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 1دانش آموخته مقطع کارشناسی ،گروه روانشناسی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)-
شهرری.
 8مدرس و مشاور ،گروه روانشناسی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره) -شهرری.
نام نویسنده مسئول:
مریم رزاق نيا

چکيده

تاریخ دریافت1432/3/82 :
تاریخ پذیرش1432/2/12 :

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خالقیت و هوشهای چندگانه گاردنر انجام
گرفت .روش پژوهش آن کمی و از نوع همبستگی بود که روی  82دانشجوی  82تا
 34سال مرد و زن مقطع کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
یادگار امام خمینی(ره) -شهرری بود .برای سنجش متغییرها از پرسشنامههای خالقیت
تورنس و هوش چندگانه گاردنر استفاده شد .که نتایج آماری حاصله از همبستگی نمره
 2028را برای sigنشان داد که از  2020کوچکتر بود .لذا نتیجه گرفته شد که بین
خالقیت و هوشهای چندگانه گادنر رابطه وجود دارد.

واژگان کليدي :خالقیت ،هوش های چندگانه.

شماره  / 19پاییز  / 1991ص 44 -49

مریم رزاق نيا  ،1علی اکبر

صالحی 2

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران (سال پنجم)

رابطه خالقيت برهوشهاي چندگانه گاردنر
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مقدمه
گاردنر ،روانشناس آمریکایی ،در سال  1324نظریه هوشهای چندگانه را مطرح کرد .به نظر او ،هوش به عنوان یک وحد هوش انسان
متشکل از هشت نوع هوش مجزا است .به اعتقاد گاردنر مهم است که ما هوشهای مختلف انسانها را بشناسیم و بپرورانیم .همه ما بسیار
متفاوت عمل میکنیم ،زیرا ترکیب متفاوتی از هوشها را داریم که اگر آنها را بشناسیم ،فکر میکنیم حداقل برای برخورد درست با بسیاری
از مشکالتمان در این دنیا ،شانس بیشتری خواهیم داشت(آمسترانگ .)8223 ،در واقع چندین هوش وجود دارد که باعث میشود درک و
شناخت ما از دنیا و یادگیری آن به اشکال مختلف صورت گیرد .گاردنر ابتدا هفت هوش زبانی کالمی ،منطقی ریاضی ،دیداری فضایی ،حرکتی
بدنی ،موسیقیایی ،میان فردی و درون فردی را معرفی و در سال  1332هشتمین هوش را با عنوان هوش طبیعتگرایی و دو سال بعد هوش
وجودی را مطرح کرد (گاردنر .)1333 ،نظریه هوشهای چندگانه بیان میکند که در جامعه از همه هوشها باید به طور مولد استفاده
کرد(بروالدی .)1331 ،با این حال آرمسترانگ( )8223میگوید اگرچه درست است که همه کودکان هر هشت نوع هوش را دارند و میتوانند
تا حد معقولی آنها را ارتقا دهند.
گاردنر هوش را ناشی از تفاوتهای فردی میداند و معتقد است که هوش را نمیتوان به صورت کلی اندازهگیری کرد ،بلکه به صورت
بخشهای مشخص قابل اندازهگیری است .او تواناییهای شناختی انسان را به هفت و سپس به هشت طبقه بندی تقسیم کرد که عبارتند از:
)1کالمی-زبانی :1توانایی استفاده از کلمات و زبان در این نوع هوش مدنظر میباشد افراد دارای این نوع هوش ،مهارتهایی مانند گوش
دادن ،حرف زدن ،توضیح دادن ،تدریس و مواردی نظیر اینها را به میزان زیادی دارا میباشد)8 .منطقی-ریاضی :8توانایی اصلی در این هوش،
استدالل ،منطق و کار با اعداد میباشد .کنجکاوی ،پرسشگری و آزمایشگری از ویژگیهای بارز افراد دارای این نوع هوش میباشد)4.تصویری-
فضایی :4توجه و درک پدیده های بینایی یا به بیان بهتر تفکر با تصاویر یا تصاویرسازی ذهنی از مشخصات اصلی افراد دارای این نوع هوش
