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 چکيده

نجام آموزان اهای چندگانه و پیشرفت تحصیلي در دانشتحقیق حاضر با هدف بررسي رابطه بین هوش

آموزان باشد، جامعه آماری پژوهش دانشگردیده است. روش پژوهش کمي و از نوع همبستگي مي

است که بدین  ۹۹-۹۸ي شهر ری در سال تحصیل _تهران ۲۰دختر مقطع دوره اول متوسطه منطقه 

ای ای چند مرحلهگیری تصادفي خوشهنفر با استفاده از جدول مورگان با روش نمونه ۳۵۱منظور 

 ی هوش های چندگانه گاردنر،پرسشنامه متغیرهای پژوهش به وسیلهعنوان نمونه انتخاب شدند. به

ا از روش آماری ضریب هسپس به منظور تجزیه تحلیل دادهشد،  سنجیده ساعتچي پیشرفت تحصیلي

 بود که کوچکتر ۰۰/۰برابر  sig همبستگي پیرسون استفاده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده نمره

(. لذا فرض صفر رد و فرض خالف تایید شد، لذا به احتمال p > ۵/۰باشد )مي ۵/۰از سطح معناداری 

 رابطه معنادار است. ۹۵%

 . تحصیلي هوش چندگانه، پیشرفت واژگان کليدی:
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 2، علی اکبر صالحی۱، مبينا ميرزا بيگی۱طریقت رام ، زهرا۱محدثه آقابراری گاوزنی

 . شهرری -دانش آموخته مقطع کارشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحدیادگارامام خمیني)ره( ۱
 . شهرری -مدرس دانشگاه، گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحدیادگارامام خمیني)ره( ۲

 

  نام نویسنده مسئول:

 زنیمحدثه آقابراری گاو

 آموزانهای چندگانه بر پيشرفت تحصيلی دانشرابطه هوش

 ۸/7/۱۳۹۹ تاریخ دریافت:

 ۱۲/۹/۱۳۹۹ تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
های شود که به وسیله آزمونیا اکتسابي فرد در موضوعات آموزشگاهي اطالق مي آموخته شدهپیشرفت تحصیلي به توانایي 

 مشکالت از مسائل و (.۱۳۹4 نسب، ناصر، حسیني دلیر).شودگیری ميهای معلم ساخته اندازهفراگیری استانداردشده یا آزمون

 و آموزانانشد تحصیلي پیشرفت سطح بودن پایین تحصیلي و افت مسئله کشور هر آموزش نظام و افراد تحصیلي زندگي اساسي

 بررسي در که است معیارهایي مهمترین از یکي تحصیلي پیشرفت همچنین(. ۱۳۹۳ سمیه داودی،)است  کشور آن دانشجویان

کند مي ایفا را توجهي قابل نقش التحصیلي فارغ رحلهم به رسیدن و تحصیالت اتمام برای دانشجویان و آموزاندانش توانایي

 الاشتغ و کار دنیا به ورود برای آنها علمي هایتوانایي معرف تحصیلي معدل نیز آموزاندانش برای که . به طوری(۱۳۸7بهرامي،)

 یصتشخ و تعیین برای منظم از فرآیندی است عبارت تحصیلي پیشرفت ارزشیابي(. ۱۳۹۲ درتاج،)است  باالتر تحصیلي مقاطع و

  (.۱۳۸۰کوهستاني،)آموزشي  هایهدف به رسیدن در یادگیرندگان پیشرفت میزان

 و بوده تربیتي نظرانصاحب دیگر و روانشناسان آموزشي، متخصصان توجه مورد همواره که است مفاهیمي جمله از ،۱هوش

تقسیم  دسته دو به توانمي را مختلف هایدیدگاه . حاصل(۲،۲۰۰۱دیکینسون)است  گرفته قرار بررسي مورد مختلف هایدیدگاه از

 که انددمي ظرفیتي یا توانایي را هوش دوم دیدگاه که است حالي در این داند،مي کلي توانایي یك را هوش اول دیدگاه: کرد بندی

 هایينظریه از یکي(. 7،۲۰۰۹روزنبرگ و 6فیست ،۲۰۱7۵کاریوسو و 4پانتر و۳ مایر)است  یافته تشکیل گوناگوني هایمؤلفه و عناصر از

