
 13 -811، ص  8931، تابستان 81فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 چکيده
 چندگانه هایهوش پرورش در تخصصی هایبازی تاثير بررسی هدف با حاضر تحقيق

 بدین. است آزمایشی شبه نوع از و کمی پژوهش روش. بود سال 21تا  21 آموزاندانش

 تحصيلی سال در اسالمشهر شهرستان سال 21 تا 21 دختر آموزاندانش بين از منظور

 آوریجمع. شدند انتخاب دسترس در بصورت نمونه عنوان به نفر 53 تعداد و 79_79

 عنوان به گاردنر چندگانه هوش آزمون شد؛ انتخاب دسترس در صورت به نيز اطالعات

  آزمون آماری روش با آمده دست به هایداده سپس شده استفاده پژوهش آزمون

tنمره  آمده بدست نتایج به توجه با. گرفت قرار و تحليل تجزیه مورد همبسته sig  برابر

 صفر فرض لذا (.>3/0pباشد)می0303 معناداری سطح از ترکوچک که گردید 03052

-دانش چندگانه هوش پرورش در تخصصی هایبازی که است معنا بدان این و شد رد

  . است معنادار رابطه و مثبت تاثير آموزان

  .چندگانه هوش تخصصی، هایبازی :واژگان کليدي
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 2اکبر صالحی، علی 1آقابراري گاوزنیمحدثه

 -شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یادگار امام خمينی)ره(آموخته مقطع کارشناسی رشته رواندانش 2

 .شهرری
 .شناسیشهرری گروه روان -درس دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یادگار امام خمينی)ره(م 1

 

  نام نویسنده مسئول:

 محدثه آقابراري گاوزنی

 سال 11تا 12تخصصی بر هوش چندگانه نوجوانان  تاثير بازي
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 مقدمه
 ایهدیدگاه از و بوده تربيتی نظرانصاحب دیگر و شناسانروان آموزشی، متخصصان توجه مورد همواره که است مفاهيمی جمله از هوش،

 مورد در متفاوتی هایدیدگاه پرداختند، آن ارزیابی و تشخيص به شناسانروان که همان زمانی از[. 1]است گرفته قرار بررسی مورد مختلف

 در این داند،می کلی یک توانایی را هوش اول دیدگاه: کرد بندیتقسيم دسته دو به توانمی را هادیدگاه این تمامی حاصل اما .گرفت شكل آن

 یكی از .[3]، [2]است یافته تشكيل گوناگونی هایو مؤلفه عناصر از که داندمی ظرفيتی یا توانایی را هوش دوم دیدگاه که است حالی

 هایوانمندیت و هاقابليت از تربينانهو واقع ترجامع تصویری و تبيين کندمی تالش انسان وجودی ابعاد تنوع و تعدد با همخوان که هایینظریه

 ایمجموعه بلكه استعداد یک نه را هوش وی. شد مطرح 2گاردنر هوارد توسط 2795 سال در که است چندگانه هوش نظریه کند، ارائه انسان

 مردود اب این نظریه. است ترزبده آنها از یكی در هامؤلفه تمام در نسبی هایتوانایی بودن دارا ضمن فردی هر که گيردمی نظر در استعدادها از

 مقوله هب نسبت آموزشی کارورزان و ریزانبرنامه نوع نگاه و رویكرد تعيير بر هوش، زمينه در رایج و سنتی دیدگاه کشيدن چالش به و شمردن

 که بود آن هوش درباره حاکم دیدگاه و رایج تعریف متمادی ساليان طی که گفت توانمطلب می این بيشتر توضيح در. کندمی تأکيد هوش

 رد را آن نمره یا نتيجه و کرد گيریاندازه مختلف هوشی هایآزمون کاربرد طریق از آنرا توانمی که دارد یكپارچه ساده، اصوالً ماهيتی هوش

 از خاص جنبه دو یا یک بر پرورش و آموزش هاینظام اکثر در که بود آن دیدگاهی چنين عملی حاکميت حاصل. کرد ارائه هوشبهر قالب

 ظامن کار دستور در آنها پرورش و رشد و آیدمی عمل به انحصاری و صرف تأکيد است، منطقی -ریاضی و کالمی ابعاد بر ناظر عمدتاً که هوش

 . [6]، [5]دارد تربيت و تعليم برای مهمی کارکردهای نظریه این[. 4]گيردمی قرار آموزشی

 نوع نیا همه ای یكی از هاانسان که دارد وجود یمختلف شواهد. کرد کيتفك گریكدی از را هوش نوع هشت ابتدا درچندگانه  هوش ةینظر

 ميمفاه ریيادگی و دیجد دانش از استفاده و درک ت،يخالق به مدرسه در تواندیم هینظر نیا قیطر از آموزش و هستند برخوردار هاهوش

 به ریيادگی قیطر از تواندیم یسن هر در هرکس و داد آموزش را هوش توان،یم که کندیم انيب گاردنر نيهمچن. دینما کمک یآموزش

-تشریح هر یک میاست که به  هوش چندین از ایگاردنر، مجموعه هاوارد چندگانه هوش . نظریه[11]دبرس یهوش هایمهارت از یسطح

