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 آموزان  درسي و سازگاري دانش هايموضوع

 

 ∗دکتر حسن پاشا شريفي

 
 چکيده

هاي مـورد     داده.داين پژوهش به منظور بررسي مقدماتي نظريه هوش چندگانه گاردنر اجرا ش           
 و  مـز هاي دوگـالس و هر      سشنامهاز پر كه   پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر      استفاده از نياز با   

 يک  ها از   همچنين براي كسب داده   .  برگرفته شده است، به دست آمد      پرسشنامه سازگاري  بل   
آموزان دوره متوسطه شهر       نفري از دانش   ١٢٠يک گروه نمونه    ربارة  ه د پرسشنامه محقق ساخت  

ها   ه و تحليل داده   نتايج تجزي . استفاده شد  اي  نظري و فني و حرفه    متفاوت  هاي    تهران در رشته  
 :نشان داد که

، همبسـتگي    هوش چندگانه با دروس مرتبط با هر يک از انواع هوش           گوناگونانواع  ميان   •
 .دار از ضعيف تا متوسط وجود دارد معنا

 درصد سازگاري کلي    ٢٢توان    فردي مي  بينو  هاي هوش درون فردي          از نمره  گيري   بهره با •
 .بيني کرد را پيش

                                           
  علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن عضو هيئت.∗
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بعضي از آنها همبسـتگي      ميان   .ده گاردنر کامالً از هم مستقل نيستند      انواع هوش مطرح ش    •
 عامـل  ، نـوع هـوش  هشت درصد واريانس مشترک اين   ٣٣. از ضعيف تا متوسط وجود دارد     

 .دهد  را نشان ميgاحتمالی

هـاي هـوش                         با مالحظه نمره   توان  آموزان را مي    بيشترين واريانس پيشرفت تحصيلي دانش     •
 .زباني و منطقي ـ رياضي تبيين کرد ـ  ميکال

             سرانجام دختران از نظر هوش درون فردي بر پسران برتري دارند و پسران از نظر هـوش                  •
ميـان دو جـنس تفـاوت    انواع هوش ديگر از نظر . ديداري ـ فضايي بر دختران برتري دارند 

 .دار مشاهده نشد معنا

 هاي درسي سازگاري، هوش چندگانه، گاردنر، موضوعهوشهوش، نظريه : هاه کليد واژ

 

 مقدمه
هاي نوين گستردة علوم، فناوري، ارتباطات و پيدايش ديدگاه  در جهان امروز، تحوالت سريع و       

 آموزشـي و    نظامهـاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي سبب شده است که در           مسائل   بارةدر
ي  و ظهـور     با افول روان شناسـي رفتـارگراي      .  شود  ايجاد اساسي تعليم و تربيت دگرگوني      روشهاي
آموز نـه بـه عنـوان دريافـت            در يادگيري، دانش   ١نگر   رويکرد سازنده  به ويژه شناسي شناختي،     روان

او بايـد   . شـود   کننده محض اطالعات، بلکه به عنوان آفرينندة ساختارهاي شناختي خويش تلقي مي           
هـايش را   هاي پيشين مرتبط سـازد، آموختـه   به تجربهضمن دريافت اطالعات، آنها را پردازش کند،   

هـاي  مسـائل پيچيـده در موقعيت     واقعي زندگي و انواع     مسائل    كردن سازمان دهد و آنها را براي حل      
آميـز در عصـر اطالعـات و انفجـار      سازگاري موفقيت). ١٩٩٤، ٣ و فولدن٢پراوات(تازه به کار ببرد   

ي جسـتجوي اطالعـات، تجزيـه و تحليـل و بـه             علم و فناوري مستلزم آن است کـه شـخص بـرا           
 کافي برخـوردار  مهارتهايگيري مناسب از توانايي و        و تصميم  كردن مسائل    کاربستن آنها براي حل   

تـري نيـاز خواهـد     تفکر دقيق و پيچيـده شيوة نسل آينده در دنيايي زندگي خواهد کرد که به    . باشد
 خـود را بـا شـرايط همـواره متحـول            ، اساسي ايمهارتهداشت تا با برخورداري از سيالي انديشه و         

 . سازگار کند،زمان
هـاي  و اسـتعدادهاي شـناختي، بلکـه ويژگي       مطالعات اخير نشان داده است که نـه تنهـا هـوش             

دهـي فراينـد يـادگيري نقـش       اجتماعي نيز در سازمانمهارتهايو )  هوش هيجانيبه ويژه(هيجاني  
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ي ماننـد مهـارت در روابـط اجتمـاعي و درک درسـت        هايويژگي). ٢٠٠٢،  ٤کلنوسکي(اساسي دارند   

خالف گذشـته کـه     به  .  با چگونگي يادگيري پيوند تنگاتنگ دارند      ،احساسات ديگران و پذيرش آن    
 گروهـي تلقـي       فعاليـت  در حكـم  رفت، امروزه يـادگيري       يادگيري نوعي رقابت فردي به شمار مي      

و تلطيـف   هـاي عـالي ذهـن، رشـد         وانايي يادگيري در شکل دادن بـه ت       شود، زيرا بافت اجتماعي     مي
 ). ١٩٩٣، ٦ و سالووي٥مير( اجتماعي نقش اساسي دارد مهارتهايو پرورش ها هيجان

 بايد اصول زير را کـه برگرفتـه از نظريـه گـاردنر              يابد، تحقق   آموزشینظام  اهداف   براي اينکه   
 :، مورد توجه قرار داداست) ٢٠٠٤(

بـه   شناختي   تواناييهايدگيري تنها از راه به کارگيري        هوش، يا  خالف ديدگاه سنتي دربارة     به •
 در فراينـد  ،د گرفـت يز که در زير مورد بحـث قـرار خواهـ        انواع هوش ن   ديگر، بلکه   آيد  دست نمي 

 .يادگيري نقش اساسي دارند

، برحسـب نـوع و سـطح        كـردن مسـئله    و حـل      فرايند يادگيري، پردازش اطالعات    افراد در  •
 .کنند هبردهاي متفاوت استفاده مي هوشي خود از راتواناييهاي

، بايـد   فـراهم كنـد   آمـوزان تجـارب مناسـب يـادگيري           براي اينکه معلم بتواند بـراي دانـش        •
 آنان را راهنمايي کند تا با به کاربستن حداکثر ظرفيت           پسس بسنجد،   استعدادهاي آنان را به درستي    

 .هوش و استعداد خود در جهت هدفهاي آموزشي بکوشند

آموزان  اصول باال مستلزم آن است که در سنجش پيشرفت و عملکرد تحصيلي دانشدستيابي به   
ـ به جاي تأکيد محض بر هوش کالمي ـ زباني و رياضي ـ منطقي   هـاي فـردي و   سبب تفاوت که به  

ـ نيازهـا، الگوهـاي      وش چندگانه گاردنر ناعادالنه است     ه متفاوتآموزان در الگوهاي      گروهي دانش 
 آموزان براساس نظريه هوش چندگانه مورد توجـه قـرار گيـرد             يادگيري دانش هوشي و راهبردهاي    

 ).١٩٩١؛ ١٩٩٢، ٧لزير(
 شخصـيتي   ويژگيهـاي هاي شناختي، هيجاني و ديگر      آموزان از نظر ويژگي     ي فردي دانش  هاتفاوت

به همين دليل سنجش هوش و اسـتعداد از ديربـاز           .  جدي بوده است   اي  مسئلههمواره براي معلمان    
 که بـا    از نخستين کساني است   ) ١٨٨٣ (٨فرانسيس گالتن . شناسان قرار گرفته است     توجه روان مورد  

مانند همبسـتگي را در سـنجش         آماری روشهايهاي فردي پرداخت و     روش علمي به مطالعه تفاوت    
 فـردي   تفاوتهـاي گيري     نيز مانند گالتن به اندازه     ٩جيمز مک کين کتل   .  رواني به کاربست   ويژگيهاي
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شـريفي،  ( بـه کاربسـت    ١٨٩٠را  در سال     » هاي رواني آزمون«ح  و براي نخستين بار اصطال    پرداخت  
١٣٨٢.( 

