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 چکيده

آید که های تاثیرگذار دوره نوجوانی به حساب میهای چندگانه هر یک از جمله مولفههویت و هوش

افراد ضمن کسب هویت و پی بردن به چیستی خود، و همچنین شناسایی هوش برتر خویش به آرامش 

، خواهند رسید. تحقیق حاضر باشددورنی که ماحصل کشف استعداد، هوش برتر و هویت کسب شده می

آموزان انجام گردیده است. روش پژوهش های چندگانه و هویت در دانشبا هدف بررسی رابطه بین هوش

آموزان دختر مقطع دوره اول متوسطه باشد، جامعه آماری پژوهش دانشکمی و از نوع همبستگی می

نفر با استفاده از  ۳۵۱منظور است که بدین  ۹۹-۹۸شهر ری در سال تحصیلی  _تهران ۲۰منطقه 

عنوان نمونه انتخاب شدند. ای بهای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهجدول مورگان با روش نمونه

های هویت استفاده شد، های چندگانه گاردنر و سبکهوش هایمنظور سنجش متغیرها از پرسشنامهبه

بستگی پیرسون استفاده گردید. با توجه ها از روش آماری ضریب هممنظور تجزیه تحلیل دادهسپس به

siبه نتایج بدست آمده نمره  g ۰۵/۰باشد )می ۰۵/۰تر از سطح معناداری شد که کوچک ۰۰/۰. برابر 

< p رابطه معنادار است و بین  %۹۵(. لذا فرض صفر رد و فرض خالف تایید گردید، بنابراین به احتمال

  ه معناداری وجود دارد. آموزان رابطهای چندگانه و هویت دانشهوش

 .های چندگانه، هویت، نوجوانهوش واژگان کليدی:
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 ۲مبينا ميرزابيگی، ۲، زهرا طریقت رام۲، محدثه آقابراری گاوزنی۱علی اکبر صالحی

 شهرری -مدرس و مشاور دانشگاه، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام خمینی)ره( ۱
 شهرری -دانش آموخته مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام خمینی)ره( ۲
 

   نام نویسنده مسئول:

 محدثه آقابراری گاوزنی

 آموزانهای چندگانه و هویت دانشرابطه هوش

 ۲۲/7/۱۳۹۹ تاریخ دریافت:

 ۹/۹/۱۳۹۹ تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
 هبمذ ملیت، جنسیت، شامل هاگنجایش این. شودمی منجر خود دقیق شناسایی به که است گنجایشی و ظرفیت ۱هویت

 زیرا ،(۱۹۹6، ۳جنکیز)شوندمی وبمحس اجتماعی هویت نوعی به هاهویت جنکینز همه عقیده به(. ۲۰۱۰ ،۲یسلدیک)هستند.... و

 دکر تصور نباید اما دارد، ریشه شدن اجتماعی فرآیندهای در هویت گیریشکل و ندارد معنی اجتماعی فضای از جدا هویت هیچ

 (.۱۹۹۸ ،۵آبرامز و4 هاگ)گیردمی شکل همیشه برای بار یک اجتماعی هویت که
 حیاتی گامی را آن و است کرده بیان نوجوانی دوره در 6شخصیت یشرفتپ مهمترین عنوان به را هویت که روانشناسی اولین

 نوجوان که است معنا بدین هویت ایجاد. بود 7اریکسون اریک است، کرده مطرح مولد و شادمانه بزرگسالی به دستیابى جهت در

 قدم آن گرو در خود زندگی در که تاس کرده انتخاب را هاییراه چه و آیندمی حساب به ارزش او برای چیزهایی چه کیست، بداند

 ،جنسی گیریدر جهت نوجوانان رفتارهای ها رومشغولیدل از بسیاری محرکه نیروی خود، ساختن و کشف برای جستجو این. نهد

 (.۱۳۸۰آبادی، لطف)اوست فرهنگی و مذهبی اخالقی، های اجتماعی،آرمان و ارتباطات، شغلانتخاب 

 و بوده تربیتی نظرانصاحب دیگر و روانشناسان آموزشی، متخصصان توجه مورد همواره که است مفاهیمی جمله از ۸هوش

تقسیم  دسته دو به توانمی را مختلف هایدیدگاه . حاصل(۲۰۰۱، ۹دیکینسون)است گرفته قرار بررسی مورد مختلف هایدیدگاه از