میباشد)3 .موسیقیایی :3هوش موسیقیایی ریتمی یعنی توانایی تولید موسیقی و درک آن .توجه به صداهای اطراف به ویژه صداهای ریتمیک
از خصوصیات بارز افرادی است که این هوش را دارا میباشد)0 .جنبشی-حرکتی :0توانایی بارز در این نوع هوش ،کنترل یا نتظیم بدن درحین
حرکات سریع بدن است .داشتن حس تعادل و هماهنگی دست و چشم فوقالعاده از ویژگیهای مهم افراد دارای این نوع هوش میباشد.
)1درون فردی : 1فهم یا شناخت موضوع خاص از دید یا نگرش افراد دیگر از مشخصات این نوع هوش میباشد .درک احساسات و انگیزههای
دیگران از ویژگیهای بارز افراد دارای این نوع هوش میباشد)2 .میان فردی :2عالقه به کارگروهی و لذتبردن از کنار دیگران بودن از مشخصات
اصلی افراد دارای این نوع هوش میباشد .جمعگرایی و توانایی اصلی این افراد درک احساسات و اهداف اصلی دیگران میباشد)2 .طبیعت گرا:2
تفاوت قائلشدن بین صفات گیاهی و جانوری یا توجه خاص به طبیعت مانند نگهداری یا جمعآوری نمونههای خاص گیاهی یا جانوری از
ویژگیهای اصلی افراد دارای این نوع هوش میباشد(.رحیمی.)1430،
خالقیت ترکیب و منظم کردن دوباره دانش است برای خلق محصوالت جدید و تازه که حیرت آور ولی ارزشمند و مفید هستند(چن،
لی ،لی ،ژانگ و دانگ .)8214 ،عمده مفاهیم شناختی خالقیت بر اساس نظریة گیلفورد عامل تولید واگرا است .خرده عاملهای تولید واگرا،
سیالی ،ابتکار ،انعطافپذیری ،بسط ،به عنوان عناصر اصلی خالقیت هستند .خالقیت نیازمند فراگیری و تحول شش عنصر متفاوت است؛
توانایی-ها ،دانش ،سبک شناختی ،ویژگی شخصی ،انگیزش و محیط.
عمل خالق به وسیلة تجربه(دانش) و مهارتها(توانایی تمرینی) برای تشخیص یک ایده ایجاد میشود .فعالیتهای حرکتی فرصتهایی
برای رشد خالقیت فراهم میکند .در کودکان ،حرکت شکل اساسی بیان است(سنسام .)8211 ،رشد خالقیتی و حرکتی کودکان را دو جنبة
مهم و مرتبط به هم از رشدشان میداند که یک حوزه از رشد بر حوزة دیگر اثر میگذارد و میتواند در میان دیگر حوزهها رشد یابد(زاکوپولو،
تروالس کونستادینیدو و آرچیمدس.)8221 ،
خالقیت تقریبا برتمام زمینه های زندگی روزمره وجود دارد؛درحوزه های آموزشی ،فرهنگی و علمی اهمیت دارد .از طرفی بین خالقیت
و هوشهای چندگانه گاردنر به طور مستقیم مطالعه نشده است؛ باتوجه مروری به ادبیات تحقیق ،تاکنون پژوهش ویژهای که به روی سطوح
خالقیت و هوشهای چندگانه گاردنر برروی دانشجویان روانشناسی صورت نگرفتهاست (نگارنده) .برهمین اساس سوال اساسی پژوهش
حاضراین است آیا بین هوشهای چندگانه گاردنر و خالقیت رابطهی معناداری وجودارد؟
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Verbal-linguistic
Logical-mathmatical
3 Visual-spatial
4 Musical-rhythmic
5 Body-kinesthetic
6 Intrapersonal
7 Intrepersonal
8 Naturalistic
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همچنین دراین پژوهش هدف برآن است که به بررسی رابطه خالقیت برهوشهای هشتگانه گاردنر در بین دانشجویان بپردازد.
باتوجه ب ه آنچه ذکر شد ،فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه بین خالقیت و هوشهای چندگانه گاردنر در دانشجویان رابطهی
معناداری وجود دارد.
گادنر مفهوم هوش را فراتر از  IQمیداند و آنرا ظرفیت بالقوه زیستی ،روانشناختی و فرابری آگاهیها (پردازش اطالعات) تصور میکند
