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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.
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چکیده
پژوهش با هدف بررسییا ربربی ییا آموزش هوشرفزریا مبتنا بر نظریه
هوش های چندگانه گاردنر بر هوش هیجانا و خالقیت درنشآموزرن
دختر رن جام گرد یده رسیییتر ری ریژ پژوهشی نی ته بجربا با ری
پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل بودر جامعه آماری شیییامل ک یه
-97 درنشآموزرن پایه پنجم و ش م شهرستان رصفهان در سال بحصی ا
 بودندر روش نتونهگیری بهصورت خوشهری چندمرح هری و نتونه1396
 نفر بهصورت بصادفا رنتیاب30  مدرسه4 مورد مطالعه رز درنشآموزرن
 نفر) و رز15 و در دو گروه آزمایش و کنترل گتارده شیییدند هر گروه
 آن و مقیاس خالقیت عابدی برری جتعآوری دردهها- پرسیی یینامة بار
 ج سه به صورت گروها در14 رستفاده شدر سپس گروه آزمایش ا
ج سییات آموزش هوش رفزریا مبتنا بر نظریه گاردنر شییرکت نتودندر
دردهها با رسییتفاده رز روش بح یل کوورریانس بم متریری و چند متریری
بجزیهوبح یل شدندر نتایج حا صل رز پژوهش ن ان درد که روش هوش
رفزریا مبتنا بر نظریه هوش های چندگانه گاردنر موجب بهبود هوش
 در گروه آز مایش در مرح ةP<0/001  و خالق یتP<0/05 هی جانا
پسآزمون شیییده رسیییت با بوجه به یافتههای پژوهش مابورن آموزش
هوشرفزریا مبتنا بر نظریه گاردنر رر بهعنورن یم روش مؤبر بر رربقاء
هوش هیجانا و رفزریش خالقیت برری درنشآموزرن پی نهاد دردر
 آموزش هوش رفزریا مبتنا بر نظریییه:واژه های کل یدی
هوشهییای چنییدگییانییه گییاردنری هوش هیجییانای خالقیییتی
درنشآموزرن دختر پایه پنجم و ش م
febram315@yahoo.com : نویسندۀ مسئول.*
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اخرر نشنننان دادها ند که نه تس ها هوش بل که

م طاا عا

مقدمه
در قرن گذشته ،عملکرد دانشآموزان یکی از مسائل مهم در
روانشننسا ننی و علوم وابسننته بوده ا نن ؛ و دامسة بسننرار

شنننهرد .)2016 ،5مجموعهای از ظرفر های غررشنننساختی،

فرهسگی با عملکرد دانشآموزان مرتبط ا نن  .بعضنننی از

تواناییها و مهار هایی ا نن که بر تواناییهای فرد برای
موفقر  ،کسار آمدن با تقاضنناها و فشننارهای محرطی تأثرر

گسنننتردهای از متغرر های فردی ،اجت ماعی ،خانوادگی و
پژوهشننگران بر اهمر

متغررهای فردی در این زمرسه تأکرد

میکسسد (کملمرر ،دنرلسون و با تن)2005 ،1؛ این ویژگیهای
فردی و شخ صرتی هم تح

تأثرر م سائل گ ستردهتر جامعه

بوده و هم بر آنها تأثرر میگذارد .هوش در دیدگاه
هوشبهر بهصنننور

ستی یا

کلی شنننامل توانایی فرد برای اقدام

هدفم سدا نه ،تفکر مسطقی و برخورد مؤثر با محرط تعریف
می شود ،که افراد با آن زاده می شوند ،قابل اندازهگرری ا
و ظرفرتی ا نن

که تغررر دادن آن دشننوار ا نن

(جونز،2

 ،) 2002فلذا در چسرن دیدگاهی افراد یا باهوش هسنننتسد یا
توانایی هوشننی مطلون ندارند؛ اما از نظر گاردنر ،هوش یک
مفهوم واحد و تکبعدی نبوده و هوش های چسدگانه مطرح
شنننده در این نظریه با توجه به چ سدب عدی بودن و در نظر
گرفتن امکان رشد در صور

آموزش مطلون میتواند نقش

زیادی در یادگرری و آموزش دانشآموزان داشنننته باشننند.

ویژگی های هر جانی نظرر هوش هر جانی در ننناز ماندهی
فرایسد یادگرری و تحصرل نقشی ا ا ی ایفا میکسد (ماارک و

میگننذارد (بننار -ان .)2006 ،6هوش هرجننانی مجموعننه
تواناییهایی ا

که در ارزیابی و ابراز صحرو هرجانها در

خود و دیگران ،تسظرم مؤثر هرجانها و بهکارگرری هرجانها
برای برانگرختن ،بر نا مهریزی و موفق ر در ز ندگی نقش
دارند ( مایر ،نننااوی و کارو نننو .)2004 ،7این نوع هوش
عبار

ا ن

مسا ن

از توانایی مدیری

خلقهای پریشننان،

کسترل تکانه ،برانگرخته شننندن ،امردوار بودن ،خوشبرن بودن
در زمان مواجهه با شننکسنن و همدردی با اطرافران .هوش
از
که عبار ا
هرجانی در کل یک مهار اجتماعی ا
همراه بودن با نننایرین بهمسظور کسترل هر جانا

در روابط

(افرل ،انمار و برنارد .)2005 ،8در این رابطه مایر ،کارو ننو و
ننااوی )2000( 9معتقدند که هرجانها بر نظام شننساختی فرد
تأثرر می گذار ند و آن ها را تغررر میده سد .همچسرن میتوا ند
فرد را قادر ننازد تا از رابطه برن خلق و عملکرد آگاهی یابد

میتوان نظریه هوش چسدگانه را در عرصننه تعلرم و تربر ،
روشننسگری و ایجاد و ننع دید در زمرسة دامسه و ننطوح

ارائه دهد (زنانسنننی و اوبار  .)2009 ،10نادری نجفآبادی،

(راپر)2016 ،3؛ که با برر ی و شسا ایی دقرق این تفاو های

مکتوبی ،هاشمی شرخ شبانی ( )1393در تحقرقی به این نترجه
د ننن یافتسد که برن هوش مو نننرقرایی،زبانی،مران فردی با

