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چکيده
زمینه :پژوهش بر مبنای نظریه هوش چندگانه گاردنر استواراست که براساس آن میتوان روشها و محتوای مواد
آموزشی رادر فرایند یاددهی-یادگیری با نوع وسطح هوشی دانشجویان هماهنگ کرد .هدف :پژوهش حاضر به
منظور ساخت و هنجاریابی آزمون هوش چندگانه گاردنر انجام گرفته است .روش :نمونه آماری شامل 888
دانشجو در مقطع کارشناسی رشتههای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن در نیم سال دوم سال تحصیلی
 8982 -29است که به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای چندمرحلهای انتخاب شده است .ابزار پژوهش براساس
نظریه گاردنر و پیشینه پژوهش و در مواردی نیز با استفاده از برخی پرسشنامههای موجود ساخته شد .ضریب
اعتبار آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هر یک از انواع هوش بین  9/669تا  9/894به دست آمد.
روایی سازه پرسشنامه براساس تحلیل مولفههای اصلی با چرخش واریماکس انجام گرفت .یافتهها :نتایج حاصل
از این پژوهش نشان داد که  -8این آزمون از روایی و اعتبار قابل قبول برخوردار است -9.آزمون  tگروههای
مستقل نشان داد که جز در مورد هوش بدنی -جنبشی بین دختران و پسران تفاوت معنیدار وجود ندارد -9 .برای
هر یک از انواع هوش گاردنر جدول نرم براساس نمرههای هوشبهر انحرافی ( )sd=85 ،M=899برای هر دو
جنس محاسبه و تنظیم شد .بحث و نتیجهگیری :با استفاده از این ابزار میتوان انواع هوش دانشجویان را شناسایی
کرد و این امر میتواند آغازی برای برنامهریزی و تصمیمگیریهای آینده در امر تعلیم و تربیت باشد.
واژگان کليدی :اعتبار ،روایی ،گاردنر ،نرم ،هوش ،هوش چندگانه.

 -1این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان« هنجاریابی آزمون هوش چندگانه گاردنر درمورد دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد رودهن» است که بودجه آن از اعتبار معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن تامین شده است.
 -2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،گروه مشاوره( ،نویسنده مسوول)Rezakhani@riau.ac.ir .
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مقدمه
ویژگیهای انسان ،به ویژه هوش 8و فعالیتهای هوشمندانه همواره مورد توجه روان شناسان،
عصبشناسان و دستاندرکاران تعلیم و تربیت بوده است .روانشناسان و صاحبنظران مختلف
از دیدگاههای متفاوت به تعریف ،طبقهبندی و سنجش هوش پرداختهاند .اگر چه تا سالها پیش
منظور از «هوش» ،هوش عقالنی یا منطقی بود (طباطبایی8988 ،؛ دیکینسون ،)8228 ،امروزه در
تعریف هوش به موارد دیگری اشاره میشود .به طور مثال ،مایر ،)9999( 9هوش را توانایی
استدالل انتزاعی میداند که مستلزم انتقالهای ذهنی 9است و براساس قوانین تثبیت شده انجام
میگیرد .به نظر استرنبرگ ،)8221( 4هوش ،متشکل از تواناییهای ذهنی الزم برای سازگاری،
انتخاب و شکلدادن به هر نوع بافت محیطی و انعطافپذیری در موقعیتهای چالشانگیز است
(به نقل از ناسل .)9994 ،اما ،گاردنر )9999( 5هوش را یک ظرفیت زیستشناختی برای تحلیل
اطالعات مختلف به وسیله انواع روشهای خاص میداند .بنابراین ،میتوان گفت که هوش
بهطورکلی ،دربرگیرنده ظرفیت تفکر و برنامهریزی ،خالقیت ،سازگاری ،حل مسأله ،تامل
کردن ،تصمیم گیری و یادگیری است (نوبل.)9999 ،
امروزه ،پژوهشگران انواع مختلف هوش را شناسایی و کاربردهای آن را در زندگی انسان
مشخص کردهاند .روانشناسان معتقدند عملکرد متفاوت افراد به دلیل دارا بودن انواع متفاوت
هوش است که در زندگی آنان نقش تعیینکنندهای دارد (طباطبایی .)8988 ،با وجود این،
عوامل متعددی مانند وراثت و محیط (بیابانگرد ،)8929 ،سن (منگال ،)9999 ،جنسیت (شعاری
نژاد ،)8985 ،نژاد و ملیت (راست و گلومباک ،)8282 ،خانواده ،معلم و محیط آموزشگاهی
(کار ،9994 ،ترجمه شریفی و همکاران )8985 ،در توانایی و به فعل درآوردن هوش تاثیر
1. intelligence
2. Mayer
3. mental transformations
4. Sternberg
5. Gardner
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دارند .با پیدایش روانشناسی شناختی و سازندهنگر ،آموزش به جای اینکه تنها به انتقال دانش
از یاددهنده به یادگیرنده محدود شود ،یادگیرنده خود میتواند آفریننده دانش ،مهارت و
ساختارهای شناختی خود باشد .بنابراین یادگیری زمانی تحقق مییابد که یادگیرنده بتواند بین
حقایق عینی و مفاهیم بنیادی ارتباط متقابل برقرار کند (شریفی .)8985 ،منگال نیز معتقد است
نتایج یادگیری تحت تأثیر ماهیت و کیفیت روشهایی است که برای آموزش و یادگیری
مطالب خاص به کار میرود .به همین دلیل ،امروزه تمرکز آموزش به جای ارایه صرف
برنامه های آموزشی یا چگونگی مدیریت کالس به تربیت افرادی با انگیزه و راهبردی تغییر
کرده است (پاریس و وینوگرید .)9998 ،8پژوهشگران نشان دادهاند که عالوه بر هوش و
استعدادهای ذهنی ،خصایص هیجانی و مهارتهای اجتماعی نیز در سازماندهی فرایند
یادگیری نقش اساسی دارند (کلنوسکی .)9999 ،9باتوجه به اهمیت هوش در زندگی انسان و
توجه به اینکه هوش یک سازه فرضی و مفهومی انتزاعی است که براساس عملکرد افراد قابل
تشخیص است (مارنات ،9999 ،ترجمه شریفی و نیکخو ،)8929 ،نظریه پردازان مختلف به این
مقوله پرداخته اند .به طورمثال ،براساس نظریه یادگیری ،هوش ،قابل انعطاف و تعلیم پذیر است
و می توان هوش و دیگر مهارتهای افراد را تغییر داد (استرنبرگ و همکاران ،ترجمه بابازاده،
 .)8929هورن و کتل ( )8269و هب ( )8219از طرفداران نظریه عصبی -زیستی ،دو نوع هوش
سیال و متبلور؛ و هوش  Aو  Bرا معرفی کردند (به نقل از بهرامی .)8981 ،ترستون ()8298
نظریه چندعاملی را مطرح کرد و معتقد بود هوش از هفت عامل که او آن ها را توانایهای اولیه
ذهنی مینامید تشکیل شده است (به نقل از شریفی 8929 ،الف) .به نظر گیلفورد هوش از سه
مولفه عملیات ،محتوا و فرآورده و تعدادی خرده مولفه یا فعالیت تشکیل شده است که در
مجموع  889عامل را به وجود میآورند (سیف8929 ،؛ شریفی8929 ،ب) .در نظریه چندعاملی
ثرندایک هوش به سه دسته هوش انتزاعی ،هوش اجتماعی و هوش عملی تقسیم شده است
1. Paris&Winograde
2. Klenowski
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(حاجی حسینی نژاد و بالغی زاده .)8988 ،کتل عامل کلی هوش ( )gرا به دو عامل یعنی هوش
سیال 8و هوش متبلور 9تجزیه کرد (شریفی 8929 ،الف) .براساس نظریه هوش چندگانه