 که انددمی ظرفیتی یا توانایی را هوش دوم دیدگاه که است حالی در این داند،می کلی توانایی یک را هوش اول دیدگاه: کرد بندی

 از یکی(. ۱4،۲۰۰۹روزنبرگ و۱۳ فیست ،۱۲۲۰۱7کاریوسو و ۱۱پانتر و۱۰ مایر)است یافته تشکیل گوناگونی هایمؤلفه و عناصر از

 و هالیتقاب از ترقعبینانهوا و ترجامع تصویری و تبیین کندمی تالش انسان وجودی ابعاد تنوع و تعدد با همخوان که هایینظریه

 رد استعدادها از هایمجموعه بلکه استعداد یک نه هوش را وی. است چندگانه گاردنر هوش نظریه کند، ارائه انسان هایتوانمندی

 ودردم با نظریه این. است ترزبده آنها از یکی در هامؤلفه تمام در نسبی هایتوانایی بودن دارا ضمن فردی هر که گیردمی نظر

 یآموزش کارورزان و ریزانبرنامه نگاه نوع و رویکرد تعییر بر هوش، زمینه در رایج و سنتی دیدگاه کشیدن چالش به و شمردن

 دارد تربیت و تعلیم برای مهمی کارکردهای نظریه این .(۱۳۸۸امینی،  و تمنایی کند)امینی،می تأکید هوش مقوله به نسبت

 (. ۲۰۱4 ،۱6رکسانا و ۲۰۰7 ۱۵آرمسترانگ)

 چندین از ایمجموعه که( ۱۳۹4)فرامرزی، شد ارائه ،(۱۹۸۳)۱7گاردنر هوارد توسط بار اولین برای چندگانه هوش نظریة

 هوش .زندگی در کالمی ارتباطات و زبان موثر کاربرد توانایی: زبانی _کالمی هوش پردازیم؛می یک هر تشریح به که است هوش

 هوش. است مسئله حل و منطقی استدالل انتقادی، تفکر از استفاده ریاضی، روابط اساییشن در فرد توانایی: ریاضی _منطقی

 _ جسمی هوش. ببیند بعدی سه صورت به را آن و بچرخاند و دهد حرکت ذهن در را هاشکل تواندمی فرد: فضایی _دیداری

: راگطبیعت _گراهستی هوش است. هادست انگشتان، ظریف حرکات کارگیری به و هادست با کار توانایی و استعداد: حرکتی

 موسیقی درك و تولید توانایی موسیقی: هوش. (۱۳۹4دیگران،  و)صادقی  است آن شناخت و با طبیعت ارتباط برقراری توانایی

                                                           
1. Identity 

2. Yaseldik 

3. Jenkins 

4. Hogg 

5. Abrams 

6. Personality     

7. Eric Erickson  

8. Intelligence 

9. Dickinson   

10. Meyer  

11. Panther   

12. Cariuso 

13. Fist 

14. Rosenberg   

15 . Armstrong  

16. Rexona   

17. Howard Gardner 
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 تمایز و توجه توانایی: میان فردی هوش. درونی خود شناخت و دسترسی برای توانایی: درون فردی هوش(. ۱۳۹۱ )نصیری، است

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

ها در افراد ها هستند اما ترکیب این هوشها دارای تمامی هوشهای چندگانه گادرنر اشاره دارد که انسانتئوری نظریه هوش

زان آموهای دانششناخت استعدادها و تواناییمتفاوت است. با این فرضیه اولین وظیفه معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت 

 (.۱۳۹7باشد)صالحی، می

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

 (. ۲۰۱7نماید)شهربی،  کمک آموزشی مفاهیم یادگیری

 گیریهانداز کلی صورتبه تواننمی را هوش که است معتقد و داندمی یادگیری یندآفر در افراد تفاوت از ناشی را هوش گاردنر،

های های چندگانه در محیط(. نظریه هوش۱۳۹۲)محبی امین، است گیریاندازه قابل مشخص هاییبخش صورتبه بلکه کرد

های چندگانه گادرنر انجام موزش بر اساس هوشها آآموزشی و مدارس مهم و با استقبال روبرو شده و در برخی مدارس و آموزشگاه

 (. ۱۳۹۹گیرد)یوسفی، می

های تاثیرگذار در هستیم. از جمله مولفه گاردنر چندگانه هایهوش و هویت بین رابطه بررسی دنبال به حاضر پژوهش در ما