که می تواند برای حل مسائل یا خلق محصوالتی که در بافت فرهنگی فرد با ارزش است ،باکار گرفته شود .به نظر دیوید وکسلر ،3هوش
مجموعه نیرو یا ظرفیتی است که فرد با کمک آن میتواند در محیط خود با اندیشه ای سنجیده و رفتار و کرداری موثر و با هدف عمل کند.
به نظر ژان پیاژه ، 12هوش نتیجه تاثیر دائمی و متقابل فرد با محیط است و اگراین رابطه متقابل به صورت متعادل صورت گیرد ،موجب توانایی
سازگاری فرد بامحیط و پیشرفت هوشی می شود .ازنظر استرنبرگ 11هوش توانمندی کسب هدفهای شخصی در زمینههای اجتماعی-فرهنگی
توسط فرایندهایی مانند انطباق ،شکلدهی و انتخاب محیط با بهره گیری از یادآوری ،بازشناسی ،توجه به تواناییها ،جبران و اصالح ضعف ها
و نیز از طریق تعامل تواناییهای تحلیلی ،خالقانه و عملی است .از نظر والترز ،18به جای تاکید برهوش کلی و عمومی ،باید به بررسی پدیدههایی
که با این امر همبستگی 14دارند ،مانند :ابتکار 13یا خالقیت ،خودمختاری ،10توانایی ایجاد تعادل بین اهداف مختلف ،کنترل فعالیتها ،مسئولیت
پذیری ،قدرت بیان ایدهها یا تفکراست(سیف نراقی.)1431،
درنظریه گاردنر ادعا میشود که هرفرد میتواند واجد تمام هوشهای چندگانه شود واکثریت افراد می-توانند درسطح مناسبی هوش
را توسعه دهند و افراد باهوش معموال کارهای پیچیده را انجام میدهند و اطالعات را میتوان از طریق روشهای گوناگون ابراز نمود و یا به
دست آورد .همچنین گاردنر بیان می-کند که میتوان هوش را آموزش داد و هرکس درهرسنی میتواند از طریق یادگیری به سطحی از
مهارتهای هوشی برسد(فرامرزی.)1433،
11
اولین گام برای فهم خالقیت تعریف آن است از دیدگاه تورنس خالقیت دوفرآیندی است شامل حساسیت به مسایل  ،کمبودها ،بن
بست ها که به دنبال آن جستجوی برای یافتن راه حل و طرح فرضیهها و راه حلها آزمایشی میشوند و تغییرات الزم در آنها به وجود
میآید(علی پور.)1433
12
خالقیت پدیدهای است ذهنی که از کاربرد فرایندههای شناختی معمول حاصل میشود بالزاک عصب شناسی خالقیت را مورد
بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته که نوآوری خالقانه نیازمند فعالیت همزمان و ارتباط مناطقی از مغز است که به طور معمول دارای
ارتباطی قوی با یکدیگر نیستند .رانکو 12معتقد است خالقیت به تدریج و همراه با رشد فرد و دستیابی به تجارب زندگی ،ممکن است در
مراحلی با اوج و فرودهایی که در طول زمان ظاهر میشود تحول یابد .براساس دیدگاه گیلفورد 13تفکر واگرا یا به عبارتی تفکر خالق شامل
سه بعد سیالی ،82انعطاف پذیری 81و نوآوری( ابتکار) است .سیالی به معنی سرعت بیان و تولید هرچه بیشتر مفاهیم و جمالت  ،ایده ها است.
انعطاف پذیری به معنی انتقال از طبقهای از پاسخها به طبقه دیگر است .ابتکار دور شدن از امور رایج و واضح یا قطع رابطه با تفکر مبتنی
برعادت است .تورنس در پژوهش های خود مولفه بسط 88را به این سه مولفه افزوده است .بسط به معنی دقت زیاد در ارایه ایده ،پیاده سازی
 ،ارزش دادن به آن و ارتباط آن با ایده های دیگر ،برای عرضه یک ایده جدید و قبوالندن آن است و شامل تعداد اجزایی است که فرد برای
یک راه حل خاص ارایه میکند(شعله امیری)1421 ،پژوهشهای کمپل 84و دیکنسون 83نشان دادهاند که هوش چندگانه نگرش دانشآموزان
را نسبت به یادگیری بهبود بخشد .امیگ 80نیز استدالل میکند که هوش چندگانه به تغییر نگرش دانشآموزان نسبت به یادگیری کمک می
کند(فرامرزی.)1433،
9

