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 چکيده

های چندگانه گاردنر انجام پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خالقیت و هوش

تا  82دانشجوی  82گرفت. روش پژوهش آن کمی و از نوع همبستگی بود که روی 

سال مرد و زن مقطع کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  34

ت های خالقیشهرری بود. برای سنجش متغییرها از پرسشنامه -یادگار امام خمینی)ره(

تورنس و هوش چندگانه گاردنر استفاده شد. که نتایج آماری حاصله از همبستگی نمره 

کوچکتر بود. لذا نتیجه گرفته شد که بین  2020نشان داد که از  sigرا برای 2028

  .های چندگانه گادنر رابطه وجود داردخالقیت و هوش

  .خالقیت، هوش های چندگانه :واژگان کليدي
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  2 علی اکبر صالحی، 1 مریم رزاق نيا

 -(ره)خمینی امام یادگار دحوا اسالمی آزاد دانشگاه. روانشناسی گروه کارشناسی، مقطع آموخته دانش 1

 .شهرری
 .شهرری -(ره)خمینی امام یادگار دحوا اسالمی آزاد دانشگاه. روانشناسی گروه مشاور، و مدرس 8

 

  نام نویسنده مسئول:

 مریم رزاق نيا

 هاي چندگانه گاردنرخالقيت برهوش رابطه

 82/3/1432 تاریخ دریافت:

 12/2/1432 پذیرش:تاریخ 
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 مقدمه
وحد هوش انسان  کیچندگانه را مطرح کرد. به نظر او، هوش به  عنوان  هایهوش هینظر 1324در سال  ،ییکایشناس آمرگاردنر، روان

 اری. همه ما بسمیو بپروران مبشناسی را هامختلف انسان هایاست. به اعتقاد گاردنر مهم است که ما هوشا متشکل از هشت نوع هوش مجز

 یاریبرخورد درست با بس یحداقل برا کنیمیفکر م م،یکه اگر آنها را بشناس مداری را هااز هوش یمتفاوت بیترک رایز م،کنییمتفاوت عمل م

درک و  شودیهوش وجود دارد که باعث م نی(. در واقع چند8223داشت)آمسترانگ،  میخواه یشتریشانس ب ا،یدن نیاز مشکالتمان در ا

 یحرکت ،ییفضا یدارید ،یاضیر یمنطق ،یکالم ی. گاردنر ابتدا هفت هوش زبانردیمختلف صورت گ اشکالآن به  یریادگیو  ایشناخت ما از دن

و دو سال بعد هوش  ییاگرعتیهوش را با عنوان هوش طب نیهشتم 1332و در سال  یرا معرف یو درون فرد یفرد انیم ،ییایقیموس ،یبدن

به طور مولد استفاده  دبای هاکه در جامعه از همه هوش کندیم انیب چندگانه هایهوش هی(. نظر1333را مطرح کرد )گاردنر،  یوجود

 توانندیاگرچه درست است که همه کودکان هر هشت نوع هوش را دارند و م دگویمی( 8223حال آرمسترانگ) نی(. با ا1331 ،یکرد)بروالد

 آنها را ارتقا دهند. یتا حد معقول

گیری کرد، بلکه به صورت توان به صورت کلی اندازهداند و معتقد است که هوش را نمیهای فردی میگاردنر هوش را ناشی از تفاوت

 د از:سیم کرد که عبارتنهای شناختی انسان را به هفت و سپس به هشت طبقه بندی تقگیری است. او تواناییهای مشخص قابل اندازهبخش

هایی مانند گوش باشد افراد دارای این نوع هوش، مهارت: توانایی استفاده از کلمات و زبان در این نوع هوش مدنظر می1زبانی-(کالمی1

صلی در این هوش، : توانایی ا8ریاضی-(منطقی8باشد. دادن، حرف زدن، توضیح دادن، تدریس و مواردی نظیر اینها را به میزان زیادی دارا می

-(تصویری4باشد.های بارز افراد دارای این نوع هوش میباشد. کنجکاوی، پرسشگری و آزمایشگری از ویژگیاستدالل، منطق و کار با اعداد می