 پردازیم:

 توانایی کاربرد موثر زبان و ارتباطات کالمی در زندگی. : زبانی _کالمی هوش. 2

 توليد و درک موسيقی، آوا، صداهای اطراف و نغمه های موجود در طبيعت.  توانایی: موسيقيایی هوش. 1

از تفكر انتقادی، استدالل منطقی و حل مسئله است و شامل توانایی فرد در شناسایی روابط ریاضی، استفاده : ریاضی _منطقی هوش. 5

های استعداد حافظه عددی، استدالل استقرائی، استدالل قياسی، محاسبه، درک منطقی، بسط مفاهيم، خالقيت، درک روابط علت خرده مولفه

  شود. و معلولی و... می

 هد و بچرخاند و آن را به صورت سه بعدی ببيند. ها را در ذهن حرکت دتواند شكلفضایی: فرد می _. هوش دیداری1

ها و همچنين استفاده از ها و به کارگيری حرکات ظریف انگشتان، دستکار با دست استعداد و توانایی : حرکتی _هوش جسمی . 3

 عضالت کوچک و بزرگ دست و پا و کل بدن است.  

ر توسط گاردنر مطرح شد، عبارت است از توانایی برقراری ارتباط با گرا که نخستين باگرا: هوش طبيعتطبيعت _گرا. هوش هستی6

 .[12]طبيعت و شناخت آن

 (.آرزوها و هاواکنش احساسات،)درونی شناخت خود و دسترسی برای توانایی: فردیدرون هوش. 9

 .[13]آنها عالیق و احساسات و وضعيت به توجه با افراد شدن بين قائل تمایز و توجه توانایی: فردیميان هوش. 9

 توسط ساز زبان و ساخت و صداها به هوش زبانی حساسيت مثال عنوان است، به به یک هوش واحد متكی کامالً مشاغل از کمی تعداد

ين همچندیگر برخوردار است.  افراد هایانگيزه حاالت و به پاسخ و درک فردی نيز برایبين است؛ شاعر عالوه بر هوش زبانی از توانایی فرد

 .[7]کندمی عمل همواره محصول حفظ در و با همكاران تعامل در هوش

ه شود. بنابراین الزم است بهای کامپوتری، تبلت و موبایل و... باعث رشد تک بعدی هوش کودکان میدر عصر کنونی، استفاده از بازی

د را شكوفا سازند. زندگی برای کودکان یعنی بازی باید همه سعی های متفاوت هوش و استعداد خوهای دیگر، جنبهآنها کمک کنيم تا در زمان

 .[12]خود را به کار گيرید تا از طریق بازی، هيجانات خوشایند و جذاب، مواد آموزشی و مطالب مناسب را به آنان منقل کنيد

فرض هوش ریاضی پایينی داشته باشد در دهند و کودک یا نوجوانی که بر اهميت بسياری می IQاز آنجا که مدارس ایران و والدین به 

شود؛ در صورتی که آن نوجوان شاید هوش جنبشی و یا موسيقيایی و... باالیی داشته باشد ایران برچسب عقب مانده و یا کودن به آن زده می

کودک و نوجوان متوجه استعداد  شود؛ در واقع وقتیکه اگر به آن جنبه از هوش وی توجه شود به انسان موفق و سربلندی در جامعه تبدیل می

                                                           
 Howard Gardner 3. 
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و عالقه و توانایی خود شوند، از همان دوران تالش خود را در جهت شكوفا ساختن استعداد خود خواهند کرد و  در آینده و تصميمات شغلی 

 تحقيق برایموفقيت چشمگيری خواهند داشت و در نهایت به آرامش درونی که ماحصل شكوفایی استعداد است، دست خواهند یافت. این 

های تخصصی بر حسب هشت هوش گاردنر، استعداد پردازد. طبق بازیاولين به صورت اجرای بازی به سنجش هوش چندگانه نوجوانان می

 دهند؛ تشخيصشان را نشان میگردد؛ به دليل اینكه کودکان و نوجوانان در بازی عملكرد بهتری دارند و خود واقعیآموزان مشخص میدانش

های مداد کاغذی. همچنين بهترین زمان برای شناسایی استعداد تر خواهد بود تا استفاده از آزمونصصی آنان از طریق بازی دقيقهوش تخ

رای توانيم زمينه بهتری بشود، میباشد زیرا در این سنين افراد انعطاف پذیر هستند و وقتی هوش آنها کشف میدوران کودکی و نوجوانی می

 داد بكار بگيریم)نگارنده(. شكوفا شدن استع

 شدر تشخيص و افزای گاردنر ةینظر بر یمبتن های تخصصیی بازیاثربخش در مجموع در این تحقيق هدف بر آن است که به بررسی

 مرتبط، هایپژوهش یبرخ جینتا و گاردنر چندگانه هوش ةینظر به توجه با لذا سال بپردازد. 21تا  21 دختر آموزاندانش چندگانه هایهوش

. با توجه به آنچه ذکر شده  د موثر واقع شودتوانیم چندگانه هوش های تخصصی در پرورشبازی كهفرضيه پژوهش حاضر عبارت است از این

