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   تخصصي در دانشجويانزبان عمومي و زبان بين هوش تصويري و ميزان يادگيري  ةبررسي رابط

  ))ع(دانشگاه افسري امام علي ،مورديمطالعه (

  3غالمرضا عباسيان، 2آفرينسيدرضا به ،1رضا قرباني
  چكيده

عنوان يك   مفهوم سنتي هوش به ،1983هاي چندگانه توسط هاوارد گاردنر در سال با معرفي هوش
 هر  گاهكه جاي يتوانمند سري در مقابل از آن به عنوان يك وشد  كشيدهبه چالش هستي منفرد و ثابت 
مفهوم هوش از ابتدا  .نام برده شد ،طور بالقوه امكان تغيير و توسعه دارد و به استيك در مغز مشخص 

و  استادانبه عنوان يكي از موضوعات قابل بحث در امر يادگيري و تدريس در بين خبرگان، 
اي چه رابطه راستيه همواره اين سوال مطرح است كه ب مورددر اين . دانشجويان، مطرح بوده است

زبان انگليسي وجود خاص يادگيري  به طورو هاي موجود در آدمي و يادگيري تواند بين هوشمي
و  عمومي و تخصصي دانشجويان پرداختيم براي اين هدف ابتدا به سنجش سطح زبان داشته باشد؟

در . ديمسپس نوع رابطه و ضريب همبستگي ميان اين دو و هوش تصويري دانشجويان را محاسبه كر
 76بيش از  ،كه با توجه به معيارهاي سنجش هوش تصويري، زبان عمومي و زبان تخصصي حالي

 45درصد از دانشجويان دانشگاه از هوش تصويري متوسط به بااليي برخوردار بودند و زبان عمومي 
 تخصصي به اين درصد در مورد زبانالبته كه  بود )متوسط به باال( مناسبيسطح  درصد از آنان داراي

اي بود كه رابطه 0.049و  0.054به ترتيب ميان آنان تنها ضريب همبستگي يافت، درصد تقليل مي 22
اي بين هوش تصويري دانشجويان و سطح بدين معنا كه چندان رابطه شود؛ ميبسيار ضعيف محسوب 

   .زبان عمومي و تخصصي آنان وجود ندارد

 .هوش غالب ، زبان عمومي،واژگان تخصصي، رييادگي ،چندگانه هايهوش :واژگان كليدي

                                            
1
  زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش  

2
  استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال  

3
  )ع(استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه امام علي  
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  مقدمه

شناسان و  روان فالسفه، متفكران،  ماهيت و ابعاد آن از ديرباز مورد توجه مفهوم هوش،
اي واحد و يكپارچه و  گروهي آن را پديده. نظران تعليم و تربيت بوده است حبصا
فطري و ثابت و تعدادي  برخي آن را .اند اي آن را متشكل از اجزاي متعدد دانسته عده

حالتي  تا به آن اند كوشيده نيزي  اعدهدر اين ميان . دانندمينيز اكتسابي و قابل تغيير 
هاي مختلف،  گوناگون و با آزمون هاي روشاند آن را به  كرده  و حتي سعيعيني دهند 

 .گيري و سنجش كنند اندازه

و مورد توجه و  هش مطرح شدهاي اخير در مورد هو هههايي كه در د يكي از نظريه
وارد اهچندگانه است كه   هاي هوش  ةنظري ،نظران قرار گرفته بسياري از صاحباستقبال 
  مفهوم سنتي هوش به اين نظريه، .است كردهارائه  آن را آمريكايي، شناس روان، گاردنر

ي نمندرا متشكل از تعدادي توا  و آن كشيدههستي منفرد و ثابت را به چالش عنوان يك 
بالقوه امكان  طور و بهاست  شدهيك در مغز مشخص  هر  كه جايگاه گيردميدر نظر 

 توان به هوش كالمي، ها مي يا هوشو ها  اين توانمندي  از جمله .دتغيير و توسعه دار
نگاه جديد به   اين .اشاره كرد...درون فردي و ،تصويري موسيقيايي، رياضي، -منطقي
 داند، و آموزش مي يادگيرياي قابل  هت كه آن را پديدهج از اين صخصوبه  هوش،

مفاهيم   حاضر پس از مرور خالصه  ةمقال. است و متفكران استادان بسيار مورد توجه
بيان نظرات موافقان و مخالفان به  هاي چندگانه گاردنر،هوش ةدر زمين مهم مطرح شده

بررسي وضعيت به  پاياندر  تحقيقات صورت گرفته در مورد آن پرداخته و و اين نظريه
بين هوش تصويري و ميزان يادگيري زبان عمومي و واژگان زبان  ةو ميزان رابط

  .پردازدمي) ع(تخصصي در دانشجويان دانشگاه افسري امام علي
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  مباني نظري تحقيق

مفهوم هوش از ابتدا به عنوان يكي از موضوعات قابل بحث در امر يادگيري و 
موضوعي كه حتي . مطرح بوده است ،و دانشجويان استادانن، تدريس در بين خبرگا

در اين . است شدن آن توسط گاردنر همچنان محل چالش و انتقاد بسياري عنوانپس از 
تواند بين اي ميراستي چه رابطهه خاص همواره اين سوال مطرح است كه ب ةزمين

زبان انگليسي ي بان و به طور خاص يادگيرهاي موجود در آدمي و يادگيري زهوش
هاي تدريس، نوع طراحي و تعريف واحدهاي  راستي روشه وجود داشته باشد؟ آيا ب

كارساز است؟  ،هاي چندگانهدرسي و دارا بودن دانش كافي در خصوص هوش
، معتقد است كه يادگيرندگان زبان به واقع در نوع شخصيت) 2009(آرمسترانگ

به دليل نوع هوش غالب  ،د در يادگيريو تجربيات فرهنگي و روش ارجح خو ها ارزش
  .رغم تمام نكات مشترك موجود، متمايزندو علي

ند سخ اين سوال باشبه دنبال پا و مدرسان نبايد استادانقابل تامل اينجاست كه  ةنكت 
از  دانشجو« كه مهم است كشف اين مجهولبلكه » ؟باهوش است چه قدر دانشجو«كه 

  )2000انگ، آرمستر( .»چه منظر باهوش است؟

هاست ترين هوشترين و معمولاز آنجا كه هوش تصويري به عنوان يكي از روشن
هاي تصويري، جدول و روزنامه و وجود ابزارهايي چون اساليد، فيلم، فلش كارت،

مؤثر است، لذا اين نوع از هوش  يكارگيري و ارتقاه در ب... نمودار، نقشه و نقاشي و
ا اهميت و ضرورت وجود چنين هوشي را در ميان دارد تن را بر آن ميمحققا

هاي خارجه  اگر مدرسان زبان .به رابطه ميان آنان بيانديشندآزموده و يادگيرندگان زبان 
درسي مناسب باشند،  از طريق يك طرح آموزان خودبه موفقيت و جذب زبان مند عالقه

لب اوست، آنها را بر آموز كه برگرفته از هوش غاي زبانمند عالقهتوجه خاص به نوع 
اساس روش مناسب براي هر فرد  هاي متفاوت تدريس بر ورت وجود روشضر
را به سمت و سوي  استادانهاي فردي،  ترديد توجه كافي به تفاوتبي .خواهد داشتوا
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زبان  استاداندر اين ميان . پيش خواهد بردي متفاوت همسو با آنان استفاده از ابزارها
، نظامي نيز بنا به ضرورت استفاده از اين قابليت در بين دانشجويان هاي آموزان دانشگاه

كه بسياري ملموس  و عمومي و فراهم بودن ابزارهاي تصويري و البته واژگان تخصصي
توانند توجه ويژه خود را به اين موضوع جهاني و قابل تخيل و تصور هستند، مي

با  .تسهيل نمايند ي و آموزش رابه نوعي مسير پيشرفت امر يادگيرتا  نمايندمعطوف 
راستي چه ه عنايت به اهميت و ضرورت اين تحقيق، حال اين سوال مطرح است كه ب

هوش تصويري دانشجويان و سطح زبان آنان وجود دارد؟ آيا دانشجوياني  مياناي رابطه
حتماً در سطح خوبي از دانش زبان  ،كه از سطح هوش تصويري بااليي برخوردارند

  . قرار دارند؟ و يا حتي بالعكس انگليسي

  تعاريف متفاوت از هوش

 يتواناي«را  آن اولين آزمون هوش،   كننده شناس فرانسوي و تدوين روان  1آلفرد بينه
 )1905بينه و سيمون، ( .كند مي  تعريف » استدالل و درك فرد در قضاوت،

قابليت  تمامييا مجموعه نيز از آن به عنوان  شناس آمريكايي روان ،2ديويد وكسلر
 .كندياد مي تفكر منطقي و برخورد كارآمد با محيط فعاليت هدفمند، در مسير يكفرد 

 )1385به نقل از روحاني، (

هوش در   هاي آزمون  شناس آمريكايي استانداردكننده اولين روان  3لوئيس ترمن
به نقل از (. است  تعريف كرده  ظرفيت فرد در تفكر انتزاعي هوش را اياالت متحده،

  )1385روحاني، 

                                            
1 . Alferd Binet 
2 .David Wechsler 
3. Lewis Terman 
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كه  است هوش نوعي فعاليت زيستي  نيز شناس فرانسوي روان به نظر ژان پياژه،
تر بين فرد و محيط را  ثمربخش  تعامل نتيجه، ذهني و درهاي  ايجاد و گسترش ساخت