ودشناسی، چیستی خود را پیدا کرده آموزان با کسب هویت و رسیدن به خباشد. نوجوانان و دانشدوره نوجوانی، مسئله هویت می

موزان آکند. بنابراین دانشهای مختلف بررسی میهای چندگانه نیز توانایی و استعداد افراد در زمینهو به آرامش خواهند رسید. هوش

 تداش ندخواه چشمگیری شغلی موفقیت دارند، در آینده و تصمیماتبا شناخت هوش، در جهت استعداد و توانایی خود گام برمی

 الشیچ دنبال به تواندمی حاضر متغیر دو است، خواهند رسید بنابراین استعداد شکوفایی ماحصل که درونی آرامش به نهایت در و

 باشد)نگارنده(. نوجوانان بین

 یا برجسته مفاهیم چندگانه، هوش که دارد اشاره رهبری با چندگانه هایهوش رابطه درباره ایدرمقاله( ۲۰۱۰)۱۸ویلسون

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

 .هستند هوش چندگانه

سال  ۱4تا  ۱۲های تخصصی بر هوش چندگانه نوجوانان ( درپژوهشی با موضوع تاثیر بازی۱۳۹۸آقابراری گاوزنی و صالحی)

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

آموزان های تخصصی در پرورش هوش چندگانه دانش(. لذا فرض صفر رد شد و این بدان معناست که بازیp >۰.۰۵باشد)می ۰.۰۵

 تاثیر مثبت و رابطه معنادار است.         

 ونهگ بدین نتیجه دانشجویان بین در هارسانه از استفاده و ملی هویت بین بررسی عنوان تحت پژوهشی ( در۱۳۹۱)ظروفی

 محل هب ملی هویت میزان است. همراه ملی هویت کاهش با اینترنت و موبایل ملی، هویت افزایش با تلویزیون که است شده حاصل

 داده اننش شده حاصل نتیجه اما است یکسان حدودا پسر و دختر انشجویاند بین در ندارد، بستگی تحصیالت میزان و سکونت

 باشد. می کمتر میانی هایترم به نسبت دارند قرار پایینی هایترم در که دانشجویانی بین که است

 دانشجویان در هویت هایسبک بر پذیریهویت آموزشی مدل تاثیر موضوع با پژوهشی در( ۱۳۹۸)رام، صالحی طریقت

  که رسیدند نتیجه این به ۹۸-۹7 تحصیلی مقطع در شهرری (ره) خمینی امام یادگار واحد اسالمی آزاد دانشگاه کارشناسی قطعم

 توانمی منظور بدین(. ۰.۰۵) داشت  وجود معنادار مثبت همبستگی دانشجویان هویت روی بر شده داده آموزش آموزشی، مدل

 دارد.  وجود معنادار رابطه هویت آموزشی ایهمدل و هویت هایسبک بین که کرد بیان

ایم، ضرورت انجام پژوهش آموزان بودههای چندگانه و سبک هویت دانشدر پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین هوش

 درمقطع آموزانهای چندگانه و هویت دانشی با عنوان بررسی هوشپژوهشهای گسترده تاکنون حاضر بدین است با وجود پژوهش

های مالحظه نگردید. بنابراین سوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا بین هوش تهران ۲۰ منطقه مدارس در متوسطه اول

 چندگانه و هویت دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟ 

 

                                                           
1. Wilson 
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 روش
ختر مقطع دوره آموزان دباشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل دانشروش پژوهش حاضر کمی و از نوع همبستگی می

نفر  44۹۸شهرری  ۲آموزان مدارس متوسطه اول ناحیه استان تهران، شهرری است. تعداد کل دانش ۲۰اول متوسطه منطقه 

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

 هاتحقیق داده این اند. درعنوان نمونه انتخاب شدهتهران، شهرری به ۲۰ای بین سه مدارس منطقهرحلهای چند متصادفی خوشه

ده های هویت گردآوری شهای چندگانه گاردنر و پرسشنامه سبکپرسشنامه، پرسشنامه هوش از ابزار استفاده میدانی و با شیوه به

 است. 

