28  *32  *30  17( هاي نمادي ـ بینایی حافظه نظام

  MSU-A(  **36  *29  *28  **36  15حافظه واحدهاي نمادي ـ شنوایی(
  MSS-A(  *27/0  *30  24  **37  20هاي نمادي ـ شنوایی( حافظه نظام

  MSI(  **40  **36  25  **41  **39حافظه تلویحات نمادي(
  EFU(  *28  *30  *28  18  25ارزشیابی واحدهاي تصویري(

  EFC(  *26  25  16  22  24ت تصویري(ارزشیابی طبقا
  **ESC(  20  **45  39**  **56  36ارزشیابی طبقات نمادي(

  ESS(  25  *33  *27  **54  34هاي نمادي( ارزشیابی نظام
  NFU(  18  23  16  *29  19تولید همگراي واحدهاي تصویري(

  **NSS(  *26  *30  13  **62  49هاي نمادي( تولید همگراي نظام
  *NST(  *30  **39  25  **42  29نمادي(تولید همگراي تبدیالت 

  *NSI(  25  20  23  **39  26تولید همگراي تلویحات نمادي(
  *DFU(  28*  27*  30*  29*  25تولید واگراي واحدهاي تصویري(

  DMU(  33**  37**  30*  19  20تولید واگراي واحدهاي معنایی(
  *DSR(  20  21  26*  38**  28تولید واگراي روابط نمادي(

001/0< P    **    01/0 P< *  
  

ن ــنشان می دهد بی 3 طور که جدول همان
هاي میکر و ارزیابی معلم از دانش آموز  خرده آزمون

  .رابطه معنی داري وجود دارد

هاي میکر چگونه  آزمون  رتبه درصدي خرده
هاي دوم تا  هاي پایه نتایج حاصل از رتبه درصدي ؟است

  آمده است.  4پنجم ابتدایی در جدول 
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ه عواملی ــــــــآزمون ساختار هوش از چ
تشکیل شده است؟ نتایج تحلیل عامل اکتشافی 

 5ون ساختار هوش با روش مایل در جدول ــــآزم
  آمده است. 

 
  

  هاي شناختی ساختار هوش آزمون تشخیص توانایی خرده 26بارهاي عاملی  .4جدول 
  در دانش آموزان پایه هاي دوم تا پنجم ابتداییر میک

  
  عوامل                                       

  خرده آزمون
  Iعامل 

 تصویري
  IIعامل 
 نمادي

  IIIعامل 
  معنایی

      /65  تولید واگراي روابط نمادي
      /62  تولید همگراي تبدیالت نمادي

      57/0  هاي نمادي تولید همگراي نظام
      /61  حات نماديتولید همگراي تلوی

      /60  ارزشیابی واحدهاي تصویري
      /45  هاي نمادي ارزشیابی نظام

      /40  تولید واگراي واحدهاي معنایی
      /38  ارزشیابی طبقات تصویري
      40/0  حافظه واحدهاي تصویري

    /80    حافظه واحدهاي نمادي بینایی
    /77    حافظه واحدهاي نمادي شنوایی

    /72    مادي بیناییهاي ن حافظه نظام
    /58    هاي نمادي شنوایی حافظه نظام

    /50    تولید همگراي واحدهاي تصویري
    /40    حافظه تلویحات نمادي

  -78/0      شناخت تبدیالت تصویري
  -/80      شناخت روابط معنایی

  -/72      هاي معنایی شناخت نظام
  -/70      شناخت واحدهاي معنایی

  -/67      هاي تصویري شناخت نظام
  -70/0      شناخت واحدهاي تصویري

  -/62    49/0  تولید واگراي واحدهاي تصویري
  48/0    /47  ارزشیابی طبقات نمادي

  -39/0    /40  شناخت طبقات تصویري
  42/0  40/0  35/0  درصد واریانس استخراج شده

  
  
دهد بارهاي عاملی  نشان می 5طور که جدول همان    

است. ضریب اندازه گیري / 3ها باالي  آزمون همه خرده
نمونه در این تحلیل  که حجم/) نشان داد 91کایزر(

که  بارتلت نشان داد  نتیجه آزمونکافی بوده است. 
دار  ها معنی آزمون ل با خردهضریب همبستگی عوام

است. 
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  گیري   بحث و نتیجه
آزمون نظرات  براي روایی صوري و محتویی

شناسی و علوم تربیتی مبنا روایی  صوري  ناساتید روا
دست آمده از ضرایب همسانی ه نتایج ب قرار گرفت.

