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 چکیده

دختر دوره متوسطه  آموزانهوش چندگانه گاردنر در دانش  بر اساسیادگیری  راهبردهای بینی پیش  هدف از پژوهش حاضر

دختر مقطع متوسطه  آموزانجامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش  .باشد میتحقیق از نوع همبستگی  روش دوم بود.

 244و حجم نمونه بر اساس فرمول تاباچنیک و فیدل برابر با  1318-1311تحصیلی  در سالشهر تهران  12دوم در منطقه 

راهبردهای یادگیری کرمی  ی پرسشنامهپژوهش شامل دو اطالعات در این  آوری جمع ابزار نفر از افراد جامعه آماری بود.

رگرسیون و همبستگی ( بود. فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون 1181چندگانه گاردنر ) های هوش( و پرسشنامه 1381)

مورد  آموزانپیرسون مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی نتایج در کل نشان داد بین تمامی ابعاد هوش چندگانه گاردنر دانش 

وجود دارد و هوش  داری معنیهمبستگی  آموزانیادگیری فراشناختی دانش  راهبردهایو  یادگیری شناختی  راهبردهایارزیابی 

کند و با توجه به ضریب  بینی پیشدختر را  آموزانیادگیری شناختی و فراشناختی دانش  راهبردهای تواند می    چندگانه گاردنر 

Rتبیین جدول )
درصد از  18و   یادگیری شناختی راهبردهایدرصد از واریانس  11ند توان می متغیرهاگفت که این  توان می (2

یادگیری شناختی ابعاد  راهبردهایدختر را تبیین کنند و در  آموزانیادگیری فراشناختی دانش  راهبردهایواریانس 

فضایی، بدنی –یادگیری فراشناختی ابعاد موسیقیایی، دیداری  راهبردهایجنبشی و در –فضایی و بدنی –موسیقیایی، دیداری 

 .اند شدهجنبشی و درون فردی با ضریب مثبت وارد معادله رگرسیونی –

 

 دختر دوره متوسطه دوم آموزانیادگیری، هوش چندگانه گاردنر، دانش  راهبردهایهایكلیدی:واژه
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 مقدمه

وانشناسی شناختی، به ویژه رویکرد سازنده نگر در یادگیری، دانش آموز نه به عنوان با افول روانشناسی رفتارگرایی و ظهور ر 

دریافت کننده محض اطالعات، بلکه به عنوان آفریننده ساختارهای شناختی خویش تلقی می شود. او باید ضمن دریافت 

زمان دهد و آنها را برای حل کردن مسائل اطالعات، انها را پردازش کند به تجربه های پیشین مرتبط سازد. آموخته هایش را سا

رویکردهای  بر اساسواقعی زندگی و انواع مسائل پیچیده در موقعیتهای تازه به کار ببرد. امروزه توجه به آموزش و پرورش 

را افزایش می دهد در خور توجه است. جنبش فرانوگرایی در آموزش به مشارکت  آموزانجدید که پیشرفت تحصیلی دانش 

و همچنین به اصل تفاوت های فردی و منعطف بودن زمان یادگیری اهمیت می دهد ودر چند دهه  آموزانن و دانش معلما

چندگانه هواردگاردنر، برگرفته از جنس فرانوگرایی، توانسته شرایط پیشرفت مناسبی را  های هوشگذشته کاربرد نظریه 

افزایش میزان مشارکت معلمان و خانوادها در فرآیند آموزش و  فراهم کنداین مسئله آموزاندرفرایتد یادگیری برای دانش 

 (.1311یادگیری را به دنبال داشته است )فضیلتی و رحیمی، 

(، طی تعریف 1114) 3است. پنتریچ 2اثرگذار باشد، عامل خودتنظیمی 1یکی از عوامل مهم که ممکن است در پیشرفت تحصیلی

فعال و سازمان یافته ای تعریف می کند که طی آن فراگیران، اهدافی را برای یاادگیری   نسبتاً جامع، این نوع یادگیری را فرآیند

 (.02441خود انتخاب کرده سپس سعی می کنند تا شناخت، انگیزش و رفتار خود را تنظیم، کنترل و نظارت نمایند )استفانو

را به عنوان ابزاری  1براین نظریه هوش چندگانهبنا؛ بیاموزند آموزانمعلمان به شدت راغب هستند تا مطالب را به همه دانش 

را موفق تر می سازد و به آنها کمک می کند که مطالب بیشتری بیاموزند. ویژگی اکثریت کالس  آموزانتلقی می کند که دانش 

می دهد  هوش چندگانه در اینجا بدان دلیل مهم است که به ما یاد یهنظر های درس، وجود برنده و بازنده های تحصیلی است.

با هوش هستند و فقط در شیوه باهوش بودن متفاوت هستند؛ بنابراین همه آنها پتانسیل الزم را دارند.  آموزانکه همه دانش 

را برای یادگیری و موفقیت افزایش می دهد و به بزرگساالن شیوه  آموزاناستفاده از نظریه هوش چندگانه، فرصت های دانش 

 (.2444، 0یشرفت حرفه ای و شخصی ارائه می نماید )هوئرها و روش های بیشتری برای پ

تقویت می کناد کاه عضاو چیازی      آموزاناز طریق تجارب یادگیری تحریک می شود که این حس را در دانش  3هوش وجودی

نند کمک می کنند تا احساس ک آموزان. روزنامه ها، مجالت و جوامع مجازی همگی به دانش باشد میبزرگتر از محیط اطرافش 

کماک مای کناد تاا      آماوزان متعلق به چیزی بزرگتر از خانواده یا کالس هستند. تجارب هنر مجازی و سفرهای علمی به دانش 

 آموزانبطورذهنی زیبایی و زشتی را همانطور که در دنیای فراتر از کالس وجود دارد، تجربه کنند. بالگ ها و ویکی ها به دانش 

تعامل باشند، سهیم باشند و حتی نظرات خاود را از طریاق تباادل آزاد اطالعاات در ماورد وب      اجازه می دهند تا با یکدیگر در 

سایت های تعاملی اصالح کنند. حتی تعامل برخط با مردم مهم از طریق تبادل آزاد اطالعاات در ماورد وبساایت هاای تعااملی      

اساتفاده از هاوش وجاودی را بهباود      تواند میها نیز اصالح کنند. حتی تعامل آنالین با مردم مهم از طریق آرشیو ها و مصاحبه 

 (.1311بخشد )زنگنه، 

                                                           
1
 educational achievement 

2
 self-regulation 

3
 Pintrich 

4
 Stefano 

5
 theory of multiple intelligences 

6
 Hoerr 

7
 existential Intelligence 
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و پیشارفت تحصایلی، رابطاه دارد. در واقاع خاودتنظیمی       1(، معتقد است که یادگیری خودتنظیمی، با انگیزش1113) 8بندورا

تونس و همکااران نشاان مای    کننده ی عملکرد تحصیلی است. نتایج تحقیقات بندورا،  بینی پیشتحقیقی در یادگیری، بهترین 

(. دانشاجویانی کاه   2444، 14دهد که باین خاودتنظیمی و پیشارفت تحصایلی رابطاه ی مثبات و معناادار وجاود دارد )میلار         

خودتنظیمی بیشتری دارند، مشکالت رفتاری کمتار و مهاارت هاای اجتمااعی مهام تاری را باه نماایش مای گذارناد، تعامال            

هاوش   بر اسااس  12یادگیری راهبردهای توان می(، از اینکه آیا 2440، 11ینسلر و همکارانکارآمدتری در مدرسه و گروه دارند )و

 کرد؟ بینی پیشدختر دوره متوسطه دوم  آموزاندر دانش  13چندگانه گاردنر

 

ادبیاتتحقیق

ای وابسته مدل پیشنهادی تحقیق شامل هوش چندگانه گاردنر به عنوان متغیر مستقل و راهبردهای یادگیری به عنوان متغیره

ای در مورد پیشینه و کاربردهای اصلی هریک مطالبی را  پردازیم و خالصه است. در این بخش به معرفی سه متغیر تحقیق می

 بیان خواهیم کرد.