  و١١ تئودورسـيمون ،١٠آلفرد بينهاز سوي تقريباً همزمان با انتشار نخستين آزمون هوشي کودکان     
 اوتتفـ هاي م  آزمون مياننامند، از راه تحليل همبستگي        سنجي مي    که او را پدر روان     ١٢چارلزاسپيرمن
نظريـه   ١٣، ترسـتون  ١٩٣٨در سـال    . را مطـرح کـرد    ) S( و عوامل اختصاصي  ) g(کلي    هوش، عامل   

 توانـايي کالمـي، سـيالي کالمـي، توانـايي           ، هفت عامل شـامل     و براي هوش   كردمتفاوتي را مطرح    
پـس از آنکـه     . عددي، توانايي فضايي، توانايي ادراکي، استدالل استقرايي و حافظه را پيشنهاد کـرد            

. سـنجي بـه کاربسـتند        آن را در روان     ديگر، شناسان  ، روان كرد تکميل    را   روش تحليل عاملی  ١٤رتب
پرداخت و يک الگوي سه بعـدي را        » ساختار عقل «از اين روش به مطالعه      گيري    بهره، با   ١٥گيلفورد

يات ذهن  بعد محتوا يعني مواد و اطالعاتي که عمل       ها يعني عمليات ذهني و        عد فرايند ب: پيشنهاد کرد 
يـب  ترت  او بدين . آزمودنياز سوي   ها يعني شکل خبرپردازي       وردهآو بعد فر  گيرد     آنها انجام مي   روي

نظر از انتقادهـايي کـه        صرف.  عامل را مطرح کرد    ١٥٠گسترش آن    عامل، سپس با     ١٢٠براي هوش   
ن زمـان    مفهوم تفکـر واگراسـت کـه تـا آ          ئةترين دستاورد وي ارا    شده است، مهم   به نظريه گيلفورد  

او با طرح اين عامل راه را براي مطالعه استدالل، آفرينندگي، تفکر انتقـادي           . چندان مورد توجه نبود   
 . هموار کردمسئلهو حل 

 مفاهيم کالمي و تفکر رياضي ـ منطقي  ميانهاي هوش سنتي بيشتر توانايي کالمي، روابط آزمون
نوين، خالقيت و    مسائل اطالعات جديد، حل     ي مانند تجزيه و تحليل    مهارتهايگيرند و     را اندازه مي  

اطالعـات  » گستره رشد بـالقوه آدمـي     «، دربارة   ١٦سنجند و به گفته ويگوتسکي      تفکر انتقادي را نمي   
 ).٢٠٠٤گاردنر، (دهند  چنداني به دست نمي

هاي هوش، پياژه ديدگاه شناختي کامالً متفاوتي را مطـرح  پي اين مالحظات انتقادي از آزمون    در
 نخست بايد اين اصـل را بپـذيريم کـه شـخص همـواره            ،به نظر وي، براي مطالعه تفکر آدمي      . کرد

سـازد، بـه توليـد         فرضيه مـي   درپي  پياو در اين راه     . کند تا جهان پيرامون خود را بشناسد        تالش مي 
کنـد تـا سـرانجام         آنها تـالش مـي     ميان مادي و تعامل     پردازد و براي کشف ماهيت اشياي       ميدانش  
بـر  ). همان منبـع  (پارچه و بامعنا بسازد     ي يک  مفهوم ، درباره طبيعت جهان فيزيکي و اجتماعي      بتواند

ـ  .  رشد را مطـرح کـرد      متفاوتاين اساس بود که پياژه نظريه تحول هوش در مراحل            خـالف  ه  او ب
گـذاري    برد و بـه جـاي نمـره         نجش، روش باليني را به کار مي      سنجي در فرايند س     نظريه سنتي روان  

 .داد دهي را مورد توجه قرار مي هاي آزمون، چگونگي و علت پاسخ آزمودني به پرسشهايپاسخ
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 و  ه هوش با يادگيري، تفکـر، حـل مسـئله         پردازي، رابط   شناسي شناختي و رويکرد خبر      در روان 

 تشـكيل   هـوش  «:گويد   مي ١٧چنانکه استرنبرگ . گيرد  ديگر فرايندهاي شناختي مورد مطالعه قرار مي      
زندگي به  مسائلتحصيلي و  مسائلكردن  تفکر و يادگيري که در حل مهارتهاي هسلسل از يک شده

 ).٢١٩، ص ١٩٨٥، ١٨ايکن(» روند کار مي

 و رمزگرداني د شناختي است که دو مؤلفه آن يعنـي     به نظر وي هوش شامل چند مؤلفه يا فراين        
سه را با سرعت بيشـتري      افراد باهوش، عمل رمزگرداني و مقاي     .  برخوردارند  ي ويژه  از اهميت  مقايسه

کند و به جاي      بنابراين، استرنبرگ در مطالعه هوش، پردازش اطالعات را بررسي مي         . دهند  انجام مي 
هـاي  گيـري از آزمون      بهره تأکيد بر ساختارهاي ذهني به کارکرد و کنش هوش توجه دارد و به جاي             

 .کند  استفاده مي كردن مسئله و حل يادگيري، تفکر، حافظههاي آزمايشگاهي دربارة ي از يافتهسنت
هاي نمادگري انسان    قابليت ٢٠ و سوسان لنگر   ١٩هاي اخير، فيلسوفاني مانند ارنست کاسيرر       در دهه 

 ٢١ در به کاربستن انواع راهبردهـاي نمـادگري  ،به نظر آنان توانايي انسان. اند را مورد توجه قرار داده  
 ).٢٠٠٤گاردنر، (کند  ت زنده متمايز مي موجوداديگر او را از ،براي بيان و تبادل معناها

شناسان نيز به مطالعه راهبردهاي نمادي کردن تفکر مانند زبـان، رياضـي، هنرهـاي                 امروزه روان 
به نظر گـاردنر عمليـات ذهـن در نظـام           . اند  مند شده   ها عالقه    نماد ديگرو   ٢٢تجسمي، حرکات بياني  

. کـات بيـاني، رياضـي و تصـاوير تفـاوت دارد     نمادي مانند زبان با عمليات نمادي در موسيقي، حر       
هـاي  گونـه کـه در آزمون       بنابراين براي پردازش اطالعات شناختي تنها نمادهاي زباني و رياضي، آن          

 و ين اعتقاد که استدالل، هـوش، منطـق  با ا) ١٩٨٣(گاردنر . کند سنتي مورد تأکيد است، کفايت نمي 
ه کرد که به سرعت مورد پذيرش بسـياري از          ئارا از هوش    نو يدانش معناي يکسان ندارند، ديدگاه    

توانايي کالمي و رياضي به اسـتعداد       گذشته از   او مفهوم هوش را     . ريزان آموزشي قرار گرفت     برنامه
عبـارت اسـت   گاردنر هوش از نظر .  گسترش داد … و   درون فردي موسيقي، روابط فضايي، دانش     

ه در يـک يـا چنـد فرهنـگ بـا ارزش شـمرده        يا توليد محصوالتي ک    مسائل  كردن استعداد حل  «:از
 مسـائل  بـارة اي در   هاي گسـترده  دادن پژوهشـ  او پس از انجـام      ). ١٩٨٩،  ٢٣و هتچ  گاردنر(» شوند  مي

 هفت نوع هوش را پيشـنهاد کـرد کـه بـا ديـدگاه               ،بيولوژيکي و فرهنگي مرتبط با فرايندهاي ذهني      
 ).٢٠٠٣، ٢٤مارنات( تفاوت دارد ، است زباني و رياضي استوارتواناييهاي بر بيشترسنتي هوش که 
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 :اين هفت نوع هوش عبارتند از

 شامل توانايي کشف الگوها، اسـتدالل قياسـي و تفکـر منطقـي     كه هوش منطقي ـ رياضي  .١
، متنـوع  اطالعـات    ميـان افرادي که از اين نوع هـوش برخوردارنـد، بـراي برقـراري ارتبـاط                . است

