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تهای زندگی دانشآموزان
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دبیرستانهای دولتی استان تهران

یاسین سعیدی ،1سودابه عضدالملکی ،2حمیده محمدیان
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چکیده
شآموزان بود .روش تحقیق پژوهش
تهای زندگی دان 
هدف از این تحقیق بررسی رابطه هوشهای چندگانه با مهار 
شآموزان دبیرستانها پسرانه دولتی مناطق 12 ،6
حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری را کلیه دان 
استان تهران که در سال تحصیلی  93 -49مشغول تحصیل بودند ،تشکیل داد (  .)N= 5962با استفاده از فرمول
نمونهگیری کوکران تعداد  360نفر بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از دو پرسشنامه
تهای زندگی (فرم کوتاه) (یوسفی ) 1383 ،استفاده شد .روایی
استاندارد هوشهای چندگانه گاردنر (  ) 1990و مهار 
هر دو پرسشنامه از طریق متخصصین تایید شد و پایایی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که برای
تهای زندگی  ./28/6به دست آمد که نشان از سطح قابلقبول ابزار تحقیق
هوشهای هشتگانه  ./ 86 /2و برای مهار 
بود .دادهها از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج
شآموزان در سطح  ./ 99رابطه مثبت و معنادار
تهای زندگی دان 
نشان داد بین مؤلفههای هشتگانه هوش با مهار 
وجود دارد .همچنین با استفاده از رگرسیون چندگانه مشخص شد در کل حدود  44/5درصد از واریانس
تگانه تبیین میکنند و  55/5درصد مربوط به متغیرهای دیگر است.
تهای زندگی را مؤلفههای هوشهای هش 
مهار 
تهای زندگی ،دانشآموزان.
کلید واژهها :هوشهای چندگانه ،مهار 
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مقدمه
هوش بهعنوان یکی از عوامل مهم در سازش یافتگی انسان با محیط و از عوامل مهم در تفاوت
افراد بشر با یکدیگر تلقی میشود (نیرو ،حاجی حسین نژاد و حقانی .) 1390 ،گستره هوش
بنظران این حوزه بوده
لدهنده آن موضوعی است که موردتوجه صاح 
برحسب عوامل تشکی 
است .برخی هوش را بهعنوان ماهیتی واحد معرفی میکنند و برخی دیگر آن را دارای مقولههای
مختلفی میدانند (هاشمی ،بهرامی و کریمی .) 1387 ،دیدگاه سنتی برای هوش انسانی ،ماهیتی
ساده و تک عاملی قائل است و ریشه در کوششهایی دارد که بهمنظور شناسایی عوامل مؤثر در

موفقیت تحصیلی دانشآموزان در اوایل قرن بیستم انجامشده است (گاردنر .) 2011 ،1نظریه
شهای چندگانه اولین بار توسط روانشناسی به نامهاروارد گاردنر (  ،) 1983معرفی گردید که
هو 

یشود را به چالش کشید .در این نظریه
یکیو 2نامیده م 
شبهر یا آ 
مفهوم قدیمی هوش که هو 

اعتقاد بر این است که هر فرد ظرفیت چندین توانش هوشی رادار است (رضوانی و امیری،
یدارد که چندین هوش در هر فرد وجود دارد که وی را مستقل
 .) 1392گاردنر ( ،)6002اظهار م 
یتوان این هوش را با روشهایی منطبق با افراد و فرهنگها شکل داد و
از دیگری میسازد و م 
یپردازد و بر همین اساس هوش
ترکیب کرد .نظریه گاردنر به تفاوت افراد در فرایند یادگیری م 
شهای مشخص قابلاندازهگیری
را بهصورت کلی اندازهگیری نکرده و آن را بهصورت بخ 
یداند (احمدی و مصرآبادی .) 1393 ،گاردنر (  ) 1983با بهکارگیری نتایج مشاهدات خود و نیز
م 
مچنین بررسی
حوزههای دیگر همانند انسانشناسی ،روانشناسی ،فیزیولوژی ،علوم شناختی و ه 
زندگینامهی افراد مختلف به این نتیجه رسید که حداقل هشت نوع هوش گوناگون وجود دارد.
شها عبارتاند از :هوش کالمی -زبانی ،3هوش منطقی -ریاضی ،4هوش
ازنظر وی این هو 

1- Gardner
2- IQ
3- Verbal-Linguistic Intelligence
4- Logical-Mathematical Intelligence
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بصری -مکانی ،1هوش حرکتی -جسمانی ،2هوش موسیقیایی ،3هوش میان فردی ،4هوش درون

فردی 5و هوش طبیعتگرا( 6آرمسترانگ.)9002 ،7

نظریه گاردنر الزامًاًا به هشت هوش یا هشت توانایی محدود نمیشود .او معتقد است که احتما ًالًال

بیش از هشت هوش وجود دارد و دریکی از آثار خود (  ،) 1991هوش معنوی 8و هوش وجود یا
هستی گرایانه 9را نیز مطرح کرده است .منظور گاردنر از طرح این هوشها اذعان به وجود

تواناییهای اندیشیدن درباره پرسشهای بزرگ مربوط به معنای زندگی است (نیرو ،حاجی
حسین نژاد و حقانی .) 1390 ،بهزعم عبدی ،سلیمان و رضایی (  ،) 1392گاردنر با طرح این
موضوع که هوش دارای انواع گوناگون است و تأکید بر این واقعیت که افراد مختلف دارای
مرخهای هوشی متفاوتی هستند؛ تحرکات فکری و عملی گستردهای را در نظامهای
نی 
شوپرورش جهان ایجاد کرد که با تأکید بر مفهوم هوش چندگانه باعث ایجاد تنوع در
آموز 
یتواند بهعنوان یک الگو
شهای چندگانه گاردنر م 
برنامههای آموزشی خود شدهاند .نظریه هو 
شآموزان در
در راهبردهای ساختاری جهت موفقیت دانشآموزان به کار رود .زمانی که دان 
یشوند ،و به این موضوع اعتقاد داشته باشند که در فرایند
فرایند یادگیری بهطور فعاالنه درگیر م 
یخود انگیزه آنان برای یادگیری افزایش
یادگیری بهطور مؤثر و فعال شرکت دارند ،بهخود 
ییابد (آرمسترانگ.)9002 ،
م 
شهای هشتگانه در همه عرصههای علوم و مشاغل بر
گاردنر ( ،)4002معتقد است نقش هو 
تهای زندگی
یتوان در مهار 
مترین این تأثیرات را م 
همگان آشکار است .یکی از مه 

10

تهای روانی-
تهای زندگی به گسترهای از مهار 
دانشآموزان مشاهده کرد .اصطالح مهار 
یکند با اتخاذ تصمیمات آگاهانه ،بهطور
یشود که به افراد کمک م 
اجتماعی و بین فردی گفته م 
تهای مقابلهای و مدیریتی خود را گسترش دهند و زندگی سالم و
مؤثر ارتباط برقرار کنند ،مهار 
1- Visual-Spatial Intelligence
2- Bodily-kinesthetic Intelligence
3- Musical Intelligence
4- Interpersonal Intelligence
5- Intrapersonal Intelligence
6- Naturalistic Intelligence
7- Armstrong
8-Spiritual intelligence
9- Existential intelligence
10- life skills
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باروری را داشته باشند؛ و نیز اعمال شخصی ،اعمال مربوط به دیگران و اعمال مربوط به محیط
اطراف را طوری هدایت کنند که به سالمت بیشتر منجر شود (یونیسف3002 ،؛ به نقل از