ا ننتلزاما

ناشننی از پدیده تفاو های فردی ارزیابی کرد

فردی میتوان به درک رو شنتری از نحوه برخورد و تدریس
افراد ارائه داد .برخی از پژوهشنننگران معتقدند باوجود ایسکه
بهرة هوشی نقش مهمی در عملکرد و موفقر تحصرلی دارد،
ا ما به تس هایی پرشبرسی کاملی از موفق ر

فراهم نمیآورد و

عوامل دیگری نرز اثرگذار هستسد (آیشا و خورشرد.)2013 ،4
عملکرد تحصننرلی عهوه بر هوش شننساختی به عواملی نظرر
محرط خانواده ،نننطو نننواد وا ادین ،ارت باا برن ااگو ها،
انگرزش ،ننبکهای یادگرری ،ننبکهای واادیسی و غرره نرز
بستگی دارد (هاشمی ،بهرامی و کریمی.)1385 ،

2. Joness
4. Ayesha & Khurshid
6. Bar- On
8. Effil, Onmar & Bernard
10. Zenasni & Lubart
12. Siobhan

و فعاار های خود را از احاظ هرجانی به بهترین شکل ممکن

هوش هرجانی همبستگی مثب

معسیدار وجود دارد .جرفنننی

و همکاران ( 11)2011به برر ی ارتباا بننننرن متغررهننننای
هننننوش هرجننننانی و ارتباطا

مؤثر (ارتباا درونفردی و

ارتباا برنفردی از زیرمجموعههای هوشهای چسدگاننننننه)
پرداخ نتسد و دریاف نتسد ه نوش هرجانی با هوشدرونفردی و
هوش برنفردی مرتبط بننننوده و موج

افننننننننزایش آنها

میشنننننود .ایبهان )2009( 12معتقد بننود برننن هوشهای
چسدگانه و هوش هرجانی ارتبناطی خاصی وجنود
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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دارد؛ ز یرا هوشهننای درون فردی و ب رن فنننننننردی از
زیرمؤافنننههنننای هوشهای چسدگاننننه بهنوعی از هنننوش
هرجانی گرفته شنننده ا ننن

که خود نکتة حائز اهمر

زمرسنننة این دو ننننوع هنننوش ا

در

(ا تننننرنبرگ و آهننننارا .)1999 ،9اختاری
شساختی ا
ضروری در هر روش اجرایی آموزش و روان شسا ی ا
(ا تارکو .)2005 ،10مزایا و مسافع متعددی مربوا به خهقر

 .بث ،ویسر ،اشتون و

در نننطو فردی و گروهی وجود دارننند (ا نننترنبرگ و

ورنون )2006( 1دریافتسد هوش برنفردی با ننناختار هوش

اوبار 1991 ،11؛ ا ننترنبرگ .)2006 ،12توانایی تفکر خهق

هرجانی ارتباا معساداری دارد .برانتون )2006( 2به برر ن نی
ارتباا برن هوش های چسدگانه و هوش هر جانی پرداخ و

بهعسوان یک صف ارز شمسد در جوامع معا صر ب سرار مورد
تو جه ا ننن (اوئرس)2008 ،13؛ ب سابراین مهم ا ننن که

در پژوهش نشننننان داد هوش درونفردی و برنفردی از

دانشآموزان هم در داخل و هم خارج از مفاهرم کهس درس،

هوشهننای چسنندگننانننه بننا مفهوم هوش هرجننانی ارتبنناا

این مفهوم را آموزش ببرسنند (ویلرننامز .)2002 ،14همچسرن

معسیداری دارد .گاردنر )2011( 3در پژوهشننی دریاف برن
هوش درونفردی (زیرمجمو عه هوش های چ سد گا نه) با

پتروتا15

( )2013دریاف که ا نننتفاده از نظریه گاردنر برای
معلمنان و دانشآموزان میتوانند بنه نننناختنار ینادگرری

خودآ گاهی (خرده مق راس هوش هر جانی) ارت باا

دانشآموزان ،برنامه در ننی 16و شننروههای یاددهی 17کمک

معسیداری وجود دارد .همچسرن هوش هر جانی فرد را قادر

کسد .همچسرن نظریه هوش های چسدگانه نه تسها مبسای یک

را حفظ کرده و آن را افزایش دهد و

بلکه هر فرصنن هایی برای یادگرری

ظرف ر

می ازد که خلق مثب

برنامه آموزشننی ا نن

از آن جا که خهق ر در خلق باال افزایش می یا بد به نظر
میر نند هوش هرجانی موج بهبود خهقر نرز میشننود

دانشآموزان ایجاد کرده ا نن (حسننن ،ننلرمان و بکی،18
 .)2011ا ننتفاده از نظریه هوشهای چسدگانه در محرطهای

و مایر .)2007 ،4کا تلو )2008( 5فرایسد

آموزش نی با ا ننتقبال فراوان روبرو شننده و مربران برخی از

ایدهها ،افکار ،تصاویر ،رنگها،اشکال،

مدارس فعاار های آموزشننی خود را بر ا نناس هوشهای

کلما  ،تخره  ،رؤیاها ،هرجانا و احسا ا که بیبدیل
در ضنننمرر ناخودآگاه فرد ظاهر میشنننود ،تعریف میکسد.

چسدگانه گاردنر نننازمان دادهاند و تهش میکسسد تا توان
بااقوه افراد را به فعل ر بر ننناند (هوگان .)2003 ،19نتایج

را

که تحقق نظریه

(ایوکویک ،براک
خهقر

را در قاا

الواس ،ئسرسننگ ،فرشنننر و هرگرسز )2008( 6خهقر ن
فعاار های تخرلی طراحی شنندهای ا ن
خلق محصننوال

که حاصننل آن

(باتی ،فورهام و
خهقر

هوشهای چسدگانه میتواند خدما

ب سرار مثبتی در پرورش

جدید و ارزشننمسد برای دیگران ا نن .

ا ننتعدادهای یادگررندگان و کارآمدی محرطهای آموزشننی

کوین،7

داشته باشد ( لرمان ،عبداارحمان ،ررین و رحرم.)2010 ،20
هوشهای هشننتگانه گاردنر عبار اند از :هوش مسطقی-

عسوان تازگی و ننودمسدی یک ایده یا فکر

ریا ضی ،21هوش زبانی -کهمی ،22هوش دیداری -ف ضایی،23

همچسرن خهق ر ت ح عسوان توا نایی خلق ا یده ها یا
مصسوعا جدید ،شگف انگرز و ارزشمسد (دورین و
 )2009و تح

ب سراری از پژوهشها نرز حاکی از آن ا

افروارا،8

 )2010نرز تعریف ش نده ا ن .