 

14راهبردهاییادگیریخودتنظیمی
 

مفهومیادگیریخودتنظیمی

ری پردازشی تعریف می کند که با آن یادگیرنده (، یادگیری خودتنظیمی را به عنوان فرآیندی فعال و ساختا2442پنتریچ )

(. هم چنین نظریه 1383اهداف فعالیت های یادگیری، شناخت، انگیزه و رفتار خود را تنظیم و کنترل می کند )محمدامینی، 

 بر اساس(، برای رشد مدل یادگیری خودتنظیمی چهارچوب نظری مناسبی فراهم کرد که 1113اجتماعی بندورا ) -ی شناختی

، 11آن در هر فرد عامل های بافتی و رفتاری فرصت الزم را، برای کنترل یادگیری دانشجو، فراهم می کنند )نیکوس و جرج

2441.) 

10بندورا نظر مطابق
. از باشد می(، خودتنظیمی کاربرد توانایی ها و قابلیت های خود هدایتی، خودکنترلی و خودمختاری 1133) 

 .است مختلف رفتارهای و ها فعالیت در خودکارآمدی ی درباره افراد باور تأثیر نظر وی قابلیت های ذکر شده تحت

 باالتر اهداف به جهت دستیابی کارکردها و درونی، فرایندها وضعیت کنترل در روانی های کوشش عنوان ، بهخودتنظیمی

 مشارکت به را یادگیری در ی(، خودتنظیم1114) 18(. به طور کلی زیمرمن2411، 13والکر و )کول، لوگان است شده تعریف

 یادگیری فرآیند کردن بیشینه منظور یادگیری، به فرآیند در (فراشناختی و رفتاری، انگیزشی، شناختی نظر )از یادگیرنده فعال

 .نموده است اطالق

                                                           
8
 Albert Bandura 

9
 motivation 

10
Miller 

11
 Winsler et al 

12
 learning strategies 

13
 Gardner 

14
 Self-regulatory learning strategies 

15 - Nikos & George 

16 -Bandura 
17 -Cole, Logan & Walker 

18 Zimmerman 
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 ودتنظیمیسازد، گفته می شود. خ می بیشینه را یادگیری که گوناگون منابع از بهینه ی استفاده رفتار، به خودتنظیمی

 می کاهش را اضطراب و ترس و سازد می را بیشینه یادگیری که می شود اطالق انگیزشی راهبردهای فعال کاربرد انگیزشی، به

 تنظیمی خود و شود می مربوط (هستند تکالیف خاص )که شناختی فعال راهبردهای کاربرد به شناختی خودتنظیمی .دهد

 یادگیری را که شود می اطالق (هستند مدیریتی و نظارتی راهبردهای )که فراشناختی یراهبردها کاربرد فعال فراشناختی، به

 (.1311سازند )زاهد، رجبی و امیدی،  می بیشینه

 نقش بزرگساالن و تحصیلی کودکان، نوجوانان موفقیت در کلیدی عامل یک عنوان به خودتنظیمی مدیریت ی بنابراین، نحوه

 مرتبط سالمتی ارتقای با( و2448، 24؛ کاپرارا، فیدا، وسچیون، دل بوو، وسچیو و باربارانلی2442، 11والیانته و )پاجاراس دارد

 (.2441ویژه ای دارد )بندورا،  اهمیت سالمتی کنترل در و است

می  کسب خود فرایند یادگیری هدایت و طراحی، کنترل مهارت هایی برای دانشجو که معنی است یادگیری خودتنظیمی بدین

21ارزیابی را خود یادگیری کل فرایند است قادر و دارد تمایل رای یادگیریب و کند
، 22بیندیشد )بری آن مورد و در کند 

23بروکس و (. اسکراو1112
می  کنترل یادگیری شان و درك را، توانایی دانشجویان برای یادگیری در (، خودتنظیمی2444) 

 بنابر می کند. تبدیل و کارامد اثربخش یادگیرندگانی به را آن هاو  است مهم بسیار درسی مواد موفقیت در برای که دانند

که رفتارشان  دانشجویان است به موضوع آموزش این برای خودتنظیمی راهبرد یادگیری که گرفت نتیجه توان میتعاریف باال، 

زمان دهند که رفتارها و ند اثرهای رفتاری خود را بررسی کنند و محیط یادگیری خود را چنان ساتوان میآموختنی است و 

 (.2443تالش هایشان بازدهی بیشتری داشته باشد )زیمرمن، 

 های حیطه در (، معتقدند که یادگیری خودتنظیمی زمانی اتفاق می افتد که افراد به صورت فعال2440) 20دیبیکز و چاالوات

 در آموزاندانش  به ذهنی ی های نقشهاستراتژ .کنند مشارکت خودشان فرایندیادگیری در رفتاری و فراشناختی، انگیزش

 یادگیری برای مولد روانشناسی جور یک نگهداری درسی و مواد تکالیف، سازماندهی مهم بخش روی تکالیف، تمرکز توجیه

 (.1381نژاد،  کند )سبحانی می کمک

 نوعی را تنظیمی خود دگیرییا اجتماعی، راهبردهای – شناختی تئوری پردازان نظریه از عنوان یکی به (، نیز2444زیمرمن )

 آموزشی عوامل دیگر یا براساتید، والدین دانش و کسب مهارت برای که آن جای به دانشجویان آن در کرد، که تعریف یادگیری

 (.2441می کنند )نیکوس وجرج،  وهدایت را شروع خود های کوشش کنند، شخصاً تکیه

یادگیرنده از نظر رفتاری، انگیزشی، شناختی و فراشناختی در فرآیند به عبارت دیگر یادگیری خودتنظیمی به مشارکت فعال 

 (.1381یادگیری برای بیشتر کردن یادگیری اطالق می شود )سبحانی نژاد و عابدی، 

 :کرده اند مطرح خودتنظیمی یادگیری برای را زیر (، الگوی1112) 21پنتریچ و دی گروت

                                                           
19

 Pajares & Valiante 
20

 Caprara, Fida, Vecchione, Del Bove, Vecchio & Barbaranelli 
21

-Evaluation 
22

 -Berry 
23

 Schraw, Gregory, Brooks, David 
24

- Chalavat & Dibikez 
25

 - Pentrich & Dygroot 
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(.1332()كجباف،1992پنتریچودیگروت):الگوینظریهیادگیریخودتنظیمی1شکل

 هوشچندگانهگاردنر

گاردنر با استفاده از زیست شناختی تکاملی، انسان شناسی، روانشناسی، علوم اعصاب، روانسنجی، هنر و علوم انسانی یافته هایی 

ندی هوش ضروری هستند ارائه را ارائه می کند و قیاس های میان فرهنگی انجام می دهد تا هشت معیار را که جهت طبقه ب

کند. این معیارها عبارتند از: قابلیت تفکیک شدن با صدمات مغزی، سابقۀ تکاملی، عملیات عصب شناختی یا مجموعه ای 

عملیات عصب شناختی قابل شناسایی، قابلیت رمز گذاری با سیستم نمادی، تاریخچۀ رشدی متمایز، وجود دانشمندان، نوابغ و 

 (.1311دیگر، حمایت از سوی روانشناسان تجربی و تأیید از سوی یافته های روانسنجی )سیف،  افراد استثنایی

( مفهوم جدیدی از هوش را ارائه نمود. این مفهوم جدید باا مفهاوم پذیرفتاه شاده قادیمی کاه هاوش انساان را         1183گاردنر )

)تواناایی حال   )است، گاردنر هوش را به عنوان  سنجیده می شود، در تضاد کامل IQمفهومی خطی می دانست و با آزمون های 

(. گاردنر تعریف خود را 1111، 20مسائل که در یک یا چند موقعیت فرهنگی یا اجتماعی ارزشمند است(( تعریف می کند )چایل

یاا فرهنا    مورد بازنگری قرار داده و تعریف جامع و دقیق تری را از هوش ارائه نمود و تأثیری زیادی که جامعه  1111در سال 

روانی پردازش اطالعات که در یک محایط فرهنگای قابال     -)توانایی زیستی)بر آن دارد را آشکار ساخت. وی هوش را به عنوان 

به حل مسئله یا خلق محصول منجر شود کاه در آن فرهنا  ارزشامند اسات(( تعریاف مای کناد         تواند میفعال شدن است و 

 ظریه های جدید و قبلی در شکل زیر به روشنی مشخص است.(. تفاوت تعریف هوش بین ن1111)گاردنر، 

(،تلفیقسبکهاییادگیریو2004منبع:اسچوارت)/:مقایسهتعریفهوشازدیدگاهسنتیوجدید1جدول

 چندگانههایهوش

دیدگاهجدیدهوشدیدگاهسنتی

      هوش ثابت باود هاوش باه وسایله

 عدد اندازه گیری می شد

 هوش یک بعدی بود 

 وش بطور جداگانه انادازه گیاری   ه

 می شد

  و  آموزانهوش برای تفکیک دانش

موفقیات آن بکاار بارده     بینی پیش

 می شد.