9

گاردنر ،هوش یک سازه واحد و یکپارچه نیست بلکه چند توانایی مختلف و مجزا در ترکیب با
یکدیگر هوش را تشکیل میدهند (گاردنر .)8222 ،به اعتقاد گاردنر هر انسان طبیعی دارای
هفت نوع هوش است که عبارتند از هوش زبانی -کالمی ،4هوش منطقی -ریاضی ،5هوش
دیداری -فضایی ،6هوش موسیقیایی ،1هوش بدنی -جنبشی ،8هوش بین فردی ،2هوش درون
فردی .89او بعدها ( )9996 ،8222هوش طبیعتگرایی 88و هوش وجود گرایی 89را نیز به انواع
هوش افزود .در هوش زبانی -کالمی ،زبان به عنوان ابزاری برای حفظ و یادآوری اطالعات
بهکارمی رود .نویسندگان ،شعرا ،وکال و سخنوران دارای سطح باالیی از این هوش هستند.
هوش منطقی -ریاضی دربرگیرنده تحلیل منطقی مشکالت و بررسی مسایل علمی است که به
درک انتزاعی روابط کمک میکند (اسمیت .)9998 ،89دانشمندان ،مهندسان ،حسابداران و
برنامهنویسان کامپیوتر از این هوش در سطح باال برخوردارند (چاپمن .)9992 ،84هوش
دیداری -فضایی شامل توانایی حل مسأله از طریق دستکاری و ایجاد تصاویر ذهنی و اندیشیدن
از راه تجسم دیداری است (شریفی .)8984 ،هنرمندان ،طراحان ،پیکرتراشان و عکاسان دارای
سطح باالیی از این هوش هستند (چاپمن .)9992 ،هوش موسیقیایی ،توانایی در آهنگ سازی
1. fluent
2. christalized
)3. Multiple Intelligence (MI
4. Linguistic intelligence
5. logical- mathematical intelligence
6. Spatial- Visual intelligance
7. Musical intelligence
8. Bodily – Kinesthetic intelligence
9. Interpersonal intelligence
10. Intrapersonal intelligence
11. Naturalistic intelligence
12. Existential intelligence.
13. Smith
14. Chapman
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ودرک الگوهای موسیقی ،مهارت در اجرا و لذت بردن از موسیقی است (اسمیت.)9998 ،
موسیقیدانان ،آهنگسازان ،مهندسان و خوانندگان ازسطح باالی هوش موسیقیایی برخوردارند.
هوش بدنی -جنبشی شامل توانایی استفاده ماهرانه از حرکات بدنی و کارکردن با اشیاء است.
هنرپیشه ها ،ورزشکاران ،سربازان ،آشپزها و ماجراجویان دارای سطح باالیی از این هوش هستند
(چاپمن .)9992 ،هوش درون فردی شامل توانایی شخص برای درک انگیزهها و احساسات
دیگران و در نتیجه برقراری ارتباط مؤثر با آنان است (گاردنر .)8222 ،مشاوران ،بازاریابان،
رهبران مذهبی و سیاسی و معلمان دارای هوش بین فردی سطح باالیی هستند (شریفی.)8984 ،
هوش دورن فردی شامل توانایی فهم و درک خود (نیازها ،هیجانها و تواناییها) و به
کارگیری این شناخت جهت اهداف شخصی زندگی است (گاردنر .)8222 ،دانشمندان،
دارندگان مشاغل آزاد و مشاوران از هوش درون فردی باال برخوردارند (آرمسترانگ،8258 ،
ترجمه صفری .)8984 ،هوش طبیعت گرایی شامل توانایی تشخیص و طبقه بندی پدیدههای
طبیعی و همچنین کارکردن به شیوهای مؤثر در طبیعت است (گاردنر .)8222 ،دانشمندان علوم
طبیعی ،زیست شناسان ،پرورشدهندگان گیاهان و جانوران از این هوش در سطح باالیی
برخوردارند (آرمسترانگ ،8258 ،ترجمه صفری .)8984 ،هوش وجودگرایی به عنوان یکی از
روشهای چندگانه شناخت و یکپارچگی زندگی درونی (ذهنی و معنوی) با زندگی بیرونی در
جهان تلقی میشود (آندرسون ،9999 ،به نقل از رزمجویی.)8982 ،
بدین ترتیب گاردنر با بیان اینکه هوش دارای انواع گوناگون است و تأکید بر این واقعیت
که انسان دارای نیمرخهای هوشی متفاوت است ،چالشهای فکری -نظری و عملی گستردهای
را در نظام آموزشی به وجود آورد (مهرمحمدی .)8985 ،به نظر گاردنر ( ،)9994اگر چه افراد
از انواع هوش چندگانه برخوردارند ،اما هر فرد برای پرورش یک یا چند نوع از این تواناییها
آمادگی بیشتری دارد .شریفی ( )8984در پژوهشی به مطالعه مقدماتی نظریه هوش چندگانه
گاردنر در زمینه موضوعهای درسی و سازگاری دانشآموزان پرداخت است .برخی نتایج این
پژوهش نشان داد که بین انواع گوناگون هوش چندگانه با دروس مرتبط با هریک از انواع
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هوش همبستگی معنادار از ضعیف تا متوسط وجوددارد .همچنین انواع هوش مطرح شده در
نظریه گاردنر کامالً از هم مستقل نیستند .در پژوهش دیگری اسحاقنیا ( )8986رابطه بین
رشتههای تحصیلی و هوش چندگانه با نگرش نسبت به رشتههای تحصیلی در دانشآموزان
پیش دانشگاهی شهر تهران را مورد بررسی قرار داد .نتایج این پژوهش نشان داد که بین هوش
منطقی -ریاضی ورشته تحصیلی ریاضی -فیزیک؛ و بین هوش طبیعت گرایانه و رشته علوم
تجربی رابطه معنادار وجود دارد .اما بین هوش زبانی و رشته علوم انسانی رابطه معناداری یافت
نشد .همچنین بین همه انواع هوشچندگانه همبستگی ضعیف تا متوسط وجود دارد .تفاوتهای
فردی در یادگیری ناشی از وجود تفاوت در حوزههای مختلف هوشی است (گاردنر.)8229 ،
در این راستا بنت و بنت 8در یک پژوهش از دانشآموزان خواستند نمراتشان را در هوش های
شش گانه گاردنر ارزیابی کنند .نتایج نشان داد پسران درسه هوش منطقی -ریاضی ،دیداری-
فضایی و بدنی -جنبشی نمرههای خود را باالتر ارزیابی میکنند (به نقل از فورنهام و وارد،9
 .)9998نظریه هوش چندگانه پیشنهاد میکند که به یاددهندگان بیاموزند در فرایند یاددهی-
یادگیری از انواع راهبردهای آموزشی استفاده کنند .بنابراین ،یاددهنده باید تواناییهای هوشی
و استعدادهای هر دانشجو را بشناسد (گاردنر .)8222 ،نتایج پژوهش خسروی الحسینی ()8985
نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی و انواع هوش چندگانه و همچنین بین سبکهای
یادگیری و هوش چندگانه همبستگی وجود دارد .در روانشناسی یادگیری برای آموختن
مطالب روشهای مختلفی ارایه شده است .سبکهای یادگیری و آموزش ،رفتارهایی هستند
که یاددهندگان و یادگیرندگان درفرایند یادگیری نشان میدهند (هیمیلیچ ونورلند.)9999 ،9
ماسن ( ) 9991در یک پژوهش اثر بخشی تدریس براساس نظریه گاردنر را مثبت ارزیابی کرد.

