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  چکیده 

ارکرد هـاي چندگانـه، وکسـلر و هـوش هیجـانی در کـ      بین ترکیبی هـوش بررسی توان پیشهدف این پژوهش، 

آمـوزان دختـر   نفـر از دانـش   128به همین منظـور  آموزان سال سوم دوره متوسطه اول بوده است. آموزشی دانش

ـاب شـدند و پرسـش    ايچندمرحلـه اي تصـادفی  گیـري خوشـه  دوره متوسطه اول با روش نمونه هـاي  نامـه انتخ

هـا، آزمـون هوشـی وکسـلر     آن هاي چندگانه و هوش هیجانی شات را تکمیل کردند و سـپس از نیمـی از  هوش

ـتگی پیرسـون     گرفته شد. همچنین براي ارزیابی کارکرد آموزشی از معدل آنان استفاده شد. نتایج حاصـل از همبس

 هـوش هیجـانی  بینیپیشقدرت هوش بین فردي و درون فردي نشان داد که:  چندمتغیريو نیز تحلیل رگرسیون 

ـیش (مکانی) هوش فضایینیز منطقی و ریاضیهمچنین هوش .را داراست بینـی نمـره  هرکدام جداگانه قابلیت پ

ـاي حسـاب و   در درس آموزاندانشبینی کارکرد آموزشی و نیز به ترتیب قابلیت پیش عملی وکسلر آزمونخرده ه

ـلر   آزمـون خـرده براي هاي چندگانهدر هوشهوش کالمی عالوهبهداشتند.هندسه را  و نمـره کـل    کالمـی وکس

بینـی کـارکرد آموزشـی در    داشت اما قدرت پیش بینیپیشقدرت آموزاندانش کلیارکرد آموزشی وکسلر براي ک

ـیش   آمـوزان در هـوش بـدنی   نمـرات دانـش  عـالوه بـه هاي ادبیات و انشا را نداشت.درس - جنبشـی، قـدرت پ

گانـه،  هـاي هشـت  هوش درمجموعآموزان نمره کل دانش، و در درس ورزش  یکارکرد آموزشکنندگی براي بینی

آموزان در هـوش  نمره کل دانشند. همچنین آموزان را نداشتدانش کلیتحصیلی عملکرد کنندگیبینیقدرت پیش

ـیش ترین متغیر بـراي  قوي عنوانبه، هاي عملی و کالمی)(مجموع هوش وکسلر ـیلی   عملکـرد بینـی پ  کلـی تحص

  .متوسطه اول شناخته شد آموزاندانش

آمـوزان  انه، هوش هیجانی،  هوش وکسلر، کارکرد آموزشـی و دانـش  هاي چندگهوش :واژگان کلیدي

  دوره متوسطه اول.

                                                                                                                            
(این مقاله از بخش  mojahedi57@gmail.comشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا (س) دانشجوي دکتري روان*

کمی رساله دکتري استخراج شده است).

makhavan@alzahra.ac.irدانشیار دانشگاه الزهرا (س)   **

Kiamaneshar@yahoo.comاستاد دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)   ***

Khademim@yahoo.com     استادیار دانشگاه الزهرا (س) ****

15/2/93تاریخ پذیرش:    19/1/92تاریخ دریافت: 



آموزشی يهانظامپژوهش در   108

  مقدمه

تـرین موضـوعات در   توان یکی از مهم) را میتحصیلیپیشرفتبینی کارکرد آموزشی (پیش

 اهمیـت علمـی و هـم کـاربردي واجـد      ازنظری تربیتی دانست. این موضوع هم شناسروان

تی بـراي کسـب بهتـرین نتـایج و رفـع کمبودهـا و موانـع در        هر نظام تربی ازآنجاکهاست. 

همواره مـورد ارزیـابی    دروندادهاسراسر فرآیندهاي آموزشی و پرورشی و استفاده بهینه از 

آموزانی هسـتند کـه   هاي آموزشی، دانشمحصول نظام درنهایتگیرد و متخصصان قرار می

تـرین  تـرین و عینـی  د یکی از مهـم تواناند، کارکرد آموزشی میها شدهواجد برخی ویژگی

  معیارها براي بررسی و ارزیابی کارآمدي یک نظام آموزشی و پرورشی باشد.  

تواننـد بـا   مـی  چراکـه آینـد  انسانی هر جامعه به شمار می ۀترین سرمایآموزان، بزرگدانش

هـاي  ، چـرخ شدهآموختهدرهم آمیختن شور و اشتیاق کودکی و نوجوانی و علم و مهارت 

شرفت و توسعه را به حرکت درآورند. در همه کشورها سـاالنه سـهم زیـادي از درآمـد     پی

رود. یکـی از  هـا هـدر مـی   شود اما بخش زیادي از هزینهمی وپرورشآموزشملّی صرف 

آمـوزان بـوده   ریزان، مدیران، معلّمان و اولیـاي دانـش  برنامه موردتوجهمواردي که همواره 

  ).  1378، پیماراهآموزشی) یادگیرندگان است ( (کارکرد تحصیلیپیشرفتاست، 

هاي تحصـیلی میـزان افـت تحصـیلی در     ، با افزایش پایهشدهانجامبر اساس مطالعات ملّی 

ترتیـب ایـن بـه رسـد و  شود و در دوران متوسطه به اوج خـود مـی  تر میآموزان بیشدانش

ــه ــالههم ــی   س ــدر م ــی ه ــابع انســانی و اقتصــادي فراوان ــمن ــق گ زارش وزارت رود. طب

آموزان و دانش تحصیلیپیشرفتخسارت ناشی از کاهش  1378در سال  وپرورشآموزش

میلیارد ریال بوده است. نگرانی در این مـورد زمـانی    800بربالغافت تحصیلی آنان ساالنه 

آمـوزان، توانـایی بـالقوه بـراي پیشـرفت و      یابد که بدانیم بسیاري از ایـن دانـش  شدت می

  اند (همان منبع).را داشته کارکرد بهتر

زیسـتی،   ازنظـر توان نوجوانانی دانست کـه  آموزان دوره متوسطه اول را میاز طرفی دانش

دوران  واسـط حـد اي انتقالی و رو هستند. در دورهاجتماعی و روانی با شرایط خاص روبه

زندگی  عطفان، دوره طوفان و فشار، نقطه شناسروانکودکی و جوانی که به تعبیر برخی 
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). ایـن نوجوانـان، مسـئوالن و گرداننـدگان     1387اسـت (صـافی،    هویتوجويجستو 

سیسـتم آموزشـی مـا در قالـب نمـرات کـارکرد        کهدرصورتیفرداي کشور خواهند بود و 

گیـري  که به دلیـل شـکل   بساچهها ندهد، تحصیلی، بازخورد مناسبی از توان و استعداد آن

تن خودگرف کمدستباورهاي نادرست  و 
66

هاي نادرستی براي آینده تحصـیلی  ، به تصمیم

  و شغلی خود دست زنند.  

ها نسبت بـه خـود بسـیار مهـم     آموزان در ایجاد نگرش آنهاي آموزشی دانشتجربه عالوهبه

) به آن اشـاره داشـته اسـت، اگـر تجـارب      1387؛ ترجمه سیف، 1982بلوم ( کهچناناست. 

عالقگـی  در او احساس بـی  مروربهاه با شکست باشد، آموز در محیط آموزشگاهی همردانش

شـود و ایـن خـود سـبب     ها و سپس یادگیري و محیط آموزشگاهی مـی ابتدا نسبت به درس

  آید.  شود و عالئمی از پریشانی در فرد به وجود میگیري مفهوم منفی از خود میشکل

 دهـی سازمانها را نیاي آن) اشاره داشته است: باورهاي افراد، د1380(آباديحسنکهچنان

هـاي مشخصـی کـه در پـی     ها با الگوها و قالـب دهد. انسانها معنا میکرده، به تجارب آن

دهنـد و در  انـد، بـه دنیـاي درون و حـوادث بیـرون معنـا مـی       تجارب زندگی کسب کرده

  کند.   مشابه به تفکّر، احساس و عمل متفاوت هدایت می هايموقعیت

گیـري ایـن تصـور در    موفق تحصیلی بـه هـر دلیـل، منجـر بـه شـکل      هاي ناتکرار تجربه

شود که استعداد یا توان هوشی کافی براي کسب موفقیت تحصیلی نـدارد و  آموز میدانش

 تحصــیلیپیشــرفتاحســاس نبــود کنتــرل، خــود تهدیــدي بــراي کــاهش  ترتیــبایــنبــه

ار بـالینی ماننـد   توانـد بـه بـروز عالئـم آشـک     آموزان است و در بدترین شـرایط مـی  دانش

  ).1376؛ به نقل از جاهد، 1985اضطراب و افسردگی منجر شود (فوسترلینک، 

) اگر نوجوان نتواند به اهداف آموزشی که بـراي  1379؛ ترجمه کدیور،1974به تعبیر بیلر (