ند، عمليات رياضي را بـه شـيوه منطقـي و بـه سـرعت               انديش  براساس الگوهاي منطقي و عددي مي     
 مسـائل کننـد،     هاي محيطي کنجکاونـد و دربـارة آنهـا آزمـايش مـي              دهند، نسبت به پديده     انجام مي 
 عـددي، بازيهـاي قانونمنـد،       مسـائل كـردن   ، بـه حـل      كننـد   مي را به روش علمي بررسي       گوناگون
 .دهند ها عالقه نشان مي وابط پديده رميان الگوهاي موجود  كردن و به کشفهاي علميآزمايش

شامل حساسيت نسبت به زبـان گفتـاري و نوشـتاري و توانـايي در      كه هوش زباني ـ کالمي . ٢
 و بيـان  رانيخواندن، نوشـتن، داسـتان گـويي، سـخن    اين گونه افراد از     . کاربرد کلمات و زبان است    
انديشـند و از زبـان      کلمات ميبچهارچوآنان به جاي اشکال، در  . برند  کالمي افکار خود لذت مي    

نويسـندگان، شـعرا، سـخنوران و       . کنند  آوري اطالعات استفاده مي      براي حفظ و ياد    ابزاريبه عنوان   
 . ـ کالمي باال برخوردارند وکالي دعاوي از هوش زباني

يـق دسـتکاري و ايجـاد     از طرمسـئله   كـردن شامل توانايي حـل كه  هوش ديداري ـ فضايي . ٣
اين گونـه افـراد بـراي يـادگيري مطالـب از            . و انديشيدن از راه تجسم ديداري است       تصاوير ذهني 

يـابي    خـواني، تفسـير نمودارهـا، جهـت          نقشه آنان در . کنند   استفاده مي   وير و فيلم  نقشه، نمودار، تص  
.  و تفسير تصاوير ذهني از توانايي بـاال برخوردارنـد          احي، نقاشي، ساختن و تعمير اشياء     فضايي، طر 

هاي خود به   شود، زيرا او در پژوهش      محدود نمي ظر گاردنر اين نوع هوش تنها به حوزة ديداري          به ن 
 .اين نتيجه  رسيد که کودکان نابينا نيز از اين توانايي برخوردارند

هـاي مـوزون و لـذت       شامل توانايي در تشخيص آهنگها، تصـنيف آهنگ        كه هوش موسيقيايي . ٤
بـه  . انديشند ي ميها و الگوهاي موسيقاد از طريق اصوات، آهنگ    گونه افر  اين. بردن از موسيقي است   

. دهنـد  شنوند خواه مورد عالقه يا مورد انتقاد آنان باشد به سرعت واکنش نشان مي               هايي که مي  آهنگ
وزون، سـاختن   در خواندن آواز و سرود، سوت زدن، نواختن آالت موسيقي، تشخيص الگوهاي مـ             

 .ختار و ريتم موسيقي استعداد زيادي دارند و درک ساهاآهنگ، يادآوري ملودي

 ، بـدني، کـارکردن ماهرانـه بـا اشـياء     شامل توانايي کنترل حرکـات  كه هوش بدني ـ جنبشي . ٥
 براي  مسايل، تعامل با فضاي پيرامون خود    كردن استفاده از تمام يا قسمتي از اعضاي بدن براي حل         

ست و ديگر مهارتهـاي روانـي ـ حرکتـي     دو  چشم ميانو هماهنگي يادآوري و پردازش اطالعات 
بـه  . گران و ورزشکاران از هوش بدني ـ جنبشي باال برخوردارند  ، صنعتها  ، هنرپيشهنقاشان. است
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رابطه وجود دارد و اين ديدگاه بـا اعتقـاد همگـاني         انسان   ذهني و بدني     تواناييهاي مياننظر گاردنر   

 . بر استقالل اين دو توانايي در تضاد استمبني

 و احساسـات ديگـران و مهـارت در    هـا  ني استعداد درک مقاصد، انگيزه    يع ٢٥هوش بين فردي  . ٦
کنند بـراي درک بهتـر امـور آنهـا را از منظـر ديگـران                  اين گونه افراد سعي مي    . ايجاد روابط با آنان   

فـراد  دهي و نفوذ در ديگران برخوردارند و در ميان ا           آنان از استعداد سازمان   . احساس و ادراک کنند   
 کالمـي و غيرکالمـي بـه        روشهايبراي ارتباط با ديگران از      . کنند   صلح و همکاري ايجاد مي     ،گروه

مربيان، بازاريابان، رهبران ديني، رهبران سياسي و مشاوران از ايـن اسـتعداد             . کنند  خوبي استفاده مي  
 .برخوردارند

ک احساسـات،   ي خويشـتن شناسـي، در     شامل استعداد شـخص بـرا     كه   ٢٦هوش درون فردي  . ٧
ني، رؤياها، روابط خـود     کوشند تا احساسات درو     اين گونه افراد مي   . هاي خود است    ها و انگيزه  ترس

شـود کـه    برخورداري از اين هوش سـبب مـي      .  و نقاط قوت و ضعف خود را درک کنند         با ديگران 
ي و  رد هوش بين ف   ميانبه سبب رابطه نزديک     . شخص زندگي خود را به گونة مؤثري سازمان دهد        

کنند، اما به نظر گـاردنر آنهـا    ها آنها را به عنوان سازه واحدي تلقي مي درون فردي، در بيشتر فرهنگ    
 . از يکديگرند مستقل

اي متفاوت دارند و در فرايند يـادگيري انـواع          انواع هوش را به نسبته     ،به نظر گاردنر همه افراد    
هاي زيستي  ش چندگانه هم داراي پايه  به نظر وي هو   . کنند  يکديگر کار مي  در حكم مكمل با     هوش  
 که يادگيري نتيجه تغييـر در       اند  پژوهشهاي عصب شناختي نشان داده    . هاي فرهنگي است    ايهو هم پ  

هاي زيستي، عوامـل فرهنگـي نيـز در           عالوه بر پايه  . اي عصبي است  ميان سلوله ارتباطات سيناپسي   
ـ   سب اينکه کدام نوع هوش در ف      برح. رشد انواع هوش مؤثرند    د، در  ا ارزش شـمرده شـو     رهنگهـا ب

 . يابد  هوش در افراد پرورش ميگوناگون انواع تفاوتهاي مفرهنگ
 ٢٨گرايـي    و هوش هستي   ٢٧گرايي   يعني هوش طبيعت   ، دو نوع ديگر هوش    ١٩٩٩گاردنر در سال    

 . را مطرح کرد

هـاي طبيعـت را بشناسـد، آنهـا را            شود که شخص بتواند پديـده        سبب مي  گرايي  طبيعتهوش  
 مشاهده طبيعت و آزمايش ارضا کنـد        باهاي طبيعي     پديدهرا دربارة   بندي کند، کنجکاوي خود       طبقه

 .هاي طبيعي دست يابد و به درک روابط پديده
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  استعداد براي درگير شدن با پرسشـهاي عميـق دربـارة           ، شامل حساسيت و   گرايي  هوش هستي 
ديـدايي انسـان در عرصـة حيـات و        هستي انسان، مانند معناي زندگي، مفهوم مـرگ و زنـدگي و پ            

 .چرايي هستي است

 ذهني را در زمينه تعليم و       تواناييهاي هوش چندگانه ديدگاه سنتي هوش و        نظرية گاردنر دربارة  
هاي آموزشـي را تحـت تـأثير قـرار داده             ها و برنامه   علوم شناختي دگرگون ساخته و روش      تربيت و 
 .است

ريـزي    ي نظريه گاردنر را در راهبردهاي تدوين و برنامه        ريزان آموزش   بسياري از معلمان و برنامه    
محتواي درسي مورد توجه قرار داده و در اغلب موارد اين ديدگاه را در فرايند ياددهي ـ يـادگيري   