1. Bennett & Bennett
2. Furnham & Ward
3. Heimilich & Norland
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اُکانل ) 9992( 8نیز در یک پژوهش نشان داد که کاربست نظریه گاردنر در آموزش
دانشآموزان دبیرستانی مؤثر است.
به نظر میرسد ماهیت جهانی شدن و چالشهای آن ،پدیده پیچیدهای است که ابعاد
مختلف زندگی اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی انسان را تحت تاثیر قرار میدهد .پیشرفت علم،
شناسایی ویژگیهای انسان و همگامی با پویاییها ،تغییرات چشمگیری را در برنامههای
آ موزشی کشورها به وجود آورده است .شاید بتوان یکی از وظایف دانشگاه ها را تربیت نیروی
انسانی خالق وکارآمد دانست .بنابراین ،فرایند پذیرش ،آموزش و فارغالتحصیلی دانشجویان،
توجه به کیفیت آموزشی ،عملکرد و پیشرفت تحصیلی از اهمیت خاصی برخوردار است .یکی
از نگرانیهای نظام آموزشی ،افت و شکست تحصیلی است .افت تحصیلی از یک سو ،موجب
رشد هویت شکست (گالسر )9996 ،9و از سویی دیگر ،موجب به هدر رفتن بسیاری از منابع
مادی و اجتماعی و یا بروز برخی از مشکالت روانی میشود (دوی و ولز .)9996 ،9با توجه به
مطالب باال ،الزم است یاددهنده بتواند انواع هوش و تواناییهای ذهنی و شناختی یادگیرنده را
براساس نظریه گاردنر در ارتباط با انواع سازههای هوش شناسایی کند .براین اساس یاددهنده
میتواند شرایط و تجارب الزم را برای رشد و پرورش مهارتهای یادگیرنده فراهم کند .تحقق
این هدف مستلزم وجود ابزاری برای سنجش و شناسایی انواع هوش و استعدادهای ذهنی
یادگیرندگان است که با فرهنگ جامعه ایران منطبق باشد .زیرا اگر هوش را تعامل بین مسایل
زیستی و شرایط یادگیری در بافت فرهنگی خاص بدانیم (دیکینسون ،)8228،4با توجه به اینکه
فرهنگهای مختلف برای تعامل اجتماعی ،زبان ،ریاضیات ،حافظه ،هماهنگیهای حرکتی یا
سایر حوزهها به مهارتهای خاص نیاز دارند ،درمییابیم که در فرهنگهای مختلف ،سازگاری
مستلزم تواناییهای متفاوتی است .درنتیجه افرادی که در یک فرهنگ ،با هوش تلقی میشوند
1. O’Connel
2. Glasser
3. Davey & Wells
4. Dikinson
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ممکن است دارای استعدادهایی باشند که در فرهنگی دیگر باهوش محسوب نشوند (ماسن و
همکاران ،ترجمه یاسایی .)8989،در این راستا ،برای سنجش انواع هوش چندگانه پرسشنامههای
مختلفی ساخته شده است .از جمله این ابزارها میتوان به آزمونهای هوش چندگانه کودکان
نانسی فیرز ،8هوش چندگانه والتر مکنزی 9و پرسشنامه هوش چندگانه هارمز و دوگالس 9اشاره
کرد .با توجه به اینکه درباره استفاده نابجا از آزمونها ،سوگیریهای فرهنگی و استفاده از
آزمونهایی که روایی کافی ندارند ،انتقادهای زیادی وارد شده است (مارنات ،9999 ،ترجمه
شریفی و نیکخو ،)8929 ،سیاستگزاران باید برنامههایی را توسعه دهند که بین توانمندیها و
استعدادهای افراد و نقشهای آزمون در موقعیتهای تحصیلی ،شغلی و اوقات فراغت
هماهنگی برقرار باشد (کار ،9994 ،ترجمه شریفی و همکاران .)8985 ،زیرا ،بیتردید بخش
بزرگی از صاحبان مشاغل تخصصی ،مدیران و صاحبنظران آینده جامعه از میان دانشجویان
خو اهند بود .بنابراین ،استفاده از ابزار مناسب برای سنجش هوش چندگانه دانشجویان به
برنامهریزان آموزشی ،مسووالن و استادان دانشگاه کمک میکند تا به هوش دانشجویان به
صورت یک طیف نگاه کنند و با استفاده از نتایج اجرای این آزمون از سطح هوش چندگانه
دانشجویان آگاهی یابند و روشهای آموزشی را با نیازها و تواناییهای آنان هماهنگ کنند.
استفاده از این نظریه به استادان کمک میکند تا تجارب آموزشی متنوع و مختص به هر
دانشجو را برای آنان فراهم کنند ،همچنین موجب بهبود سطح ارتباطات بین فردی ،میان فردی
و فرهنگی استادان میشود (ویلسون .)8228 ،4از سوی دیگر ،دانشجویان میتوانند نسبت به
استعدادها و عالیق خود شناخت بیشتری پیدا کنند و از آینده تحصیلی و شغلی خود دورنمایی
بهتر داشته باشند .در این ارتباط ،فورنهام و وارد ( )9998در پژوهش خود از 969دانش آموز
خواستند تا خودشان را در 89حوزه (از جمله شیوایی کالم ،پذیرش دیگران و )....ارزیابی کنند.
1. Nancy Fairs
2. Walter Mckenzie
3. Harms & Douglas
4. Wilson