تهای زندگی را
محمودی و همکاران .) 1392 ،همچنین بوتوین 1و کانتور ،)7002( 2مهار 

یتوان زندگی موفقتری را
یدانند که با آموختن آنها م 
دستیابی به سبک زندگی جدیدی م 
شهای هشتگانه گاردنر ،را موردتوجه قرار داده است.
تجربه کرد .این پژوهش ابعاد هو 
شآموزان ،چه در تحصیل و چه در زندگی اجتماعی و
ازآنجاییکه یکی از ابعاد موفقیت دان 
تهای زندگی است؛ لذا پژوهش حاضر در راستاي همين
شغلی برخورداری صحیح از مهار 
شآموزان است ،تا
تهای زندگی دان 
شهای هشتگانه در مهار 
تحقيقات به دنبال يافتن نقش هو 
شوپرورش کشور ايفا
تاندرکاران آموز 
از اين طريق سهمي در معرفي اين عامل مهم به دس 
نمايد.
گاردنر ()6002؛ به نقل از رضوانی و امیری (  ،) 1392اظهار میدارد که چندین هوش در هر فرد
وجود دارد که وی را مستقل از دیگری میسازد و میتوان این هوش را با روشهایی منطبق با
افراد و فرهنگها شکل داد و ترکیب کرد .نظریه گاردنر ،به تفاوت افراد در فرایند یادگیری
یپردازد و بر همین اساس هوش را بهصورت کلی اندازهگیری نکرده و آن را بهصورت
م 
شهای هشتگانه
شهای مشخص قابلاندازهگیری میداند .در این بخش هر یک از هو 
بخ 
گاردنر موردبررسی قرار میگیرند.
هوش کالمی -زبانی :هوش کالمی -زبانی شامل مهارتهایی در نوشتن و زبان شفاهی
است .مشخصه اصلی این هوش ،توانایی استفاده مؤثر از کلمات در خواندن ،نوشتن و صحبت
تهای کالمی برای توضیح دادن ،توصیف کردن و گویا بودن مهم میباشند.
کردن است .مهار 
این هوش همچنین استفاده از زبان برای به خاطر سپردن اطالعات ،گفتن داستان یا لطیفه ،نوشتن
نامه یا شعر را دربر میگیرد .بهزعم گاردنر ( ،)6002این هوش استفاده از استعاره ،تشبیه و قیاس
و البته استفاده از نوعی خاص از قواعد و نحوه در نوشتن و صحبت کردن را دربر میگیرد
(رضوانی و امیری.) 1392 ،

1- Botvin
2- kantoor

رابطه بین هوشهای چندگانه با /...سعیدی و همکاران

55

هوش ریاضی -منطقی :هوش ریاضی-منطقی به توانایی ذهنی در تفکر منطقی و حل مسئله
برمیگردد .این نوع هوش بیش از هر نوع هوش دیگری شناختهشده است .این هوش اغلب به
توانایی کالمی وابستگی ندارد؛ یعنی ممکن است با یک فرایند ذهنی دقیق و البته سریع ،نظم
منطقی بین اجزای یک مسئله را کشف کند و قبل از اینکه بخواهد مراحل پردازش ذهنی خود را
توضیح دهد ،مسئله را حل کرده باشد .افرادی که دارای هوش منطقی-ریاضی باال هستند،
مها
بهطورمعمول عالقهمند به تفکر و حل مسئله هستند .در هر مسئلهای به دنبال الگوها و الگوریت 
یبرند .این افراد بهشدت منطقی و واقعگرایند
یگردند و از تجزیهوتحلیل و آنالیز مسائل لذت م 
م 
و در هر مسئلهای به دنبال کشف نظم ،قاعده و قانون و روابط علت و معلولی هستند (فرج الهی و
بدیعی.) 1392 ،
هوش حرکتی -جسمانی :هوش حرکتی جسمانی که از آن بهعنوان هوش بدنی -جنبشی نیز
تها است .این هوش افراد را قادر میسازد تا
تهایی در حرکات و ژس 
یاد میشود شامل مهار 
تدیگر ازنظر گاردنر،
افکار و نظرات خود را با استفاده از حرکات بدنشان بیان نمایند؛ بهعبار 
هوش بدني و حركتي شامل استعداد كار با اشياء و بهکارگیری حركات ظريف انگشتان يا
تها و همچنين استفاده از كل بدن است (گاردنر.) 2011 ،
دس 

هوش بصری -مکانی :از هوش بصری -مکانی بهعنوان هوش فضایی -تصویری 1یاد

میشود .این هوش توانایی نشان دادن جهان از طریق تصاویر ذهنی و عبارات هنری و توانایی
درک پدیدههای بصری را در برمیگیرد .یادگیرندههای دارای این نوع هوش ،گرایش دارند که
با تصاویر فکر کنند و برای به دست آوردن اطالعات نیاز دارند یک تصویر ذهنی واضح ایجاد
کنند .آنها از نگاه کردن به نقشهها ،نمودارها ،تصاویر ،ویدیو و فیلم لذت میبرند (آرمسترانگ،
.)9002
هوش موسیقیایی :هوش موسیقیایی اولین هوشی است که در هر فردی پایدار میشود .این
هوش شامل حساسیت به زیروبمی صدا ،طنین صدا و وجههای احساسی صدا مثل تحسین کردن،
آواز خواندن و نواختن ساز است (گاردنر.)6002 ،

1- spatial/visual
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هوش میان فردی :هوش میان فردی بهعنوان ظرفیت پردازش اطالعات برای حل مسائل یا
لتر ،هوش بین فردی توانایی
مواجهه با چالشهای وظیفه ،مفهومسازی میشود .در جنبه کام 
تعامل مؤثر با مردم تعریف میشود .این هوش شامل توانایی درک دیگران ،حساس بودن به
احساسات ،احوال ،انگیزه و رفتار دیگران است (نیرو ،حاجی حسن نژاد و عسگری.) 1391 ،
هوش درون فردی :این هوش ،استعداد شناخت از خود ،امیال ،ترس و تواناییهای خود و
یهای به کار بردن این اطالعات برای منظم کردن خود میباشند؛ بهعبارتدیگر یعنی
توانای 
توانایی ارتباط برقرار کردن و فهم دیگران .افرادی که از هوش درون فردی باالیی برخوردارند
ویژگیهایی ازجمله :دیدن مسائل از دیدگاه دیگران (نقطهنظر دوگانه) ،گوش کردن ،همدلی،
درک خلق و احساسات دیگران ،مشورت ،همکاری با گروه ،توجه به خلقوخو ،انگیزهها و
نیتهای مردم ،رابطه برقرار کردن چه از طریق کالمی چه غیرکالمی ،اعتمادسازی ،حلوفصل
آرام درگیریها ،برقراری روابط مثبت با دیگر مردم (گاردنر.)4002 ،
تگرا :هوش طبیعتگرا آخرین نوع هوشی است که گاردنر آن را مطرح کرد.
هوش طبیع 
وی معتقد است ،کسانی که دارای هوش طبیعتگرا باالیی هستند ،سازگاری بیشتری با طبیعت
دارند و معمو ًالًال به پرورش ،کشف محیط و یادگیری درباره موجودات عالقهمندند .این افراد
بهسرعت از جزئیترین تغییرات در محیطشان آگاه میشوند .این هوش افراد را قادر میسازد تا
تبندی اطالعات داشته باشند (گاردنر.) 2011 ،
مهارت در ردهبندی و فهرس 
شآموزان تأثیر بسزایی داشته باشد و ارتباط
یتواند در موفقیت دان 
یکی از عواملی که م 
تهای زندگی است (آرمسترانگ.)7002 ،
شهای هشتگانه گاردنر دارد ،مهار 
تنگاتنگی با هو 
شآموزان چه در دوران
بهزعم محمدی و همکاران (  ،) 1391یکی از مشکالتی که اکثر دان 
تبهگریبان هستند ،عدم برخورداری صحیح از
تحصیل و چه زندگی اجتماعی با آن دس 
شهای هشتگانه است.
تهای زندگی و هو 
تهای زندگی و درک ارتباط بین مهار 
مهار 
تهای روانی -اجتماعی و بین فردی گفته
تهای زندگی به گسترهای از مهار 
اصطالح مهار 
مهای آگاهانه ،بهطور مؤثر ارتباط برقرار کنند،
یکند با اتخاذ تصمی 
یشود که به افراد کمک م 
م 
تهای مقابلهای و مدیریت خود را گسترش دهند و زندگی سالم و باروری داشته باشند.
مهار 
همچنین اعمال شخصی ،اعمال مربوط به دیگران و نیز اعمال مربوط به محیط اطراف را طوری
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هدایت کنند که بهسالمت بیشتر منجر شود (یونیسف .)3002 ،1محمودی و همکاران ( ،) 1391
یتوان زندگی
یدانند که با آموختن آنها م 
تهای زندگی را دستیابی به زندگی جدیدی م 
مهار 
تهای زندگی را به دو مقوله
قتری را تجربه کرد .همچنین بوتوین و کانتور ( ،)7002مهار 
موف 
مهار 
تهای خود
یکنند .مهار 
تهای خود نظارهگری 2و مهارتهای اجتماعی تقسیم م 
نظارهگری فردی ،توانایی تصمیمگیری 3و حل مسئله ،4آگاهی از تأثیرات اجتماعی و مقاومت

در برابر آنها ،مقابله با خشم و ناکامی ،اضطراب و افسردگی ،تعیین هدف ،خود جهتدهی،5

تهای اجتماعی نیز برقراری ارتباط اجتماعی ،مهارت
خود تقویت گری 6را شامل میشود .مهار 
خود بیان گری کالمی و غیرکالمی ،احترام گذاشتن و افزایش اجتماعی را در برمیگیرند.