  )1388شناسي كودك،  روان. (سازد پذير مي امكان

 هوش آزمونتوليد  تاريخچه

 از گيريبهره با كه ابزاري به دستيابي براي پاريس شهر رشپرو و آموزش مسئوالن
 از را آنها و كرد بينيپيش را آموزاندانش تحصيلي موفقيت عدم يا موفقيت بتوان آن

 اتفاق اين .گرفتند خدمت به را بينه آلفرد نام به جواني شناسروان داد، تميز يكديگر
 تكاپويي به را جوان شناس روان اين و بود بيستم ةسد آغازين هايسال به مربوط
 بسياري به را فراواني هايپرسش وي. واداشت فهم اين به بخشيدن تحقق براي گسترده

فراهم  را ابزاري توانستآنان  نادرست و درست هايپاسخ براساس وداد  كودكان از
 تحصيالت در را وزانآمدانش تحصيلي شكست يا موفقيت بينيپيش قدرت كهآورد 
 تعريفي كه بر آن آزمون، نخستين ترتيب بدين. باشد داشته 1905 سال در يامدرسه
در  ،افكنده بود سايه آموزشي ايهنظام ايهيگيرجهت و تحصيلي موفقيت از خاص
 1908 سال در را آزمونآن  وسيمون در حالي بينه. هاي اوليه قرن نوزدهم ابداع شدسال

كامل و  شده هنجاريابي آزمون نخستين، ترومن وييزسال بعد ل 8كردند كه درست  وليدت
 اين .برد نام ينهاستانفورد ب آزمون عنوان با آن ازو  ساخت آمريكا را در اياالت متحده

 ارتش و در اول جهاني جنگ هايسال طول در هوشي ةبهر سنجش معيارهاي از آزمون
به . شدمي فادهاست آن از افراد استخدام براي گسترده شكل به كه است بوده آمريكا

توان پذيرش هاي جهاني را ميجنگ در آمريكا هاي پيروزيعبارتي يكي از علت
آنچه كه با گذر زمان  ؛سنجش دانست هايداوطلباني با نمرات قابل قبول در اين آزمون

 ص 1990 گاردنر،( .ل شديبدتدولت آمريكا  ناپذير از زندگي مردم وبه يك بخش جدايي

13(  



  1392، سال سيزدهم، تابستان  50، شماره  پژوهشي مديريت نظامي -علميفصلنامه /  76

  هاي چندگانهنظريه هوش

هشتاد و با انتشار كتابي با عنوان  ةهاي چندگانه براي اولين بار در ده نظريه هوش
توسط هاوارد گاردنر به دنياي  »هاي چندگانه نظريه هوش -هاي ذهنيچهارچوب«

و يكي  هشناسي معرفي شد و در اين زمان بود كه نگاه تك بعدي به هوش كنار رفت روان
هداف و فرايند تعليم و تربيت ش اثرگذاري بر ات فردي كه نقهاي جدي تفاواز عرصه

 در سال اخير چنددر  تنها توجه ابلق با تأخيرينظريه  اين. داشت پا به عرصه گذاشت
 وي، اعتقاد به. است گرفته قراركشورها  تربيت و تعليم اندركاراندست توجه كانون
 ريشه در و است تك عاملي و يكپارچه ساده، ماهيتي انساني هوش براي سنتي تلقي

 با گاردنر. دارد بيستم قرن لاواي در آموزاندانش تفكرات مبتني بر موفقيت تحصيلي
اين  بر تأكيد وگوناگون است  مظاهر و اشكال انواع، داراي هوش كه اين معنا طرح

تحركات فكري،  مبدأ هستند، متفاوتي هوشيهاي ضريب داراي ها انسان كه واقعيت
. شد جهان در پرورشي و آموزشي هاينظام از ايپاره در ايگسترده ليعم نظري و

  )1990 گاردنر،(

 از بسياري در كودكان از اين باور رسيده بود كه بعضي او به تردقيق بيان به
قواي  كه دريافت همچنين وي .كنندمي عمل ضعيف ديگر برخي و در خوب ها، فعاليت

 دست ديدگاه اين به وي. شوندمي آشكارتر غزيم هاياز بيماري بعد حتي سويه، يك
 هاي هدستگا يا ارگان تعدادي با انسان مغز و ذهن كه سال است هزار از بيش كه يافت

 )همان(. كرده است پيدا تكامل اطالعات، پردازش

 با مختلف هاي هوش لحاظ از افراد كه است شده فرض گونه اين گاردنر ةنظري در
 ولي توانا بسيار هاهوش از يكي در است ممكن فردي مثال رايب. دارند يكديگر تفاوت

 )1387 سيف،(. باشد نداشته چنداني ها توانمنديهوش ساير در

 وسيله به كه است شناختي روان _زيستي هوش، استعدادي«د كنمي عنوانگاردنر 
 كه كند مي عنوان وي »گيردمي قرار تأثير تحت انگيزشي عوامل و تجربه، فرهنگ
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. است برخوردار زيادي بسيار اهميت از بشري هايهوش پرورش تمام و شناسايي
 او اعتقاد به. دارند مختلفي هوشي هايتركيب متفاوتند، زيرا يكديگر با همه هاانسان

 تريمناسب برخورد زندگي مشكالت با افراد كه شودموجب مي امر اين تشخيص
 )1995 گاردنر،( .باشند داشته

 است شده ساخته نيز ابزارهايي و نامه پرسش چندگانه هايهوش نواعا سنجش براي
 توان مي ابزارها اين جمله از. گيردمي قرار استفاده مورد پرورش و فرايند آموزش در كه
 والتر چندگانه هايفيرز، هوش نانسي اثر كودكان چندگانه هايهاي هوشآزمون به

 آبادي، فيض( .كرد داگالس اشاره و ارمزه چندگانه ايههاي هوشنامه پرسش و مكنزي

1383(  

 كوشيده علمي فراوان وسواس با چندگانه، هوش ةنظري به دستيابي جريان در گاردنر
 هايآسيب گزند از نظريه را گوناگون، شواهد و منابع به خود نظريه ارجاع با تا است
 ملي،تكا شناسي زيست از موضوعات استفاده وي با. دارد مصون شناختيروش
 را هايييافته انساني علوم هنر و و سنجي روان اعصاب، علوم شناسي،روان شناسي، انسان
 و منابع از فهرستي به اشاره. دهدمي انجام فرهنگي ميان هايي قياس و كندمي ارائه

. رسد مي نظر به مفيد هوش، انواع شناسايي در گاردنر استناد و استفاده مورد شواهد
  )1983، 1999گاردنر  10ص  2000 آرمسترانگ،(

 عمليات -3، تكاملي سابقة -2، مغزي صدمات شدن با تفكيك قابليت -1
 قابليت -4، قابل شناسايي شناسيهاي عصب عمليات از ييهامجموع يا شناسي عصب

 نوابغ دانشمندان، وجود -6، متمايزتاريخچه رشدي  -5، نمادي سيستمبا  رمزگذاري
  تجربي شناسي روان سوي از حمايت -7، ديگر استثناييافراد 

 گوناگون هوش اشكال شناختن رسميت به مبناي كه هوش،تعريف از نظر گاردنر 
 چيزي ساخت خلق يك محصول، توليد يا مسئله حل قابليت :از است عبارت باشد مي
 نهايت و در )16 :1990 گاردنر،(. شود مي تلقي ارزشمند ،فرهنگ يك در كم دست كه
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 به چندگانه هايهوش نظريه از پردازش قالب نخستين در راهوش  نوع هفت گاردنر
 :كرد ارائه زير شرح

 رمان نگاران و روزنامه وكال، شاعران، در جمله از هوش نوع اين :زباني هوش -1
 .است برخوردار خاص برجستگي از نويسان

 ومعل منطق، دانشمندان علماي در جمله از هوش نوع اين :يرياض منطقي هوش -2
 .است برخوردار خاص برجستگي از رياضيدانان و تجربي

 و نوازندگان موسيقيدانان در جمله از هوش نوع اين :ريتميك يا موسيقيايي هوش -3
  .دارد خاص برجستگي

 معماران، شطرنج نقاشان، در جمله از هوش نوع اين :يفضاي -تصويري هوش -4
  .برخوردار است خاص گيبرجست از جراحان و دريانوردان خلبانان، بازان،

ي فضايي باالي - كساني كه هوش تصويري قدرت تشخيص تصويري و فضايي:  نقاط قوت
ها،  و با نقشه شتهيابي خوبي دا فراد معموالً جهتاين ا و استدارند در تجسم قوي 

 فضايي - هاي هوش تصويري ويژگي .ها و تصاوير ويديويي مشكلي ندارند نمودارها، عكس
- 3، مهارت در درست كردن پازل - 2، لذت بردن از خواندن و نوشتن - 1: عبارتست از

 لذت بردن از رسم، نقاشي و هنرهاي تجسمي - 4، مهارت در تفسير عكس، گراف و نمودار
 تشخيص راحت الگوها - 5و 
 ورزشكاران، رقاصان، در جمله از هوش نوع اين :جنبشي حركتي هوش -5

 است برخوردار صخا برجستگي از جراحان و هنرپيشگان
 و درمانگران، فروشندگان معلمان، در جمله از هوش نوع اين :يفرد ميان هوش -6

 .است برخوردار خاص برجستگي از سياستمداران
 عاليق، تمايالت، ،خويشتن از فرد دقيق شناخت ناظر بر كه :فردي درون هوش -7

