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 چکیده

 و ی آموزشگسترده است. هدف توانمندسازی و انسان پیشرفت برای ضروری ابزار ی انسانیجامعه هر در پرورش و آموزش

ترین و است. در واقع اصلی آموزش عالی برای هاآن سازیآماده و جامعه در مفید زندگی برای آموزاندانش كردن آماده پرورش

 ایفای برای مسئول و كارآمد سالم، هاینسانا تربیت و فرد جانبههمه رشد برای زمینه ایجاد پرورش و آموزش ترین هدفمهم

 به توجه هستند، كشور آموزشی نظام اساسی اركان از یکی آموزاندانش كه ازآنجاییاست.  اجتماعی و فردی زندگی نقش در

 ،وجود باایندارد.  پی در را جامعه تربیتی و آموزشی نظام بیشتر چه هر شکوفایی و باروری تربیتی، و آموزشی ازلحاظ قشر، این

 این در و سازند شکوفا را خود استعدادهای توانندمی شوند،می پرورش سیستم آموزش و وارد كه آموزانیدانش از كمی تعداد

گاردنر بر،هوش هیجانی،  چندگانه های هوشآموزش مبتنی بر نظریه  اثربخشی. تحقیق حاضر با هدف بررسی شوند موفق عرصه

تماعی و خالقیت دانش آموزان انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف كمی كاربردی و از انگیزش تحصیلی، مقبولیت اج

. با توجه به نتایج حاصل از ادبیات تحقیق و سوابق مرتبط با باشد مینظر روش پژوهش در دسته روش مورد استفاده توصیفی 

بر،هوش هیجانی، انگیزش تحصیلی، مقبولیت  گاردنر چندگانه های هوشآموزش مبتنی بر نظریه  اثربخشیتحقیق حاضر، 

 قرار گرفت. تائیداجتماعی و خالقیت دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت و اثربخشی مورد 

 

گاردنر، هوش هیجانی، انگیزش تحصیلی، مقبولیت اجتماعی و  چندگانه های هوشآموزش، نظریه  اثربخشیهای كلیدی:  واژه

 خالقیت دانش آموزان.
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 مقدمه 

ای با آن سر و كار دارند. زیرا آموزش در فعلیت بخشیدن به اندركاران هر جامعهآموزش از مهمترین مسائلی است كه دست

های الزم برای زندگی، نقش بسزایی دارد. های مطلوب، افزایش معلومات و ایجاد مهارتامکانات بالقوه و ذاتی انسان، ارائه ارزش

دار چنین مسئولیتی پنداشت. سازمان آموزش و پرورش ما با تعیین اهداف توان عهدهای را مینظام آموزش و پرورش هر جامعه

های اجتماعی، های ابتدایی و متوسطه در پی آموزش و پرورش افرادی است كه بتوانند مسئولیتای برای هر یک از دورهویژه

توان، شناخت واقع هدف كلی نظام آموزش و پرورش را می ی جامعه را تضمین نمایند. دراقتصادی و غیره را بپذیرند و آینده

آموزان و ایجاد زمینه مساعد جهت هدایت آنان به مسیرهای تحصیلی مناسب دانست. با توجه به بهتر استعدادها و عالیق دانش

های فردی م است ویژگیآموزان از نظر هوش، استعداد و رغبت هایشان با یکدیگر دارند، الزهای فردی كه دانشگوناگونی تفاوت

 آموز ناشناخته باقی نماند، تا هیچ استعدادی از دانششان انطباق یابدهای آموزشی و تحصیلیآموزان با خصوصیات برنامهدانش

 (.1881)رباطی، 

ن همچنین نیازهای آموزش هر جامعه را باید با توجه به تحوالت اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژی بررسی كرد؛ چرا كه ای

ی شود. از آن جا كه رشد فناوری و در نتیجههای زندگی افراد جامعه میتحوالت موجب تغییر نیازها، نحوه تفکر، رفتار و شیوه

آن تحوالت اجتماعی، در این قرن شتاب بیشتری به خود گرفته است، نظام تعلیم و تربیت هر جامعه باید خود را با تحوالت 

های درسی باید بر مبنای جدیدترین دستاوردهای تحقیقاتی و دستآورد نظریات نوین در مهناشی از آن هماهنگ سازد. برنا

های نوین اصالحات در آموزش و پرورش به معنای هوش، یادگیری و فرایندهای شناختی استوار باشد؛ بدون اتکا به نظریه

د بود و چندی نخواهد گذشت كه خود را واقعی خود صورت نخواهد پذیرفت و اگر بهبودی حاصل شود موضعی و مقطعی خواه

است كه  1ها نظریه هوش چندگانهدر همان جایگاه اولیه و این بار با مشکالت عدیده دیگری خواهیم یافت. یکی از این دیدگاه

سنجی نسبت به هوش، بسیار محدود و ضعیف است و برای های روانارائه شده است. طبق این نظریه دیدگاه 2توسط گاردنر

 آموزان را به حالت بالفعل درآورد، تا بتوان به خوبی تمامی استعدادهای بالقوه دانشچندگانه بهره برد های هوشوزش باید از آم

 (. 1888آبادی، )فیض

ها چندگانه و مختلف در هر یک از ما وجود دارد اما تركیب آن های هوشاین مطلب از این جهت حائز اهمیت است كه این 

برنامه های فوقفکر و حاالت ما دارد. در برنامه درسی و آموزشی منتج از نظریه هوش چندگانه گاردنر فعالیتبستگی به طرز 

های متنوعی كه شوند. مدرسان ضمن فعالیتهای هنری، ورزشی موسیقیایی و غیره از اجزای اصلی محسوب می)مانند فعالیت

ها ها و عالیق كودكان را شناسایی و آنتوانند هوشها میشاهده رفتار آندهند با مآموزان میبر مبنای هوش چندگانه به دانش

گشاید كه های آموزشی میای را روی انواع مختلفی از شیوهتری هدایت كنند. نظریه هوش چندگانه دریچهرا به نحو مطلوب

آورد تا به كمک آن  شی را فراهم میها را در كالس درس اجرا كرد. این تئوری برای تمام معلمان روتوان به راحتی آنمی

ی فرایند تدریس خود را و بازده بتوانند به بهترین شیوه، تدریس خود روی عملی كرده و دامنه فعالیت خود را گسترش دهند

 (. 1881)صادقی،  به نحو احسن افزایش دهند

آموزان را به آن ها خالق و استعدادهای دانشی تواناییچندگانه سعی كرده است تا حوزه های هوشی ( در نظریه2440گاردنر )

ی گاردنر یک چهارچوب مفهومی برای ایجاد سؤاالت تئوری هوش چندگانهسوی مرزهای هوش و ذهنی معمول بکشاند. 