ساخت و هنجاریابی آزمون هوش چندگانه گاردنر

081

نتایج نشان داد پسران ،هوشهای کالمی وعملی خود را باالتر از دختران ارزیابی میکنند در
حالی که در زمینه هوش اجتماعی تفاوتی بین دو جنس دیده نشد .اطمینان فرد به تواناییهای
خود ،انجام کارها را تسهیل میکند اما افرادی که از این اطمینان برخوردار نیستند احساس
ناشایستگی و به احتمال شکست خواهند داشت (استیپیک .)9999 ،8نتایج پژوهش ارجمند
( )8981نشان داد که بین انواع هوش چندگانه گاردنر و رشتههای تحصیلی در دانشگاه
هماهنگی وجود ندارد و نیز هماهنگی بین هوش و رشته تحصیلی در بیشتر موارد منجر به
نگرش مثبت نسبت به رشته تحصیلی میشود.
بدین ترتیب برای رسیدن به هدفهای فوق ،هنجاریابی ابزار سنجش معتبر و روا که با
اجرای آن بتوان انواع هوش دانشجویان را شناسایی کرد ،امری اجتنابناپذیر است .این پژوهش
با هدف گردآوری ،ساخت و هنجاریابی آزمون هوش چندگانه گاردنر به منظور سنجش و
تشخیص سطح هوشی دانشجویان کارشناسی رشتههای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رودهن انجام شده است.
پرسشهای پژوهشی موردنظر به شرح زیر است -8 :هریک از انواع هوش چندگانه
گاردنر که در این پژوهش ساخته میشود تا چه اندازه در مورد دانشجویان مورد مطالعه از
اعتبار الزم برخوردار است؟  -9هر یک از انواع هوش چندگانه گاردنر در مورد دانشجویان
مورد مطالعه تا چه اندازه از روایی برخوردار است؟  -9آیا میان دانشجویان دختر و پسر جامعه
مورد مطالعه از نظر انواع هوش گاردنر تفاوت معنیدار وجود دارد؟  -4نرم یا هنجار مناسب
برای سنجش انواع هوش نظریه گاردنر برای دانشجویان در جامعه مورد مطالعه چگونه است؟

روش پژوهش
این پژوهش به منظور ساخت و هنجاریابی آزمون هوش چندگانه گاردنر براساس اصول
روانسنجی کالسیک انجام گرفته است .جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان
1. Stipek
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کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن در رشتههای مختلف تحصیلی است که در نیم
سال دوم سال تحصیلی  8982 – 29به تحصیل اشتغال داشتهاند (این تعداد  89869نفر است) .از
این جامعه نمونهای به حجم  888نفر (968دختر و  459پسر) با روش تصادفی طبقهای چند
مرحله ای انتخاب شد .نخست تعداد دانشجویان هر رشته به تفکیک جنس که برای نیمسال دوم
سال تحصیلی  8982-29ثبت نام کرده بودند ،مشخص شد .رشتههای تحصیلی بر حسب شباهت
احتمالی محتوای مواد درسی ،در هر یک از انواع هوش گاردنر طبقهبندی شدند (در بین
رشتههای تحصیلی ،رشتهای که به لحاظ محتوای درسی به هوش موسیقیایی شباهت داشته
باشد ،وجود نداشت .بنابراین ،هیچ رشته تحصیلی در هوش موسیقیایی قرار نگرفت) .به دلیل
تفاوت تعداد رشتهها و دانشجویان موجود در رشتههای مرتبط با هر یک از انواع هوش ،از
روش نمونه گیری نامتناسب با حجم جامعه در هر طبقه استفاده شد .سپس تعدادی رشته به طور
تصادفی انتخاب شد و با توجه به تعداد کالسهای ثبت نام شده در هر رشته ،کالسهایی به
طور تصادفی انتخاب شدند که از نظر تعداد دانشجویان دختر و پسر تفاوت فاحشی نداشتند.این
اطالعات در جدول 8نشان داده شده است.
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جدول .1رشتههای تحصيلی انتخاب شده و فراوانی دانشجویان دختر وپسر در هریک از انواع
هوش گاردنر
ردیف

انواع هوش

8

زبانی -کالمی

9

منطقی -ریاضی

9

تجسمی -فضایی

4

جنبشی -جسمانی

5

بین فردی

6

درون فردی

1

طبیعتگرایی

8

وجودگرایی

رشتههای تحصیلی
زبان و ادبیات فارسی ،زبان و ادبیات انگلیسی،
مترجمی زبان انگلیسی
آمار (پیوسته و ناپیوسته) ،حسابداری (پیوسته و
ناپیوسته)

تعداد دختران

تعداد پسران

68

48

45

62

مهندسی عمران -عمران (پیوسته و ناپیوسته)،
مکانیک -مکانیک در طراحی جامدات،
مهندسی معماری ،مکانیک ماشینهای

99

892

کشاورزی ،علمیکاربردی معماری
تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت و
برنامهریزی)

6

82

علوم اجتماعی -برنامهریزی اجتماعی ،علوم
اجتماعی -خدمات اجتماعی ،علوم تربیتی-
مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،روان شناسی-

19

44

اصالح و تربیت
روان شناسی -روان شناسی بالینی ،روان
شناسی -روان شناسی عمومی ،راهنمایی و

61

99

مشاوره
مهندسی تولیدات گیاهی -گرایش باغبانی،
محیط زیست ،مهندسی کشاورزی -زراعت و
اصالح نباتات -زراعت ،مهندسی کشاورزی-
خاکشناسی (خاک و زراعت) ،زیست شناسی