 ريتأث سال 21تا  21 دختر آموزاندانش چندگانه هایهوش های تخصصی در تشخيص و پرورشبازی ایآ که گردید مطرح سؤال نیااست، 

 دارد؟

 و کمپل کمپل،(و 2779)1کمپل پژوهش .اندداده قرار توجه مورد را چندگانه هوش قیطر از آموزش یاثربخش زين یمختلف هایپژوهش

 استدالل زين(، 2779) 1گيام .بخشدیم بهبود ریيادگی به نسبت را آموزان دانش نگرش چندگانه هوش اندداده نشان که(2777) 5كنسونید

 از ییايقيموس هوش نقش  زين(  1002) 3السيم ..کندیم کمک ریيادگی به نسبت آموزاندانش نگرش رييتغ به چندگانه هوش که کندیم

 مةبرنا قیطر از ییايقيموس هوش آموزش که رديگیم جهينت و داده قرار یبررس مورد را ییابتدا مدارس در آموزاندانش چندگانه هوش قیطر

(، در پژوهشی که به بررسی ارتباط بين 1006)6شرر[. 12]کند کمک کودکان ییايقيموس هایمهارت رشد به تواندیم چندگانه هوشی درس

فردی با هوش فردی و ميانهای درونرفت بيشترین ارتباط بين هوشهای چندگانه و هوش هيجانی پرداخت، همانگونه که انتظار میهوش

انه، گرایهای طبيعتوش ریاضی ارتباطی در سطح متوسط با هوش هيجانی داشتند. هوشهيجانی به دست آورد. هوش زبانی هم رابطه باال و ه

 والدینی و فاضل هایمهارت که کودکانی نسبت( 2799)9. ریملند[14]فضایی، بدنی، و موسيقی کمترین ارتباط را با هوش هيجانی داشتند

 هایمهارت( ٪7/7) والدین 352 که دادند نشان آنها. داد قرار بررسی مورد را( والدین 3100) بودند اوتيسم طيف اختالل دارای والدین که دارند

 مهارت ٪13 داشتند، العاده فوق حافظه ٪10 بودند، داده نشان را موسيقی برجسته هایمهارت ٪35 والدین، آن فرزندان بين در. دارند فاضل

 [.8]داشتند استثنایی هنری استعداد ٪27 و استثنایی ریاضی

 موثر یبرا یابرجسته ميمفاه چندگانه، هوش که دارد اشاره یرهبر با چندگانههای ای درباره رابطه هوش( در مقاله1020) 9لسونیو

 هوش چندگانه اشكالی دارا موثر رهبران و کندیم کمک موثر یرهبر به استعداد و هوش دارد، رهبر شرفتيپ و آموزش انتخاب، بودن،

 توسط که است ییهاچالش از درست، نقش یفایا و رانیمد یهامهارت ميتنظ که دارد اشاره زين لسونیو موضوع نیا با ونديپ در. هستند

 انجام کویت متوسطه مقطع آموزاندانش روی بر( 1006)7البالهان که دیگری تحقيق در. [15]رديگیم قرار مخاطب چندگانه هوش یتئور

 هایهوش هایبرنامه تحت که آزمایش گروه که داد نشان نتایج. نمود بررسی خواندن هایمهارت روی بر را چندگانه هایهوش تأثير داد،

 بر آموزش تأثير مورد در( 1020)20اکی اکوزوو د.داشتن بهتری عملكرد کنترل، گروه به نسبت تحصيلی سال سراسر در گرفتند، قرار چندگانه

. ددادن انجام آزمایشینيمه تحقيقی دهم، کالس در شيمی سوی به آنها گرایش و آموزاندانش موفقيت بر چندگانه، هایهوش تئوری اساس

 و زمونآپس هایموفقيت بين مهمی هایتفاوت است، پذیرفته صورت چندگانه هایهوش مبنای بر که آموزشی که رسيدند نتيجه این به آنها

آموزش زبان » عنوان با پژوهشی عمده بخش در( 2592)فرجامی. است شده موجب را مداخله و کنترل گروه دو شيمی درس به نسبت گرایش

 حتواییم آموزشی متون و چندگانه هوش هایفعاليت از استفاده تاثير مورد در« انگليسی با استفاده از متون محتوایی: رویكرد هوش چندگانه

 از استفاده اینكه بر دال هایفرضيه حدی تا آزمون پس در دانشجویان عملكرد. پرداخت دانشگاهی آموزانزبان عمومی زبانی توانایی روی بر
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 را اندانشجوی عمومی زبان توانایی سنتی، هایفعاليت و عمومی متون از استفاده با مقایسه در چندگانه هوش هایفعاليت یا محتوایی متون

  [.16]نمود ثابت، دهدیم افزایش

 هاهوش ریسا در و متوسط از باالتر حد در ،یفرددرون و یکالم ،یفردبرونی هاهوش از آموزاندانش یبرخوردار زانيم داد نشان یقنبر