                                                           
1 . Multiple Intelligence Theory 
2 . Gardner 
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هایی كه احتماال باعث برآورده شدن بهتر نیازهای های تدریس و درک روشتحقیق، سازماندهی بررسی ادبیات، ارزیابی شیوه

ای را از یادگیری و یاددهی تئوری گاردنر شیوهشود را فراهم ساخته است. سیعی از دانش آموزان در كالس درس میطیف و

ی ارزشیابی خود شیوه آموزان را بلکههای تدریس دانشی آن نه تنها روشتوان به وسیلهكند كه میمی خالق و اثربخش ایجاد

ی هوشی و ذهنی متفاوت بازنمایی خالق برداری آموزشی از هشت مقولهق و بهرهها در یک طرح درس خالرا با قرار دادن آن

ها و كمبودهای خود، ابراز تاسف و مشکالتش را ذاتی و دشوار خاطر بعضی نقصكرد. به اعتقاد گاردنر ممکن است فردی به

بود هر یک از هشت مقوله هوشی خود را تا تصور كند؛ اما اگر فرد از آموزش تشویق و استغنای كافی برخوردار شود قادر خواهد 

 كه كندمی پیشنهاد گاردنر چندگانه هایهوش سطح باالیی از عملکرد توسعه دهد و به درجات عالی برسد. همچنین الگوی

 (.2441گیرند )گاردنر، می یاد گوناگون طرق به موجود، اطالعات از افراد

چندگانه گاردنر )طیف(  های هوشافزایی مبتنی بر تظریه ثربخشی روش هوشرو پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا ااز این

 آموزان مورد بررسی قرار گیرد.دانش 1و مطلوبیت اجتماعی 5، خالقیت0، هوش هیجانی8بر انگیزش تحصیلی

 

 ادبیات و سوابق تحقیق

 نظریه هوش چندگانه گاردنر

-ایجاد سؤاالت تحقیق، سازماندهی بررسی ادبیات، ارزیابی شیوهی گاردنر یک چهارچوب مفهومی برای تئوری هوش چندگانه

-هایی كه احتماال باعث برآورده شدن بهتر نیازهای طیف وسیعی از دانش آموزان در كالس درس میهای تدریس و درک روش

اد محصوالت شود را فراهم ساخته است. بر اساس تعریف گاردنر، هوش توانایی فرد برای جست و جو و كشف مسائل و ایج

بصری/ مکانی، كالمی/ زبانی،  های هوشباشد. گاردنر هشت نوع هوش تعریف كرد كه شامل ارزشمند در فرهنگ خود می

باشند. گاردنر در سال فردی و هوش وابسته به علوم طبیعی میموسیقیایی، منطقی/ ریاضی، جسمی/ حركتی، درون فردی، بین

شود كه خود به عنوان هوش وجودی اشاره كرد؛ این نوع هوش احتماال زمانی ظاهر می به امکان وجود هوش نهم در آثار 1111

تعریف مقدماتی از  1111هایی درباره چگونگی هستی و آفرینش را آغاز كند. گاردنر همچنین در سال آموزی پرسشدانش

های غایی تی درباره زندگی، مرگ و واقعیتافرادی كه برای تعمق در مورد سواال "باشد هوش وجودی ارائه داد كه این گونه می

و تصدیق نکرده است. اساس كلیدی نظریه گاردنر این است كه هر نوع  تائید؛ اما او این هوش را بطور كامل "تمایل دارند 

ل باشد. هوش برتر در افراد ثابت نبوده و در طوهوش در هر شخصی با درجات مختلفی وجود دارد و قابل توسعه و پرورش می

، اندازه گیری هوش تنها در صورتی وجود بااینكند. زمان قابل تغییر است. هوش نقش قدرتمندی در سیستم آموزشی ایفا می

 هشت نوع هوش را توضیح داد كه عبارتند از:  1188باشد كه به بهبود آموزش كمک كند. گاردنر در سال مفید می

اند الگو ها را پیدا كرده و اندیشه منطقی و قیاسی داشته باشد. این ریاضی: زمانی وجود دارد كه فرد بتو -هوش منطقی -1

 باشد. هوش همچنین مرتبط با علم و ریاضی می

ی استفاده از زبان تا حداكثر مزایای آن برای ابراز وجود و یاداوری اطالعات را زبانی: به افراد اجازه -های كالمیتوانایی -2

 دهد.می

                                                           
3 . academic motivation 
4 . emotional intelligence 
5 . creativity 
6 . Social desirability 
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كه شخص استعداد حل مسائل را داشته باشد كه شامل دستکاری تصاویر ذهنی  مکانی: زمانی است -هوش بصری -8

 باشد.گسترده می

-توانند ریتم و آهنگ صدا را شناخته و معموال قادر به درک و نوشتن قطعههوش موسیقیایی: كه در آن افراد براحتی می -0

 های اصلی موسیقی هستند. 

-ی ذهنی شروع میخوبی هماهنگ شده هستند كه از یک مرحله حركتی: افراد دارای حركت بدنی به -هوش جنبشی -5

 شود.

 دهد كه با افکار و احساسات دیگران همدردی كند.فردی: این نوع هوش این توانایی را به فرد میهوش بین -1

های ارتباطی باشد كه به خوبی با مهارتفردی: فرد قادر به درک احساسات شخصی در یک سطح عمیقی میهوش درون -1

 شود. فردی قوی هماهنگ مینبی

دهد. این افراد به گرا: كه فرد را در دنیای بیرون یعنی محیط طبیعی قرار میهوش وابسته به علوم طبیعی یا طبیعت -8

 (.2411، 1قدری تیز هوش هستند كه قادرند عناصر طبیعت را به باالترین درجه شناسایی كنند )حسن، سلیمان و باكی

ها نقاط ضعف و ادعا كرد كه تمام فراگیرنده 2411در سال  8ش چندگانه گاردنر، سلیمان، حسن و ییدر حمایت از تئوری هو

ها در اینکه چقدر سریع قادر به درک ها در شناخت، تغییر داده اند. فراگیرندهی آنقوت خود را حتی در صورت تفاوت گسترده

ها و مفاهیم پایه مشکل بیشتری دارند، در ها در درک مهارتنباشند، متفاوت هستند. برخی از آی درسی میمطالب پیچیده

های مختلفی كه باشد. با افزایش آگاهی یادگیرنده درباره روشتر میانگیز و آسانحالیکه این مطالب برای بقیه كمتر چالش

كنند، آموزان كمک میی به دانشهای فراشناختدهند یاد بگیرند، مربیان در تواناییها، افراد همانگونه كه ترجیح میتوسط آن

-كنندهتوانند دریافتآموزان زمانی میرسد كه به پیشنهاد سلیمان دانشها را به یادگیری ترغیب سازند. به نظر میبطوریکه آن

 ی خود را استفاده كنند و دركشف نشده های هوشها این امکان را بدهد كه های باالتری باشند كه تنظیمات آموزشی به آن

(. با وجود اینکه تئوری هوش  2411شود )سلیمان و همکاران، تر میبخشآموزان و تجربه یادگیری لذتنتیجه فردیت دانش

شود و همچنان بطور چشمگیری در فرآیند آموزشی بطور وسیعی مورد حمایت واقع می 1111چندگانه گاردنر در سال 

 شود.ی وجود دارد كه در بخش بعدی بیان میباشد، اما منتقدانیادگیری تأثیر گذار می-یاددهی

 

 موزش هوش چندگانه و مشکالت معلمانآ

ی تدریس آشنایی داشته برخی محققین معتقدند كه هر معلم باید از تئوری گاردنر آگاه باشد و با هوش چندگانه در زمینه

ید به خوبی و به بهترین روش ممکن آموزان باباشد. آموزش مدرن بر این فرض مبتنی است كه نقاط قوت و شخصیت دانش

ی آموز هستند و موظف هستند استفادهشناسایی و افزایش یابد. این یعنی مدارس مسئول شناسایی نوع و وضعیت هوشی دانش

آموز از تمام هوش خود در بهترین راه ممکن را، تضمین كنند. معلم در زمان اجرای روش آموزش هوش چندگانه به طور دانش

شود شان میآموزان برای فعال شدن در یادگیرینماید در نتیجه باعث تشویق دانشیم یک بازی و سرگرمی ایجاد میغیرمستق

 (.2411)سلیمان و همکاران، 

                                                           
7 . Hassan, Sulaiman & Baki 
8 . Yi 
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بخشد. به پیشنهاد دهد كه روند آموزش را تسهیل میبه عالوه، نقش معلم از یک مربی مستقیم به شخصی تغییر شکل می

-های یادگیری فردی دانشهای رسیدن به سبک، زمانی كه معلم خود را در كشمکش با راه2411حسن و همکارانش در سال 

استدالل كردند  2412در سال  1تواند روش آموزش هوش چندگانه گاردنر باشد. چو و كینستونحل میبینند، راهآموزان می

