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Abstract
The purpose of this study was to determine the
effectiveness of educational method of
intelligence education training based on Gardner
multiple intelligence theory on emotional
intelligence and creativity of female students.
The research method was semi experimental with
pretest design and control group. The statistical
population consisted of all 5th and 6th grade
elementary students in Isfahan city in the
academic year of 1391-97. The sampling method
was multi-stage cluster sampling. Therefore, 30
students of a school were selected and assigned
to experimental and control groups (each group
was 15).The research data were collected using
bar-on emotional intelligence and Abdi’s
creativity and analyzed using single-variable and
multivariate covariance analysis. The results of
the study showed that the intelligence approach
based on Gardner multiple intelligence theory
improved emotional intelligence p <0/05 and
creativity p<0/001 in the experimental group in
the post-test phase. According to the findings of
this study, Gardner's theory based on acupuncture
education could be suggested as an effective
method for promoting emotional intelligence and
increasing creativity for students.
Keywords: Gardner multiple intelligence theory,
Emotional Intelligence, Creativity, Female
students.

چکیده
پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوشافزایی مبتنی برر ظرریر
هوشهای چندگاظ گاردظر بر هوش هیجاظی و خالقیر داظرشآمروزان
دختر اظجام گردیده اسر رررا ایرژ پرژوهشم ظیجر جربری برا رررا
پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل بود جامعر آمراری مرامل ک یر
-79 داظشآموزان پای پنجم و مشم مهرستان اصفهان در سال حصی ی
 بودظد روش ظجوظ گیرری بر صرور خومر ای چندمرح ر ای و6971
 ظفر ب صرور صرادفی93  مدرس4 ظجوظ مورد مطالع از داظشآموزان
61 اظتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گجرارده مردظد هرر گرروه
 آن و مقیاس خالقی عابدی برای ججر آوری- ظفر) و از پرسشنامة بار
 ج سر بر صرور64 دادهها استفاده مرد سر س گرروه آزمرایش رری
گروهی در ج سا آموزش هوش افزایی مبتنی بر ظرری گاردظر مرک
ظجودظد دادهها با استفاده از روش ح یل کوواریاظس ک متغیری و چند
متغیری جزی و ح یل مدظد ظتایج حاصل از پژوهش ظشان داد ک روش
هوش افزایی مبتنی بر ظرری هوشهای چندگاظ گراردظر موجرب بهبرود
 در گررروه آزمررایش درP<0/001  و خالقی رP<0/05 هرروش هیجرراظی
مرح ة پسآزمون مده اس با وجر بر یافتر هرای پرژوهش مری روان
آموزش هوشافزایی مبتنی بر ظرری گاردظر را ب عنوان یک روش مؤثر بر
ار قاء هوش هیجاظی و افزایش خالقی برای داظشآموزان پیشنهاد داد
آمرروزش هرروش افزایرری مبتنرری بررر ظرریر:واژهها یکلیاادی
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مقدمه 
در قرن گذشته ،عملکرد دانشآموزان یکی از مسائل مهم در
روانشناسیی و علیو وابسیته بیود اسی ؛ و دامنیة بسیاار
گسیترد ای از متغارهیای فیردی ،اجتمیاعی ،خیانوادگی و
فرهنگی با عملکرد دانیشآمیوزان میربط اسی  .بعضیی از
پژوهشگران بر اهما

متغارهای فردی در این زمانیه بأکای
1

مطایعا

اخار نشیان داد انی کیه نیه بنهیا هیوش بلکیه

ویژگی های هاجانی نظایر هیوش هاجیانی در سیازمان دهیی
فراین یادگاری و بحصال نقشی اساسی ایفا میکن (مایا و
شیها  .)5012 ،2مجموعیهای از ظرفای هیای یارشیناختی،
بواناییها و مهار هایی اس

که بر بواناییهیای فیرد بیرای

موفقا  ،کنار آم ن با بقاضیاها و فشیارهای محاطیی بیأثار

میکنن (کملمار ،دنالسون و باستن )5002 ،؛ این ویژگیهای

مییگییذارد (بییار -ان .)5002 ،2هییوش هاجییانی مجموعییه

بأثار مسائل گسترد بیر جامعیه

که در ارزیابی و ابراز صحا هاجانهیا در

فردی و شخصاتی هم بح

بود و هم بر آنها بأثار میگذارد .هوش در دی گا سنتی ییا
هوشبهر بهصیور کلیی شیامل بوانیایی فیرد بیرای اقی ا

بواناییهایی اس

خود و دیگران ،بنظام مثثر هاجانها و بهکارگاری هاجیانهیا
برای برانگاختن ،برنامهریی ی و موفقای

در زنی گی نقیش

ه فمن انه ،بفکر منطقی و برخورد میثثر بیا محیا بعریی

دارن (میایر ،سیایوی و کاروسیو .)5004 ،7ایین نیو هیوش

میشود ،که افراد با آن زاد میشون  ،قابل ان از گاری اسی

عطار اس از بوانایی م یری مناسب خلیقهیای پریشیان،
کنترل بکانه ،برانگاخته ش ن ،اما وار بودن ،خوشبیان بیودن

و ظرفاتی اسی کیه بغاایر دادن آن دشیوار اسی (جیون ،5
 ،)5005فلذا در چنان دی گاهی افراد ییا بیاهوش هسیتن ییا

در زمان مواجهه با شکس

و هم ردی بیا اررافایان .هیوش

بوانایی هوشی مطلوب ن ارن ؛ اما از نظر گاردنر ،هوش یی

هاجانی در کل ی

مفهو واح و ب بع ی نطود و هوشهای چن گانیه مطیر

از همرا بودن با سایرین بهمنظور کنترل هاجانیا

ش

در این نظریه با بوجیه بیه چن بعی ی بیودن و در نظیر

مهار

که عطیار

اجتماعی اس

3

اسی

در روابی

(افال ،انمار و برنارد  .)5002 ،در این رابطه مایر ،کاروسیو و

سایوی )5000( 9معتق ن که هاجان ها بر نظا شیناختی فیرد

گرفتن امکان رش در صور آموزش مطلوب میبوان نقش
زیادی در ییادگاری و آمیوزش دانیشآمیوزان داشیته باشی .