درونی آزمون ساختار هوش نشان داد که ضرایب آلفاي 
بوده که به میزان  7/0ها باالي  آزمون  کرونباخ خرده

ضرایب کودرریچاردسون این آزمون  .قابل قبولی است
توزیع نمرات  ،ر کلر بود. دــــمتغی 86/0تا  7/0از 

که حاکی از  ،هاي میکر طبیعی است آزمون  خرده
حسب یک بر  يها آزمون  پراکندگی نمرات خرده

  اي است.  مقیاس فاصله
هاي میکر با ارزیابی معلم  آیا نمرات خرده آزمون

هاي مربوط به ضرایب  دارد؟ یافته ارتباطاز دانش آموز 
ها  خرده آزمونهمبستگی ارزیابی معلم از دانش آموز و 

ها و  حاکی از این بود که بین نمرات خرده آزمون
ارزیابی معلم از دانش آموز رابطه وجود دارد. در پژوهش 

رات ـــــنیز رابطه معنی داري بین نم ،)2(،رــمیک
ها و آزمون سنجش مهارت هاي بنیادي  خرده آزمون

آیوا در حساب، خواندن و ریاضی وجود داشت، در آزمون 
هاي  رابطه معنی داري بین خرده آزمون ،)2(،میکر

EFU, CFC, CFU  و خواندن وجود داشت. این خرده
سنجد که پیش نیاز  را می یها مهارت های آزمون

یادگیري در خواندن و فارسی هستند. در این پژوهش 
ها و ارزیابی  داري بین این خرده آزمون نیز رابطه معنی

انشاء و فارسی دیده  معلم با دانش آموز در دروس امالء،
   .شود می

بین خرده  معنی داراي رابطه  ،در این پژوهش
با دروس  NST, CMS, CMR, CMUآزمونهاي 

که  ،امالء، انشاء، فارسی، ریاضی و علوم وجود داشت
ها  این خرده آزمون هماهنگ با یافته میکر است.

مهارت هایی را می سنجد که مربوط به خواندن و 
ها با  بین خرده آزمون ،ین پژوهشریاضی است. در ا

محتوي نمادي و ارزیابی معلم از دانش آموز در دروس 
امالء، انشاء، ریاضی و علوم رابطه معنی داري وجود 

که با یافته میکر همخوانی دارد. در پژوهش  ،داشت
معنی دار بین این خرده اي نیز رابطه  ،)5(،جالس-مهد

مشاهده ها و پیشرفت در ریاضی و حساب  آزمون
  .   گردید

که بین  ،نکته جالب توجه در این پژوهش این بود
ارزیابی معلم از دانش آموز در دروس امالء و انشاء و 

ها با محتوي نمادي و تصویري  ریاضی و خرده آزمون
ها  این خرده آزمون معنی دار وجود داشت.اي رابطه 

را می سنجد که مربوط به سنجش  ییوانایی هاــــت
 ،نمادها فقط اعداد نیستند ،البته .باشندي عددي ها نظام

 ،بنابراین د.نبلکه کلمات و حروف را نیز شامل می شو
ها با محتوي نمادي و تصویري به  خرده آزمون

نمی شوند، بلکه محدود هاي عددي  سنجش نظام
ها در داخل یک  توانایی درك روابط درونی نظام
 ،می دانیمطور که  مجموعه سازمان یافته است. همان

ریاضی) با نظام در  ، وانشاء ،در همه این دروس(امالء
هم تنیده اي از اطالعات نمادي سروکار داریم. 

نمادها فقط اعداد نیستند. مثالً در درس انشاء  ،بنابراین
ها  فرد سعی می کند با کاربرد نمادها، تمثیل و استعاره

دهی به خلق یک اثر بپردازد و در تولید یک اثر، سازمان
  ها اهمیت زیادي دارد.  کلمات و توالی قرار گرفتن آن

  رتبه درصدي آزمون میکر چگونه است؟ 
که  ،ها نشان داد آزمون نتایج رتبه درصدي خرده

هاي تصویري و  نمرات دانش آموزان در زمینه خالقیت
دانش آموزان در  به طور کل،تر است.  نمادي پائین

و تولید همگرا ها با محتوي معنایی  آزمون  خرده
در مدارس ما  ،رسد عملکرد خوبی داشتند. به نظر می

هاي کالمی و معنایی  بیشتر روي توانمندي
شود. شیوه تدریس در  آموزان تأکید می دانش

هاي درس بیشتر به صورت سخنرانی و بازي با  کالس
هاست و در یادگیري دانش آموزان تأکید  کلمات و واژه

د و تأکید کمتري بر شو زیادي روي این بعد می
وجود تصویرسازي ذهنی و نمادپردازي در یادگیري 

هوش معنایی و کالمی را در  ،. این سبک یادگیريدارد
) نشان داد که 3(،کند. میکر دانش آموزان تقویت می

دانش آموزان سفید پوست نمرات بیشتري را در 
که ناشی از  ،کردند کسبهاي تولید همگرا  آزمون خرده

 پوست ها  سیاه .تی مدارس روي این بعد استتأکید سن
هاي حافظه، نمرات باالیی کسب کردند  آزمون  در خرده