 به اصطالح هوش نوع اين از برخوردار فرد و هاستمشغوليدل و هاقوت ها،ضعف
 )همان( .است خويشتن با ارتباط برقراري قدرت داراي
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 ةنقط هوش تنها نوع هفت بر مشتمل فهرست كه است كرده تصريح آغاز از گاردنر
 هوش انواع ممكن شامل و بوده هوش موضوع به گرايانهكثرت نگاه براي آغازين
 به موفق شواهد جديد به دستيابي و بعدي مطالعات اثر بر اما وينيست،  انساني

 10 بر مشتمل فهرستي هفتگانه به فهرست كه است شده هوش از ديگر انواعي شناسايي
 هفت قطعي بودن البته كه جديدتر هوش گانه سه انواع .است يافته افزايش هوش نوع
 )همان( :است قرار زير به را ندارد، قبلي هوش نوع
   جودگرايانهو هوش -3 گرايانه طبيعت هوش -2 معنوي هوش -1

  تاثير نظريه گاردنر در آموزش و يادگيري

 تنها كه است عقيده اين مخالف خود چندگانة هايهوش بر نظريه اتكا با گاردنر
 راه يك و يادگيري به شاگردان كردن مند عالقه براي راه يك براي آموزش، راه يك
 واقعي ادگيريي ،گاردنر نظر مطابق .دارد وجود هاي آنها يادگيري دادن پس براي

 مورد آموزان دانش تكتك فرد به هاي منحصر توانايي كند كهمي پيدا تحقق هنگامي
 فراهم هوشي هايمقوله از يك پرورش هر و ايجاد براي الزم شرايط و گيرد قرار توجه
 در موقعيتي يادگيري بر چندگانه هوش تئوري كه است خاطر همين به شايد باشد؛
  )34 : 1990  گاردنر،( .كندمي تأكيد كارآموزي مقابل

عنايت به باور گاردنر مبني بر وجود انواع هوش در مغز آدمي و با توجه به  با 
مرسوم در آموزش و پرورش و  نوع آموزش ويقدرتمندي و ضعف انواع آنان، 

 ،آموزش عالي كشورها را نيز زير سوال برده و معتقد است كه به باور يكصد سال پيش
 هايبرنامه و آموزشي هايگيريجهت مدارسي كه .جود يكنواخت استنوع مدارس مو

 تعاريفي .است تحصيلي موفقيت به محدود و البته خاص تعريفي بر مبتني آنان درسي
 هوشي و در پي آنبهره سنجش سبك بهها تنها آزمون كه با برگرفته شدن از متن

 اول درجه از اضياتمدارس ري اين نگرد و سبب شده تا درمي تحصيلي موفقيت
 سبب بدين. گيرد قرار يبعد درجه در نيز تجربي علوم و شود برخوردار اهميت
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 اين اي درچند گزينه استاندارد هاي آزمون ازگيري  بهره با به طور مستمر آموزان دانش
 به عموماً هاآزمون اين موفقيت در كسب .گيرندمي قرار سنجش مورد خاص هايزمينه
 الزم ةزمين فقدان معناي به آنها موفقيت در عدم و سرشار هوش از اريبرخورد معناي
 حاكم كلي روح معرف هاويژگي اين .تحصيل است و مدرسه در موفقيت كسب براي
  )14 :1990  گاردنر،( .نامدمي يكنواخت را مدارس آنها گاردنر كه است مدارسي بر

 دارند گوناگوني و فرد به حصرمن هايتوانايي كودكان كه كندمي نشان خاطر گاردنر
 مختلف هاي روش به را مطالب توانندمي آموزانشدان كه معلمان درونيِ حس اين با كه
  )2006همكاران،  و ويزر(. دارد مطابقت خوبي به گيرند، ياد

 و هاتوانايي اين توانيممي ما آيا كه است اين سوم هزارة چالش گاردنر ديدگاه از 
 به آن جاي به نكهاي ياو  كنيم تبديل يادگيري و تدريس براي نونيكا به را ها تفاوت
 بهبود براي جديدي هايروش تئوري، اين .دهيم ادامه آموزاندانش با يكسان رفتار

 كه )2004 ،شانك ؛2009 آرمسترانگ،( كندمي ارائه ارزيابي و يادگيري تدريس، فرايندهاي
 و ها روش دانش، كاربرد و درك بر و دآورنمي وجودبه  خالقيت براي بيشتري فضاي
 به و ) 2008،اولينوا ؛2008 ،عبدالعزيز( مايندنمي تأكيد تدريس فرايند در جديد مفاهيم

 و دهند نشان اندآموختهمختلف  هاي روش به كه را آنچه تا دهد مي امكان آموزانشدان
 .كند مي كمك يرييادگ هاي تفاوت و تواناييشان محدوده در يافتن مهارت در آنها به
 تمركز با را يادگيري به نگرش و عالقه تا دهدمي اجازه معلمان به همچنين ) 2008يانگ،(
  )2004 ،شورت(. كنند تشويق آموز دانش هر هايتوانايي بر

 به اختصاص يادگيري، سطوح همه در كنوني، آموزش و درسي هايهبرنام متأسفانه
 آموزان،دانش تربيت با رويارويي شيوة اين كه اندهكرد پيدا زباني و منطقي هاي يتواناي

 زابه نقل  2006 ،وليد و مراد( كندنمي هبرآورد متغير دنياي يك در را آنان متنوع نيازهاي

 هايتجربه براي فضايي امروزي مدارسبه عبارت ديگر ؛ )2009فتحي، كريم و مراد، 
 تدارك باشد، مفيد يكم و بيست قرن در آنان بهينة عملكرد در توانديم كه آموزاندانش
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 معلمان پرورش، و آموزش حمايت ضرورت بر عالوه امر، اين تحقق براي .بينندنمي
 زيادي هاي راه كه از اين و داشته آموزش مورد موضوع به عميق و كامل تسلط بايد نيز

 نوين و هاي مختلف روش طراحي در و آگاه دارد، وجود آموزاندانش يادگيري براي
 مدت طوالني موفقيت كه هاييهتجرب خلق و آموزانشدان متنوع نيازهاي با تطبيق براي
 )93- 92 صص ،1387 تيلي،( .دباشن كوشا كنند،مي تضمين يادگيري در را آنها

  هاي چندگانه منتقدان نظريه هوش

هاي چندگانه، موجب  هوش ةنظري معتقد است كه آموزش طبق) 1997(ادينچ
اهميت تلف كنند و هاي كم خود را با يادگيري مهارتان وقت آموز شود دانش مي

 .شودبه كالس هنر و كاردستي تبديل مي ها اغلب مواقع كالس

عمق تقدند اين نظريه موجب يادگيري كمنيز مع) 1997( ربرگ و )1997(گيلد
  .يابند ط دست نميبه يادگيري در حد تسلّ آنهاشود و  آموزان مي دانش

است كه  مع، نيازمند افراديجوا: كند عنوان مي) 1997(كه برگر اين در حالي است
تأكيد اصلي بر آموزش در ي و رياضي ماهر و كارآمد باشد؛ كارگيري هوش كالم در به

وي  .ها آمريكا و شايد ديگر نقاط جهان، بر رشد اين دو نوع هوش است، نه بقيه هوش
ي چندگانه، چيزي نيست مگر ها هوش كه نظريه هگاردنر خود عنوان كرد«: گويد مي
همچنين . نيستاين نظريه صحبت جديدي  لذا! »هاي جديد يابي كهنه در بطرشر
را طراحي كرده،  آنهاكند  هاي چندگانه ادعا مي هايي كه نظريه هوش تمرين«: گويد مي

  .»قبالً توسط بسياري از معلمان ورزيده به كار گرفته شده است

 كالين،( كرد اشاره و ميلر توان به عقايد كالين، مورگان  در انتقاد به اين نظريه مي

  .)1996 مورگان، ،2000 اليكس از نقل به 1997 ميلر، و 1997
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ضعيف و قديمي  ةهاي چندگانه، يك نظري كند نظريه هوشعنوان مي) 1997(كالين
، است هايي در جهت ارائه مدلي جديد در اين زمينه صورت گرفته گرچه تالش. است

  .كه به واقع توانسته باشد از آن حمايت كند وجود نداشته باشد د پژوهشييولي شا

بلكه بيشتر  ،گاردنر هوش جديدي را معرفي نكرد نيز عقيده دارد كه) 1996(مورگان
  .گذاري كرده است بندي و نام هاي شناختي را دسته سبك

. و ذهني است اي پر مخاطره گاردنر، نظريه ةكنند كه نظري اي ديگر نيز مطرح ميعده
  .داندمي يو نظريات گاردنر را برگرفته از احساس و عقايد فردي و عقايد) 1997(ميلر

 :گويدو مي كند ، به بعضي انتقادها اشاره مي»هاي ذهن چوبچار«گاردنر در كتاب 
آن به روي تمام  زيرا درِ است؛ انتقاد شده چند فرهنگي بودن واسطهبه  من ةنظرياز «

 گرايي انتقاد شدهنژادي و نخبه تبعيض به خاطر. تلف يادگيري باز استهاي مخ ديدگاه
و بسيار منعطف  را آن البته برخي. ا در آن لغت هوش به كار رفته است؛ زيراست

همچنين . است هاي هنري بسيار حمايت شده زيرا در آن از فعاليت دانندمي ستس
اند؛ زيرا طبق آن، همه چيز بايد  اي از آن به خاطر سفت و سخت بودن انتقاد كرده عده
  )2011گاردنر، ( .»هاي گوناگون آموزش داده شود يوهبه ش