براي سنجش انواع هوش پرسشنامه و ابزارهايي ساخته شده است کـه            . اند   برده به گونة مؤثر به کار    
ان بـه آزمـون     تـو   از جملة اين ابزارهـا مـي      . گيرد   استفاده قرار مي   در فرايند آموزش و پرورش مورد     

تدوين آن را    ٣٠ مکنزي ١٩٩٩ و هوش چندگانه که در سال        ٢٩ نانسي فيرز  هوش چندگانه کودکان اثر   
 . اشاره کرد٣٢و دوگالس ٣١هاي هوش چندگانه هرمز  است و به پرسشنامهكرده

نظريه هـوش چندگانـه گـاردنر را        ) ١٩٩٧،  ٣٣وست( غلبه طرفي مغز     بارةپژوهش انجام شده در   
 و کالمـي ـ   ٣٤اي  که پـردازش اطالعـات مـنظم، زنجيـره    هنتايج اين پژوهش نشان داد. کند تأييد مي

هاي شناختي ديداري ـ فضايي و غيرکالمي در کنترل نيمکره  اضي در کنترل نيمکره چپ و فعاليتري
ا فعاليت کالمي و رياضـي ـ منطقـي ارتبـاط     اي ب از آنجا که بيشتر تکاليف مدرسه. راست مغز است
آموزاني که غلبه طرفي مغز آنان با نيمکره راست اسـت اغلـب مشـکالت يـادگيري                   دارد، لذا دانش  

آموزان آمريکايي بـه ايـن نتيجـه           يادگيري دانش  بارةدراي    مطالعهدر  ) ١٩٩٩ (٣٦تر  و گين ٣٥ليو. دارند
 ٣٠ درصد از راه ديداري و       ٤٠ مهارتهاي شنيداري،    آموزان از راه     درصد دانش  ٣٠ تا   ٢٠رسيدند که   

بر اسـاس   همچنين  . گيرند   از راه ترکيب اين دو توانايي يا از طريق لمسي ياد مي            ديگر درصد   ٤٠يا  
آموزاني کـه در يـادگيري مهارتهـا و           دانشبارة  در) ١٩٩٩ (٣٩ و پرز  ٣٨، پاهاسکي ٣٧ اويال پژوهشي كه 

با اسـتفاده از راهبردهـاي آموزشـي مبتنـي بـر نظريـه       اند،   دادهانجام   ، مشکل داشتند  ٤٠هنرهاي زبان 
 و همکـاران    ٤٢، باليـت  ٤١ويليـامز . داد افزايش   آموزان را   آن دانش پيشرفت تحصيلي   توان    ميگاردنر  

، ايـن سـازه را بـه عنـوان درک           "هوش عملي براي مدرسه   "در اثر مشترک خود با عنـوان        ) ١٩٩٦(
انـد کـه در       دهي مناسب به اين انتظارات تعريـف کـرده           پاسخ شخص از انتظارات مدرسه و توانايي     

آنان در يک پژوهش نشـان دادنـد کـه          . کند  مراحل رشد، از کودکي مياني تا آغاز نوجواني رشد مي         
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آموزان را در بهبود       آموزش افزايش داد و بدين ترتيب دانش       باتوان    هوش عملي براي مدرسه را مي     

 .عملکرد تحصيلي کمک کرد

 نظريه گاردنرو نتـايج برخـي       هوش و طرح  ناسان دربارة   ش   به سير تاريخي ديدگاه روان     با توجه 
            تـوان فراينـد      رسد که با استفاده از رويکرد هوش چندگانه گاردنر مي           هاي مرتبط، به نظر مي    پژوهش

يـک  بنابراين هدف اين پژوهش آن اسـت کـه بـا انجـام دادن     . ياددهي ـ يادگيري را بهبود بخشيد 
بـه منظـور    .شـود آموزان مدارس متوسطه تهران بررسي      دانش لعه مقدماتي، نظريه گاردنر دربارة    مطا

 :انجام شد زير بررسيهاياين هدف دستيابي به 

هـاي     گاردنر با ميانگين نمـره      نتايج هر يک از انواع هوش پيشنهادي        ميان بررسي همبستگي  •
 ؛هاي مرتبط با انواع هوش چندگانهدرس

 ؛ه استقالل انواع هوش پيشنهادي گاردنر از يکديگربررسي درج •

 ؛بيني موفقيت يا پيشرفت تحصيلي مطالعه سهم هر يک از انواع هوش در پيش •

 .مقايسه تفاوت احتمالي دختران و پسران از نظر انواع هوش چندگانه گاردنر •

 

 روش
هـاي     پسر پايـه   دختر و آموز    دانش ١٢٠ شامل   ، افراد مورد مطالعه در اين پژوهش      :هاآزمودني .١

 کـه   ند بود ١٣٨٣ – ٨٤اي در سال تحصيلي       حرفهو  هاي نظري و فني       دوم و سوم متوسطه در رشته     
 .اي انتخاب شدند از مدارس متوسطه مناطق آموزش و پرورش تهران به روش تصادفي چند مرحله

 وشآمـوزان، از پرسشـنامه هـ        گيري هـوش دانـش       براي اندازه  :گيري متغيرها   ابزارهاي اندازه  .٢
هـاي گـري هرمـز و نيـال دوگـالس             که با اقتباس از ترجمه فارسي پرسشنامه      استفاده شد   چندگانه  

 آن يکـي از     ده مادة ماده است که هر     هشتاد  خرده مقياس و    هشت  ساخته شد، اين پرسشنامه داراي      
پرسشـنامه مـذکور يـک پرسشـنامه        . گيـرد    انـدازه مـي    را كه گاردنر مطرح كرده است،     انواع هوش   

 .شود مشخص مي» خير«يا  »بلي«هاي  ماده با يکي از گزينهنجي است و پاسخ آزمودني به هر خودس

 نفري از   ١٨٢ يک گروه نمونه      مقياس دربارة  هشتي دروني هر يک از      ضرايب اعتبار يا همسان   
نتـايج آن در    آموزان مدارس متوسطه تهران با استفاده از روش آلفاي کرانباخ محاسبه شد کـه                 دانش
 .شده است ارائه ١ شماره  جدول
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 ها ضرايب اعتبار خرده مقياس:١جدول 
 ضريب آلفا خرده مقياس

 ٧٦٠٣/٠ هوش کالمي ـ زباني. ١

 ٧١٨٦/٠ هوش منطقي ـ رياضي. ٢

 ٧٤٥٨/٠ هوش ديداري ـ فضايي . ٣

 ٦٣٩٦/٠ هوش بدني ـ جنبشي. ٤

 ٧٦٦٦/٠ هوش موسيقيايي. ٥

 ٦٠٥٤/٠ هوش بين فردي. ٦

 ٧٠٥٨/٠  فردي وندرهوش . ٧

 ٨٤٨٨/٠ گرايي  هوش طبيعت‐٨

هشت  پرسشنامه هوش چندگانه با چرخش واريماکس نشان داد که اجراي تحليل عاملي دربارة
ايـن  . کننـد     درصد واريانس کل را تبيين مـي        ٨٠٤/٦٣  اين پرسشنامه در مجموع    دهندة  عامل تشکيل 
 .امه تلقي کرد يکي از شواهد روايي پرسشندر حكمتوان  يافته را مي

 در سـال     را ايـن مقيـاس   .  بود ٤٣دومين ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، مقياس سازگاري بل         
شاوره دانشـگاه آزاد    نامه کارشناسي ارشد رشته م      دخت رضاخاني به عنوان پايان       خانم سيمين  ١٣٧٧

 ايـن   هنجاريـابي و ضـريب آلفـاي کرانبـاخ گـزارش شـده در             . ارائـه داده اسـت    اسالمي رودهـن    
 ).١٣٧٧رضاخاني، ( است ٩٤٠٣/٠مقياس

ها خواسته شـد کـه ضـمن تعيـين          پرسشنامه محقق ساخته از آزمودني     همچنين با استفاده از يک    
 فعاليتهـاي    مانند جـنس و رشـته تحصـيلي، در صـورتي کـه در              ،مشخصات جمعيت شناختي خود   