یهای شناختی ،عاطفی و
تهای زندگی آن نوع توانای 
بهزعم پیت من ،) 1991 ( 7منظور از مهار 

عملی است که برای موفقیت و احساس شادمانی در زندگی روزمره معمولی و عادی موردنیاز
تهای زندگی را اینگونه تعریف میکند:
است .سازمان بهداشت جهانی نیز در سال  ، 1994مهار 
تهای زندگی مجموعهای از تواناییهای هستند که زمینهی سازگاری و رفتار مثبت و مفید
مهار 
تهای نقش اجتماعی خویش را
یسازد ،مسئولی 
را فراهم میآورد .این تواناییها فرد را قادر م 
تها ،نیازها ،انتظارات و مشکالت روزانه،
بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران ،با خواس 
بهویژه روابط بین فردی ،به شکل مؤثری روبرو شوند (قراملکی و همکاران .) 1392 ،سازمان

تهای زندگی را توانایی رفتار مثبت و
بهداشت جهانی ،8همچنین در سال  ، 1999مهار 
شها و
یسازد تا بهگونهای مؤثر با چال 
یکند که افراد را قادر م 
سازگارانهای تعریف م 
تهای شخصی
تهای زندگی به مهار 
تهای روزمره زندگی برخورد کنند .درواقع مهار 
درخواس 
و اجتماعی گفته میشود که کودکان و نوجوانان باید آنها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد

خود ،انسانهای دیگر و کل اجتماع بهطور شایسته ،مؤثر و مطمئن رفتار نمایند (مک تاویش،9
1- Unicef
2- self-monitoring
3- decision-making
4- problem-solving
5- self-direction
6- self-reinforcement
7- Pittman
8- World Health Organization
9- Mctavish
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0002؛ به نقل از نجفی و همکاران .) 1392 ،طبق دیدگاه سازمان بهداشت جهانی ( ،) 1999
تهای زندگی برای آمادهسازی و تحول سالم کودک و نوجوان ضروری است.
آموزش مهار 
تهای زندگی بسیار متعدد هستند و ماهیت و
یتوان دریافت که مهار 
با توجه به تعریف فوق م 
ییابد .این مهارت در
گها و جوامع گوناگون تغییر م 
تها و فرهن 
تعریف آنها نسبت به موقعی 
تنفس ،خود کارآمدی ،تفکر انتقادی ،توانایی حل مسئله ،درک
قالب ساختارهایی چون عز 
ییابند و بهطور ضمنی و آشکار از طریق نهادهای اجتماعی
خود و مهارتهای اجتماعی تجلی م 
یشوند .آگاهی از
مثل :خانواده ،مدرسه ،معلمان و رسانهها به کودکان و نوجوانان آموزش داده م 
بهای روانی و اجتماعی و استفاده
تهای زندگی یکی از راههای پیشگیری از آسی 
اصول مهار 
لتر و بهتر از مواهب و نعمات زندگی گردیده و زندگی را مملو از تحرک ،نشاط و شادابی
کام 
یکند (قرا ملکی و همکاران .) 1392 ،بهزعم محمدی فر و همکاران (  ،) 1389آموزش و
م 
یادگیری مهارتهای زندگی به دانشآموزان ،آنها را کمک خواهد کرد تا با شناخت خود و
ارزیابی مناسب شرایط و برخورد مطلوب با موضوعات متعدد در آموزش ،سنجیده و بهترین
عملکرد را داشته باشند .همین امر موجب میشود مشکالت متعدد موجود در افراد نظیر عدم
مگیری صحیح ،عدم برقراری ارتباط با دیگران و عدم حل مسئله کاهش یابد و به دنبال آن
تصمی 

متری مشاهده شود .فارنهام ،)9002( 1معتقد است هدف آموزش
مسائل و مشکالت ک 
تهای زندگی نهتنها توانمند ساختن افراد در زندگی حال میباشد ،بلکه بر توانمندی آنان
مهار 
یهای بالقوه افراد متمرکز است.
برای زندگی آینده نیز تأکید دارد و بر شکوفایی توانای 
بهطورکلی ،هدف این مجموعه ،کمک به فرد برای حرکت از ناتوانیها و ضعفهای مهارتی
فهای پیشگیرانه دارند و
تها هم هد 
تهای توانمند کننده و سازنده است .این مهار 
بهسوی مهار 
هم بر کنترل و مدیریت مشکالت و نیز مداخلۀ گروهی و فردی مناسب تأکیددارند.
تهای زندگی را به ده مهارت خودآگاهی،
عباسی ،دهقان و باقری (  ،) 1393عمدهترین مهار 
مگیری ،حل مسأله ،روابط بین فردی ،تفکر
همدلی ،ارتباط مؤثر برقرار کردن با دیگران ،تصمی 
یکنند .در تقسیمبندی
مبندی م 
انتقادی ،مقابله با هیجان ،مقابله با استرس و تفکر خالق تقسی 
تهای زندگی مطرح کرده و
دیگری سازمان بهداشت جهانی 10 ،مهارت اصلی را بهعنوان مهار 

1- Furnham
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آنها را در  5گروه (خودآگاهی -همدلی)؛ (ارتباط -روابط میان فردی)؛ (تصمیمگیری -حل
مسئله)؛ (تفکر خالق -تفکر انتقادی)؛ (مهار کردن هیجانات -مقابله با استرس) ،قرار داده است.
شهای چندی صورت
تهای زندگی پژوه 
شهای هشتگانه و مهار 
در رابطه با دو متغیر هو 
گرفته است :فرج اللهي و بديعي (  ،) 1392در پژوهشی با عنوان بررسي مقایسهای تأثیر آموزش با
شهای زباني و منطقي-
رویکردهای يادگيري تر يك بي مرسوم و يادگيري تر يك بي مبتني بر هو 
شآموزان هنرستاني نشان دادند كه افزايش نمرات
رياضي گاردنر بر پيشرفت تحصيلي دان 
شدیده به روش يادگيري تر يك بي مبتني بر هوش
پسآزمون ،نسبت به پیشآزمون در گروه آموز 
یداری نسبت به گروه كنترل بيشتر بوده است .اما افزايش نمرات پسآزمون،
زباني بهطور معن 
شدیده به روش يادگيري تر يك بي مبتني بر هوش منطقي-
نسبت به پیشآزمون در گروه آموز 
یداری نداشته است .بهعبارتدیگر در يادگيري
رياضي ،نسبت به گروه كنترل ،تفاوت معن 
تر يك بي كه مزاياي آموزش سنتي و يادگيري الكترون يكي را داراست ،با راهبردهاي آموزشي
یتوان به بهبود يادگيري در فراگيران كامپيوتر كمك نمود.
شهای زباني ،م 
مبتني بر هو 
نیرو ،حاجی حسیننژاد و حقانی (  ،) 1390پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش مبتني بر نظريه
شآموزان اول دبيرستان انجام دادند.
شهای چندگانه گاردنر بر پيشرفت تحصيلي رياضي دان 
هو 
نتایج پژوهش آنها نشان داد که آموزش مبتنی بر نظریه هوشهای چندگانه گاردنر ،پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان در درس ریاضی را به دنبال دارد .در نتایج این تحقیق آمده است
شآموزان ،با هوش منطقي-
اثربخشي بيشتر اين نوع آموزش ،بر پيشرفت تحصيلي رياضي دان 
رياضي پا يي ن ،حذف شكاف معمول ميان عملكرد رياضي دو گروه را منجر گرديد .بدين
شهای چندگانه،
ترتيب ،با احياء و بهرهجویی از ديگر ابزارها و روشهای برخاسته از هو 
یتوانند همپا با هوشمندان باالي منطقي-رياضي،
شآموزان با هوش منطقي-رياضي پا يي ن نيز م 
دان 
به حل مسائل رياضي بپردازند .هاشمي ،بهرامي و كريمي (  ،) 1387به بررسي رابطه بین هوش
شآموزان پرداختند .نتایج این
هشتگانه گاردنر با انتخاب رشته تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دان 
پژوهش نشان داد که برخی از ابعاد هوشهای چندگانه گاردنر نقش بیشتری در تبیین پیشرفت
تحصیلی دارند .مطلب زاده و منوچهري (  ،) 1388در پژوهشی به بررسي رابطهی هوش چندگانه
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با مهارت خواندن و درك مطلب در آزمون بینالمللی زبان انگليسي 1در فراگيران ايراني
پرداختند .نتایج نشان داد كه تنها هوش منطقي رياضي رابطهی معنیداری با مهارت خواندن و