یک ازه کنامهً مستقنل و شایند بنرتنر از هنوش
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

هوش مو

نننرق رایی،24

هوش حرکتی -

جسبشنننی،25

برننفنردی ،26هنوش درونفنردی 27و هنوش طبرنع

هوش
گنرا28

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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(دیالنننگ .) 2012 ،1ن ظریننه هوش گنناردنر برای هرکس
با او را فراهم می ازد .متخصصان
شروههای آموزشی متسا
و مربران در تهش هسنننتسد که هرگونه مهار یا محتوا را با
تبدیل آن به مقواه هایی از نوع دیگر هوش ها ،و به هشننن
روش تدریس نمایسد (آرمسننترانگ .)2009 ،2در این مدارس
به هر یادگررنده برنامه در نننی ویژهای با توجه به هوشهای
مختلف ارا ئه میگردد و به کارآموزی عملی نرز پرداخ ته
می شود (ارن .)2014 ،3طبق نظر گااه ،)2012( 4کودکان غااباً
همه جسبههای مختلف هوش را دارا هستسد ،فقط مرزان آنها
و نحوه ترکر آنها با یکدیگر متفاو ا ننن  .به عق رده
گاردنر مهمترین کمکآموزشننی که میتوان به دانشآموزان
ارائه داد ،این ا نن که آنها را یاری نمود تا در زمرسهای
تهش کسسد که ا تعدادهای شان در بهترین وجه به بار بس شرسد
و برای شان ر ضای خاطر و شای ستگی به ارمغان آورد؛ به
عقرده وی نباید همه بچهها را به یک م راند ،بلکه باید
به آنها کمک نمود تا تواناییها و قابلر های طبرعی خود را
بازیابسد (فورنهایم و ا ستر .)2012 ،5در زمرسة اثربخ شی روش
مبتسی بر هوشهای چسدگانه گاردنر پژوهشها نشنننان دادهاند
این روش بر نگرش (آکونزو و آکسنننای ،)2011 ،6خهق ر
( عا بدی و ر نننتمی )2012 ،7و ( جانگ و چانگ)2016 ،8؛
پرشننرف تحصننرلی (عبدی ،ای و احمدیان)2013 ،9؛ انگرزه
(اح مد ،صنننسم ،آوا نگ و نننلر مان )2015 ،10و غرره تأثرر
معسیداری دارد .با عسای به نتایج مطااعا پرشنننرن مبسی بر
اهمر تمرکز بر شروههای آموز شی نوین و تأثرر آن بر بهبود
عملکرد افراد ،در این پژوهش ،محقق قصد دارد به این ؤال
ا ا ی پا خ دهد که آیا روش هوشافزایی مبتسی بر نظریه
هوش های چ سد گا نه گاردنر بر هوش هر جانی و خهق ر
دانشآموزان تأثرر معسادار دارد؟
با توجه به هدف پژوهش،فرضننن ره ها ع بار بود ند از:
فرضنننرة اول :روش هوش افزایی مبتسی بر نظریه هوش های
چسنندگننانننه گنناردنر (طرف) بر هوش هرجننانی و خهقرن
دانشآموزان تأثرر معسیداری دارد.
فرضرة دوم :روش هوشافزایی مبتسی بر نظریه هوشهای
2. Armstrong
4. Gale
6. Akkuzu & Akcay
8. Jung & Chung
10. Ahmad, Seman, Awang & Sulaiman

چسدگانه گاردنر (طرف) بر هوش هرجانی دانشآموزان تأثرر
معسیداری دارد.
فرضرة وم :روش هوشافزایی مبتسی بر نظریه هوشهای
چ سد گا نه گاردنر (طرف) بر خهق ر دانشآموزان تأثرر
معسیداری دارد.
روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :این پژوهش از نوع
نرمه آزمای شی و از طرح پرشآزمون پسآزمون با گروه کسترل
بود .جامعة آماری این پژوهش را کلره دانشآموزان پایه پسجم
و ش شم شهر تان ا صفهان در ال تح صرلی 1396-97
تشنننکرل داد .از دانشآموزان  4مدر نننه  30نفر بهصنننور
نمونهگرری ت صادفی خو شهای انتخان و به صور ت صادفی
در دو گروه آزمایشننی و کسترل گمارده شنندند (هر گروه 15
نفر) .روش نمونهگرری بهصننور خوشننهای چسدمرحلهای و
بدینصنور بود که از برن ناحرههای آموزشوپرورش شنهر
ا صفهان ،یک ناحره به صور ت صادفی و از طریق قرعهک شی
انتخان شنند (خوشننه اول) .ننزس از برن مقطع دبسننتان4 ،
مدر ه به صور ت صادفی و از طریق قرعهکشی انتخان شد
(خو شه دوم) و از مران کهسهای پایه پسجم و ش شم در این
مدارس 50 ،نفر بهصننور تصننادفی و با قرعهکش نی انتخان
شد (خوشه وم) و  30دانشآموز ،به صور تصادفی در دو
گروه آزمایشنننی و کسترل گمارده شننندند (هر گروه  15نفر).
مهک های ورود پژوهش عبار بود از دامسة نننسی 10-13
ال ،داشتن هم روانی وعدم برماریهای جسمی خاص
و مزمن (نظرر معلوار های حرکتی یا کمشسوایی و غرره).
ابزار سنجش
پر س شنامة هوش هیجانی بار -آ  : EQ-Iاین پر نشنسامه
11