مشـاركت  ورزشـي   ي  آموزي يـا تيمهـا      دانشهاي   مانند موسيقي، عضويت در انجمن     گروهي مدرسه 
سـرانجام  . مشـخص کننـد   » خيـر «يـا   » بلـي « بـا پاسـخ      هستند يا فعاليت     مايل به عضويت   يادارند  
آموزان مورد مطالعه در بعضي از دروس مرتبط با انواع هوش چندگانه گاردنر مانند                هاي دانش   نمره
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کشي    و نقشهزبان و ادبيات فارسي، زبان خارجي، رياضي، فيزيک، شيمي، زيست شناسي و طراحي   

 از روي پرونــدة تحصــيلي پــيشو معــدل کــل درســهاي ســال ) اي هــاي فنــي و حرفــه رشــتهدر (
آمـوزان   هاي دانـش   پرسشنامه و نمرهتكميلدست آمده از       اطالعات به  همةآموزان استخراج و      دانش

 .مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت
 

 هاي پژوهش يافته .٣
 از همبسـتگي    ،اي خام هر يک از انواع هوش بـا دروس مـرتبط           ه    نمره رابطه ميان    براي بررسي 

شـود کـه      مالحظه مـي  .  نشان داده شده است    ٢گشتاوري پيرسون استفاده شد که در جدول شماره         
فارسي و زبان خارجي همبستگي متوسـط دارد   هوش کالمي ـ زباني با معدل دروس زبان و ادبيات 

هوش منطقي ـ رياضـي بـا معـدل دروس رياضـي ـ       . ستدار اهمبستگي معناها فاقد  و با بقيه نمره
همبستگي ضعيف اما   شناسي و شيمي و دروس فني         فيزيک همبستگي نسبتاً باال و با دروس زيست       

 .دارددار  معنا

 )N = ١٢٠                                                ( ٢جدول شماره                       

                  =*٠٥/٠دار در سطح  معنا =**                     ٠١/٠دار در سطح    معنا

نمره 
 فني دروس معدل بل سازگاري 

معدل دروس
شناسي و  زيست

 شيمي

معدل دروس 
رياضي و 
 فيزيک

معدل دروس 
  فارسي و زبان
 خارجي

 اع هوشانو

___ ٥٩/٠ ١٤٥/٠ ٠٤٠/٠ ‐٠٩٨/٠  کالمي ـ زباني 
 ـ رياضي منطقي ١٠٧/٠ ٦٦٧/٠** ٣٠٥/٠* ٢٦٨/٠* ___
 دِِيداری‐ فضايي ٢٤٨/٠ ٤٦٤/٠** ٣٤٦/٠ ٢٢٧/٠ ___
 موسيقيايي ٢٢٣/٠ ٤٧٤/٠** ‐٢٢٦/٠ ١٢٣/٠ ___
 بدني ـ جنبشي ١٧٣/٠ ٠٨٤/٠ ‐١٤٦/٠ ٤٥٠/٠** ___

 درون فردي ___ ___ ___ ___ ٣٩٤/٠**
 بين فردي ___ ___ ___ ___ ٣٨٨/٠**

 گرايي طبيعت ٢١٩/٠ ٣٨٥/٠** ٤٤٢/٠** ‐٢٥٦/٠ ___
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هـاي   هاي دروس رياضي ـ فيزيک و هوش بـدني ـ جنبشـي بـا نمـره       هوش موسيقيايي با نمره
 .دار و متوسط دارد دروس فني همبستگي معنا

شناسـي و شـيمي و رياضـي و فيزيـک             هـاي دروس زيسـت        گرايي و نمـره     ميان هوش طبيعت  
هـاي حاصـل از       سرانجام ميـان نمـره    . شود  ميدار در حد متوسط يا ضعيف مشاهده          همبستگي معنا 

دار بـه   مقياس سازگاري اجتماعي بل و هوش بين فردي و درون فردي همبستگي ضعيف امـا معنـا            
توان استنباط کرد که هر يک از انواع هوش بـا دروس يـا                از مجموع اين همبستگيها مي    . دست آمد 

 .برخوردار استدار   مالکهاي مرتبط با آن، از يک همبستگي نسبي و معنا

های افرادی که  اظهار  فردي، هوش موسيقيايي و بدني ـ جنبشي، ميانگين نمره  دربارة هوش بين
كرده بودند در فعاليتهاي مرتبط شرکت دارند يا مايل هستند در اين گونه فعاليتها شرکت کننـد، بـا                   

ل مقايسـه شـد     کنند با آزمون تـي بـراي گروههـاي مسـتق            های کساني که شرکت نمي     متوسط نمره 
 ).٣جدول شماره (

 
 ٣جدول شماره 

 نوع هوش هاگروه عده ميانگين P<( df t ٠٥/٠( داري معنا سطح 
٥٩٠/٢ ١١٨ ٠١٢/٠ ١ ٧٢ ٥٥٥٦/٦ 
٢ ٤٨ ١٦٦٧/٥ 

 بدني ـ جنبشي

٨٨٥/٢ ١١٨ ٠٠٥/٠ ١ ٥٢ ٤٦١٥/٦ 
٢ ٦٨ ٨٢٣٥/٤ 

 موسيقيايي

 بين فردي ٢ ٦٩ ٠٥٨٨/٥ ١٥٤/٠ ١١٨ ٨٧٨/٠ ١ ٥١ ٩٦١٥/٥

         کت نداشته             گروهي که در فعاليت شر= ٢   ليت شرکت داشته                 گروهي که در فعا = ١
                                .اند  نکردهبه شركتاظهار تمايل  و           .اند اظهار تمايل به شرکت كرده     يا 
 

 اشتغال به فعاليت در موسيقي يا اظهار تمايل به اين امر و نمره هوش ميانود که ش حظه ميمال
 و اشتغال به ورزش  هوش بدني ـ جنبشيميان). >P ٠٠٥/٠(دار وجود دارد  معناموسيقيايي رابطه 
 هوش بين فردي و گرايش به اشتغال در مياناما ). >P ٠١٢/٠(شود  دار ديده مي نيز رابطه معنا

 . مشاهده نشده استدار  اجتماعي رابطه معناليتهايفعا
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ي تـوان سـطح کلـ        مـي  درون فـردي  فـردي و     هاي هوش بين     نمره براي آزمون اين فرضيه که با     

هاي مقياس سازگاري     بيني نمره    از رگرسيون سه متغيري براي پيش      .بيني کرد   سازگاري افراد را پيش   
 مالحظـه   رايانـه چنانکـه از خروجـي      .  اسـتفاده شـد    درون فـردي  فردي و      بين   هاي هوش     نمرهبل  
هاي اين دو نـوع هـوش تبيـين            نمره باتوان     درصد واريانس سازگاري را مي     ٢٢شود، نزديک به      مي

کنـد و     داری ضـريب رگرسـيون را تأييـد مـي           تحليل واريانس معنا  ).  اصالح شده  R = ٢١٨/٠(کرد  
 >٠٠١/٠Pفـردی در سـطح      براي هر دو متغير هـوش بـين فـردي و درون             ) بتا(ضرايب رگرسيون   

 .دار است معنا
 

 R R٢  اصالح شدهR٢ خطاي معيار برآورد

٤٨١/٠ ٢٣١/٠ ٢١٨/٠ ٦٣٤٧٠/٢٠ 

 
 تحليل واريانس

 
 ضرايب رگرسيون

  مجموع مجذورات درجه آزادي ميانگين مجذورات F سطح معناداري
 رگرسيون ٦٤٧/١٥٠٠١ ٢ ٨٢٤/٧٥٠٠ ٦١٦/١٧ ٠٠٠/٠
 باقي مانده ٥٥٣/٤٩٨١٧ ١١٧ ٧٩١/٤٢٥  

 معج ٢٠٠/٦٤٨١٩ ١١٩   

 ضرايب استاندارد نشده ضرايب استاندارد شده
 t داري سطح معنا

 
Beta خطاي استاندارد B 

 