 هاینمندیتوا و هاقابلیت از تربینانهواقع و ترجامع تصویری و تبیین کندمي تالش انسان وجودی ابعاد تنوع و تعدد با همخوان که

 هک گیردمي نظر در استعدادها از ایمجموعه بلکه استعداد یك نه را هوش وی. است گاردنر چندگانه هوش نظریه کند، ارائه انسان

 شچال به و شمردن مردود با نظریه این. است ترزبده آنها از یکي در هامؤلفه تمام در نسبي هایتوانایي بودن دارا ضمن فردی هر

 هوش لهمقو به نسبت آموزشي کارورزان و ریزانبرنامه نگاه نوع و رویکرد تعییر بر هوش، زمینه در رایج و سنتي دیدگاه کشیدن

 ،و۲۰۰7 ۸آرمسترانگ)دارد  تربیت و تعلیم برای مهمي کارکردهای نظریه این .(۲۰۰۹امیني، و تمنایي کند )امیني،مي دتأکی

 (. ۲۰۱4 ،۹رکسانا

 چندین از ایمجموعه که( ۱۳۹4)فرامرزی، شد ارائه ،(۱۹۸۳) ۱۰گاردنر هوارد توسط بار اولین برای چندگانه هوش نظریة

 هوش .زندگي در کالمي ارتباطات و زبان موثر کاربرد توانایي: زباني _کالمي هوش مي پردازیم؛ یك هر تشریح به که است هوش

 هوش. است مسئله حل و منطقي استدالل انتقادی، تفکر از استفاده ریاضي، روابط شناسایي در فرد توانایي: ریاضي _منطقي

 _ جسمي هوش. ببیند بعدی سه صورت به را آن و ندبچرخا و دهد حرکت ذهن در را هاشکل تواندمي فرد: فضایي _دیداری

: راطبیعت گ _هستي گرا هوش است. هادست انگشتان، ظریف حرکات کارگیری به و هادست با کار توانایي و استعداد: حرکتي

 موسیقي درك و تولید توانایي موسیقي: هوش. (۱۳۹4دیگران،  و)صادقي است  آن شناخت و با طبیعت ارتباط برقراری توانایي

 تمایز و توجه توانایي: میان فردی هوش. دروني خود شناخت و دسترسي برای توانایي: درون فردی هوش(. ۱۳۹۱ است )نصیری،

 (.۱۳44)داوری،  .آنهاست عالیق و احساسات و وضعیت به توجه با افراد بین شدن قائل

 و جدید دانش از استفاده و درك خالقیت، به مدرسه در تواندمي نظریه این طریق از آموزش که دارد وجود مختلفي شواهد

 این دوستدار و است اهمیت حائز بسیار هاخانواده برای تحصیلي پیشرفت(. ۲۰۱7نماید)شهربي، کمك آموزشي مفاهیم یادگیری

 دارد جودو مستقیمي رابطه آموزاندانش تحصیلي پیشرفت و هوش بین کنند، کسب چشمگیری ترقي و رشد فرزندان که هستند

 بغال هوش برحسب آموزاندانش عملکرد بررسي بلکه نیست هوشي بهره آن سنجش معیار فقط گاردنر هوش پرسشنامه ولي

                                                           
1. Intelligence 

Dickinson .2 

3. Meyer     

4. Panther 

5.Cariuso 

6. Fist 

7. Rosenberg 

8. Armstrong 

9. Rexona  

10. Howard Gardner 
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 ایوشهه بین رابطه بررسي دنبال به حاضر پژوهش در است، چندگانه هایهوش برحسب عملکرد بررسي دیگر بیان به یا باشدمي

 انجام تهران ۲۰ منطقه مدارس در متوسطه اول درمقطع تاکنون حاضر پژوهش کههستیم  تحصیلي پیشرفت و گاردنر چندگانه

 )نگارنده(.داردي تازگ و عیبد حاضر موضوع که گفت توانيم موضوع نیا به توجه با پس است نشده گرفته