دارای  90ننؤاای که دارای  15خرده مقراس ا نن  ،تو ننط
بار-آن در ال  1997اخته شد .بار -آن ( )1997بر روی
 3831نفر از  6کشنننور (آرتانترن ،آا مان ،ه سد ،نرجر یه و
آفنریقای جسوبی) که  38/8درصند آننان مرد و  51/2درصند
1. De Lange
3. Lynn
5. Furnham & Lester
7. Abedi & Rostami
9. Abdi, Laei & Ahmadyan
11. Bar-on
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آنان زن بودند ،اجرا کرد و بهطور نظامدار در آمریکای شماای
هسجاریابی شد .نتایج حا صل از هسجاریابی ن شان داد که این
 .پا خ
پر شسامه از اعتبار و روایی مسا بی برخوردار ا
پر شسامه رویرک مقراس  5درجهای در طرف ارکر (کامهً
موافقم ،موافقم ،تا حدودی ،م خاافم ،و کامهً م خاافم) تسظرم
شده ا  .پسج عامل مرک که شامل  15خرده-مقراس باشسد
عبننار اننند از :م قرنناس روا بط درون فردی (شننننامننل
خردهمق راسهای خودآگاهی هرجانی ،حرم نفس ،قاطعر ،
ا ننتقهل و خودشننکوفایی) ،مقراس روابط برنفردی (شننامل
خرده مقراسهای همدای ،م سئوار پذیری اجتماعی و روابط
برنفردی) ،مق راس ننناز گاری (شنننا مل خردهمق راس های
واقعر ننسجی ،انعطافپذیری و مشننکل-گشننایی) ،مقراس
مقابله با ف شار ( شامل خرده مقراسهای تحمل ف شار و کسترل
تکانه) و مقراس خلق کلی ( شامل خردهمقراسهای خر سدی
و خوشبرسی) باشننند .در تحقرق بار-آن ( )1997ضنننرا ی
بازآزمایی بعد از یک ماه  0/85و بعد از  4ماه  0/75گزارش
شننده ا نن  .الزم به اکر ا نن این پر ننشننسامه بر روی
دانشننجویان ایرانی (دهشننرری )1382،نرم شننده و پایایی این
پر شسامه از طریق محا به آافای کرونباخ برای دان شجویان
پسننر  0/74و برای دانشننجویان دختر  0/68و برای کل افراد
 0/93گزارش شننده ا ن  .همچسرن ضننری پایایی به روش
آمد .روایی این پر شسامه نرز با
زوج و فرد  0/88به د
روش تحلرل عاملی اکتشننافی در پژوهش دهشننرری ()1382
محا ننبه شنند که از برن  13عامل در نناختار عاملی نمونه
آمری کای شننن ماای ( بار -آن ،)1997 ،هشننن عا مل برای
آزمودنیهای ایرانی روایی داش ن  .پایایی این پر ننشننسامه از
طریق محا نننبه آافای کرونباخ برای دانشآموزان دختر 0/74
به د ننن آ مد .همچسرن برن م رانگرن نمره هر یک از خرده
مقراسها و مرانگرن نمره کل پر نننشنننسامه رابطه مسنننتقرم و
مع سادار وجود داشننن  .همچسرن نمو نهای از نننؤال های
پر شسامه عبار بود از :اذ بردن از زندگی برایم م شکل
دارم.
ا  .کمک کردن به دیگران را دو
آزمو خیقیت :این آزمون تو ط عابدی در ال 1372
تهره و تسظرم شنننده ا نن و شنننامل  60نننؤال باشننند که
نمرهگذاری آن بهصننور مقراس ارکرتی ننه نمرههای (کم=
 ،1متو ط=  2باال= )3ا  .جمع نمرا در چهار مؤافه نمره
کل خهقر آزمودنی را ت شکرل دهد .حد بر شتر نمره  180و

حداقل  60ا ننن  .این آزمون به ترتر چهار مؤافه خهقر
ننراای ( 22ماده) ،ابتکار ( 16ماده) ،انعطافپذیری ( 11ماده)
و بسنننط ( 11ماده) را ا ندازهگرری میک سد .به پژوه ()1388
پایایی این آزمون را با ا نننت فاده از روش آا فای کرون باخ و
ت صسرف به ترتر  0/82و  0/83گزارش کرد .در این پژوهش
آمد .همچسرن نمونهای
ضری آافای کرونباخ  0/81به د
از ؤالهای پر شسامه عبار بود از :وقتی با م سئله خرلی
دشننواری روبهرو میشننوید ،معموالً چه میکسرد؟ ااف :گریه
میکسم ،چون فکر نمیکسم بتوانم م سئله را حل کسم .ن :گریه
نمیکسم ،اما ناراح میشننوم .ج :ننعی میکسم راه مسا ننبی
برای حل مسئله برابم.
روش اجرا و تحلیل دادهها
بهمسظور تجزیهوتحلرل داده ها از روش های آمار توصنننرفی
برای برر نننی مرزان نمرا آزمودنیهای دو گروه در مراحل
پ رشآز مون و پسآز مون  ،نمننا یش گرا ف ر کی و ن موداری
یافتههای تو صرفی و جمعر شساختی پژوهش برای هوا
در درک مرزان تفاو گروه ها و مرزان بهبود یا عدم بهبود در
مراحل پرشآزمون و پسآزمون همچسرن آزمون اوین بهمسظور
برر ننی همسننانی واریانسها در دو گروه (پرششننرا انجام
آزمون پارامتریک) .آزمون کااموگروف ا مررنف برای برر ی
نرمننال بودن توزیع متغررهننای مورد برر نننی در پژوهش
(پ رششنننرا انجننام آزمون پننارامتریننک) ،آزمون تحلر نل
کووار یانس چ سدمتغرره ( )MANCOVAبهمسظور برر نننی
اثربخشنننی روش هوشافزایی مبتسی بر نظریننه هوشهننای
چسدگانه گاردنر بر بهبود نمرا مؤافههای متغررهای وابسننته
پژوهش (هوش هرجانی و خهقر ) ا ننتفاده شنند . .در این
پژوهش روشهای آموزشنننی در یک نننطو (طرف) و یک
نننطو عدم مداخله (گروه کسترل) بهعسوان متغرر مسنننتقل و
متغررهای هوش هرجانی و خهقر بهعسوان متغررهای وابسته
در نظر گرفته شدند .جل سا آموز شی برای  14جل سه 90
دقرقهای تسظرم و در گروه آزمایش اجرا شد .در جل سه اول از
دانشآموزان خوا ننته شنند پر ننشننسامه بار-آن و خهقر را
تکمرل نمایسد .در جلسنننا بعدی محتوا و نکا همچسرن
تکاارف جلسنننه قبلی به اختصنننار مورد بحث و بازبرسی قرار
میگرف و ننزس مبحث جدید شننروع میشنند .در تمامی
جلسنننا ضنننمن ارتباا متقابل برن دانشآموزان و محقق،
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آموزش الزم ارائه میگردید .خهصننه جلسننا
آمده ا .