 خورداربر یشتريب یفردبرون و یکالم ،یفرد درون ،یریتصو هوش از یداریمعن طور به پسر به نسبت دختر آموزاندانش. بود متوسط حد در

. [17]نشد مشاهده داریمعن تفاوت الت،يتحص و خدمت، سنوات سن، ت،يجنس لحاظ به چندگانه یهاهوش از رانيدب استفاده زانيم در. بودند

 پژوهش .برخوردارند یباالتر درونی کنترل و تيخالق ، از لیيتكم التيتحص دانشجویان که ديرس جهينت بدین 2597 در سال مقدمنژادقاسم

 سالمیا آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجویان تيخالق و کارآفرینی تیيشخص ویژگی با چندگانه یهاهوش رابطه بررسی باهدف حاضر

 هوش فردی هوش،بين ریاضی، زبانی، هوش -کالمی هوش هایکه مؤلفه داده شد . در پژوهش دیگری نشاناست شده تدوین اسالمشهر واحد

 به رابطه اشاره با ایمطالعه در (1001)22. شور[9]کند بينیپيش را سواد سالمت تواندمی هوش چندگانه از گراطبيعت و هوش فردیدرون

 -منطقی هوش و خواندن خودکارآمدی بين که دریافت زبانی، هایمهارت در خودکارآمدی و درس کالس در ذهنی هایمهارت از بين استفاده

 نیا بهی قيحقت در(، 2575 ی)شطان شاخ یهاشم ،یمكتوب ،یآباد فنج. نادی [10]دارد وجود مثبت رابطه و همبستگی فردیبين و ریاضی

. بر اساس پزوهشی [19]دارد وجود داریمعن بتمث یستگبهم یجانيه هوش با یفردانيم ،یزبان ،ییايقيموس هوش نيب که افتنی تدس جهينت

اند، با استفاده انجام داده های زبان مشكل داشتند،ها و هنرآموزانی که در یادگيری مهارت( درباره دانش2777)21و پرز 25، پاهاسكی21که اویال

 .[20]آموزان را افزایش دادتوان پيشرفت تحصيلی آن دانشاز راهبردهای آموزشی مبتنی بر نظریه گاردنر می

 

 روش
آموزان دانش حاضر پژوهش آماری جامعه .شد استفاده آزمونپس _آزمونشيپ یشیآزما طرح از و است یشیآزماشبه پژوهش روش

آموزان دانش 53باشد از جامعه آماری مذکور شهرستان اسالمشهر، دبيرستان دخترانه فضيلت می _اول متوسطه استان تهران دختر مقطع دوره

گيری در این پژوهش در دسترس بوده است. عنوان نمونه انتخاب گردیده است. در ضمن روش نمونهسال، به 21تا  21دختر بين سنين، 

 پرسشنامه از دسترس بوده، همچنينبه صورت در  تحقيق این شده تنظيم هایهفرضي آزمون منظور به و ریآما جامعه از اطالعات آوریجمع

  .است شده گردیده استفادههوش چندگانه گاردنر به عنوان ابزار 

بينایی، موسيقيایی،  _زیر مقياس به ترتيب: کالمی، منطقی 9تهيه شده است و دارای  23آزمون هوش گاردنر توسط رابرت پنوارن

عبارت یكی از انواع هوش  20عبارت دارد که هر  90گرایانه است. این آزمون فردی(، و طبيعتگرایی)درونجنبشی، ميان فردی، درون_بدنی

صورت فردی و هم گروهی ه گاردنر یک آزمون مداد کاغذی است که هم بهگيرد. آزمون هوش چندگانمطرح شده توسط گاردنر را اندازه می

خيلی » صورتای بهدرجه 3عبارت آزمون در یک طيف ليكرت  90های محدود است. پاسخقابل اجرا است و نمره منفی ندارد. زمان اجرا نا

عبارت مطرح شده و  20در هر یک از ابعاد هوش، در نظر گرفته شده است. « 3خيلی زیاد=»، «1زیاد=»، «5متوسط=»، «1کم=»، «2کم=

امتياز است که بيشترین امتياز در هر بعد نشانگر وجه غالب در فرد است. روایی این مقياس به روش تحليل  30مجموع امتياز هر بعد از هوش 

گزارش شده است. از  93/0تا  62/0کرونباخ ها به روش آلفای عاملی انجام شده و از روایی مناسبی برخوردار است. ضرایب پایایی زیر مقياس

دهنده پایایی مناسب است. برای بدست آوردن روایی این مقياس از است که نشان 95/0سویی ميزان پایایی محاسبه شده در کل پرسشنامه 

 دهندهشت عامل تشكيلتحليل عاملی استفاده شد. اجرای تحليل عاملی درباره آزمون هوش چندگانه با چرخش واریماکس نشان داد که ه

 [.21]کننددرصد واریانس کل را تبيين می 901/65این پرسشنامه در مجموع 

 رگاردن چندگانة هوش ةینظر هیپا بر شد تالش آن در که های تخصصیسری بازی کی از بود عبارت پژوهش نیا در مستقل ريمتغ

آموزان اجرا گردیده است. دانش جلسات کل در یباز 11 مجموع در، اجرا یباز 5 هوش هر از و ،یباز 1 جلسه هرطراحی شود. در این روش 