چیک از انواع ديگر هوش با آن رابطهی
درك مطلب آزمون آي التس دارد (  )P>0/ 05و هی 
شهای
معنیداری ندارند .این پژوهشگران اعتقاددارند که در فراگيران ايراني از مجموعهی هو 
چندگانه ،تنها هوش منطقي -رياضي با مهارت خواندن و درك مطلب آزمون آي التس ارتباط
تهای موردنیاز
یرسد به علت طبيعت مشترك اين نوع هوش و فعالی 
یداری دارد كه به نظر م 
معن 
به هنگام خواندن در زبان دوم باشد.
پاشا شریفی (  ،) 1384در پژوهشی به نظريه هوش چندگانه گاردنر پرداخت و ارتباط آن را با
شآموزان دوره
شآموزان در یک نمونه  120نفري از دان 
موضوعهاي درسي و سازگاري دان 
متوسط شهر تهران در رشتههای متفاوت نظري و فني و حرفهای بررسی کرد .نتايج تجزیهوتحلیل
دادهها نشان داد كه :ميان انواع گوناگون هوش چندگانه با دروس مرتبط با هر كي

از انواع

هوش ،همبستگي معنادار از ضعيف تا متوسط وجود دارد .با بهرهگیری از نمرههای هوش درون
حشده
یتوان  22درصد سازگاري كلي را پیشبینی كرد .انواع هوش مطر 
فردي و بين فردي م 
گاردنر کام ًالًال از هم مستقل نيستند .ميان بعضي از آنها همبستگي از ضعيف تا متوسط وجود

دارد 33 .درصد واريانس مشترك اين هشت نوع هوش ،عامل احتمالي  gرا نشان میدهد.

شآموزان را ميتوان بامالحظه نمرههای هوش كالمي –
شترین واريانس پيشرفت تحصيلي دان 
بی 

زباني و منطقي – رياضي تب يي ن كرد .سرانجام دختران ازنظر هوش درون فردي بر پسران برتري
دارند و پسران ازنظر هوش ديداري – فضا يي بر دختران برتري دارند .ازنظر ديگر انواع هوش

ميان دو جنس تفاوت معنادار مشاهده نشد .عبدي ،سليماني و رضا يي

(  ،) 1392به بررسي

اثربخشي آموزش مبتني بر هوش چندگانه بر پيشرفت يادگيري و نگرش به درس زبان انگليسي
عمومي پرداختند .گروه آزمايش از طريق آموزش مبتني بر هوش چندگانه و گروه كنترل از
طريق روش تدريس سنتي آموزش ديدند .نتايج تحقيق نشان داد كه بين پيشرفت يادگيري زبان
دو گروه آزمايش (آموزش مبتني بر هوش چندگانه) و كنترل (روش سنتي) تفاوت معنیدار
وجود دارد .بهعبارتیدیگر دانشجوياني كه از طريق آموزش مبتني بر هوش چندگانه آموزش

1- IELTS
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ديدند پيشرفت يادگيري باالتري بهطورکلی و در هر كي

از سطوح يادگيري زبان (دايره

شدیده بودند،
واژگان ،درك مطلب ،گرامر) نسبت به دانشجوياني كه به روش سنتي آموز 
داشتند .همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه در گروه آزمايش ،نگرش دانشجويان نسبت به
مگیری باال رفته است.
يادگيري درس زبان بعد از عمل آزمايش بهطور چش 

باس 1و بیهان ،) 2010 ( 2در پژوهش خود نشان دادند که دانشآموزانی که با روش مبتنی بر

هوش چندگانه آموزشدیدهاند موفقیت بیشتر و انگیزش باالتری نسبت به دانشآموزانی داشتهاند

که به روش مرسوم و سنتی آموزشدیدهاند .ساریکاقلو 3و ارکان ،)9002( 4نیز به پژوهش در

زمینه هوشهای چندگانه گاردنر پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که رابطههای مختلفی بین
انواع هوش و مهارت خواندن در دانشآموزان وجود دارد .بهعنوانمثال نتایج پژوهش آنها نشان
داد که بین مهارت گرامر دانشآموزان و هوش فضایی و درون فردی رابطه منفی وجود دارد
یکه بین هوش موسیقیایی و مهارت خواندن رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .داگالس
درحال 

5

شهای چندگانه بر
و همکاران ( ،)8002پژوهشی تحت عنوان تأثیر روش تدریس بر مبنای هو 
شآموزان در درس ریاضی انجام دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که
پیشرفت تحصیلی دان 
شهای چندگانه گاردنر روش تدریسی مؤثر و اثربخش در درس
تدریس بر اساس نظریه هو 

تهای زندگی برای موفقیت
ریاضی است .گمبل ،)6002( 6در پژوهشی با عنوان آموزش مهار 
شآموزان و اتصال
تهای زندگی در بین دان 
شآموزان ،در جهت بررسی مهار 
دان 
تهای زندگی را
آموزشوپرورش و مشاغل به یکدیگر بود .در این پژوهش ،تأثیر آموزش مهار 
شآموزان موردبررسی قرار دادهشده و این نتیجه به دست آمد که آموزش
بر موفقیت دان 
شآموزان از مدرسه به محیط دانشگاه و از دانشگاه
تهای زندگی در انتقال موفقیتآمیز دان 
مهار 
به محیط کار ،تأثیر مثبت و معناداری ایجاد میکند .رونی ،) 2010 ( 7در پژوهشی با عنوان حل

شآموزان ازجمله مهارت
تهای زندگی دان 
مشکل موفق ،درصدد برطرف کردن مشکالت مهار 
1- Bas
2- Beyhan
3- Sarykaghloo
4- Arcun
5- Douglas
6- Gamble
7- Roni
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شآموزان دوره متوسطه اغلب نمیتوانند
حل مسئله برآمد .وی در تحقیق خود بیان داشته که دان 
شبینی پدیدهها استفاده کنند و در حل مسائل جدید ناتوان
از دانش خود برای توضیح و پی 
هستند .در ادامه نتایج این تحقیق آمده است این مشکل ناشی از این واقعیت است که
شآموزان است .با توجه
آموزشهای کالسی ،فاقد راهبردهای کیفی موردنیاز برای استدالل دان 
به مطالب ارائهشده ،الگوی مفهومی تحقیق را بدینصورت میتوان ترسیم نمود:

شکل  .1الگوی مفهومی تحقیق

تهای زندگی
شهای هشتگانه با مهار 
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هو 
شهای هشتگانه بهصورت جداگانه بر
شآموزان است .در این پژوهش تأثیر هر یک از هو 
دان 
شآموزان بررسی خواهد شد تا مشخص شود آیا بین برخورداری
تهای زندگی دان 
روی مهار 
تهای زندگی آنها رابطه مثبت و معنادار وجود
شهای هشتگانه با مهار 
شآموزان از هو 
دان 
یتوان بدین ترتیب عنوان کرد:
دارد؟ سؤاالت فرعی را م 

تهای زندگی دانشآموزان رابطه مثبت وجود دارد؟
 .1آیا بین هوش کالمی – زبانی با مهار 
تهای زندگی دانشآموزان رابطه مثبت وجود دارد؟
 .2آیا بین هوش منطقی -ریاضی با مهار 
شآموزان رابطه مثبت وجود دارد؟
تهای زندگی دان 
 .3آیا بین هوش بصری -مکانی با مهار 
شآموزان رابطه مثبت وجود
تهای زندگی دان 
 .4آیا بین هوش حرکتی -جسمانی با مهار 
دارد؟
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تهای زندگی دانشآموزان رابطه مثبت وجود دارد؟
 .5آیا بین هوش موسیقیایی با مهار 
شآموزان رابطه مثبت وجود دارد؟
تهای زندگی دان 
 .6آیا بین هوش میان فردی با مهار 
شآموزان رابطه مثبت وجود دارد؟
تهای زندگی دان 
 .7آیا بین هوش درون فردی با مهار 
شآموزان رابطه مثبت وجود دارد؟
تهای زندگی دان 
 .8آیا بین هوش طبیعتگرا با مهار 
ششناسی پژوهش
رو 
شهای کاربردی ،و ازلحاظ نحوه گردآوری
پژوهش حاضر برحسب هدف آن از نوع پژوه 
دادهها در زمره تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری را کلیه دانشآموزان
دبیرستانهای پسرانه دولتی مناطق  6و  12شهر تهران که در سال تحصیلی  93 -49مشغول به
تحصیل بودند تشکیل داد (  .)N= 5962با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران تعداد  360نفر

شهای
بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از دو پرسشنامه استاندارد هو 
تهای زندگی (فرم کوتاه) (یوسفی ) 1383 ،استفاده شد.
چندگانه گاردنر (  ) 1990و مهار 
شهای چندگانه گاردنر دارای  80سؤال و هشت زیرمجموعه بود که برای هر مؤلفه
پرسشنامه هو 
 10سؤال در نظر گرفتهشده است .پایایی این پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده
شد که ضریب  ./ 86 /2نشان از همسانی درونی باالی گویا بود .همچنین پایایی هرکدام از
نصورت بود :هوش کالمی -زبانی  ،./ 75 /9هوش ریاضی-
مؤلفهها بهصورت جداگانه بدی 
منطقی  ،./47/9هوش بصری -مکانی  ،./ 81 /4هوش حرکتی -جسمانی  ،./ 77 /8هوش موسیقیایی
 ،./ 88 /2هوش میان فردی  ،./ 85 /6هوش درون فردی  ./28/6و هوش طبیعتگرا  ./ 80 /7و برای
تهای زندگی (فرم کوتاه) ،که شامل  20سؤال بود
تهای زندگی از پرسشنامه مهار 
سنجش مهار 
استفاده شد و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ  ./28/6به دست آمد ،که نشان از سطح
قابلقبول ابزار تحقیق بود .روایی هرکدام از پرسشنامهها از طریق متخصصین دانشکده علوم
تربیتی و روانشناسی به دست آمد .درنهایت دادهها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون
و رگرسیون چندگانه (مدل اینتر) از طریق نرمافزار  SPSSمورد تجزیهو تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها
یگیرند.
در این بخش هر یک از فرضیههای پژوهش موردبررسی قرار م 
شآموزان رابطه مثبت و معنادار
تهای زندگی دان 
فرضیه اول :بین هوش کالمی -زبانی با مهار 
وجود دارد.
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تهای زندگی دانشآموزان
جدول  .2سنجش رابطه بین هوش کالمی -زبانی با مهار 
شا خ ص
هوش کالمی -زبانی

نوع ارتباط

تهای زندگی
مهار 
ضریب پیرسون

. 284

( Sigسطح معناداری)

.000

فراوانی

360

مثبت و
معنادار

یدهد که بین هوش کالمی -زبانی با
با توجه به جدول  ،2ضریب همبستگی پیرسون نشان م 
شآموزان رابطه معناداری در سطح  . 99وجود دارد .ضریب همبستگی
تهای زندگی دان 
مهار 
یدهد که این رابطه مثبت و معنادار است ،یعنی با افزایش هوش کالمی -زبانی،
 . 284نشان م 
یکند و برعکس.
شآموزان نیز افزایش پیدا م 
مهارتهای زندگی دان 
شآموزان رابطه مثبت و
تهای زندگی دان 
فرضیه دوم :بین هوش منطقی -ریاضی با مهار 
معنادار وجود دارد.
تهای زندگی دانشآموزان
جدول  .3سنجش رابطه بین هوش ریاضی -منطقی با مهار 
شا خ ص
هوش منطقی -ریاضی

نوع ارتباط

تهای زندگی
مهار 
ضریب پیرسون

. 328

( Sigسطح معناداری)

.000

فراوانی

360

مثبت و معنادار

یدهد که بین هوش ریاضی -منطقی با
با توجه به جدول  ،3ضریب همبستگی پیرسون نشان م 
شآموزان رابطه معناداری در سطح  . 99وجود دارد .ضریب همبستگی
تهای زندگی دان 
مهار 
 . 328نشان میدهد که این رابطه مثبت و معنادار است ،یعنی با افزایش هوش ریاضی -منطقی،
یکند و برعکس.
شآموزان نیز افزایش پیدا م 
تهای زندگی دان 
مهار 
شآموزان رابطه مثبت و
تهای زندگی دان 
فرضیه سوم :بین هوش بصری -مکانی با مهار 
معنادار وجود دارد.
تهای زندگی دانشآموزان
جدول  .4سنجش رابطه بین هوش بصری -مکانی با مهار 
شا خ ص
هوش بصری -مکانی

نوع ارتباط

تهای زندگی
مهار 
ضریب پیرسون

.104

( Sigسطح معناداری)

.000

فراوانی

360

مثبت و معنادار

یدهد که بین هوش بصری -مکانی با
با توجه به جدول  ،4ضریب همبستگی پیرسون نشان م 
شآموزان رابطه معناداری در سطح  . 99وجود دارد .ضریب همبستگی
مهارتهای زندگی دان 
یدهد که این رابطه مثبت و معنادار است ،یعنی با افزایش هوش بصری -مکانی،
 .104نشان م 
شآموزان نیز افزایش پیدا میکند و برعکس.
تهای زندگی دان 
مهار 
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شآموزان رابطه مثبت و
تهای زندگی دان 
فرضیه چهارم :بین هوش حرکتی -جسمانی با مهار 
معنادار وجود دارد.
شآموزان
تهای زندگی دان 
جدول  .5سنجش رابطه بین هوش حرکتی -جسمانی با مهار 
شا خ ص
هوش حرکتی -جسمانی

نوع ارتباط

تهای زندگی
مهار 
ضریب پیرسون

.452

( Sigسطح معناداری)

.000

فراوانی

360

مثبت و معنادار

یدهد که بین هوش حرکتی -جسمانی با
با توجه به جدول  ،5ضریب همبستگی پیرسون نشان م 
شآموزان رابطه معناداری در سطح  . 99وجود دارد .ضریب همبستگی
تهای زندگی دان 
مهار 
یدهد که این رابطه مثبت و معنادار است ،یعنی با افزایش هوش حرکتی -جسمانی،
 .452نشان م 
یکند و برعکس.
شآموزان نیز افزایش پیدا م 
تهای زندگی دان 
مهار 
فرضیه پنجم :بین هوش موسیقیایی با مهارتهای زندگی دانشآموزان رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد.
تهای زندگی دانشآموزان
جدول  .6سنجش رابطه بین هوش موسیقیایی با مهار 
شا خ ص
هوش موسیقیایی