طبیعـی بـه واکـنش     طـور بـه شـود و  است دست یابد، دچار ناکـامی مـی   شدهبینیپیشاو 

هاي نوجوانی نقش گریز شود. سالناسازگار، پرخاشگر یا مدرسه پردازد، ممکن استمی

                                                                                                                            
66. Under estimate
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شخصـیت افـراد داشـته، تجـارب آموزشـی آنـان اثـر         گیـري شـکل بسیار حساسـی در  

  ها خواهد داشت.   در سرنوشت آن انکارناپذیري

 موردتوجـه و مـؤثر در کـارکرد آموزشـی     کننـده تعیـین ذکر شد، فهم عوامـل   آنچهبنابر

، تحصـیلی پیشـرفت با کاهش سـطح   چراکههمه کشورهاست  پرورشوآموزشمسئوالن 

آنـان، بـر    یروانـ سـالمت آمـوزان و  عالوه بر تأثیرات منفی روشن بر شخصـیت دانـش  

خانواده و کل سیستم آموزشی نیز تأثیرات خود را خواهد داشت. منابعی که در ایـن راه  

در قالـب منـابع مـادي،    هاي انسانی و چـه  شود، چه در قالب عمر مفید سرمایهتلف می

  بسیار قابل توجه است.

دوره  ویـژه بـه پژوهشگر که یک دهه تجربه تدریس در مقاطع تحصیلی مختلـف و   زعمبه

هـاي تحصـیل و بـه    او در طی سال ۀراهنمایی (متوسطه اول) را داشته است و تجربه زیست

 گریبـان بـه دسـت ایران با آن وپرورشآموزشاستناد پژوهش پیش رو، یکی از مسائلی که 

- توان تأکید بیش از حد سیستم آموزشی حـاکم بـر دو اسـتعدادهاي ریاضـی    است، را می

آموزانی بـا  هاي مغزي و تربیت دانشنیمکره نامتوازنمنطقی و کالمی و به عبارتی تقویت 

رویکرد هوش تحلیلـی و یگانـه و یکّـه     حاکمیت: کالمیکتر یا در هاي چپ قوينیمکره

نظـام   ۀدر الیحـ  کـه چنـان بینـی کـارکرد آموزشـی دانسـت.     ویکـرد در پـیش  تازي ایـن ر 

هـدف نهـایی   «) آورده شـده اسـت،   1380کشـور (بـه نقـل از سـیف،      وپـرورش آموزش

هـاي علمـی،   آموزان براي کسب مهـارت و تربیت دانش سازيآمادهایران  وپرورشآموزش

فـاهیم، شـناخت نقـش و    ، فکر کردن، استدالل کردن، درك صحیح منفساعتمادبهپرورش 

هـاي اخالقـی، پـرورش    جایگاه اجتماعی خود و دیگران، کسب معارف دینـی و فضـیلت  

 ۀهمکاري و کارگروهی و آمـاده شـدن بـراي ورود بـه عرصـ      یۀروحخودآگاهی و کسب 

بینیم در بعد نظري و در قالـب اهـداف   در این تعریف می کهچنان». زندگی اجتماعی است

آموزان توجه شده است امـا در  به رشد چندجانبه و چندبعدي دانشخوبیبهقلم و کاغذي 

آمـوزان  افتد؟ آیا به همـه ابعـاد اسـتعدادي دانـش    هاي درس میعمل چه اتّفاقی در کالس

اي داریـم؟  آموزان چـه برنامـه  شود؟ براي رشد چندبعدي و چند رویکردي دانشتوجه می
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ستم آموزشی ما دارد و بـه همـه انـواع    هاي فردي هیچ جایگاهی در سیآیا توجه به تفاوت

  شود؟  استعدادها به دیده احترام نگریسته می

انـدرکاران  ریزان و مربیـان و دسـت  هایی در آن است که به برنامهچنین پژوهش اهمیت

تواند رویکرد غالب موجود در مـدارس کشـور را نشـان    آموزشی و پرورشی کشور، می

و در  وپـرورش آمـوزش اهـداف مصـوب سـازمان     آن را مطابق بـا  کهدرصورتیدهد تا 

آن اهتمـام ورزنـد و مـدارس را     سـازي غنـی بیننـد، بـه   جامع و چندبعدي نمی کالمیک

  یاري رسانند. شدهخواستهبه اهداف آموزشی و پرورشی  دررسیدن

بسـیار   يهـا گذشـته دهد کـه انسـان از   و دانشمندان قدیم نشان می یلسوفانهاي فنوشته

که افالطون در کتاب جمهوریت (به نقل هاي فردي آگاه بوده است. چنانتدور، از تفاو

و  .توجـه کـرده اسـت    هاانسانهاي فردي ) به وجود تفاوت108، ص 1381از بهرامی، 

آیند، بلکه استعدادهاي طبیعی آنان با یکدیگر افراد کامالً یکسان به دنیا نمی«گفته است:

.«و دیگري براي شغل دیگـري مناسـب اسـت    متفاوت است. فردي براي یک نوع شغل

او را بیازماید و رشته  ۀآموزگار باید کودك را بشناسد و طبع و قریح«،یناسابنبه عقیده 

و قابلیت او متناسـب باشـد، برگزینـد و در     بااستعدادآن، شغلی را که  تبعبهتحصیلی و 

طوسی معتقـد بـود:    یرالدیننصخواجه. »این انتخاب باید ذوق و شوق طفل رعایت شود

هـاي زیـادي   ، حیوانـات و گیاهـان تفـاوت   هـا انسانبین تمامی موجودات زنده اعم از "

 نیـز  . موالنـا "هاي نوع بشر، بارزتر اسـت این گوناگونی در تفاوت بساچهوجود دارد و 

 طـور همـان ها را در کتاب مثنوي معنوي به نظم درآورده و معتقد است: اختالف اندیشه

هاي آنان نیز اختالف وجود دارد و این هاي آدمی، اختالف هست در عقلتکه در صور

داننـد  را مسـاوي و برابـر مـی    هـا عقـل گفته اعتزالیه که  برخالفاختالف، فطري است، 

تفاوت دارنـد،   باهمظاهري  ۀشکل و قیاف ازنظرطور که افراد بشر همان).1371(فرشاد، 

متفـاوت و از یکـدیگر    بـاهم رغبـت نیـز    خصایص روانی مثل هوش، اسـتعداد و  ازنظر

  ).1372همکاران ، ، کریمی و لرباشند (اسکوئیمتمایز می
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و اوایـل   18شد ولی در اواخر قرن هاي فردي چندان توجه نمی، به تفاوتیوسطقروندر 

اي از دانشــمندان تعلــیم و تربیــت ماننــد روســومــیالدي، عــده 19قــرن 
67

، پســتالوزي
68

 ،

هربارت
69

و فروبل 
70
هـاي  فعالیـت  ، اسـتعدادها، عالئق ازنظرهاي فردي کودکان ه تفاوتب 

آنچـه متفکّـران و   ).1377هـاي یـادگیري توجـه کردنـد (قـادري مقـدم،       ذهنی و توانـایی 

ین طوسـی، روسـو و دیگـران دربـاره     نظرانی مانند ابوعلی سینا، خواجـه نصـیرالد  صاحب

ان تجربـی  شناسـ روانشـمندان و  نظري بیان کـرده بودنـد، دان   صورتبههاي فردي تفاوت

مانند وونت
71

، کتل
72

، گالتون
73

 صـورت بهها هاي خود در آزمایشگاهبا مطالعات و کوشش

هاي افـراد،  عملی دست یافتند و تأیید کردند که در هوش، استعداد، عالیق و دیگر ویژگی

  ).1381اختالف وجود دارد (بهرامی،

و  تـرین فعالترین، ) یکی از برانگیزاننده1986هاي چندگانه گاردنر (امروزه نظریه هوش

-گاردنر ایـن  ۀدر نظری ی تربیتی بوده است.شناسروانهاي پژوهش در ترین حیطهجذاب

تفاوت دارند. براي مثال  باهمهاي مختلف هوش ازلحاظگونه فرض شده است که افراد 

انمنـدي  هـا تو ها بسـیار توانـا ولـی در سـایر هـوش     از هوش یکیدرفردي ممکن است 

هوش، استعدادي زیسـتی «کند که گاردنر عنوان می).1384چندانی نداشته باشد (سیف، 

قـرار   تـأثیر تجربه، فرهنـگ و عوامـل انگیزشـی تحـت      ۀیلوسبهشناختی است که روان

هاي بشري از اهمیت بسـیار زیـادي برخـوردار    شناسایی و پرورش تمام هوش. گیردمی

هـاي  هسـتند زیـرا از ترکیـب    فـرد منحصربهو  متفاوت ها همگی با یکدیگراست. انسان