 های چندگانههای متناسب با هوشهای تخصصی که بازیهای بازیشش جلسه یک ساعت و نيمه در هفته دو بار به مدت سه هفته در کالس

های چندگانه نيز مورد ارزیابی قرار تخصصی بر هوشهای تخصصی آنها شناسایی و در نهایت تاثيرات بازی اجرا شد؛ شرکت کردند. هوش

 کردندو تمرین می اجرا بار 5 را کدام هر منزل در اند؛دهید آموزش و اجرا که یباز تعداد هر جلسه هر انیپا در آموزاندانشگرفت. همچنين 

 وجهت با و شد استفاده و استنباطی توصيفی آمار هایروش از هاداده تجزیه وتحليل برای .دادندمی ارائه کالس در یبعد جلسه را آن گزارش و

                                                           
10. Shore  

1. Avila  

2. Pahaski 

3. perz  
4. Robert Pinevran 

http://www.psyj.ir/


 13 -811، ص  8931، تابستان 81فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
 آماری از نرم افزار گيریبهره همبسته یا زوجی با tآزمون  آماری روش از فرضيه بررسی آزمون و برای به دست آمده هایداده و فرضيه نوع به

12 SPSS انجام گردید. 

 

 هایافته
شده  استفاده استنباطی و آماری توصيفی هایروش از شده آوریجمع هایپرسشنامهاز  آمده دستبه هایداده تحليل و تجزیه برای

 ستفادها فراوانی، توزیع فراوانی تجمعی و نمودار هيستوگرام توزیع هایجدول از متغير سن در آمار توصيفی توصيف که برای ترتيب بدین. است

 زوجی( استفاده گردید. t) آزمون دوگانه یهانمونهاز آزمون  پژوهش، هایفرضيه برای آزمون استنباطی آمار در .گردید
 

 توزیع فراوانی سن _1جدول
 

Statistics 

age 

N 
Valid 35 

Missing 18 

Mean 12.77 

Std. Error of Mean .072 

Median a12.77 

Mode 13 

Std. Deviation .426 

Variance .182 

Skewness -1.351 

Std. Error of Skewness .398 

Kurtosis -.188 

Std. Error of Kurtosis .778 

Range 1 

Minimum 12 

Maximum 13 

Sum 447 

Percentiles 

10 b,c. 

20 12.17 

25 12.27 

30 12.37 

40 12.57 

50 12.77 

60 
12.97 

. 

. 

. 

. 

70 

75 

80 

90 

 

 متغير سن نشان داده شده است. توزیع فراوانی برای 2در جدول شماره 
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 تجمعی سن فراوانی فراوانی، توزیع _2جدول

 

age 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

12 8 15.1 22.9 22.9 

13 27 50.9 77.1 100.0 

Total 35 66.0 100.0  

Missing System 18 34.0   

Total 53 100.0   

 

هایی را که این مقدار دارند ستون اول تمام مقادیر معلوم شده برای متغير سن ارائه شده است، ستون دوم تعداد داده 1شماره در جدول 

های هایی را که این مقدار معين را دارند، است؛ ستون چهارم هم درصد تمامی دادهدهنده درصد تمام دادهدهد. ستون سوم نشاننشان می

 دهد.شوند و ستون پنجم نيز درصد فراوانی تجمعی را برای متغير سن نشان میکند که به این مقدار مربوط مییمعتبری را ارائه م

 
 نمودار فراوانی هيستوگرام سن _1نمودار

 
ن داده دهد. در محور افقی مقدار متغير سن و در محور عمودی فراوانی نشا، نمودار هيستوگرام متغير سن را نشان می2در نمودار شماره

 شده است.

 

 دوگانه يها نمونه آمار  _3جدول 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 
pre test 270.23 35 35.247 5.958 

pos test 280.37 35 34.442 5.822 

 

ها، انحراف معيار و خطا معيار ميانگين برای هر دو شرایط های آمار توصيفی شامل ميانگين، تعداد مجموعه، شاخص5در جدول شماره 

دهد که می ميانگين هوش چندگانه گاردنر پيش آزمون و پس آزمون نشان 5قبل و بعد از آزمون ارائه شده است. با توجه به جدول شماره 
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آموزان در کالس از شرکت کردن دانش بوده است و بعد 190315های بازی تخصصی آموزان پيش از برگزاری کالسميانگين هوش دانش

 شده است. 190359های تخصصی بازی
 

 دوگانه يها نمونه یهمبستگ_1جدول 
 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 pre test & pos test 35 .706 .000 

 

های گيریم بين بازیاست نتيجه می 03906های چندگانه های تخصصی و هوش، که همبستگی بين بازی1با توجه به جدول شماره   

ها تخصصی و تخصصی و هوش چندگانه همبستگی قوی وجود دارد. همچنين سطح معناداری برای آزمون دو دامنه فرضيه رابطه بين بازی

 شود.فرضيه پژوهش تایيد می است بنابراین فرضيه صفر رد و 0303گردیده که کمتر از سطح معناداری 00/0های چندگانه برابر باهوش
 

 هوش چندگانه دوگانه يهانمونهآزمون  _5جدول

 

همبسته یا  tشود؛ بدین منظور از آزمون آماری های دوگانه هوش چندگانه نشان داده میسنجش آزمون نمونه 3در جدول شماره 

های تخصصی بر هوش چندگانه اجرا بازی پژوهش عبارت بود از اینكهفرضيه اصلی  شد انيب زين قبالً که همانگونهزوجی استفاده گردید. 