48

41

عمومی ،خاکشناسی (خاک و منابع طبیعی و
محیط زیست)
علوم سیاسی ،فقه و حقوق اسالمی

94

52
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در تدوین پرسشنامه ،ابتدا براساس مطالعه پیشینه پژوهش ،برخی پرسشنامههایی که توسط
پژوهشگران و صاحب نظران مختلف در مورد هوش چندگانه گاردنر تدوین یا در پژوهشهای
مختلف به کار بسته شده بود ،جمعآوری شد .پرسشنامههایی که در این پژوهش مورد استفاده
قرار گرفتند به شرح زیر است :پرسشنامههای دوگالس ( ،)9999چیسلت و چاپمن (،)9995
مکنزی ( ،)8222ایوانکو ( )8228و رابرت پنوران .سپس از بین پرسشهای این پرسشنامهها،
پرسشهایی که با فرهنگ ایران تطبیق داشت ،مواردی انتخاب شد و در برخی موارد نیز ،برای
انطباق سوالها با شرایط فرهنگی ایران ،تغییراتی در آنها داده شد .همچنین ،پژوهشگر تعدادی
پرسش در مورد هوش وجودگرایی براساس نظریه گاردنر و تعریفهای مطرح شده توسط
پیروان نظریه او تدوین کرد .بدین ترتیب فرم اولیه پرسشنامه برای ابعاد  2گانه هوش گاردنر
(زبانی -کالمی با  98پرسش ،منطقی -ریاضی با  95پرسش ،دیداری -فضایی با  98پرسش،
بدنی -جنبشی با  94پرسش ،موسیقیایی با  91پرسش ،بین فردی با  96پرسش ،درون فردی با
 92پرسش ،طبیعت گرایی با  95پرسش ،وجودگرایی با  92پرسش) شامل  944پرسش چهار
گزینهای (کامالً موافقم ،تا اندازهای موافقم ،تا اندازهای مخالفم ،کامالً مخالفم) تدوین شد .در
همه پرسشها به گزینه کامالً موافقم نمره  4و به گزینه کامالً مخالفم نمره  8تعلق میگیرد.
پرسشنامه در مورد یک گروه نمونه  899نفری اجرا شد .برای محاسبه ضریب اعتبار اولیه هر نه
مقیاس ،جداگانه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و سوالهای هر یک از انواع هوش که
ضریب همبستگی آنها با نمره کل آن از نظر آماری معنیدار نبود حذف شد .در این مرحله 46
پرسش نامناسب حذف شد و پرسشنامه شامل  828پرسش برای اجرا درگروه نمونه اصلی آماده
شد .این اطالعات در جدول  9نشان داده شده است.
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جدول  .2تعداد مادهها وضریب آلفای کرونباخ درمورد هر یک از انواع هوش ،پس از حذف
پرسشهای نامناسب
انواع هوش

تعداد پرسشهای باقیمانده

ضریب آلفای کرونباخ

زبانی -کالمی

99

9/892

منطقی -ریاضی

86

9/859

دیداری -فضایی

94

9/888

بدنی -جنبشی

82

9/849

موسیقیایی

96

9/298

بین فردی

95

9/849

درون فردی

88

9/849

طبیعتگرایی

99

9/859

وجودگرایی

95

9/852

تجزیه و تحلیل پرسشنامه پس از اجرای آن در مورد گروه نمونه و با استفاده از روش
روانسنجی کالسیک انجام شد .ابتدا برای بررسی دادههای پرت ،فاصله کوک برای نمرههای
همه انواع هوش گاردنر محاسبه شد و براساس نظر میرز 8و همکاران ( )9996چون در همه
موارد اندازههای فاصله کوک کمتر از  8بود بنابراین میتوان نتیجه گرفت در هیچیک از توزیع
نمرههای آزمونهای گاردنر داده پرت وجود ندارد .بنابراین محاسبات و تحلیلهای بعدی
براساس دادههای موجود انجام گرفت.

یافتههای پژوهش
پرسش پژوهشی اول :هریک از انواع هوش چندگانه گاردنر تا چه اندازه درمورد دانشجویان
مورد مطالعه از اعتبار الزم برخوردار است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ،برای هریک از
انواع هوش گاردنر ضریب آلفای کرونباخ به عنوان همسانی درونی آزمون محاسبه شد .پس از
1. Meyers

011

فصلنامه اندازه گیری تربیتی شماره  ،81سال پنجم ،زمستان 39

حذف پرسشهایی که همبستگی اصالح شده آنها با کل نمره مقیاس ،منفی یا غیرمعنیدار
بود ،برای هر یک از انواع هوش گاردنر ،مجدداً ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد .این
اطالعات در جدول  9نشان داده شده است.
جدول  .3ضرایب اعتبار انواع هوش گاردنر
انواع هوش گاردنر

ضریب آلفا پس از حذف پرسشهای نامناسب

زبانی -کالمی

9/169

منطقی -ریاضی

9/895

دیداری -فضایی

9/885

بدنی -جنبشی

9/185

موسیقیایی

9/889

بین فردی

9/128

درون فردی

9/169

طبیعتگرایی

9/854

وجودگرایی

9/129

بدین ترتیب از مجموع  828پرسش 2 ،پرسش حذف شد و تعداد پرسشها به  882پرسش
کاهش یافت .ضرایب آلفا در مورد انواع هوش گاردنر بین  9/169تا  9/889بهدست آمد که
همه آنها از  9/19باالترند .بنابراین ،نتیجه میگیریم که پرسشنامه تدوین شده در جامعه مورد
مطالعه از اعتبار (همسانی درونی) مناسب برخوردار است.
پرسش پژوهشی دوم :هریک از انواع هوش چندگانه گاردنر در مورد دانشجویان مورد
مطالعه تا چه اندازه از روایی برخوردار است؟ برای بررسی روایی سازه انواع هوش گاردنر از
تحلیل عاملی به صورت مؤلفههای اصلی 8با چرخش واریماکس استفاده شد .با توجه به اینکه
اندازه  kmoباالتر از  9/6و شاخص بارتلت در سطح کمتر از  9/998معنی دار بود کفایت نمونه

)1. principal component (pc
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برداری و شرایط الزم برای انجام تحلیل عاملی تایید شد .تعداد عاملهای مورد استخراج
براساس شاخص نمودار نقاط پراکنده (اسکری )8انجام گرفت .پس از چرخش واریماکس و
حذف مادههای نامناسب ،تعداد مادههایی که روی هر عامل بار قابل قبول ( 9/4به باال) داشتند
به عنوان مادههای آن عامل درنظر گرفته شد .در این فرآیند تعداد پرسشها از  882پرسش به
 859پرسش کاهش یافت .پس از استخراج نتایج اولیه معلوم شد که تقریباً همه  2نوع هوش
گاردنر نزدیک به  59درصد و در بعضی موارد بیش از  59درصد واریانس سازه مورد نظر را
تبیین میکند .نتایج این تحلیل در جدول 4نشان داده شده است.
جدول  .4بار عاملی پرسشهای هر یک از انواع هوش پس از استخراج عاملهای به دست آمده
از تحليل عاملی با چرخش واریماکس
درصد
انواع هوش

شماره پرسش

بار عاملی

-845-889-89-28-868-8

،9/552 ،9/691 ،9/199 ،9/688 ،9/111 ،9/896

89

،9/188 ،9/695 ،9/698 ،9/149 ،9/496 ،9/459

896-64-55-98-19-82

9،/624

891-899-868-888

9/599 ،9/689 ،9/698 ،9/468

-29-898-56-891-65-41

،9/619 ،9/148 ،9/148 ،9/128 ،9/121 ، 9/885

889

،9/199 ،9/445 ،9/482 ،9/629 ،9/168 ،9/441

898-9-92-98-14-89

9،/669

واریانس
تبیین شده

زبانی – کالمی

منطقی  -ریاضی

-66-892-29-898-51
815-854
دیداری -فضایی

-89-899-846-99- 862
828-15
-899-888-48-888-92-9
98

41/128

59/261

،9/161 ،9/488 ،9/514 ،9/624 ،9/198 ،9/149
9،/195
،9/696 ،9/616 ،9/625 ،9/444 ،9/598 ،9/545