ها برای موفقیت هوشی مناسب نباشند، شانس آن آموزان با دستورالعمل و محتوایزمانی كه معلمان موفق به شناسایی دانش

 آموزان بسیار غیرمعمول خواهد بود.افتد و دیگر اینکه برخی توقعات معلمان از دانشتحصیلی به خطر می

، 14مشکالت مستقیمی برای معلمان در زمینه آموزش كالسی دارد )ریتینگ 1188تئوری گاردنر از هوش چندگانه در سال 

آموزان ترغیب سازد. ایستی موارد درسی را به روش درستی ارائه دهند كه بکارگیری انواع هوش را در دانش(. معلمان ب2445

تواند نقشه را تواند نمایشی اجرا كند و فعالیت را بیان كند و معلم میبرای مثال، در زمان آموزش یک واقعه تاریخی، معلم می

توانند آموزان همچنین میقایع و موقعیت جغرافیایی نقش بازی كنند. دانشآموزان بخواهد بر اساس ونشان داده و از دانش

آموزان در ها در درگیر ساختن دانشداستان تاریخی را برای یادگیری درباره وقایع گذشته مطالعه كند. این نوع فعالیت

ها، معرفی و تقویت كند ختلفی از روشدهد كه موارد مشابه را در انواع مباشد و این امکان را به معلم مییادگیری مفید می

 (.2411)سلیمان و همکاران، 

ها احتماال به مراحل باالتری خواهند رسید. آموزان قادر به شناسایی انواع مختلف هوش در خودشان باشند، آنزمانی كه دانش

آموز آزمون هوش چندگانه دانش 110مطالعه كمی انجام داد كه در آن از  2411قاضی، شهزاد، گیالنی، صبور و رشید در سال 

آموزان از هوش چندگانه و موفقیت تحصیلی بود. گرفته شد. هدف محققین بررسی رابطه احتمالی بین چگونگی درک دانش

گرا و موفقیت فردی، طبیعتفردی، بینهمبستگی معناداری بین هوش ادراک از خود، كالمی/ زبانی، منطقی/ ریاضی، درون

معنی و بسیار ضعیفی بین هوش (. همچنین یک رابطه بی2411ان یافت شد )قاضی و همکاران، آموزتحصیلی دانش

(، یک برنامه درسی 2411موسیقیایی، جسمی/ حركتی و موفقیت تحصیلی وجود داشت. طبق نتیجه گیری قاضی و همکاران )

ستی دروس خود را بر طبق هوش چندگانه ها برتری دارد و معلمان بایمبتنی بر هوش چندگانه نسبت به تمام دیگر برنامه

آموزان باید در مركز آموزش خود قرار گیرند و این شانس را داشته باشند كه درباره كارهای یادگیری ریزی كنند و دانشبرنامه

 گیری كنند. خود تصمیم

 

 هوش چندگانه و یادگیری و عملکرد تحصیلی

های یادگیری و هوش چندگانه برای تعیین اینکه آیا رسی رابطه بین سبکدر مطالعه ای به بر 2410آهنبر و صدیقی در سال 

آموزان هستند یا خیر، پرداختند. این مطالعه بر اساس تئوری هوش ها قادر به بهبود یادگیری دانشها و هوشتركیبی از سبک

ر یکی از مدارس برگزار شد. به عنوان تالشی بود برای شناسایی انواع هوش كه د 1188چندگانه توسط گاردنر در سال 

های یادگیری دانش آموزان دختر و پسر و نوع هوش دار بین سبکی معنیمهمترین هدف این مطالعه تعیین وجود رابطه

آموزان های یادگیری و هوش چندگانه دانشداری بین سبکاماری رابطه معنی ازلحاظها بود. نتایج نشان داد كه چندگانه ی آن

-های مختلف توسط معلمان برای توسعه و تقویت سبکدهنده لزوم بکارگیری روشوجود داشت. این مطالعه نشاندختر و پسر 

آموزان را از توانند رضایت بیشتر دانشتر میآموزان بود. برای مثال، معلمان با طرح تکالیف راحتهای یادگیری و هوش دانش
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10 . Rettig 
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آموزان توانند با طرح و تحویل تعدادی رویداد آموزشی باعث شوند كه دانشموفقیت خود جلب كنند. عالوه بر این، معلمان می

-كنند، بهره ببرند. فرض بر این است كه اگر معلمان از سبکهای مختلف یادگیری از آموزشی كه دریافت میبیشتری با سبک

ها بر این های آنتوسعه هوش و توانایی توانند بهها آگاه باشند، بهتر میمختلف آن های هوشآموزان خود و های یادگیری دانش

 اساس كمک كنند. 

سبک یادگیری را به عنوان مبنای عملکردی برای اخذ و درک اطالعات جدید تعریف كردند.  2411در سال  11ترین و كلب

تركیب های تدریسی را طراحی كنند كه شامل استفاده از موضوع مورد بحث ترین و كلب این بود كه معلمان بایستی روش

ای از های یادگیری باشند. این یعنی معرفی تنوع گستردهمختلف از تجربه، بازتاب و آزمایشات برای رسیدن به تمام سبک

عناصر آموزش در كالس درس مانند صدا، موزیک، تصاویر، حركات، تجربه و حتی گفتگو. بطور مشابه، سبک یادگیری یک 

-، اگر سبک2411در سال  12رز او قابل تشخیص است. بر اساس ادعای فاروق و رینیهآموز احتماال توسط مشاهده رفتار بادانش

باشند. برای معلمان در آموزان از دریافت و پردازش اطالعات میهای یادگیری مشخص شوند، معلمان قادربه درک مقصود دانش

آموز بایستی در جهت استفاده كه دانشآموز برای رسیدن به برتری آگاهی، این موضوع ضروری است ی دانشكنندهنقش كمک

 كنند، آموزش و تشویق شوند. ای كه در آن زندگی میها برای سازگاری با جامعهای از مهارتطیف گسترده

 

 انگیزش تحصیلی

و  18تحقیقات انگیزش تحصیلی به طور معمول تحت هدایت دو نظریه انجام شده است كه عبارتند از: نظریه دستیابی به هدف

ها با تحقیق تجربی اولیه مطرح و پشتیبانی شده است )سیانی، . به تازگی، تلفیقی از این نظریه10كنندگییه خود تعییننظر

-تواند از طریق نظریه خود تعیین(. بر اساس این مدل تلفیقی، نظریه دستیابی به هدف می2411، 15شلدون، هیلپرت و ایستر

های مولد پشت انگیزش آزمایشی این مدل تلفیقی برای درک ما از مکانیسمكنندگی توضیح داده شود. بنابراین، پژوهش 

 تحصیلی مهم است كه به آن پرداخته خواهد شد.