 تواند موثر واقع شود.سال می 21تا  21آموزان دانش

(. >3/0pباشد)معناداری می 0303تر از مقدار قراردادی به دست آمده است که کوچک 052/0برابر با  sigبا توجه به جدول فوق نمره 

گردد و به این معناست تایيد، رابطه معنادار می HAشود،  فرض خالف و فرضيه پژوهش و یا رد می H0توان گفت فرضيه صفر بنابراین می

 های تخصصی و هوش چندگانه رابطه معنادار مثبت وجود دارد.که بين بازی
 

 هاي هوش چندگانهه مولفهدوگان يهانمونهآزمون  _6جدول
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t Df 
Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
hoshjonbeshi - 

hoshjonbeshi2 
-2.00000 5.31922 .89911 -3.82722 -.17278 -2.224 34 .033 

Pair 2 
hoshmosighi - 

hoshmosighi2 
-2.31429 5.14365 .86944 -4.08119 -.54738 -2.662 34 .012 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference Sig. (2-

tailed) 
Lower Upper 

Pair 1 
pre test – 

pos test 
-1.01429E1 26.72974 4.51815 -19.32484 -.96087 -2.245 34 .031 
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Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t Df 
Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 3 
hoshriazi – 

hoshriazi2 
.05714 5.00554 .84609 -1.77661 1.77661 .068 34 .947 

Pair 4 
hoshfazai – 

hoshfazai2 

- 

1.05714 
5.05815 .85498 -2.79468 .68039 -1.236 34 .225 

Pair 5 
hoshzabani - 

hoshzabani2 

- 

1.65714 
5.57802 .94286 -3.57326 .25897 -1.758 34 .088 

Pair 6 
hoshdaronfardi - 

hoshdaronfardi2 
-.71429 4.89641 .82764 -2.39626 .96769 -.863 34 .394 

Pair 7 
hoshmianfardi - 

hoshmianfardi2 

- 

1.11429 
4.49687 .76011 -2.65901 .43044 -1.466 34 .152 

Pair 8 
hoshtabiatgara - 

hoshtabiatgara2 

- 

1.34286 
5.19017 .87730 -3.12574 .44003 -1.531 34 .135 

 

 های فرعی پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.دهد که به ترتيب فرضيههای فرعی را نشان می، بررسی فرضيه6در جدول شماره

تواند موثر سال می 21تا  21در رده سنی  آموزانحرکتی دانش _های تخصصی در پرورش هوش جنبشیفرضيه فرعی اول: اجرا بازی

رد  H0باشد فرضيه صفر تر میکوچک 0303از سطح معناداری   بدست آمده که 055/0برابر  sig ، نمره 6با توجه به جدول شماره واقع شود.

 معنادار مثبت وجود دارد.حرکتی رابطه  _های تخصصی و هوش جنبشیگردد. بنابراین بين بازیتایيد می HAشده و فرضيه خالف یا 

تواند موثر سال می 21تا  21آموزان در رده سنی آوایی دانش _های تخصصی در پرورش هوش موسيقياییاجرا بازی فرضيه فرعی دوم:

د باشتر میکوچک 0303بدست آمده از آنجا که از سطح معناداری  021/0، سطح معناداری در این آزمون 6طبق جدول شماره واقع شود.

آوایی رابطه معنادار  _های تخصصی و هوش موسيقياییگردد. در نتيجه بين بازیرد شده و فرضيه خالف تایيد می H0بنابراین فرضيه صفر 

 مثبت وجود دارد. 

تواند موثر سال می 21تا  21آموزان در رده سنی ریاضی دانش _های تخصصی در پرورش هوش منطقیفرضيه فرعی سوم: اجرا بازی

باشد و تر میبزرگ 0303از سطح معناداری  بدست آمده است که این مقدار 719/0، سطح معناداری 6با توجه به جدول شماره قع شود.وا

  ریاضی رابطه معنادار وجود ندارد.   _های تخصصی و هوش منطقیگردد، بنابراین بين بازیتایيد شده و فرضيه خالف رد می H0فرضيه صفر 
تواند موثر سال می 21تا  21آموزان در رده سنی فضایی دانش _های تخصصی در پرورش هوش دیداریچهارم: اجرا بازیفرضيه فرعی 

باشد و فرضيه تر میبزرگ 0303از سطح معناداری  بدست آمده است که این مقدار 113/0،  سطح معناداری 6با توجه به جدول ماره واقع شود.