  هاي چندگانه گاردنر موافقان نظريه هوش

هاي  هوش ةيادگيري بر مبناي نظري )2004و  1996(و هاور) 1997(ه عقيده كمپلب
وزان از آم شود دانشهمچنين سبب ميو آموزان  موجب مشاركت فعال دانشچندگانه 

 .براي يادگيري تالش كنند يبهتر ةو با انگيزه و روحي ردهيادگيري لذت ب

هاي  در مطالعه خود به اين نتيجه رسيد كه يادگيري بر مبناي هوش) 2004(شيرر
همچنين  .شودالرفتن انگيزه و نيز رشد فردي ميچندگانه باعث افزايش يادگيري و با

هاي چندگانه،  نظريه هوش ،اظهار داشتند) 2004(و دنيگ  )2004(، رز، )2004(شيرر
ه از قيد دنياي دانشگاهي رها چشمگير براي شاگردان در معرض خطر است ك يفرايند
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آموزاني كه مشكالتي همچنين براي دانش. درسه منفي استاند و برخوردشان با مشده
 كالسكي ين مكهمچن) 2002، اكتز، ميرند(. ناتواني يادگيري دارند نيز مفيد است از قبيل

) 2005( اندرسون و و آدامسون) 1997( ، كمپل)1996( ، هاور)1995( ، گاردنر)1995(
گيرند، تفكر  قوي هستند را به كار مي آنهاهايي كه در  آموزان هوش معتقدند وقتي دانش

  .شود تر مي قوي آنها ةو مطالع

زاني است كه آمو طرفدار دانش ،هاي چندگانه هوش ةنظري) 2003( به باور كالين
  .هوششان به درستي ارزيابي نشده است

نيز  آنهاافزايش يافته و اعتماد به نفس  آنهاكند ميزان يادگيري  عنوان مي) 1997(هچ
  .شود بيشتر مي

 نظريه اساس بر آموزش كه رسيدند نتيجه اين به نيز) 2004(وين و كالنباچ
 سبب همچنين. شود مي وزآمدانش ابتكار و كنترل افزايش باعث چندگانه هاي هوش

عقيده  هم وينيز با  )1995(پيري. تر شود هايشان واقعي از توانايي آنهاك ادرا شود مي
هاي منطقي و كالمي قوي هستند، در  آموزاني كه در هوش دانش« :كند است و عنوان مي
متفاوت  هاي هزيرا اين نظريه تجرب ؛شوند هاي ديگر نيز آزموده مي به كارگيري هوش

هاي چندگانه را  هوش نظريهكند تا  را تشويق مي آنهاو كرده ا مهي شاندگيري را براييا
    .به كار گيرند

  هاي چندگانه هوش ةتحقيق در حوز پيشينة

 ؛)2008( بل فالور ؛)2009( بوكاالهاوك و اوالبي چون پژوهشگراني هاييافته
؛ )2007( ؛ ماسن)2007( ؛ جانسون)2008( ؛ كوپر)2008( داگالس، بورتن و دورهام

؛ )2006(؛ يوكاك، بگ و اوزاك )2006( اوزدمير، گانيسو و تاكايا ؛)2007( كاكسال و يل
به نقل از ) 2001(ين و شاه) 2002( ؛ اوزدمير، كوركمز و كپتان)2004( اوزدنر و ازكابن

 ؛)1385( ؛ فناخسرو)1998( ؛ كسكانونالي)1999(كمپل و كمپل  ؛)2005( پرسلي
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 هوش اساس بر تدريس كه است آن از حاكي، )1383( زادهژاد و بالغيحاجي حسين ن
 يادگيريدر  بهبود تحصيلي، پيشرفت بهبود رضايت، رفتن باال وجبتواند م يم چندگانه

 تأييد يا اظهار را مطلب اين محققان و معلمان از سياريب همچنين .شود يادسپاري و
 يادگيري به نسبت را آموزان دانش گرشن چندگانه، هوش بر مبتني آموزش كه نمايند مي

 ؛1997،اميگ ؛1992ديكنسون، و 1999 كمپل، و كمپل ؛1997 كمپل،( .بخشدبهبود مي

 كسكانونالي، ؛2007 ويل، كاكسال ؛2008 فالور، بل ؛1995اسماگورنسگي،1995

خود  نگرش، بهبود اين و )2007،ماسن ؛2003،ابنزر و كاديا ؛2001 ،برمن ؛1998
   .آموزاندانش تحصيلي موفقيت در كه است عاملي

آموزان  كه پيشرفت دانشرسيد  تحقيق خود به اين نتيجهدر ) 1997( گرين هاوك
ه، بيست درصد هاي چندگان پس از يك سال استفاده از تكنيك هوش »مدرسه مريلند«

آموزش داده شد كه چگونه نقاط قوت و ضعف  آنهادر مدت يك سال به . ه استبود
ها به نحو احسن در  چه طريقي از هوش بههاي چندگانه ارزيابي و  هوش خود را در

  .يادگيري استفاده كنند

 تحصيلي پيشرفت و هاي چندگانه هوش«در كتاب ) 1999(كمپل و كمپل 
 سال پنج مدتبه  كه كند مي عنوان را مدرسه شش موفقيت حال شرح »آموزان دانش
 شش اين. بردند كار به آموزان دانش آموزشمسير  در را چندگانه هاي هوش نظريه
ن و امعلم. اهنمايي و دو دبيرستان بوددو مدرسه ابتدايي، دو مدرسه ر شامل مدرسه

به  -1: دست اندركاران مدارس، سه دليل را براي پذيرش نظريه گاردنر عنوان كردند
كند تا دانش خود را در مورد چگونگي كاركرد ذهن انسان باال  آموزشگران كمك مي

در كار  -2 ؛آموزان تغيير دهند برده و باور خود را در مورد چگونگي كاركرد ذهن دانش
آموزان  پيشرفت تحصيلي دانش در -3 ؛كند اي و عملي به آموزشگران كمك مي حرفه

  . گذارد اثر مطلوب مي
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اي كه با معلمان و مديران اين مدارس انجام شد، اغلب عنوان كردند،  در مصاحبه
توانند ياد  آموزان مي دانش  كه همهاست ايجاد كرده  آنهارا در  ر اين باورگاردن ةنظري

رشد  موجبِ ،هاي چندگانه هوش ةمعلمان، تدريس بر اساس نظري ةبه عقيد. بگيرند
تر شدن آموزش  آموزان باعث غني نقاط قوت دانش برتأكيد . شود خالّقيت آنان مي

را عوامل خارجي نامناسب  وت و منفي هاي چندگانه باور نادرس هوش ةنظري. شود مي
. كاهش داد ،شودمي آموزان دانش ضعيف عملكرد و هاكه موجب كاهش انتظار

نتيجه اين بود كه آنان به اين باور . آموزان اميد و انتظار بااليي از خود داشتند دانش
و  د ايالتيردر آزمون استاندا آنها. دارداي  هاي ويژه رسيدند كه هر فرد توانايي

ل، كمپل و كمپ( .كسب كردندشرفت تحصيلي، نمرات بااليي و پي  غيررسمي هاي آزمون

  )1385به نقل از روحاني،  1999

اي براي بهبود قدرت  برنامه ،)1385به نقل از روحاني،  2000( و ويلكن پرايس كارور 
ان دوم و آموز اين برنامه روي دانش .زندگي واقعي اتخاذ كردند هاي هجربانتقال علم و ت

پس از تجزيه و تحليل اطالعات به اين . اجرا شد »مجتمع ميدوسترن«ششم و دهم در 
آموزان در انتقال دانش به علت كمبود انگيزه و ناتواني در ايجاد  نتيجه رسيدند كه دانش

از اين رو . هاي كالس و وضعيت زندگي واقعي دچار مشكل هستند ارتباط بين درس
 هاي ههاي چندگانه و تجرب هوش ةنتقال را با استفاده از نظريقدرت اشد تا پيشنهاد 

بعد از پانزده هفته كه از اجراي اين برنامه گذشت، . يادگيري، مرتب ارتقاء بخشند
  .آموزان ديده شد پيشرفت چشمگيري در اين دانش

 هاي هوش ةنظري هفته، 16 در )1385 روحاني، از نقل به 2000( فليسيا و ي، كريستدبورا
دند كه نتيجه آن، كاهش برخورد دا آموزش معلمان به درس كالس در را ندگانهچ

  .بود آموزاندانش و بهبود نمراتآموزان و افزايش انگيزه  نامناسب معلمان با دانش

آموزان در موضوعات  موفقيت و عدم موفقيت دانش در تحقيقي ديگر سنتروك
هاي  هوش ةبا استفاده از نظري درسي هنر، زبان، رياضي، علوم و مطالعات اجتماعي
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توسط  2000 در سالو هاي ايالت كنتاكي آمريكا  در يكي از دبيرستان را چندگانه
آموزان سال دهم رشته ادبيات، رياضي  از دانش .كردارزيابي  آموزشي -انجمن تحقيقي

را هر كدام بايد قابليت هوشي خود . نفره انتخاب شدند 60دو گروه و علوم اجتماعي، 
هر كدام چهار . كردند ر مطالعات ادبيات، اجتماعي، رياضي و علوم تجربي مشخص ميد

تفاوت بسياري بين افراد موفق و . هاي چندگانه را كامل كردند نامه هوش بار پرسش
  )1385به نقل از روحاني،  2000سنتروك، (. موفق وجود داشت نا

هاي چندگانه  بين هوش ةبررسي رابطبه  2000در سال  كونديس، پاركزو سولدودل
كه داراي نواقصي ) در مهد كودك(و رشد مهارت كالمي و افزايش دامنه لغات كودكاني 