 مقدار ثابت ٦٨٩/١١ ٩٩٦/٦  ٦٧١/١ ٠٩٧/٠
 درون فردي ٨٤٢/٢ ٨٣٤/٠ ٢٩١/٠ ٤٠٦/٣ ٠٠١/٠
 بين فردي ٥٠٢/٣ ٥٠٩/٣٣٠٠/٠٩٩٨/٠ ٠٠١/٠
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 گاردنر مستقل از يکديگرند و هر نوع هوش يه که انواع هوش مطرح شدة     اين فرض  براي آزمون 
 نـوع مقيـاس      هشـت  هـاي حاصـل از اجـراي         نمـره  ميـان اي تشکيل شده اسـت،        از سازه جداگانه  

 .ه شده است ارائ٤سبه شد که نتايج آن در جدول شمارة همبستگي متقابل محا
ميان انواع هوش مطرح  موارد بيشترشود، در  چنانکه از ماتريس ضرايب همبستگي مالحظه مي

 پس. شود دار ديده مي در بعضي موارد نيز همبستگي معنااما. دار وجود ندارد شده همبستگي معنا
هوش .  گاردنر کامالً مستقل از يکديگر نيستندنتيجه گرفت که انواع هوش مطرح شدةتوان  مي

طقي ـ رياضي با هوش فضايي و هوش من.  رياضي و موسيقيايي همبستگي دارد‐زباني با منطقي
موسيقيايي، هوش بدني ـ جنبشي با هوش بين فردي و هوش بين فردي با هوش درون فردي 

 .دار دارد همبستگي معنا
برای بررسی اينكه هر يک از انواع هوش مطـرح شـده در نظريـه گاردنرچنـد درصـد واريـانس           

 انجام شد   "٤٤وارد كردن  "تغيری به روش  حليل رگرسيون چند م   کند، ت   پيشرفت تحصيلی را تبيين مي    
                                   . که نتايج آن در زير نشان داده شده است



 )N = ١٢٠                                            ( ٤جدول شماره 

 گرايي طبيعت ن فرديبي درون فردي بدني ـ جنبشي موسيقيايي فضايي رياضي ـ  منطقي  زباني کالمي ـ نوع هوش

 ١٢٢/٠ ١٧٩/٠ ‐٠٨٠/٠ ‐٠٠١/٠ ٤٧٢/٠** ‐٠٨٨/٠ ٢٦٣/٠* ١ کالمي ـ زباني

 ٤٠/٠* ١٩٢/٠ ‐٠٥٨/٠ ‐١٤٥/٠ ٥٥٧/٠* ٢٧٩/٠* ١  ـ رياضي منطقي

 ٣١٧/٠* ‐١٤٧/٠ ٠٧٩/٠ ‐٠٣٠/٠ ٢٠٩/٠ ١   فضايي

 ٠٦٤/٠ ٠٥٢/٠ ١٤٤/٠ ‐٠٥٩/٠ ١    موسيقيايي

 ٠٠٣/٠ ٤٨٧/٠** ٢٢٢/٠ ١     بدني ـ جنبشي

 ‐٠٣٢/٠ ٦٥٨/٠** ١      درون فردي

 ‐٢٤٤/٠ ١       بين فردي

 ١        گرايي طبيعت

    =**                    ٠١/٠ در سطح معنادار      =*٠٥/٠ در سطح معنادار         
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خطاي معيار 
 برآورد

Rاصالح شده٢  R٢ R الگو 

١ ٨٣١/٠ ٠ /٦٩٠ ٠ /٦٦٨ ٩٥٨٧٠/١ 
 
 
  واريانستحليل

سطح 
 F داري معنا

ميانگين 
 مجذورات

مجموع  درجه آزادي
  مجذورات

 رگرسيون ٨١٣/٩٤٨ ٨ ٦٠٢/١١٨ ٩١٤/٣٠ ٠٠٠/٠
 باقي مانده ٨٥٤/٤٢٥ ١١١ ٨٣٧/٣  
 جمع ٦٦٧/١٣٧٤ ١١٩   

 
 

 ضرايب رگرسيون
ضرايب 
 استاندارد

 ضرايب غير استاندارد 
سطح 

 داري نامع
t 

 
Beta 

خطاي 
 B استاندارد

 

 مقدار ثابت ٦٧٨/٧ ٠ /٧٧٨  ٨٦٨/٩ ٠ /٠٠٠
 کالمي ـ زباني ٠ /٧٠١ ٠ /١٥٩ ٠ /٥٢٣ ٤١٩/٤ ٠ /٠٠٠
 ـ رياضي منطقي ٠ /٥١١ ٠ /١٦٧ ٠ /٣٧٠ ٠٦٤/٣ ٠ /٠٠٣
 ديداري ـ فضايي ٠ /١٠٦ ٠ /١٤٠ ‐٠ /٠٥٥ ‐٠ /٧٥٧ ٠ /٤٥١
 موسيقيايي ٣٩١/٠ ٠ /٣٨٨ ٠ /٢٥٢ ٠٠٩/١ ٠ /٣١٥
 بدني ـ جنبشي ‐٠ /٢٥٨ ٠ /٤٢٠ ‐٠/ ١٦١ ‐٠ /٦١٤ ٠ /٥٤٠
 درون فردي ‐٠ /١٣١ ٠ /٣٢١ ‐٠ /٠٨٩ ‐٠ /٤٠٩ ٠ /٦٨٣
 بين فردي ٠ /٠٠٧ ٠ /٠٨٤ ٠ /٠٠٥ ‐٠ /٠٧٩ ٠ /٩٣٧
 گرايي طبيعت ‐/٠٥٥  /٢٤١ ‐ /٠٣٢ ‐ /٢٢٧  /٨٢١
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 دو عامـل  با درصد واريانس پيشرفت تحصيلي      ٨/٦٦شود     مالحظه مي  رايانهچنانکه از خروجي    

ضرايب رگرسيون تنهـا  ). C  و Aهاي عامل(شود  نطقي ـ رياضي تبيين مي  کالمي ـ زباني و م هوش
 برابـر   B عامـل  و دربـارة ٥٢٣/٠اندازه بتا برابـر   A عامل دربارة. دار است دربارة اين دو عامل معنا

ديگـر  انـواع  ضـرايب رگرسـيون   . دارنـد   معنـا ٠١/٠ي کمتر از     است که هر دو در سطح آلفا       ٣٧٠/٠
 .دار نيستوش معناه

 هوش هشتگانه بررسي شود از      سرانجام براي اينکه تفاوت دختران و پسران در هر يک از انواع           
 ٥ل آماري آن در جدول شماره هاي مستقل استفاده شد که نتايج تجزيه و تحلي براي گروه tآزمون
 . شده استئهارا

 )N = ١٢٠  (                                            ٥جدول شماره 

 نوع هوش هاگروه عده ميانگين P<( Df t ٠٥/٠( داري معنا سطح 
 ٥١١/١ ١١٨ ١٣٢/٠ دختر ٥٢ ٨٥٤٤/٥
 پسر ٦٨ ٢٨١٦/٥

 باني ز کالمي ـ

 ‐٣٢٤/١ ١١٨ ٨٧/٠ دختر ٥٢ ٢٧١٨/٥
 پسر ٦٨ ٧٥٧٣/٥

 رياضي ـ   منطقي

 ‐٠٨٣/٢ ١١٨ ٠٣٩/٠ دختر ٤٧ ٤١٧٥/٤
 پسر ٧٣ ٢٢٣٣/٥

 فضايی ‐ديداری

 ٤٥٤/١ ١١٨ ١٤٨/٠ دختر ٦٠ ٤٨٥٤/٥
 پسر ٦٠ ٩٩٠٣/٤

 موسيقيايي

 ‐٥١٥/٠ ١١٨ ٦٠٧/٠ دختر ٥٨ ٩٨٠٦/٤
 پسر ٦٢ ١٨٤٥/٥

 بدني ـ جنبشي

 ٩٧٧/١ ١١٨ ٠٤٩/٠ دختر ٥٩ ٦٢١٤/٥
 پسر ٦١ ٩٤١٧/٤

 درون فردي

 ‐٤٨٥/٠ ١١٨ ٦٢٨/٠ دختر ٥٣ ١٦٥٠/٥
 پسر ٦٧ ٣٣٩٨/٥

 بين فردي

 ٢٠٣/٠ ١١٨ ٨٣٩/٠ دختر ٥٦ ٦٣١١/٥
 پسر ٦٤ ٥٤٣٧/٥

 گرايي طبيعت
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                 شود، تفاوت دختران و پسـران تنهـا در هـوش فضـايي               مالحظه مي  ٥چنانکه در جدول شمارة     
)٠٣٩/٠ P < ( و هوش درون فردي)٠٤٩/٠ P < (از نظر هوش فضايي پسـران و از  . دار است معنا