  ).1386) ( به نقل از اسحاق نیا، 1999(گاردنر،  »هوشی مختلفی برخوردارند.
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ســیگزنت میهــالی
74

ــژاد ( 1990( ــه نقــل از حــاجی حســینی ن ــوان مــی1381) ب ــد ) عن کن

یشدگغرقیتموقعیادگیري مطلوب در "که:
75
ه  یا   ي) اوج (تمرکـز کامـل در یـادگیر   تجرـب

انجـام کـاري بـراي مـا      کـه یهنگام(یعنی  انگیختگییتموقع. قرار گرفتن در "افتداتفاق می

شود که فرد احسـاس آرامـش   کنیم)، سبب میجذّاب است که زمان و مکان را گم می قدرآن

غـرق شـود.    یتفعالو آسایش را توأم با به چالش گرفتن ذهن، تجربه کند، طوري که در آن 

هـاي آنهـا توجـه    هـا و هـوش  پذیرند که معلمان به سبکگامی چالش را میآموزان، هندانش

هـوش   چند نوعهایی از ها به طول انجامد ولی شامل فعالیتها و ماهکنند. اگر تدریس، هفته

شـامل  فعلـی  هـاي درسـی   اغلب برنامـه  ازآنجاکهشوند. آموزان هرگز خسته نمیباشد، دانش

کننـده و  اند، بـراي فراگیرنـده خسـته   و سطحیروزمرهیگبازندمباحث پیچیده، بدون ارتباط 

  شوند.  آور میکسالت

شـود کـه معلمـان، محیطـی را     هاي چندگانه به طرق مختلف موجـب مـی  هوش یريکارگبه

فراگیران بتوانند استعدادها و عالیق خـود را شناسـایی کننـد و بـا ایـن      ایجاد کنند که در آن، 

و رشـد   نفـس اعتمادبـه ند که این امر موجب شرکت فعـال،  ها را انتخاب کنشناخت، فعالیت

شودانگیزش در آنها می
76

ـ ).1381(حاجی حسینی نژاد، بـالغی زاده،    هـاي  هـوش  ۀدر نظری

گیري از آن، بـین تجـارب آموزشـگاهی    چندگانه، براي معلم این امکان وجود دارد که با بهره

  ).  1387موري، و زندگی واقعی آنان پیوندي را فراهم سازد ( امیرتی

تـوان رویکـرد هیجـانی بـه هـوش      ها و رویکردهاي نوین به هوش را مییکی دیگر از نگاه

توانایی فـرد در نظـارت   عبارت است ازسالوويهوش هیجانی بنا به تعریف مایر ودانست: 

متمایز ساختن آنها از یکدیگر و اسـتفاده از   منظوربهها و هیجانات خود و دیگران بر احساس

). 116،ص 1997ن اطالعات براي هدایت اندیشه و عمل خود (مـایر، دیپـائولو وسـالووي،   ای

هاي هیجانی: مثـل  کسب آگاهی:استبه تعبیر گلمن هوش هیجانی متشکل از چهار بخش 
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درك ، ها: مثـل توانـایی کنتـرل خشـم    اداره هیجان، ها از اعمالتوانایی جدا کردن احساس

اداره کردن روابط: مثـل توانـایی حـل مشـکالت     ، یگرانها: مثل تشخیص دیدگاه دهیجان

بـه نقـل از سـیف    ؛ 116، ص 2004مربوط به شروع و ادامه رابطه با دیگـران (سـانتروك،  

وولفولک، هوش هیجانی را در قالب چهار توانایی درك کـردن، در هـم آمیخـتن،    ).1387

    توضیح داده است. هااداره کردن هیجان نیز فهمیدن و

سالرز
77

و  يفـرد درون: هـوش  21قـرن   يهاهوشبحثی پیرامون "اي با عنوان مقالهدر  

-یادگیري به چاپ رسیده است المللیینبدر مجله  2009که در سال  -"هوش هیجانی

تـرین  گـاردنر کـه بـه اعتقـاد گـاردنر، مهـم      هاي فردي به بررسی منتقدانه و دقیق هوش

سـالووي و   -هوش هیجانی ( مایر هینظرنیز هستند و  21ساختارهاي یادگیرندگان قرن 

 پـردازد. اسـت، مـی   بـرده نـام هاي فـردي گـاردنر   نتایج هوش عنوانبهگلمن) که از آنها 

شیرر
78

گیـري  با تصمیم يفرددرونبررسی رابطه هوش "با عنوان  ی) در پژوهش2006(

به این نتیجـه رسـیده اسـت کـه هـر چـه دانشـجویان         "کارکرد آموزشیشغلی و حفظ 

بـاالتري دارنـد، هـم هـوش      يفـرد درونسی، خودآگاهی و در یک کلمه هوش خودشنا

یابند و نیـز  تري دست میهاي تحصیلی بزرگو هم به موفقیت هیجانی آنها باالتر است

  شوند.گیري شغلی، کمتر دچار گیجی و سردرگمی میهاي تصمیمدر موقعیت

  از:   اندعبارتهاي پژوهش حاضر پرسش

) تـوان  فـردي درونهاي چندگانه (بـین فـردي و   در هوشهاي فردي آیا هوش.1

؟رادارندهوش هیجانی  بینپیش

بین هوش کالمی وکسـلر و  هاي چندگانه، توان پیشهوش کالمی در هوش آیا.2

کارکرد آموزشی را دارد؟

را دارد؟ کلیبین کارکرد آموزشی آیا هوش کالمی وکسلر توان پیش.3
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ندگانه و هوش عملی وکسلر، تـوان  هاي چمنطقی در هوش -آیا هوش ریاضی.4

بین کارکرد آموزشی ریاضی را دارد؟پیش

-کارکرد آموزشـی درس  بینپیشهاي چندگانه توان آیا هوش کالمی در هوش.5

  هاي ادبیات و انشا را دارد؟

  روش 

، ماهیـت بندي کرد: پژوهش حاضر؛ بر اسـاس  توان از چندین منظر دستههر پژوهش را می

ساس هدفو بر ا غیرآزمایشی
79

هـدف مطالعـه حاضـر،    چراکـه ، از نوع همبستگی اسـت  

هاي چندگانه، هوش هیجانی و نمره هوش وکسلر  در بین ترکیبی هوشبررسی توان پیش

  آموزان سال آخر دوره متوسطه اول بوده است.کارکرد آموزشی دانش بینییشپ

ر تهـران بـود کـه در    آموز دختر پایه سوم متوسطه اول شهدانش 1088جامعه آماري شامل 

نمونـه در   عنـوان بهنفر  128مشغول به تحصیل بودند. از این تعداد  92- 91سال تحصیلی

اي خوشـه  صـورت بهگیري، ابتدا انتخاب شدند (با استفاده از فرمول کوکران). روش نمونه

 وپـرورش آمـوزش که پژوهشگر پس از گرفتن مجوز از  ترتیبینابهو تصادفی ساده بود؛ 

هاي پایه سوم در هر مدرسـه را  تهران، آمار تعداد مدارس متوسطه اول و تعداد کالس شهر

هـاي سـوم   از میان مدارس، چهار مدرسه و از بین کـالس  تصادفبهبه دست آورد. سپس 

  این مدارس چهار کالس را انتخاب کرد.  

در  الزم به ذکر است در اجراي این پژوهش به دلیل عدم همکـاري همـه مـدارس دولتـی    

 وپـنج چهـل یـک سـاعت و    کمدستآموز که براي هر دانش - اجراي آزمون هوش وکسلر

زمانی موجود در مدارس، آزمـون هـوش وکسـلر     محدودیتو  - انجامددقیقه به طول می

 80هاي چندگانـه  هاي هوشی (هوشنامهنفر) اجرا شد اما پرسش 64تنها روي دو کالس (

  نفر) اجرا شد. 128وي همه افراد گروه نمونه (سؤالی و هوش هیجانی) ر 96سؤالی و 
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ــاي  ــتفادهابزاره ــژوهش   مورداس ــن پ ــارتدر ای ــدعب ــوش  از: ان ــون ه آزم
80
ــلر   وکس

هـوش   نامـه پرسـش هـاي چندگانـه ایوانکـو ،    نامه هـوش ، پرسش (WISC-R)کودکان

  آموزان.هیجانی شات و کارنماي آموزشی دانش

(WISC-R)آزمون هوش وکسلر .1

 آمـوزان دانششامل  موردنظرنمونه  ازآنجاکهسال مناسب است و  16تا  6براي گروه سنی 

سال (پایه سوم متوسطه اول) است، از این آزمون هوش اسـتفاده   14دختر با میانگین سنّی 

فردي است و حداقل براي هـر نفـر نزدیـک بـه دو      صورتبهاجراي این آزمون شد. نحوه

به عهده شخص پژوهشگر بود و اجراي ایـن  انجامد. اجراي این آزمون ساعت به طول می

هوش وکسلر که  هايیاسمقساعت به طول انجامیده است.  140مرحله از پژوهش حدود 

هاي فرعی بـراي بسـیاري از ابعـاد    رود، شامل آزموناي به کار میامروزه به شکل گسترده

