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 چکيده
آموزان مدارس های چندگانه در بین دانشهدف از انجام این پژوهش مقایسه هوش

بوده است.  89-89تیزهوشان، نمونه و عادی شهرستان سنندج در سال تحصیلی 

آموزان پایه دوازدهم  شهرستان سنندج جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه  063ها نبوده است که در بین آ

ها با استفاده از ها انتخاب شد. دادهآوری دادههای چندگانه گاردنر برای جمعهوش

روش آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و تحلیل واریانس چندمتغیری )مانوا( 

 آموزان  مدارس  مختلفمورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که بین دانش

های داری وجود دارد. میانگین نمرات هوشهای چندگانه تفاوت معنیاز لحاظ هوش

ر آموزان مدارس عادی باالتشناسانه  در دانش فردی و طبیعتفضایی، جنبشی، بین

 باشند.آموزان مدارس تیزهوشان و نمونه میاز دانش

 فردی، طبیعتبشی، بینهای چندگانه، فضایی، جنهوش :واژگان کليدي

  .شناسانه
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 3سيف اهلل رحمانی، 2 شيرزاد عليپور، 1 زانکو شيخی

 .رورشکارشناس علوم تربیتی و معلم آموزش و پ 1
 .کارشناسی علوم تربیتی و معلم آموزش و پرورش 2
 .دکترای روانشناسی تربیتی و مدرس دانشگاه فرهنگیان استان کردستان 0

 

  نام نویسنده مسئول:

 زانکو شيخی

آموزان مدارس تيزهوشان، در بين دانشهاي چندگانه مقایسه هوش

 89-89در سال تحصيلی  ندجننمونه و عادي شهرستان س
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 مقدمه
آموزان را افزایش های زندگی  دانشپرورش بر اساس رویکردهای جدید که پیشرفت تحصیلی و مهارت امروزه توجه به آموزش و

زندانشان است. در جامعه های والدین انتخاب مدرسه مناسبتر و کارآمدتر برای ادامه تحصیل فریکی از نگرانیدهد در خور توجه است. می

ما چندین نوع مدرسه وجود دارند تحت عنوان مدارس خاص )تیزهوشان، نمونه دولتی و ... ( و مدارس عادی که برای بررسی کارآمدی 

های فردی و منعطف بودن زمان یادگیری اهمیت در آموزش به اصل تفاوت 1جنبش فرانوگرایی های زیادی داریم.ها نیاز به پژوهشآن

( با این اعتقاد که استدالل، هوش، منطق و دانش معنای یکسان 1890گاردنر )(. 1098دهد )بیرمی پور، بختیار نصر آبادی و هاشمی ،می

های کالمی و ریاضی گسترش داد و به توانایی موسیقی، روابط ندارند، دیدگاهی نو از هوش ارائه کرد، گاردنر مفهوم هوش را فراتر از توانایی

 ها هم توجه نمود.دانش درون فردی و میان فردی انسان فضایی،
های چندگانه آن مطرح شد. او در باره هوش و حوزه 1983در سال  0برای اولین بار توسط هوارد گاردنر  2های چندگانهنظریه هوش

 ،ن زادهحساب، شکوهی یکتا و تر توصیف کرد )رحیمی، غباری بنبا نگاه سنجشی به هوش مخالفت کرد و هوش انسان را بسیار گسترده

های چندگانه را ( هم هوش2012) 4(. گرانبر1386را زیر سؤال برد )شکوهی یکتا و پرند ، g (. او همچنین هوش عمومی یا عامل1389

ساختارهای های هوشی با کند. نظریه گاردنر بر حوزههای خاص تعریف میداند و آن را در حوزههای فردی در انسان میناشی از تفاوت

 (.  2015،   5کند )استرنبرگمی مستقل تأکید

گیری کرد، توان به صورت کلی اندازهداند و معتقد است که هوش را نمیهای فردی میهوش را ناشی از تفاوت (1993،1995گاردنر )