بأثار میگذارن و آنها را بغاار میدهن  .همچنیان مییبوانی

میبوان نظریه هوش چن گانه را در عرصه بعلیام و بربای ،

فرد را قادر سازد با از رابطه بان خلق و عملکرد آگاهی یابی

روشنگری و ایجیاد وسیع

دیی در زمانیة دامنیه و سیطو

و فعایا های خیود را از یحیاه هاجیانی بیه بهتیرین شیکل
ممکیین ارائییه ده ی (زنانسییی و یوبییار  .)5009 ،10نییادری

استل اما ناشی از پ ی بفیاو هیای فیردی ارزییابی کیرد
(راپر)5012 ،3؛ که با بررسی و شناسایی دقاق این بفاو های

نج آبادی ،مکتوبی ،هاشمی شاخ شطانی ( )1393در بحقاقی

فردی میبوان به درک روشنبری از نحو برخورد و ب ریس

به این نتاجه دس

یافتن که بان هوش موساقاایی،زبانی،ماان

افراد ارائه داد .برخی از پژوهشگران معتق نی بیاوجود اینکیه

فردی با هوش هاجانی همطستگی مثط

معنیدار وجیود دارد.

بحصالی دارد،

جرفیییی و همکییاران ( 11)5011بییه بررسییی اربطییان بیییان

اما به بنهایی پاشبانی کاملی از موفقای فیراهم نمییآورد و
عوامل دیگری نا اثرگذار هستن (آیشا و خورشا .)5013 ،4

مییثثر (اربطییان

درونفردی و اربطان بانفردی از زیرمجموعههای هوشهیای

عملکرد بحصالی عالو بر هوش شناختی بیه عیواملی نظایر

چن گانیییه) پرداخیییتن و دریافیییتن هیییوش هاجییانی بییا

محا خانواد  ،سیط سیواد وایی ین ،اربطیان بیان ایگوهیا،

هوشدرونفردی و هوش بانفردی میربط بییود و موجیب
افیی ایش آنها میشییود .سایطهان )5009( 15معتق بیود باین

بهرة هوشی نقش مهمی در عملکرد و موفقا

انگا ش،سط های یادگاری ،سط های وایی ینی و یایر نای
بستگی دارد (هاشمی ،بهرامی و کریمی.)1332 ،
2. Joness
4. Ayesha & Khurshid
6. Bar- On
8. Effil, Onmar & Bernard
10. Zenasni & Lubart
12. Siobhan

متغارهیییای هیییوش هاجیییانی و اربطارییا

هوشهای چن گانه و هوش هاجانی اربطیاری خاصی وجیود
1. Kemmelmeier, Danielson, & Bastten
3. Rapr
5. Malik & Shahid
7. Mayer, Salovey & Caruso
9. Mayer, Caruso & Salove
11. Jorfi, Fauzy, Bin Jacob and Ishak Mad Shah
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(استییرنطرگ و آهییارا .)1999 ،9سیاختاری

دارد؛ زیییرا هییوشهییای درونفییردی و بییانفیییردی از

شیناختی اسی

زیرمثیفیههیای هوشهیای چن گانییه بیهنیوعی از هییوش

ضروری در هر روش اجرایی آمیوزش و روانشناسیی اسی

هاجانی گرفته ش اس که خیود نکتیة حیائ اهمای در
زمانیة این دو نیو هییوش اسی  .بی  ،ویسیر ،اشیتون و

(اسییتارکو  .)5002 ،م ایییا و منییافع متع ی دی مربییون بییه
خالقا در سط فردی و گروهی وجود دارن (استرنطرگ و

ها جانی اربطان معناداری دارد .برانتون )5002( 5بیه بررسیی

ارزشمن در جوامع معاصیر بسیاار میورد

ورنون )5002( 1دریافتن هوش بانفردی با سیاختار هیوش
و

اربطان بان هوش های چن گانه و هوش هاجانی پرداخی

10

یوبار 1991 ،11؛ استرنطرگ .)5002 ،15بوانایی بفکر خیال
صف

بهعنوان ی

(یییوئاس)5003 ،13؛ بنییابراین مهییم اس ی

بوجییه اس ی

کییه

در پیژوهش نشییان داد هیوش درونفییردی و بیانفییردی از

دانش آموزان هم در داخیل و هیم خیارز از مفیاهام کیالس

هییوشهییای چن گانییه بییا مفهییو هییوش هاجییانی اربطییان

درس ،اییین مفهییو را آمییوزش بطانیی (ویلاییام .)5005 ،

بیان

که استفاد از نظریه گاردنر

معنی داری دارد .گاردنر )5011( 3در پژوهشی دریاف

14

12

همچنان پتروبا ( )5013دریاف

هوش درونفردی (زیرمجموعیه هیوش هیای چن گانیه) بیا

برای معلمان و دانشآموزان مییبوانی بیه سیاختار ییادگاری

ظرفا خودآگاهی (خرد مقااس هیوش هاجیانی) اربطیان
معنیداری وجود دارد .همچنان هوش هاجانی فرد را قیادر

دانش آموزان ،برنامه درسی و شاو هیای ییاددهی کمی
کن  .همچنان نظریه هوش های چن گانه نه بنهیا مطنیای یی

میسازد که خلق مثط
از آنجا که خالقا

را حفظ کرد و آن را اف ایش ده و
در خلق باال افی ایش میییابی بیه نظیر

می رس هوش هاجانی موجب بهطود خالقا
( ایوکوی  ،براک
خالقا

نا مییشیود

2

و مایر .)5007 ،4کاستلو ( )5003فراین

12

برنامه آموزشی اس

17

بلکه هر فرصی هیایی بیرای ییادگاری

دانشآموزان ایجاد کیرد اسی

13

(حسین ،سیلامان و بکیی ،

 .)5011استفاد از نظریه هوشهای چن گانه در محیا هیای
آموزشی با استقطال فیراوان روبیرو شی

و مربایان برخیی از

را در قایب ای ها ،افکار ،بصاویر ،رنگها،اشکال،

م ارس فعایا های آموزشی خود را بیر اسیاس هیوشهیای

که بیب یل

چن گانه گاردنر سازمان داد ان و بیالش مییکننی بیا بیوان

کلما  ،بخاال  ،رؤیاها ،هاجانا

و احساسا

مییکنی .