ع هوش این نوهای بینایی یا به بیان بهتر تفکر با تصاویر یا تصاویرسازی ذهنی از مشخصات اصلی افراد دارای : توجه و درک پدیده4فضایی

: هوش موسیقیایی ریتمی یعنی توانایی تولید موسیقی و درک آن. توجه به صداهای اطراف به ویژه صداهای ریتمیک 3(موسیقیایی3باشد. می

ین : توانایی بارز در این نوع هوش، کنترل یا نتظیم بدن درح0حرکتی-(جنبشی0باشد. از خصوصیات بارز افرادی است که این هوش را دارا می

باشد. های مهم افراد دارای این نوع هوش میالعاده از ویژگیحرکات سریع بدن است. داشتن حس تعادل و هماهنگی دست و چشم فوق

های باشد. درک احساسات و انگیزه: فهم یا شناخت موضوع خاص از دید یا نگرش افراد دیگر از مشخصات این نوع هوش می1(درون فردی1

بردن از کنار دیگران بودن از مشخصات رگروهی و لذت: عالقه به کا2(میان فردی2باشد. ی بارز افراد دارای این نوع هوش میهادیگران از ویژگی

: 2(طبیعت گرا2باشد. گرایی و توانایی اصلی این افراد درک احساسات و اهداف اصلی دیگران میباشد. جمعاصلی افراد دارای این نوع هوش می

های خاص گیاهی یا جانوری از آوری نمونهبین صفات گیاهی و جانوری یا توجه خاص به طبیعت مانند نگهداری یا جمع شدنتفاوت قائل

 (.1430باشد.)رحیمی،های اصلی افراد دارای این نوع هوش میویژگی

مند و مفید هستند)چن، خالقیت ترکیب و منظم کردن دوباره دانش است برای خلق محصوالت جدید و تازه که حیرت آور ولی ارزش

های تولید واگرا، نظریة گیلفورد عامل تولید واگرا است. خرده عامل (. عمده مفاهیم شناختی خالقیت بر اساس8214لی، لی، ژانگ و دانگ، 

 است؛ تمتفاو عنصر شش تحول و فراگیری نیازمند خالقیت. هستند خالقیت اصلی عناصر عنوان به بسط، پذیری،سیالی، ابتکار، انعطاف

 .محیط و انگیزش شخصی، ویژگی شناختی، سبک دانش، ها،-توانایی

 هاییفرصت حرکتی هایفعالیت. شودی تمرینی( برای تشخیص یک ایده ایجاد میتوانای)هاعمل خالق به وسیلة تجربه)دانش( و مهارت

 جنبة دو را کودکان حرکتی و خالقیتی رشد(. 8211 ،سنسام)است بیان اساسی شکل حرکت کودکان، در. کندمی فراهم خالقیت رشد برای

 ،زاکوپولو)یابد رشد هاحوزه دیگر میان در تواندمی و گذاردثر میا دیگر حوزة بر رشد از حوزه یک که داندمی رشدشان از هم به مرتبط و مهم

 (.8221 آرچیمدس، و کونستادینیدو تروالس

روزمره وجود دارد؛درحوزه های آموزشی، فرهنگی و علمی اهمیت دارد. از طرفی بین خالقیت خالقیت تقریبا برتمام زمینه های زندگی 

 ای که به روی سطوحاست؛ باتوجه مروری به ادبیات تحقیق، تاکنون پژوهش ویژههای چندگانه گاردنر به طور مستقیم مطالعه نشدهو هوش

است )نگارنده(. برهمین اساس سوال اساسی پژوهش ناسی صورت نگرفتههای چندگانه گاردنر برروی دانشجویان روانشخالقیت و هوش

 ی معناداری وجودارد؟های چندگانه گاردنر و خالقیت رابطهحاضراین است آیا بین هوش

                                                           
1 Verbal-linguistic 
2 Logical-mathmatical 
3 Visual-spatial 
4 Musical-rhythmic 
5 Body-kinesthetic 
6 Intrapersonal 
7 Intrepersonal 
8 Naturalistic 
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 های هشتگانه گاردنر در بین دانشجویان بپردازد. همچنین دراین پژوهش هدف برآن است که به بررسی رابطه خالقیت برهوش

 یهای چندگانه گاردنر در دانشجویان رابطهه آنچه ذکر شد، فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه بین خالقیت و هوشباتوجه ب

 معناداری وجود دارد.