در جدول ،1

جدول  .1عناوین و موضوعات جلسات آموزش گروهی هوش افزایی مبتنی بر نظریه گاردنر
جلسات

محتوای جلسات

عناوین

د ننتور جلسننه :معارفه و آشننسایی با اعضننای گروه ،برقراری ارتباا اواره ،ارائه اطهعا
اول

درباره دوره

منننعنننرفنننی آموزشنننی ،روش کار و ازوم همکاری ،اهداف و ویژگی ها و ارزیابی هدف و انتظاری که از برگزاری
جلسا  MIدوره وجود دارد -ارائه مطاابی در رابطه با شروه تدریس  - MIارائه تعارف اصلی هوش چسدگانه
تکلرف :ارائه ؤالهایی برای شسا ایی هر فرد از هوشهای چسدگانه.
د تور جلسه :انتخان کتان دا تان از برن کتانهای معرفی شده تو ط پژوهشگر و خواندن یک صفحه
تقوی
هوش کهمی از آن  -صحب راجع به محتوا -گفتن احسا ا خود راجع به مطاا و نقد مطاا – شباه یا تضاد

دوم

هنننننننوش دا تان با زندگی فردی آنها  -دا تان رایی -بارش فکر
درونفردی

وم

تکلرف :مشاهده خود را از یک روز تعطرل بگویسد و صدای خود را بر روی ضبطصو

اخرره کسسد.

د تور جلسه :بحث گروهی در حوزههای تکلرف جلسه قبل – خن گفتن بدون آمادگی قبلی – پخش
تقوی
هوش کهمی صداهای ضبط شده برای گروه  -تقوی هوش ریا ضی -روش یا رفتاری (چه ک سی -چگونه چهکاری
هنننننننوش میتواند انجام دهد) اجرای نمایشهای کوتاه
تکلرف :چسد مورد ا رافکاری در مسزل را تشخرص دهرد و راهحل خود را بسویسرد؟ چگونه؟
ریاضی
تقوی

د ننتور جلسننه :روش بازی (بازی کواتراتا)  -روش محا ننبه  -طبقهبسدی و ردهبسدی -ا ننتفاده از ابزار

ریاضی

و حل معما
تکلرف :طرح یک بازی ریاضی در مسزل

هنننننننوش کاربردی برای افزایش توان ریاضی (مانسد جورچرنهای عددی) -پر شهای قراطی – روش اکتشافی

چهارم

پسجم و
ششم

هفتم

د تور جلسه :نواختن آهسگ با ازهای مختلف که هرکدام از افراد گروه در آن توانایی داشتسد -مو رقی
تقوی
هنننننننوش فرااهسی (در کل زمان کهس (تمام جلسا ) مو رقی بیکهم پخش می شد) - .مو رقی حاال مختلف
احسا ی -ریتم ،آواز ،ضربه و رود -اختن ملودی برای یک شعر.
مو رقرایی
تکلرف  :1نسننخه صننوتی کتان که نزدیک به مطاا مورد بحث کهس ا نن را پردا کسسد و بازپخش
نمایسد .در طول جلسا بهعسوان آغاز و پایان کهس از آنها ا تفاده شد.
دارند حفظ کرده و با ریتم برای اعضاء بخوانسد.
تکلرف  :2شعری را که دو
تقوی

د ننتور جلسننه :در مران گذاشننتن مسننائل با همکه نیها -پرکرههای انسننانی  -بازیهای صننفحهای-

هنننننننوش

شبره ازی ،در این روش از چسدین مقواه هوش ا تفاده شد( .هوش جسبشی ،هوش کهمی و فضایی) -

برنفردی

احظه های عاطفی  -تأک رد بر روابط برنفردی ننناام ،آموزش تعهد و مسنننئوا ر پذیر بودن -در مران

هنننننننوش گذاشتن مسائل با گروه
درونفردی
تقوی

تکلرف :مرانجرگری در درگررهای به وجود آمده در روابط خواهران و برداران
د تور جل سه :واکسشهای یکدقرقهای -روابط فردی -اع

هنننننننوش تعررن هدف (مثال ،ننه مورد از چرزهایی که دو نن
هشتم

آزاد (انتخان روش یا و رله)  -جل سا

دارند امروز یاد بگررید را روی کاغذ بسویسننسد؟)

میتوانستسد به شروههای مختلف اهداف خود را بران کسسد (مثل کلمه ،پانتومرم ،تصاویر.)...
برنفردی
هنننننننوش تکلرف :تکسرک واکسش یکدقرقهای در مواقع عصبانر و ثب پرشرف خود در مدیری عصبانر
درونفردی
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نهم

د تور جل سه :توجه به اطراف خود -گراهان بهعسوان و ایل کهس– آوردن حروانا خانگی به کهس:
تقوی
هنننننننوش از چسد نفر که حروان خانگی دا شتسد خوا ته شد حروانا خود را به کهس براورند و رفتار حروانا را
طبرع گرا

مشاهده کسسد ؤاال

به وجود آمده را یادداش

کسسد.

تکلرف :یافتن جوان ؤاال خود و دیگران برای جلسه بعدی و به اشتراک گذاشتن پا خها در جلسه آیسده
تقوی
دهم

د تور جل سه :پرادهروی در طبرع

هنننننننوش شسا ایی گونههای گراهی -نوع خاک و مرزان رطوب
طبرع گرا

هوا.

تکلرف :تعداد یکگونه جانوری در معرض خطر در حال حاضننر و پسجاه ننال پرش را برر ننی کسسد و
یافتههای خود را به اشتراک بگذارند.
د تور جل سه :تجزیهوتحلرل نق شه شهر و نق شه یک اختمان – عکا ی  -نقا شی روی بوم و در

تقوی
یازدهم

(یک جل سه کامل) شامل پرادهروی -شسا ایی گونههای جانوری-

هنننننننوش کردن کهت  -خلق تابلوی درونی  -روش تور خراای -عهم های رنگی (ا ننتفاده از رنگهای مختلف
فضایی

برای مطاا

نوشتاری)

تکلرف :تور خراای که در کهس داشتسد را کامل کسسد.
تقوی
دوازدهم

رزدهم

چهاردهم

د تور جلسه :طراحی اهسی یا تفکر بصری  -مبلهای نوشتاری و نقاشی -ر م تصاویر (نشان دادن