در ضمار ناخودآگا فرد ظاهر میی شیود ،بعریی

بایقو افراد را بیه فعلای

برسیان (هوگیان .)5003 ،19نتیایج

الویییس ،ئنانییگ ،فاشییر و هاگانیی  )5003( 2خالقایی را
فعایا های بخالی رراحی ش ای اس که حاصل آن خلق

بسااری از پژوهشها نا حاکی از آن اس که بحقیق نظرییه
هوشهای چن گانه میبوان خ ما بساار مثطتی در پیرورش

ج ی و ارزشمن برای دیگران اس  .همچنیان

استع ادهای یادگارن گان و کارآمی ی محیا هیای آموزشیی

عنوان بوانایی خلیق ایی هیا ییا مصینوعا

داشته باش (سلامان ،عط ایرحمان ،سارین و رحام .)5010 ،

محصوال
خالقا

بح

7

50

ج ی  ،شگف انگا و ارزشمن (دورین و کوین  )5009 ،و

هوشهای هشتگانه گاردنر عطار ان از :هوش منطقیی-

ایی

ییا فکیر (بیابی،

ریاضی  ،هوش زبانی -کالمی  ،هوش دی اری -فضیایی ،

فورهییا و سییافاویاا  )5010 ،نا ی بعری ی

اس یی .

هیوش موسیاقاایی  ،هیوش حرکتیی  -جنطشیی  ،هیوش

بح
خالقا

عنوان بازگی و سودمن ی ی
3

ی

ش یی

ساز کیامالً مستقیل و شایی بیربیر از هیوش
2. Branton
4. Ivcevic, Brackett & Mayer
6. Loveless, Denning, Fisher & Higgins
8. Batey, Furnham & Safiullina
10. Starko
12. Sternberg
14. Williams
16. curriculum
18. Hassan, Sulaiman & Baki
20. Sulaiman, Abdurahman, Syrene & Rahim
22. linguistic
24. musical
26. interpersonal
28. naturalist
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باینفیردی  ،هیوش درونفیردی و هیوش رطایع گیرا

53

1. Beth,Visser, Ashton, & Vernon
3. Gardner
5. Costelloe
7. Dorin & Kevin
9. Sternberg O’hara
11. Sternberg & Lubart
13. Lewis
15. Petruta
17. teaching methods
19. Hogan
21. logical- mathematical
23. spatial
25. physical- kinetic
27. intrapersonal
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(دیالنییگ .)5015 ،1نظریییه هییوش گییاردنر بییرای هییرکس
ش یاو هییای آموزشییی متناسییب بییا او را فییراهم م ییسییازد.
متخصصان و مرباان در بالش هستن که هرگونه مهیار ییا
محتوا را با بط یل آن به مقویههایی از نو دیگر هیوشهیا ،و
به هش روش ب ریس نماین (آرمسترانگ .)5009 ،5در این
م ارس به هر یادگارن برنامه درسیی وییژ ای بیا بوجیه بیه
هوشهای مختل ارائه میگردد و به کیارآموزی عملیی نای
پرداخته میشود (ییان .)5014 ،3رطیق نظیر گاییه،)5015( 4
کودکان یایطاً همه جنطههیای مختلی هیوش را دارا هسیتن ،
فق ما ان آنها و نحو برکاب آنهیا بیا یکی یگر متفیاو
اس  .به عقا گاردنر مهمبرین کم آموزشی که میبوان به
دانشآموزان ارائه داد ،این اس که آنها را یاری نمود با در
زمانهای بالش کنن که استع ادهایشان در بهترین وجه به بار
بنشان و برایشان رضای خارر و شایستگی به ارمغیان آورد؛
به عقا وی نطای همه بچهها را به ی سیم رانی  ،بلکیه
بای به آنها کم نمود با بواناییها و قابلای هیای رطاعیی
خییود را بازیابنیی (فورنهییایم و یسییتر .)5015 ،2در زمانییة
اثربخشییی روش مطتنییی بییر هییوشهییای چن گانییه گییاردنر
پژوهشها نشیان داد انی ایین روش بیر نگیرش (آکیون و و
آکسییای ،)5011 ،2خالقا ی (عاب ی ی و رسییتمی )5015 ،7و
(جانگ و چانگ)5012 ،3؛ پاشرف بحصالی (عطی ی ،ییی و
احم یان)5013 ،9؛ انگا (احم  ،صنم ،آوانیگ و سیلامان،10
 )5012و یاییر بییأثار معنییداری دارد .بییا عنایی بییه نتییایج
مطایعا پاشان مطنی بر اهما بمرک بر شاو های آموزشی
نوین و بأثار آن بر بهطیود عملکیرد افیراد ،در ایین پیژوهش،
محقق قص دارد به این سثال اساسی پاسخ ده که آیا روش
هوشاف ایی مطتنی بر نظریه هوشهیای چن گانیه گیاردنر بیر
هوش هاجانی و خالقا دانشآموزان بأثار معنادار دارد؟
پژوهش،فرضیاههیا عطیار بودنی از:
با بوجه به هی
فرضاة اول :روش هوش اف ایی مطتنی بر نظرییه هیوشهیای
چن گانییه گییاردنر (را ی ) بییر هییوش هاجییانی و خالقا ی
دانشآموزان بأثار معنیداری دارد.
فرضاة دو  :روش هوشاف ایی مطتنی بر نظریه هوشهای
2. Armstrong
4. Gale
6. Akkuzu & Akcay
8. Jung & Chung
10. Ahmad, Seman, Awang & Sulaiman