David wechsler
Jean piaget
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آرمسترانگ 81ویژگیهای متعددی را برای حیطههاش هوش تشریح کردهاست ابتدا میگوید :که افراد هرکدام ظرفیتهایی در همه
حوزههای هوشی را دارند بیشتر آنها به یک میزان دارای نقاط قوت و ضعف در هریک از حیطهها هستند پس ادامه میدهد ،بیشتر افراد
دارای ظرفیتی هستند که اگر در شرایطی باساختار مناسب قرار بگیرند میتوانند حوزههای هوش برتر خود را به سطح شایستهای بروز بدهند.
42
استانسیو ،82اوربان 82و بوکاز 83در پژوهش خود نتیجه گرفتند که هوش به طور وسیع از تاثیرگذارترین عوامل شکلگیری تجارب شناختی
انسان به شمار میرود(رحیمی.)1430 ،
ورنون 41خالقیت را توانایی شخصی و ایجاد ایدهها ،نظریهها با اشیایی جدید و بازسازی مجدد در علوم وسایر زمینهها که به وسیله
متخصصان به عنوان پدیدهای ابتکاری شناخته شود و از لحاظ اجتماعی ،48زیباشناسی علمی یا تکنولوژی 44با ارزش قلمداد گردد تعریف کرد.
به اعتقاد گئورگی ،43خالقیت یعنی نگاه کردن به همان چیزی که دیگران نگاه میکنند ،ولی داشتن تفکری متفاوت از آنها ،یعنی ،خالقیت
دوباره نگاه کردن و خارج شدن از پشت دری بسته است .امروزه محققین میگویند خالقیت از عواملی است که نه تنها آن را در حیطهی
نوآوری ،هنر ،آثارادبی و غیره بلکه در حیطه زندگی روزمره و هیجانات میتوان به کاربست(کوهپایه ئیها.)1438 ،
اهمیت خالقیت در دنیای معاصرروانشناسان و متخصصان را به بررسی و شناسایی عوامل و چگونگی پرورش آن جلب کردهاست .روان
شناسان اجتماعی 40با تاکید بر موقعیتهای خالق محیطها و شرایط اجتماعیای را مطرح میکنند که بر خالقیت افراد تاثیرات متفاوتی دارند.
استنبرگ در مدل سه وجهی خود خالقیت ،سبکهای تفکر ،ویژگیها ونگرشهای شخصیتی و هوش را عوامل اساسی در ظهور پدیده -ای
خالق میداند و معتقد است که انگیزش درونی 41یکی از مهمترین ویژگیهای شخصیتی افراد خالق است .یربان 42تحت دوبعد کلی شناختی
و شخصیتی ،شش جز اساسی( تفکرهمگرا ،دانش عام و کلی ،دانش خاص ،تعهد به تکالیف ،انگیزش و تحمل ابهام) رادر بروز یک پدیدهی
خالق دارای اهمیت میداند .آمابیل 42در نظریه روان شناسی اجتماعی برنقش انگیزش درونی در خالقیت بیش از بقیه تاکید دارد؛ وی در قالب
یک مدلی ترکیبی معتقداست خالقیت سه بعد اساسی دارد:
 )1مهارتهای موضوعی :43برای مثال دانش ،مهارتهای فنی واستعدادهای خاص که راهبردهای شناختی درحل یک مسئله یا انجام
دادن یک تکلیف را تشکیل میدهد.
 )8مهارتهای خالقانه :32یعنی ویژگیهایی که افراد خالق را قادر میسازد تا دانش و مهارت های خود را در شیوههای جدید از جمله،
انظباط ،تحمل موقعیت های مبهم تمایل به پذیرش خطر و استقالل و در نهایت انگیزش تکلیف( 31که نشان میدهد شخص چه کاری انجام
خواهد داد) به کار میرود؛ بنظر آمابیل انگیزش مهمترین بعد خالقیت است که تحت تاثیر عوامل محیطی شکل میگیرد(البرزی.)1432،
موسوی( )1430در پژوهشی با هدف بررسی تفاوت هوش با خالقیت با استفاده از تیوری هوشهای چندگانه گاردنر به امکانسنجی و
ارایه روشهای افزایش هوش و خالقیت مردم در گستره زمانی زندگی پرداخت.
رنجبری و همکاران( )1438در پژوهشی با موضوع تعییین اثر بخشی آموزش مبتنی برهوشهای چندگانه گاردنر بر میزان خطاهای
امالی دانشآموزان با ناتوانی یادگیری روش پژوهش آزمایشی و از طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد .بدین منظور
30دانش آموز دختر با ناتوانی یادگیری امال پایه ی سوم ابتدایی به شیوه ی نمونه گیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب و به روش تصادفی
در گروههای آزمایش 15نفر و کنترل  15نفر ،گمارده شدند .که به این نتیجه رسید که روش
مداخلهای در بهبود اشکاالت امال در دانشآموزان با ناتوانی یادگیری امال مورد استفاده قرار گیرد.
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28 orban
29 bocos
30 Experience cognitive
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روش
روش پژوهش حاضر کمی ،از نوع همبستگی میباشد .جامعه پژوهش حاضر دانشجویان ورودی سال تحصیلی  31-33دانشکده علوم
پایه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگار امام شهرری می باشد؛ شرکت کنندگان 82نفر از دانشجویان رشته روانشناسی مقطع