 

 (AGTنظریه دستیابی به هدف انگیزش )

كنند و این های هدف متفاوتی اتخاذ میگیریآموزان و دانشجویان جهتكند كه دانشنظریه دستیابی به هدف پیشنهاد می

-ای از دالیل دانشگیری هدف در زمینه تحصیلی مجموعهها را تحت تأثیر قرار دهد. جهتهای هدف، انگیزش آنیریگجهت

گیری هدف (. یک فرد ممکن است هر دو جهت2411آموز یا دانشجو برای درگیر شدن در امر تحصیل است )چو و همکاران، 

ها مانند را در دیگر حوزه 11و خودگرایی 11گراییز آن به عنوان وظیفهگیری هدف عملکرد را دارا باشد )گاهی اتسلط و یا جهت

گیری هدف تسلط در آموزان با جهت(. دانش2411، 18شود؛ سنکو، هالمن و هاراكوویچانگیزش ورزشکار و یا كارمند یاد می

شوند، وضع خود درگیر می انجام وظایف تحصیلی برای به دست آوردن و توسعه شایستگی خود با تمركز بر یادگیری و بهبود

                                                           
11 . Trinh & Kolb, 
12 . Farooq & Regnier 
13 . Achievement-Goal Theory (AGT) 
14 . Self-Determination Theory(SDT) 
15 . Ciani, Sheldon, Hilpert & Easter 
16 . Task orientation 
17 . Ego orientation 
18 . Senko, Hulleman & Harackiewicz 
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-گیری هدف عملکرد در كارهای تحصیلی برای نشان دادن شایستگی خود با تمركز بر مقایسهآموزان با جهتدر حالی كه دانش

ها در گراییهای هدف یا هدفگیریها در جهت(. این تفاوت2411كنند )سنکو و همکاران، های توانایی و اجتماعی شركت می

-آموزان با جهتآیند. به طور خاص، دانشهای توانایی و تعاریف مختلف از موفقیت و شکست به وجود میدیدگاهنتیجه تفاوت 

كنند. انعطاف است و موفقیت را با معیارهای خود تعریف، تعریف میگیری به سمت اهداف تسلط بر این باورند كه توانایی، قابل

اورند كه توانایی یک ویژگی ثابت است و موفقیت را با توانایی انجام دادن بهتر آموزان عملکرد محور بر این بدر مقابل، دانش

 (.2411كنند )سنکو و همکاران، دیگران تعریف می

اند تا اهداف تسلط را ترویج كنند و اهداف عملکرد را هایی ایجاد شدهها و خط مشیاین باور بسیار قوی است كه سیاست 

(. با این حال، تحقیقات تجربی، این فرض 2411؛ سنکو و همکاران، 2440كارابنیک، ؛ 2411خنثی نمایند )چو و همکاران، 

كنند، همواره اجرای بهتری آموزانی كه اهداف عملکرد را در نظر گرفته و اتخاذ میكنند، زیرا دانشبصری را پشتیبانی نمی

، 11كنند )به عنوان مثال هالمن، شارگر، بادمن و هاراكیویچآموزانی دارند كه اهداف تسلط و پیشرفت را اتخاذ مینسبت به دانش

شود )الیوت، ( با اضافه كردن یک بعد روش اجتنابی میAGT(. این یافته منجر به گسترش نظریه دستیابی به هدف )2414

اهداف رویکرد  (. اهداف رویکرد تسلط بر كسب و یا بهبود دانش و آگاهی تمركز دارند، در حالی كه2444، 24؛ پینتریچ1111

اجتناب بر اجتناب از شکست یا -كنند. در مقابل، اهداف تسلطعملکرد بر اثبات توانایی بیشتری نسبت به دیگران تمركز می

اجتناب بر اجتناب از بدتر انجام دادن نسبت به -ناموفق بودن یادگیری و یا كاهش مهارت متمركز است و اهداف عملکرد

(. آن تبدیل به كنوانسیون یا قراردادی برای تحقیقات انگیزش تحصیلی برای 2411همکاران، دیگران تمركز دارد )سنکو و 

چو و آموزان نیست )اجتناب شده است به طوری كه كاهش مهارت اغلب یک نگرانی در میان دانش-حذف اهداف تسلط

 (. 2411همکاران، 

 

 كنندگی انگیزش و پیامدهای تحصیلینظریه خود تعیین

( به طور مداوم مرتبط با نتایج و پیامدهای خاص است. انگیزش كنترل SDTكنندگی )نگیزش در نظریه خود تعیینهر نوع ا

(. 2441شده با بسیاری از پیامدهای منفی از جمله افزایش استرس، اضطراب و افسردگی در ارتباط است )راتلی و همکاران، 

( نیز نشان دادند كه انگیزش 2441) 21، كینکید، اسمیت و تراویکبنابراین، آن با ضعیف سالمت روانی همراه است. دیوی

كند. بینی میبیرونی كه یک جزء از انگیزش كنترل شده است، از نظر آماری رفتار تقلب را در یک نمونه از دانشجویان پیش

موز دبیرستانی، والرند و آدانش 0581با  1111شود. در یک مطالعه در سال انگیزش كنترل شده نیز به كاهش تعهد مربوط می

آموزان با انگیزش كنترل شده به طور قابل توجهی بیشتر احتمال دارد تا مدرسه را در ( نشان دادند كه دانش1111همکاران )

آموزانی كه دارای انگیزش خودمختاری و مستقل بودند. در مقابل، انگیزش خودمختاری مثبت سال بعد رها كنند نسب به دانش

(. اگر چه همواره در تحقیقات یک تمایز روشن بین 2441داكاری و پیشرفت تحصیلی مرتبط است )راتلی و همکاران، با رفاه، ف

انگیزش ذاتی و خود مختار وجود ندارد، انگیزش درونی اغلب مشخص شده است كه به شدت به همه نتایج مثبت، از جمله 
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عالقه و روابط با همساالن مثبت در ارتباط است )سنکو و همکاران  دستاورد باالتر دانشگاهی، افزایش تعهد، احساسات مثبت،

 (.2441( انگیزش درونی نیز به طور منفی با تقلب در ارتباط است )دیوی و همکاران، 2411

( انگیزش خودمختاری را با بسیاری از پیامدها و نتایج SDTكنندگی انگیزش )جالب توجه است كه محققان نظریه خود تعیین

دانند )یعنی رفاه ( آن را با اهداف تسلط مرتبط میAGTدانند كه محققان نظریه دستیابی به هدف )تحصیلی مرتبط میمثبت 

-( به طور مشابه، محققان نظریه خود تعیین 2411؛ سنکو و همکاران، 2441مثبت و تعهد باالی تحصیلی؛ راتلی و همکاران، 

دانند كه محققان نظریه ا بسیاری از نتایج مشابه آكادمیک منفی مرتبط می(، انگیزش كنترل شده را بSDTكنندگی انگیزش )

دانند )یعنی رفاه كم، عدم تعهد تحصیلی و عدم صداقت تحصیلی؛ ( آن را با اهداف عملکرد مرتبط میAGTدستیابی به هدف )

هایی ات منجر به حدس و گمان(. این مشاهد2411. ؛ سنکو و همکاران، 2441؛ راتلی و همکاران، 2441دیوی و همکاران، 

( ممکن است برای تأثیرگذاری بر SDTكنندگی انگیزش )( و نظریه خود تعیینAGTشده است كه نظریه دستیابی به هدف )

( و SDTكنندگی انگیزش )انگیزش تحصیلی به نحوی با هم عمل كنند. بنابراین، پژوهش حاضر بر تلفیقی از نظریه خود تعیین

 ( در توضیح انگیزش تحصیلی متمركز شده است.AGTه هدف )نظریه دستیابی ب

 

 هوش هیجانی

هیجانات در بسیاری از جنبه های زندگی روزمره نقش دارند. تاثیر و ارتباط آن، در تركیب با ماهیت ذهنی تجربه عاطفی، این 

-ز خود، همانگونه كه در مفهومكند كه كار در جهت یک مدل علمی جامع از مسائل مربوط به هیجانات و درک اتوصیه را می

 (.2441، 22باشد )پیتریدس، پیتا و كوكیناكیسازی احساس خودكارآمدی مورد بررسی قرار گرفته است، بسیار مهم می

، مفهوم هوش اجتماعی برای اولین بار توسط ادوارد تورندایک برای توضیح توانایی درک و مدیریت دیگران، بیان 1124در سال 

زمان، به طور قابل توجهی توسعه یافته، و این تحوالت با روبن بارآن، دانیل گلمن و جک سالوی رهبری شد و  شده است. از آن

، سالوی و مایر، 1114(. در سال 2441آن، -ای از هوش هیجانی به وجود آمد )بارمفهوم آن گسترش یافت و یک شاخه جداگانه

هوش »ترین كتاب خود پرفروش 28گلمن 1115ئید می كرد و در سال اول یک مقاله چاپ كردند كه وجود هوش هیجانی را تا

 20را منتشر كرد و مفهوم هوش هیجانی را در میان مخاطبان عمومی ترویج نمود. پس از آن، دیویس، استانکو و رابرتز« هیجانی

ال بعد رابرتز كنفرانسی را ای منتشر كردند كه در آن استدالل نمودند كه هوش هیجانی وجود ندارد. تنها یک س( مقاله1118)

-( را سازمان2448، 25با هدف پیدا كردن یک تعریف علمی برای هوش هیجانی و بررسی ارزیابی سازه هوش هیجانی )كاروسو

 دهی كرد.