59/898

،9/124 ،9/848 ،9/669 ،9/199 ،9/168 ،9/694
9،/698 ،9/628

1. ScreePlot

011

بدنی -جنبشی

فصلنامه اندازه گیری تربیتی شماره  ،81سال پنجم ،زمستان 39
-855-99-98-61-24-841

،9/9،194/9،486/9،695/9،692/9،659/9،669/191

898-4

9،/669

-892-42-899-869-899

،9/198 ،9/815 ،9/829 ،9/465 ،9/599 ،9/691

889-89

9،/429

16

9/498

-849-59-86-881 -889
موسیقیایی

816-5
-848-856-99-899-864
25-52

بین فردی

درون فردی

طبیعت گرایی

وجودگرایی

48/259

،9/699 ،9/666 ،9/191 ،9/189 ،9/121 ،9/892
،9/585 ،9/691 ،9/659 ،9/9،149/599 ،9/558

54/612

9/898 ،9/859

-848-865-818-889-811

،9/498 ،9/491 ،9/451 ،9/591 ،9/598 ،9/548

851-826

9،/498

-58-895-18-842 -62

،9/651 ،9/195 ،9/466 ،9/594 ،9/659 ،9/168

94-81

،9/595

-829-49 -899-884-26

،9/519 ،9/528 ،9/689 ،9/582 ،9/195 ،9/196

888-899

،9/688

99-85-6-69

9/411 ،9/119 ،9/598،-9/591

-894-896-68-88-19

،9/669 ،9/688 ،9/518 ،9/585 ،9/684 ،9/159

899-858

9،/589

-86-94-12-59-49-885

،9/618 ،9/499 ،9/481 ،9/695 ،9/688 ،9/485

95

9،/698

1-21-859

9/592، 9/665 ،9/698

-884-69-89-852-891

،9/199 ،9/424 ،9/529 ،9/668 ،9/619 ،9/199

895-886

9،/659

-882-8-818-81-849-82

،9/668 ،9/614 ،9/689 ،9/464 ،9/542 ،9/589

96

9،/654

858-819-18-59

9/119 ،9/899 ،9/249 ،9/242

-881-859-895-821-869

،9/611 ،9/624 ،9/599 ،9/564 ،9/695 ،9/199

829-898

9،/699

91-54-2-29-88

9/651 ،9/195 ،9/422 ،9/569 ،9/199

42/612

48/165

51/141

42/969
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بارهای عاملی پرسشها روی هریک از انواع هوش و همچنین درصد واریانس تبیین شده
توسط عاملهای آن ها نشان دهنده آن است که همه انواع هوش گاردنر که در این پژوهش
مورد بررسی قرار گرفته است از روایی سازه الزم برخوردارند .با توجه به نتیجه حاصل از
تحلیل مؤلفه های اصلی انواع هوش گاردنر معلوم شد که هریک از انواع هوش گاردنر خود از
چند عامل فرعی تشکیل شده است .این عاملها براساس معنا و مفهوم محتوایی مادهها و با
تأکید بر بارعاملی آنها روی عامل مربوط نامگذاری شدند .نتایج این مرحله از تحلیل و
نامگذاری عاملها در جدول  5نشان داده شده است.
جدول  .5تعداد عاملها ،تعداد پرسشها و نامگذاری عاملهای تشکيلدهنده انواع هوش گاردنر
انواع هوش گاردنر

عاملها

تعداد پرسشهای

نامگذاری عامل

هر عامل

زبانی -کالمی

منطقی – ریاضی

دیداری -فضایی

عامل 8

9

عالقه به زبانهای خارجی

عامل 9

5

عالقه به خواندن و درک و فهم واژهها

عامل 9

9

توانایی بحث کالمی ،ابراز عقیده و متقاعدکردن دیگران

عامل 4

9

روانی و درک و فهم کالمی

عامل 5

9

توانایی بحث و گفتگو و داستانسرایی

عامل 8

1

عالقه به ریاضیات و کارهای فکری

عامل 9

4

تفکر و حل مسأله به شیوه منطقی

عامل 9

9

برنامهریزی و نظم و ترتیب

عامل8

5

عالقه به نقشهخوانی و نمودار دیداری -تجسمی

عامل 9

5

قدرت تجسم و توانایی جهتیابی ذهنی

عامل 9

4

یادگیری و یادسپاری از طریق نمودارها و تصاویر

عامل 4

9

درک و عالقه به امور هنری

عامل 5

9

تفکر به کمک رسم خطوط

عامل 6

9

تفکر واگرا

عامل 8

6

عالقه و استعداد کارهای یدی و عملی
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بین فردی

درون فردی
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عامل 9

5

عالقه به ورزش و فعالیتهای بدنی

عامل 9

9

هیجانخواهی

عامل 4

9

یادگیری از طریق هماهنگی جسمی -حرکتی

عامل 8

9

یادگیری توأم با گوش دادن به موسیقی

عامل 9

5

یادسپاری ترانه یا آهنگ

عامل 9

4

یادگیری مطالب به صورت آهنگین

عامل 4

9

گرایش به زمزمه آهنگ به هنگام کار کردن

عامل 8

1

توجه به احساسات دیگران و برقراری ارتباط با آنان

عامل 9

4

گرایش به مردمآمیزی

عامل 9

9

عالقه به نقش رهبری

عامل 4

9

کمک گرفتن از دیگران

عامل 5

9

عالقه به کارهای گروهی

عامل 6

9

همدلی

عامل 1

9

یادگیری مطالب در تعامل با دیگران

عامل 8

4

استقالل و اتکای به خود

عامل 9

4

واقعبینی و دور اندیشی

عامل 9

4

تالش برای رسیدن به هدف

عامل 4

9

آگاهی از احساسات و باورهای خود

عامل 5

9

خودپذیری

عامل 8

5

شناخت طبیعت وعالقهبه آن

عامل 9

5

عالقه به محیطزیست در سطح جهان و حفظ آن
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طبیعتگرایی

وجودگرایی

عامل 9

4

طبقهبندی اشیاء و مطالب

عامل 4

9

نگهداری حیوانات خانگی

عامل 5

9

لذت بردن از طبیعت

عامل 8

4

خوشبینی و شادکامی

عامل 9

9

احساس تعهد و مساوات طلبی

عامل 9

9

عالقه به درک معنای زندگی

عامل 4

9

لذت بردن از آثار هنری و فلسفی

پس از انجام تحلیل مؤلفه های اصلی برای بررسی روایی سازه انواع هوش گاردنر در هر
یک از آنها تعدادی از مادهها روی هیچ عاملی بارعاملی دست کم  9/4نداشتند و یا اینکه
بعضی مادهها روی بیش از یک عامل دارای بارعاملی قابل قبول بودند ،ناگزیر اینگونه مادهها
از آزمون هوش گاردنر حذف شدند.این امر بر ضریب اعتبار پرسشنامه اثر میگذارد ،لذا برای
برآورد اعتبار (همسانی درونی) هریک از انواع هوش گاردنر براساس تحلیل عاملی بار دیگر
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد .نتایج در جدول 6نشان داده شده است.
جدول  .6ضرایب اعتبار انواع هوش گاردنر پس از تحليل مؤلفههای اصلی
انواع هوش گاردنر