 ایبرجسته اهیممف چندگانه، هوش که دارد اشاره رهبری با چندگانه هایهوش رابطه درباره ایمقاله در (۲۰۱۰) ۱۱ویلسون

 لاشکا دارای موثر رهبران و کندمي کمك موثر رهبری به استعداد و هوش دارد، رهبر پیشرفت و آموزش انتخاب، موثر بودن، برای

 .هوش هستند چندگانه

سال  ۱4تا  ۱۲های تخصصي بر هوش چندگانه نوجوانان ( در پژوهشي با موضوع تاثیر بازی۱۳۹۸آقابراری گاوزني و صالحي)

گردید که کوچکتر از سطح معناداری  ۰.۳۱برابر  sigانجام دادند به این نتیجه رسیدند که با توجه به نتایج بدست آمده نمره 

آموزان های تخصصي در پرورش هوش چندگانه دانش(. لذا فرض صفر رد شد و این بدان معناست که بازیp > ۵/۰باشد)مي ۰.۰۵

 تاثیر مثبت و رابطه معنادار است. 

 حانامت اضطراب با پنداره تحصیلي خود و پیشرفت انگیزش رابطه بررسي هدف با پژوهشي در (۱۳۹۰بلوچي ) ارفع و غفاری

 افراد تادراکا و باورها به توجه پژوهشي هایبه یافته توجه با که مشهد است فردوسي دانشگاه تکمیلي تحصیالت دانشجویان در

 زشيآمو هایموقعیت تمامي در بر عملکرد افراد گذار اثر انگیزشي متغییرهای به توجه نینهمچ و هایشانتوانمندی و خود مورد در

  باشد.                 مي فراوان توجه و اهمیت حائز

پیشرفت  که جهتي از گاردنر  هستیم چندگانه هایو هوش تحصیلي پیشرفت بین رابطه بررسي دنبال به حاضر پژوهش در ما

 کارکردهای و هاتوانایي از افراد شناخت میزان و است گذار اثر و جامعه سطح در آیدمي حساب به اهمیتي زحائ موضوع تحصیلي

 هوش تشخیص و بررسي دنبال به باشد کهمي روزی به موضوع نیز گاردنر چندگانه هایدهد، هوشمي قرار سنجش مورد را فرد

باشد لذا سوال اساسي پژوهش حاضر  نوجوانان در چالشي دنبال به تواندمي رحاض متغیر باشد. هر دومي مختلف هایزمینه در افراد

 های چندگانه و هویت دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟                                             این است که آیا بین هوش

 

 روش
در این پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع دوره باشد. جامعه آماری روش پژوهش حاضر کمي و از نوع همبستگي مي

نفر  44۹۸استان تهران، شهرری است که تعداد کل دانش آموزان مدارس متوسطه اول ناحیه دو شهرری  ۲۰اول متوسطه منطقه 

وش نمونه گیری سال با ر ۱۵تا  ۱۲نفر از دانش آموزان دختر بین سنین  ۳۵۱باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه مي

 هاشهرری به عنوان نمونه صورت گرفته است. همچنین داده ۲۰ای چند مرحلهای بین سه مدارس ناحیه دو منطقهتصادفي خوشه

 های چندگانه گاردنر و پرسشنامه پیشرفت تحصیلي گردآوری شده است.پرسشنامه  هوش از ابزار استفاده میداني و با شیوه به

زیر مقیاس به  ۸تهیه شده است و دارای  ۱۲انه گاردنر: آزمون هوش گاردنر توسط رابرت پنوارنهای چندگپرسشنامه هوش

جنبشي، میان فردی، درون گرایي)درون فردی(، و طبیعت گرایانه است. این  _بینایي، موسیقیایي، بدني _ترتیب: کالمي، منطقي

گیرد. آزمون هوش چندگانه توسط گاردنر را اندازه مي عبارت یکي از انواع هوش مطرح شده ۱۰عبارت دارد که هر  ۸۰آزمون 

محدود  گروهي قابل اجرا است و نمره منفي ندارد. زمان اجرا ناگاردنر یك آزمون مداد کاغذی است که هم به صورت فردی و هم