نتايج نشان داد، آموزش . ، پرداختندبودندهاي كالمي و درك مفاهيم كالمي  در مهارت
 )1385نقل از روحاني، (. شود مي آنهابر اساس هوش مسلط كودكان منجر به پيشرفت در 

در  نگتني دانشگاه جرج واشاي در مقطع دكتردر پژوهش) 2001( ن رابينشور جي
هاي چندگانه و پيشرفت تحصيلي  هوش ةپي بررسي ارتباط بين اجراي نظري

آموزان پس از  فرضيه محقق آن بود كه رشد پيشرفت تحصيلي دانش. آموزان بود دانش
يسه با قبل از اجرا معني هاي چندگانه در مقا ر مبناي نظريه هوشباجراي برنامه درسي 

آموزان را به طور تصادفي در سه سال  دانش 45در اين مطالعه تطبيقي محقق . دار است
محقق سه آزمون . در شش درس مختلف انتخاب كرد) آموز دانش 15هر سال (

ها ارتباط  يافته. را تحليل كرد آنهاآموزان به عمل آورد و نتايج  استاندارد از دانش
آموزان در  هاي چندگانه و پيشرفت تحصيلي دانش ين اجراي نظريه هوشداري ب معني

. دار نبود رياضيات، خواندن و نوشتن را نشان داد؛ اما در دروس ديگر اين ارتباط معني
سال مناطق شيكاگو صورت گرفت،  11تا  9آموزان  ديگري كه در دانش ةدر مطالع

اي در فهم  اعث پيشرفت قابل مالحظهمشاهده شد كه استفاده از استراتژي اين نظريه ب
  )2004مك ماهان و رز و پاركر، (. شود خواندن و نيز مهارت رياضي مي
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 آنهاآموزان كالس ششم را انتخاب كردند و  نفر از دانش 75) 2004( و ازكابان ازدنر
هايي گرفته شد كه در نمرات،  ابتدا از هر گروه آزمون. را به دو گروه تقسيم نمودند

آموزش ) شيوه سنتي(سپس گروه اول به همان شيوه قبل . معناداري مشاهده نشد تفاوت
هاي چندگانه و با توجه به هوش، رغبت و  ديدند و گروه دوم طبق نظريه هوش مي

نمرات . مجدداً هر دو گروه مورد آزمون قرار گرفتند. هايشان، آموزش ديدند توانايي
  .گروه دوم به طور چشمگيري باالتر بود

 كه رسيدند نتيجه اين به ،دادند انجام 2005 سال در پژوهشي كه فارنهام و ين در
 پسران. دارد وجود پسران و دختران در چندگانه هاي هوش زمينه در معناداري تفاوت

 فردي درون موسيقيايي، جنبشي، -بدني بصري، -مكاني رياضي، -منطقي هاي هوش در
فردي و  هاي بين هوشدختران نيز در . كردند ا باالتر ارزيابي مير خود گرا، طبيعت و

  .بودندباالتر  از پسران زباني -كالمي

 كويت متوسطه مقطع آموزان دانش روي بر) 2006( البالهان در تحقيق ديگري كه
 براي. نمود بررسي خواندن هاي مهارت روي بر را چندگانه هاي هوش تأثير داد، انجام
درصد باالي نمرات را  25آموزان اين مقطع را كه  او يك گروه از دانش كار اين انجام

آموزان در يك كالس كه  نصف اين دانش. به دست آورده بودند، مورد مطالعه قرار داد
 ةشد قرار گرفتند و نصف ديگر در كالسي كه برنام هاي سنتي ارائه مي در آن برنامه

نتايج نشان داد كه . دشد قرار گرفتن هاي چندگانه ارائه مي هوش ةآموزشي آن طبق نظري
سال  تمامهاي چندگانه قرار گرفتند، در  هاي هوش گروه آزمايش كه تحت برنامه

 .تحصيلي نسبت به گروه كنترل، عملكرد بهتري داشتند

هاي تدريس و انواع هوش  بين شيوه ةدر تحقيقي به بررسي رابط) 2009( نسري
هاي مورد  تعداد نمونه. پرداخت» الفكوس«و » ازمير«چندگانه در معلمان مدارس ابتدايي 

معلم ابتدايي از  81نفر معلم مدرسه ابتدايي ازمير و  164نفر كه شامل  245تحقيق 
هاي  با در نظر گرفتن قدرت و توانايي معلمان ابتدايي در هوش .لفكوسا بوده است
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، نتايج تحقيق بيانگر آن است كه از لحاظ آنهاهاي شيوه تدريس  چندگانه و مؤلفه
آماري، تفاوت چشمگيري بين معلمان ابتدايي مشغول به كار در ازمير با معلمان ابتدايي 

ريزي نيز اختالف چشمگيري  همچنين بين جنسيت و برنامه. لفوسكا وجود دارد
هاي چندگانه و ساير  شود، در حالي كه تفاوت قابل توجهي ميان انواع هوش مشاهده مي

بصري، هوش  -همچنين هوش مكاني. آيد نمي هاي تدريس به چشم هاي شيوه مؤلفه
  .هاي تدريس دارد اي بر استراتژي بيني كننده فردي نقش پيش گرايي هوش ميان طبيعت

 چندگانه هاي هوش بين روابط بررسي به) 2010( همكاران ن ودر پژوهشي سليما 
كالس هاي چندگانه در  بر هوش مبتني آموزش هاي استراتژي با رياضيات و علوم دبيران
هاي مختلف مالزي  تاننفر به صورت تصادفي از دبيرس 174بدين منظور . ندپرداخت

هاي  هاي چندگانه، استراتژي هاي هوش  نامه كه با استفاده از پرسش انتخاب شدند
هاي آموزش مبتني بر  آموزش و تحليل همبستگي دريافتند كه معلمان، استراتژي

. دهند هاي مختلف ارائه مي به روش نه را در آموزش علوم و رياضياتهاي چندگا هوش
هاي چندگانه، كمك بسياري در كسب درك  هوش  همچنين تجربيات دبيران در زمينه

هاي آموزش  هاي بالقوه و عالئقشان در جهت باال بردن و تقويت استراتژي بهتر از هوش
 .نمايد مي

هاي چندگانه،  هوش ةنظريآموزش بر اساس در مورد تأثير ) 2010( آكچايو  اكوزو
كالس دهم، تحقيقي  وي شيمي دربه س آنهاآموزان و گرايش  بر موفقيت دانش

طبق  آنهاآزمايشي انجام دادند، در مقايسه با گروه كنترلي كه روش آموزشي  نيمه
هاي سنتي بود، به اين نتيجه رسيدند كه آموزشي كه در هشت هفته بر مبناي  روش
هاي  هاي مهمي بين موفقيت ي چندگانه صورت پذيرفته است، موجب تفاوتها هوش
  .شدنسبت به درس شيمي دو گروه كنترل و آزمايش   آزمون و گرايش پس
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 دبيران هاي هوش انواع و تفكر هاي سبك بين مقايسه در) 2010( و ازدمير بيكرن
 دبيران، ميان در لبغا هوش كه دريافتند تركيه، استانبول شهر در دبستاني، پيش مقطع
  .است كالمي -زباني هوش

هاي  هوش ةدر بررسي مسائل و مشكالت استفاده از نظري) 2010(و همكاران  برهان
ن ابتدايي اهايي كه به معلم نامه ده از پرسشچندگانه در مدارس ابتدايي تركيه، با استفا

جزئي از اين نظريه  ن ابتدايي به صورتادريافتند كه عالوه بر اينكه معلمداده بودند، 
ها در  زمان، نارسايي بودن م از آموزش ناكافي موضوع، محدودآگاه هستند، مشكالتي اع

هاي چندگانه  هوش ةيهاي ارزيابي و عدم تطابق محتواي كتب با استفاده از نظر شيو
  .وجود دارد

دريافتند كه  »انشگاه پلويستيد«از دانشجويان  در تحقيقي) 2011( و البو واسيل
به ويژه در (دانند، اما در عمل  هاي چندگانه نمي هوش ةجويان، چيزي از نظريدانش

شان استفاده  هاي ويژه  هاي خود، متناسب با رشد مهارت از توانايي) زندگي آكادميك
، ديدگاه آنهانظر از تخصص داشتند كه اگر به دانشجويان، صرفدر ضمن بيان . كنند مي

يابد و فرايند فراشناختي اتفاق  يك مدل عملي تحقق ميهاي چندگانه ارائه شود،  هوش
  .شود افتد؛ كه با خودتنظيمي در يادگيري، باعث بهبود عملكرد مي مي

  صورت گرفته در ايرانتحقيقات 

مقايسه «در اولين پژوهش داخل كشور در اين مقوله با عنوان ) 1381(بالغي زاده 
آموزان  نتي بر عملكرد رياضي دانشتأثير آموزش بر اساس ديدگاه گاردنر و شيوه س

آموزان در  سعي كرد كه هوش رياضي دانش» سال دوم راهنمايي شهرستان شهريار
در  را ها فعال كند و تأثير آن در تلفيق با ساير هوشرا دروس رياضي، هنر و ورزش 

اين پژوهش در يكي . پيشرفت تحصيلي فراگيران با شيوه سنتي مقايسه و بررسي نمايد
آزمون و  دارس منطقه يك شهرستان شهريار انجام و نتايج آن بر اساس پيشاز م
به شد،  آزمون، با مدرسه ديگري از همان منطقه كه با سياق سنتي در آن تدريس مي پس
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ميانگين دو گروه كنترل و آزمايش نشان داد بين عملكرد . شد عنوان گروه كنترل مقايسه
و عملكرد گروهي كه بر اساس نظريه گاردنر داري وجود دارد  دو گروه تفاوت معني