زیر مقیاس به  ۸تهیه شده است و دارای  ۱۹ش گاردنر توسط رابرت پنوارنهای چندگانه گاردنر: آزمون هوپرسشنامه هوش

جنبشی، میان فردی، درون گرایی)درون فردی(، و طبیعت گرایانه است. این  _بینایی، موسیقیایی، بدنی _ترتیب: کالمی، منطقی

گیرد. آزمون هوش چندگانه زه میعبارت یکی از انواع هوش مطرح شده توسط گاردنر را اندا ۱۰عبارت دارد که هر  ۸۰آزمون 

محدود  گروهی قابل اجرا است و نمره منفی ندارد. زمان اجرا ناگاردنر یک آزمون مداد کاغذی است که هم به صورت فردی و هم

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

 ۵۰عبارت مطرح شده و مجموع امتیاز هر بعد از هوش  ۱۰در نظر گرفته شده است. در هریک از ابعاد هوش، « ۵یاد=خیلی ز»

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

گزارش شده است. از سویی میزان  ۸۵/۰تا 6۱/۰ی زیر مقیاس ها به روش آلفای کرونباخ روایی مناسبی برخوردار است. ضرایب پایای

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

چرخش واریماکس نشان داد که هشت عامل تحلیل عاملی استفاده شد. اجرای تحلیل عاملی درباره آزمون هوش چندگانه با 

 (. ۱۳۹۱کنند )داوری بینا، درصد واریانس کل را تبیین می ۸۰4/6۳دهنده این پرسشنامه در مجموع تشکیل
  SPSS افزارنرم از آن پایایی تعیین برای باشد، کهمی سوال 4۵ شامل هویت هایسبک آزمون های هویت:پرسشنامه سبک

نباشد، روایی نیز نخواهد داشت. این آزمون دارای ضریب آلفای کرونباخ  ای که پایاشرط روایی است. پرسشنامه یاییپا .شد استفاده

 که شد؛ استفاده AMOS افزار نرم از بود، تاییدی و اکتشافی عاملی تحلیل شامل که پایایی تعیین برای می باشد. سپس ۹۰/۰

 آمد بدست مکنون سازه چهار ادامه در شد؛ ارزیابی مطلوب حاصل، نتیجه که گرفت قرار ارزیابی مورد آن گیریاندازه کفایت ابتدا

 سایر. گرفت قرار تایید مورد سوال۹ اجتماعی مولفه و سوال۱۱ فردی مولفه سوال،۱۲ ملی مولفه سوال،۱۳ مذهبی مولفه که

 هفت طیف یک دارای سوال هر آزمون این در. بودند برخوردار مناسبی میزان از نیز تاییدی عامل تحلیل در برازش هایشاخص

 البته باشد؛می( ۱=مخالف کامالا ،۲=مخالف ،۳=مخالف کمی ،4=ندارم نظری ،۵=موافق کمی ،6=موافق ،7=موافق کامالا )ای درجه

 نبی نمرات لذا .است  4۵ تا ۳۱۵نمره بین طیفی شامل نمرات مجموع نهایت، در. است معکوس دوم سوال در گذارینمره شیوه

 .باشد می باال هویت بیانگر ۳۱۵ تا ۲۲6 نمرات و متوسط هویت بیانگر ۲۲۵ تا ۱۳۵ نمرات پایین، هویت بیانگر۱۳4 تا 4۵

های بدست آمده برای بررسی فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون ها با توجه به نوع فرضیه و دادهجهت  تحلیل و تجزیه داده

 تفاده گردید.اس SPSS ۱6افزار گیری از نرمبا بهره
 

 نتایج
 سن افراد -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  

                                                           
2. Robevranert Pin 
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 باشد.فراوانی تجمعی می درصدفرادانی، درصد، نمایانگر فراوانی،. به بررسی سن اشاره کرده است ، ۱شمارهدر جدول 

 وضعيت پایه تحصيلی -۲جدول 

 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  

 

غیر تجمعی مت فراوانی، درصد، درصدفرادانی، فراوانی که نمایانگر است شده اشاره تحصیلی پایه وضعیت ،۲جدول شماره در

 باشد.می وضعیت پایه تحصیلی

 

 فراوانی هيستوگرام سن -۱نمودار

باشد. نتایج راوانی می، نمودار هیستوگرام سن نشان داده شده، محور افقی مقدار متغیر سن و محور عمودی ف۱در نمودار 

 سال قرار دارند. ۱۵تا  ۱۳های پژوهش در دامنه سنی حاصله بیانگر این است که بیشتر نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فراوانی هيستوگرام پایه تحصيلی -۲نمودار

راوانی ودی ف، نمودار هیستوگرام پایه تحصیلی نشان داده شده، محور افقی مقدار متغیر پایه تحصیلی و محور عم ۲در نمودار 