، «4زیاد=»، «۳متوسط=»، «۲کم=»، «۱خیلي کم=» ای به صورتدرجه ۵عبارت آزمون در یك طیف لیکرت  ۸۰های است. پاسخ

 ۵۰عبارت مطرح شده و مجموع امتیاز هر بعد از هوش  ۱۰در نظر گرفته شده است. در هریك از ابعاد هوش، « ۵خیلي زیاد=»

امتیاز است که بیشترین امتیاز در هر بعد نشانگر وجه غالب در فرد است. روایي این مقیاس به روش تحلیل عاملي انجام شده و از 

گزارش شده است. از سویي میزان  ۸۵/۰تا 6۱/۰دار است. ضرایب پایایي زیر مقیاس ها به روش آلفای کرونباخ روایي مناسبي برخور

است که نشان دهنده پایایي مناسب است. برای بدست آوردن روایي این مقیاس از  ۸۳/۰پایایي محاسبه شده در کل پرسشنامه 

                                                           
1.Wilson 

2. Robevranert Pin 
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زمون هوش چندگانه با چرخش واریماکس نشان داد که هشت عامل تحلیل عاملي استفاده شد. اجرای تحلیل عاملي درباره آ

 (. ۱۳۹۱کنند )داوری بینا، درصد واریانس کل را تبیین مي ۸۰4/6۳دهنده این پرسشنامه در مجموع تشکیل
 (۱۳۸4سوالي ساعتچي) 6۰از پرسشنامه استاندارد پیشرفت تحصیلي متغیر  برای سنجشپرسشنامه پیشرفت تحصیلي: 

که افراد پس  صورت این شده است. به نمره گذاری  ۱ تا ۰ای بلي و خیر از شد. این پرسشنامه بر اساس عبارت دو گزینهاستفاده 

کنند. روایي ابزار از مشخص مي ۱ تا۰ن است از آای را که نشانگر وضعیت ای گزینه از مطالعه هر گویه بر روی طیف دو درجه

ژوهشگران آموزشي و تربیتي و یك سنجش میداني مورد تایید قرار گرفت و پایایي طریق دو هیئت از کارشناسان از جمله پ

ها با ست. جهت تحلیل و تجزیه دادهورد تایید قرار گرفته ام ۰.۸۲باآلفای کرونباخ  (۱۳۸4در پژوهش ساعتچي) حاضر پرسشنامه

 SPSS ۱6گیری از نرمافزار ي پیرسون با بهرههای بدست آمده برای بررسي فرضیه از آزمون همبستگتوجه به نوع فرضیه و داده

 استفاده گردید.

 

 نتایج

 بررسی سن -۱جدول 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

12 30 8.5 8.5 8.5 

13 108 30.8 30.8 39.3 

14 147 41.9 41.9 81.2 

15 66 18.8 18.8 100.0 

Total 351 100.0 100.0  

 

 باشد.مي تجمعي فراواني، درصد، درصدفراداني، فراواني نمایانگر است کرده اشاره سن بررسي به ، که۱ جدول در

 بررسی مقاطع تحصيلی – 2جدول

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

haftom 92 26.2 26.2 26.2 

hashtom 205 58.4 58.4 84.6 

nohom 54 15.4 15.4 100.0 

Total 351 100.0 100.0  

 

اواني، نمایانگرفر است کرده اشاره هفتم، هشتم، نهم تحصیلي رده سه در تحصیلي پایه وضعیت بررسي به ، که۲ جدول در

 باشد.مي تجمعي درصد، درصدفراداني، فراواني

 آمار توصيفی – 3جدول

  sen payetahsili 

N Valid 351 351 

Missing 0 0 

Mean 13.71 1.89 

Std. Error of Mean .046 .034 

Median 14.00 2.00 

Mode 14 2 

Std. Deviation .869 .637 

Variance .755 .405 

Skewness -.188 .095 
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Std. Error of Skewness .130 .130 

Kurtosis -.643 -.556 

Std. Error of Kurtosis .260 .260 

Range 3 2 

Minimum 12 1 

Maximum 15 3 

Sum 4812 664 

Percentiles 1 12.00 1.00 

10 13.00 1.00 

20 13.00 1.00 

25 13.00 1.00 

30 13.00 2.00 

40 14.00 2.00 

50 14.00 2.00 

60 14.00 2.00 

70 14.00 2.00 

75 14.00 2.00 

80 14.00 2.00 

90 15.00 3.00 

 