کارشناسی که11نفر زن و 18نفر مرد با دامنه سنی 82تا  34سال می باشند که در این پژوهش روش نمونه گیری و جمع آوری اطالعات به
صورت در دسترس میباشد .همچنین دراین پژوهش از پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر و پرسشنامه سنجش خالقیت تورنس به عنوان ابزار
استفاده گردیده شده است.
آزمون هوش گاردنر توسط رابرت پنوارن تهیه شده است و دارای  2زیر مقیاس به ترتیب :کالمی ،منطقی -ریاضی ،موسیقیایی ،حرکتی-
جنبشی ،میان فردی ،درون فردی و طبیعت گرا است .این آزمون  22عبارت دارد که هر 12عبارت یکی از انواع هوش مطرح شده توسط گاردنر
را اندازه میگیرد .در پرسشنامه هوش هشتگانه گاردنر روایی این مقیاس به روش تحلیل عاملی انجام شده و از روایی مناسبی برخورداراست.
ضرایب پایایی زیرمقیاسها به روش آلفای کرونباخ از 2/11تا 2/20گزارش شده است .از سویی میزان پایایی محاسبه شده در کل پرسشنامه
 2/24است که نشان دهنده پایایی مناسب است .دراین پرسشنامه ضریب اعتبار مقیاس کالمی  ، 2/21ضریب اعتبار مقیاس منطقی-
ریاضی، 2/28ضریب اعتبار مقیاس تصویری-فضایی ، 2/23موسیقیایی  ،2/22جنبشی-حرکتی ،2/13میان فردی  ،2/11درون فردی ، 2/21
طبیعت گرا 2/20و ضریب اعتبار کل ازمون  2/24می باشد(.پرسشنامه هوش هشتگانه گاردنر).
تورنس ( )1323خالقیت را شامل  3عنصری اصلی زیر میدانند:
 .1سیالی :قدرت تولید ایدهها و جوابهای فراوان (سوال  10-1برای سنجش بعد سیاسی خالقیت است)
 . 8انعطاف :توانایی الزم برای تغییر جهت فکری یا توانای تولید ایدههای متنوع (سوال  42-11برای سنجش بعد انعطاف پذیری افراد
است)
 . 4ابتکار :توانایی تولید ایده یا محصول نو و بدیع :یعنی پاسخ های فرد قبال دیده نشده باشد و جدید و نو باشد( .سواالت  30-41برای
بررسی این بعد از خالقیت است)
 . 3بسط با جزئیات :توانایی توجه به جزئیات وابسته به یک ایده :یعنی افراد خالق به جزئیات یک ایده توجه بیشتری نشان میدهند.
(سواالت  12-31برای سنجش بعد بسط جزییات خالقیت است)
آزمونی که تحت عنوان سنجش خالقیت تورنس در ایران شناخته میشود در واقع کوتاه شده و استاندارد شده آن میباشد که توسط
دکتر عابدی استاد دانشگاه تهران در سال  1428ساخته و معرفی گردید .این آزمون دارای  12سوال میباشد ،این آزمون در واقع چهار عامل
تشکیل دهنده خالقیت یعنی سیالی ،ابتکار ،انعطاف و بسط را مورد سنجش قرار میدهد .دامنه نمره کل خالقیت هر آزمودنی بین  2تا 182
خواهد بود.
طبق تحقیقات دکتر عابدی آزمون خالقیت مورد نظر هم از نظر روایی همزمان (با اجرای همزمان آزمون اصلی خالقیت تورنس و آزمون
خالقیت دکتر عابدی نتایج معنی داری از همبستگی بین عوامل چهارگانه هر دو آزمون بدست آمده است مثال همبستگی بین دو خرده آزمون
ابتکار( )r = % 332و بین دو خرده آزمون سیالی(  ) r= % 312بوده است) .ضمنا آزمون مورد استفاده نیز از نظر روایی محتوی ( نظر
صاحبنظران ) مورد تائید استاد راهنما قرار گرفته است .براساس تحقیقات کفایت اعتبار کل آزمون  ، %82مقیاس سیالی  ،%23مقیاس انعطاف
پذیری  ،%14مقیاس ابتکار  %10و مقیاس بسط  %83گزارش گردیده که ضرایب بدست آمده در سطح  ./20معنیدار هستند .در تحقیقی که
کفایت در موضوع موصوف انجام داده بود میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از روش تصنیف و فرمول اسپیرمن – براون را  % 32برای کل
آزمون 0مقیاس سیالی  ، % 22مقیاس انعطاف پذیری  ،%22مقیاس ابتکار  %43و بسط  %43گزارش شده که همه نتایج در سطح کمتر از20
 %معنیدار میباشد .با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای میزان خالقیت کل  ،مقیاس سیالی ،مقیاس انعطافپذیری ،ابتکار و بسط به ترتیب
نتایج  %42 ،2/21 ،%22 ،%22و  %22گزارش شده است که این نتایج نیز در سطح کمتر از  %20معنی دار است(پرسشنامه خالقیت تورنس).
در روش آمار توصیفی از شاخص های پراکندگی مرکزی ،نظیر میانگین ،نما ،مد ،واریانس ،انحراف معیار و جدول و نمودار استفاده
میشود .و در امار استناطی از روش کمی ،همبستگی استفاده میشود و تمامی اطالعات با نرم افزار spss 21آنالیز گردید.
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یافته ها:
جدول_1توزیع فراوانی سن