 پردازند.  های پژوهش در پایه تحصیلی هشتم به تحصیل میباشد. نتایج حاصله بیانگر این است که بیشتر نمونهمی
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 آمار توصيفی -۳جدول

  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 

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 

 

های توصیفی مربوط به متغیر سن و وضعیت پایه تحصیلی ارائه شده است. که نمایانگر تعداد ، شاخص۳در جدول شماره 

افراد مورد پژوهش، آیا خطایی در پژوهش صورت گرفته است که در اینجا مشکلی وجود ندارد، میانگین، نما، انحراف معیار، انحراف 

 ده، بیشترین داده و مجموع آن و درصدها پرداخته شده است.استاندارد، دامنه تغییرات، کمترین دا
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 های چندگانه و هویتهمبستگی بين هوش -۴جدول

  hoviat hosh 

hoviat 

Pearson Correlation 1 **.553 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 351 351 

hosh 

Pearson Correlation **.553 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 351 351 

 

 در جدولهای چندگانه و هویت رابطه معنادار وجود دارد. با توجه به فرضیه پژوهش که عبارت است از اینکه بین بین هوش

است که  ۰۰۰/۰حاصل شده  sigداده شده است. باتوجه به جدول نشان های چندگانه و هویتبین هوش ، همبستگی4شماره 

 های چندگانه وشود. بنابراین بین هوشجه فرض صفر رد و فرض خالف تایید میباشد در نتیمی ۰۵/۰کوچکتر از سطح معناداری 

 هویت رابطه معنادار وجود دارد.        

 زبانی و هویت -کالمی همبستگی بين هوش -۵جدول

  HOSHKALAMI hoviat 

HOSHKALAMI 

Pearson Correlation 1 **.586 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 351 351 

hoviat 

Pearson Correlation **.586 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 351 351 

 

ر دزبانی و هویت رابطه معنادار وجود دارد.  -با توجه به فرضیه فرعی فوق که عبارت است از اینکه بین بین هوش کالمی

باشد در نتیجه فرض می ۰۵/۰کوچکتر از سطح معناداری است که  ۰۰۰/۰حاصل شده  sig، نتایج نشان داد که ۵شماره جدول 

 زبانی و هویت رابطه معنادار وجود دارد.  -کالمی شود. بنابراین بین هوشصفر رد و فرض خالف تایید می

 ریاضی و هویت -منطقی همبستگی بين هوش -۶جدول

  hoviat HOSHRIAZI 

hoviat 

Pearson Correlation 1 **.563 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 351 351 

HOSHRIAZI 

Pearson Correlation **.563 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 351 351 
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ر دریاضی و هویت رابطه معنادار وجود دارد.  -با توجه به فرضیه فرعی فوق که عبارت است از اینکه بین بین هوش منطقی

باشد در نتیجه فرض می ۰۵/۰است که کوچکتر از سطح معناداری  ۰۰۰/۰حاصل شده  sig، نتایج نشان داد که 6شماره جدول 

 ریاضی و هویت رابطه معنادار وجود دارد.    -شود. بنابراین بین هوش منطقیصفر رد و فرض خالف تایید می

 فضایی و هویت -دیداری همبستگی بين هوش -۷جدول

  hoviat HOSHFAZAI 

hoviat 

Pearson Correlation 1 **.426 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 351 351 

HOSHFAZAI 

Pearson Correlation **.426 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 351 351 

 

ر دفضایی و هویت رابطه معنادار وجود دارد.  -با توجه به فرضیه فرعی فوق که عبارت است از اینکه بین بین هوش دیداری

باشد در نتیجه فرض می ۰۵/۰است که کوچکتر از سطح معناداری  ۰۰۰/۰حاصل شده  sig، نتایج نشان داد که 7شماره جدول 

 فضایی و هویت رابطه معنادار وجود دارد.         -شود. بنابراین بین هوش دیداریصفر رد و فرض خالف تایید می

 حرکتی و هویت -جنبشی همبستگی بين هوش -۸جدول

  hoviat HOSHJONBESHI 

hoviat 

Pearson Correlation 1 **.359 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 351 350 

HOSHJONBESHI 

Pearson Correlation **.359 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 350 350 

 

در د. ادار وجود دارحرکتی و هویت رابطه معن -با توجه به فرضیه فرعی فوق که عبارت است از اینکه بین بین هوش جنبشی