زیادي  بسیارو در زمینه ارزشیابی روابط معنایی توانایی 
ها در زمینه محتوي تصویري و  را نشان دادند. مکزیکی
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آموزان  ها خوب عمل کردند. نمرات دانش تولید نظام
ه هاي نمادي پائین تر است. ب امایالمی در زمینه نظ

در کشور ما معلمین شناخت درستی از  ،رسد نظر می
ها و استعدادهاي دانش آموزان(سبک هاي  توانمندي

هاي چندگانه)  یادگیري، تصویري، نمادي و هوش
وزش ارائه شده با ــآم ،جهــــدر نتی .دارندــــن

 ، امرياهنگ نیستـــها هم هاي هوشی آن توانمندي
منجر ها  آزمون ها در این خرده به کاهش نمرات آن که

اگر فرد از آموزش  ،)4(،شده است. به اعتقاد گاردنر
متناسب با توانمندي، تشویق و استغناي کافی برخوردار 

هاي هوشی خود را تا  شود، قادر خواهد بود توانمندي
  سطح باالیی از عملکرد توسعه دهد. 

دانش  سطوح ارزشیابی و رتبه هاي درصدي
هاي دوم تا پنجم به تفکیک هر پایه  آموزان پایه

محاسبه شده است. هفت سطح ارزشیابی سرآمد، ممتاز، 
باالي متوسط، متوسط، زیرمتوسط، ضعیف و ناتوان به 

، 84/0، 94/0دي ــــترتیب مطابق با رتبه هاي درص
است. با استفاده از  6/0و  16، 34/0، 66/0،50/0

ها و  رخی از توانمندي ان نیممی تو ،سطوح ارزشیابی
هاي  نقاط ضعف دانش آموزان در زمینه خرده آزمون

که نتایج حاصل از آن در زمینه  ،میکر ترسیم کرد
ریزي آموزشی و غنی سازي آموزشی مورد  برنامه

  استفاده قرار گیرد. 
تحلیل عامل آزمون ساختار هوش چگونه است؟ 

بین داد،  شانــل عوامل نـــــج حاصل از تحلینتای
ها و عوامل همبستگی وجود دارد. بارهاي  خرده آزمون

بود که با نتایج  3/0ها باالي  عاملی خرده آزمون
ها روي  پژوهش میکر همخوانی دارد. این خرده آزمون

سه عامل تصویري، نمادي و معنایی بار داشتند. 
ساختار عاملی آزمون ساختار هوش تائید  ،بنابراین

ضریب نمونه گیري کایزر نشان داد چنین  شود. هم می
  که حجم نمونه در این تحلیل کافی بوده است.  

به کمک آزمون میکر می توان نارسائی هاي 
سپس با  ،هوشی و شناختی کودکان را شناسایی نموده

کمک  ها آموزشی به تقویت و ارتقاء آناتخاذ تدابیر 
   )10، 9، 8، 7، 6.(دنمو
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Abstract  
 
Introduction: Meeker’s cognitive abilities 
diagnostic test is used to measure the broad 
spectrum of children and adolescent’s 
abilities as well as adults. This test is based 
on a recognized multi-factorial model of 
intelligence developed by Guilford. This 
test has 26 subscales which measure specific 
abilities. It was standardized in America. In 
this research, the test was standardized 
among the 2nd to 5th grade elementary 
school students of Ilam. 
  
Materials & Methods: This descriptive 
study was used for current situation, while 
the test was standardized on 2nd to 5th 
grade elementary school students. Our 
statistical population was all the 2nd to 5th 
grade elementary school students of Ilam. 
The method of sampling was single 
periodic clustral sampling. 320 students 
participated in this research, whom 
escalated to 317 students due to dropout of 3 
students. The samples were equally selected 
between the boys and girls. 80 male and 
female students were selected from each 
grade equally. The instrument of gathering 
data was Meeker’s test translated in Persian 
by the researchers. SPSS software was used 
for analyzing the data. 
 

 
Findings: The results of Chronbach’s alfa 
ranged from 0,7 to 0,86. The results of 
concurrent validity showed a significant 
relationship between the teacher’s 
assessment of student and Meeker’s 
subscale grades (p<.001). 
Furthermore, the result of factor analysis 
confirmed the factorial structure of 
Meeker’s test. Factorial loadings were over 
0,3. The results of bar charts of Meeker’s 
subscales suggested that Meeker’s 
subscales distribution were normal. The 
results of percentile ranks of subscales were 
computed.  
 
Discussion & Conclusion: It is possible 
to identify the strength and weakness of 
elementary school students by Meeker’s 
test, and also design a suitable program for 
increasing such qualities.  This is a basic 
step in education and makes it necessary to 
provide and apply some instruments such as 
Meeker’s test. 
 
Keywords: structure of intellect, 
standardization, Meeker’s Test, elementary 
students   
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