 افراد ادتعد نمایانگر که است کرده اشاره تحصیلي پایه وضعیت و سن بررسي به ، شاخص های آمار توصیفي که ۳جدول در

 معیار، انحراف میانگین، نما، انحراف ندارد، وجود مشکلي اینجا در که است گرفته صورت پژوهش در خطایي آیا پژوهش، مورد

 .است شده پرداخته درصدها و آن مجموع و داده بیشترینداده،  تغییرات، کمترین دامنه استاندارد،

 های چند گانه و پيشرفت تحصيلیـ رابطه هوش۴جدول

  PISHRAFTETAHSILI hosh 

PISHRAFTETAHSILI 

Pearson Correlation 1 *.120- 

Sig. (2-tailed)  .025 

N 351 351 

hosh 

Pearson Correlation *.120- 1 

Sig. (2-tailed) .025  

N 351 351 

 

 به هبا توج که .است شده پرداخته دارد وجود تحصیلي پیشرفت و گاردنر چندگانه هایهوش بین که ایي، رابطه 4جدول  در

  است. معنادار موجود متغییر دو بین رابطه باشدمي ۰۵/۰ از کمتر که جا آن است از sig ۰.۰۲۵شده  حاصل و فوق جدول

 زبانی و پيشرفت تحصيلی -می رابطه هوش کال –5جدول 

  pishraftetahsili HOSHKALAMI 

pishraftetahsili Pearson Correlation 1 -.044 

Sig. (2-tailed)  .416 

N 351 351 

HOSHKALAMI Pearson Correlation -.044 1 

Sig. (2-tailed) .416  

N 351 351 
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با  هک .است شده پرداخته است پژوهش مورد افراد تحصیلي پیشرفت و زباني -کالمي هوش بین که ایيرابطه ،۵ درجدول

 .است معنادار موجود متغییر دو بین رابطه باشدمي۰ /۰۵ از کمتر که جا آن است از sig ۰.4۱6شده  حاصل و فوق جدول به توجه

 ریاضی و پيشرفت تحصيلی -رابطه هوش منطقی – 6جدول

  pishraftetahsili HOSHRIAZI 

pishraftetahsili 

Pearson Correlation 1 .014 

Sig. (2-tailed)  .795 

N 351 351 

HOSHRIAZI 

Pearson Correlation .014 1 

Sig. (2-tailed) .795  

N 351 351 

 

 شده است که پرداخته است پژوهش مورد افراد تحصیلي پیشرفت و منطقي، ریاضي هوش بین که ایيرابطه ، 6درجدول

 باشد رابطه بین دو متغییر موجود معناداراست. مي۰/ ۰۵است از آن جا که کمتر از ۰.7۹۵حاصل شده  sigباتوجه به جدول و 

 فضایی و پيشرفت تحصيلی -رابطه هوش دیداری –7جدول 

  pishraftetahsili HOSHFAZAI 

pishraftetahsili 

Pearson Correlation 1 -.035 

Sig. (2-tailed)  .513 

N 351 351 

HOSHFAZAI 

Pearson Correlation -.035 1 

Sig. (2-tailed) .513  

N 351 351 

 

ه است ک شده پرداخته است پژوهش مورد افراد تحصیلي پیشرفت فضایي و -دیداری هوش بین که ایي، رابطه7 درجدول

 باشد رابطه بین دو متغییر موجود معناداراست.مي ۰۵/۰است از آن جا که کمتر از  ۰.۵۱۳حاصل شده sigباتوجه به جدول و 

 رابطه هوش جنبشی و پيشرفت تحصيلی -8جدول 

  pishraftetahsili HOSHJONBESHI 

pishraftetahsili 

Pearson Correlation 1 **.168- 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 351 350 

HOSHJONBESHI 

Pearson Correlation **.168- 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 350 350 

 

پژوهش است پرداخته شده است که  مورد افراد تحصیلي پیشرفت و حرکتي -جنبشي هوش بین که ایي، رابطه۸ درجدول