د کنها )پردازش اطالعات( تصور میشناختی و فرابری آگاهیداند و آنرا ظرفیت بالقوه زیستی، روانمی IQگادنر مفهوم هوش را فراتر از 

، هوش 3تواند برای حل مسائل یا خلق محصوالتی که در بافت فرهنگی  فرد با ارزش است، باکار گرفته شود. به نظر دیوید وکسلرمیکه 

ای سنجیده و رفتار و کرداری موثر و با هدف عمل کند. اندیشه تواند در محیط خود بامجموعه نیرو یا ظرفیتی است که فرد با کمک آن می

، هوش نتیجه تاثیر دائمی و متقابل فرد با محیط است و اگراین رابطه متقابل به صورت متعادل صورت گیرد، موجب توانایی 12هبه نظر ژان پیاژ

فرهنگی -های اجتماعیهای شخصی در زمینههوش توانمندی کسب هدف 11سازگاری فرد بامحیط و پیشرفت هوشی می شود. ازنظر استرنبرگ

ها، جبران و اصالح ضعف ها دهی و انتخاب محیط با بهره گیری از یادآوری، بازشناسی، توجه به تواناییشکل توسط فرایندهایی مانند انطباق،

هایی ، به جای تاکید برهوش کلی و عمومی، باید به بررسی پدیده18از نظر والترز های تحلیلی، خالقانه و عملی است.و نیز از طریق تعامل توانایی

ها، مسئولیت ، توانایی ایجاد تعادل بین اهداف مختلف، کنترل فعالیت10یا خالقیت، خودمختاری 13دارند، مانند: ابتکار 14این امر همبستگی که با

 (.1431ها یا تفکراست)سیف نراقی،پذیری، قدرت بیان ایده

 هوش یمناسب درسطح توانند-یم افراد تیواکثر شود چندگانه هایهوش تمام واجد تواندیم هرفرد که شودیم ادعا گاردنر هیدرنظر   

 به ای و نمود ابراز گوناگون هایروش قیطر از توانیم را اطالعات و دهندیم انجام را دهیچیپ یکارها معموال باهوش افراد و دهند توسعه را

 از یسطح به یریادگی قیطر از تواندیم یدرهرسن هرکس و داد آموزش را هوش توانیم که کند-یم انیب گاردنر نیهمچن. آورد دست

 (.1433،یفرامرز)برسد یهوش هایمهارت

بن  خالقیت دوفرآیندی است شامل حساسیت به مسایل ، کمبودها، 11اولین گام برای فهم خالقیت تعریف آن است از دیدگاه تورنس  

ها به وجود تغییرات الزم در آنشوند و ها آزمایشی میها و راه حلها که به دنبال آن جستجوی برای یافتن راه حل و طرح فرضیهبست

 (.1433آید)علی پورمی

را مورد  تیخالق یعصب شناس  12بالزاک شودیمعمول حاصل م  یشناخت هایندهیکه از کاربرد فرا یاست ذهن ایدهیپد تیخالق   

 یاز مغز است که به طور معمول دارا یهمزمان و ارتباط مناطق تیفعال ازمندیخالقانه ن یکه نوآور افتهیدست  جهینت نیقرار داده و به ا یبررس

ممکن است در  ،یبه  تجارب زندگ یابیو همراه با رشد فرد و دست جیبه تدر تیمعتقد است خالق  12. رانکوستندین گریکدیبا  یقو یارتباط

تفکر خالق شامل  یبه عبارت ایتفکر واگرا  13لفوردیگ دگاهی. براساس دابدیتحول  شودیکه در طول زمان ظاهر م ییبا اوج و فرودها یمراحل

ست. ا ها دهیو جمالت ، ا میمفاه شتریهرچه ب دیو تول انیسرعت ب یبه معن یالی) ابتکار( است. سیو نوآور 81یریانعطاف پذ ،82یالیسه بعد س