داری وجود دارد )فامبارو و های ادامهیک مفهوم نسبتا جدیدی است، درباره مفهوم آن، بحثبه دلیل اینکه، هوش هیجانی 

ای در تحقیقات دریافت ( توجه گستردهEI(. در طول دهه گذشته و قبل از آن، مفهوم هوش هیجانی )21؛ لندی2448، 21هارت

(، عالیق بسیاری را به خود 2444، 21( و هم در متون علمی )پترایدز و فارنهام2448، 28كرده است. هم در ادبیات عمومی )وال
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انگیزد تا در ادبیات مدرن است كه ارائه یک چارچوب علمی را بر می ، یک مفهوم محبوبEIجلب كرده است. به طور خالصه، 

 (.2448های فردی در چگونگی مدیریت افراد و مقابله با احساسات خود و دیگران را توصیف نماید )پیتردس و فارنهام، تفاوت

 

 هوش هیجانی مبنی بر صفات

شود. مدل گیری میدهی، اندازهسط یک مقیاس خود گزارشهای مربوط به احساسات و درک خود تمركز دارد و توبر ویژگی 

شوند و از تر شخصیت واقع میهایی است كه در رتبه پایینهای خود از تواناییوش هیجانی مبنب بر صفات، شامل برداشت

و همکاران )  (، با توجه به نظر پتریدس2414رو هوش هیجانی مبنی بر صفات، یک مدل مبنی بر توانایی نیست )پتریدس، این

(، هوش هیجانی مبنی بر صفات، تنها تعریف موثر از هوش هیجانی است كه تعصب ذاتی و تجربه عاطفی ذهنی را به 2441

-ای از مطالعات متعدد را در بر میهای تکرار شدههای تجربی گسترده و یافته، حمایتEIنظریه صفات »شناسد. رسمیت می

های ( صفت هوش هیجانی مستلزم تمایالت مربوط به واكنش2441به پتریدس و فارنهام )(. با توجه 2414)پتریدس، « گیرد

شود كه از طریق شرح خود، بیشترین اثر را دارد های خود ادراكی است كه به عملکرد معمولی اطالق میرفتاری و قابلیت

 نامند. می «خودكارامدی هیجانی»( این مفهوم را 2441(. پتریدس و فارنهام )2414)پتریدس، 

یک سوال مهم این است، كه آیا این صفات هوش هیجانی متعلق به حوزة هوش است یا شخصیت )فرودنتالر، نوبائر، گابلر، 

(.استدالل شده است كه صفت هوش هیجانی متعلق به چارچوبی از شخصیت است كه به عنوان 2448، 84شرل، و ریندرمن

-های شناختی اندازه؛ و نه به دامنه واقعی مهارت2414شوند )پتریدس، (اخته میهای خودادراكی شنتمایالت رفتاری و مهارت

( تفاوت آشکاری بین 2441گیری شده. برای به حداقل رساندن تصورات غلط در مورد هوش هیجانی، پتریدس و فارنهام )

( دو 2441) 81لومینت، لروی و رویاند. در مقابل، بر اساس میکائیلژكوف، را برجسته ساخته EIصفت هوش هیجانی و توانایی 

بینی كننده منحصر به فرد برای تنظیم ( بر این باور استوار است كه استعداد فکری نه تنها پیشEI)صفات و توانایی  EIمفهوم 

 و عملکرد نیست، بلکه توانایی عاطفی را هم باید به حساب آورد.

 

 خالقیت

مزایا و منافع متعددی مربوط  (.2445، 82و روانشناسی است )استاركو خالقیت، ساختاری ضروری در هر روش اجرایی آموزش

(. توانایی تفکر خالق به عنوان یک صفت ارزشمند در 2441به خالقیت در سطح فردی و گروهی وجود دارند )استرنبرگ، 

انی است )استرنبرگ و های رو(. برای اكثر مردم، بیشتر در میان ویژگی2448، 88جوامع معاصر بسیار مورد توجه است )لوئیس

آموزان هم در داخل و هم خارج از مفاهیم كالس درس، این مفهوم آموزش ببیند (. بنابراین مهم است كه دانش1111لوبارت، 

-تر به خالقیت در تفکر انسان را آغاز كردههای اخیر، محققان و روانشناسان و مربیان نگاهی عمیقدر سال (.2442، 80)ویلیامز

بسیاری، منافع فکری، آموزشی و توسعه استعداد مربوط به متفکران خالق را در افراد با همه  (.2440، 85بگتو و داو اند )پالكر،
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 81(. میلگرام و هونگ2441اندازه هستند )استرنبرگ، اندو امکانات و مزایا مرتبط با خالقیت تقریبا بیسنین مشخص كرده

ینی كننده بهتر دستاورد زندگی نسبت به اقدامات متعارف نمرات هوش یا ب( نشان دادند كه خالقیت ممکن است پیش1118)

ها عبارتنداز موفقیت آموزشی و روانشناسان مشاهده كردند كه سهم خالقیت در بسیاری از محیط مدرسه باشد. متخصصین

و  (1112) 81، راجرز(1118) 88(. مازلو1111، 81رهبری در محل كار، عملکرد روانی و رشد فکری و عاطفی )رانکو ،زندگی

( همگی اشاره كردند كه خالقیت به نفع توسعه انسانی، بهداشت روانی و خودشکوفایی است. اكثر افراد خالق 1112) 04گوان

گاهی اوقات به عنوان بهترین حالل مشکالت و نوآوران هستند، وقتی كه همه مسائل بین افراد به تالش فکری و هنری مربوط 

(. افراد خالق به طور فزاینده، یک عامل كلیدی در شکل دادن جامعه ما بوده و خواهند بود 2440ران، شود )پالكر و همکامی

تر از همیشه است تر و مشوق قوی(. در محل كار و خارج از محل زندگی ما، خالقیت نیرویی با ارزش2441، 01)فریدمن

های مختلف مرتبط است به نوآوری و موفقیت در انواع رشتهناپذیری خالقیت رسد به طور جدایی(. به نظر می2442 ،02)فلوریدا

 (. 2442، 08)كترال

 

 مطلوبیت اجتماعی

منظور از مطلوبیت اجتماعی، درک فرد از جامعه با توجه به خصوصیات سایر افراد است. مطلوبیت اجتماعی شامل اعتماد به 

شوند فرد دركنار سایر اعضای جامعه ها باعث میگی آنها است كه همخوب بودن ذاتی دیگران و نگاه مثبت به ماهیت انسان

اندكه افراد بطوركلی سازنده هستند. افراد پذیرند به این درک رسیدهكه دیگران را میانسانی، احساس راحتی كند. كسانی

كنند كه از افراد مختلف تشکیل شده است و به یای كلی و عمومی درک مبرخوردار از این بعد، اجتماع را به صورت مجموعه

توانند ساعی و مؤثر باشند. این افراد دیگران به عنوان افراد با ظرفیت و مهربان، اعتماد و اطمینان دارند و باور دارند كه مردم می

عی، فرد نگرش مثبت و كنند. در مطلوبیت اجتمادیدگاه مطلوبی دربارة ماهیت انسان دارند و با دیگران احساس راحتی می