دار   از نظر انواع ديگر هوش ميان دو گروه تفاوت معنا         .  فردي دختران برتري دارند    نظر هوش درون  
 .وجود ندارد

 

 گيري نتيجه
آموزان نشان داد که ميان انواع هوش         نظريه هوش چندگانه گاردنر دربارة دانش     مطالعه مقدماتي   

ـ       مطرح شدة   هـر انـدازه     .ا آنهـا همبسـتگي نسـبي وجـود دارد          گاردنر و دروس دبيرستاني مرتبط ب
تر    آنها نيرومند  ميانتر باشد، همبستگي      موضوع و محتواي درسي به سازه هوش مطرح شده نزديک         

هـاي دروس زبـان و ادبيـات فارسـي و زبـان       چنانکه هوش کالمي ـ زباني با ميانگين نمـره  . است
 . برخوردار استيشترخارجي در مقايسه با ساير دروس از همبستگي ب

هاي دروس رياضي ـ فيزيک همبسـتگي نسـبتاً     در عين حال که با نمرههوش منطقي ـ رياضي  
. شناسي و شيمي و دروس فني نيـز همبسـته اسـت             هاي دروس زيست    بااليي دارد، با ميانگين نمره    

هوش منطقي ـ رياضي ، فضايي ـ ديداري و موسيقيايي با معدل دروس رياضـي و    ميان همبستگي 
دهد که موفقيت در اين  نبشي با معدل دروس فني نشان ميفيزيک و نيز همبستگي هوش بدني ـ ج 
کـه اوالً بخشـي از داليـل        اين امر احتماالً مؤيد آن است       . دروس با انواع هوش مذکور ارتباط دارد      

 با درجه هوش آنان در هر يک از انواع هـوش            تفاوتآموزان در دروس م     يا شکست دانش  موفقيت  
تـوان     مي ،مطالب درسي و نوع هوش يادگيرندگان     ميان   هماهنگي   ثانياً با ايجاد  . چندگانه رابطه دارد  

 .کيفيت يادگيري آنان را بهبود بخشيد

اي نظريه گـاردنر       انواع هوش چندگانه گاردنر با دروس مرتبط تا اندازه         ميانمشاهده همبستگي   
 .کند آموزان مورد مطالعه تأييد مي  دانشبارةرا از نظر انواع هوش در

آموزاني که بـه   وه از دانشدو گريايي و هوش بدني ـ جنبشي دربارة  ش موسيق ميانگين هوميان
 آموزاني کـه بـه       با دانش  ت هستند يپردازند يا مايل به انجام آن فعال        مي يا ورزشي    فعاليتهاي موسيقي 

دهد که    اين يافته نشان مي   . دار وجود دارد    ، تفاوت معنا  دهند  ها عالقه نشان نمي   عاليت اين ف  انجام دادن 
هـاي  توان گرايش افـراد را بـه فعاليت          جنبشي مي  ‐هاي هوش موسيقيايي و هوش بدني         هاز روي نمر  

 .بيني کرد اي از احتمال پيش با درجهمرتبط با اين دو نوع هوش، 
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هـاي حاصـل از       براساس نمره (بيني سازگاري اجتماعي      تحليل رگرسيون سه متغيري براي پيش     

تـوان    فـردي مـي      هاي هوش درون فردي و بـين         از روي نمره   نشان داد که  ) پرسشنامه سازگاري بل  
 .بيني کرد  درصد واريانس سازگاري اجتماعي را پيش٢٢نزديک به 

توان چنين استنباط کرد که نظريه هـوش چندگانـه گـاردنر     ها مي به طور کلي براساس اين يافته    
 .دکن اي صدق مي آموزان مورد مطالعه اين تحقيق تا اندازه  دانشبارةدر

داد که انـواع هـوش مطـرح شـده در نظريـه گـاردنر کـامالً از                    نتايج اين تحليل همچنين نشان      
 ٦٥/٠ بعضـي از انـواع هـوش از          اگرچه همبستگيهاي مشاهده شده دربـارة     . يگر مستقل نيستند  يکد

 بعضي از آنها    مياندار     ضعيف يا متوسط و در عين حال معنا        هايهمبستگيکند، اما همين      تجاوز نمي 
اي ترديـدآميز      تا انـدازه   ، جامعه مورد مطالعه   كم دربارة  دست نوع هوش را     هشت  ستقالل کامل اين  ا

هاي هشت خرده مقياس آزمون برابر        چنانکه ضريب آلفاي محاسبه شده براي ترکيب ماده       . سازد  مي
دهـد   ها يا انواع هوش چندگانه را نشان مـي   ين ضريب همساني دروني خرده مقياس     ا.  است ٥٧٧١/٠

ضريب آلفاي محاسبه شده حـاکي از آن اسـت کـه            .  اسپيرمن است  gکه احتماالً نشان دهنده عامل      
 . درصد واريانس مشترک دارند٣٣کم   نوع هوش دستهشتاين 

 گيـري از    بـا بهـره   آموزان    بيني پيشرفت تحصيلي دانش     تحليل رگرسيون چند متغيري براي پيش     
درصد واريانس پيشرفت تحصيلي به وسـيله مجمـوع          ٨/٦٦ نشان داد که     ، چندگانه  هاي هوش   نمره
دهـد کـه    هر يک از انواع هوش نشان ميضرايب رگرسيون دربارة    . شود  ن مي  نوع هوش تبيي   هشت

همبستگي نيمه تفکيکي نشـان  . دار است مي ـ زباني و منطقي ـ رياضي معنا  فقط ضرايب هوش کال
 درصـد يعنـي   ١٤رياضي نزديک بـه   درصد و هوش منطقي ـ  ٢٧کالمي ـ زباني   دهد که هوش مي

 انـواع هـوش در      ديگـر سـهم   . کننـد    درصد واريانس پيشرفت تحصـيلي را تبيـين مـي          ٤١مجموعاً  
 .بيني پيشرفت تحصيلي ناچيز است پيش

 ارزشـيابي از    روشـهاي هـاي آموزشـي و        دليل احتمالي اين يافته آن است کـه محتـواي برنامـه           
 دروس نظري با توانايي کالمـي و توانـايي عـددي ارتبـاط              آموزان تقريباً در همه     هاي دانش   آموخته

 .نزديک دارد
 آموزشي بيشترين تأکيد بر اين دو نوع هوش يعني هوش کالمي ـ زباني و  روشهايدر برنامه و 

 . گيرد انواع هوش کمتر مورد توجه قرار مي ديگر هوش منطقي ـ رياضي معطوف است و پرورش
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آموزان دختر و پسر در هر يک از انواع هوش چندگانه             ي دانش ها  سرانجام مقايسه ميانگين نمره   
آموزان دختـر برتـري     ـ فضايي نسبت به دانش  آموزان پسر از نظر هوش ديداري نشان داد که دانش

همخـواني  ) ١٩٩٩(٤٥هاي انجام شده از جملـه پـژوهش فارنهـام   اين يافته با بعضي از پژوهش . رنددا
وش درون فردي دو گروه نشـان داد کـه دختـران از نظـر هـوش      هاي ه همچنين مقايسه نمره . دارد