 .هوش از قابلیت شکوفایی برخوردار است 

    هوش بطور عددی قابل سنجش نیست و در حال انجام کاار و فرایناد

 حل مسئله خود را نشان می دهد.

 ندگانه(هوش دارای جنبه های متعدد است )هوش چ 

     .هوش در بطن موقعیت های واقعی زندگی قابل انادازه گیاری اسات

هوش برای درك ظرفیت هاای بشاری و فهام شایوه هاای متعادد و       

ند بارای پیشارفت از آناان اساتفاده     توان می آموزانمتنوعی که دانش 

 کنند به کار گرفته می شود.

                                                           
26 -Cahill 
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 اشکالهوش

شفاهی-هوشزبانی

یت نسبت به زبان گفتاری و نوشتاری، توانایی برای یادگیری آنها و توانمنادی در اساتفاده از   شفاهی شامل حساس -هوش زبانی

 (.1111)گاردنر،  باشد میزبان بر تحقق اهداف خاص 

تعریف را بدان اضافه می کند که این هوش شامل تسهیل در بوجود آوردن مفاهیم زبانی اسات،   ین( ا2442نلسون ) -نیکلسون

)توانایی استفاده موثر از کلمات خواه به صورت شفاهی )ماثال از ساوی   )( این هوش را به عنوان 2443ران  )در حالی که آرمست

 داستان گو، خطیب یا سیاستمدار( یا به صورت نوشتاری )نمایشنامه نویس، ویراستار یا روزنامه نگار((( تعریف می کند.

داد که این هوش زبان مادری شما و شاید زباان هاای دیگار را بکاار مای      گاردنر همه تعاریف فوق را با افزودن این نکته تعمیم 

 (.2443، 23گیرد تا آنچه را که در ذهنتان هست و دیگران می فهمند بیان نماید )چسلی

 

ریاضی-هوشمنطقی

در رواباط   این هوش شامل توانایی برای استدالل نمودن به صورت استقرایی یا قیاسی، تشخیص و دستکاری الگوهاای انتزاعای  

(. این هوش را افرادی بکار می گیرند که موضوعات را بصورت علمی مورد بررسی قرار 181ص1111)وایت و همکاران،  باشد می

)توانایی نگهداری زنجیره ای از استدالل ها و تشاخیص الگوهاا   )( این هوش را به عنوان 2440(. هوئر )1111می دهند )گاردنر، 

 و ترتیب(( تعریف می کند.

 

فضایی-هوشدیداری

هوش فضایی به توانایی نشان دادن دنیای فضای درونی ذهن اشاره می کند؛یعنی شیوه ای که یک شطرنج باز یا یاک مجسامه   

( ایان هاوش را ))تواناایی خلاق عرضاه      1111(. گااردنر ) 2448، 28ساز با آ دنیای واقعی مشخص شده را نشان می دهد )شان 

 جهان و انتقال این بازنمایی ها به صورت ذهنی یا محسوس می داند. دیداری از -داشت های فضایی

 

ریتمیک-هوشموسیقایی

(. گااردنر و چامساکی هاوش    1111این هوش شامل مهارت در عملکرد، تصانیف و درك الگوهاای موسایقایی اسات )گااردنر،      

تشخیص آنها، بخاطر سپردن و نشاان و شااید    )توانایی فکردن به موسیقی یعنی توانایی شنیدن الگوها،)موسیقایی را به صورت 

دستکاری آنها(( تعریف می کنند. هوئر در این زمینه چنین می گوید که این هوش حساسایت نسابت باه ضارباهن ، ملاودی،      

نلسون این مطلب را بر آن افزود که این هوش شامل واکنش نسبت به کاربردهای احساسی ایان   -ریتم و طنین است. نیکلسون

 .باشد میوسیقایی عوامل م

 

                                                           
27 -Checley 
28 -Schunk 



 تیتربی علوم و روانشناسی مطالعات

 333-304، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

303 

 

حركتی-هوشجنبشی

حرکتی توانایی شما برای استفاده از بدن یا بخش هایی از آن مانند دست ها، انگشاتان و بازوهاسات کاه بارای      -هوش جنبشی

(. ایان هاوش شاامل    1113حل یک مسئله، درست کردن چیزی یا ایجاد نوعی محصول به کار گرفته میشود )گاردنر و چکلی، 

( ایان  2442نیلساون )  -ره وری از تمام یا بخشی از بدن و در دست گرفتن ماهرانه اشیاء تعریف می کناد. نیکلساون  استعداد به

 توضیح را می افزایند که این هوش شامل استفاده از بدن برای حل مسائل، شناخت اشیاء و رساندن ایده ها و احساسات است.

 

هوشمیانفردی

برای درك دیگران )یعنی مقاصد، انگیزه ها، عالئق، اهداف پنهان آنها( و در نتیجه کار کردن  این هوش نشان دهنده توانایی فرد

(. گاردنر هوش میان فردی را به عنوان یکی از مهمترین هوش ها می داناد و آن را تواناایی   1111موثر با دیگران است )گاردنر، 

متخصص بالینی، فروشانده یاا سیاساتمدار باشاید، ایان هاوش در       تلقی می کند که همه ما بدان نیازمندیم، اما اگر شما معلم، 

 اولویت است. هر کسی که با افراد دیگر سر و کار دارد باید در محیط میان فردی مهارت داشته باشد.

 

هوشدرونفردی

نین شاامل  . این هوش همچباشد میاین هوش شامل توانایی درك خویشتن )یعنی عالئق، ترس ها، و توانمندی های خویشتن( 

(. هوش درون فردی به داشتن شناخت از 1111استفاده از اطالعات موجود بطور موثر در تنظیم زندگی خود فرد است )گاردنر، 

خویشتن می پردازد؛ مثالً دانشتن اینکه کی هستید؟چکار می کنید یا می خواهید انجام دهید؟ چگونه نسبت باه اماور واکانش    

اجتناب می کنید و به سمت چه چیزهایی گرایش دارید و جذب می شوید. ما به سمت کسانی نشان می دهید، از چه چیزهایی 

کشیده می شویم که شناخت خوبی از خودشان دارند چون افراد به وابسته و پیچیده بودن تمایل ندارند. این افراد مایلناد آنچاه   

ند انجام بدهند. ولی می خواهند بدانناد  توان میزی را نند عمل کنند، بشناسند. همچنین می خواهند بدانند چه چیتوان میرا که 

 (.2443اگر نیازمند کمک باشند کجا باید بروند )چکلی، 

 

هوشطبیعتگرایانه

جدیدترین هوش رسمی نظریه گاردنر هوش طبیعت گرایانه، با طبیعت مرتبط می شود. این هاوش تواناایی تشاخیص و طبقاه     

(. هوش طبیعت گرایانه توانایی انساان بارای تشاخیص    2440ری یک محیط است )هوئر، بندی گونه های متعدد گیاهی و جانو

چیزهای جاندار )گیاهان، حیوانات( و حساسیت نسبت به ویژگی های دیگر طبیعت )ابر، تشکیل صخره ها( را مورد توجاه قارار   