درك هـاي خـاص مثـل    کـه مهـارت   اندشدهیمتنظهاي فرعی براي آن هوش است. آزمون

- سپردن اعداد و سـاختن طـرح   به خاطرها، توانایی ها و تفاوتواژگان، تشخیص شباهت

تـوان  هـاي فرعـی را مـی   کنـد. آزمـون  گیـري  هاي چوبی رنگـی را انـدازه  هایی با مکعب

: هوشـبهر  انـد شـده يبندگروهگذاري کرد، در ضمن در دو مقیاس جداگانه نمره صورتبه

ها) و هوشبهر عملی که بر ش زبان است (مثل آزمون شباهتکالمی که مواد آن براي سنج

هاي فرعی است که نیازي به زبان ندارد (مثل الحاق قطعات پـازل) . مقیـاس   اساس آزمون

). 1382کلّ هوشبهر، مجموع هوشبهرهاي عملی و کالمی است (ماسن، ترجمـه یاسـایی،   

کـرده اسـت: اسـتعداد    هاي هوشی خود، هوش را چنین تعریـف  وکسلر در تدوین مقیاس

کلّی فرد براي انجام عملی هدفمند، تفکّر منطقی و برخورد مـؤثر بـا محـیط (کـاپالن    
81
و  

ساکوزو
82

هـا  آنکـه مـاده   يجابههاي وکسلر، ). در مقیاس1379به نقل از شریفی، ؛ 1989، 

انـد  هاي فرعی درآمدهآزمون صورتبههاي مشابه سطوح سنّی تنظیم شوند، ماده صورتبه
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. از ایـن لحـاظ در ایـن    انـد قرارگرفتـه به ترتیب دشواري صعودي در هر آزمون فرعـی  و 

اسـت کـه در آزمـون هـوش      شـده اسـتفاده هـاي گروهـی   ها از طرحی شبیه آزمونمقیاس

 شـده  یـدنظر تجدنوع ).1379شود (آناستازي، ترجمه براهنی، بینه مشاهده نمی - استنفورد

 6- 16براي کودکـان   1991باشد که در سال میWISC III  مقیاس وکسلر کودکان، نوع 

 در این پـژوهش  ساله، هنجاریابی شده است. اعتبار و روایی آزمون هوش وکسلر کودکان:

را فـرم فارسـی آن   کـه   )،WISC-Rشـده (  یـدنظر تجداز آزمون هوش وکسلر کودکـان  

و  شیراز ترجمه، انطبـاق ایرانی در ۀسال 6- 14) جهت سنجش هوش کودکان 1371شهیم(

هـا و هوشـبهرهاي   ، میزان پایایی آزمـون مطالعهاین است، استفاده شد. در کرده  هنجاریابی

  .شده استگزارش44/0- 99/0آن  

  :گانههاي هشتهوشهاي نامهپرسش.2

هـاي چندگانـه، از دو   هـوش  هـاي مؤلفـه گیـري  در این پژوهش بـراي سـنجش و انـدازه   

سـؤالی   96نامـه پرسـش - سؤالی ایوانکـو  ب سیاهه هشتاد  - استفاده شد: الف نامهپرسش

  ساخته .محقّق

شـاخص آلفـاي کرونبـاخ،     اساسبرسیاهه هشتاد سؤالی ایوانکو: پایایی این سیاهه،  - الف

) 1383است و در پـژوهش هاشـمی (   شدهگزارش78/0) برابر 2002فارنهام و همکاران (

) و 84/0هـوش مکـانی(   )، بیشـترین مقـدار پایـایی بـراي    1385و نیز خسروي الحسینی (

اسـت.   شـده گـزارش 81/0آزمـون   کل) و براي 71/0کمترین آن در هوش بدنی جنبشی(

سؤال دارد و هر ده سؤال آن مربوط به یک اسـتعداد یـا توانـایی     80هشتاد سؤالی،  ۀسیاه

نمره بر اساس میزان توافـق خـود بـا     5تا  1آموز بین است و هر سؤال در هر سؤال، دانش

)، لذا حداکثر نمـره دریـافتی هـر    ايگزینهزند (مقیاس لیکرت پنج را عالمت میآن گزینه 

  امتیاز است.   10امتیاز و حداقل آن  50در هر هوش یا استعداد،  آموزدانش

ساخته،  محققسؤالی  96نامهپرسشساخته: براي تدوین سؤالی محقّق 96نامهپرسش- ب

ـیم و تربیـت      ارزش- انتظـار  نظریـات ابتدا پژوهشگر، تمامی  را در حـوزه انگیـزش در تعل
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 برفـرض که مبتنی  اينامهپرسشمطالعه کرد و به این نتیجه رسید که باید در تدوین چنین 

همراهی عالیق و استعدادهاست (پینتریچ
83

؛ شـانک 1992و شرابن ، 
84
- )، شاخصـه 1992،

یـک  شخصـی   اهمیت، ارزش و فعالیت، ترجیح عالقه به یک فعالیتبه  کلیهاي نگرش 

شـود (شـیفل   گرفـت نظـر آموزان، در و عالیق ذاتی و درونی دانش فعالیت
85

و همکـاران  

؛ ویگفیلد1992،
86

؛ ویگفیلد و اکلز1994، 
87

 نامهپرسش). 1389به نقل از شهرآراي،1992، 

جـی  ، سو تیلـی و   نانسی فریس ،والتر مک کنزيهاينامهپرسشمحقق ساخته، با الهام از 

 آرمسـترانگ  ، گـاردنر  هایی که پژوهشگر از طریق اینترنتی، ازماییو نیز با راهن دیویدسون

اي مـرتبط  مدرسه هايفعالیتریز  نامهپرسشدریافت کرد، تهیه شده است. در این  شیرر و

، مـدنظر قـرار گرفـت. در ابتـدا     شـده اسـتخراج نیـز   گانـه هشـت هـاي  با هر یک از هوش

را پژوهشـگر   جـی دیویدسـون  وتیلی و ، سـ نانسی فریس ،والتر مک کنزيهاينامهپرسش

چنـدین نفـر از    تجدیـدنظر متنی روان و سـلیس درآورد. پـس از    صورتبهترجمه کرده، 

آموز اجرا شد. در خـالل  دانش 100نامه تدوین شد و ابتدا روي اساتید، نسخه اول پرسش

شـد کـه   کردند، خواسته آموزان و معلّمانی که با پژوهشگر همکاري میاجراي آن از دانش

هر نوع انتقاد و پیشنهادي که دارند را با پژوهشگر در میـان بگذارنـد و سـپس بـا اصـالح      

گنگ و نامفهوم به رفـع اشـکاالت پرداختـه شـد. نظـم سـؤاالت بـه دو دلیـل          هايگزینه

شد، زیرا پشت سر هم بودن سؤاالت و داشتن نظم مشخص، هم این امکـان را   ریختههمبه

هـاي خـود ارتبـاط برقـرار     ه به روند سؤاالت پی ببرد و بین جوابدهد کآموز میبه دانش

شـود. پژوهشـگر بـراي تعیـین روایـی      کـم مـی   نامـه پرسـش کند و هم روایـی و پایـایی   

، آن را به تعدادي از اساتید و دانشجویان دکترا و کارشناسـی ارشـد سـنجش و    نامهپرسش

و پیشـنهادات و اطمینـان از   آوري نظـرات اصـالحی   ارائه کرد. پـس از جمـع   شناسیروان

                                                                                                                            
83. Pintrich
84. Schunk,D.H.
85. Schiefele,U.
86. Wigfield,A.
87. Eccles,J.
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سـؤالی   96نامـه  کنـد، پرسـش  گیري میاست، اندازه موردنظرآنچه را که  نامهپرسشاینکه 

نامـه از دالیـل و   بـراي تعیـین روایـی پرسـش     دیگـر عبارتبهنهایی را تهیه و تنظیم نمود، 

نر هـم  چون سیاهه هشتاد سـؤالی گـارد   عالوهبهاست.  شدهاستفادهشواهد عقلی و منطقی 

ساخته، بـراي   محققسؤالی  96نامهپرسششود، روایی همگرا نیز بررسی شد. در اجرا می

نمـره بـر    5تا  1آموز بین است. در هر سؤال، دانش شدهگرفتهسؤال در نظر  12هر هوش، 

)، لـذا  ايگزینـه زند (مقیاس لیکرت پنج اساس میزان توافق خود با آن گزینه را عالمت می

 12امتیـاز و حـداقل آن    60در هر هوش یا اسـتعداد،   آموزدانشدریافتی هر حداکثر نمره 

  امتیاز است.  