 سپس به هشت طبقه تقسیم کرد که های شناختی انسان را به هفت وگیری است. او تواناییهای مشخص قابل اندازهبلکه به صورت بخش

 عبارتند از:

 6زبانی -. کالمی1

هایی مانند گوش دادن، حرف افراد دارای این نوع هوش، مهارت باشد.توانایی استفاده از کلمات و زبان در این نوع هوش مد نظر می

 .باشندها  را به میزان زیادی دارا میزدن ، توضیح دادن ، تدریس و مواردی نظیر این

 9ریاضی -. منطقی2

راد های بارز افباشد. کنجکاوی، پرسشگری و آزمایشگری از ویژگیتوانایی اصلی در این نوع هوش؛ استدالل، منطق و کار با اعداد می

 باشد.دارای این نوع هوش می

 9. فضایی0

مشخصات اصلی افراد دارای این نوع هوش های بینایی یا به بیان بهتر تفکر با تصاویر یا تصویرسازی ذهنی از توجه و درک پدیده

 باشد.می

 8. موسیقیایی4

هوش موسیقایی ریتمی یعنی توانایی تولید موسیقی و درک آن. توجه به صداهای اطراف به ویژه صداهای ریتمیک از خصوصیات بارز 

 باشند.افرادی است که این نوع هوش را دارا می

 13. حرکتی5

کنترل یا تنظیم بدن در حین حرکات سریع بدن است. داشتن حس تعادل و هماهنگی دست و چشم توانایی بارز در این نوع هوش، 

 باشد.های مهم افراد دارای این نوع هوش میالعاده از ویژگیفوق

 11. درون فردی6

های دیگران هباشد. درک احساسات و انگیزفهم  یا شناخت موضوع خاص از دید یا نگرش افراد دیگر از مشخصات این نوع هوش می

 باشد.های بارز افراد دارای این نوع هوش میاز ویژگی

                                                           
1  Post-modernism 
2  Multiple Intelligence Theory 
3  Howard Gardner 
4  Granber 
5 Sternberg 
6 verbal-linguistic 
7 logical-mathematical 
8 visual - spatial 
9 musical- rhythmic 
10 body-kinesthetic 
11 intrapersonal 
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 12. میان فردی9

گرایی توانایی باشد. جمععالقه به کارهای گروهی و لذت بردن از کنار دیگران بودن از مشخصات اصلی افراد دارای این نوع هوش می

 باشد.اصلی این افراد درک احساسات و اهداف اصلی دیگران می

 10گرا طبیعت. 9

های خاص گیاهی یا آوری نمونهتفاوت قائل شدن بین صفات گیاهی و جانوری یا توجه خاص به طبیعت مانند نگهداری یا جمع

 (.1994،  14باشد )آرمسترانگهای اصلی افراد دارای این نوع هوش میجانوری از ویژگی

گیری د که هوش به طور وسیع از تأثیرگذارترین عوامل بر شکل( در پژوهش خود نتیجه گرفتن2011) 15استانسیو، اوربان و بوکاز

اجتماعی در کودک شکل گرفته و به شکل  -های آموزشیرود. همچنین از طریق تحول هوش توانمندیانسان به شمار می  تجارب شناختی

ت تواند مشکالآموزان میی چندگانه دانشهاگذاری بر هوشگیرد. در این خصوص توجه به سرمایهتوانایی شناختی مورد شناسایی قرار می

یادگیری آنان را به موقع شناسایی و شیوه مداخله بهنگام را در دسترس مربیان قرار دهد. این مسئله برای کودکان پیش دبستانی در خور 

 (.2013،   16توجه است )ارکان و برکو

هوشان، آموزان مدارس تیزرسی این سؤال هستیم که آیا بین دانشبنابراین با توجه به تحقیقات مطرح شده در این پژوهش به دنبال بر