باشد در نتیجه فرض می ۰۵/۰است که کوچکتر از سطح معناداری  ۰۰۰/۰حاصل شده  sig، نتایج نشان داد که ۸شماره جدول 

 حرکتی و هویت رابطه معنادار وجود دارد.   -شود. بنابراین بین هوش جنبشیصفر رد و فرض خالف تایید می

 و هویت فردیميان همبستگی بين هوش -۹جدول

  hoviat HOSHMIANFARDI 

hoviat 

Pearson Correlation 1 **.463 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 351 351 

HOSHMIANFARDI 

Pearson Correlation **.463 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 351 351 
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ول در جدردی و هویت رابطه معنادار وجود دارد. فبا توجه به فرضیه فرعی فوق که عبارت است از اینکه بین بین هوش میان

باشد در نتیجه فرض صفر رد می ۰۵/۰است که کوچکتر از سطح معناداری  ۰۰۰/۰حاصل شده  sig، نتایج نشان داد که ۹شماره

 فردی و هویت رابطه معنادار وجود دارد. شود. بنابراین بین هوش میانو فرض خالف تایید می

 فردی و هویتن هوش درونهمبستگی بي -۱۰جدول

 

ماره شدر جدول فردی و هویت رابطه معنادار وجود دارد. ین بین هوش درونبا توجه به فرضیه فرعی فوق که عبارت است از اینکه ب

باشد در نتیجه فرض صفر رد و فرض می ۰۵/۰است که کوچکتر از سطح معناداری  ۰۰۰/۰حاصل شده  sigنتایج نشان داد که  ۱۰

 فردی و هویت رابطه معنادار وجود دارد.  شود. بنابراین بین هوش درونخالف تایید می

 گرا و هویتهمبستگی بين هوش طبيعت -۱۱جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

دول در جگرا و هویت رابطه معنادار وجود دارد. ی فوق که عبارت است از اینکه بین بین هوش طبیعتبا توجه به فرضیه فرع

باشد در نتیجه فرض صفر می ۰۵/۰است که کوچکتر از سطح معناداری  ۰۰۰/۰حاصل شده  sig، نتایج نشان داد که ۱۱شماره 

 یت رابطه معنادار وجود دارد.  گرا و هوشود. بنابراین بین هوش طبیعترد و فرض خالف تایید می

 همبستگی بين هوش موسيقيایی و هویت -۱۲جدول

 

 

 

 

 
 

  hoviat HOSHDARONFARDI 

hoviat 

Pearson Correlation 1 **.452 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 351 350 

HOSHDARONFARDI 

Pearson Correlation **.452 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 350 350 

  hoviat HOSHTABIATGARA 

hoviat 

Pearson Correlation 1 **.491 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 351 350 

HOSHTABIATGARA 

Pearson Correlation **.491 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 350 350 

  hoviat HOSHMOSIGHI 

hoviat 

Pearson Correlation 1 .090 

Sig. (2-tailed)  .091 

N 351 351 

HOSHMOSIGHI 

Pearson Correlation .090 1 

Sig. (2-tailed) .091  

N 351 351 
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ر جدول دفرضیه فرعی فوق که عبارت است از اینکه بین بین هوش موسیقیایی و هویت رابطه معنادار وجود دارد.  با توجه به

باشد در نتیجه فرض صفر می ۰۵/۰است که بزرگتر از سطح معناداری  ۰۹۱/۰حاصل شده  sig، نتایج نشان داد که ۱۲شماره 

 یایی و هویت رابطه معنادار وجود ندارد.  شود. بنابراین بین هوش موسیقتاییدو فرض خالف رد می

 همبستگی بين هوش و هویت مذهبی -۱۳جدول

  hosh HOVIATMAZHABI 

hosh Pearson Correlation 1 **.316 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 351 351 

HOVIATMAZ

HABI 

Pearson Correlation **.316 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 351 351 

 

در جدول وجه به فرضیه فرعی فوق که عبارت است از اینکه بین بین هوش و هویت مذهبی رابطه معنادار وجود دارد. با ت

باشد در نتیجه فرض صفر رد می ۰۵/۰است که کوچکتر از سطح معناداری  ۰۰۰/۰حاصل شده  sig، نتایج نشان داد که ۱۳شماره

 ویت مذهبی رابطه معنادار وجود ندارد.  شود. بنابراین بین هوش و هو فرض خالف تایید می

 همبستگی بين هوش و هویت مذهبی -۱۴جدول

  hosh HOVIATMELI 

hosh 

Pearson Correlation 1 **.507 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 351 351 