 ینقطع رابطه با تفکر مبت ایو واضح  جیاست. ابتکار دور شدن از امور را گردی طبقه به هااز پاسخ یاانتقال از طبقه یبه معن یریانعطاف پذ

 یساز ادهیپ ده،یا هیدر ارا ادیدقت ز یسه مولفه افزوده است. بسط به معن نیرا به ا 88مولفه بسط خود یبرعادت است. تورنس در پژوهش ها

 یاست که فرد برا ییو قبوالندن آن است و شامل تعداد اجزا دیجد دهیا کیعرضه  یبرا گر،ید یها دهی، ارزش دادن به آن و ارتباط آن با ا

آموزان اند که هوش چندگانه نگرش دانشنشان داده 83و دیکنسون 84های کمپلپژوهش(1421 ،یریکند)شعله امیم هیراه حل خاص ارا کی

آموزان نسبت به یادگیری کمک مییر نگرش دانشکند که هوش چندگانه به تغینیز استدالل می 80را نسبت به یادگیری بهبود بخشد. امیگ

 (.1433کند)فرامرزی،

                                                           
9 David wechsler 
10 Jean piaget 
11 sternberg 
12 walters 
13 correlation 
14 innovation 
15 Self-governing 
16 torrance 
17 balzak 
18 runko 
19 guilford 
20 fluency 
21 flexibility 
22 elaboration 
23 campbell 
24 dickinson 
25 emig 
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هایی در همه گوید: که افراد هرکدام ظرفیتاست ابتدا میهاش هوش تشریح کردههای متعددی را برای حیطهویژگی 81آرمسترانگ   

دهد، بیشتر افراد ها هستند پس ادامه میحیطه ها به یک میزان دارای نقاط قوت و ضعف در هریک ازهای هوشی را دارند بیشتر آنحوزه

وز بدهند. ای برهای هوش برتر خود را به سطح شایستهتوانند حوزهدارای ظرفیتی هستند که اگر در شرایطی باساختار مناسب قرار بگیرند می

 42گیری تجارب شناختیرترین عوامل شکلدر پژوهش خود نتیجه گرفتند که هوش به طور وسیع از تاثیرگذا  83و بوکاز 82، اوربان82استانسیو

 (. 1430رود)رحیمی، انسان به شمار می

ها که به وسیله اشیایی جدید و بازسازی مجدد در علوم وسایر زمینه ها باها، نظریهخالقیت را توانایی شخصی و ایجاد ایده 41ورنون 

با ارزش قلمداد گردد تعریف کرد.  44، زیباشناسی علمی یا تکنولوژی48از لحاظ اجتماعی ای ابتکاری شناخته شود ومتخصصان به عنوان پدیده

ها، یعنی، خالقیت کنند، ولی داشتن تفکری متفاوت از آن، خالقیت یعنی نگاه کردن به همان چیزی که دیگران نگاه می43به اعتقاد گئورگی

ی خالقیت از عواملی است که نه تنها آن را در حیطه گوینددوباره نگاه کردن و خارج شدن از پشت دری بسته است. امروزه محققین می

 (.1438توان به کاربست)کوهپایه ئیها، نوآوری، هنر، آثارادبی و غیره بلکه در حیطه زندگی روزمره و هیجانات می

است. روانشناسان و متخصصان را به بررسی و شناسایی عوامل و چگونگی پرورش آن جلب کردهاهمیت خالقیت در دنیای معاصرروان

کنند که بر خالقیت افراد تاثیرات متفاوتی دارند. ای را مطرح میها و شرایط اجتماعیهای خالق محیطتاکید بر موقعیت با 40شناسان اجتماعی

ای  -عوامل اساسی در ظهور پدیده های شخصیتی و هوش راها ونگرشهای تفکر، ویژگیاستنبرگ در مدل سه وجهی خود خالقیت، سبک

تحت دوبعد کلی شناختی  42های شخصیتی افراد خالق است. یربانترین ویژگییکی از مهم 41داند و معتقد است که انگیزش درونیخالق می