) و بـه  یـا همگـرا   (محتوایی و صوري و همزمانپژوهشگر به سه روش به محاسبه روایی

سـه روش بـه محاسـبه پایــایی (همسـانی درونـی، دونیمــه سـازي آزمـون و بازآزمــایی)        

داخت:پر سؤالی محقق ساخته 96نامهپرسش

روایی محتواییالف) 
88

، همان چیـزي را انـدازه   نامهپرسشکهینااطمینان از  منظوربه: 

بـه نظـر چنـدین نفـر از اسـاتید برجسـته        نامـه پرسـش گیرد که مدنظر بوده است، می

دکتـراي   یاندانشجوو تعدادي دیگر از اساتید و  سنجش و روش تحقیق و یشناسروان

نظرات اصالحی و پیشـنهادات،   يآورجمعید و پس از شناسی و علوم تربیتی رسروان

سؤالی نهایی تدوین شد. 96نامهپرسش

روایــی صــوريب) 
89

آمــوزان و معلّمــانی کــه بــا : در خــالل اجــراي آن از دانــش

کردند، خواسته شد که هر نوع انتقاد و پیشـنهادي کـه دارنـد    پژوهشگر همکاري می

گنـگ و نـامفهوم و    هـاي ینـه گزاصـالح  را با پژوهشگر در بین بگذارند و سپس با 

 نامـه پرسـش ها، به رفع اشـکاالت صـوري   متناسب کردن سؤاالت با درك آزمودنی

پرداخته شد.  

                                                                                                                            
88. Content  validity
89. Formal validity
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روایی همزمان  )ج
90

سـؤالی   96 نامـه پرسـش بـا اجـراي    زمانهم(روایی همگرا):  

آموزان اجرا شـد کـه   محقق ساخته، سیاهه هشتاد سؤالی گاردنر نیز روي دانش

و  هـاي چندگانـه  هوشسیاهه هشتاد سؤالی همبستگی بین  4- 4 مطابق جدول

) معنادار p</01(. است که در سطح 805محقق ساخته سؤالی  96نامه پرسش

است.

پایایی با دونیمه سازيالف) 
91

محقـق   نامـه پرسـش : همبسـتگی سـؤاالت زوج و فـرد    

است. ) معنادارp</01(است که در سطح  890/0برابر   3- 4ساخته، مطابق جدول 

پایایی همسانی درونی  )ب
92

آلفـاي  دهـد کـه   نتـایج نشـان مـی   ، 2- 4: مطابق جـدول  

است که میزان  909/0پایایی درونی) براي آزمون محقق ساخته (ضریب  کرونباخ

مناسبی است.

آزمونپس _پایایی آزمون   )ج
93

( بازآزمایی): 

را شد و پایـایی  آموز اجدانش 100روي ، دو هفتهزمانی  بافاصله، محقق ساخته نامهپرسش

- محقق ساخته با روش نامهپرسشاست. پایایی  قبولقابلمحاسبه شد که  87/0آن برابر با 

محاسـبه گردیـده اسـت کـه      91/0تـا   87/0قرار گرفت و بـین   یموردبررسهاي مختلف 

  است. بوده قبولقابل

آزمون هوش هیجانی شات) 3
94
  :  (مخصوص نوجوان) 

) 1990یاسی را بر اساس مدل نظري مایر و سـالووي ( شات و همکاران، مق 1998در سال 

 سـوي بـه گرایش انطباقی  دهندهنشاناز هوش هیجانی ساختند، هریک از مواد این آزمون، 

آزمون بر اساس ارتباط  بود. مواد موردنظرچارچوب مدل نظري  مفهوم هوش هیجانی در

                                                                                                                            
90. Convergent  validity
91. Split – half reliability
92. Internal consistency  reliability
93 .Test-retest  reliability
94. Shutt 
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آن برخـی مـواد    مناسب، واضح و دقیق با سازه هوش هیجانی، ارزیـابی گردیـد و طـی   

ها توسط پاسـخ گروهـی   ماده مقدماتیبدین ترتیب نمونه انتخاب و برخی حذف شد و 

در مرحلـه بعـد بـا    ارزیابی و عناصر(مواد) نامشخص و مبهم حذف شـد.  هاآزمودنیاز 

مـاده مقیـاس، بـا     62آزمـودنی بـه    316اصـلی   هايمؤلفهروش تحلیل عامل و تحلیل 

یـک از عوامـل،   به دست آمد که هرارزش ویژه، چهار عامل  استفاده از آزمون اسکري و

مــاده و داراي ارزش  33و بــاالتر را نشــان دادنــد. عامــل اول شــامل  40/0بــار عــاملی 

اي که ماده 33را نشان دادند.53/2و9/2، 58/3بود و عامل دوم تا چهارم به ترتیب79/10

هیجـانی  و سـالووي از هـوش    مدل مفهومی مایر ةدهندنشاندر عامل اول قرار گرفتند، 

ماده)، تنظـیم   13مشاهده شد: ارزیابی و ابراز هیجان ( طبقهسهاین مجموعه، بودند و در 

هر طبقـه   هايمؤلفهخرده  عالوهبهماده).  10از هیجان ( برداريبهرهماده) و  10هیجان (

 یجویصرفهمشخص شد مثل تنظیم هیجان در خود و دیگران. قدرت عامل اول و اصل 

ــه انتخــاب   ــل، منجــر ب ــن عام ــاس نهــایی شــد   33مفهــومی مــواد ای ــراي مقی ــاده ب م

توصیفی است، حدي از موافقـت یـا    ۀنام). در این مقیاس که یک پرسش1381،(جاوید

: کـامالً  5: کـامالً مخـالفم و   1اي لیکـرت (  مخالفت خود را در یک مقیاس پـنج گزینـه  

  .معکوس است صورتبه33و  28و  5اد مو گذارينمرهدهد. ضمناً موافقم) نشان می

 هـاي مقیاسخردهو براي  a=0.84کل اعتبار   EIاین مقیاس در نوجوانان براي  ۀمطالع

). 1381دهـد (جاویـد،   را نشـان مـی  =55/0aو=66/0aو  =76/0aآن به ترتیب 

روایـی سـازه و    ۀکرونبـاخ و بـراي محاسـب    aبراي محاسبه اعتبـار مقیـاس، از ضـریب    

 شـده اسـتفاده هوش هیجانی از روش تحلیل عـاملی   هايمقیاسخردهبستگی درونی هم

هـا  یافتـه نشـان داد.   0.61ش هیجانی کل را کرونباخ ، اعتبار مقیاس هو aاست. ضریب 

دهند که مقیاس هوش هیجانی شات، بین نوجوانان از اعتبار بـاالیی برخـوردار   نشان می

هاي اصلی سه عامـل  اده از تحلیل مؤلفها استف). تحلیل عاملی مقیاس، بa=0.81است (

برداري از هیجـان  و بهره a= 0.67))، ابراز و ارزیابی هیجان (a= 0.78تنظیم هیجان (

)a= 0.50دهد.) را پیشنهاد می  
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  براي به دست آوردن نمرات کارکرد آموزشی. آموزاندانش) کارنامه آموزشی 4

آموزان است کـه بـا   دانش نیم ترم دوم در این پژوهش، نمراتشاخص کارکرد آموزشی 

  آید.آموزان به دست میتحصیلی دانش دسترسی به کارنامه

آمـوزان  پس از انتخاب نمونه پژوهشی، پژوهشگر با مراجعه به کـالس و توجیـه دانـش   

هـاي چندگانـه   هاي هوشنامهها پرسش، آنهانامهپرسشت براي تکمیل صادقانه و با دقّ

گروهی در حضور پژوهشگر تکمیل کردند. آزمون هـوش   صورتبهو هوش هیجانی را 

وکسلر نیز با هماهنگی با مدیریت مدارس و مشـاوران تحصـیلی آنهـا توسـط شـخص      

هاي خام حاصـل از تسـت هـوش وکسـلر، سـپس در جامعـه       پژوهشگر انجام شد. داده

 آزمـون خـرده آموزان ایرانی هنجار شـد و نیـز تفسـیر نهـایی از نحـوه انجـام هـر        دانش

  استخراج شد.