برتـري  دربـارة   ٤٦اين يافته نيز با نظـر گلمـن       .  بر پسران برتري دارند    دار  اي معنا   درون فردي به گونه   
رد، هماهنگ اسـت    دختران نسبت به پسران از نظر هوش هيجاني که با هوش درون فردي رابطه دا              

 ).١٣٧٩، گلمن، ترجمه بلوچ(

کم   هاي اين پژوهش حاکي از آن است که نظريه هوش چندگانه گاردنر دست              ر کلي يافته  به طو 
 . شود  دوره متوسطه به طور نسبي تأييد ميگوناگوناز نظر ارتباط آنها با دروس 

 آموزشـي،  هاي سطوح و دورهديگر تر و تعميم آن به  يابي به نتايجي دقيق   بديهي است براي دست   
آمـوزان ابتـدايي،      تري از کودکان پـيش دبسـتاني تـا دانـش             نمونه گسترده  تکرار اين پژوهش دربارة   
 .دانشگاهي ضرورت دارد  دوره متوسطه و پيشمتفاوتهاي  راهنمايي تحصيلي و رشته

 
 ي کاربرديهاپيشنهاد

هـوش زبـاني و     ايـران،    آموزشي از جمله نظـام آموزشـي         نظامهايدر بسياري از    به طور كلي،    
هـايي ماننـد نقاشـي،    آمـوزاني کـه در فعاليت   دانـش . گيرد رد تأکيد قرار ميهوش منطقي ـ رياضي مو 

 و ارتباطـات    اي دسـتي، ورزش، فعاليتهـاي نمايشـي       راحـي، کارهـ   هنرهاي ترسـيمي، موسـيقي، ط     
 بـه انـدازه كـافي    درخشـند،   مـي ،انواع هوش چندگانـه اسـتوارند  ديگر  که بر به کارگيري  اجتماعي

آموزان از نظـر پيشـرفت تحصـيلي بـر            انه گاهي نيز به اين دانش     متأسف. شوند  تشويق و تقويت نمي   
 .زنند آموزي يا حتي کم هوشي مي چسب تنبلي، کم

درسي، تـدوين   ريزي    نظام آموزشي مانند برنامه   گوناگون  نظريه هوش چندگانه گاردنر، در ابعاد       
 براسـاس ايـن   .کنـد   ياددهي ـ يادگيري تحول اساسي را مطرح مي روشهايو و تهيه مواد آموزشي 

 از انـواع     يک يا چند نـوع     درآموزان از همه انواع هوش چندگانه برخوردارند، اما           نظريه همه دانش  
. دهنـد  فاده قـرار مـي  هاي يادگيري آنها را بيشتر مورد اسـت يابند و در موقعيت  ميهوش، رشد بيشتري    

که به جـاي تأکيـد بـر        شود    هاي برجسته اين نظريه آن است که به معلمان توصيه مي          يکي از ويژگي  
نوع و محتـواي مطالـب    آموزش سنتي مبتني بر هوش زباني و منطقي ـ رياضي، برحسب  روشهاي
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هـاي يـادگيري اسـتفاده      آموزان از انواع روشها و مسيرها يـا کانال          شناختي دانش هاي  درسي و ويژگي  

موزان بخواهند مـتن  آ در درس اقتصاد، از دانش» قانون عرضه و تقاضا   «براي مثال، در تدريس     . کنند
هاي رياضي اين قـانون را بـه کـار          ، با مثالهاي عددي فرمول    ) زباني هوش(درس را به دقت بخوانند      

، اصول و قواعـد درس را بـا نمـودار    )هوش منطقي ـ رياضي (ببندند و در مورد آنها استدالل کنند 
هـاي اجتمـاعي   ملرضـه و تقاضـا را در روابـط و تعا   ، اصول و قواعـد ع    )هوش فضايي (نشان دهند   

 ...و ) هوش بين فردي(مشاهده کنند 

ريـزي درسـي و       اکنون با توجه به نظريه هوش چندگانه گاردنر و تأثير آن در آموزش و برنامـه               
 :شود هاي پژوهش حاضر پيشنهادهاي زير مطرح مي يافته
هاي تربيت معلـم و آشـنا        آموزش نظريه گاردنر در درس فنون تدريس به دانشجويان دوره          .١

 .هاي نظري هوش چندگانه و چگونگي استفاده از آن در تدريس با اصول و پايهکردن آنان 
هـاي   هـاي نظـري و مـوارد کـاربردي هـوش چندگانـه در دوره                آشنا کردن معلمان با پايـه      .٢

 . آموزشييکارآموزي، بازآموزي و کارگاهها

هاي و مؤلفان کتاب  ريزي درسي      برنامه هاي آموزشي براي آشنا کردن کارشناسان       تشکيل دوره  .٣
 يهـا هـا و تـأليف کتاب    در تدوين برنامههاي نظريه گاردنر و کاربرد اين نظريه درسي با اصول و پايه 

 .درسي

ه محتـواي   اي کـ    هاي درسي با توجه به نظريه هوش چندگانه، به گونه         طراحي و تدوين کتاب    .٤
 .لش بکشدآموزان را به چا انواع هوش چندگانه دانشهاي درسي بر حسب مورد، کتاب

 در عمـل بتواننـد      تـا اي که معلمان را راهنمايي کند         هاي درسي به گونه   تدوين راهنماي کتاب   .٥
هاي متفـاوت و مـرتبط بـا هـوش چندگانـه            تنوع درس را براساس روشها و کانال      آموزش مباحث م  

 .طراحي و اجرا کنند

آمـوزان   ر دانشهده رفتامعلمان تشويق شوند که در فرايند ياددهي ـ يادگيري از طريق مشا  .٦
آمـوزان    و مصاحبه با آنان، سطح توانايي دانش      دگيري و در اوقات فراغت و تفريح        هاي يا در موقعيت 

 تدريس و تکاليف درسي را براساس نوع        روشهاي و   دنبسنجرا در هر يک از انواع هوش چندگانه         
 .آموزان استوار سازند و سطح هوشي دانش

 از  تفـاوت هاي سني م  آموزان گروه   نه براي دانش  ش چندگا براي سنجش هر يک از انواع هو       .٧
 با شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران   هماهنگايي   دبستاني تا دوره متوسطه، آزمونه     دوره پيش 
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 هـوش   متفـاوت تدوين و هنجاريابي کنند و  روش استفاده از اين ابزارها را براي سنجش سـطوح                 
 .ش در طراحي تدريس به معلمان بياموزند از نتايج سنجگيري بهرهآموزان و  چندگانه دانش

آمـوزان،    به معلمان آموزش داده شود که در فرايند ارزشـيابي از پيشـرفت تحصـيلي دانـش                 .٨
آموزان و سطح هوشي آنان در هر يک از انواع هوش چندگانـه را مـورد                  راهبردهاي يادگيري دانش  

 .توجه قرار دهند

 :  قرار دهندمورد توجهس اصول زير را به معلمان آموزش داده شود که در فرايند تدري .٩

 و متفـاوت هـاي  هـا و راه  بـا شـيوه  آموزان بياموزند که يادگيري و شناخت  به دانش  •
 و به آنان کمک کنند کـه از انـواع           شود  کارگيري انواع توانايي هوش چندگانه انجام مي        به

 .آگاه شوند،  هوش خودتواناييهاي

 تواناييهـاي ، هـر يـک از       ريق انـواع تمرينهـا    ايي کنند که از ط    راهنمرا  آموزان    دانش •
 .هوشي خود را به کار ببندند و آنها را پرورش دهند

آموزان را بر انواع هـوش        تدريس مطالب درسي و سنجش پيشرفت تحصيلي دانش        •
 .آموزان در هر يک از انواع هوش چندگانه استوار سازند چندگانه و سطح توانايي دانش

 وزان، به آنان کمک کنند که دربارةآم و خويشتن شناسي دانش براي ارتقاي سطح سازگاري  .١٠
 و تعامـل   ٤٧انديشـي    و از طريـق خـود      كننـد آگـاهي حاصـل     ،  هوش درون فردي و بين فردي خود      
 .اجتماعي اين توانايي را پرورش دهند
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