  باشد رابطه بین دو متغییر موجود معنا دار است.مي ۰۵/۰. است از آن جا که کمتر از ۰۰۲باتوجه به جدول و حاصل شده

 وش ميان فردی و پيشرفت تحصيلیرابطه ه -9جدول 

  pishraftetahsili HOSHMIANFARDI 

pishraftetahsili 

Pearson Correlation 1 -.100 

Sig. (2-tailed)  .060 

N 351 351 
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HOSHMIANFARDI 

Pearson Correlation -.100 1 

Sig. (2-tailed) .060  

N 351 351 

 

جه است که باتو شده پرداخته است پژوهش مورد افراد تحصیلي پیشرفت و فردی میان هوش بین که ایي، رابطه۹ درجدول

  باشد رابطه بین دو متغییر موجود معناداراست.مي ۰۵/۰.است از آن جا که کمتر از ۰6۰حاصل شده sigبه جدول و 

 رابطه هوش درون فردی و پيشرفت تحصيلی -۱0جدول 
  pishraftetahsili HOSHDARONFARDI 

pishraftetahsili 

Pearson Correlation 1 -.042 

Sig. (2-tailed)  .432 

N 351 350 

HOSHDARONFARDI 

Pearson Correlation -.042 1 

Sig. (2-tailed) .432  

N 350 350 

 

که  .است شده پرداخته است پژوهش مورد افراد تحصیلي پیشرفت و فردی درون هوش بین که ایيرابطه ،۱۰ درجدول

 باشد رابطه بین دو متغییر موجود معناداراست.      مي ۰۵/۰.است از آن جا که کمتر از 4۳۲حاصل شده sigباتوجه به جدول و 

 رابطه هوش موسيقيایی و پيشرفت تحصيلی -۱۱جدول

  pishraftetahsili HOSHMOSIGHI 

pishraftetahsili 

Pearson Correlation 1 **.246- 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 351 351 

HOSHMOSIGHI 

Pearson Correlation **.246- 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 351 351 

 

ست ا شده پرداخته است پژوهش مورد افراد تحصیلي پیشرفت و آوایي -موسیقیایي هوش بین که ایي، رابطه۱۱ درجدول

 باشد رابطه بین دو متغییر موجود معناداراست.     مي ۰۵/۰از آن جا که کمتر از .است ۰۰۰حاصل شده  sigکه باتوجه به جدول و 

 ت تحصيلیرابطه هوش طبيعت گرا و پيشرف -۱2جدول

  pishraftetahsili HOSHTABIATGARA 

pishraftetahsili 

Pearson Correlation 1 *.121- 

Sig. (2-tailed)  .023 

N 351 350 

HOSHTABIATGARA 

Pearson Correlation *.121- 1 

Sig. (2-tailed) .023  

N 350 350 

 

 .است شده پرداخته است پژوهش مورد افراد هویت و گرا عتطبی -گرا هستي هوش بین که ایي، رابطه۱۲ درجدول

۰.۰۲۳sig باشد رابطه بین دو متغییر موجود معناداراست.                                                                                   مي ۰۵/۰که باتوجه به جدول و از آنجا که کمتر از                                                              
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 بحث و نتيجه گيری
 دهش حاصل نمره که بودهایم تحصیلي پیشرفت و گاردنر چندگانه هایهوش بین رابطه بررسي دنبال به حاضر پژوهش در

                                       است. بوده اثربخشي دارای است مشاهده قابل باال جداول در که موارد تمام در

 با دیفر میان زباني، موسیقیایي، هوش بین که یافتن دست نتیجه این به درتحقیقي ،(۱۳۹۳)همکاران و آبادی نجف نادی

گادرنر و  چندگانه هوشهای بین که داد نشان نتایج نیز پژوهش این در. دارد وجود دار معني مثبت همبستگي هیجاني هوش

دارد .پژوهش حاضر با پژوهش مورد بررسي قرار گرفته شده از جهتي که هر دئ به دنبال  وجود معناداری رابطه پیشرفت تحصیلي

سنجش رابطه هوش چندگانه کاردنر هستند مشابه واز جهتي که به دنبال بررسي رابظه بر متغییر پیشرفت تحصیلي مي باشد 

  مغایرت دارند.