های خود را هایی كه دارد، همة جنبهها و ناتواناییاش دارد و با وجود ضعفاحساس خوبی نسبت به خودش و زندگی گذشته

 (.2440، 00پذیرد )كیز و شاپیرومی

كه بیانگر نظرات یک نظام اجتماعی گسترده اندمطلوبیت اجتماعی را دیدگاه مرجعی تعریف كرده (1181) 05ساپ و هارود

های عمومی ( تحت عنوان گروه1155ن این نوع تعریف از پذیرش اجتماعی را باید به نظرات شیبوتانی )های آغازیباشد. ریشه

های مرجع هستند. اولی نوع ی دو دسته از گروه(، این مفهوم تکمیل یافته1181مرجع نسبت داد. بر طبق نظر ساپ و هارود )

گیری و ثبات كنند و دومی نوع هنجاری آن كه برای شکلفاده میكه افراد در آن برای ارزیابی یک رفتار خاص استایمقایسه

های هدف آن رفتار تعریف ( مطلوبیت اجتماعی را به جایگاه و اعتبار یک رفتار در بین گروه2444) 01رفتار كاربرد دارد. آدامز
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در تعریفی دیگر، مطلوبیت اجتماعی را نبود مانع و مخالفت برای اجرای یک سیستم تعریف  (2440) 01كرده است. وندروال

( چگونگی مطلوبیت اجتماعی را میزان درجه ارزیابی مثبت یا منفی از یک 2441) 08ت. اریکسون، گارویل و نوردلوندنموده اس

معتقد هستند كه تعاریف ارائه شده در خصوص این  (2448) 01اند. از سوی دیگر اسچاد و اسچالگموضوع خاص تعریف كرده

یت و میزان مطلوبیت را از یکدیگر جدا موضوع، دو واژه مطلوب تر بهموضوع با یکدیگر متناقض هستند. این دو در یک نگاه دقیق

توان دو معنا استنباط كرد. نخست نگرشی اند. بدین شکل كه از مطلوبیت میدانسته و برای هر یک معنای خاصی قائل شده

مثبت و تأییدگونه به سوی یک موضوع خاص و معنای دوم كه عبارت است از مطابقت رفتار با اهداف كالن و عینی سیستمی 

اند. در واقع مطلوبیت نوعی ر است اجرا گردد. این دو اولی را مطلوبیت نگرشی و دومی را مطلوبیت رفتاری معنا نمودهكه قرا

رفتار به شکل كنش و واكنش نسبت به یک هدف خاص و میزان مطلوبیت نگرشی است تأییدی به سوی یک هدف خاص. 

 اند.ف برای مطالعه خود استفاده كرده( از همین تعری2414) 54محققین دیگری نیز از جمله شویتما

رود. در این مقطع سنی نیاز به تعادل های نوجوانی مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار میسال

ن ترییابی، از مهمهای اجتماعی الزم در دوستهیجانی و عاطفی، خودآگاهی، برقراری روابط سالم با دیگران، كسب مهارت

كنند. اگر ها همیشه مطابق با نظرات و اعتقادات خود صحبت می(. گروهی از انسان1811نیازهای نوجوانان است )شعاری نژاد، 

دهند، در عقاید خود ثابت قدم هستند و تحت هر شرایطی ها در مورد موضوعی سؤال شود با صداقت به سئواالت پاسخ میاز آن

(. گروهی دیگر 1880ها طرد اجتماعی به دنبال داشته باشد )گنجی، های آنحتی اگر پاسخدهند. پاسخ یکسان به سؤاالت می

دهند كه ها در مورد موضوعی سؤالی شود به نحوی پاسخ میزنند كه مورد تایید دیگران قرار بگیرند، اگر از آنطوری حرف می

با قواعد و هنجارهای اجتماعی سازگاری نشان دهند و كنند كنند دیگران دوست دارند آنطور پاسخ داده شود. سعی میفکر می

نامند. بنابراین از طرد اجتماعی در امان بمانند. حرف زدن و رفتاركردن مطابق انتظارات دیگران را مطلوبیت اجتماعی می

قرار دارند كه مطلوبیت اجتماعی همانند یک پیوستاری است كه در یک انتهای آن مطلوبیت اجتماعی خیلی باال، یعنی افرادی 

نظرات و تجربیات خود را در مصاحبه ها و پاسخگویی به سئواالت تغییرشکل می دهند و در انتهای دیگر مطلوبیت اجتماعی 

 (. 1880دهند )گنجی، شود كه به هیچ وجه نظرات و تجربیات خود را تغییرشکل نمیپائین یعنی افرادی ر ا شامل می

 

 سوابق تحقیق

 در گاردنر چندگانه های هوش از یک هر مبنای بر شده طراحی محتوای ( در پژوهشی با عنوان تأثیر1815) اللهیبدیعی و فرج

نفر( و  84آموز در دو گروه كنترل )دانش 14تركیبی با بررسی و  درآموزش هنرستانی، آموزاندانش یادگیری بر تعاملی، حیطه

های مبتنی بر در روش مبتنی بر هوش زبانی معنادار بود ولی در روشنفر( نشان دادند تفاوت یادگیری دو گروه  84آزمایش )

نژاد، كجباف، مظاهری، طالبی ها یکسان بود. ربیعیجسمانی معنادار نبود و میزان اثربخشی آن -فردی و حركتیبین های هوش

-داره و پیشرفت تحصیلی دانش( در پژوهشی با عنوان آموزش مبتنی بر نظریه هوش چندگانه گاردنر بر خودپن1810و عابدی )

آموزان پسر نارساخوان نشان دادند كه این آموزش موجب بهبود نفر از دانش 04آموزان پسر نارساخوان با بررسی و مقایسه 

( در پژوهشی با عنوان تاثیر 1818اللهی )آزمون شده است. بدیعی و فرجی پسخودپنداره و پیشرفت تحصیلی آنان در مرحله
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 14آموزان با بررسی و فردی گاردنر بر یادگیری دانشفردی و بروندرون های هوشترونیک ساخته شده بر اساس محتوای الک

نفر( نشان دادند كه گروه آموزش دیده با برنامه الکترونیک مبتنی بر  84نفر( و آزمایش ) 84آموز در دو گروه كنترل )دانش

تری داشتند. اما بین گروه آموزش دیده با برنامه الکترونیک مبتنی بر فردی، نسبت به گروه كنترل یادگیری بههوش درون

( در پژوهشی با عنوان 1812اللهی و بدیعی )فردی و گروه كنترل تفاوتی از نظر میزان یادگیری یافت نشد. فرجهوش درون

 -های زبانی و منطقینی بر هوشای تأثیر آموزش با رویکردهای یادگیری تركیبی مرسوم و یادگیری تركیبی مبتبررسی مقایسه

نفر در دو گروه نشان دادند كه افزایش  14آموزان هنرستانی با بررسی و مقایسه ریاضی گاردنر بر پیشرفت تحصیلی دانش

-دیده به روش یادگیری تركیبی مبتنی بر هوش زبانی به طور معنیآزمون در گروه آموزشآزمون، نسبت به پیشنمرات پس

( در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی راهبرد 1812گروه كنترل بیشتر بوده است. عبدی، سلیمانی و رضایی )داری نسبت به 

چندگانه و روش تدریس سنتی بر پیشرفت یادگیری و نگرش به یادگیری در درس زبان  های هوشتدریس مبتنی بر نظریه 

آموزانی كه در نفر( نشان دادند كه دانش 82فر( و آزمایش )ن 21دانشجو در دو گروه كنترل ) 11انگلیسی با بررسی و مقایسه 

چندگانه قرار داشتند هم پیشرفت یادگیری بیشتری داشتند و هم نگرش به  های هوشگروه راهبرد تدریس مبتنی بر نظریه 

زش واحد فعالیت بر ( در پژوهشی با عنوان مقایسه اثربخشی آمو1812ها بهبود یافته بود. بیابانی )درس زبان انگلیسی در آن