چن گانه گاردنر (را ) بر هوش هاجانی دانشآمیوزان بیأثار
معنیداری دارد.
فرضاة سو  :روش هوشاف ایی مطتنی بر نظریه هوشهای
چن گانه گیاردنر (رای ) بیر خالقای دانیشآمیوزان بیأثار
معنیداری دارد.
روش 
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :این پژوهش از نیو
نامه آزمایشی و از رر پاشآزمون پسآزمون با گرو کنترل
بود .جامعة آماری این پژوهش را کلاه دانشآموزان پایه پنجم
و ششییم شهرسییتان اصییفهان در سییال بحصییالی 1392-97
بشکال داد .از دانیشآمیوزان  4م رسیه  30نفیر بیهصیور
نمونهگاری بصادفی خوشه ای انتخاب و بهصیور بصیادفی
در دو گرو آزمایشی و کنترل گمارد شی ن (هیر گیرو 12
نفر) .روش نمونهگاری بهصور خوشیهای چن مرحلیهای و
ب ینصور بود که از بان ناحاههای آموزشوپیرورش شیهر
اصفهان ،ی ناحاه به صور بصادفی و از رریق قرعهکشیی
انتخاب ش (خوشیه اول) .سی س از بیان مقطیع دبسیتان4 ،
م رسه بهصور بصادفی و از رریق قرعهکشی انتخاب شی
(خوشه دو ) و از ماان کالسهای پایه پنجم و ششم در ایین
م ارس 20 ،نفر بهصور بصادفی و با قرعیهکشیی انتخیاب
ش (خوشه سو ) و  30دانش آموز ،بهصور بصادفی در دو
گرو آزمایشی و کنترل گمارد شی ن (هیر گیرو  12نفیر).
مالک های ورود پژوهش عطار بیود از دامنیة سینی 10-13
سال ،داشتن سالم روانی وع باماریهای جسمی خیا
و م من (نظار معلویا های حرکتی یا کمشنوایی و یار ).
ابزارسنجش 
پرسشنامة هوش هیجانی بوار -آن  : EQ-Iایین پرسشینامه
11

دارای  90سثایی که دارای  12خیرد مقایاس اسی  ،بوسی
بار-آن در سال  1997ساخته ش  .بیار -آن ( )1997بیر روی
 3331نفییر از  2کشییور (آرنانتییان ،آیمییان ،هن ی  ،ناجریییه و
آفیریقای جنوبی) که  33/3درصی آنیان مرد و  21/5درصی
1. De Lange
3. Lynn
5. Furnham & Lester
7. Abedi & Rostami
9. Abdi, Laei & Ahmadyan
11. Bar-on
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آنان زن بودن  ،اجرا کرد و بهرور نظا دار در آمریکای شمایی
هنجاریابی ش  .نتایج حاصل از هنجاریابی نشان داد کیه ایین
پرسشنامه از اعتطار و روایی مناسطی برخیوردار اسی  .پاسیخ
پرسشنامه رویا مقااس  2درجهای در را یاکر (کیامالً
موافقم ،موافقم ،باح ودی ،مخایفم ،و کامالً مخیایفم) بنظیام
ش اس  .پنج عامل مرکیب کیه شیامل  12خیرد -مقایاس
باشیین عطییار ان ی از :مقاییاس رواب ی درونفییردی (شییامل
خرد مقااسهای خودآگاهی هاجانی ،حرم نفس ،قارعای ،
استقالل و خودشکوفایی) ،مقااس رواب بیانفیردی (شیامل
خرد مقااسهای هم یی ،مسئویا پذیری اجتماعی و روابی
بییانفییردی) ،مقاییاس سییازگاری (شییامل خییرد مقاییاسهییای
واقعا سنجی ،انعطا پیذیری و مشیکل-گشیایی) ،مقایاس
مقابله با فشار (شامل خرد مقااسهای بحمل فشار و کنتیرل
بکانه) و مقااس خلق کلی (شامل خرد مقااسهای خرسین ی
و خییوشبان یی) باشی  .در بحقاییق بییار-آن ( )1997ضییرایب
بازآزمایی بع از ی ما  0/32و بع از  4ما  0/72گی ارش
ش ی اس ی  .الز بییه تکییر اس ی اییین پرسشیینامه بییر روی
دانشجویان ایرانی (دهشاری )1335،نر شی و پاییایی ایین
پرسشنامه از رریق محاسطه آیفای کرونطاخ بیرای دانشیجویان
پسر  0/74و برای دانشجویان دختر  0/23و بیرای کیل افیراد
 0/93گ ارش ش اس  .همچنان ضیریب پاییایی بیه روش
زوز و فرد  0/33به دس آم  .روایی این پرسشنامه نای بیا
روش بحلال عاملی اکتشافی در پیژوهش دهشیاری ()1335
محاسطه ش که از بیان  13عامیل در سیاختار عیاملی نمونیه
آمریکییای شییمایی (بییار -آن ،)1997 ،هشیی عامییل بییرای
آزمودنیهای ایرانی روایی داش  .پاییایی ایین پرسشینامه از
رریق محاسطه آیفای کرونطاخ برای دانشآمیوزان دختیر 0/74
به دس آم  .همچنان بیان مایانگان نمیر هریی از خیرد
مقااسها و مایانگان نمیر کیل پرسشینامه رابطیه مسیتقام و
معنییادار وجییود داش ی  .همچن یان نمونییهای از سییثالهییای
پرسشنامه عطار بود از :یذ بردن از زن گی بیرایم مشیکل
اس  .کم کردن به دیگران را دوس دار .
آزمون خالقیت :این آزمون بوس عاب ی در سال 1375
بهاییه و بنظییام ش ی اس ی و شییامل  20سییثال باش ی کییه
نمر گذاری آن بهصور مقااس یاکربی سه نمر هیای (کیم
 ،1متوس  5باال  )3اس  .جمیع نمیرا در چهیار مثیفیه
نمر کل خالقا آزمودنی را بشکال ده  .حی باشیتر نمیر
 130و ح اقل  20اس  .این آزمون به بربایب چهیار مثیفیه