و همچنان ادامه یافتاه اسات تاا در نقاش     می دهد. این توانایی برای گذشتگان ما ارزش آشکار داشته )شکارچیان و کشاورزان( 

های مانند )گیاه شناسی، سرآشپزی( به نقطۀ مرکزی تبدیل شده است. همچنین به نظر می رسد اکثر جامعه مفهومی ما دارای 

هوش طبیعت گرایانه هستند که ممکن است در تمایز قائل شدن میان اتومبیل ها، کفش های کتانی، انواع ساختنی ها و نظاایر  

نمود پیدا کند. نوع الگوی شناسایی ارزشمند در برخی علوم خاص نیز ممکن است از هوش طبیعت گرایانه سرچشمه بگیرد  آن

 (.2443)چکلی، 
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چندگانهگاردنرهایهوشویژگیهای

ائوم و همه افراد هر هشت هوش را با درجات مختلف دارا می باشند. این هوش ها از نظر شدت در هر فارد متفااوت هساتند. با    

کاه از   باشاد  مای همکاران این مطلب را بیان کردند که هر دانش آموز در هر کالس درس، مجموعه ای تمام هشت هوش را دارا 

 چندگانه را به شرح زیر توصیف کرده است: های هوش( ویژگی های 2443نظر میزان قدرت متفوات هستند. آرمستران  )

 دند: نظریه هوش چندگانه را از این جهت که باه توصایف مقولاه هوشای     تمام افراد از هر هشت مقولۀ هوشی بهره من

)شناخت نگار(( اسات و   )یک تئوری نمونه قلمداد کرد. نظریه هوش چندگانه یک نظریه  توان میخاصی می پردازد، ن

از افاراد باه    اعالم می دارد تمامی افراد دارای قابلیت های در هر یک از مقولۀ هوشی اند. البته این مقوالت در هر یک

گونه ای خاص بروز می یابد و به نظر می رسد تمام یا بیشتر این زمیناه هاای هوشای در برخای از افاراد، از ساطوح       

عملیاتی باالیی برخوردار باشد. بیشتر ما بین این دو حالت قرار داریم؛ یعنی در بعضی هوش ها کامالً رشد یافتاه، و در  

 برخی دیگرتقریباً رشد نیافته ایم.

   مقوله های هوشی معموال به شکل پیچیده با یکدیگر همکاری دارند: گاردنر معتقد است که هیچ نوع مقولۀ هوشی باه

تنهایی موجودیت نمی یابد )به جز در موارد بسیار نادر در نوابغ یا افرادی که آسایب دیادگی مغازی دارناد( و مقولاه      

ثال، برای تهیه یک وعده غذا نخست بایاد دساتورالعمل تهیاه    های هوشی همواره بر یکدیگر تأثیر می گذارند. برای م

آن را مطاله نمود )زبانی(، شاید الزم باشد آن را دو نیم کرد )منطقی ریاضی(، و فهرستی تهیه شود که تمامی اعضاای  

 خانواده از آن رضایت داشته باشند )میان فردی(.

  اینکه فردی در زمینۀ خاصای هوشامند تلقای شاود هایچ      برای هوشمندی در هر مقوله چندین راه وجود دارد: برای

بنابراین ممکن است فردی خواندن نداند، اما از هوش زبانی بااالیی برخاوردار باوده و    ؛ ویژگی استانداری وجود هندارد

قادر باشد داستان های ترسناك بگوید یا واژگان زیادی را بداند. نظریه هوش چندگاناه بار تناوع فاراوان روش هاایی      

ند استعدادهای خود را درون محدوده هوش ها و بین آنها نشاان دهناد   توان میید می کند که افرا به وسیلۀ آن ها تأک

 (.2443)آرمستران ، 

 ( حداقل هفت ویژگی قابل تمایز نظریه هوش چندگانه را به شرح زیر خاطر نشان کرده اند:2441بائوم و همکاران )

ف هوش در نظریه هوش چندگانه، صرف از نظر شاناخت مرساوم هاوش    تعری تعریفهوشبرمبنایهوشواقعی: .1

روانی برای پردازش اطالعات اسات کاه در محیطای فرهنگای بارای حال       -)هوش پتانسیل زیستی)صورت می گیرد؛ 

(. تعریاف  1111آن را فعاال کارد(( )گااردنر،     توان میمسئله یا ایجاد محصوالتی که در یک فرهن  ارزشمند هستند 

ریه هوش چندگانه، در حل مسئله و خلق محصول واقعی قرار می گیرد. برخالف دیادگاه مرساوم درباار     هوش در نظ

هوش در نظریۀ هوش چندگانه، در حل مسئله و خلق محصول واقعی قرا می گیرد. بارخالف دیادگاه مرساوم دربااره     

 د است.، نظریه هوش چندگانه بر مبنای شناخت عملکرد واقعی هوش افراIQهوش در تستهای 

تعداد زیادی هوش موجود است که هر کدام سیستم نماادی و شایوه هاای     دربارههوش:29دیدگاهكثرتگرایانه .2

که برای هر حل  -و پردازش اطالعات خاص خود را دارند. این با دیدگاه سنتی هوش، که هوش را امری کلی دانستن

 می داند، مغایرت دارد. -یچ اهمیتی نداردهر نوع مسئله ای بکار برده می شود و فعالیت و محدود  آن ه

                                                           
29-pluralistic 
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نظریه هوش چندگانه نه این مطلب را طرح می کند کاه هاوش از    هرهشتهوشیابیشترآنهاجهانیهستند: .3

. همه افاراد  اند شدهبیولوژی سرچشمه می گیرد. تا کنون هشت هوش که در همه فرهن  ها شناخته شده، شناسایی 

عمل این ویژگی به ما یادآوری می کند که هر دانش آموز حاضر در کالس درس  در ند.در تمای هوش ها استعداد دار

 مجموعه ای از هشت هوش را را دارد که در هر کدام میزان توانایی متفاوتی دارد.

به دلیل ارتباط دائم میان عوامال بیولاوژیکی و محیطای، قابال آماوزش       های هوش هوشهاآموزشپذیرهستند: .0

غییر و رشد می کنند. بر اساس نظریۀ هوش چندگانه، فرد برای استفاده از یک هوش، زماان بیشاتری   هستند؛ یعنی ت

را صرف می کند و هر چه آموزش و منابع بهتر باشند، افراد در آن محدوده با هوش تر می شوند. وقتای ایان ویژگای    

ر مقابل طبقه بندی یا حرف افراد بر اساس ند یاد بگیرند. این نظریه دتوان میاصلی را عمل کنیم، آنوقت همۀ کودکان 

 هوش خاص، قرار می گیرد.

هر چند نظریه هوش چندگانه این ادعا را مطرح می کند که مبنای بیولوژیکی برای هوش وجود دارد، اما این مطالاب   .1

ه هاوش  همه ما مستعد هوش هستیم. این کا  34را اظهار نمی کند که هوش صرفا ژنتیکی و ارثی است. از نظر ماهیت

افراد در رابطه با محایط   های هوشچگونه و تا چه حد خودش را نشان می دهد به میزان اهمیت تربیت بستگی دارد. 