 فضایی رابطه معنادار وجود ندارد.   _های تخصصی و هوش دیداریگردد، بنابراین بين بازیف رد میتایيد شده و فرضيه خال H0صفر 
تواند موثر سال می 21تا  21آموزان در رده سنی زبانی دانش _های تخصصی در پرورش هوش کالمیفرضيه فرعی پنجم: اجرا بازی

باشد تر میبزرگ 0303از سطح معناداری  بدست آمده است که این مقدار 099/0ن ، سطح معناداری در این آزمو6در جدول شماره  واقع شود.

  زبانی رابطه معنادار وجود ندارد.   _های تخصصی و هوش کالمیگردد، بنابراین بين بازیتایيد شده و فرضيه خالف رد می H0و فرضيه صفر 
تواند موثر واقع سال می 21تا  21آموزان در رده سنی ی دانشفردهای تخصصی در پرورش هوش درونفرضيه فرعی ششم: اجرا بازی

باشد و تر میبزرگ 0303از سطح معناداری  بدست آمده است که این مقدار 571/0سطح معناداری در این آزمون  6طبق جدول شماره شود.

  فردی رابطه معنادار وجود ندارد.  هوش درونهای تخصصی و گردد، بنابراین بين بازیتایيد شده و فرضيه خالف رد می H0فرضيه صفر 
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تواند موثر واقع سال می 21تا  21آموزان در رده سنی های تخصصی در پرورش هوش برون فردی دانشفرضيه فرعی هفتم: اجرا بازی

باشد و تر میبزرگ 0303از سطح معناداری  بدست آمده است که این مقدار 231/0سطح معناداری در این آزمون  6در جدول شماره  شود.

 فردی رابطه معنادار وجود ندارد.های تخصصی و هوش ميانگردد، بنابراین بين بازیتایيد شده و فرضيه خالف رد می H0فرضيه صفر 

د توانسال می 21تا  21آموزان در رده سنی گرا دانشطبيعت _گراهای تخصصی در پرورش هوش هستیفرضيه فرعی هشتم: اجرا بازی  

 0303از سطح معناداری  بدست آمده است که این مقدار 253/0سطح معناداری در این آزمون  6با توجه به جدول شماره  موثر واقع شود.

را گطبيعت _گراهای تخصصی و هوش هستیگردد، بنابراین بين بازیتایيد شده و فرضيه خالف رد می H0باشد و فرضيه صفر تر میبزرگ

 رابطه معنادار وجود ندارد.  

 

 بحث 
سال انجام شد؛ نتایج حاصل از  21تا  21آموزان دختر های چندگانه دانشهای تخصصی بر هوشاین تحقيق با هدف بررسی تاثير بازی

  .دارد دارییمعن و مثبت ريتأث آموزاندانش چندگانه هایهوشدر پرورش  های تخصصیبازی که پژوهش نشان داد
 هاییافته ولی وجود دارد هاییتفاوت اجرا( روش و آماری نمونة جامعه، انجام گرفته )ازنظر هایپژوهش و سایر پژوهش این بين اگرچه

 هایبرنامه متفاوت راتيتأث یبررس در( 1000) 26نینگوپژوهش  ازجمله .دارد همخوانی انجام گرفته هایپژوهش با پژوهش این از حاصل

 و یبدن تيترب هنر، علوم، ،یاجتماع علوم ات،ياضیر زبان، عملكرد بر که رديگیم جهينت آموزاندانش عملكرد روی چندگانه هوش یآموزش

. در پژوهش نگوین برنامه آموزشی هوش چندگانه بر عملكرد تربيت بدنی و موسيقی [12]دارد ایمالحظه قابل شرفتيپ آموزاندانش یقيموس

ت دارد؛ آوایی تاثير مثب _حرکتی و هوش موسيقيایی _های تخصصی بر عملكرد هوش جنبشیپژوهش حاضر نيز بازیتاثير مثبت داشته و در 

نيز تاثير مثبت داشته اما در  هنر علوم، ،یاجتماع علوم ات،ياضیر زبان،همچنين در پژوهش نگوین برنامه آموزشی هوش چندگانه بر عملكرد 

ردی، فمنطقی، درون _زبانی، ریاضی _فضایی، کالمی _های دیداریهای تخصصی بر عملكرد هوشیپژوهش حاضر بر خالف پژوهش نگوین باز

 ای دیده نشده است.گرا تاثير مثبت و قابل مالحظههستی _گرافردی، طبيعتبرون

 یانشگاهد شيپ آموزاندانش در یليتحص یهارشته به نسبت نگرش با چندگانه هوش و یليتحص یهارشته نيب رابطه( 2596)ايناسحاق 

 هوش نيب و ک؛یزيف یاضیر یليتحص رشته و یاضیر _یمنطق هوش نيب که داد نشان پژوهش نیا جینتا. داد قرار یبررس مورد را تهران شهر

 نيب نينهمچ. نشد افتی یمعنادار رابطه یانسان علوم رشته و یزبان هوش نيب اما. دارد وجود معنادار رابطه یتجرب علوم رشته و انهیگراعتيطب

 مختلف یهاحوزه در تفاوت وجود از یناش یريادگی در یفردی هاتفاوت. دارد وجود متوسط تا فيضع یهمبستگ چندگانه هوش انواع همه

انه گرایریاضی و هوش طبيعت _کند که سنجش بين هوش منطقینيا در مقایسه با پژوهش حاضر بيان میپژوهش اسحاق [.22]است یهوش

و رشته  گرایانهریاضی با رشته ریاضی فيزیک و بين هوش طبيعت _نيا که بين هوش منطقیهای تخصصی بر خالف پژوهش اسحاقبا بازی

 علوم تجربی رابطه معنادار وجود ندارد؛ اما در هر دو پژوهش بين باقی هشت هوش چندگانه رابطه و تفاوت معنادار دیده نشد.