اساس تدریس مبتنی بر هوش چندگانه با روش گروه نمونه بر عملکرد یادگیری آموزش طرح های كار كودكان پیش دبستانی 

ساله نشان داد كه بین دو متغیر آموزش بر اساس هوش چندگانه و گروه نمونه تفاوت  1و  5كودک  04با بررسی و مقایسه 

دهند، ولی آموزش به شیوه هوش چندگانه موثرتر از روش گروه عملکرد یادگیری را افزایش می داری وجود دارد. هر دومعنی

نمونه است. در سطوح شناختی عملکرد یادگیری بین كودكان گروه آزمایش و گروه كنترل تفاوت معناداری وجود داشت و 

نسبت به كودكان گروه كنترل نتایج بهتری كودكان كه بر اساس هوش چندگانه آموزش دیده بودند در سطح دانش و فهمیدن 

كسب كردند. همچنین از نظر ابعاد رشدی )جسمی، اجتماعی، زبانی و عاطفی( عملکرد یادگیری بین كودكان گروه آزمایش و 

گروه كنترل تفاوت معناداری وجود داشت و كودكان كه بر اساس هوش چندگانه آموزش دیده بودند در همه ابعاد رشدی 

 كودكان گروه كنترل به صورت معناداری نتایج بهتری كسب كردند.نسبت به 

( در پژوهشی با عنوان مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر نظریه 1814عبدی، نوروزی، ملکی و ابراهیمی قوام )

ایی با بررسی چندگانه و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری در درس علوم پایه پنجم ابتد های هوش

آموزانی كه در گروه نفر( نشان دادند كه دانش 28چندگانه ) های هوشنفر( و  28آموز در دو گروه سنتی )دانش 58و مقایسه 

چندگانه قرار داشتند هم پیشرفت تحصیلی بیشتری داشتند و هم نگرش به یادگیری  های هوشراهبرد تدریس مبتنی بر نظریه 

( در پژوهشی با عنوان تاثیر آموزش مبتنی بر 1814نژاد و حقانی )حسینبود یافته بود. نیرو، حاجیها بهدر درس علوم در آن

در دو گروه  04آموزان اول دبیرستان با بررسی و مقایسه چندگانه گاردنر بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش های هوشنظریه 

افزاید. به عبارتی دیگر نتایج پژوهش موزان در ریاضی را میآچندگانه گاردنر مهارت دانش های هوشنشان دادند كه آموزش 

 -آموزان با هوش منطقیهای چندگانه، دانشهای برخاسته از هوشجویی از دیگر ابزارها و روشها نشان داد با احیاء و بهرهآن

( 1881نطقی بپردازند. شرقی )ریاضی، به حل مسایل ریاضی و م -توانند همپا با هوشمندان باالی منطقیریاضی پایین نیز می

آموزان در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه هوش چندگانه گاردنر بر عملکرد تحصیلی خواندن دانش

نفر در دو گروه نشان داد كه آموزش مبتنی بر نظریه هوش  08نارساخوان پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان با بررسی و مقایسه 

آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان تاثیر معناداری دارد و بر عملکرد تحصیلی خواندن دانشچندگانه گاردنر 
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( در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش 1888گردد. رضایی )آموزان گروه آزمایش میموجب بهبود عملکرد خواندن در دانش

آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی دختر پایه سوم تحصیلی دانشهای چندگانه گاردنر بر میزان عملکرد ریاضی بر اساس هوش

آموزان با ناتوانی آموز نشان دادند كه این آموزش موجب بهبود نمرات دانشدانش 02ابتدایی اصفهان با بررسی و مقایسه 

خشی آموزش ( در پژوهشی با عنوان بررسی اثرب2411) 51آزمون شده است. مادكور و محمدی پسیادگیری در مرحله

آموزان دختر و آموزان با بررسی و مقایسه دانشچندگانه بر انگیزه و توانایی زبانی د انش های هوشراهبردهای مبتنی بر نظریه 

چندگانه بر انگیزه و توانایی زبانی تاثیر  های هوشپسر در دو گروه آزمایش و كنترل نشان دادند راهبردهای مبتنی بر نظریه 

( در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش 2415شود. احمد و همکاران )ها میموجب بهبود آن معناداری دارد و

آموز در دو گروه دانش 18آموزان با بررسی و مقایسه چندگانه بر انگیزه تحصیلی دانش های هوشراهبردهای مبتنی بر نظریه 

-چندگانه بر انگیزه دانش های هوشردهای مبتنی بر نظریه نفر( نشان دادند كه آموزش راهب 80نفر( و آزمایش ) 80كنترل )

( در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی راهبردهای مبتنی بر 2415) 52آموزان تاثیر معناداری دارد. ابیانوجو، آكوزیلو و جوزفین

نفر در دو گروه  10 آموزان دارای مشکالت یادگیری با بررسی و مقایسهچندگانه بر جذابیت و نگرش دانش های هوشنظریه 

چندگانه موجب افزایش جذابیت و ایجاد نگرش مثبت در  های هوشآزمایش و كنترل نشان دادند راهبردهای مبتنی بر نظریه 

( در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی راهبردهای مبتنی بر نظریه 2415شود. موسوی و احمدی )آموزان میاین دانش

نفر در دو گروه  51آموزان پایه دوم دبیرستان با بررسی و مقایسه حصیلی در درس ریاضی دانشچندگانه بر عملکرد ت های هوش

چندگانه گاردنر )طیف( بر عملکرد ریاضی  های هوشآزمایش وكنترل نشان دادند كه آموزش راهبردهای مبتنی بر نظریه 

شود. عبدی و همکاران موزان گروه آزمایش میآها در دانشآموزان تاثیر معناداری دارد و موجب بهبود این مهارتدانش

چندگانه بر پیشرفت تحصیلی  های هوش( در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مبتنی بر نظریه 2418)

نفر( نشان دادند كه آموزش  24نفر( و آزمایش ) 24آموز در دو گروه كنترل )دانش 04آموزان با بررسی و مقایسه دانش

( در 2410) 58بوساری آموزان تاثیر معناداری دارد.چندگانه بر پیشرفت تحصیلی دانش های هوشردهای مبتنی بر نظریه راهب

آموزان چندگانه بر عملکرد تحصیلی دانش های هوشعنوان بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مبتنی بر نظریه پژوهشی با 

نفر( نشان دادند كه آموزش راهبردهای  14نفر( و آزمایش ) 14روه كنترل )آموز در دو گدانش 124معلول با بررسی و مقایسه 

( در 2412آموزان معلول تاثیر معناداری دارد. عابدی و رستمی )چندگانه بر عملکرد تحصیلی دانش های هوشمبتنی بر نظریه 

آموزان با بررسی ر تفکر خالق دانشچندگانه ب های هوشپژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مبتنی بر نظریه 

نفر( نشان دادند كه آموزش راهبردهای مبتنی بر نظریه  84نفر( و آزمایش ) 21آموز در دو گروه كنترل )دانش 51و مقایسه 

( در پژوهشی با عنوان بررسی 2411آموزان تاثیر معناداری دارد. آكوزا و اكبای )چندگانه بر تفکر خالق دانش های هوش

 15آموزان با بررسی و مقایسه چندگانه بر پیشرفت و نگرش دانش های هوشخشی آموزش راهبردهای مبتنی بر نظریه اثرب

 های هوشنفر( نشان دادند كه آموزش راهبردهای مبتنی بر نظریه  88نفر( و آزمایش ) 81آموز در دو گروه كنترل )دانش

( در پژوهشی با عنوان 2448) 50اری دارد. دوگالس، بورتون و ریسهآموزان تاثیر معنادچندگانه بر پیشرفت و نگرش دانش