توسعه یا تغییر می یابند. عوامل فرهنگی، اجتماعی و فردی، میزان و چگونگی تظاهر هر یک هوش خاص را مشاخص  

محیط و قصه گویی در محیط دیگر تعیین کننده باشد.  مثال دربار  هوش زبانی ممکن است نوشتن در یک؛ می کنند

کودکی که در محیط اول زندگی میکند و مادرش گزارشگر اسات و خاناه آنهاا پار از کتااب اسات، کاامپیوتر دارد و        

ابزارهای نوشتار در اطراف او وجود دارد ممکن است در مقایسه با کودکی کاه ایان حمایات هاای محیطای را نادارد،       

 (.2442، 31نوشتاری بهتری داشته باشد )اسمیتتوانایی های 

هیچکس بطور صرف از نظر موسیقی یا زبانی با هوش نیسات.   :باشدمیهرهوشدربرگیرندۀتواناییهایفرعی .0

با توانایی تصنیف آهن  های درست یا شنیدن و تشخیص بخش های نواختاه شاده باا     تواند میهوش موسیقایی فرد 

ن داده شود. در مورد هوش زبانی، توانایی ممکن است در زبان بیاان یاک شاعر، جماالت     آلت موسیقی در آوازی نشا

پایانی یک انیمیشن تظاهر پیدا کنند. این تمایزات موجود در هوش ها برای معلمان مهم هستند تا زمان فعالیت هاا و  

 (.2441ارزیابی های دانش آموزانشان را بخاطر داشته باشند )بائوم، 

هوش ها از نظر بیولوژیکی نسبتا مساتقل هساتند اماا     كیببایکدیگرعملمیكنندنهبتنهایی:هوشهادرتر .3

در هنگام تظاهرشان، در چارچوب یک محدوده یا رشته که ساختارهایی اجتماعی هستند با یکدیگر عمل مای کنناد.   

چیزی بایش از مبناای اتفااقی     یک محدوده فعالیتی ارزشمند و از نظر فرهنگی سازماندهی شده است که در آن افراد

(. برناماه نویسای کاامپیوتر،    1111شناسایی کارد )گااردنر،    توان میصرف مشارکت می کنند و با آن میزان مهارت را 

مکانیکی اتومبیل، باغبانی، عکاسی، تحقیق تاریخی، باستان شناسی چند مثال از محدوده ها هستند. هاوش هاا ماواد    

ئله یا تولید محصول بکار می بریم، محدوده یا رشته، زمیناه یاا محیطای اسات کاه      اولیه ای هستند که برای حل مس

 مسئله را تعریف می کند و هوش در ان کنار هم قرار می گیرند.

                                                           
30- nature 
31 -Smith 
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خاص در محدوده های بسیار بکار برده می شاوند.   های هوش هیچهوشیبهیکمحدودهخاصمقیدنمیشود: .8

هنر، قایقرانی، باغبانی و حتی جراحی نمودار می شاود. تواناایی فارد در یاک     در مورد هوش فضایی این توانایی ها در 

خود را در یک یا چند محدوده نشان دهد و در محدوده های دیگر نمود پیدا نکند. بارای نموناه    تواند میهوش خاص 

هنرمنداناه داشاته   برخی افراد که سطح توانایی فضایی باالیی دارند ممکن است توانایی یا عالقه انادکی باه محادوده    

 (.2441باشند )بائوم و همکاران، 

 

فرضیههاومدلتحقیق

به عنوان متغیر مستقل،  "هوش چندگانه گاردنر"دهد که در آن  مدل مفهومی تحقیق حاضر را نشان می 1شکل شماره 

ضر قصد دارد به بررسی به عنوان متغیر وابسته، بکار رفته است. با توجه به مدل فوق، تحقیق حا "راهبردهای یادگیری"

 های زیر در بانک ملت استان مازندران بپردازد: فرضیه

1فرضیهشماره دختر دوره متوسطه دوم  آموزانهوش چندگانه گاردنر در دانش  بر اساسیادگیری  راهبردهای بینی پیش:

نر )طبیعت گرا، موسیقیایی، مولفه های هوش چندگانه گارد بر اساسمولفه راهبردهای شناختی  بینی پیش:2فرضیهشماره

دختر دوره متوسطه  آموزانکالمی( در دانش -ریاضی، زبانی-فضایی، منطقی-جنبشی، دیداری-درون فردی، میان فردی، بدنی

 .دوم

 شماره 3فرضیه مولفه های هوش چندگانه گاردنر )طبیعت گرا،  بر اساسفراشناختی  راهبردهایمولفه  بینی پیش:

دختر  آموزانکالمی( در دانش -ریاضی، زبانی-فضایی، منطقی-جنبشی، دیداری-دی، میان فردی، بدنیموسیقیایی، درون فر

 دوره متوسطه دوم

:مدلتحقیق2شکل

 

روشتحقیق

گیریجامعهآماریوروشنمونه

حصیلی ت در سالشهر تهران  12دختر مقطع متوسطه دوم در منطقه  آموزانجامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش 

دراین پژوهش از روش نمونه گیری غیر تصادفی استفاده شد بعد از مراجعه حضوری محقفق به اداره آموزش و  بود. 18-11

شهرداری تهران معرفی گردید و در مدارس مذکور نیز سه  12پرورش شهر تهران و هماهنگی انجام شده دو مدرسه در منطه 

انتخاب گردید.: حجم نمونه بهینه  آموزانه سواالت پرسشنامه توسط دانش کالس توسط مسئولین مدرسه جهت پاسخگویی ب
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؛ برآورد حداقل حجم نمونه از روش تاباچنیک و فیدل استفاده شد یبرا .باشد مینفر  244برای پژوهش های از نوع همبستگی 

گاردنر بود که با توجه به  مولفه هوش 8ی مستقل متغیرهاکه در این تحقیق تعداد  N> 8M+50با توجه به روش فیدل  که

پرسشنامه توزیع و مبنای  244نفر بود که به منظور افزایش دقت و تعمیم پذیری بیشتر تعداد  110فرمول تعداد حداقل نمونه 

 کار آماری قرار گرفت.

 

ابزار

 پرسشنامه زیر تهیه می گردد: 2داده های مورد نیاز در این پژوهش با استفاده از 

 

ردهاییادگیری:پرسشنامهراهب

گویه است و شامل دو حوزه خارده   80( طراحی شده است. این ابزار دارای 1381پرسشنامه راهبردهای یادگیری توسط کرمی )

اسات، تاا نماره آن     1. این پرسشنامه بر اساس اینکه پیوستار پاسا  از صافر تاا    باشد میباورهای شناخت و باورهای فراشناخت 

 شده است. راهبردها بدست آید. طراحی

 :مولفههایپرسشنامهراهبردهاییادگیری2جدول

شمارهپرسشها راهبردها

 راهبردهای

 شناختی

 تکرار یا مرور

 

تکرار و مرور ویژه مطالب ساده و 

 پایه

81- 84- 30- 18- 01- 03- 33- 23- 20-3 

 13 -21 -31 -30 -11 -13 -03 -32 -30 -33 تکرار و مرور ویژه مطالب پیچیده

 بسط معنایی

بسط و گسترش معنایی ویژه تکالیف 

 ساده و پایه

08- 00- 04- 11- 18- 10- 0- 1 

بسط و گسترش معنایی ویژه تکالیف 

 پیچیده

31- 33- 34- 01- 13- 11- 01- 04- 22- 1 

 سازماندهی

سازماندهی معنایی ویژه تکالیف 

 پیچیده

12- 33- 20- 32 

الیف سازماندهی معنایی ویژه تک

 پیچیده

10- 03- 21 -13 -12-3 -2 

 راهبردهای

 فراشناختی

دانش و 

 کنترل خود

 11- 28- 30- 00- 10- 01- 02- 83 – 80 تعهد، نگرش و توجه

دانش و 

 کنترل فرایند

 0-8-14-11-11- 34 -02- 01-14- 00 – 01-38 برنامه ریزی

-21 -31-32 –38- 31-00 –31– 31 –82-81 ارزشیابی

10-1 

 24 - 08 -03 -80 نظم دهی
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شیوهنمرهگزاریپرسشنامه

گذاری  اند. برای نمره ها پراکنده شده گزاری پرسشنامه بدین صورت است که سؤاالت مربوط به راهبردهایش بین ماده شیوه نمره

ا توجه به اینکه پیوستار پاس  شوند و ب های مربوط به هر راهبرد جمع و تقسیم بر تعداد می راهبردها پاس  داده شده به گزینه

کنیم تا نمره آن راهبردها بدست آید. تقسیم می 1ضرب و بر  144است، عدد بدست آمده را در  1از صفر تا 



رواییوپایاییپرسشنامه

فکار مای کنایم    اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما  

( برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شاده اسات. بادین    1381(. در پژوهش کرمی )1314)سرمد و همکاران، 

نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است در نتیجاه ماواردی جهات اصاالح      صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب

 ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت. اعمال اصالحات در پارهپیشنهاد گردید و سرانجام پس از 

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار انادازه  -

( 1381(. در پاژوهش کرمای )  1314سرمد و همکااران،  گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد )

باه دسات آماده اسات و در      SPSSافزار ¬پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم

تاا   01/4هاای فرعای باین     نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد. ضریب آلفای محاسبه شده برای حیطاه 

گیاری   های طرح شده حیطاه ماورد نظار را انادازه     بود که هرکدام در سطح باالیی قرار داشتند و بیانگر آن است که سؤال 88/4

 کنند. می

 

(1939پرسشنامههوشچندگانهگاردنر)

 بار اسااس  سوال تهیه و تنظایم شاده اسات،     84( طراحی شده است. در قالب 1181پرسشنامه هوش چندگانه توسط گاردنر )

گویاه و در   84گزیناه ای در قالاب    1( به صورت 1( و خیلی زیاد )0(، زیاد )3(، متوسط )2(، کم )1طیف لیکرت از خیلی کم )

 طراحی شده است. باشد میگویه  14هشت مولفه که هر یک دارای 

 

مولفههایپرسشنامهوشیوهنمرهگزاریپرسشنامه

ماده ای پرسشنامۀ هوش چندگاناه   84ای است که فرد به سواالت نمرهش چندگانه نمره استاندارد هودر این پژوهش منظور از 

 هاای  هاوش زیر شماره گویه های مربوط به هر یک از مولفاه هاای هوشای، از پرساش ناماه سانجش        درجدول .دهدگاردنر می

 چندگانه درج گردیده است.

(1939شنامههوشچندگانهگاردنر):شمارهگویههایمربوطبههریکازمولفههایهوشیپرس3جدول

طبیعت

گرا
 موسیقیایی

درون

 فردی

میان

 فردی

-بدنی

 جنبشی

-دیداری

 فضایی

-منطقی

 ریاضی

-زبانی

 كالمی

8 3 0 1 0 3 2 1 

10 11 10 13 12 11 14 1 

20 23 22 21 24 11 18 13 
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32 31 34 21 28 23 20 21 

04 31 38 33 30 31 30 33 

08 03 00 01 00 03 02 01 

10 11 10 13 12 11 14 01 

00 03 02 01 04 11 18 13 

32 31 34 01 08 03 00 01 

84 31 38 33 30 31 30 33 

 

رواییوپایاییپرسشنامه

نفر از خبرگاان و متخصصاان، از جملاه اساتاد     3چندگانه، توسط  های هوشبررسی روایی صوری و محتوای پرسشنامه سنجش 

پرسشانامه باه طاور     24تعیین پایایی، تعاداد   یبرا نجام گرفت که اصالحات الزم در آن صورت پذیرفت.راهنما و استاد مشاور ا

از نمونه مورد مطالعه، توزیع شد و پس از تکمیل و جمع آوری آنها، اصالحات الزم صاورت   آموزاننفر از دانش  24تصادفی بین 

(. بارای  1380ه از روش دو نیمه کردن دقیق تار اسات )مولاوی،    گرفت. برای محاسبه قابلیت اعتماد از ضریب آلفای کرونباخ ک

 بخش های مختلف پرسشنامه استفاده شد که ضرایب در جدول زیر گزارش شده است.



 نتایجتحقیق

ها در قالب جدول شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی مربوط به متغیرهای مورد  های حاصل از پرسشنامه در بخش اول، داده

های توصیفی و با استفاده از آزمون آماری همبستگی  یافته بر اساسهای تحقیق  است. در بخش دوم، فرضیه نظر بررسی شده

 گیری واقع شدند. پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام تجزیه و تحلیل و مورد نتیجه

 

 آمارتوصیفی

مربوط به متغیرهای پژوهش، در قالب جداول  به منظور توصیف داده های حاصله، از شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی

 ذیل، استفاده شده است.

 

یادگیری(راهبردهاییوابسته)متغیرهاالف(

راهبردهاییوابسته)متغیرها:مقادیرمربوطبهشاخصهایتوصیفی)گرایشمركزیوپراكندگی(4جدول

موردارزیابیآموزاندانشیادگیریفراشناختی(راهبردهاییادگیریشناختیو

یوابستهمتغیرها  انحرافمعیار میانگین حداكثر حداقل تعداد 

11/180 341 82  244   یادگیری شناختی  راهبردهای  31/18  

یادگیری فراشناختی راهبردهای  244 04 282 00/100  31/01  
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ارائه شده    شهر تهران  12دبیرستانهای دوره دوم منطقه  دختر آموزاندانش یادگیری مقادیر جدول فوق در مورد راهبردهای 

با حداقل  11/180مورد ارزبابی  آموزاندانش   یادگیری شناختی راهبردهایاست. بررسی نتایج جدول نشان می دهد میانگین 

با حداقل  00/100ابی مورد ارزب آموزان. میانگین راهبردهای یادگیری فراشناختی دانش باشد می 341و حداکثر نمره  82نمره 

 .باشد می 282و حداکثر نمره  04نمره 

 

ب(هوشچندگانهگاردنر

:مقادیرمربوطبهشاخصهایتوصیفی)گرایشمركزیوپراكندگی(متغیرهایمستقل)هوشچندگانه5جدول

موردارزیابیآموزانگاردنر(دردانش

حداقل تعدادمولفههایهوشچندگانهگاردنر
حداك

 رث
 انحرافمعیار میانگین

 01/0 13/21 00 10 244 طبیعت گرا

 13/0 01/20 03 14 244 موسیقیایی

 32/1 31/21 00 10  244  درون فردی

 41/1 41/21 38 10 244 میان فردی

 01/1 08/21 04 10 244 جنبشی-بدنی

 01/1 01/20 38 10  244  فضایی-دیداری

 00/3 14/20 00 14 244 ریاضی-منطقی

 01/14 38/11 83 31 244 کالمی-زبانی

 

مقادیر مربوط به شاخص های توصیفی )گرایش مرکزی و پراکندگی( متغیرهای مستقل )هوش چندگانه گاردنر( در دانش 

ارائه شده است. بررسی نتایج جدول نشان می دهد میانگین بعد    شهر تهران 12دختر دبیرستانهای دوره دوم منطقه    آموزان

، بعد 00و حداکثر نمره  10با حداقل نمره  13/21هوش چندگانه گاردنر دختران دانش آموز مورد ارزبابی  گرای طبیعت

، بعد 00و حداکثر نمره  10با حداقل نمره  31/21 درون فردی، بعد 03و حداکثر نمره  14با حداقل نمره  01/20 موسیقیایی

، بعد 04و حداکثر نمره  10با حداقل نمره  03/21 جنبشی-بدنی، بعد 38 و حداکثر نمره 10با حداقل نمره  41/21 میان فردی

و حداکثر نمره  14با حداقل نمره  14/20 ریاضی-منطقی، بعد 38و حداکثر نمره  10با حداقل نمره  01/20 فضایی-دیداری

 .باشد می 83و حداکثر نمره  31با حداقل نمره  38/11 کالمی-زبانیو بعد  00

 



 تیتربی علوم و روانشناسی مطالعات

 333-304، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

311 

 

یآماراستنباط

با توجه به نتایج داده های استخراج شده از پرسشنامه ها و نتایج توصیفی حاصل از آنها جهت بررسی و آزمودن فرضیه های 

تحقیق از آزمون های آماری هبستگی پیرسون استفاده شده است. بنابر این، با استفاده از آزمون های مذکور تحلیل های 

 کیکی ذیال ارایه شده است.مربوط به هر یک از فرضیه ها به صورت تف

بررسیفرضیههایتحقیق

میبینیپیشدختردورهمتوسطهدومراآموزانیادگیریدانشراهبردهایفرضیهاصلی:هوشچندگانهگاردنر

 كند.