ی و شخصیتی، شش جز اساسی) تفکرهمگرا، دانش عام و کلی، دانش خاص، تعهد به تکالیف، انگیزش و تحمل ابهام( رادر بروز یک پدیده

شناسی اجتماعی برنقش انگیزش درونی در خالقیت بیش از بقیه تاکید دارد؛ وی در قالب در نظریه روان 42داند. آمابیلخالق دارای اهمیت می

 یک مدلی ترکیبی معتقداست خالقیت سه بعد اساسی دارد:

انجام  یاهای فنی واستعدادهای خاص که راهبردهای شناختی درحل یک مسئله : برای مثال دانش، مهارت43های موضوعیمهارت (1

 دهد.دادن یک تکلیف را تشکیل می

های جدید از جمله، سازد تا دانش و مهارت های خود را در شیوههایی که افراد خالق را قادر می: یعنی ویژگی32های خالقانهمهارت (8

د شخص چه کاری انجام ده)که نشان می 31های مبهم تمایل به پذیرش خطر و استقالل و در نهایت انگیزش تکلیفانظباط، تحمل موقعیت

 (.1432گیرد)البرزی،ترین بعد خالقیت است که تحت تاثیر عوامل محیطی شکل میرود؛ بنظر آمابیل انگیزش مهمخواهد داد( به کار می

 و سنجیامکان به گاردنر چندگانه هایهوش تیوری از استفاده با خالقیت با هوش تفاوت بررسی( در پژوهشی با هدف 1430موسوی)

 .پرداخت زندگی زمانی گستره در مردم خالقیت و هوش افزایش هایروش ارایه

 خطاهای میزان بر گاردنر چندگانه هایبرهوش مبتنی آموزش بخشی اثر تعییین( در پژوهشی با موضوع 1438رنجبری و همکاران)

 منظور بدین .شد استفاده کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش طرح از و آزمایشی پژوهش روش یادگیری ناتوانی با آموزاننشدا امالی

 تصادفی روش به و انتخاب ایمرحله چند تصادفی گیری نمونه ی شیوه به ابتدایی سوم ی هپای امال یادگیری ناتوانی با دختر آموز دانش 30

 روشکه به این نتیجه رسید که  .شدند گمارده نفر، 15  کنترل و نفر 15آزمایش هایگروه در

 .گیرد قرار استفاده مورد امال یادگیری ناتوانی با آموزاندانش در امال اشکاالت بهبود در ایمداخله
 

 

                                                           
26 armsrtong 
27 stancio 
28 orban 
29 bocos 
30 Experience cognitive 
31 vernon 
32 social 
33 technology 
34 georgi 
35 Social psychologists 
36 Intrinsic motivation 
37 urban 
38 ambal 
39 Domin-relevant skills 
40 Creativity-relevant skills 
41 taskmotiration 
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 روش
دانشکده علوم  31-33جامعه پژوهش حاضر دانشجویان ورودی سال تحصیلی  باشد.روش پژوهش حاضر کمی، از نوع همبستگی می

نفر از دانشجویان رشته روانشناسی مقطع 82شرکت کنندگان  واحدیادگار امام شهرری می باشد؛پایه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی 

باشند که در این پژوهش روش نمونه گیری و جمع آوری اطالعات به سال می 34تا 82نفر مرد با دامنه سنی 18نفر زن و 11کارشناسی که

هوش چندگانه گاردنر و پرسشنامه سنجش خالقیت تورنس به عنوان ابزار باشد. همچنین دراین پژوهش از پرسشنامه صورت در دسترس می

 استفاده گردیده شده است.

 -یحرکت ،ییایقیموس ،یاضیر -یمنطق ،ی: کالمبیبه ترت اسیمق ریز 2 یشده است و دارا هیآزمون هوش گاردنر توسط رابرت پنوارن ته

از انواع هوش مطرح شده توسط گاردنر  یکیعبارت  12عبارت دارد که هر 22آزمون  نیگرا است. ا عتیو طب یدرون فرد ،یفرد انیم ،یجنبش

. سترخورداراب یمناسب ییانجام شده و از روا یعامل لیبه روش تحل اسیمق نیا ییپرسشنامه هوش هشتگانه گاردنر روا  . درردیگیرا اندازه م