 رفتمي انتظار که پرداخت، هیجاني هوش و چندگانه ایههوش بین ارتباط بررسي به که پژوهشي در ،(۲۰۰6) ۱۳شرر

 ریاضي هوش و باال رابطه هم زباني هوش .دست آوردبه هیجاني هوش با فردیمیان و فردیدرون هایهوش بین ارتباط بیشترین

 هوش با ار ارتباط کمترین موسیقي و بدني، فضایي، گرایانه، طبیعت هایهوش. داشتند هیجاني هوش با متوسط سطح در ارتباطي

داشتند پژوهش حاضر با پژوهش مورد بررسي قرار گرفته شده از جهتي که هر دو به دنبال سنجش رابطه هوش چندگانه  هیجاني

 کاردنر هستند و  در پژوهش حاضر بین پیشرفت تحصیلي و ر هشت هوش چندگانه گادرنر رابطه معنادار وجود دارد.  

دهد که مداخلة مبتني های یادگیری مبتني بر نظریة هوش چندگانه نشان ميثیر سبكهم در بررسي تأ ،(۲۰۱۱اسمیت )

شباهت پژوهش حاضر با پژوهش  بر نظریة هوش چندگانه روی میزان اندوزش تحصیلي و تسلط بر موضوع، تأثیر معني داری دارد،

ر و  دباشند های چندگانه گاردنر مين هوشباشد که هر دو پژوهش به دنبال سنجش و بررسي رابطه بیمورد بررسي در این مي

 پژوهش حاضر بین پیشرفت تحصیلي و ر هشت هوش چندگانه گادرنر رابطه معنادار وجود دارد.  

(، پژوهشي با عنوان رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلي در دانشجویان مقطع کارشناسي ۱۳۹۰تمنایي فر،گندمي)

ر نتیجه بین انگیزه پیشرفت و با پیشرفت تحصیلي رابطه وجود دارد. همچنین تفاوت بین دانشگاه کاشان انجام گردید که د

دانشجویان دختر و پسر از نظر انگیزش و پیشرفت تحصیلي معني دار است و انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلي دختران بیشتر 

 هردو هک باشدمي این در بررسي مورد پژوهش با ضرحا پژوهش هایاز پسران است. سن نیز با انگیزه پیشرفت رابطه دارد. شباهت

همچنین در این پژوهش بین پیشرفت تحصیلي و ر  باشندمي پیشرفت تحصیلي بین رابطه بررسي و سنجش دنبال به پژوهش

 هشت هوش چندگانه گادرنر رابطه معنادار وجود دارد.  

شرفت تحصیلي دانش آموزان انجام گردید که نتایج های چندگانه و پیدر تحقیق حاضر با هدف بررسي رابطه بین هوش

باشد به دلیل اینکه عدد حاصل شده بیانگر معنادار بودن رابطه حاصله بین متغیرها مي sig ۰.۰۰۰با  حاصله با توجه به جدول 

 هایيوش اجرا تفاوتهای انجام گرفته ازنظر جامعه، نمونة آماری و رکوچکتر است اگر چه بین این پژوهش و سایر پژوهش ۰.۰۵از

 های حاصل از این پژوهش با پژوهشهای دیگر همخواني دارد.وجود دارد ولي یافته
  

                                                           
1- Sherer 
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 و مراجع منابع

، اقتدار معلم، اضطراب، افسردگي و پیشرفت تحصیلي دانش ۱۳۹۳اسکندری، حسین. درودی. حمید. بهرامي. فرزانه، [۱]

 . ۱۳۹4. بهار  ۳۵آموز. فصلنامه روان شناسي تربیتي. سال یازدهم. شماره 

 زج به ابتدایي مقطع آموزان دانش بین در تحصیلي پیشرفت و پرخاشگری رابطه بررسي ،(۱۳۸7) بهروز، بهرامي، [۲]

 ابهر واحد اسالمي آزاد دانشگاه کارشناسي، نامه پایان قزوین، شهر دبستان اول مقطع

، رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلي دردانشجویان، فصلنامه ۱۳۹۰تمنایي فر، محمد رضا ، گندمي، زینب ، [۳]