 داری وجود دارد؟های چندگانه تفاوت معنینمونه وعادی شهرستان سنندج از لحاظ هوش

 

 هدف کلی پژوهش
 های چندگانه گاردنرآموزان مدارس تیزهوشان، نمونه و عادی شهرستان سنندج از لحاظ هوشمقایسه دانش

 

 وهشفرضيه کلی پژ
 داری وجود دارد.تفاوت معنی های چندگانه گاردنرآموزان مدارس تیزهوشان، نمونه و عادی شهرستان سنندج از لحاظ هوشبین دانش

 

 گيريجامعه آماري، نمونه و روش نمونه
باشد ن سنندج میهای شهرستای دوازدهم  دبیرستانآموزان )تیزهوشان، نمونه و عادی پایهجامعه این پژوهش شامل تمامی دانش

 اند.ای  انتخاب شدهای چند مرحلهگیری خوشهنفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از نمونه 063که از این تعداد 

 

 ابزارهاي پژوهش
تهیه و تنظیم شده ل ؤاس 93در قالبگانه هوش، های هشتلفهؤور سنجش هریک از مظبه من های چندگانه گاردنرپرسشنامه هوش

گویه و در  93ای در قالب گزینه 5( به صورت 5) خیلی زیاد( و 4) زیاد (،0) متوسط (،2) (، کم1کم)ساس طیف لیکرت از خیلی، برااست

 باشد.گویه می 13لفه که هر یک دارای ؤهشت م

 ده است.ستفاده شد که ضرایب در جدول زیر گزارش شاکرونباخ برای محاسبه قابلیت اعتماد از ضریب آلفای
 

 هاي چندگانههاي سياهه ارزیابی هوشلفهؤميزان آلفاي کرونباخ م -1جدول 
 

 های هوش چندگانهلفهؤم االتؤتعداد س میزان آلفای کرونباخ

 زبانی-هوش کالمی 13 543/3

 ریاضی-هوش منطقی 13 919/3

 فضایی-دیداریهوش  13 581/3

 جنبشی-بدنیهوش  13 528/3

 هوش میان فردی 13 639/3

                                                           
12 interpersonal 
13 naturalistic 
14 Armstrong 
15 Stanciu, Orban & Bocos 
16 Erkan & Burcu 
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 هوش درون فردی 13 555/3

 هوش موسیقیایی 13 916/3

 هوش طبیعت گرا 13 654/3

 

 هاي پژوهشیافته
 

 هاي چندگانه در بين مدارس مختلفميانگين هوش -2جدول 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهد میانگین نمرات نشان می 2طور که جدول دهد. همانهای چندگانه در بین مدارس مختلف را نشان میمیانگین هوش 2جدول 

آموزان مدارس تیزهوشان و نمونه آموزان مدارس عادی باالتر از  دانشی و طبیعت شناسانه در دانشهای فضایی، جنبشی، میان فردهوش

 باشند.می

 دهد.های چندگانه نشان میرا برای اثر نوع مدرسه بر روی نمرات هوش (MANOVA)نتایج تحلیل  واریانس چند متغیری  0جدول 

 

 

 

 

 میانگین نوع مدرسه های چندگانههوش

 زبانی-کالمی

 84/01 تیزهوشان

 63/00 نمونه

 13/00 عادی

 ریاضی-منطقی

 12/08 تیزهوشان

 46/09 هنمون

 60/06 عادی

 فضایی-دیداری

 20/05 تیزهوشان

 08/06 نمونه

 39/09 عادی

 جنبشی-بدنی

 83/05 تیزهوشان

 28/05 نمونه

 00/09 عادی

 میان فردی

 68/00 تیزهوشان

 98/04 نمونه

 91/06 عادی

 درون فردی

 88/05 تیزهوشان

 99/06 نمونه

 29/06 عادی

 موسیقیایی

 31/04 تیزهوشان

 91/00 نمونه

 94/00 عادی

 طبیعت گرا

 55/02 تیزهوشان

 00/04 نمونه

 98/05 عادی
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 هاي چندگانهبراي اثر نوع مدرسه بر روي نمرات هوش (MANOVA)نتایج تحليل  واریانس چند متغيري  -3جدول 