هنننننننوش شرایط مختلف آنوهوای کشور از طریق تر رم)
تکلرف :برای نشان دادن احساس خود در مسزل از مبلهای نوشتاری یا نقاشی ا تفاده کسسد
فضایی
د تور جلسه :نمایشهای که ی  -واکسش بدنی -ا تفاده از واکسشهای بدنی در زمان خواندن کتان یا
تقوی
هنننننننوش دا ننتان -.مفاهرم حرکتی :ا ننتفاده از نمایش برای بران دانش و شننساخ خود( .از تقسننرم ننلوای برای
جسبشی

مطل نمایش (پانتومرم) ا تفاده شد و دانشآموزان این تقسرم را با نمایش د تهجمعی نشان دادند).
کردن کهت با مواد بازیاف از بهترین قسم کتان (دا تان) به انتخان خودشان.
تکلرف :در

جمعبسدی

د تور جلسه :جمعبسدی و نترجهگرری از مباحث گفته شده  -گرفتن فردبک از دانشآموزان درباره روند
جلسا

 -اجرای پس

تس

یافتهها
در جدول  ،2مشنننخصنننا توصنننرفی (مرانگرن و انحراف
ا ننن تا ندارد) متغرر های اصنننلی پژوهش (هوش هر جانی و

خهقر ن ) در دو نننطو اننندازهگرری پسآزمون در گروه
آزمایش و کسترل بران شده ا .

جدول  .2مشخصات توصیفی متغیر هوش هیجانی و خیقیت در گروه آزمایش و کنترل
پسآزمون

متغررها
آزمایش

هوش هرجانی
کسترل

آزمایش

خهقر
کسترل

جدول  2نشنننان مید هد که م رانگرن هوش هر جانی و
خهقر در گروه آزمایشنننی در مقایسنننه با گروه کسترل در

مرانگرن

انحراف معرار

354/600

8/186

266/198

10/180

148/265

10/631

102/932

10/651

پسآزمون تغررر قابلتوجهی داشنننته ا ننن  ،یعسی مرانگرن
نمرا هوش هر جانی به  M=354/600تغررر یاف ته ا ننن .
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درحاایکه مرانگرن نمرا

در گروه کسترل از به

M=266/198

که تغرررا چسدانی را ن شان نمیدهد .همچسرن
ر رده ا
مرانگرن نمرا خهقر به  M=148/265تغررر یافته ا ننن .

در حاای که م رانگرن نمرا
که تغرررا

ر رده ا

در گروه کسترل به

M=102/932

چسدانی را نشان نمیدهد.

جدول  .3نتایج آزمو بررسی چهونهی توزیع نمرات کلی متغیرهای هوش هیجانی و خیقیت
کجی

 Zکااموگروف-ا مررنوف

Sig

-2/02

1/075

0/198

-1/95

0/786

0/567

متغرر
هوش
هرجانی
خهقر

مطابق جدول  3نتایج آزمون به هسجار بودن نشننان میدهد که

احاظ واریانس و پراکسدگی دارای توزیع یکسنننانی هسنننتسد.

میک سد.

همچسرن نتایج آزمون امباکس برانگر همسنننانی کوواریانسها

همچسرن نتایج جدول  4مربوا به آزمون اوین نشننان میدهد
مفروضه یکسانی واریانسها برقرار ا  ،بهعبار دیگر ایسکه

در دو گروه آزمایش و کسترل ا ننن (،F=1/566،P=0/110
 )BOX=18/555و این نتایج انجام آزمون پارامتریک تحلرل

ت مامی متغرر های پژوهش در دو گروه آز مایش و کسترل از

کوواریانس چسدمتغرری را مجاز میداند.

متغرر های پژوهش از توزیع بهس جار بودن تبع ر

جدول  .4نتایج آزمو لوین برای بررسی همهنی کوواریانس و واریانسها در متغیر هوش هیجانی و خیقیت
متغرر
هوش هرجانی
خهقر

F

df1

Df2

Sig

0/926

1

24

0/344

0/438

1

24

0/513

همانگونه که در نننتون آخر جدول  4دیده میشنننود با

چ سد گا نه گاردنر بر هوش هر جانی و خهق ر » .داده ها با

طو معسیداری ،برای تمامی متغررها شرا برابری

تحلرل کووار یانس چسد متغرری ( مانکوا) مورد تجزیهوتحلرل

واریانس برقرار ا ن  .بهمسظور برر ننی فرضنرههای پژوهش
مبسی بر «آموزش روش هوش افزایی مبتسی بر نظر یه هوش

قرار گرفتسد و نتایج پرشآزمون کوری شنندند .نتایج حاصننل
از این آزمون آماری در جدول  5گزارش شده ا .

توجه به

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

هوش هرجانی

متغیر

ارزش

F

الندای ویکلز

0/126

6/237

درجة آزادی

درجة آزادی

سطح

فرضیه

خطا

معناداری

5

15

0/000

مجذور ایتا

توا آماری

0/006

0/874
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خهقر

الندای ویکلز

12/640 0/378

17

4

0/000

0/622

0/001

ه مانگو نه که در جدول  5د یده میشنننود با کسترل
که
پرشآزمون طو معسیداری همه آزمونها برانگر آن ا

میگردد .برای پی بردن به این نک ته که از ا حاظ کدام متغرر
برن دو گروه تفاو وجود دارد تحلرل کوواریانس یک متغرر

دانشآموزان گروه آز مایش از ا حاظ متغرر های

که نتایج آن در جدول  6گزارش شنننده

در نمرا

وابسننته تفاو

معسیداری وجود دارد .فلذا فرضننره اول تأیرد

(آنکوا) انجام گرف
ا

.

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

پسآزمون هوش هرجانی
پسآزمون خهقر

مجموعه

درجة

میانهین

مجذورات

آزادی

مجذورات

3357/498

1

3357/498

88/993

1298/245

1

1298/245

32/794

F

مقدار P

توا آماری

0/001

0/788

0/001

0/577

ه مانطور که در جدول  6د یده میشنننود برای هوش

( ،)2009برانتنننون )2006( 4و بننن  5و همکننناران ()2006

و مؤافه های آن،

 .در توجره اثربخ شی روش طرف بر هوش هرجانی باید

هرجانی و مؤافه های آن ،همچسرن خهقر
مقدار  Fتأثرر متغرر م ستقل معسادار ا

یعسی آموزش روش

ا

به برر ی انواع هوش در نظریه گاردنر پرداخ .