 .در آزمون پيشرفت تحصيلي و سطوح شناختي بهتر بود ،آموزش ديده بودند

آموزش زبان انگليسي با استفاده «در بخش عمده پژوهشي با عنوان ) 1381(فرجامي 
هاي هوش  استفاده از فعاليت تأثيردر مورد » رويكرد هوش چندگانه: از متون محتوايي

آموزان دانشگاهي  عمومي زبان توانايي زباندگانه و متون آموزشي محتوايي بر چن
وضعيتي كه در آن از ) 1: اند در اين مطالعه چهار وضعيت با هم مقايسه شده. پردازد مي

وضعيتي كه در آن ) 2 است؛ آموزي استفاده شده هاي سنتي زبان متون عمومي و فعاليت
وضعيتي كه در آن فقط از ) 3 است؛ استفاده شده هاي هوش چندگانه فقط از فعاليت

هاي هوش  وضعيتي كه در آن هم از فعاليت) 4 است؛ متون محتوايي استفاده شده
 ،آزمون عملكرد اين دانشجويان در پس. استچندگانه و هم متون محتوايي استفاده شده 

اي هوش ه هاي دال بر اينكه استفاده از متون محتوايي يا فعاليتتا حدي فرضيه
هاي سنتي، توانايي زبان  چندگانه، در مقايسه با استفاده از متون عمومي و فعاليت

نتايج پس آزمون، همچنين اين فرضيه . دهد، ثابت كرد عمومي دانشجويان را افزايش مي
هاي هوش چندگانه در  از متون محتوايي و فعاليت زمان همرا تقويت كرد كه استفاده 

تر مؤثراستفاده از هر يك از اين دو حالت به صورت جداگانه  به نسبت آموزي، زبان
  .است

هاي چندگانه با انتخاب رشته و پيشرفت  هوش ةدر بررسي رابط) 1383(هاشمي 
آموزان، چهار رشته تحصيلي را با هم مقايسه كرد و به اين نتيجه رسيد  تحصيلي دانش

ه هنر و انساني، هوش آموزان رشت رياضي در مقايسه دانش ةآموزان رشت كه دانش
. بصري باالتري دارند -آموزان رشته هنر هوش مكاني رياضي باالتر و دانش -منطقي

آموزان رشته هنر  كالمي از دانش -آموزان رشته رياضي در هوش زباني همچنين دانش
  .برتر بودند
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بررسي هدايت تحصيلي «در نتايج پژوهشي با عنوان ) 1383(آبادي  فيض
 دارد كه چنين بيان مي» هاي چندگانه گاردنر يرستاني و هنرستاني با هوشآموزان دب دانش

. آموزان رشته رياضي، به طور معناداري باالتر بود رياضي در دانش -فقط هوش منطقي
ر رشته خودشان به خوبي جاي رياضي د آموزاندانشوي به اين نتيجه رسيد كه فقط 

هاي هدايت تحصيلي كارآمدي الزم  ار و مالكتوان بيان داشت كه ابز بنابراين مي ؛دارند
  .را ندارد

مقايسه تأثير آموزش بر اساس دو «در نتايج تحقيقي با عنوان ) 1386(رباطي 
آموزان  بر عملكرد درس علوم دانش هاي چندگانه با شيوه سنتي تدريس رويكرد هوش

آموزاني  انشنشان داد كه عملكرد د» پايه چهارم ابتدايي آموزش و پرورش شهر تهران
آموزاني  طور محسوسي از عملكرد دانش به ،اند گاردنر آموزش ديده ةكه بر اساس نظري

كه با شيوه سنتي آموزش ديده بودند، در آزمون پيشرفت تحصيلي و سطوح شناختي 
آموزان دختر گروه  بهتر و عملكرد دانش) دانستن مفاهيم، كاربرد مفاهيم و استدالل(

آموزان پسر گروه آزمايش در آزمون  ي از عملكرد دانشطور محسوس آزمايش به
  .ه استپيشرفت تحصيلي و سطوح شناختي بهتر بود

آموزان  هاي چندگانه دانش   مقايسه هوش«در پژوهشي با عنوان ) 1386(محمديان 
گيرد كه بين  چنين نتيجه مي» موفق و ناموفق مقطع متوسطه شهرستان مريوان

 - فضايي، زباني -هاي ديداري در هوش) دختر و پسر(ق آموزان موفق و ناموف دانش
گرا تفاوت  رياضي، بدني جنبشي، درون فردي، ميان فردي و طبيعت -كالمي، منطقي

آموزان موفق و ناموفق در  دهد كه بين دانشهمچنين نشان مي. اداري وجود داردمعن
هاي هوشي  ؤلفهرياضي تفاوت بيشتري نسبت به ساير م -كالمي و منطقي - مؤلفه زباني

رياضي در تبيين و  -نتيجه گرفت كه هوش منطقي عالوه بر اين وي. شودميمشاهده 
  .استبيني تغييرات هوش عمومي بيشترين نقش را دار پيش
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به اين  نايت به توجه داخلي و خارجي نسبتبا توجه به مطالبي كه عنوان شد و با ع
  :شودعنوان مي زيرموضوع سواالتي به شرح 

    تحقيقت سواال

 در چه سطحي است؟) ع(اف امام علي.هوش تصويري در دانشجويان دا -1
 در چه سطحي قرار دارد؟) ع(اف امام علي.در دانشجويان دا عمومييادگيري زبان  -2
در چه ) ع(اف امام علي.يادگيري واژگان تخصصي زبان انگليسي در دانشجويان دا -3

 سطحي قرار دارد؟
و يادگيري واژگان ) ع(اف امام علي.تصويري دانشجويان داآيا بين ميزان هوش  -4

  تخصصي زبان انگليسي در آنان رابطه وجود دارد؟
و يادگيري زبان ) ع(اف امام علي.آيا بين ميزان هوش تصويري دانشجويان دا -5

  عمومي در آنان رابطه وجود دارد؟

  شناسي روش

  . استيق همبستگي از نظر ماهيت تحقتحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي و 
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  جامعه آماري و حجم نمونه

در ) ع(مام عليشامل كليه دانشجويان دانشگاه افسري ا جامعه آماري اين مطالعه
ي و اين رشته داراي سه گرايش علوم دفاعي، مهندسي دفاع. امور دفاعي است ةرشت

زم به ال. گيردمي بر را در) رسته(شاخه تحصيلي 16 مديريت دفاعي بوده كه در مجموع
ري به اين لذا جامعه آما ،ن فراواني مربوط به رسته پياده استبيشتريتوضيح است كه 

  .شده است محدود رسته

  نمونه آماري

  گيري روش نمونه

 )دانشجو(نفرنمونه مورد نياز با استفاده از روش تصادفي ساده با واحد تحليل 
  .ردي دامؤثركه اين امر در روايي تحقيق نقش  است شدهانتخاب 

  حجم نمونه

دهد كه به منظور انجام تحقيقات و  نشان مي) 1983( 2و گال 1بروگمطالعات 
همبستگي و نفر، براي تحقيقات  100اي با حجم  حداقل به نمونههاي توصيفي  بررسي

مورد نياز نفر براي هر گروه  15نفر و براي تحقيقات تجربي و آزمايشي  30 همخواني
 است، با عنايت به اينكه تحقيق حاضر از نوع همبستگي .)1379نادري وسيف نراقي، (است

نفر  60تعداد لذا به منظور باال بردن توان آزمون آماري و اعتبار بخشيدن به نتايج تحقيق 
  .انتخاب و تحقيق روي آنها انجام گرفت دانشجويان به طور تصادفياز 

                                            
1- Brog 

2- Gall 
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  هادادهابزار گردآوري 

    )آزمون عمومي(     لسونن    زباني    مهارت    سنجش     نامه پرسش - 1
 مهارت سنجش نامه پرسشگيري وضعيت زبان عمومي دانشجويان از براي اندازه

، باشدمياي گزينه چهار كلوز متن تلفظ و گرامر لغت، سؤال 05 كه شامل نلسون زباني
 با نفر 30 روي بر ابتدا آزمون اين پايا، آزمون يك داشتن منظور به. است شدهاستفاده 
 درصد 71 با برابر آمده دست به كرونباخ آلفاي مقدار كه شد پايلوتن يكسا شرايط

به نقل از اكبري و ) 1999(هماسبيتوسط ط نامه پرسشترجمه فارسي اين  پايايي .شد
 زباني مهارت سنجش آزمون اينكه بهبا توجه  .ستاگزارش شده ) 2007(حسيني
 طرف از ،باشدزبان مي هايمهارت گيرياندازه براي استاندارد آزمون يك نلسون
   .است شده اعتباريابي و ساخته است جهاني و المللي بين شركت يك كه نلسون شركت

 )آزمون ميداس( هوش چندگانه نامه پرسش

 ينا. شد استفاده يداسم نامة پرسش ازآموزان زبان چندگانة هوش ارزيابي منظور به
 نظرية اساس بر را افراد نهگا هشت هوش كهاست  سؤال نوزده و صد شامل نامه پرسش
اين آزمون به صورت  نوع سواالت. دهدمي قرار سنجش مورد گاردنر چندگانه هوش

در تحقيق حاضر از . استو پاسخ آنان شامل شش گزينه مقياس ليكرت اي چندگزينه
بر همين . بود استفاده شدسوال  18شامل كه بوط به بخش هوش تصويري سؤاالت مر