7.1
35.7
67.9
78.6
85.7
89.3
92.9
96.4
100.0

Cumulative
Percent
7.1
28.6
32.1
10.7
7.1
3.6
3.6
3.6
3.6
100.0

Age
Percent Valid
Percent
2
7.1
8
28.6
9
32.1
3
10.7
2
7.1
1
3.6
1
3.6
1
3.6
1
3.6
28
100.0

Frequency
Valid 20
21
22
23
24
26
29
30
43
Total

چناچه در جدول شماره  1مالحظه میگردد ،از 82نفرنمونه آماری مورد مطالعه11 ،نفر ( 02/1درصد) زن و  18نفر( 38/3درصد) مرد
که با دامنه ی سنی  82تا 34سال میباشند.

نمودار_1نمودار فراوانی هيستوگرام جنسيت

نمودارشماره  ،1هیستوگرام متغیر جنسیت را نشان میدهد در محور افقی مقدار متغیرجنسیت و در محور عمودی فراوانی نشان داده
شده است.
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جدول شماره_2توزیع فراوانی جنسيت

28
0
1.43
.095
1.00
1
.504
.254
.305
.441
-2.060
.858
1
1
2
40
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

Statistics
gender
Valid
N
Missing
Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum
10
20
25
30
40
Percentiles
50
60
70
75
80
90

در جدول شماره ،8توزیع فراوانی برای متغیر جنسیت نشان داده شده است.
جدول شماره_4همبستگی