محاسبه شده در کل پرسشنامه  ییایپا زانیم ییگزارش شده است. از سو 20/2تا 11/2کرونباخ از یبه روش آلفا هااسیرمقیز ییایپا بیضرا

-، ضریب اعتبار مقیاس منطقی 21/2. دراین پرسشنامه ضریب اعتبار مقیاس کالمی مناسب است ییایاست که نشان دهنده پا 24/2

،  21/2، درون فردی 11/2، میان فردی 13/2حرکتی-جنبشی، 22/2، موسیقیایی  23/2فضایی-،ضریب اعتبار مقیاس تصویری 28/2ریاضی

 )پرسشنامه هوش هشتگانه گاردنر(.می باشد. 24/2و ضریب اعتبار کل ازمون  20/2طبیعت گرا

 دانند:عنصری اصلی زیر می 3( خالقیت را شامل 1323) تورنس

 است( تیخالق یاسید سسنجش بع یبرا 10-1های فراوان )سوال ها و جواب: قدرت تولید ایدهیالی. س1

افراد  یریسنجش بعد انعطاف پذ یبرا 42-11های متنوع )سوال . انعطاف: توانایی الزم برای تغییر جهت فکری یا توانای تولید ایده8

 است(

 یبرا 30-41ت های فرد قبال دیده نشده باشد و جدید و نو باشد. )سواال. ابتکار: توانایی تولید ایده یا محصول نو و بدیع: یعنی پاسخ4

 است( تیبعد از خالق نیا یبررس

هند. د. بسط با جزئیات: توانایی توجه به جزئیات وابسته به یک ایده: یعنی افراد خالق به جزئیات یک ایده توجه بیشتری نشان می3

 است(  تیخالق اتییسنجش بعد بسط جز یبرا 12-31)سواالت 

 باشد که توسطیشود در واقع کوتاه شده و استاندارد شده آن میشناخته م رانیر اتورنس د تیکه تحت عنوان سنجش خالق یآزمون  

باشد، این آزمون در واقع چهار عامل یسوال م 12 یآزمون دارا نیا .دیگرد یساخته و معرف 1428استاد دانشگاه تهران در سال  یدکتر عابد

 182تا  2 نیب یهر آزمودن تیدهد. دامنه نمره کل خالقیعنی سیالی، ابتکار، انعطاف و بسط را مورد سنجش قرار می قیتتشکیل دهنده خال

   .خواهد بود

طبق تحقیقات دکتر عابدی آزمون خالقیت مورد نظر هم از نظر روایی همزمان )با اجرای همزمان آزمون اصلی خالقیت تورنس و آزمون 

داری از همبستگی بین عوامل چهارگانه هر دو آزمون بدست آمده است مثال همبستگی بین دو خرده آزمون  یج معنیخالقیت دکتر عابدی نتا

(  بوده است(. ضمنا آزمون مورد استفاده نیز از نظر روایی محتوی ) نظر  r= % 312( و بین دو خرده آزمون سیالی) r=  % 332ابتکار)

انعطاف  اسی، مق%23 یالیس اسی، مق %82اعتبار کل آزمون  تیکفا قاتیا قرار گرفته است. براساس تحقصاحبنظران ( مورد تائید استاد راهنم

که  یقیدار هستند. در تحقی/. معن20بدست آمده در سطح  بیکه ضرا دهیگزارش گرد %83بسط  اسیو مق %10ابتکار  اسی، مق%14 یریپذ

کل  برای % 32 را براون – رمنیو فرمول اسپ فیپرسشنامه با استفاده از روش تصن ییایپا زانیدر موضوع موصوف انجام داده بود م تیکفا

 20در سطح کمتر از جیگزارش شده که همه نتا %43و بسط  %43ابتکار  اسی، مق%22 یریانعطاف پذ اسی، مق % 22 یالیس اسیآزمون0 مق

 بیه ترت، ابتکار و بسط بیریپذانعطاف اسیمق ،یالیس اسیکل ، مق تیقخال زانیم یکرونباخ برا یباشد. با استفاده از روش آلفایدار میمعن %