نوع ارتباط

تهای زندگی
مهار 
ضریب پیرسون

.105

( Sigسطح معناداری)

.000

فراوانی

360

مثبت و معنادار

یدهد که بین هوش موسیقیایی با
با توجه به نتایج جدول  ،6ضریب همبستگی پیرسون نشان م 
شآموزان رابطه معناداری در سطح  . 99وجود دارد .ضریب همبستگی
تهای زندگی دان 
مهار 
یدهد که این رابطه مثبت و معنادار است ،یعنی با افزایش هوش موسیقیایی،
 .105نشان م 
یکند و برعکس.
شآموزان نیز افزایش پیدا م 
تهای زندگی دان 
مهار 
تهای زندگی دانشآموزان رابطه مثبت و معنادار
فرضیه ششم :بین هوش میان فردی با مهار 
وجود دارد.
تهای زندگی دانشآموزان
جدول  .7سنجش رابطه بین هوش میان فردی با مهار 
شا خ ص
هوش میان فردی

نوع ارتباط

تهای زندگی
مهار 
ضریب پیرسون

. 423

( Sigسطح معناداری)

.000

فراوانی

360

مثبت و معنادار

یدهد که بین هوش میان فردی با
با توجه به جدول  ،7ضریب همبستگی پیرسون نشان م 
شآموزان رابطه معناداری در سطح  . 99وجود دارد .ضریب همبستگی
تهای زندگی دان 
مهار 
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یدهد که این رابطه مثبت و معنادار است ،یعنی با افزایش هوش میان فردی،
 . 423نشان م 
شآموزان نیز افزایش پیدا میکند و برعکس.
تهای زندگی دان 
مهار 
شآموزان رابطه مثبت و معنادار
تهای زندگی دان 
فرضیه هفتم :بین هوش درون فردی با مهار 
وجود دارد.
تهای زندگی دانشآموزان
جدول  .8سنجش رابطه بین هوش درون فردی با مهار 
شا خ ص
هوش درون فردی

نوع ارتباط

تهای زندگی
مهار 
ضریب پیرسون

.752

( Sigسطح معناداری)

.000

فراوانی

360

مثبت و معنادار

یدهد که بین هوش درون فردی با
با توجه به جدول  ،8ضریب همبستگی پیرسون نشان م 
شآموزان رابطه معناداری در سطح  . 99وجود دارد .ضریب همبستگی
مهارتهای زندگی دان 
 .752نشان میدهد که این رابطه مثبت و معنادار است ،یعنی با افزایش هوش درون فردی،
یکند و برعکس.
شآموزان نیز افزایش پیدا م 
تهای زندگی دان 
مهار 
شآموزان رابطه مثبت و معنادار
تهای زندگی دان 
فرضیه هشتم :بین هوش طبیعتگرا با مهار 
وجود دارد.
تهای زندگی دانشآموزان
جدول  .9سنجش رابطه بین هوش طبیعتگرا با مهار 
شا خ ص
ت گر ا
هوش طبیع 

نوع ارتباط

تهای زندگی
مهار 
ضریب پیرسون

.305

( Sigسطح معناداری)

.000

فراوانی

360

مثبت و معنادار

یدهد که بین هوش طبیعتگرا با
با توجه به جدول  ،9ضریب همبستگی پیرسون نشان م 
شآموزان رابطه معناداری در سطح  . 99وجود دارد .ضریب همبستگی
تهای زندگی دان 
مهار 
یدهد که این رابطه مثبت و معنادار است ،یعنی با افزایش هوش طبیعتگرا،
 .305نشان م 
شآموزان نیز افزایش پیدا میکند و برعکس.
تهای زندگی دان 
مهار 
فرضیه اصلی :ابعاد هوش (هوش کالمی -زبانی ،هوش منطقی -ریاضی ،هوش بصری-
مکانی ،هوش حرکتی ،جسمانی ،هوش موسیقیایی ،هوش میان فردی ،هوش درون فردی و
یکنند.
شبینی م 
تهای زندگی را پی 
هوش طبیعتگرا) ،مهار 
ل رگرس وی ننن
شآمو از ننن ،از تحلیل ل
برای تعیین ابعاد هوشهای هشتگانه با مهارتهای زندگی دان 
چندگانه (مدل  )Enterاستفادهشده است .مهارتهای زندگی بهعنوان متغیر وابسته و مؤلفههای
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هوش بهعنوان متغیرهای مستقل یا پیشبینی کننده استفادهشدهاند .ضریب  ، 10نشاننن میییدهددد در
ش
ی ،هوش ش
کل حدود  44/5درصد واریانس مهارتهای زندگی را مؤلفههای هوش کالمییی ،زب نا ی ی
ش میاننن
منطقی -ریاضی ،هوش بصری -مکانی ،هوش حرکتی ،جسمانی ،هوش موسیقیایی ،هوش ش
فردی ،هوش درون فردی و هوش طبیعتگرا تبیین میکنند و  55/5درصد مربوط بههه متغیرهاییی
دیگر است.
جدول  . 10خالصهای از نمای کلی مدل رگرسیون چندگانه
رگرسیون

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

لشده
ضریب تعیین تعدی 

سطح خطای معیار تعیین

مدل اینتر

. 667

.544

. 433

. 45753

ت متغیررر
ل و بههه می از ننن تغیی ار ت ت
در جدول  ، 11به میزان تغییرات متغیر وابسته از طریققق متغیررر مس قت ل ل
نها ا ،درجههه آزادی F ،و
ت ،مجموععع می یگنا ن ن
وابسته از طریق سایر متغیرها و نیز مجموع مج اروذ ت ت

سطح معناداری پرداختهشده است .نتایج نشان از معنیییدار بودننن رگرس وی ننن و رابطههه خطییی بیننن
یدهد.
تآمده  .000معناداری در سطح  . 99را نشان م 
متغیرها است .و  sigبهدس 
جدول  .11وضعیت واریانس مدل رگرسیون
مدل
میزان تغییرات متغیر وابسته از
طریق متغیر مستقل
میزان تغییرات متغیر وابسته از
طریق سایر متغیرها
مجموع

مجموع مجذورات
36 / 015

درجه آزادی
8

44/ 869

153

884.80

953

نها
مجموع میانگی 

f

سطح معناداری

4/205
35 / 217

.000

. 128

تهای زندگی
همچنین جدول  ، 12متغیرهای واردشده به معادله رگرسیون برای تبیین مهار 
شبینی معادله
شآموزان را نشان داده است .در مورد اهمیت و نقش متغیرهای مستقل در پی 
دان 

رگرسیون باید از مقادیر  Betaاستفاده کرد .بزرگ بودن مقدار  Betaنشاندهنده اهمیت نسبی
یتوان استنباط کرد متغیر هوش
شبینی متغیر وابسته است .بنابراین از جدول  12م 
و نقش آن در پی 
شبینی متغیر وابسته دارد؛ زیرا
طبیعتگرا بهمراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پی 
یشود تا انحراف معیار متغیر وابسته (مهارتهای
یک واحد تغییر در انحراف معیار آن ،باعث م 
یکه یک واحد تغییر در انحراف معیار هوش موسیقیایی
زندگی) بهاندازه  . 376تغییر کند .درحال 
یشود تا انحراف معیار متغیر وابسته بهاندازه  .143تغییر نماید .همچنین یافتههای جدول
باعث م 
تهای
یدهد که  8مؤلفه از متغیرهای واردشده به معادله رگرسیون برای تبیین مهار 
 ، 12نشان م 
یباشند.
زندگی معنادار م 
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تهای زندگی
جدول  . 12متغیرهای واردشده به معادله رگرسیون برای تبیین مهار 
شا خ ص
( Constantثابت)

B

Deta

1/ 178

t

sig

5/ 598

.000

هوش کالمی -زبانی
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.143

7/362

.000
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. 134
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.000