 

 داریمعنی سطح خطا F df df مقدار نام آزمون

 331/3 932 16 243/5 210/3 پیالیی

 331/3 933 16 069/5 980/3 ویلکز

 331/3 689 16 485/5 252/3 هاتلینگ

 331/3 051 9 299/8 212/3 بزرگترین ریشه روی

 

های چندگانه تحلیل واریانس چند متغیری برای آموزان مدارس مختلف در هوشهای دانشتر تفاوت بین میانگیندقیقبرای بررسی 

شود بین مشاهده می 0شود. همانطورکه از جدول مشاهده می 0اثرات بین آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 

های که حداقل دو مدرسه در یکی از هوشداری وجود دارد. به این معنی انه تفاوت معنیهای چندگآموزان مدارس مختلف در هوشدانش

 چندگانه  با هم تفاوت دارند.
 

 هاي چندگانهبراي اثر مدارس مختلف  بر اساس نمرات هوش (MANOVA)نتایج  تحليل واریانس چند متغيري  -4جدول 
 

 داریمعنی سطح df F میانگین مجذورات مجموع مجذورات های چندگانههوش

 112/3 231/2 2 99/99 55/195 کالمی

 334/3 909/5 2 359/233 119/433 منطقی

 309/3 036/0 2 950/134 936/238 فضایی

 331/3 558/4 2 959/101 919/260 جنبشی

 331/3 233/9 2 425/299 953/556 بین فردی

 263/3 051/1 2 950/02 536/65 درون فردی

 809/3 365/3 2 025/0 653/6 هنری

 331/3 856/9 2 606/014 292/628 طبیعت شناسانه

 

فردی، منطقی، فضایی و طبیعت شناسانه های جنبشی، بیندهد بین مدارس مختلف از لحاظ هوشنشان می 4طور که جدول همان

 تفاوت وجود دارد.

 

 بحث و نتيجه گيري

های هایی تحت عنوان مهارتدهد. االن مهارتهای شناختی را یاد میت و مهارتموزش و پرورش ما، کنکور محور و آزمون محور اسآ

های شناختی شامل مهارتت. های شناختی اسها فقط مربوط به مهارتدر حالی که بخشی از این مهارت .قرن بیست و یکم مطرح است

ها منتقل های شناختی را به بچهها برای این است که مهارتها و جداسازیها و ورودیریاضیات، خواندن و نوشتن و علوم است. تمام آزمون

 د.شوبه موفقیت در زندگی و شغلی منجر نمی های شناختی، لزوماًدهد تواناییکنیم. تحقیقات نشان می

و در یک محیط آموزان جدا شده خوانند از اکثریت دانشدولتی و غیر انتفاعی درس می مدارس تیزهوشان و نمونه درآموزانی که دانش

شوند نیازمند این هستند که با افراد گیرند. از طرفی وقتی افراد بعد از دوران تحصیل در مدرسه وارد جامعه میمحدود و ایزوله شده قرار می

کنیم در حقیقت یها را جدا مبریم و آنآموزان را به این مدارس میوقتی این دانش .دیگر تعامل داشته باشند و ارتباط مناسبی برقرار کنند

فقط  زند. مدرسه هم های منحصر به فرد هستند. مدرسه هم به این موضوع دامن میهای متفاوت و دارای ویژگیگوییم آدمها میبه آن

 کنند.های فردی و بین فردی و اجتماعی مشکل و نقص پیدا میدهد و در نتیجه در مهارتآموزان، آموزش میهای شناختی به دانشمهارت