 )پرسشنامه خالقیت تورنس(.دار است یمعن %20در سطح کمتر از  زین جینتا نیگزارش شده است که ا  %22و  %42، 21/2، %22، %22 جینتا

واریانس، انحراف معیار و جدول و نمودار استفاده در روش آمار توصیفی از شاخص های پراکندگی مرکزی، نظیر میانگین، نما، مد، 

 آنالیز گردید. spss 21شود و تمامی اطالعات با نرم افزارشود. و در امار استناطی از روش کمی، همبستگی استفاده میمی
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 یافته ها:

 سن یفراوان عیتوز_1جدول

 

Age 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20 2 7.1 7.1 7.1 

21 8 28.6 28.6 35.7 

22 9 32.1 32.1 67.9 

23 3 10.7 10.7 78.6 

24 2 7.1 7.1 85.7 

26 1 3.6 3.6 89.3 

29 1 3.6 3.6 92.9 

30 1 3.6 3.6 96.4 

43 1 3.6 3.6 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

درصد( مرد  3/38نفر) 18درصد( زن و  1/02نفر )11نفرنمونه آماری مورد مطالعه،  82ازردد، گمالحظه می 1چناچه در جدول شماره 

 .باشندسال می 34تا 82که با دامنه ی سنی 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيجنس ستوگراميه یفراوان نمودار_1نمودار

 

متغیرجنسیت و در محور عمودی فراوانی  نشان داده دهد در محور افقی مقدار ، هیستوگرام متغیر جنسیت را نشان می1نمودارشماره 

 شده است.
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 تيجنس یفراوان عیتوز_2شماره جدول

 

Statistics 

gender 

N 
Valid 28 

Missing 0 

Mean 1.43 

Std. Error of Mean .095 

Median 1.00 

Mode 1 

Std. Deviation .504 

Variance .254 

Skewness .305 

Std. Error of Skewness .441 

Kurtosis -2.060 

Std. Error of Kurtosis .858 

Range 1 

Minimum 1 

Maximum 2 

Sum 40 

Percentiles 

10 1.00 

20 1.00 

25 1.00 

30 1.00 

40 1.00 

50 1.00 

60 2.00 

70 2.00 

75 2.00 

80 2.00 

90 2.00 

 

 .است شده داده نشان تیجنس ریمتغ یبرا یفراوان عیتوز ،8شماره جدول در
 

 همبستگی_4جدول شماره

 

Correlations 

 creativity intelligence 

creativity 

Pearson Correlation 1 **.558 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 28 28 

intelligence 

Pearson Correlation **.558 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 28 28 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

های چندگانه گاردنر ، فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه بین خالقیت و هوشآورده شده است3نتایج مذکور در جدول شماره

باشد در کوچکتر می 20/2شده است و از  sig ،28/2نمره  3ی معناداری وجود دارد. و چون نتایج آماری در جدول شمارهدر دانشجویان رابطه

 شود.شود و فرض خالف تایید مینتیجه فرض صفر  رد می
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 بحث و نتيجه گيري
بررسی صورت گرفته و با توجه به جدول  های چندگانه گاردنر بود که پسخالقیت برهوش هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین رابطه

های چندگانه رابطه معنارداری توان نتیجه گیری کرد که بین خالقیت و هوششد که با رد فرض صفر چنین می 2028نمره  sig.نمره 3شماره 

 وجود دارد. 

 تحصیلی ریاضی پیشرفت بر گاردنر چندگانه هایهوش نظریه بر مبتنی آموزش ( پژوهشی با عنوان تأثیر1432نیرو و همکاران)

 پایین و باال گروه دو میانگین بین داریمعنی تفاوت آزمون، پیش در که داد نشان پژوهش نتایجدبیرستان انجام دادند که  اول آموزاندانش

 همچنین. نشد مشاهده داریمعنی تفاوت دانستن سطح در و بود؛ استدالل و کاربرد حیطه در سواالت از منبعث امر این که است داشته وجود

 بیشتر اثربخشی بر عالوه لذا. نگردید مشاهده داریمعنی تفاوت آن، سواالت شناختی سطوح از هیچیک در و دوگروه آزمون پس میانگین بین