Correlations
creativity
intelligence
Pearson Correlation
1
**.558
creativity
)Sig. (2-tailed
.002
N
28
28
Pearson Correlation
**.558
1
intelligence
)Sig. (2-tailed
.002
N
28
28
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
نتایج مذکور در جدول شماره3آورده شده است  ،فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه بین خالقیت و هوشهای چندگانه گاردنر
در دانشجویان رابطهی معناداری وجود دارد .و چون نتایج آماری در جدول شماره 3نمره  2/28، sigشده است و از  2/20کوچکتر میباشد در
نتیجه فرض صفر رد میشود و فرض خالف تایید میشود.
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بحث و نتيجه گيري
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین رابطه خالقیت برهوشهای چندگانه گاردنر بود که پس بررسی صورت گرفته و با توجه به جدول
شماره  3نمره .sigنمره  2028شد که با رد فرض صفر چنین میتوان نتیجه گیری کرد که بین خالقیت و هوشهای چندگانه رابطه معنارداری
وجود دارد.
نیرو و همکاران( )1432پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوشهای چندگانه گاردنر بر پیشرفت تحصیلی ریاضی
دانشآموزان اول دبیرستان انجام دادند که نتایج پژوهش نشان داد که در پیش آزمون ،تفاوت معنیداری بین میانگین دو گروه باال و پایین
وجود داشته است که این امر منبعث از سواالت در حیطه کاربرد و استدالل بود؛ و در سطح دانستن تفاوت معنیداری مشاهده نشد .همچنین
بین میانگین پس آزمون دوگروه و در هیچیک از سطوح شناختی سواالت آن ،تفاوت معنیداری مشاهده نگردید .لذا عالوه بر اثربخشی بیشتر
این نوع آموزش ،برپیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان ،با هوش منطقی-ریاضی پایین ،حذف شکاف معمول میان عملکرد ریاضی دو گروه
را منجر گردید .بدین ترتیب ،با احیاء و بهرهجویی از دیگر ابزارها و روشهای برخاسته از هوشهای چندگانه ،دانشآموزان با هوشمنطقی-
ریاضی پایین نیز میتوانند همپا با هوشمندان باالی منطقی-ریاضی ،به حل مسایل ریاضی بپردازند .همانطور که مشاهده میشود اول اینکه
هوشهای چندگانه بسیار مهم است و شباهت این تحقیق نیز همین موضوع میباشد اما تفاوت عمده که با هم دارند این است که در تحقیق
حال حاضر هوشهای چندگانه با پیشرفت تحصیلی مقایسه شده است.
رحیمی ،حسن پور( )1433در پژوهشی با عنوان رابطه بین معنویت با خالقیت دانشجویان علوم پزشکی کاشان انجام داد به این نتیجه
رسید که بین هوش معنوی و خالقیت رابطه معنا داری وجود دارد و در واقع ما میتوانیم هوش معنوی را بخشی از هوشهای چندگانه درنظر
بگیریم و تفاوت آن هم همین موضوع است که تنها بخشی از هوشهای چندگانه بررسی شده است.
امیری ،پرتابیان( )1430در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه مؤلفههای هوشهیجانی با خالقیت دانشجویان انجام داد به این نتیجه رسد
که بین خالقیت و هوش هیجانی رابطه قوی و معکوسی برخوردار است ،در واقع جز این که رابطه معکوس است ،متغییر هوش هیجانی تفاوت
عمده با تحقیق حاضر است.
در بسیاری از نظامهای آموزشی در ایران هوش منطقی-ریاضی مورد تاکید قرار میگیرد .در زمان نوجوانی دانشآموزانی که در کار و
دانش ،هنرستان ،فن و حرفه و همچنین رشته انسانی تحصیل میکردند یا حتی عالقه داشتند به اندازه کافی تشویق نمیشدند و مورد حمایت
قرار نمیگرفتند و متاسفانه گاهی برچسب کم هوش ،تنبل میزدنند و امروزه باید درمدارس و دانشگاه ها برای ایجاد شرایط مناسب و مساعد
برای رشد خالقیت و شناسایی و رشد هوشهای چندگانه مستلزم جوی صمیمی در کالس درس است ،دانشجو باید بتواند با آسودگی و بدون
استرس در کالس درس به اظهار نظر بپردازد و بدون نگرانی هر سوال و ایده در ذهن دارد بپرسند و اساتید و همچنین معلمان باید دانشجویان
را باور داشته باشند و به تفاوتهای فردی ،هوش ،خالقیت آنها احترام قائل شوند .در حال حاضر هوشهای چندگانه از اهمیت فراوانی در اکثر
نقاط جهان برخوردار است و این امر باعث این شده است که به جنبههای مختلف هوشی بیشتر اهمیت دهند و از خالقیت میتوان به عنوان
ابزاری برای تحقق هوش در دنیای پیرامون نام برد.
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