هوش درون فردی

-. 064

. 08 6

-1/ 768

.000

. 313

. 376

8/ 092

.000

ت گر ا
هوش طبیع 

نتیجه گیری

R Square=.445

R=.667

sig(f)=.000

F= 35/217

صاحبنظرانی ازجمله گاردنر () 2011 ،6002؛ آرمسترانگ ()9002؛ کوهن ( ) 2010؛ تل

()2002؛ سردار ( )7002و فاگیانو و همکاران (  ،) 2010معتقدند ،نظریه هوشهای چندگانه
شآموزان به کار
یتواند بهعنوان یک الگو در راهبردهای ساختاری جهت موفقیت دان 
گاردنر م 
یشوند ،و به این موضوع
شآموزان در فرایند یادگیری بهطور فعاالنه درگیر م 
رود .زمانی که دان 
اعتقاد داشته باشند که در فرایند یادگیری بهطور مؤثر و فعال شرکت دارند ،بهخودیخود انگیزه
ییابد .در این میان یکی از متغیرهایی که ارتباط تنگاتنگی با هوش
آنان برای یادگیری افزایش م 
تهای زندگی است .امروزه برخورداری از هردو عامل هوش و مهارت زندگی
دارد ،مهار 
بهعنوان یکی از مجاری درک جامعه جهانی و توسعه آن است .به عقیده گاردنر ( ،) 2011
شآموزان ارائه داد ،این است که آنها را یاری نمود
یتوان به دان 
کآموزشی که م 
مهمترین کم 
تا در زمینهای تالش کنند که استعدادهایشان در بهترین وجه به بار بنشیند و برایشان رضایت
شهای هشتگانه و مهارتهای
خاطر و شایستگی به ارمغان آورد .این عامل با ترکیب هو 
ینشیند.
زندگی به ثمر م 
تهای
بررسیهای صورت گرفته از تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد هوش کالمی -زبانی با مهار 
شآموزان در سطح  ./ 99معنادار است .شاید یکی از دالیل مهم رابطه معناداری این
زندگی دان 
یهای دوجانبه و چندجانبه ،توصیف
دو متغیر توانایی در صحبت کردن ،خواندن مطالب ،گفتگو 
خداده و یا در حال رخ دادن
کردن صحنهای برای شخص دیگر ،توضیح دادن رویدادی که ر 
یتواند آنها در کسب هر
است و به ذهن سپردن اطالعات توسط دانشآموزان باشد که م 
تآمده در این فرضیه با نتایج مطالعات
چهبهتر مهارتهای زندگی یاری نماید .نتایج بهدس 
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گاردنر ( ) 1983؛ ( ) 1990؛ ( )4002و مطالعات شرر ( ،)4002همسو است .هوش منطقی -ریاضی
شهای هشتگانه به اعتقاد صاحبنظرانی چون
مترین و ازنظر اهمیت در بین هو 
یکی از مه 
فارنهام ()9002؛ آرستین ( )7002و کمپبل و همکاران ( ،)4002در ردیف اول قرار دارد.
شآموزان در سطح ./ 99
تهای زندگی دان 
بررسیها نشان داد بین هوش منطق -ریاضی با مهار 
یتوان به عالقهمندی
رابطه معناداری وجود دارد .ازجمله دالیل اصلی این رابطه معنادار م 
شآموزان در رابطه با حسابرسی ،انجام دادن آزمایش ،اندازهگیری و طبقهبندی اشیاء و
دان 
تهایی ازجمله حل مسأله ،تفکر نوآور و تفکر نقادانه اشاره کرد .نتایج
ارتباط این موارد با مهار 
شهای گاردنر ( ) 1983؛ ( ) 1990؛ ( )4002و
تآمده در این فرضیه ،با نتایج پژوه 
بهدس 
آرمسترانگ (  ) 1990همسو است .هوش بصری -مکانی توانایی نشان دادن جهان از طریق
تصاویر ذهنی و عبارات هنری را در برمیگیرد .این نوع هوش توانایی درک پدیدههای بصری
است .یادگیرندههای دارای این نوع هوش ،گرایش دارند که با تصاویر فکر کنند و برای به
دست آوردن اطالعات نیاز دارند یک تصویر ذهنی واضح ایجاد کنند .تجزیهوتحلیل دادهها
شآموزان در سطح  ./ 99رابطه
تهای زندگی دان 
نشان داد بین هوش بصری -مکانی با مهار 
معناداری حاکم است .گاردنر (  ،) 2011معتقد است دانشآموزانی که از این هوش برخوردار
یتوانند تصاویر را در ذهن خود پرورش دهند و بهنوعی این افراد تخیالت قوی
هستند بهراحتی م 
یتوانند اشکالی که در کتاب خود دارند را بهخوبی به ذهن بسپارند و حتی
دارند .این افراد م 
آنها را در ذهن خود تجزیهوتحلیل کنند .اغلب افرادی که از این هوش برخوردار هستند به
مسائلی ازجمله ،طراحی کردن ،لذت بردن از معماهای دیداری (مانند پازلها و تصاویر
سهبعدی) ،عالقهمند بودن به رنگها ،خواندن کتاب ،مجالت و روزنامههایی که تصاویر زیادی
تآمده در این فرضیه با نتایج پژوهش گاردنر
یدهند .نتایج بهدس 
دارند ،واکنش مثبت نشان م 
(  ) 1990و ( )4002همسو است.
تها است .این هوش افراد را قادر
تهایی در حرکات و ژس 
هوش حرکتی -جسمانی شامل مهار 
میسازد تا افکار و نظرات خود را با استفاده از حرکات بدنشان بیان نمایند .ازنظر گاردنر ،هوش
تها و
حرکتی -جسمانی شامل استعداد كار با اشياء و بهکارگیری حركات ظريف انگشتان يا دس 
شآموزان رابطه معنادار بین هوش حرکتی-
همچنين استفاده از كل بدن است .نتایج نشان داد دان 
جسمانی با مهارتهای زندگی را در سطح  ./ 99تأیید میکنند .شاید یکی از دالیل مهم رابطه
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شهاي بدون كالم (پانتوميم)،
شآموزان به نماي 
معنادار در سطح باال این دو متغیر ،عالقه دان 
ي ،ساخت صنایعدستی و...
ي ،نوازندگ 
ي ،بازيگر 
يهاي گروهي و رقابت 
شهاي كالسي ،باز 
نماي 
تآمده در این فرضیه با نتایج تحقیقات گاردنر ( )6002و سوانسون و همکاران
است .نتایج بهدس 
( ،)9002همخوانی دارد .هوش موسیقیایی اولین هوشی است که در هر فردی پایدار میشود .این
هوش شامل حساسیت به زیروبمی صدا ،طنین صدا و وجههای احساسی صدا مثل تحسین کردن،
شهای پرطرفدار در بین
آواز خواندن و نواختن ساز است .هوش موسیقیایی ازجمله هو 
شهای چندگانه بهحساب میآید .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از ضریب همبستگی
هو 
تهای زندگی
پیرسون نشان داد رابطه معناداری در سطح  ./ 99بین هوش موسیقیایی با مهار 
شآموزان وجود دارد .شرر ( ،)4002معتقد است ازجمله دالیل اصلی وجود رابطه بین این دو
دان 
تهای
متغیر ،عالقه ذاتی هر فرد برای نواختن و گوش دادن موزیک است و تأثیر آن بر مهار 
تآمده در این فرضیه با مطالعات گاردنر (  ) 1990و ( ،)4002و بخشی
زندگی است .نتایج بهدس 
شهای
یکند هو 
کوچک از مطالعات شرر ( ،)4002همخوانی دارد .گاردنر ( ،)6002عنوان م 
تهای بسیاری با یکدیگر دارند و تنها تفاوت آنها در زمینه خود
درون فردی و میان فردی شباه 
و دیگران است؛ چراکه هوش میان فردی بیشتر مربوط به دیگران و هوش درون فردی بیشتر
یدارد همچنان که افراد دارای هوش میان فردی
مربوط به خود است .همچنین گاردنر اظهار م 
یکنند ،افراد دارای هوش درون فردی نیز