تعداد پرسشها

ضریب آلفا

زبانی -کالمی

81

9/181

منطقی -ریاضی

89

9/129

دیداری -فضایی

98

9/122

بدنی -جنبشی

86

9/149

موسیقیایی

84

9/188

بین فردی

95

9/128

درون فردی

81

9/169

طبیعتگرایی

88

9/894

وجودگرایی

89

9/669
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ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر یک از انواع هوش گاردنر بین  9/669تا
 9/894بهدست آمد که نشاندهنده همسانی درونی قابل قبول بین پرسشهای هریک از انواع
هوش با مجموع نمرههای کل مقیاس است .به جز هوش وجودگرایی ،ضریب آلفا در مورد بقیه
انواع هوش باالتر از 9/19است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که پرسشنامه تدوین شده در
جامعه مورد مطالعه از اعتبار (همسانی درونی) قابل قبول برخوردار است.
پرسش پژوهشی سوم :آیا میان دانشجویان دختر و پسر جامعه مورد مطالعه از نظر انواع
هوش گاردنر تفاوت معنیدار وجود دارد؟ باتوجه به اینکه در همه موارد اندازه کجی و
کشیدگی کمتر از  8است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که توزیع نمرهها در مورد همه  2نوع
هوش گاردنر در نمونه مورد مطالعه با توزیع نرمال تفاوت محسوسی ندارد (میرز و
همکاران( )9996،به جدول  6نگاه کنید) .بدین ترتیب برای پاسخ دادن به این پرسش و مقایسه
نمرههای هوش دختران و پسران در انواع هوش گاردنر از آزمون  tگروههای مستقل استفاده
شد .نتایج نشان داد تنها در هوش بدنی -جنبشی است که بین میانگین نمرههای دختران و پسران
تفاوت معنیدار وجود دارد .بدین معنا که میانگین نمرههای پسران ( )59/5298در مقایسه با
میانگین نمرههای دختران ( )48/9915در هوش بدنی -جنبشی باالتر است .در سایر موارد بین
میانگین نمرههای این دو جنس تفاوت معنیدار مشاهده نشد.
پرسش پژوهشی چهارم :نرم یا هنجار مناسب برای سنجش انواع هوش گاردنر برای
دانشجویان در جامعه مورد مطالعه چگونه است؟ برای محاسبه نرم ،ابتدا میانگین ،انحراف معیار،
حداقل و حداکثر نمرههای هریک از انواع هوش گاردنر محاسبه شد .این اطالعات در جدول 1
نشان داده شده است.
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جدول  .7شاخصهای آماری مؤلفههای هوش گاردنر
مؤلفههای هوش گاردنر

کجی

کشیدگی

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

زبانی -کالمی

-9/998

-9/958

98

68

59/1818

6/49895

منطقی -ریاضی

-9/969

-9/192

85/62

48

99/5895

6/98894

دیداری -فضایی

-9/928

9/968

88/92

48

96/9949

4/24829

بدنی -جنبشی (دختران)

-9/451

-9/968

96

69

48/9915

1/94882

بدنی -جنبشی (پسران)

-9/451

-9/968

92

64

59/5298

6/98989

موسیقیایی

-9/929

9/948

82

56

48/1992

6/25981

بین فردی

-9/999

-9/956

42

899

12/6242

8/69118

درون فردی

-9/668

9/988

49

68

58/5198

5/62999

طبیعتگرایی

-9/854

-9/589

98

19

59/8421

8/51189

وجودگرایی

-9/194

9/962

96

48

49/2219

4/95999

طبقه بندی نمرهها با توجه به حداقل و حداکثر و دامنه تغییر ،نمرههای هریک از انواع
هوش انجام گرفت و میانه نمره هر طبقه به عنوان نماینده آن طبقه به صورت نمره  sd =8( Zو
 )M=9و هوشبهر انحرافی ( sd =85و  )M=899محاسبه شد و جدولهای نرم برای  8مؤلفه
هوش گاردنر تنظیم شد .و با توجه به وجود تفاوت معنیدار بین میانگین نمرههای دختران و
پسران در هوش بدنی – جنبشی ،برای این نوع هوش جدول نرم جداگانه برای دختران و پسران
تنظیم شد.

بحث و نتيجهگيری
«هوش» از جمله مفاهیمی است که همواره مورد توجه متخصصان آموزشی ،روانشناسان و
دیگر صاحبنظران بوده و از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .شاید به همین
دلیل آزمونهایی برای سنجش هوش تدوین شده است .اگرچه امروزه انواع متفاوتی از هوش
شناسایی شده است اما همچنان یکی از حوزههای پژوهش محسوب میشود .به احتمال،
شناخت زمینههای مناسب برای رشد قابلیتها و آگاهی از تواناییها و محدودیتها میتواند
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انسان را برای همگام شدن با پویاییهای سریع علم و تکنولوژی و در نتیجه داشتن مهارتهای
الزم برای زندگی بهتر و ب رخورداری از سالمت روان آماده کند .بنابراین ،یکی از وظایف نظام
آموزشی ،عالوهبر توجه به تفاوتهای فردی؛ شناخت استعدادها و ایجاد شرایط الزم برای
شکوفایی آنها ،استفاده از روشهای خالقانه و هدایت افراد به رشتههای تحصیلی و مشاغل
مرتبط با هوش آنان است .بدین تر تیب با توجه به نظر گاردنر مبنی بر وجود انواع هوش و
آمادگی افراد برای پرورش یک یا چند نوع از این تواناییها ،به احتمال افراد در جایگاه
اجتماعی و شغل متناسب با هوش خود قرار میگیرند .این امر میتواند با توجه به تأثیر محیط
فرهنگی،ماهیت و عوامل مؤثر بر هوش ،در پیشبرد علمی و حفظ سالمت افراد جامعه مورد
توجه سیاستگزاران آموزشی ،شغلی و بهداشتی قرار گیرد.
در این پژوهش پرسشنامهای برای آزمون هوش چندگانه گاردنر تدوین شد .پس از
برآورد اعتبار و روایی ،این پرسشنامه در مورد افراد گروه نمونه هنجاریابی و با استفاده از
روشهای مناسب روانسنجی کالسیک ،نرم های مناسب (برای هر دو جنس) تنظیم شد.
مقایسه نمرههای هوش دختران و پسران در انواع هوش گاردنر نشان داد که فقط در هوش
بدنی -جنبشی بین این دو جنس تفاوت معنیدار وجود دارد و پسران در مقایسه با دختران از
هوش بدنی -جنبشی بیشتری برخوردارند و در سایر انواع هوش بین دو جنس تفاوت معنیداری
مشاهده نشد .این یافته با نتایج پژوهش شریفی ( )8984و پژوهش فورنهام و وارد ( )9998و نیز
نظر شعارینژاد ( )8985مغایر است و با نتیجه پژوهش بنت و بنت (به نقل از فورنهام و وارد،
 )9998همسو است .از آنجا که جامعه مورد مطالعه این پژوهش ،دانشجویان هستند و با توجه به
اینکه امکانات و شرایط پیشرفت برای دختران و پسران دانشجو تقریباً یکسان است ،بنابراین بین
این دو جنس تفاوت فاحشی مشاهده نشد .این امر در راستای نظریه یادگیری مبنی بر قابلیت
انعطاف و تعلیمپذیر بودن هوش و احتمال تغییر هوش و دیگر مهارتهای افراد است
(استرنبرگ و همکاران ،ترجمه بابازاده )8929،و میتوان آن را تا حدودی با یافتههای پژوهش
اکانل ( )9992همسو دانست .تفاوت دانشجویان دختر و پسر در مورد هوش بدنی -جنبشی
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ممکن است به این علت باشد که تعداد دانشجویان پسر ( 82نفر) در رشته تربیت بدنی که
مرتبط با هوش بدنی -جنبشی در نظر گرفته شده است بهطور فاحشی بیش از تعداد دانشجویان
دختر ( 6نفر) است .به احتمال ،تفاوت فراوانی دو جنس در این مطالعه موجب میشود که بیشتر
نمرهها تحت تأثیر نمرههای پسران که تعداد آنان بیشتر است ،قرارگرفته باشد .از طرف دیگر
ممکن است این امر تا حدودی به مسایل بیولوژیکی و فرهنگی نیز مربوط باشد .به ویژه آنکه در
جامعه ایران امکان دسترسی دختران در مقایسه با پسران به فعالیتهای ورزشی محدودتر است.
براساس یافتههای این پژوهش به مشاوران و روانشناسان بالینی پیشنهاد میشود در مشاورههای
فردی ،تحصیلی ،شغلی و  ...در فرایند تشخیص و درمان با استفاده از آزمونهای استاندارد و
براساس ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی افراد به ارایه راهکارهای متناسب با جنبههای مختلف
هوش آنان اقدام کنند .این امر به احتمال میتواند انگیزه درمان و پیشرفت آنان را افزایش دهد.