 گروه دو ریاضی عملکرد میان معمول شکاف حذف پایین، ریاضی-منطقی هوش با آموزان، دانش ریاضی تحصیلی برپیشرفت آموزش، نوع این

-منطقیهوش با آموزاندانش چندگانه، هایهوش از برخاسته هایروش و ابزارها دیگر از جوییبهره و احیاء با ترتیب، بدین .گردید منجر را

اینکه شود اول . همانطور که مشاهده میبپردازند ریاضی مسایل حل به ریاضی،-منطقی باالی هوشمندان با همپا توانندمی نیز پایین ریاضی

باشد اما تفاوت عمده که با هم دارند این است که در تحقیق های چندگانه بسیار مهم است و شباهت این تحقیق نیز همین موضوع میهوش

 های چندگانه با پیشرفت تحصیلی مقایسه شده است.حال حاضر هوش

کاشان انجام داد به این نتیجه  پزشکی علوم  جویانخالقیت دانش معنویت با بین ( در پژوهشی با عنوان رابطه1433رحیمی، حسن پور)

های چندگانه درنظر توانیم هوش معنوی را بخشی از هوشرسید که بین هوش معنوی و خالقیت رابطه معنا داری وجود دارد و در واقع ما می

 های چندگانه بررسی شده است.بگیریم و تفاوت آن هم همین موضوع است که تنها بخشی از هوش

انجام داد به این نتیجه رسد  دانشجویان خالقیت با هیجانیشهو هایمؤلفه رابطه بررسی( در پژوهشی با عنوان 1430ری، پرتابیان)امی

که بین خالقیت و هوش هیجانی رابطه قوی و معکوسی برخوردار است، در واقع جز این که رابطه معکوس است، متغییر هوش هیجانی تفاوت 

 است.عمده با تحقیق حاضر 

آموزانی که در کار و گیرد. در زمان نوجوانی دانشریاضی مورد تاکید قرار می-های آموزشی در ایران هوش منطقیدر بسیاری از نظام

رد حمایت شدند و موکردند یا حتی عالقه داشتند به اندازه کافی تشویق نمیدانش، هنرستان، فن و حرفه و همچنین رشته انسانی تحصیل می

زدنند و امروزه باید درمدارس و دانشگاه ها برای ایجاد شرایط مناسب و مساعد گرفتند و متاسفانه گاهی برچسب کم هوش، تنبل مییقرار نم

های چندگانه مستلزم جوی صمیمی در کالس درس است، دانشجو باید بتواند با آسودگی و بدون برای رشد خالقیت و شناسایی و رشد هوش

به اظهار نظر بپردازد و بدون نگرانی هر سوال و ایده در ذهن دارد بپرسند و اساتید و همچنین معلمان باید دانشجویان استرس در کالس درس 

های چندگانه از اهمیت فراوانی در اکثر های فردی، هوش، خالقیت آنها احترام قائل شوند. در حال حاضر هوشرا باور داشته باشند و به تفاوت

توان به عنوان های مختلف هوشی بیشتر اهمیت دهند و از خالقیت میاست و این امر باعث این شده است که به جنبه نقاط جهان برخوردار

 ابزاری برای تحقق هوش در دنیای پیرامون نام برد.
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 و مراجع منابع

های هوش مبتنی بر نظریهاثربخشی آموزش درس علوم (. 1432اصالنی، جلیل، عبدالملکی، مهزاد، غریبی، حسین) [1]
-11، ص3، دوره دوم، شماره11، پژوهش در برنامه ریزی، سالچندگانه برخالقیت دانش آموزان دختر پنج ابتدایی

23. 

توسعه انسانی  خالقیت و راه های پرورش آن، فصلنامه(. 1422اعظمی، امیر، توالیی، روح اهلل، خواجه ئیان، داتیس) [8]
 22-18صص، 11، شماره0، سالپلیس

، 14تازه های علوم شناختی، سال تاثیرانگیزش بیرونی بر خالقیت کودکان،(. 1432البرزی، محبوبه، رضویه، اصغر) [4]

 .02-11، صص8شماره
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