دانشجويان مورد مطالعه را از حداقل امتياز يك تا حداكثر  يريتصو اساس سطح هوش
باشد گروه  3تا  1آموزاني كه امتياز آنان از زباناساس بندي و بر همين سطح 10امتياز 
به ترتيب  10تا  7و  6تا  4هاي بين و امتيازضعيف آموزان با هوش تصويري زبان

  .دهندكيل ميرا تش دانشجوياني با هوش تصويري متوسط و قوي
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  واژگان تخصصي زبان انگليسي  آزمون

از آزمون محقق ساخته گيري وضعيت زبان تخصصي دانشجويان، براي اندازه
 مورد تاييد سه سواالتايي اين آزمون در ابتدا تاييد روايي و پاي در راستاي .استفاده شد

 30ر يك كالس پايلوت آزمون دمجرب قرار گرفت و از نظر روايي تاييد شد و  استاد
 سطح سادگي و دشوارينفره باعث گرديد تا سواالتي كه داراي سطح تشخيص و 

براي سنجش سطح  %)83آلفاي كرونباخ  (با پايايي مناسب پاييني است حذف و آزموني
   .گردددانش واژگان تخصصي دانشجويان مورد مطالعه تهيه 

  ي تحقيقها يافته

ميانگين، واريانس، انحراف استاندارد، (يفي هاي آمار توصشاخص بخش ابتدادر اين 
هوش تصويري، زبان عمومي و (هاي مورد مطالعه متغير ).. .وكمترين  ،بيشترين ،دامنه

  .گيردسؤاالت تحقيق مورد آزمون قرار ميو سپس ارائه ) زبان تخصصي

    :ي تحقيقها هاي توصيفي متغير شاخص - 1

  متغيرهاي تحقيق مار توصيفيآ هايشاخص جدول توزيع فراواني :1 جدول شماره

نمره زبان عمومي در دانشجويان ميانگين فوق بيانگر آن است كه رديف اول جدول 
با واريانس  84.03و حداكثر  21.89كه از حداقل  ،55.41مورد مطالعه برابر است با 

و در رديف دوم نيز هوش تصويري به عنوان متغيري ديگر  ،تشكيل شده است 293.33
زبان . برخوردار است 7.05و البته واريانس  10و بيشينه  1با كمينه  6.1ن از ميانگي

وكمينه و بيشينه و واريانس به ترتيب  51.04با ميانگين  تخصصي به عنوان آخرين متغير
  . در رديف سوم جاي گرفته است 88.46،172.75، 13.32
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 آزمون سؤاالت تحقيق

  در چه سطحي است؟) ع(م علياف اما.هوش تصويري در دانشجويان دا :1سؤال 
دانشجويان مورد  هوش تصويرياطالعات مربوط به  1و نمودار شماره  2 جدول شماره

  .دهد را نشان ميمطالعه 

  هوش تصويري دانشجويان مورد مطالعهجدول توزيع فراواني  :2جدول شماره 

  مقوله
فراواني مشاهده 

  شده
  درجه آزادي  فراواني مورد انتظار  درصد 

مقدار 
  يخ

سطح معني 
  داري

 20.0 23.3 14  ضعيف

 20.0 36.7 22  متوسط 25/0  2.8  2

 20.0 40.0 24  قوي

جمع 
  كل

60 100.0 
 

ميزان هوش تصويري دانشجويان مورد نمودار توزيع فراواني  :1نمودار شمارة 
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براساس  شود،ديده مي و نمودار شماره يك 2 كه در جدول شماره گونه همان
درصد از دانشجويان از هوش تصويري  23.3 ،سنجش سطح هوش تصويري نامه پرسش

. درصد از هوش تصويري بااليي برخوردار هستند 40درصد متوسط و  36.7ضعيف، 
ز آزمون آماري مجذور ، اهابين فراواني داري تفاوت مشاهد شدهبراي اطمينان از معني

 با )2.8(ور خي به دست آمده مجذ مقدارخي استفاده شد كه نتايج نشانگر آن است كه 
 و از اين رو نيستدار  از نظر آماري معني 05/0سطح معناداري  در 2درجه آزادي 

  . هاي مشاهده شده تفاوت چنداني وجود نداردكه بين فراواني گفتتوان  مي

در چه سطحي ) ع(امام علي ري زبان عمومي در دانشجويان دانشگاهيادگي: 2سوال 
  قرار دارد؟

سطح زبان عمومي اطالعات مربوط به  دوو نمودار شماره  3ماره جدول ش
  .دهد را نشان ميدانشجويان مورد مطالعه 

  زبان عمومي دانشجويان مورد مطالعهتوزيع فراواني جدول  :3جدول شماره 

  سطح معني داري  مقدار خي  درجه آزادي  فراواني مورد انتظار  درصد   فراواني مشاهده شده  مقوله

 20 55 33  ضعيف

 20 38.3 23  متوسط 001/0  21.7  2

 20 6.7 4  قوي

  100 60  جمع كل
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 زبان عمومي دانشجويان مورد مطالعهتوزيع فراواني نمودار توزيع  :2نمودار شمارة 

  

و بر اساس آزمون تعيين سطح زبان  دو، و نمودار شماره 3با توجه به جدول شماره 
 38.3 ،از زبان عمومي ضعيف شجويان مورد مطالعهدرصد از دان 55عمومي دانشجويان، 

. مندنددرصد از زبان عمومي در سطح قوي بهره 6.7درصد متوسط و در نهايت تنها 
داري تفاوت مشاهد شده، از آزمون آماري مجذور خي استفاده  براي اطمينان از معني

ز نظر آماري كه ا 21.7برابر است با  2با درجه آزادي  شد كه مقدار مجذور خي حاصل
سطح زبان عمومي  كه ميان گفتتوان  لذا مي. باشددار مي معني 0.01در سطح 

درصد از  93.3اي وجود دارد و سطح زبان عمومي  مالحظهدانشجويان تفاوت قابل 
  .تر از حد متوسط قرار دارد دانشجويان پايين

سطحي قرار در چه ) ع(امام علي نشگاهدانشجويان دازبان تخصصي در بين  :3سؤال 
  دارد؟

دانشجويان  زبان تخصصياطالعات مربوط به  3و نمودار شماره  4 جدول شماره
  .دهد را نشان ميمورد مطالعه 
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  دانشجويان مورد مطالعه زبان تخصصيجدول توزيع فراواني  :4جدول 

  

  زبان تخصصي دانشجويان مورد مطالعه نمودار توزيع فراواني :3نمودار شمارة 

 

رصد از د 78گردد، مشاهده مي و نمودار شماره سه 4شماره طور كه در جدول  همان
درصد  20زبان تخصصي از سطح ضعيف، ساس آزمونادانشجويان مورد مطالعه بر

براي اطمينان . زبان تخصصي بااليي برخوردار هستندسطح درصد از  1.7متوسط و تنها 
شد كه مقدار داري تفاوت مشاهد شده، از آزمون آماري مجذور خي استفاده از معني

  يسطح معني دار  مقدار خي  درجه آزادي  فراواني مورد انتظار  درصد   فراواني مشاهده شده  مقوله

 20 78.3 47  ضعيف

 20 20 12  متوسط 001/0  57.7  2

 20 1.7 1  قوي

 100 60  جمع كل
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ر سطح كه از نظر آماري د 57.7برابر است با  2با درجه آزادي  مجذور خي حاصل
بين سطح زبان تخصصي دانشجويان نيز  گفتتوان لذا مي .باشددار مي معني 0.01

درصد از دانشجويان  98.3دارد و سطح زبان تخصصي اي وجود  تفاوت قابل مالحظه
  .تر از حد متوسط قرار دارد پايين

استفاده  )r(از آزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون 5و  4براي آزمون سؤاالت 
  :باشد ست كه نتايج آن به شرح زير ميشده ا

و يادگيري ) ع(اف امام علي.ميزان هوش تصويري دانشجويان دا ميانآيا  :4سؤال 
  واژگان تخصصي زبان انگليسي رابطه وجود دارد؟

و يادگيري ) ع(امام علي بين هوش تصويري دانشجويان دانشگاهميزان همبستگي 
  .نشان داده شده است 5جدول شماره  ستون اول در واژگان تخصصي زبان انگليسي

جدول ضريب همبستگي هوش تصويري دانشجويان مورد مطالعه و رابطه  :5 جدول شماره

    و عمومي زبان تخصصيسطح يادگيري آن با 

 زبان عمومي زبان تخصصي متغيرهاي تحقيق

 هوش تصويري

0.049 r =  0.054 r =-  

0.35sig=  0.34sig=  

60n=  60n=  

و يادگيري زبان دانشجويان  د بين هوش تصويريشو كه مشاهده مي گونه همان
وجود دارد كه رابطه مثبت را بين متغيرهاي مذكور  0.049ضريب همبستگي  تخصصي
 )p>./.5(دار  معنيليكن ميزان رابطه بسيار ضعيف بوده و از نظر آماري  .دهد نشان مي

  .باشدنمي
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و يادگيري ) ع(امام علي نشگاهويان داآيا بين ميزان هوش تصويري دانشج :5سؤال 
  زبان عمومي در آنان رابطه وجود دارد؟

زبان عمومي ) ع(اف امام علي.بين هوش تصويري دانشجويان داميزان همبستگي 
د شو كه مشاهده مي گونه همان .نشان داده شده است 5 جدول شمارهستون دوم  در آنان

ضريب  آنان ميوزبان عمح يادگيري سط ودانشجويان مورد مطالعه  بين هوش تصويري
دهد  وجود دارد كه رابطه منفي را بين متغيرهاي مذكور نشان مي -0.054همبستگي 