 خردی)خودآگاه يتظرف با گانه دچن یهاهوش رمجموعهیزی فرددرون هوشوهشی دریافت بين (، در پژ1022)گاردنر عالوه بر آن 

های هوش فردی که یكی از جنبهبر خالف آن در پژوهش حاضر بين هوش درون [.19]دارد وجود یدار یمعن طابتار نی(جايه هوش سيامق

 یمبتن ریيادگی هایسبک ريتأث یبررس در هم( 1022) 29تياسم همچنينهای تخصصی رابطه معنا دار وجود ندارد. باشد با بازیهيجانی می

 ريأثت موضوع، بر تسلط و یليتحص اندوزش زانيم روی چندگانه هوش ةینظر بر یمبتن مداخلة که دهدیم نشان چندگانه هوش ةینظر بر

-مبتنی بر هوش چندگانه بر ميزان عملكرد دانشهای تخصصی پژوهش حاضر نيز همانند پژوهش اسميت تاثير بازی [.12]دارد دارییمعن

 آموزان تاثير معناداری دارد.    

 یکل تيموفق و عملكرد روی گاردنر ةینظر چندگانه هایهوش بر یمبتن آموزش که همانطور گفت توانیم پژوهش نیا جینتا نييتب در

 .باشد مؤثر چندگانه هوشپرورش  روی بر است توانسته زين هابازیروش اجرا  نوع نیا است، داشته ريتأث آنان کارآمدی در آموزاندانش

 انجامد،یم آموزاننوجوانان و دانش استعدادهای کشف به تنها نه گاردنر ةینظر های تخصصی مبتنی بربازی که داد نشان پژوهش جینتا نيهمچن

 عدب کی در افراد توانمندی به یسنت آموزش در که است یحال دراین  کند،یم کمک زين ی مختلفهوش ابعاد در یی آنانافزاهوش به بلكه

 الوهع .دارند یمعمول رشد ای  و ندارند یچندان رشد ای هانهيزم ریسا در و دارند یخوب یليخ شرفتيپ نهيزم کی در و فرد شودیم توجه خاص

 اهداف، دارای یهوش هایمهارت از کی هر بهبود برای گاردنر هینظر قیطر از های تخصصیاجرا بازی که کندبيان می پژوهش جینتا نیا بر

 لكهب کند، جادیا آموزاندانش برای را زيانگرغبت فضای کی تواندیم تنها نه که است شده فیتعر و مشخص ایگونه به آموزش روش و محتوا

                                                           
1. Nguyen  

1. Smith 
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های مختلف های خود را در زمينهتواناییهای خود را کشف و پرورش دهند و همچنين و نوجوانان استعداد آموزاندانش که شودیم موجب

 ارتقا دهند. 

 غاچر و راهنما تا است مطالعه موضوع مورد در شنهاداتيپ و طریق ارائه به ازين ،و هدفی که دارد رسالت انجام بر عالوه یعلم قيتحق هر

 ارائه یشنهاداتيپلذا . باشدنمایند، یم استفاده آمده بدست نتایج از یا و گذاشته قدم راه آن در آینده در احتماال که عالقمند افراد دیگر راه

ا هخانواده انگيزشی سطح افزایش باعث برای والدین و معلمان مدارس قبل اجرا طرح هدفمندبرگزاری جلسات توجيهی  _2شود از جمله: می

زان. آموتر هوش تخصصی دانشالس جهت آناليز دقيقگران بيشتر در کوجود مربيان و تسهيل _1گرد. می و کارکنان مدارس و آموزش و پرورش

 هایدوره برگزاری _1. آموزاندانش هوش چندگانه و استعدادیابی از حمایت بر یمبتن ریيیادگ هایروش و یآموزش مواد محتوی بازنگری _5

تخصصی، راهنمایی جهت انتخاب رشته  تواند به رسالت استعدادیابی، پرورش هوشو مشاوران مدارس می معلمان برای استعدادیابی آموزش

پرورش هوش  از حمایت درجهت والدین فرزندپروری هایسبک هایآموزش ارائه _3کننده باشد. آموزان و موفقيت شغلی آنها کمکدانش

  _ 9.یليتحص صرف در  پيشرفت تياهم جای به هوش چندگانه و استعدادیابی پرورش تياهم شدن برجسته جهت ریزیبرنامه _6تخصصی. 

 های تخصصی بر روی پسران و مقاطع تحصيلی دیگر نيز اجرا گردد.شود این روش اجرا بازیپيشنهاد می
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