هـاي خـام وارد رایانـه شـد و بـا      کمـی، داده  آوري اطالعـات و پـس از جمـع  در پایان 

ضـریب   از هـا داده وتحلیـل یهتجزبراي قرار گرفت.  وتحلیلیهتجزمورد   spssافزارنرم

، از بینـی در تـوان پـیش   هاي پژوهشـی پرسش وتحلیلیهتجزبراي  و همبستگی پیرسون

  استفاده شد. با روش ورود گامبهگامرگرسیون 

  هایافته

کسـب کـرده بودنـد،     شـات  باالتري در آزمـون هـوش هیجـانی    ةآموزانی که نمردانش

  گاردنر نیز، نمره باالتري داشتند. يفرددرونهاي بین فردي و هوش درمجموع

هوش بین فردي گاردنرروي مؤلفه هوش هیجانی نتایج تحلیل رگرسیون . 1جدول

يسطح معنادار F (R)2 R Beta  سطح معناداري   رگرسیون

000/0 985/23 160/0 400/0 ����  400/0

-میان هاي هوشمجموع 

  گاردنر يفرددرونو فردي 
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کالمی وکسلر کسب کرده بودنـد،   آزمونخردهآموزانی که نمره باالتري در دانش.1

کالمی گاردنر نمره باالتري داشتند. در هوش

کالمی گاردنرهوش وکسلر روي مؤلفه  هوش کالمیسیون نتایج تحلیل رگر . 2جدول

سطح 

معناداري
F (R)2 R

سطح 

  معناداري
Beta   گامبهگامرگرسیون  

004/0 096/9 128/0 358/0 004/0  358/0   کالمی گاردنرهوش 

کالمی وکسلر داشتند، از کـارکرد   آزمونخردهآموزانی که نمره باالتري در دانش.2

  خوردار بودندباالتري بر کلیتحصیلی 

هوش کالمی، عملی و نمره کل وکسلر يهامؤلفهمعدل کل، . نتایج همبستگی بین 3جدول

  هوش عملی وکسلر  هوش کالمی وکسلر  معدل کل  

هوش کلی 

  وکسلر

        -  معدل کل

      -  641/0**  هوش کالمی وکسلر

    -  366/0**  333/0**  هوش عملی وکسلر

  -  757/0**  850/0**  632/0**  هوش کلی وکسلر

  ** P *           01/0<P>05/0.      اندآمدهدستبهنفري  64از یک نمونه  هاداده

آزمـون عملـی   منطقـی گـاردنر و خـرده    -آموزان در هوش ریاضینمرات دانش.3

در درس ریاضی دارد. تحصیلیپیشرفتبینی وکسلر، قدرت پیش

هوش ، هوشروي مؤلفه  اضیتحصیلی در درس ری ییکارانتایج تحلیل رگرسیون . 4جدول

گاردنر منطقی -ریاضی

سطح 

معناداري
F (R)2 R

سطح 

  معناداري
Beta  رگرسیون  

001/0 098/12 163/0 404/0 001/0  404/0

منطقی  -هوش ریاضی

  گاردنر
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آزمـون کالمـی وکسـلر،    آموزان در هوش کالمـی گـاردنر و خـرده   نمرات دانش.4

در دروس ادبیات و انشا ندارد. تحصیلیپیشرفتبینی خوبی براي قدرت پیش

گاردنر کالمی باهوشمیانگین دروس ادبیات و انشا . نتایج همبستگی بین 5جدول

  هوش کالمی گاردنر  

  * -021/0  انشاتحصیلی در دروس ادبیات و  ییکارا

  ** P *           01/0<P>05/0.      اندآمدهدستبهنفري  128از یک نمونه  هاداده

هـوش وکسـلر و هـوش     )شـده مشـاهده هـاي  درصـد و فراوانـی  ر توصیفی (آماجدول 

  هیجانی:

  متوسطه اول آموز پایه سومدانش 64شده هوش کل وکسلر در مشاهده يهایفراوان  .6جدول 

100 -90 110 -100 120 -110 130 -120 140 -130 150 -140

تعداد دانش آموزان 2 16 20 21 5 0

درصد دانش آموزان 125/3 25 25/31 8125/32 8125/7 0

  هوش هیجانی شدهمشاهدههاي فراوانی

112/102 123 -113 134 -124 146 -135

تعداد دانش آموزان 15 27 19 3

درصد دانش آموزان 4375/23 1875/42 6875/29 6875/4

  

  گیريبحث و نتیجه

  :ترکیبی) صورتبه( هاي پژوهشیتبیین تحلیلی و انطباقی یافته

انـد،  آموزانی که نمره باالتري در آزمون هوش هیجانی کسب کردهبینیم دانشمی کهچنان

و بین فردي) نیـز نمـره    يفرددرونهاي چندگانه (هاي فردي در هوشهوش درمجموع

 فرديیانموش اگر هها را نداشت. بینی کارکرد تحصیلی آنباالتري داشتند اما توان پیش
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نقل از ، به 1999و احساسات دیگران (گاردنر،  هاهیزانگدرك حاالت روحی، مقاصد، را 

) و توانایی درك دیگران و ایجاد تعامل مـؤثر بـا آنـان بشـماریم، مثـل      1386نیا، اسحاق

قرار دادن گروهی از مردم بـراي پیـروي از یـک الگـوي عملکـردي خـاص        تأثیرتحت 

جتماعی، رفتـاري  هاي ا) و بدانیم افراد داراي هوش بین فردي در موقعیت1386(سیف، 

بینـی  دهند؛ زیرا قادر به درك احساسات و نیازهاي افراد و پیشصحیح از خود نشان می

)، طبیعتاً انتظار داریم کـه بـین ایـن دو متغیـر     1382هستند (امیرتیموري،رفتارهاي آنها

کننـد. کروکشـانک،    بینـی یشپیکدیگر را  یخوببههمبستگی باالیی وجود داشته باشد و 

(درك دیگـران) در   فـردي یـان مباهوش)، هوش هیجانی را 2006و متکالف ( جنکینس

  ).1386اند (به نقل از سیف،نظریه گاردنر معادل دانسته

بــا عنــوان ، )2001(جــان درك ســن، اینگریــد کرامــر و میخاییــل کــاتزکودر پــژوهش 

) EQ-iبـارونز (  نامهپرسشارزیابی روایی واگراي  که به-"متفاوت از هوش عمومی"

نتایج نشان داد کـه  –پرداختمی) GABAن (با مقیاس توانایی ذهنی عمومی بزرگساال

اي را جداگانـه  یشناسـ روانسازه  هرکدامهمبستگی بین این دو بسیار اندك است یعنی 

اي جداگانـه اسـت،   عی بـود هـوش هیجـانی سـازه    آن که مدسنجند و این با نظر بارمی

دنر، اینبال شانی زینـویچ، جرالـد متیـوز و ریچـارد     در پژوهش موشه زیهمسویی دارد.

آمـوزان سـرآمد و غیـر    سنجش هوش هیجـانی در دانـش  "با عنوان  نیز )2005رابرت (

نوعی هوش به شـمار   واقعبهد که هوش هیجانی شثابت ازپیشیشب"سرآمد دبیرستانی

د.) دیـده نشـ  SSRIاسـکات (  یدهـ خـودگزارش نامه پرسشکه در  ايرود، ویژگیمی

)، 2006)، کروکشـانک، جنکیـنس و متکـالف (   1983(گـاردنر بنابراین نتایج پژوهشی، 

، مـایر و  131، ص2004، سـانتروك،  135، ص1995، امـرود،  110، ص2004وولفولک،

)، جان 2006آلک (يدو پژوهش کایا الدرا، هلن پولمان و جو116ص ،1997سالووي، 

)، کریـر پـارتنرز و رز اوپـن جـارت     2001(درك سن، اینگرید کرامر و میخاییل کاتزکو

) بـا  2005)، موشه زیدنر، اینبال شانی زینویچ، جرالد متیـوز و ریچـارد رابـرت (   2007(

همخوانی دارد.کامالً نتایج پژوهش حاضر 
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سالرز
1
و  يفـرد درون: هـوش  21قـرن   يهـا هوشبحثی پیرامون "با عنوان  يامقالهدر  

  -یادگیري به چاپ رسیده است المللیینبله در مج 2009که در سال  -"هوش هیجانی

تـرین  گـاردنر کـه بـه اعتقـاد گـاردنر، مهـم      هاي فردي به بررسی منتقدانه و دقیق هوش

کـه از آنهـا    وش هیجـانی هستند و نظریات برجسته ه 21ساختارهاي یادگیرندگان قرن 

پـردازد. شـیرر  اسـت، مـی   بـرده نـام هاي فردي گاردنر نتایج هوش عنوانبه
2

) در 2006(

گیري شـغلی و حفـظ   با تصمیم يفرددرونبررسی رابطه هوش "پژوهش خود با عنوان 

به این نتیجه رسیده اسـت کـه هـر چـه دانشـجویان       "موفقیت تحصیلی در دانشجویان

بـاالتري دارنـد، هـم هـوش      يفـرد درونخودشناسی، خودآگاهی و در یک کلمه هوش 

یابند و نیـز  تري دست میهاي تحصیلی بزرگو هم به موفقیت هیجانی آنها باالتر است

این نتیجه شوند.گیري شغلی، کمتر دچار گیجی و سردرگمی میهاي تصمیمدر موقعیت

با  د) از دانشگاه استنفور2009موران () و2006)، شیرر (2009با نتیجه پژوهش سالرز (

  همخوانی دارد. "يفرددرونسرآمدي در هوش "عنوان 

 صـورت بـه توانایی اندیشیدن در قالب کلمـات و اسـتفاده از زبـان    اگر هوش کالمی را 