خالقا ساایی ( 55ماد ) ،ابتکار ( 12ماد ) ،انعطیا پیذیری
( 11ماد ) و بس ( 11ماد ) را ان از گاری میکنی  .بیه پیژو
( )1333پایییایی اییین آزمییون را بییا اسییتفاد از روش آیفییای
کرونطاخ و بصنا به برباب  0/35و  0/33گی ارش کیرد .در
این پژوهش ضیریب آیفیای کرونطیاخ  0/31بیه دسی آمی .
همچنان نمونهای از سثالهای پرسشنامه عطار بود از :وقتی
با مسیئله خالیی دشیواری روبیهرو مییشیوی  ،معمیوالً چیه
میکنا ؟ ای  :گریه میکنم ،چون فکر نمیکنم بتوانم مسیئله
را حل کنم .ب :گریه نمیکنم ،اما ناراح میشو  .ز :سیعی
میکنم را مناسطی برای حل مسئله باابم.
دادهه 
روشاجراوتحلیل 
بهمنظور بج یهوبحلال داد هیا از روشهیای آمیار بوصیافی
برای بررسی ما ان نمرا آزمودنیهای دو گیرو در مراحیل
پ یاشآزمییون و پییسآزمییون ،نمییایش گرافاکییی و نمییوداری
یافتههای بوصافی و جمعا شناختی پژوهش برای سیهوی
در درک ما ان بفاو گرو ها و ما ان بهطود یا ع بهطیود در
مراحل پاشآزمون و پسآزمون همچنان آزمون یوین بهمنظور
بررسی همسانی واریانسها در دو گیرو (پیاششیرن انجیا
آزمییون پارامتری ی ) .آزمییون کییایموگرو اسییمارن بییرای
بررسی نرمال بودن بوزیع متغارهای مورد بررسی در پژوهش
(پییاششییرن انجییا آزمییون پارامترییی ) ،آزمییون بحلاییل
کوواریییانس چن ی متغار ( )MANCOVAبییهمنظییور بررسییی
اثربخشی روش هوش اف اییی مطتنیی بیر نظرییه هیوش هیای
چن گانه گاردنر بر بهطود نمرا مثیفه های متغارهای وابسیته
پژوهش (هوش هاجانی و خالقا ) اسیتفاد شی  . .در ایین
پژوهش روش های آموزشی در یی سیط (رای ) و یی
سط ع م اخله (گرو کنترل) بیهعنیوان متغایر مسیتقل و
متغارهای هیوش هاجیانی و خالقای بیه عنیوان متغارهیای
وابسته در نظر گرفته ش ن  .جلسا آموزشی برای  14جلسه
 90دقاقهای بنظام و در گرو آزمایش اجیرا شی  .در جلسیه
اول از دانش آموزان خواسته ش پرسشنامه بار-آن و خالقا
را بکمال نماین  .در جلسا بع ی محتوا و نکیا همچنیان
بکایا جلسه قطلی به اختصار میورد بحی و بیازبانی قیرار
میگرف و س س مطح ج ی شیرو مییشی  .در بمیامی
جلسا ضمن اربطان متقابیل بیان دانیش آمیوزان و محقیق،
آموزش الز ارائه میگردی  .خالصه جلسیا در جی ول ،1
آم اس .
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جدول  .1عناوین و موضوعات جلسات آموزش گروهی هوش افزایی مبتنی بر نظریه گاردنر
جلسات

اول

محتوای جلسات

عناوین

دستور جلسه :معارفه و آشنایی با اعضای گیرو  ،برقیراری اربطیان اویایه ،ارائیه ارالعیا دربیار دور
و انتظیاری کیه از برگی اری
معرفیییییییی آموزشی ،روش کار و ی و همکاری ،اه ا و ویژگیها و ارزیابی هی
جلسا  MIدور وجود دارد -ارائه مطایطی در رابطه با شاو ب ریس  - MIارائه بعار اصلی هوش چن گانه
بکلا  :ارائه سثالهایی برای شناسایی هر فرد از هوشهای چن گانه.
بقوی

دستور جلسه :انتخاب کتاب داستان از بان کتابهای معرفی ش

هوش کالمی از آن  -صحط
دو

راجع به محتوا -گفتن احساسا

یا بضاد

تخار کنن .

گروهی در حوز های بکلا جلسه قطل – سخن گفتن ب ون آمادگی قطلی – پخش
برای گرو  -بقوی هوش ریاضی -روش یا رفتاری (چه کسی -چگونه چهکیاری

هیییییییوش میبوان انجا ده ) اجرای نمایشهای کوبا
بکلا  :چن مورد اسرا کاری در من ل را بشخاص دها و را حل خود را بنویسا ؟ چگونه؟
ریاضی
بقوی

چهار

خود راجع به مطایب و نق مطایب– شطاه

هیییییییوش داستان با زن گی فردی آنها  -داستانسرایی -بارش فکر
بکلا  :مشاه خود را از ی روز بعطال بگوین و ص ای خود را بر روی ضط صو
درونفردی
دستور جلسه :بح
بقوی
هوش کالمی ص اهای ضط ش

سو

بوس پژوهشگر و خوان ن ی

صفحه

دستور جلسه :روش بازی (بازی کوابرابا)  -روش محاسطه  -رطقهبنی ی و رد بنی ی -اسیتفاد از ابی ار

هیییییییوش کاربردی برای اف ایش بوان ریاضی (مانن جورچانهای ع دی) -پرسشهای سقراری – روش اکتشافی
و حل معما
ریاضی
بکلا  :رر ی بازی ریاضی در من ل

بقوی

دستور جلسه :نواختن آهنگ با سازهای مختل

که هرک ا از افراد گرو در آن بوانایی داشتن  -موساقی
مختل

پنجم و
ششم

هفتم

هیییییییوش فراتهنی (در کل زمان کالس (بما جلسا ) موساقی بیکال پخش میش ) - .موساقی حاال
احساسی -ریتم ،آواز ،ضربه و سرود -ساختن ملودی برای ی شعر.
موساقاایی
بکلا  :1نسخه صوبی کتاب که ن دی به مطایب مورد بح کالس اسی را پای ا کننی و بیازپخش
نماین  .در رول جلسا بهعنوان آیاز و پایان کالس از آنها استفاد ش .
بکلا  :5شعری را که دوس دارن حفظ کرد و با ریتم برای اعضاء بخوانن .
دستور جلسه :در ماان گذاشتن مسائل با همکالسیهیا -پاکیر هیای انسیانی  -بیازیهیای صیفحهای-
بقوی
هیییییییوش شطاهسازی ،در این روش از چن ین مقویه هوش استفاد ش ( .هوش جنطشی ،هوش کالمی و فضایی) -
یحظههای عارفی  -بأکا بر رواب بانفردی سیایم ،آمیوزش بعهی و مسیئویا پیذیر بیودن -در مایان
بانفردی
هیییییییوش گذاشتن مسائل با گرو
درونفردی

بکلا  :ماانجاگری در درگارهای به وجود آم

در رواب خواهران و برداران

دستور جلسه :واکنشهای ی دقاقهای -رواب فردی -ساع آزاد (انتخاب روش یا وساله)  -جلسیا
بقوی
(مثال ،سه مورد از چا هایی که دوس دارن امروز ییاد بگاریی را روی کاییذ بنویسین ؟)
هیییییییوش بعاان ه
هشتم

بانفردی
هیییییییوش

میبوانستن به شاو های مختل
بکلا  :بکنا

اه ا

خود را باان کنن (مثل کلمه ،پانتومام ،بصاویر.)...