آموزان پایه هشتم با بررسی چندگانه بر پیشرفت تحصیلی دانش های هوشبررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مبتنی بر نظریه 

                                                           
51 . Madkour & Mohamed 
52 . Obianuju, Akuezuilo & Josephine 
53 . Busari 
54 . Douglas, Burton & Reese 
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ادند كه این نوع آموزش نفر( با رعایت تساوی جنسیتی نشان د 21نفر( و كنترل ) 28نفر در دو گروه آزمایش ) 51و مقایسه 

 شود.آموزان میموجب بهبود پیشرفت تحصیلی دانش

 

 روش شناسی تحقیق

 .باشد میپژوهش حاضر از نظر هدف كمی كاربردی و از نظر روش پژوهش در دسته روش مورد استفاده توصیفی 

 تحقیق كاربردی

ات بنیادی فراهم شده است، برای رفع نیازمندی های در روش كاربردی، محقق با استفاده از معلوماتی كه به واسطه ی تحقیق 

بشر و بهبود سازی ابزارها، روش ها و اشیا و الگوها در جهت توسعه ی رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان اقدام می 

توسعه ی دانش نماید. هدف اساسی در تحقیقات كاربردی، دستیابی به پیامدهای علمی، پیدا كردن راه حل برای مسائل واقعی، 

كاربردی در یک زمینه خاص و ابداع و اختراع وسایل و روش ها برای انجام كارهای علمی است. لذا این تحقیقات به روش 

میدانی صورت می گیرد كه در آن محقق برخالف تحقیقات آزمایشگاهی، پژوهش خود را در موقعیت های واقعی و با نمونه 

 (1888، های بزرگ انجام می دهد )حافظ نیا

 

 تحقیق توصیفی

با توجه به مطالب فوق، بیشتر تحقیقاتی كه در علوم انسانی انجام می گیرند، از نوع توصیفی هستند. تحقیق توصیفی شامل 

مجموعه روش هایی است كه هدف آن ها توصیف و تشریح شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. این روش، وضع موجود را 

 (.1888صیف منظم وضعیت فعلی پدیده ها می پردازد )حافظ نیا، بررسی می كند و به تو

 

 بحث

های افزایی مبتنی بر نظریه هوش چندگانه گاردنر بر انگیزش تحصیلی و مولفهنتایج حاصل از پژوهش نشان داد كه روش هوش

شود. این یافته با ش تحصیلی میانگیزشی( تاثیر معناداری دارد و موجب بهبود انگیزآن )انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی

( كه در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مبتنی بر نظریه 2415نتایج پژوهش احمد و همکاران )

نفر( و آزمایش  80آموز در دو گروه كنترل )دانش 18آموزان با بررسی و مقایسه چندگانه بر انگیزه تحصیلی دانش های هوش

آموزان تاثیر معناداری دارد، چندگانه بر انگیزه دانش های هوشدادند آموزش راهبردهای مبتنی بر نظریه  نفر( نشان 80)

های آن )هوش افزایی مبتنی بر نظریه هوش چندگانه گاردنر بر هوش هیجانی و مولفههمخوان است همچنین روش هوش

لی( تاثیر معناداری دارد و موجب بهبود كلی هوش هیجانی فردی، سازگاری، مقابله با فشار و خلق كفردی، هوش میاندرون

های آن )سیالی، بسط، ابتکار آموزان و مولفهافزایی مبتنی بر نظریه هوش چندگانه گاردنر بر خالقیت دانشروش هوششود. می

( كه 2412عابدی و رستمی ) شود. این یافته با نتایج پژوهشپذیری( تاثیر معناداری دارد و موجب بهبود خالقیت میو انعطاف

آموزان با چندگانه بر تفکر خالق دانش های هوشدر پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مبتنی بر نظریه 

نفر( نشان دادند آموزش راهبردهای مبتنی بر  84نفر( و آزمایش ) 21آموز در دو گروه كنترل )دانش 51بررسی و مقایسه 
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افزایی مبتنی بر آموزان تاثیر معناداری دارد، همخوان است. همچنین روش هوشندگانه بر تفکر خالق دانشچ های هوشنظریه 

 شود. نظریه هوش چندگانه گاردنر بر مطلوبیت اجتماعی تاثیر معناداری دارد و موجب بهبود كلی آن می

 

 نتیجه گیری 

افزایی میتنی بر نظریه گاردنر با شناسایی د كه در روش هوشكر اشاره نکته چند به توانمی پژوهش هاییافته تبیین در

كنند ها به خوبی عمل مییابد و در آن مهارتها افزایش میها، یک یا چند مهارت در آنآموزان و پرورش آناستعدادهای دانش

 فراهم هاتوانایی به شدن قائل ارزش و هاتوانایی از آنان آگاهی موجبات آموزاندانش به به موقع هایتقویت و بازخورد دریافت و

اجتماعی دارای ارزش و  ازلحاظرسند كه آموزان به این درک مییابد؛ و دانشمی افزایش آنان طریق خودباوری این از و شودمی

 یپذیرش و مطلوبیت اجتماع دارای كه كنند. افرادیاحترام هستند و از این طریق احساس مثبتی نسبت به خوشان پیدا می

 گیریتصمیم كنند، تواناییمی پیدا زندگی و خود به نسبت مثبتی ارزیابی و دریافت بازخورد از دیگران، نگرش با هستند بهتری

 با تا كندمی كمک آموزاندانش به دارا بودن از پذیرش و مطلوبیت اجتماعی شناخت و رفتار افکار، احساسات، مدیریت و درست

 بنگرند مثبت دید با هاسختی و مشکالت به و نموده تصحیح را خود افکار و بتوانند باشند داشته مدارمسئله یمقابله مشکالت

 دهد. همچنین افزایش را هاآن شادكامی شده، دیگران و خود به نسبت فرد دیدگاه باعث تغییر تواندمی اندیشی مثبت این كه

-می اجتماعی فراهم روابط بهبود برای را زمینه ارتباطی سایلم حل در افراد هایتوانمندی افزایش دلیل به پذیرش اجتماعی

 تغییری خود نوعی تواندمی برخورداری از پذیرش و مطلوبیت اجتماعی كلی طور شود. بهمی احساسات افزایش به منجر و كند

شود می باعث را انگیزش شافزای و زندگی از رضایت نتیجه در و بهتر عملکرد زندگی، اهداف در تنظیم با كه كند ایجاد فرد در

پذیرد. در واقع درک اینکه كه این امر به دلیل شناسایی درست و دقیق استعدادهای فرد با استفاده از روش طیف صورت می

فرد دارای استعدادی است و به موجب وجود این استعداد در جامعه و بین اعضای خانواده و دوستان دارای ارزش و احترام بوده، 

افزایی مبتنی بر تظریه گاردنر مقدور ز احساس مثبت در وی خواهد شد كه این امر به دلیل استفاده از روش هوشموجب برو

 باشد.می
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Abstract  
Education in every human society is a necessary tool for human progress and empowerment. The major 

objective of education is preparing students for a useful life in society and higher education. The most significant 

purpose of education is establishing a context for the comprehensive growth of the individual and educating 

healthy, efficient, and responsible humans to play a role in their individual and social lives. Since students are 

considered one of the basic pillars of the educational system in every country, considering this group in terms of 

education results in more prosperity in society. Nevertheless, few students who enter the educational system can 

flourish their talents and succeed in this regard. The present study aimed to investigate the effect of education 

based on Gardner's theory of multiple intelligences on emotional intelligence, educational motivation, social 

acceptance, and students' creativity. This study was applied-quantitative in terms of objective and descriptive in 

terms of research method. Based on the results obtained from the research literature and previous studies related 

to the present study, the effect of education based on Gardner's theory of multiple intelligences on emotional 

intelligence, educational motivation, social acceptance, and students' creativity was studied and its effect was 

confirmed. 
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