هاي این هوش را سرودن شعر و حساسیت داشـتن بـه کارکردهـاي    مؤثر بدانیم و نمونه

درسـت   یريکـارگ بـه مختلف زبان بشماریم و بدانیم هوش کالمی، بـه معنـاي توانـایی    

شـامل توانـایی    نوشـتاري اسـت و هـوش کالمـی     صورتبهشفاهی یا  صورتبهلغات، 

(معناي  یمعناشناخت،(صداهاي زبان) یآواشناسزبان)،  نحو (ساختار ۀماهران یريکارگبه

برخـی از ایـن کاربردهـا    هـاي عملـی (کاربردهـاي عملـی زبـان) اسـت.       زبان) و جنبه

: معانی و بیان، فن یادیاري، توضیحات و فرازباناز اندعبارت
3

، 135، ص1995(ارمرود، 

تواننـد  کسانی که می).131، ص 2004و سانتروك،  110ص ،2004، وولفلک،135ص

ـ بـه هاي درسی مطالب را کتاب ۀبامطالعکتاب بخوانند یا  سرعتبه و بـا سـرعت    یراحت

                                                                                                                            
1. Maura Sellars
2. C. Branton Sheare
3. Meta language
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تواننـد  و مـی  رادارنـد هـاي تحصـیلی   دریابند، کسانی که توانایی نگارش مقاله یا رسـاله 

اي هستند وش کالمی برجستهو جذّابی ارائه دهند، داراي ه فهمقابلهاي شفاهی گزارش

است. شعرا نسبت به معانی  در ارتباطزبان  کار بردنبههوش کالمی با ).1986(گاردنر ،

کنند. نسبت به صدا، ریـتم هاي ظریف بین لغات را درك میاند و تفاوتاسلغات حس-

فـردي   عنـوان بـه توانـد  اند، پس یک شاعر مـی اسها، آهنگ صدا و وزن لغات نیز حس

در ).1381زاده،بـالغی و  هوش کالمی قلمداد شود (حاجی حسینی نژاد عد در حوزهمست

رود کـه اگـر   هاي فوق از هوش کالمی گاردنر، طبعاً انتظار مـی نشانه بامطالعهنگاه اول، 

-دهی در مدارس واقعاً بر اساس میزان توانـایی و اسـتعداد (و عالقـه) دانـش    نظام نمره

وقع داریم بین ایـن اسـتعداد و کـارآیی تحصـیلی در دروس     آموزان در هر زمینه باشد، ت

دانـیم کـه درس ادبیـات    ادبیات و انشا رابطه وجود داشته باشد؛ ولی از سوي دیگر مـی 

توانند تا حدودي چه در این درس اسـتعداد  آموزان میحفظی هم هست و لذا همه دانش

از سوي لوب را کسب کنند. ، نمره مطباشد یرازاینغاي داشته باشند و چه و عالقه ویژه

آمـوزان، بـه اکثـر    رود که براي باال بردن معدل دانـش معلمان نیز  این انتظار می از دیگر

دامنه نمرات در این درس بسـیار محـدودتر از    اصوالًآموزان نمرات باال داده شود! دانش

، انحـراف  شـود یمـ مشـاهده   مربوطـه در جـدول   کـه چنـان درسی مثل ریاضی است و 

ایـن بـدان    یراسـت بهندارد در این درس کمتر و میانگین نمرات باالتر است، ولی آیا استا

  اند؟  آموزان هوش کالمی باالیی داشتهمعناست که اکثر دانش

کایا الدرا، هلن پولمان و جوري آلک
1

صفات شخصیتی «، در پژوهشی با عنوان )2006(

عرضـی از مدرسـه ابتـدایی تـا     : یک مطالعه آموزشی کردکنندگان کاربینیو هوش، پیش

دبیرستان
2

کننده موفقیت تحصـیلی  بینیترین پیشبه این نتیجه رسیدند که هوش، قوي »

                                                                                                                            
1. Kaia Laidra, Helle Pullmann and Jüri Allik.

2. "Personality and intelligence as predictors of academic 
achievement: A cross-
sectional study from elementary to secondary school
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نیـز  دوم تـا چهـارم و    هـاي یـه پاهاي شخصـیتی سـازگاري در   ویژگی ازآنپساست و 

بینـی یشپـ هـاي شخصـیتی بـراي     هاي ششم تا دوازدهم بهترین ویژگیوجدان در پایه

  یلی هستند.تحص ییکارا

تـوان بـه سـه گـروه تعـاریف      اند، میشناسان درباره هوش ارائه دادهتعاریفی را که روان

عملی
1

، تحلیلی 
2

و کاربردي 
3

شناسان تربیتی بـه تعـاریف   ، روانبینیندراتقسیم کرد و  

کنند هوش کیفیتی است که سبب موفقیت عملی هوش اعتقاد بیشتري دارند و تصور می

آورنـد. آنهـا معتقدنـد    و آن را یک نوع استعداد تحصیلی به شمار مـی  شودتحصیلی می

گیرتـري نسـبت   چشم تحصیلییشرفتپکنند و کودکان باهوش، نمرات بهتري کسب می

دیویـد وکسـلر و اسـپیرمن   دارنـد (تعریـف عملـی).    هـوش کمبه کودکان 
4

) از 1927(

داند کـه  مومی و یگانه میع یکلاند. وکسلر، هوش را یک توانایی طرفداران هوش یگانه

باشـد و بـا محـیط خـود      سازد تا منطقی بیندیشد، فعالیت هدفمند داشتهفرد را قادر می

به کنش متقابل بپردازد و موفقیت کسب کند. اسپیرمن نیز معتقد به یـک   مؤثرصورتبه

)، اسـتناد بـه وجـود    یکلـ و عمومی است. دلیـل طرفـداران هـوش یگانـه (     یکلهوش 

هاي کالمـی و اسـتدالل   هاي مختلف انسان (مثل تواناییمگیر بین تواناییهمبستگی چش

کنند افرادي کـه در  خود استدالل می ۀشناسان در دفاع از اندیشانتزاعی) است. این روان

اند، موفقیت آنان در یـادگیري موضـوعات دیگـر نیـز قابـل      یادگیري یک موضوع موفّق

هاي داخلی و خـارجی زیـر   ن بخش، با پژوهشنتایج ای. )1386بینی است (سیف، پیش

)، موشـه زیـدنر،   2001جان درك سن، اینگرید کرامر و میخاییل و کاتزکو(همسو است:

)، کایـا الدرا، هلـن پولمـان و    2005اینبال شانی زینویچ، جرالد متیوز و ریچارد رابرت (

) 2006ندز ()، جان دري، استیو استرند، پاولین اسمیت و کریس فرنا2005(جودي آلک

                                                                                                                            
1. Practical
2. Analytical
3. Operational
4. Spearman
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) و 1384)، گلستان جهرمـی( 1383)، شامرادلو (2008(و ترینا الین راد و لی آن تامسون

  ).1377امیریان (

کنـد و  منطقی گاردنر، در ارتباط با جهان اشیا رشد می -هوش ریاضی گفته شد کهچنان

درسـت   درست از اعداد و ارقام و بیان استدالالت منطقی و ةتوانایی استفاد  یرندهدربرگ

ها، قضایا و سـایر امـور انتزاعـی    است و مستلزم شناسایی الگوها و روابط منطقی، گزاره

منطقـی همچنـین    -) و  هوش ریاضـی 1384مربوط است (آرمسترانگ، ترجمه صفري، 

) و افـراد  1386در ریاضیات و علوم است (سیف،  یژهوبهشامل توانایی استدالل منطقی 

عمل کنند یا همانند  دانانیاضیرةبا اعداد و ارقام به شیوتوانند سرآمد در این هوش می

 ةاز عهـد  یخـوب بـه هـاي علّـی را دریابنـد و    دانشمندان و منطقیون، اصول اساسی نظـام 

آیند و نظم و منطـق  برمی مسائلحلکننده و هاي قانعهاي تحلیلی، ارائه استداللمناظره

اندیشـند و بـه کشـف    تجریـدي مـی   مفهـومی و  صورتبهبرایشان مهم است. این افراد 

هـاي فـوق از   نشـانه  بامطالعـه در این صـورت  ).1382پردازند (امیرتیموري، الگوها می

دهی در مـدارس بـر   رود که اگر نظام نمرهمنطقی گاردنر، طبعاً انتظار می -هوش ریاضی

 اساس میزان توانایی آنان در هر زمینه باشد و از سوي دیگـر بـدانیم کـه درس ریاضـی    

منطقی گـاردنر   -درسی نیست که بتوان آن را حفظ کرد، انتظار داریم بین هوش ریاضی

نتیجـه  یی تحصیلی در درس ریاضی)، ارتباط وجـود داشـته باشـد.   او نمره ریاضی (کار

دیلـک ایسـیک و   اسـت:   هاي داخلـی و خـارجی زیـر همسـو    با پژوهش آمدهدستبه

)، پـولی  2008ون اسـمیت و ریـز نانسـی (   )، دوگالس اونیکا، برت2009کاموران تاریم (