واکنش ی دقاقهای در مواقع عصطانا

و ثط

پاشرف

خود در م یری

عصطانا

درونفردی

نهم

دستور جلسه :بوجه به اررا خود -گااهان بهعنوان وسایل کالس– آوردن حاوانا خانگی به کیالس:
بقوی
هیییییییوش از چن نفر که حاوان خانگی داشتن خواسته ش حاوانا خود را به کالس بااورن و رفتار حاوانیا را
رطاع گرا

مشاه کنن سثاال به وجود آم را یادداش کنن .
بکلا  :یافتن جواب سثاال خود و دیگران برای جلسه بع ی و به اشتراک گذاشتن پاسخها در جلسه آین
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دهم

دستور جلسه :پااد روی در رطاع (ی جلسه کامل) شامل پااد روی -شناسایی گونیههیای جیانوری-
بقوی
هیییییییوش شناسایی گونههای گااهی -نو خاک و ما ان رروب هوا.
رطاع گرا

بکلا  :بع اد ی گونه جانوری در معرض خطر در حال حاضر و پنجا سیال پیاش را بررسیی کننی و
یافتههای خود را به اشتراک بگذارن .

بقوی
یازدهم

دوازدهم

دستور جلسه :بج یهوبحلال نقشه شهر و نقشه ی

هیییییییوش کردن کالن  -خلق بابلوی درونی  -روش بور خاایی -عالم های رنگی (استفاد از رنگهای مختلی
فضایی

برای مطایب نوشتاری)
بکلا  :بور خاایی که در کالس داشتن را کامل کنن .

بقوی

دستور جلسه :رراحی تهنی یا بفکر بصری  -سمطلهای نوشتاری و نقاشی -رسم بصیاویر (نشیان دادن

هیییییییوش شرای مختل
فضایی

سا دهم

چهاردهم

ساختمان – عکاسی  -نقاشیی روی بیو و درسی

آبوهوای کشور از رریق برسام)

بکلا  :برای نشان دادن احساس خود در من ل از سمطلهای نوشتاری یا نقاشی استفاد کنن

دستور جلسه :نمایشهای کالسی  -واکنش ب نی -استفاد از واکنشهای ب نی در زمان خوان ن کتاب یا
بقوی
هیییییییوش داستان -.مفاهام حرکتی :استفاد از نمایش برای باان دانش و شیناخ خیود( .از بقسیام سیلویی بیرای
جنطشی
جمعبن ی

ی فتهه 
در جیی ول  ،5مشخصییا

مطلب نمایش (پانتومام) استفاد ش و دانشآموزان این بقسام را با نمایش دستهجمعی نشان دادن ).
بکلا  :درس کردن کالن با مواد بازیاف از بهترین قسم کتاب (داستان) به انتخاب خودشان.
گفته ش

دستور جلسه :جمعبن ی و نتاجهگاری از مطاح
جلسا  -اجرای پس بس

 -گرفتن فا ب

از دانشآموزان دربار رون

خالقای ) در دو سییط انی از گایری پییسآزمییون در گییرو
بوصییافی (ماییانگان و انحییرا

آزمایش و کنترل باان ش

اس .

اسییتان ارد) متغارهییای اصییلی پییژوهش (هییوش هاجییانی و

جدول  .5مشخصات توصیفی متغیر هوش هیجانی و خالقیت در گروه آزمایش و کنترل
پسآزمون

متغارها
ماانگان
آزمایش

هوش هاجانی
کنترل

آزمایش

خالقا
کنترل

ج ول  5نشان می دهی کیه مایانگان هیوش هاجیانی و
خالقا در گرو آزمایشیی در مقایسیه بیا گیرو کنتیرل در
پسآزمون بغاار قابیلبیوجهی داشیته اسی  ،یعنیی مایانگان
نمرا

هوش هاجیانی بیه  M 324/200بغاایر یافتیه اسی .

درحاییکه ماانگان نمرا

در گرو کنترل از به 522/193

M

رسا

انحرا

معاار

324/200

3/132

522/193

10/130

143/522

10/231

105/935

10/221

اس

که بغاارا

چن انی را نشان نمی ده  .همچنیان

ماانگان نمرا خالقا به  M 143/522بغاایر یافتیه اسی .
درحایی که ماانگان نمرا در گرو کنتیرل بیه M 105/935
رسا

اس

که بغاارا

چن انی را نشان نمیده .
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جدول  .3نتایج آزمون بررسی چگونگی توزیع نمرات کلی متغیرهای هوش هیجانی و خالقیت
متغار

 Zکایموگرو -اسمارنو

کجی

هوش
هاجانی
خالقا

Sig

-5/05

1/072

0/193

-1/92

0/732

0/227

مطابق ج ول  3نتایج آزمون به هنجار بودن نشان میده کیه

از یحاه واریانس و پراکن گی دارای بوزیع یکسیانی هسیتن .

مییکنی .

همچنان نتایج آزمون ا باکس باانگر همسانی کووارییانسهیا

متغارهای پژوهش از بوزیع بهنجیار بیودن بطعای

(،F=1/222،P=0/110

همچنان نتایج ج ول  4مربون به آزمون یوین نشان میدهی

در دو گرو آزمیایش و کنتیرل اسی

مفروضه یکسانی واریانسها برقیرار اسی  ،بیهعطیار دیگیر
اینکه بمامی متغارهای پژوهش در دو گرو آزمایش و کنتیرل

 )BOX=13/222و این نتایج انجا آزمون پارامتری
کوواریانس چن متغاری را مجاز میدان .