آموزانیادگیریشناختی،فراشناختیوهوشچندگانهگاردنردردانشراهبردهای:جدولهمبستگی6جدول

موردارزیابی



 یادگیریراهبردهای

 فراشناختیشناختی

داریمعنیسطحهمبستگیتعدادداریمعنیسطحهمبستگی تعداد

دنر
گار

ه 
گان

ند
 چ

ش
هو

د 
بعا

ا
 

 244 طبیعت گرا
**122/4 441/4 244 

**081/4 441/4 

 244 موسیقیایی
**013/4 441/4 244 

**031/4 441/4 

 244 درون فردی
**013/4 441/4 244 

**324/4 441/4 

 441/4 218/4** 244 441/4 320/4** 244 میان فردی

 441/4 010/4** 244 441/4 011/4** 244 جنبشی-بدنی

 441/4 120/4** 244 441/4 123/4** 244 فضایی-دیداری

 441/4 188/4** 244 441/4 131/4** 244 ریاضی-منطقی

 441/4 110/4** 244 441/4 133/4** 244 کالمی-زبانی

 

یادگیری شناختی و فراشناختی  راهبردهایبا هوش چندگانه گاردنر نتایج جدول همبستگی در خصوص رابطه بین مولفه های 

با هوش چندگانه گاردنر شهر تهران نشان می دهد بین کلیه مولفه های  12دختر دبیرستانهای دوره دوم منطقه  آموزاندانش 

درصد وجود دارد. با توجه به وجود  11همبستگی مثبت و معنی دار با اطمینان  ناختییادگیری شناختی و فراش راهبردهای

یادگیری  راهبردهای، تاثیر هوش چندگانه گاردنر بر تحقیقهمبستگی بین مولفه های تحقیق به منظور بررسی فرضیه های 

 باشد میر کدام از فرضیه های فرعی تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه سنجیده شد که نتایج حاصل پاس  ه  آموزاندانش 

به منظور بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل  اما؛ که در ادامه به تفسیر نتایج حاصل از آن پرداخته شده است

 .رگرسیون چند متغیر ابتداعاً مفرضات تجزیه رگرسیون بررسی گردید
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مفروضههایتحلیلرگرسیونچندمتغیری

ررسی مفروضه نرمال بودن توزیع تک متغیر مقادیر کشیدگی و چولگی، به منظور ارزیابی مفروضه همخطی بودن به منظور ب 

، به منظاور آزماون اساتقالل خطاهاا در باین متغیرهاای پایش باین، ارزش         33( و ضریب تحملVIF) 32عامل تورم واریانس

روضاه نرماال باودن توزیاع چناد متغیاری، از تحلیال        شاخص دوربین واتسون، به منظور ارزیابی برقراری یا عدم برقراری مف

و ترسیم منحنی توزیع آن و به منظور ارزیاابی همگنای واریاانس هاا نماودار      « 30(D) فاصله مهلنوبایس»اطالعات مربوط به 

 مورد بررسی قرار گرفت.31پراکندگی واریانس های استاندارد شده خطاها

( متغیرهای پژوهش را نشان می دهد. همچنین از دیگار  VIFریانس )کشیدگی، چولگی، ضریب تحمل و تورم وا 1-0جدول 

ی وابساته و مساتقل و شارط تصاادفی     متغیرهاا مفروضهای تحلیل رگرسیون فاصله ای با نسبی بودن مقیاس داده ها جهت 

 بودن توزیع داده ها بود که هر دو شرط جهت انجام تجریه رگرسیونی برقرار بود.

ریبتحملوتورمواریانسوشاخصدوربینواتسون)خودهمبستگی(:كشیدگی،چولگی،ض7جدول

كشیدگیچولگییتحقیقمتغیرها
ضریب

تحمل

تورمواریانس

(VIF)

دوربینواتسون

)خودهمبستگی(

ك
متغیر مال

 

(
ی

راهبردها
 

ی(
یادگیر

 

 -180/4 103/4  شناختی 
متغیر 

 مالك
 متغیر مالك متغیر مالك

 -388/4 111/4 فراشناختی
متغیر 

 مالك
 متغیر مالك متغیر مالك

ن
ش بی

متغیر پی
 

ش چندگانه گاردنر(
)هو

 

 42/1 111/4 -313/4 410/4 طبیعت گرا

یادگیری   راهبردهای) 08/4 

  ( شناختی 

یادگیری   راهبردهای) 43/1 

  فراشناختی( 

 40/2 080/4 32/1 001/4 موسیقیایی

 01/1 011/4 003/4 032/4 درون فردی

 38/2 011/4 -143/4 111/4 یان فردیم

-بدنی

 جنبشی
223/4 110/4- 031/4 03/1 

-دیداری

 فضایی
433/4 108/4 182/4 31/1 

-منطقی

 ریاضی
133/4- 321/4- 011/4 43/2 

 33/0 113/4 041/4 111/4 کالمی-زبانی

 

                                                           
32 variance inflation factor 

33 tolerance 

34 mahalanobis distance (D) 

35 standardized residuals  



 تیتربی علوم و روانشناسی مطالعات

 333-304، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

313 

 

 ± 2م از متغیرهای پژوهش خارج از محدود جدول فوق نشان می دهد که، شاخص های مربوط به چولگی و کشیدگی هیچ کدا

؛ 2443نتیجه گرفت که توزیع تک متغیری آن متغیرها نرمال است. الزم به توضیح است که گارسون ) توان میبنابراین ؛ نیست

 را نشانه نرمال بودن توزیع تلقی می کند. همچنین نتایج -2+ و 2( مقادیر چولگی و کشیدگی بین 2441به نقل از کالین، 

و کوچک تر از  1/4نشان می دهد که شاخص ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پژوهش به ترتیب بزرگتر از  1-0جدول 

دیدگاه مایر،  بر اساساست. این مطلب نشان دهنده آن است که پدیده همخطی بودن در متغیرهای پژوهش وجود ندارد.  14

باشد نشان دهنده هم  1/4و ارزش ضریب تحمل کمتر از  14باالتر از  ( ارزش عامل تورم واریانس2440گامست و گوارینو )

خطی بودن است. همانطور که بیان شد به منظور آزمون استقالل خطاها در بین متغیرهای پیش بین، ارزش شاخص دوربین 

 بینی پیشو جهت  08/4  یادگیری شناختی راهبردهای بینی پیشواتسون مورد بررسی قرار گرفت، ارزش شاخص مذکور جهت 

نشان دهنده  2( اعتقاد دارد که ارزش شاخص دوربین واتسون باالتر از 2440بود. فایلد ) 43/1یادگیری فراشناختی  راهبردهای

گفت مفروضه استقالل  توان میعدم استقالل خطاهاست. بر این اساس با توجه به ارزش شاخص دوربین واتسون محاسبه شده، 

ه های پژوهش برقرار است. به منظور ارزیابی برقراری یا عدم برقراری مفروضه نرمال بودن توزیع چند خطاها نیز در بین داد

و ترسیم منحنی توزیع آن استفاده شد. همچنان که در « 30(D) فاصله مهلنوبایس» متغیری، از تحلیل اطالعات مربوط به 

 ؛ وه شرکت کننده های در محدوده، پرت واقع نشده استدر نمودار باکس پالت مالحظه می شود، اطالعات مربوط ب 1-0شکل 

 .باشد میمفروضه نرمال بودن توزیع چند متغیری برقرار 

 

 گاردنر هوشچندگانه دانشراهبردهایفرضیهفرعیاول: ارزیابیآموزانیادگیریشناختیدر مورد رادختر

 میكند.بینیپیش

براساسدخترآموزاندانشیادگیریشناختیراهبردهایبینیپیش:آزمونتحلیلرگرسیونبهمنظور3جدول

هوشچندگانهگاردنر

متغیرمالک

(3)مدل
Beta T P <Rمتغیرهاپیشبین

2FDfP <

ی
راهبردها

 
ی 

یادگیر

ی 
شناخت

  

 442/4 10/3 20/11 مقدار ثابت

11/4 03/34 3 44/4> P 
 84/3 30/3 441/4 (X1) موسیقیایی

 X2 13/3 31/1 441/4)فضایی  - دیداری

 00/2 201/4 441/4 (X3)جنبشی  - بدنی

 Dependent Variable: راهبردهای شناختی 

 بینی پیشدختر را  آموزانیادگیری شناختی دانش  راهبردهای تواند می    همانطور که مشاهده می شود هوش چندگانه گاردنر 