  ). /05P> 0(باشد نمي معني دارليكن ميزان رابطه بسيار ضعيف بوده و از نظر آماري 
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  گيري بندي و نتيجه جمع

ان تخصصي با توجه به معيارهاي سنجش هوش تصويري، زبان عمومي و زب
سنجش هوش ميداس  نامه پرسشدرصد از دانشجويان دانشگاه بر اساس  76بيش از 

. درصد ضعيف بودند 26و تنها  استاز هوش تصويري متوسط به بااليي برخوردار 
درصد از دانشجويان  45در سوي ديگر با سنجش زبان عمومي اين دانشجويان، 

بودند كه اين درصد در مورد زبان  )توسط به باالم( مناسبي عموميزبان  داراي سطح
 ةو بررسي رابطبا در نظر گرفتن اين آمار . يابددرصد تقليل مي 22 تخصصي به

رغم اينكه هوش  عليهوش تصويري و سطح زبان عمومي و تخصصي دانشجويان 
تنها  از دانشجويان باالتر از حد متوسط قرار داشت امادرصد  76تصويري بيش از 

بود كه  0.049و  0.054رتيب ن با زبان عمومي و تخصصي به تضريب همبستگي آ
و به عبارتي رابطه معناداري بين آنان وجود  شود اي بسيار ضعيف محسوب ميرابطه
هاي صورت گرفته و مطالعات فراواني كه پس از  تاييدات و حمايت با وجود .ندارد
، كمتر كسي ستشده اروي آن انجام ، بر هاي چندگانه هوشو معرفي  1983سال 

 ؛ بل فالور)2009( بوكاالاوالبي و اوكه ني چونمحققاپژوهش  .توان رد آن را دارد
 ؛ ماسن)2007( ؛ جانسون)2008( ؛ كوپر)2008( داگالس، بورتن و دورهام    ؛)2008(
؛ يوكاك، بگ و )2006( ؛ اوزدمير، گانيسو و تاكايا)2007( ؛ كاكسال و يل)2007(

و ) 2002( ؛ اوزدمير، كوركمز و كپتان)2004( ازكابن ؛ اوزدنر و)2006(اوزاك 
 ؛ كسكانونالي)1999(؛ كمپل و كمپل )2005( به نقل از پرسلي) 2001(شاهين

، حاكي از آن )1383( زادهنژاد و بالغي ؛ حاجي حسين)1385( ؛ فناخسرو)1998(
تواند موجب باال رفتن رضايت، بهبود پيشرفت است كه هوش چندگانه مي

همچنين بسياري از معلمان و . ، بهبود در يادگيري و يادسپاري شودتحصيلي
 ؛)1992(و ديكنسون ) 1999(و كمپل،     كمپل ؛)1997( كمپل،از جمله  محققان
    (كاكسال ويل، ؛)2008(    ؛ بل فالور،)1995(اسماگورنسگي،) 1995    (؛)1997(،اميگ
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 ناي )2007(،؛ ماسن)2003(،ابنزر    و    كاديا ؛)2001    (،برمن    ؛)1998 (كسكانونالي،    ؛)2007
آموزان را نسبت به  ند كه هوش چندگانه، نگرش دانشكنمطلب را اظهار يا تأييد مي

اين بهبود نگرش، خود عاملي است كه در موفقيت تحصيلي  .بخشديادگيري بهبود مي
   .زبان آموزان

 كالسكيمك، )2003( كالين ،)2004( وين و كالنباچ ،)1997(گرين هاوك 
 ،)2005(اندرسون  و و آدامسون) 1997( ، كمپل)1996( ، هاور)1995( گاردنر، )1995(

 از نقل به 2000( فليسيا و يدبورا، كريست )2000( و ويلكن كارور پرايس) 2004( شيرر
) 2001( شور جين رابين، سنتروك ،كونديس، پاركزو سولدودل) 1385 روحاني،

هاي چندگانه و  هوش ةاجراي نظريبين  دار ارتباط معنيبر وجود  نيز )2009(نسري
در اين ميان و در جامعه آماري  ؛ امااعتقاد دارند آموزان پيشرفت تحصيلي دانش

پيشرفت زبان  دانشگاه افسري فقدان پايه زباني مناسب براي از سرگيري و تداوم
كارايي در شغل آتي عدم اعتقاد به ضعف انگيزه در يادگيري به دليل  ،انگليسي

در موسسات زبان البته تر و محروميت از يادگيري زبان در سنين پايين دانشجويان،
راهنمايي و دبيرستان  ة، نبود يك سبك منسجم، هدفمند و پيشرو در دورانگليسي

تا با حضور در محيطي كه حداقل دانش زباني از  شود ميباعث ) شش ساله دوم(
داشته حوزه زبان خارجه براي مناسبي در ه رود، نه تنها گامانتظار مي دانشجويان

در  .از دست رود دانش گذشته سپاريياد يادآوري و براي آنان نيزبلكه انگيزه  نشود
و تاييد دانش تاكيد  ان هدفمند در بدو ورود دانشجويان،هاي زب اين ميان آزمون

حداقل  زبان خارجه به عنوان يك شاخص اصلي و مهم زباني مناسب و انتخاب
هاي زبان بر اساس  چيدمان دانشجويان در كالس. ارگشاستهاي ك يكي از روش

در . سطح سواد زباني آنان باعث خواهد شد تا انگيزه دانشجويان به حداكثر رسد
نيز به استاد  دانشجويان به وجود خواهد آمد،اين روش نه تنها سيستم رقابتي بين 

كمك  اطبينمخ در تعيين روش تدريس مناسب به واسطه ميزان انگيزه و گيرايي
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هاي جبراني هدفمند براي دو گروه ضعيف و قوي نيز از كالس. شاياني خواهد كرد
. كه با گذر زمان باعث دستيابي به دو هدف عمده خواهد شد هايي است ديگر روش

از افسراني مملو  ،خاص ارتش به طوراول اينكه در گروه ضعيف نيروهاي مسلح و 
هاي  كالس به شرط برگزاري(برخوردارند حداقل دانش زباني  كه از خواهد شد

سازمان و كشور را در  و در سويي ديگر )منسجم، هدفمند و با ابزارهاي انگيزشي
هاي خارج از سفارتخانه(ي شايسته در جهت رسيدن به اهداف عالي افسران تربيت

  . خواهد كرد كمك...) و كشور به عنوان وابسته نظامي 
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  خذĤمنابع و م

مقايسه تأثير آموزش بر اساس ديدگاه گاردنر و شيوه   ،)1381(، سوسن بالغي زاده - 1
نامه  پايان. آموزان سال دوم راهنمايي شهرستان شهريار سنّتي بر عملكرد رياضي دانش

شناسي، رشته  كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم، دانشكده علوم تربيتي و روان
  .تحقيقات آموزشي

: تهران. ترجمه زينت توفيق .شناسي كودك روان  ،)1388(باربل ژه، ژان و اينهلدر، پيا - 2
  .نشر ني

ترجمه  ،گيرند؟ آموزان چگونه ياد مي دانش: رنگين كمان هوش  ،)1387(و تيل، س - 3
  .انتشارات رشد فرهنگ: قم. حسن اسدزاده

ويژه آموزش رياضي   ،)1383(حاجي حسين نژاد، غالمرضا؛ بالغي زاده، سوسن  - 4
  .نشر جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت معلم: تهران ،عادي و ديرآموز آموزان دانش

هاي  مقايسه تأثير آموزش بر اساس دو رويكرد هوش  ،)1386(اطمه سادات رباطي، ف - 5
ابتدايي آموزان پايه چهارم  چندگانه با شيوه سنّتي تدريس بر عملكرد درس علوم دانش

اسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم، دانشكده نامه كارشن پايان ،آموزش و پرورش شهر تهران
  .شناسي، رشته تحقيقات آموزشي علوم تربيتي و روان

هاي  هوش نامه پرسشسنجي  هاي روان بررسي ويژگي  ).1385(سادات  روحاني، زهره - 6
نامه  پايان ،هاي پسرانه شهر تهران آموزان سوم و چهارم و پنجم دبستان چندگانه در دانش
  .شناسي باليني، دانشگاه شاهد وانكارشناسي ارشد ر

  .نشر دوران: تهران ،و ارزشيابي آموزشيگيري، سنجش  اندازه  ،)1387(سيف، علي اكبر  - 7
رويكرد : آموزش زبان انگليسي با استفاده از متون محتوايي  ،)1381(فرجامي، هادي  - 8

  .نشگاه اصفهاننامه كارشناسي ارشد، رشته آموزش زبان انگليسي، دا پايان ،هوش چندگانه
و آموزان دبيرستان  هدايت تحصيلي دانش ةبررسي رابط  ،)1383(آبادي، نسرين  فيض - 9

شناسي عمومي،  نامه كارشناسي ارشد روان پايان  ، هنرستان با هوش چندگانه گاردنر
  .دانشگاه الزهرا
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 آموزان موفق و هاي چندگانه در بين دانش مقايسه هوش  ،)1386(محمديان، ساالر  - 10
پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، . ناموفق مقطع متوسطه شهرستان مريوان

  .دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، رشته مشاوره
گانه گاردنر با انتخاب رشته  هوش هشت ةبررسي رابط  ).1383(هاشمي، ويدا  - 11

رشد تربيتي، دانشگاه نامه كارشناسي ا پايان ،آموزان يلي و پيشرفت تحصيلي دانشتحص
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