هوشافزایی مبتسی بر نظر یه هوش چ سد گا نه گاردنر مو ج
بهبود هوش ه رجننانی ()F=88/993 ،P>0/001،η2=0/788

هوش مران فردی با توانایی ایجاد ارتباا با دیگران و کسترل و

(،P>0/001 ،η2=0/577

افراد ،یک پر شایسد مهم برای هوش هرجانی

شد .همچسرن باعث افزایش خهقر

درک اح سا ا

افراد در

 )F=32/794در گروه آزمایش و در مرحلة پسآزمون شنننده

محسنننون شنننده و درنترجه مرزان توانایی و مهار

ا ن  .اذا فرض نرههای دوم و ننوم تأیرد میگردند .همچسرن
مربع همی ایتا اندازه اثر را نشان میدهد؛ بسابراین با توجه به

زمرسه های مختلف هوش هرجانی را میافزاید .هوش بدنی با
درگرر کردن افراد دیگر در فعاار های ورز شی ،دارای نق شی

یاف ته های پژوهش فرضننن ره های کلی و فرعی تحقرق تأی رد

مهم در هوش هرجانی ا ننن  .هوش درونفردی با توانایی

میگردد.

پرشبرسی باالی هوش هر جانی و ایس که یکی دیگر از اب عاد
هوش هرجانی ا نن  ،این توانایی را به فرد میبخشنند که در

بحث و نتیجهگیری
این تحقرق با هدف برر ی اثربخ شی آموزش مبتسی بر نظریه

مورد خود به شساخ بر د و از این طریق با شرایط محرط
انط باق یا بد و درنتر جه مرزان هوش هر جانی را میافزا ید.

هوش های چ سد گا نه گاردنر بر ،هوش هر جانی و خهق ر

درواقع باال بودن هوش درونفردی و تأثرر آن بر ننازة هوش

دانشآموزان دختر شهر ا صفهان انجام شد .نتایج حا صل از

هرجانی برانگر توانایی مدیری

پژوهش نشنان داد که فرضنره اول مبسی بر روش هوشافزایی

مهار های اجتماعی در روابط با دیگران ا نن  .هرجانها از
روابط مرانفردی و درونفردی جدایی ناپذیرند و در حفظ و

مبتسی بر نظر یه هوش چ سد گا نه گاردنر بر هوش هر جانی و

احسنننا نننا

خود و درک

مؤافههای آن (هوش درونفردی ،هوش مرانفردی ،ازگاری،
مقابله با فشنننار و خلق کلی) تأثرر معسیداری دارد و موج

دارند .درواقع هوش گاردنر با بهرهگرری از جسبههای مختلف

بهبود کلی هوش هرجانی میشود .نتایج این پژوهش همسو با

بهبود شرایط زندگی

تحقرق نادری نجفآبادی ،مکتوبی ،هننن نا شمی شرخ شبانی
( ،)1393گاردنر ،)2011( 1جرفی،)2011( 2

نننننننننایبهان3

حل م سائل روابط مرانفردی و برنفردی نق شی مهم بر عهده
ازههای شساختی و شخ صرتی موج

فرد شده و تنوانایی و مرنزان کستنرل و تسظرم هرجاننا را در
ابعاد مختلف زندگی فرد گسنننترش میدهد .همچسرن نظریه
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هوش گاردنر با بهرهگرری و برر نننی و اع مال تأثرر هوش

خاطرنشان شد که "خهقر  ،روشهایی به کهس درس ارائه

زبانی ،فرد را در روابط خود قاطعتر و احسنننا نننا او را
قابلقبولتر می نننازد .همچسرن مهار های زبانی برای بران

میدهد که جاا هستسد و بسابراین راه کارآمدتر پرورش رشد
شخ صی و یادگرری ،را هموار می ازند" .شروههای آموزش

اجتماعی

و

از طریق قدر

احسا ا

شعر ،دا تان و ارتباطا

به افراد کمک میکسد تا توانایی شساخ
د نن

2. Jorfi
4. Branton

آورده و بهتر با مشننکه

احسا ا

خود را به

زندگی مواجه شننوند و در

مت عارف مان سد مدل های انت قال ،م جازا  ،پاداش ،ر قا ب
ارزیابی ،برای فرونشننناندن خهقر

ااتی دانشآموزان یاف

شننده ا ن  .در مقابل ،در کهسهایی با یادگرری خودمختار،

روابط با دیگران و خود موفقتر عمل نمایسد .به عبارتی معلم

خهقر

طور
در زمننان اجرای روش آموزش هوش چسنندگننانننه بننه
3. Siobhan

نوآورانه جدید محتمل ا

5. Beth
رجه
غررمسنننتقرم یک بازی و نننرگرمی ایجاد مینماید درنت

بدیع و تازه مانسد روش طرف تواناییهای خهق دانشآموزان

باعث ت شویق دانشآموزان برای فعال شدن در یادگرری شان
میشنننود؛ این افزایش مرزان یادگرری دانشآموزان مو ج

را حمای میکسسد و محرطهای راح را ترویج میدهسد که
در آن دانشآموزان میتوانسد با ایدهها آزمایش کرده ،امکانا

میشننود که آنها عهوه بر حرطههای آموزشننی و در ننی در

را کشنننف کس سد و مرز ها را از برن ببر ند (ارلی و برام ول-

1. Gardner

نننایر موارد مرتبط عملکرد مطلون ،قابلمهحظه و بهتری

ارتقا مییابد و پنرورش تمایه

تفکنر

 .معلمان با ا تفاده از روشهای

رجزکایسد .)2004 ،4عقرده پسهان در پشنن

این نظریه ،این

ارا ئه ده سد و درنتر جه مرزان هوش هر جانی آن ها افزایش

ا نن

مییابد.
همچسرن روش هوشافزایی مبتسی بر نظر یه هوش های

ا ندازه های مختلف دارد و آموزش در پرورش آن ها مؤثر
ا ننن و پرورش این هوشها ،عامل مهم و کلردی برای

دانشآموزان تأثرر

افراد خهق نرز به شننمار میرود.