بحلایل

جدول  .5نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی کوواریانس و واریانسها در متغیر هوش هیجانی و خالقیت
متغار
هوش هاجانی
خالقا

همانگونه که در ستون آخر ج ول  4دیی

F

df1

Df2

Sig

0/952

1

54

0/344

0/433

1

54

0/213

مییشیود بیا

چن گانه گاردنر بیر هیوش هاجیانی و خالقای » .داد هیا بیا

بوجه به سط معنی داری ،برای بمامی متغارها شرن برابیری

بحلال کوواریانس چن متغاری (مانکوا) مورد بج یهوبحلایل

واریانس برقرار اس  .بهمنظور بررسی فرضیاههیای پیژوهش
مطنی بر «آموزش روش هوش اف ایی مطتنی بیر نظرییه هیوش

قرار گرفتن و نتایج پاشآزمون کوری ش ن  .نتیایج حاصیل
از این آزمون آماری در ج ول  2گ ارش ش اس .

جدول  .5نتایج آزمون چندمتغیری (مانکوا) برای بررسی تفاوتهای گروه آزمایش در متغیرهای هوش هیجانی و خالقیت
منبع

هوش هاجانی

خالقا

درجة آزادی

درجة آزادی

سطح

فرضیه

خطا

معناداری

12

0/000

0/002

17

0/000

0/001

متغیر

ارزش

F

الن ای ویکل

0/152

2/537

2

الن ای ویکل

15/240 0/373

4

همان گونه کیه در جی ول  2دیی

مییشیود بیا کنتیرل

پاش آزمون سط معنی داری همه آزمون ها باانگر آن اس

که

در نمرا

مجذور ایتا

توان آماری

0/374

0/255

دانش آموزان گیرو آزمیایش از یحیاه متغارهیای

وابسته بفاو

معنیداری وجود دارد .فلذا فرضیاه اول بأیای
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میگردد .برای پی بردن به این نکته که از یحاه کی ا متغایر
بان دو گرو بفاو

وجود دارد بحلال کوواریانس ی

متغار

(آنکوا) انجا گرف

که نتایج آن در ج ول  2گی ارش شی

اس .

جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری (آنکوا) اثربخشی آموزش هوش افزایی بر هوش هیجانی و خالقیت
متغیر وابسته

پسآزمون هوش هاجانی
پسآزمون خالقا

همانرور که در جی ول  2دیی

مجذورات

آزادی

مجذورات

3327/493

1

3327/493

33/993

1593/542

1

1593/542

35/794

0/001

0/733

0/001

0/277

مییشیود بیرای هیوش

هوش ماان فردی با بوانایی ایجاد اربطان با دیگران و کنترل و

و مثیفیههیای آن،

پاشاین مهم برای هوش هاجیانی

هاجانی و مثیفههای آن ،همچنان خالقا
مق ار  Fبأثار متغار مستقل معنادار اس

مجموعه

درجة

میانگین

F

مقدار P

توان آماری

یعنی آمیوزش روش

افراد ،ی

درک احساسا

و درنتاجه مای ان بوانیایی و مهیار

محسوب ش

افیراد در

هوشاف ایی مطتنی بر نظریه هوش چن گانیه گیاردنر موجیب

زمانه های مختل

بهطییود هییوش هاجییانی ()F 33/993 ،P>0/001،η2 0/733

درگار کردن افراد دیگر در فعایا های ورزشی ،دارای نقشیی

(،η2 0/277

مهم در هوش هاجانی اس  .هیوش درونفیردی بیا بوانیایی

 )F 35/794 ،P>0/001در گیییرو آزمیییایش و در مرحلیییة

پاشبانی باالی هوش هاجانی و اینکیه یکیی دیگیر از ابعیاد

پس آزمون ش اسی  .ییذا فرضیاه هیای دو و سیو بأیای
می گردن  .همچنیان مربیع سیهمی ایتیا انی از اثیر را نشیان

هوش هاجانی اس  ،این بوانایی را به فرد میبخشی کیه در
مورد خود به شناخ برس و از این رریق با شیرای محیا

میده ؛ بنابراین با بوجه به یافتههیای پیژوهش فرضیاههیای

انططا یاب و درنتاجه مای ان هیوش هاجیانی را مییاف ایی .

کلی و فرعی بحقاق بأیا میگردد.

درواقع باال بودن هوش درونفردی و بأثار آن بر سازة هیوش

شیی  .همچنیییان باعیی

افیی ایش خالقایی

هوش هاجانی را میاف ای  .هوش ب نی بیا

هاجیانی باییانگر بوانییایی می یری

احساسییا

خییود و درک

یجهگیری 
بحثونت 
بررسی اثربخشی آموزش مطتنی بر نظرییه
این بحقاق با ه
هوشهای چن گانه گیاردنر بیر ،هیوش هاجیانی و خالقای

حل مسائل رواب ماانفردی و بانفردی نقشی مهم بر عهی

دانشآموزان دختر شهر اصفهان انجا شی  .نتیایج حاصیل از

دارن  .درواقع هوش گاردنر با بهر گاری از جنطههای مختل

پژوهش نشان داد که فرضاه اول مطنی بر روش هیوشاف اییی

ساز های شناختی و شخصاتی موجب بهطود شیرای زنی گی
فرد ش و بیوانایی و مای ان کنتیرل و بنظام هاجانیا را در

مثیفییههییای آن (هییوش درونفییردی ،هییوش ماییانفییردی،

ابعاد مختل

زن گی فرد گسترش میدهی  .همچنیان نظرییه

سازگاری ،مقابله با فشار و خلق کلی) بأثار معنیداری دارد و

هوش گاردنر با بهر گاری و بررسیی و اعمیال بیأثار هیوش

موجب بهطود کلی هوش هاجانی میشود .نتایج این پیژوهش

زبانی ،فیرد را در روابی خیود قیارعبیر و احساسیا

او را

همسو بیا بحقایق نیادری نجی آبیادی ،مکتیوبی ،هییاشمی

قابلقطول بر میسازد .همچنان مهار های زبیانی بیرای بایان
احساسا از رریق ق ر شعر ،داستان و اربطارا اجتماعی

مطتنی بر نظریه هوش چن گانه گاردنر بیر هیوش هاجیانی و

شییاخشییطانی ( ،)1393گییاردنر ،)5011( 1جرفییی،)5011( 5
سیایطهان ،)5009( 3برانتیون )5002( 4و بیی  2و همکییاران
( )5002اس  .در بوجایه اثربخشیی روش رای

بیر هیوش

مهار های اجتماعی در رواب با دیگران اس  .هاجیانهیا از
رواب ماانفردی و درونفردی ج ایی ناپذیرن و در حفیظ و

به افراد کم
به دس

میکن با بوانایی شناخ

آورد و بهتر با مشکال

احساسیا

خیود را

زن گی مواجه شیون و در

هاجانی بای به بررسی انوا هوش در نظریه گاردنر پرداخ .