)، 1382(یرتیمـوري ام، )2007الروزا، آن اسموك و کریس برکت از دانشـگاه کلومبیـا (  

  ).1387() و ارجمند1386(اسحاق نیا

هاي هوش رایج نـدارد امـا بـه اعتقـاد او بـراي تأییـد       هرچند گاردنر، اعتقادي به آزمون

موجـود،   استانداردشـده هـاي  سـیاري از آزمـون  توان بـه ب هاي چندگانه، مینظریه هوش

ها با روشـی منفـک از شـرایط زنـدگی واقعـی بـه       مراجعه نمود. (هرچند که این آزمون
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پردازند). مـثالً مقیـاس هـوش وکسـلر کودکـان     هاي چندگانه میارزیابی هوش
1
شـامل   

هـا)،  هاي فرعی است که مستلزم هوش زبانی (مثل اطالعات و لغـات و شـباهت  آزمون

منطقی (مانند ریاضیات)، هوش مکانی (مانند چیدن تصاویر). بر اسـاس   -هوش ریاضی

منطقی گـاردنر و هـوش    -فوق، پژوهشگر تصمیم گرفت رابطه هوش ریاضی اظهارنظر

اي هاي هوش وکسلر که امروزه بـه شـکل گسـترده   مقیاسعملی وکسلر را بررسی کند.

  یاري از ابعاد هوش است.هاي فرعی براي بسرود، شامل آزمونبه کار می

  از : اندعبارتهاي وکسلر کودکان آزمون از تحلیل عاملی خرده آمدهدستبهچهار عامل 

عامل درك کالمی.1
2

هـا و  هـاي اطالعـات، تشـابهات، واژه   آزمـون : شامل خرده  

مطلب است.

عامل سازماندهی ادراکی.2
3
هـاي تکمیـل تصـاویر، تنظـیم     آزمـون : شـامل خـرده   

باشد.ها و الحاق قطعات می، مکعبتصاویر

پرتیعامل آزادي از حواس.3
4
عـددي   ۀهاي ریاضیات و حافظآزمون: شامل خرده 

است.

هـاي تطبیـق عالئـم و جسـتجوي     آزمـون عامل سرعت پردازش: شـامل خـرده   .4

).1377) (به نقل از امیریان، 1992نمادین است (ستلر، 

اگـر قبـول داشـته    آیند.وکسلر به چشم میهاي عملی سه عامل پایینی، در خرده آزمون

 ةکند و توانـایی اسـتفاد  منطقی در ارتباط با جهان اشیا رشد می -باشیم که هوش ریاضی

درست از اعداد و ارقام و بیان استدالالت منطقی و درسـت اسـت و مسـتلزم شناسـایی     

(آرمسـترانگ،  ها، قضایا و سایر امور انتزاعی مربوط است الگوها و روابط منطقی، گزاره

منطقی شامل توانـایی   -). و نیز به خاطر بیاوریم که هوش ریاضی1384ترجمه صفري، 

                                                                                                                            
1. Wechsler Intelligence Scale for children (WISC)
2. Verbal Comprehention
3. Perceptual organization
4. Freedom from distractibility
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) و افراد سرآمد در ایـن  1386در ریاضیات و علوم است (سیف،  یژهوبهاستدالل منطقی 

عمل کنند یا هماننـد دانشـمندان و    دانانیاضیرةتوانند با اعداد و ارقام به شیوهوش می

هـاي  منـاظره  ةاز عهـد  یخـوب بـه هاي علّی را دریابند. آنهـا  ول اساسی نظاممنطقیون، اص

آیند و نظم و منطق برایشان مهم برمی مسائلحلکننده و هاي قانعتحلیلی، ارائه استدالل

پردازنـد  اندیشند و به کشف الگوها میمفهومی و تجریدي می صورتبهاست. این افراد 

منطقـی گـاردنر و    -نتظار داشت که بین هـوش ریاضـی  توان ا)، می1382(امیرتیموري، 

    هوش عملی وکسلر همبستگی وجود داشته باشد.

  هاي پژوهش:محدودیت

گروه نمونه در سن نوجوانی هستند و عالیق موقعیتی بر عالیق ذاتـی   ازآنجاکه.1

ممکن است در مقاطعی غلبه داشته باشد، ممکن است فرض زیـر بنـایی ایـن    

را کـه همراهـی عالقـه و     هـاي چندگانـه  هـوش  يهـا نامـه پرسـش و  پژوهش

.هاست، زیر سؤال ببرداستعداد

 ییکاراهاي این پژوهش مبتنی بر این مسئله است که فرض ترینیاصلیکی از .2

هاي هوشـی متناسـب   تحصیلی باالتر نشان از داشتن عالقه و استعداد در مؤلفه

اختصاصـی چـون   با آن درس است، اما این فرض حداکثر در دروس اصلی و 

دروس عمـومی   خصـوص بـه دهد و در سـایر دروس  ریاضی خود را نشان می

مثل نقاشی، خط، ادبیات، انشا، ورزش و ... در اکثر مدارس، بـه دلیـل رعایـت    

دهند و لـذا نمـرات   تري به خرج میري و اغماض بیشیگمعدل، معلمان سهل

توانـد گویـا   نمـی ود و شتعریف می 20تا  18در بازه  معموالًها این قبیل درس

باشد.

نفر بوده اسـت، ولـی پژوهشـگر     128گرچه حجم گروه نمونه در این پژوهش.3

چراکهموفق به انجام آزمون هوشی وکسلر کودکان روي تمامی این افراد نشد، 

به مـدت  کمدستشود و براي هر نفر انفرادي اجرا می صورتبهاین آزمون تنها 
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انجامد و مدارس دولتی این همکـاري  طول میدقیقه به  وپنجچهلیک ساعت و 

نفـر) اجـرا    64روي نیمی از افراد گروه نمونه (ین آزمون هوشی  را نداشتند. لذا 

شد.

- است و مـی  شدهاستفادهها آوري دادهی براي جمععدر این پژوهش از طرح مقط.4

آوري بین و مـالك همزمـان جمـع   هاي مقطعی، متغیرهاي پیشدانیم که در طرح

شوند و لذا استنباط علّی روشن نیست و ارتباط از نوع همبستگی است.می

مربـوط   نامـه پرسشهوش هیجانی شات با توجه به این نکته که تنها  نامهپرسش.5

آمـوزان در  دانشوجودینبااشد،  کاربردهبهبه گروه سنّی نوجوان است انتخاب و 

  به توضیح داشتند.ها دچار مشکل بودند و نیاز فهم معنی بسیاري از واژه

  پیشنهادها

چندگانه داشـته اسـت و توجـه و اقبـال      يهاهوشبا توجه به اهمیتی که نظریه .1

به این نظریه شده اسـت، پیشـنهاد    یافتهتوسعهکه در اکثر کشورهاي  یروزافزون

شود روان شناسان مدرسه و مشاوران تحصیلی با این نظریه آشناتر شـوند و  می

چندگانـه بـراي معلمـان و     يهـا بـاهوش آشـنایی   يهااهکارگاقدام به برگزاري 

  .والدین کنند

هـاي از پرسشنامه کدامیچهکهیناچندگانه و  يهاهوشنظریه با توجه به اهمیت .1

محققـان،  کـه   شـود یماند، پیشنهاد چندگانه در ایران هنجاریابی نشده يهاهوش

ی محقـق سـاخته را   سؤال 96هنجاریابی سیاهه هشتاد سؤالی گاردنر و پرسشنامه 

  ها بررسی نمایند.در پژوهش

آموزان پسـر نیـز صـورت    این پژوهش در ارتباط با جامعه دانششود پیشنهاد می.2

هاي جنسیتی را نیز در استعدادها بررسی کرد.پذیرد تا بتوان تفاوت
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این نکته را نشان داد کـه   یخوببهبه نظر پژوهشگر، این پژوهش بیش از هر چیز .3

 کـه چناننگر و وکسلري است:  يبعدتکیابی آموزشی ما تا چه حد سیستم ارزش

آمـوزان نمـره هـوش    بینی کارکرد تحصیلی دانـش ترین عامل در پیشدیدیم قوي

نظـام آموزشـی    يهمسوسازریزان آموزشی به شود برنامهوکسلر بود. پیشنهاد می

و  - ه شـد که در مقدمه اشار–وپرورشآموزشانداز و الیحه سیستم با سند چشم

آموزانی چندبعدي است، اهتمام ورزند و به رویکردهـاي  هدف آن پرورش دانش

  نوین آموزشی و سنجشی، توجه ویژه مبذول دارند.
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