HOVIATMELI 

Pearson Correlation **.507 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 351 351 

 

در جدول رضیه فرعی فوق که عبارت است از اینکه بین بین هوش و هویت ملی رابطه معنادار وجود دارد. با توجه به ف

باشد در نتیجه فرض صفر رد می ۰۵/۰است که کوچکتر از سطح معناداری  ۰۰۰/۰حاصل شده  sig، نتایج نشان داد که ۱4شماره

 بطه معنادار وجود ندارد.  شود. بنابراین بین هوش و هویت ملی راو فرض خالف تایید می

 همبستگی بين هوش و هویت اجتماعی -۱۵جدول

  hosh HOVIATEJTEMAI 

hosh 

Pearson Correlation 1 **.529 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 351 351 

HOVIATEJTEMAI 

 

Pearson Correlation **.529 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 351 351 
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 در جدولرضیه فرعی فوق که عبارت است از اینکه بین بین هوش و هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد. با توجه به ف

باشد در نتیجه فرض صفر رد می ۰۵/۰است که کوچکتر از سطح معناداری  ۰۰۰/۰حاصل شده  sig، نتایج نشان داد که ۱۵شماره

 تماعی رابطه معنادار وجود ندارد.  شود. بنابراین بین هوش و هویت اجو فرض خالف تایید می

 همبستگی بين هوش و هویت فردی -۱۶جدول

  hosh HOVIATFARDI 

hosh 

Pearson Correlation 1 **.613 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 351 351 

HOVIATFARDI 

Pearson Correlation **.613 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 351 351 

 

در جدول فرعی فوق که عبارت است از اینکه بین بین هوش و هویت فردی رابطه معنادار وجود دارد.  با توجه به فرضیه

باشد در نتیجه فرض صفر رد می ۰۵/۰است که کوچکتر از سطح معناداری  ۰۰۰/۰حاصل شده  sig، نتایج نشان داد که ۱6شماره

 ه معنادار وجود ندارد.  شود. بنابراین بین هوش و هویت فردی رابطو فرض خالف تایید می

 

 گيریبحث و نتيجه
 آموزاندانش هویت با گاردنر چندگانه هایهوش بین آیا که است این پژوهش سؤال مهمترین شد بیان نیز قبالا که گونه همان

 پژوهش این در 4جدول شماره  در آمده دست به هایداده و تحلیل تجزیه از حاصل هاییافته دارد؟ وجود رابطه اول متوسطه دوره

  .وجود دارد داری معنی و مثبت رابطه آموزاندانش هویت و گاردنر چندگانه هایهوش زمینه در که داد نشان

 دارد وجود هاییتفاوت( اجرا روش و آماری نمونة جامعه، ازنظر) گرفته انجام هایپژوهش سایر و پژوهش این بین اگرچه

 در ،(۱۳۹۳)همکاران  و آبادی نجف نادی ازجمله. دارد همخوانی گرفته انجام هایوهشپژ با پژوهش این از حاصل هاییافته ولی

 وجود دارعنیم مثبت همبستگی هیجانی هوش با فردی میان زبانی، موسیقیایی، هوش بین که یافتن دست نتیجه این به تحقیقی

و  دارد وجود معناداری رابطه هویت هایسبک و گادرنر چندگانه هایهوش بین که داد نشان نتایج نیز پژوهش این در. دارد

، فردیحرکتی، هوش میان -فضایی، هوش جنبشی -ریاضی، هوش دیداری -زبانی، هوش منطقی -های کالمیهمچنین بین هوش 

گرا و هویت رابطه معناداری وجودو دارد. اما بین هوش موسیقیایی و هویت رابطه معناداری وجود فردی، هوش طبیعهوش درون

 ندارد. 