منابع فارسی
آرمسترانگ ،تامس .)8984( .هوشهای چندگانه در کالسهای درس .ترجمه مهشید صفری.
تهران انتشارات مدرسه (انتشار اثر به زبان اصلی .)8258
ارجمند ،فرزانه  .)8981(.بررسی تأثیر هماهنگی میان هوشهای چندگانه (گاردنر) و رشتههای
تحصیلی بر نگرش نسبت به رشته تحصیلی در دانشجویان  2رشته مقطع کارشناسی دوره
روزانه دانشگاههای دولتی (وابسته به وزارت علوم) شهر تهران در سال تحصیلی .8986-81
پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه
عالمه طباطبایی.
اسحاقنیا ،مهرناز  .)8986(.رابطه بین رشتههای تحصیلی و هوش چندگانه با نگرش نسبت به
رشتههای تحصیلی دانشآموزان پیشدانشگاهی شهر تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد
روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی.
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استرنبرگ ،رابرت؛ کافمن ،جیمز؛ گریکورنکو ،النا .)8929( .هوش کاربردی .ترجمه مسعود
بابازاده .تهران :نشر ساواالن.
بهرامی ،هادی .)8981( .آزمونهای روانی .تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.
بیابانگرد ،اسماعیل .)8929( .روانشناسی تربیتی :روانشناسی آموزش و یادگیری .تهران :نشر
ویرایش.
حاجی حسینینژاد ،غالمرضا و بالغیزاده ،سوسن .)8988( .نظریه هوشهای چندگانه گاردنر و
کاربرد آن در آموزش .تهران :جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم.
خسروی الحسینی ،مهدی .)8985( .بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیت ،هوش (گاردنر) و
سبکهای یادگیری و مقایسه آن میان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی
تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی.
رزمجویی ،رودابه .)8982( .رابطه خودکارآمدی هیجانی با هوش معنوی در دانشجویان.
مجموعه مقاالت پنجمین سمینار سراسری بهداشتروانیدانشجویان .دانشگاه شاهد.ص
.892
سیف ،علیاکبر .)8929( .روانشناسی پرورشی نوین :روانشناسی یادگیری و آموزش .تهران:
نشر دوران.
شریفی ،حسنپاشا .)8984( .مطالعه مقدماتی نظریه هوش چندگانه گاردنر در زمینه موضوعهای
درسی و سازگاری دانشآموزان .فصلنامه علمی -پژوهشی نوآوریهای آموزشی .سال
چهارم .شماره  .88ص .88
شریفی ،حسنپاشا .)8985( .نقش سنجش و ارزشیابی در فرآیند یاددهی -یادگیری .فصلنامه
علمی -پژوهشی نوآوریهای آموزشی (ویژهنامه نوآوری در سنجش و ارزشیابی آموزشی).
سال پنجم .شماره  .88ص .1-89
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شریفی ،حسنپاشا 8929( .الف) .نظریه و کاربرد آزمونهای هوش و شخصیت .تهران:
انتشارات سخن.
شریفی ،حسنپاشا 8929( .ب) .اصول روانسنجی و روان آزمایی .تهران :انتشارات رشد.
شعارینژاد ،علیاکبر .)8985( .روانشناسی رشد .تهران :انتشارات اطالعات.
طباطبایی ،مینو .) 8988( .انواع هوش و کاربردهای آن در زندگی انسان .ماهنامه پیوند (تربیتی-
آموزشی) نشریه انجمن اولیا و مربیان ایران .شماره  .969ص .99-95
کار ،آالن .)8985( .روانشناسی مثبت -علم شادمانی و نیرومندیهای انسان .ترجمه حسنپاشا
شریفی ،جعفر نجفیزند ،باقر ثنایی .تهران :انشارات سخن (انتشار اثر به زبان اصلی .)9994
مارنات ،گریکراث .)8929( .راهنمایی سنجش روانی برای روانشناسان بالینی ،مشاوران و
روانپزشکان .ترجمه حسنپاشا شریفی و محمدرضا نیکخو .تهران :انتشارات سخن (انتشار
اثر به زبان اصلی .)9999
ماسن،پاول هنری؛ کیگان ،جروم؛ هوستون ،آلتا .کارول؛ کانجر ،جان .جین .وی .)8989(.رشد
و شخصیت کودک .ترجمه مهشید یاسایی .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
مهرمحمدی ،محمود .)8985( .نظریه هوش چندگانه و داللتهای آن برای برنامه درسی و
آموزش .فصلنامه تعلیم و تربیت .شماره  .4ص .1-98
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