باال در کسب مهارتهای مختلف زندگی بهتر عمل م 
تهای مختلف زندگی برخوردارند .بررسی نتایج نشان داد که هوش میان
از توانایی کسب مهار 
فردی و هوش درون فردی به ترتیب با ضریب  .752 ،. 423و خطا  .000در سطح  0/ 99با
شآموزان معنادار است .شاید بتوان ازجمله دالیل رابطه معناداری دو
تهای زندگی دان 
مهار 
شآموزان را ارتباط نزدیک این
تهای زندگی دان 
متغیر هوش درون فردی و میان فردی با مهار 
تهایی ازجمله روابط بین فردی ،مهارت ارتباط مؤثر برقرار کردن با دیگران و
دو هوش با مهار 
تآمده در متغیر هوش میان فردی با نتایج گاردنر ( ) 1990؛
مهارت همدلی دانست .نتایج بهدس 
تآمده در متغیر هوش درون
( ) 1991؛ ( )4002و فارنهام ( ،)9002همسو است و نتایج بهدس 
فردی با نتایج تحقیقات گاردنر ( ) 1990؛ ( ) 1991؛ ()6002؛ و نتایج تحقیقات عابدی و همکاران
(  ،) 1389همسو است.
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تگرا آخرین نوع هوشی است که گاردنر ،آن را مطرح کرد .وی معتقد است،
هوش طبیع 
کسانی که دارای هوش طبیعتگرا باالیی هستند ،سازگاری بیشتری با طبیعت دارند و معمو ًالًال به
پرورش ،کشف محیط و یادگیری درباره موجودات عالقهمندند .دانشآموزان رابطه بین دو
متغیر هوش طبیعتگرا و مهارتهای زندگی را در سطح باالیی تأیید نمودند .ضریب  .305و
یتوان این هوش را در ردیف
خطا  .000نشان از معناداری دو متغیر در سطح  0/ 99است .م 
تهایی ازجمله تفکر نوآور دانست؛ چراکه این افراد دوست دارند در مورد طبیعت بیشتر
مهار 
تآمده در این فرضیه با نتایج
بیندیشند و درباره آن اطالعات به دست بیاورند .نتایج بهدس 
مطالعات گاردنر ( ) 1990؛ (  ) 1991و ( ،)6002همسو است.
منابع
شآموزان دارای نمیرخهای
احمدی ،ز ،.پیری ،م ،.مصرآبادی ،ج .) 1393 ( .بررسی مقایسهای پیشرفت تحصیلی دان 
عاطفه تحصیلی سازگار و ناسازگار .اندیشههای نوین تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
الزهراء ،دوره  ، 10شماره .141 - 160 ،2
پاشا شریفی ،ح .) 1384 ( .مطالعه مقدماتی نظریه هوشهای چندگانه گاردنر در زمینه موضوعهای درسی و
شآموزان .فصلنامه نوآوریهای آموزشی ،سال  ،4شماره . 11 - 34 ، 11
سازگاری دان 
تهای زندگی بر انگیزش پیشرفت و
پاکدامن ساوجی ،آ ،.گنجی ،ک ،.احمدزاده ،م .) 1391 ( .تأثیر آموزش مهار 
شآموزان .فصلنامه علمی -پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال دوازدهم ،شماره ،74
پیشرفت تحصیلی دان 
.542 - 265
رضوانی ،ر ،.امیری ،ط .) 1392 ( .تحلیل محتوای کتب آموزش زبان انگلیسی منتخب دانشگاهی از نظر میزان توجه
به هوشهای چندگانه .فصلنامه علمی -پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،سال چهارم ،شماره ،4
. 189 -002
شهای چندگانه
عابدی ،ا ،.کجباف ،م ،.ب ،.لعلی ،م ،.رضایی ،م ،.حیرت ،ع .) 1389 ( .مقایسه نیمرخ هو 
شآموزان در دو گروه با ناتوانی یادگیری و بدون ناتوانی یادگیری ریاضی .فصلنامه تعلیم و تربیت،
دان 
شماره . 67 - 80 ،601
عباسی ،م ،.دهقان ،ح ،.ر ،.باقری ،س .) 1393 ( .اثربخشی آموزش مهارتهای حل مسأله شناختی -اجتماعی بر
یهای یادگیری .مجله علوم رفتاری ،دوره ،8
بهبود روابط بین فردی و همدلی دانشآموزان مبتال به ناتوان 
شماره . 65 - 72 ،1
تهای حل مسأله شناختی -اجتماعی بر
عباسی ،مسلم ،.دهقان ،ح ،.ر ،.باقری ،س .) 1393 ( .اثربخشی آموزش مهار 
یهای یادگیری .مجله علوم رفتاری ،دوره ،8
شآموزان مبتال به ناتوان 
بهیود روابط بین فردی و همدلی دان 
شماره . 65 - 72 ،1
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عبدی ،ع . ،سلیمانی ،ح . ،رضایی ،ب .) 1392 ( .بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش چندگانه بر پیشرفت
یادگیری و نگرش به درس زبان انگلیسی عمومی .فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال نهم ،شماره - 134 ، 27
. 113
تهای زندگی بر عزت نفس ،ابراز وجود و روابط
قراملکی ،ن ،.حاجلو ،ن ،.حاتمی ،ق .) 1392 ( .تأثیر آموزش مهار 
شهای روانشناسی اجتماعی ،دوره  ،3شمارهی . 69 - 78 ،9
بین فردی .پژوه 
گلمن ،د .) 1382 ( .هوش هیجانی ،تواناییهای محبت کردن و محبت دیدن .ترجمه نسرین پارسا ،چاپ
دوم ،تهران ،انتشارات رشد.
محمدی فر ،م ،ع ،.طالبی ،ا ،.ط ،م .) 1389 ( .تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عملکرد خانواده در زنان دارای
همسر معتاد .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد ،سال چهارم ،شماره شانزدهم. 25 - 39 ،
تهای زندگی بر بهبود کیفیت زندگی
محمودی ،م ،.زهراکار ،ک ،.شعبانی ،ح .) 1392 ( .اثربخشی آموزش مهار 
دانشجویان .روانشناسی تحولی ،روانشناسی ایرانی ،سال دهم ،شماره . 71 - 79 ، 37
شهای چندگانه با مهارت خواندن و درک مطلب در
مطلب زاده ،خ . ،منوچهری ،م .) 1388 ( .بررسی رابطه هو 
آزمون بینالمللی زان انگلیسی آی التس ( )IELTSدر فراگیران ایرانی .اصول بهداشت روانی ،سال
یازدهم ،شماره ( 2پیاپی . 135 -1 40 ،) 42
مهرمحمدی ،م .) 1385 ( .نظریه هوشهای چندگانه و داللتهای آن برای برنامه درسی و آموزش ،فصلنامه تعلیم
و تربیت ،شماره .7 -23 ، 88
بهای اجتماعی بر اساس
نجفی ،م ،.اهلل بیگدلی ،ا ،.دهشیری ،غ ،.رحیمیان بوگر ،ا .) 1392 ( .پیش بینی آسی 
تهای زندگی در دانشآموزان .مجلهی روانشناسی مدرسه ،دوره  ،2شماره .441 - 163 ،3
مهار 
نیرو ،م ،.حاجی حسین نژاد ،غ ،.ر ،.عسگری ،م ،.ع .) 1391 ( .مقایسه اثربخشی آموزش محیط زیست بر اساس نظریه
شهای ترویج و آموزش کشاورزی ،سال پنجم ،شماره 1
هوشهای چندگانه گاردنر و شیوه سنتی .پژوه 
(پیاپی . 43 - 54 ،)17
نیرو ،م . ،حاجی حسین نژاد ،غ.ر ،.حقانی ،م .) 1390 ( .تأثیر آموزش مبتنی بر هوشهای چندگانه گاردنر بر پیشرفت
شآموزان اول دبیرستان .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ،سال  ،5شماره ،2
تحصیلی ریاضی دان 
.351 - 168
هاشمی ،و . ،بهرامی ،ه ،.کریمی ،یوسف .) 138 7( .بررسی رابطه هوش چندگانه گاردنر با انتخاب رشته تحصیلی و
شآموزان .فصلنامه روانشناسی ،سال  ، 10شماره . 275 - 287 ،3
پیشرفت تحصیلی دان 
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