 رفتمی انتظار که پرداخت، هیجانی هوش و چندگانه هایهوش بین ارتباط بررسی به که پژوهشی در ،(۲۰۰6)۲۰شرر

 ریاضی هوش و باال رابطه هم زبانی هوش. آوردبدست  هیجانی هوش با فردیمیان و فردی درون هایهوش بین ارتباط بیشترین

 هوش با ار ارتباط کمترین موسیقی و بدنی، فضایی، گرایانه،طبیعت هایهوش. تندداش هیجانی هوش با متوسط سطح در ارتباطی

ست ا مشابه حاضر پژوهش با باشدمی هاهوش بین سنجش و تشخیص دنبال با که جهتی بررسی از مورد داشتند، پژوهش هیجانی

حرکتی، هوش  -ایی، هوش جنبشیفض -ریاضی، هوش دیداری -زبانی، هوش منطقی -های کالمیو در این پژوهش بین هوش 

گرا و هویت رابطه معناداری وجودو دارد. اما بین هوش موسیقیایی و هویت رابطه فردی، هوش طبیعفردی، هوش درونمیان

معناداری وجود ندارد. همچنین بین هوش با هویت مذهبی، هویت ملی، هویت اجتماعی و هویت فردی نیز رابطه وجود داشته 

 است. 

                                                           
1- Sherer 

http://www.psyj.ir/


 43 -55، ص  1399 ، پاییز23فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 شده حاصل نتیجه خود بهسازی در موثر عوامل و اجتماعی و فردی هویت عنوان با پژوهشی در ،(۱۳۹۵) همکاران و یوسفی

 نیطوال مدتی برای رهبری وکنترل هدایت خودآغازی، ها،مهارت آگاهانه توسعه معنی به که خودبهسازی برای که است گونه بدین

 خود، شناختن برای تالش و اجتماعی مقایسه خود، به خدمت سوگیری دی،خودکارآم خودآگاهی، هایفزاینده از تواندمی است

 هبهر معنویت و دینی بعد پرورش و موقعیتی عوامل از گیریبهره ارزشمندی، و تعهد احساس تنظیمی، خود و سازی خودنمایان

 ینب بررسی رابطه و سنجش الدنب به پژوهش هر دو که باشدمی این در بررسی مورد پژوهش با حاضر پژوهش هایشباهت گرفت،

باشد و نتایج بیان می بررسی مورد پژوهش و حاضر پژوهش در معنادار رابطه وجود دیگر جهتی از و باشندمی هویت هایسبک

                          کند که در پژوهش حاضر  بین هوش و هویت مذهبی، هویت ملی، هویت اجتماعی و هویت فردی نیز رابطه وجود داشته است.             می

(، در پژوهشی با عنوان رابطه هویت و هوش معنوی بر خالقیت به این نتیجه رسیدند که با توجه ۱۳۹۹صالحی و قدوسی)

بود و بین هویت و هوش معنوی رابطه معناداری وجود  ۰.۲۳۸و  ۰.۰۰۱در تحلیل واریانس برابر با  sigبه نتایج بدست آمده نمره 

باشد اما نشان داده شد که همانطور ن هویت و خالقیت رابطه وجود ندارد. پژوهش حاضر با این تفاوت که دو متغیری میدارد اما بی

که در پژوهش صالحی بین هویت و هوش معنوی رابطه وجود دارد، بین هویت و هوش چندگانه نیز رابطه وجود دارد و در تبین 

 -فضایی، هوش جنبشی -ریاضی، هوش دیداری -زبانی، هوش منطقی -ای کالمیههای فرعی نتایج نشان داد بین هوش فرضیه

گرا و هویت رابطه معناداری وجودو دارد. اما بین هوش موسیقیایی و فردی، هوش طبیعفردی، هوش درونحرکتی، هوش میان

ی و هویت فردی نیز رابطه هویت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین هوش با هویت مذهبی، هویت ملی، هویت اجتماع

   وجود داشته است.                                    

 که به خودشناسی و شناخت است جامعه سطح در اهمیتی حائز موضوع هویت که گفت توانیپژوهش م نیا جیدر تبیین نتا

 باشد،افراد جامعه می برتر هوش تشخیص دنبال به بروزیست که موضوع نیز چندگانه هایهوش شود،چیستی خود منجر می

 برای دوره نوجوانانی باشد که به خودشکوفایی آنان منجر شود.   چالشی دنبال به تواندمی حاضر بنابراین هر دو متغیر

ها، عدم تمرکز آنها حین انجام آزمون است. از پیشنهاداتی که  های پژوهش شامل سرسری پر کردن پرسشنامهمحدودیت

توان به اجرای پژوهش در مقاطع تحصیلی دیگر، جنسیت مخالف و جامعه آماری اهنمای پژوهشگران باشد میمطرح است تا ر

سازی والدین و نوجوانان از اهمیت کسب هویت و شناخت استعداد و هوش تخصصی خود آنها، برگزاری دیگر، همچنین آگاه

 های آموزشی و... اشاره کرد.کارگاه

. 
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