 ۱۵-۱۹، ص۱شماره  ،4راهبرد های آموزش، دوره 

  ویرایش. روانشناختي، تهران، نشر آزمونهای (.۱۳۸4) .مهناز عسگریان، کامکاری، کامبیز، ساعتچي، محمود، [4]

ش، صالحي، علي اکبر، جمشیدی، صهبا، عمادی، شایا، حبیبي، رویا، مختاری، نسیبه، خزان، سحر، صادقي، داریو [۵]

 بازی موثر در پرورش هوش کودکان، انتشارات شهر قلم. ۳4۰(۱۳۹4سیمرغ، زهرا، صادقي، علي، ندافي، فاطمه. )

 .دوم شیرایو سوم، چاپ تهران، ژه،یو آموزش هایروش و زهوشیت کودکان شناسيروان(. ۱۳44. )میرح ،یداور [6]

(. ساخت و بررسي ویژگي های روانسنجي پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر، پایاننامه ۱۳۹۱داوری بینا، منیژه. ) [7]

کارشناسي ارشد، استادراهنما: دکتر حسن پاشا شریفي و استاد مشاور: سیمین دخت رضاخاني، دانشگاه آزاد اسالمي 

 تهران مرکزی.

 مدیکارآ خود نقش بر تاکید با انگلیسي زبان تحصیلي پیشرفت بیني پیش مدل ارائه ،(۱۳۹۳) سمیه، داودی، [۸]

 .شماره چهارم سال اول، آموزشگاهي، یادگیری در پژوهش رفتاری، و انگیزشي شناختي، درگیری تحصیلي،

 دانش در پیشرفت انگیزه و تحصیلي پیشرفت ای مقایسه بررسي ،۱۳۹4 داوود، نسب، حسیني نرگس، ناصر، دلیر [۹]

 ۲۹شماره هشتم، سال ارزشیابي، و آموزش پژوهشي علمي نشریه تبریز، شهر هوشمند و عادی مدارس ابتدایي آموزان

 .4۱-۳۱ص.ص

 برپیشرفت لرستان استان هوشمند مدارس تاثیر میزان بررسي ،۱۳۹۲ علي، بهلولي، الهام، پور، لك فریبرز، درتاج، [۱۰]

 .۱4۱-۱۲۲ ص ،۲۰ شماره ،4جلد آموزش، فناوری پژوهشي – علمي نشریه متوسطه، مقطع آموزان دانش تحصیلي

 عملکرد بر گاردنر نظریة بر مبتني آموزشي برنامة اثربخشي (.۱۳۹4اعظم. ) قنوت، حسن، زارع، ساالر، فرامرزی، [۱۱]

   .۱۵۱ _۱77، ص ۹4 تابستان ،۳6 شماره یازدهم، سال تربیتي، فصلنامه روانشناسي دانش آموزان، چندگانه هوشهای
 ،چاپ تحصیلي پیشرفت و اموزشي ارزشیابي ،۱۳۸۰(تابستان) اصغر، امینیان، علي زاده خلیل کوهستاني، حسینعلي، [۱۲]

  نشربنفشه مشهد، اول،

. بررسي رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداره تحصیلي با ۱۳۹۰غفاری. ابوالفضل. ارفع بلوچي. فاطمه. زمستان  [۱۳]

حصیالت تکمیلي دانشگاه فردوسي مشهد. پژوهش روان شناسي بالیني و مشاوره اضطراب امتحان در دانشجویان ت

 . ۲.شماره۱دانشگاه فردوسي مشهد. سال

 نیب رابطه(. ۱۳۹۱). فاطمه، دیجاو يمیکر رسول، دیسی، عماد ،محمد نیرحسیام ی،داود فخرالسادات، ،یرینص [۱4]

 تحقیقات پژوهشي -علمي فصلنامه، همدان شهر متوسطه رانیمد در آنان چندگانه هوش با رانیمد یها مهارت

  .۱۳۱_۱47، ص ۱۳۹۱پاییز یکم، شماره چهارم، سال، آموزشي مدیریت
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