رواب با دیگران و خود موفقبر عمل نماین  .به عطاربی معلم

2. Jorfi
4. Branton

1. Gardner
3. Siobhan
5. Beth
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در زمییان اجییرای روش آمییوزش هییوش چن گانییه بییهرییور

نوآورانه ج ی محتمل اس  .معلمان با استفاد از روشهیای

بازی و سیرگرمی ایجیاد میینمایی درنتاجیه

بواناییهای خال دانشآموزان

یارمستقام ی

ب یع و باز مانن روش را

باع بشویق دانشآموزان برای فعال ش ن در ییادگاریشیان
میشود؛ این اف ایش مای ان ییادگاری دانیشآمیوزان موجیب

را حمای میکنن و محا های راح را برویج میدهن کیه
در آن دانش آموزان میبوانن با ای ها آزمایش کرد  ،امکانا

میشود که آن ها عالو بر حاطههیای آموزشیی و درسیی در

را کش

کنن و مرزهیا را از بیان بطرنی (یالیی و بیرا ول-

سایر موارد مربط عملکرد مطلیوب ،قابیلمالحظیه و بهتیری

رج کاین  .)5004 ،عقا

ارائه دهن و درنتاجه مای ان هیوش هاجیانی آن هیا افی ایش

اس

که هر فرد بی بی

مییاب .

ان از های مختل

همچنان روش هوشاف ایی مطتنی بر نظرییه هیوش هیای
دانیشآمیوزان بیأثار

چن گانه گیاردنر (رای ) بیر خالقای

اس
خالقا

4

پنهان در پشی

ایین نظرییه ،ایین
را بیه

هیوشهیای پاشینهاد شی

دارد و آمیوزش در پیرورش آنهیا میثثر

و پرورش این هوشها ،عامل مهم و کلا ی برای ایجاد
و شناخ

افراد خال نا به شیمار مییرود .افیراد

معنیداری دارد که نتیایج حاصیل از پیژوهش نشیان داد کیه

دارای هوش برونفردی باال سعی میکنن چا ها را از دی گا

فرضاه دو مطنی بر روش هوشاف ایی مطتنی بر نظریه هیوش
چن گانه گاردنر بر خالقا دانیش آمیوزان و مثیفیه هیای آن

آد های دیگر بطانن با بفهمنی آنهیا چگونیه مییان یشین و
احساس میکنن  .بوانایی خار ایعاد ای در درک احساسیا ،

(ساایی ،بس  ،ابتکار و انعطا پذیری) بأثار معنیداری دارد و

مقاص و انگا ها دارن  .آنها سازماندهن های خالی خوبی

میشود .این یافتیه بیا نتیایج پیژوهش

هستن و هم از مهار های کالمی و هم یارکالمیی اسیتفاد

موجب بهطود خالقا

عاب ی و رستمی )5015( 1که در پژوهشی با عنیوان بررسیی

میکنن با با دیگران اربطان برقرار کنن که این خود به خال
میکن  .افراد دارای هوش درونفردی سیعی

اثربخشی آموزش راهطردهیای مطتنیی بیر نظرییه هیوشهیای

بودن فرد کم

چن گانه بر بفکر خال دانشآموزان با بررسی و مقایسیه 29

میکنن احساسا
و قو

درونی ،رؤیاها ،رواب با دیگران و نقیان

خود را درک کنن  .افراد دارای هوش فضیایی

دانشآموز در دو گرو کنترل ( 59نفر) و آزمیایش ( 30نفیر)

ضع

نشان دادن آموزش راهطردهای مطتنی بیر نظرییه هیوشهیای

بمایل دارن که با بصاویر فکر کنن و برای به دسی

چن گانه بر بفکر خال دانشآمیوزان بیأثار معنییداری دارد،
همخوان اس  .همچنان نتایج این پژوهش همسیو بیا نتیایج

ارالعا نااز دارن ی بصویر تهنی واض ایجاد کنن  .آنها
از نگا کردن به نقشهها ،نمودارها ،بصیاویر ،ویی یو و فیالم

آوردن

بحقاق پاناگارساا 5و همکیاران ( ،)5017محققیی ،یعقیوبی و

خوششان میآی  .افیراد دارای هیوش ریاضیی کنجکاونی و

بهرور قابلبوجهی بیه

است الل زیادی دارن  .افراد دارای هوش رطاع گیرا،

قائمی ( ،)1392اس  .درواقع خالقا

ق ر

دستاوردهای آموزشی و معلمانی که در ایجاد انگا خالقا

دارای مهار

در دانش آموزانشان بهتیرین بیود و خیودشان ایگیوی بفکیر

گااهان ،جانوران و محا هستن  .وجود نسطی هرک ا از این

خییال یییا واگییرا هسییتن  ،مربییون اس ی  .کراپلییی)5001( 3

هوشها باع

در شناخ

و رطقهبنی ی گونیههیای مختلی

خال ش ن فرد میگردد .ق ر

خاررنشان ش که "خالقا  ،روشهایی به کالس درس ارائه

خال بودن فرد کم

میده که جایب هسیتن و بنیابراین را کارآمی بر پیرورش

رنگها در خالقا

میکنی  ،رطاعی

است الل بیه

و رطاعی گیردی و

افراد مثثر اس  .رؤیاپردازی ،خااال

و

رش شخصی و یادگاری ،را هموار مییسیازن " .شیاو هیای
آموزش متعار مانن می ل هیای انتقیال ،مجیازا  ،پیاداش،
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