های مختلف آموزش و تجربه الزم را پیدا نکنند، با مشکل ها در سنین رشد در زمینهامروزه در علوم اعصاب این مطلب را داریم که اگر بچه

کنیم و به مدرسه ها را جدا میهای حساس رشدی داریم. وقتی این بچهدر چارچوب علوم اعصاب چیزی تحت عنوان دوره. شوندمواجه می

کند به ها تزریق میکنند. البته محیط آموزشی به خاطر محتوای آموزشی که به آنها فرصت و تجربه الزم را پیدا نمیریم، بچهبدیگری می

در عین حال این جدا شدن هم، فرصت د. های شناختی هستنمهارت زند چرا که محتوای آموزشی تزریق شده، صرفاًاین جدا شدن دامن می
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مهم  کنیم از یک بخش بسیارها را که انتخاب و جدا میشود گفت حتی به نحوی بهترین بچهبنابراین مید. کننمی تعامل و تجربه را ایجاد

آموزان را تحت تواند کارکردهای مغزی این دانشکنیم. رشد روانی و اجتماعی میشان است محروم میاز رشد که رشد روانی و اجتماعی

 .ثیر قرار بدهدأت

دهد، کسانی که از روش مبتنی بر نظریه آموزان  نشان میر بکارگیری نظریه گاردنر در کالس درس و یادگیری دانشها دنتایج پژوهش

هند. دآموزان را افزایش میکنند، به طور مثبت، یادگیری دانشهای چندگانه در فرآیند یادگیری دروس و سطوح آموزشی استفاده میهوش

و و شود )آکازآموزان در فرآیند یادگیری میهای آموزشی باعث فهم بهتر و انگیزه بیشتر دانشوع روشعالوه بر این، نتایج نشان داد تن

تواند به ساختار یادگیری آموزان می( دریافت که استفاده از نظریه گاردنر برای معلمان و دانش2013) 19(. همچنین پتروتا2011 ، 19آکیتی

های چندگانه نه تنها مبنای یک برنامه آموزشی است بلکه کمک کند. همچنین نظریه هوش ددهیهای یاآموزان، برنامه درسی و شیوهدانش

تواند (. هر گاه مدرسه بدین شکل اداره شود، آنگاه می2011،  18آموزان ایجاد کرده است )حسن سلیمانهایی برای یادگیری دانشفرصت

ی هوشی در این نظریه منطبق ساخته تا از این طریق بتوان سطوح یادگیری هاآموزان را با هر یک از حوزههای متفاوت دانشتوانایی

 (. 2012،  23آموزان را بهبود بخشید )دنیدانش

یی و آموزان ابتداهای چندگانه باعث افزایش یادگیری و روند پیشرفت تحصیلی دانش( دریافت که کاربرد نظریه هوش2004) 21ایمی

های یاددهی مبتنی بر نظریه گاردنر در مقابل کند که روش( اشاره می2010) 22وهش قوخان باسشود. همچنین نتایج پژدبیرستان می

 آموزان گردید. روش سنتی باعث افزیش بیشتری در پیشرفت درس زبان خارجی دانش

این داشتن ( هر فردی نیمرخ شناختی منحصر به فردی دارد. بنابر2011) 20بر اساس نتایج پژوهش حاج هاشمی، پاراسته و یزدی

تواند تنوعی از راهبردهای یادگیری برای هر فراگیر در اختیار معلمان قرار دهد تا خودبخود فرآیند های چندگانه میچنین نیمرخی از هوش

 یادگیری تسهیل گردد. 

ی ح آموزشنظریه هوش چندگانه به طور اختصاصی فقط برای یک سطح از آموزش مطرح نشده است بلکه به طور وسیع در همه سطو

آموزان راهگشای مشکالت درسی و ها مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین برای دانشهای روزمره کالسی در کنار دیگر نظریهو فعالیت

 باشد.های یادگیری میشیوه
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