چ سد گا نه گاردنر (طرف) بر خهق ر

که هر فرد تکتک هوشهای پرشننسهاد شننده را به

ایجاد خهقر

و شننساخ

معسیداری دارد که نتایج حاصنننل از پژوهش نشنننان داد که

افراد دارای هوش برونفردی باال ننعی میکسسد چرزها را از

فرضننره دوم مبسی بر روش هوشافزایی مبتسی بر نظریه هوش
چ سد گا نه گاردنر بر خهق ر دانشآموزان و مؤا فه های آن

د ید گاه آدم های دیگر ببرس سد تا بفهم سد آن ها چگو نه
میاندیشننسد و احسنناس میکسسد .توانایی خارقااعادهای در

( راای ،بسط ،ابتکار و انعطافپذیری) تأثرر معسیداری دارد و

درک احسنننا نننا  ،م قاصننند و انگرزه ها دار ند .آن ها

میشنننود .این یافته با نتایج پژوهش

ازماندهسدههای خرلی خوبی ه ستسد و هم از مهار های

موج

بهبود خهقر

عابدی و ر

تمی1

( )2012که در پژوه شی با عسوان برر ی

کهمی و هم غررکهمی ا ننتفاده میکسسد تا با دیگران ارتباا

اثربخشنننی آموزش راهبرد های مبتسی بر نظر یه هوش های
چسدگانه بر تفکر خهق دانشآموزان با برر ی و مقای سه 59

برقرار کسسد که این خود به خهق بودن فرد کمک میکسد.
افراد دارای هوش درونفردی ننعی میکسسد احسننا ننا

دانشآموز در دو گروه کسترل ( 29نفر) و آز مایش ( 30نفر)

درونی ،رؤیاها ،روابط با دیگران و نقاا ضعف و قو

خود

نشنننان دادند آموزش راهبردهای مبتسی بر نظریه هوش های

را درک کسسد .افراد دارای هوش فضننایی تمایل دارند که با

چ سد گا نه بر تفکر خهق دانشآموزان تأثرر معسیداری دارد،
همخوان ا نن  .همچسرن نتایج این پژوهش همسننو با نتایج

تصنناویر فکر کسسد و برای به د نن آوردن اطهعا نراز
دارند یک تصننویر اهسی واضننو ایجاد کسسد .آنها از نگاه

تحقرق پرساگار نننرا 2و همکاران ( ،)2017محققی ،یعقوبی و

کردن به نقشهها ،نمودارها ،تصاویر ،ویدیو و فرلم خوششان

قائمی ( ،)1395ا ن  .درواقع خهقر

بهطور قابلتوجهی به

میآ ید .افراد دارای هوش ر یاضنننی کسج کاو ند و قدر

د تاوردهای آموزشی و معلمانی که در ایجاد انگرزه خهقر

ا ننتدالل زیادی دارند .افراد دارای هوش طبرع گرا ،دارای

در دانشآموزانشان بهت نرین ب نوده و خ نودشان ااگ نوی تفکنر
خهق یا واگرا هسنننت سد ،مربوا ا نن ن  .کراپلی)2001( 3

مهار در شننساخ و طبقهبسدی گونههای مختلف گراهان،
جانوران و محرط هسنننتسد .وجود نسنننبی هرکدام از این
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هوشها باعث خهق شدن فرد میگردد .قدر

ا تدالل به

محققی ،ح؛ یعقوبی ،ا؛ قایمی ،س .)1395(.تأثرر بازی با حروف
اافبای فار ی بر خهقر دانشآموزان پایه وم ابتدایی شهر
همدان .مجله علوم تربرتی .190-169:)5(4

و تفکر خهق

نادی نجفآبادی ،ف؛ مکتبی ،غ.ح؛ هاشننمی شننرخ شننبانی ،س.ا

خهق بودن فرد ک مک میک سد ،طبر ع و طبر ع گردی و
رنگها در خهقر افراد مؤثر ا  .رؤیاپردازی ،خراال و
تصورا

هم نقش مهمی در پرورش خهقر

افراد دارد؛ از ا ینرو آموزش روش هوشافزا یی مبتسی بر
نظر یه هوش های چ سد گا نه گاردنر مو ج

بهبود و افزایش

خهقر در دانشآموزان میشننود .با توجه به اهمر آموزش
پویا و ابعاد مختلف توانایی فردی و بهبود شروههای یادگرری

2. Peña García
4. Lilly & Bram

درAbedi
پژوهش &
در دنرای کسونی ،پرشننسهاد میشننود اینRostami
مساطق1.و
3. Craplly

ا تانهای دیگر نرز اجرا شود و نتایج آن مورد مقای سه قرار
گررد .همچسرن در پژوهش های آتی برای برر نننی پا یداری
روش آموزش ،م طاا عا
اعتبار و قابلر

پرگرری ان جام گررد .برای افزایش

تعمرمپذیری ،مداخله و پژوهش تو ننط افراد

متفاوتی اعمال شنننود و از محدودی های پژوهش حاضنننر
میتوان به انجام نمونهگرری فقط در شهر ا صفهان ا شاره کرد
و اذا از احاظ تعمرم به ایر مساطق محدودی دارد .یک سان
بودن در مانگر و ارز یان میتوا ند در ن تایج حاصننننل از
اندازهگرری تأثرر داشننته باشنند .ا ننتفاده از روشهای کمی
ننسجش عهئم و اتکای پژوهش در دادههای خودگزارشننی
ا .
این تحقرق با همکاری و مسنناعد
اصننفهان و نواحی مستخ

آموزشوپرورش ا ننتان

و دانشآموزان مشننتاق انجام شننده

ا ن  .نویسننسدگان بر خود الزم دانسننته که از همکاری آنها
کمال تشکر و قدردانی نمایسد.
منابع
بهپژوه ،ا .)1388( .خهقر چرس ؟ کودک خهق کرس ؟ ،نشریه
پروند23-19 :357 ،
جهانبخش ،ز؛ مهدی ،ز .)1393(.برر نننی رابطه هوش هرجانی و
تفکر خهق با پرشرف

تحصرلی دانشآموزان پایه پسجم ابتدایی

شهر خ ضری در ال تح صرلی  ،92-91اوارن کسفرانس ملی
روانشسا ی و علوم تربرتی ،شادگان،دانشگاه آزاد ا همی واحد
شادگان.

خررآبادی ،م .)1395( .برر ننی اثربخشننی آموزش حل مسننئله بر
عز نفس و شادکامی دانشآموزان .پایاننامه کارشسا ی ارشد
روانشسا ی باارسی ،دانشگاه آزاد ا همی ،واحد رودهن ،ایران.

( .)1393راب طه برن هوش های چ سد گا نه و هوش هر جانی در
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.93-106
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