یادگیری  راهبردهایدرصد از واریانس  11ند توان می متغیرهاگفت که این  توان می R2تبیین جدول کند و با توجه به ضریب 

فضایی و –ی هوش چندگانه گاردنر ابعاد موسیقیایی، دیداری متغیرهادختر را تبیین کنند و از بین  آموزاندانش   شناختی

 آموزاندانش   یادگیری شناختی  راهبردهایمعادله رگرسیونی وارد  00/2و  13/3، 84/3جنبشی با ضرایب مثبت و بتای -بدنی 

                                                           
36 mahalanobis distance (D) 
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دختر بر اساس هوش  آموزاندانش    یادگیری شناختی  راهبردهاینتایج فوق معادله رگرسیونی    با توجه به .اند شدهدختر 

  . باشد میزیل  به شکل  چندگانه گاردنر 

(3X)46/2(+2X)13/3(+1X)30/3+24/55=Y

 

رادخترموردارزیابیآموزانیادگیریفراشناختیدردانشراهبردهایدوم:هوشچندگانهگاردنرفرضیهفرعی

میكند.بینیپیش

بردخترآموزاندانشیادگیریفراشناختیراهبردهایبینیپیش:آزمونتحلیلرگرسیونبهمنظور9جدول

اساسهوشچندگانهگاردنر

Beta T P <Rهاپیشبینمتغیر(4متغیرمالک)مدل
2FDfP <

ی
راهبردها

 
ی 

یادگیر

ی
فراشناخت

 

 441/4 40/0 33/13 مقدار ثابت

18/4 02/31 0 44/4> P 
 24/0 02/14 441/4 (X1) موسیقیایی

 X2 83/2 81/1 441/4)فضایی  - دیداری

 12/2 40/1 441/4 (X3)جنبشی  - بدنی

     31/1 31/2 441/4 (X4)درون فردی 

 Dependent Variable: راهبردهای فرا شناختی 

 

 بینی پیشدختر را  آموزانیادگیری فراشناختی دانش  راهبردهای تواند می    همانطور که مشاهده می شود هوش چندگانه گاردنر 

Rکند و با توجه به ضریب تبیین جدول 
یادگیری  راهبردهایز واریانس درصد ا 18ند توان می متغیرهاگفت که این  توان می 2

فضایی، –ی هوش چندگانه گاردنر ابعاد موسیقیایی، دیداری متغیرهاو از بین دختر را تبیین کنند  آموزانفراشناختی دانش 

یادگیری  راهبردهایوارد معادله رگرسیونی  31/1، 12/2و  83/2، 24/0جنبشی و درون فردی با ضرایب مثبت و بتای –بدنی

دانش    یادگیری فرا شناختی راهبردهاینتایج فوق معادله رگرسیونی    با توجه به .اند شدهدختر  آموزاندانش   تی فرا شناخ

  . باشد میزیل  به شکل  دختر بر اساس هوش چندگانه گاردنر  آموزان



(4X)31/1(+3X)12/2(+2X)33/2(+1X)20/4+73/57=Y

 گیریبحثونتیجه

هوشچند اصلی: فرضیه گاردنر شناختیراهبردهایگانه دانشیادگیری شناختی فرا یادگیری راهبردهای و

 میكند.بینیپیشراآموزان

 آموزانیادگیری فرا شناختی با هوش چندگانه گاردنر دانش  راهبردهای  یادگیری شناختی و راهبردهاینتایج همبستگی بین 

یادگیری  راهبردهایمورد ارزیابی  آموزانابعاد هوش چندگانه گاردنر دانش دختر مورد ارزیابی نشان می دهد که بین تمامی 

از تجریه و  بینی پیشبه منظور  وجود دارد لذا داری معنیهمبستگی  آموزانیادگیری فراشناختی دانش  راهبردهایو  شناختی 

 راهبردهایو   یادگیری شناخت راهبردهایندتوان میتحلیل رگرسیون استفاده گردید نتایج نشان داد که هوش چندگانه گاردنر 

و راهبردهای یادگیری فرا   یادگیری شناختی راهبردهای بینی پیشکنند.  بینی پیشرا  آموزاندر دانش  یادگیری فرا شناختی 
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در  که باشد میدختر مورد ارزیابی توسط هوش چندگانه گاردنر پاس  هر کدام از فرضیات فرعی تحقیق  آموزانشناختی دانش 

(، کریمی، هادی وهاشمی 1310ادامه به بیان نتایج حاصل از آن پرداخته می شود. نتایج حاصل با نتایج فرامرزی، زارع وفتوت )

( با موضوع اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه گاردنر بر 1310( مطابقت دارد. در تحقیق فرامرزی، زارع وفتوت )1381)

، نتایج نشان داد برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه گاردنر بر میزان نمرات هوش آموزانش عملکرد هوش های چندگانه دان

بدنی، هوش درون فردی به جز هوش برون  -موزون، هوش جنبشی -زبانی، هوش موسیقایی -فضایی، هوش کالمی –تجسمی

بنابراین می توان نتیجه گرفت  (،P<0.01شرکت کننده تاثیر مثبت داشته است ) آموزانریاضی، دانش -فردی و هوش منطقی

. همچنین نتایج تحقیق هادی و باشد میموثر  آموزانکه بهبود مهاتهای هوش چندگانه بر عملکرد ذهنی و یادگیری دانش 

 آموزان( با موضوع بررسی رابطه هوش هشتگانه گاردنر با انتخاب رشته تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش 1381هاشمی )

 خالف است. لذا بر آموزانمیان برخی مقوله های هوشی، انتخاب رشته تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانش نشان دهنده ارتباط 

 در این نظریه اخیر سال چند اوست، در استعدادهای و هوش میزان از فرد تابعی هر یادگیری توانایی شد می تصور که گذشته

چون  چون هوشدر یادگیری، عوامل غیرذاتی عوامل کننده نقش تعیین وجود با که است گرفته قوت روانشناسان میان

 شوند. می قلمداد مهم رابطه این در نیز یادگیری راهبردهای

 شامل فضایی گفت هوش توان میهوش فضایی بر راهبردهای شناختی و فراشناخت  داری معنیدر تبیین رابطه مثبت و تاثیر 

 طور به دیداری اشیاء تغییر و تجسم و امور جزئیات انایی تشخیصخود، تو ذهن در دنیا فضایی های جنبه بازنمایی توانایی

بر جریانهای فکری، یادگیری، نحوه سازماندهی، ذخیره سازی و  تواند میباشد که  بعدی می سه تفکر توانایی همچنین و ذهنی

ود سطح تفکر و استدالل و به کارگیری اطالعات که سازهای راهبردهای شناختی و فراشناختی است تاثیر گذار باشد و با بهب

 آگاهی باعث رشد راهبرد یادگیری شناختی و فراشناختی در افراد گردد.

 گفت هر چند این هوش شامل توان میدر خصوص تاثیر مثبت هوش موسیقیایی در بهبود راهبردهای شناختی و فراشناختی  

 کنترل و دستکاری حتی و الگوها این سپردن بخاطر توانایی همچنین الگوها و شناسایی برای موسیقی ذهنی پردازش توانایی

 گاردنر نظر اساس اما بر باشد می موسیقی ج گذاری ار و موسیقیایی الگوهای بررسی و نقد آفریدن و در الگوها، مهارت این

فراشناخت ( 1113. از طرف دیگر بر اساس نظر فالول )دارد زبانی یا کالمی هوش با موازی ساختاری اغلب هوش موسیقیایی

همانند شناختی متاثر از خیلی از انواع فعالیتها نظیر ارتباط و اطالعات کالمی، استدالل کالمی، درك و فهم، نوشتن، یادگیری 

و هوش  باشد میزبان، دریافت، توجه، حافظه، حل مسأله، تفکر منطقی و اشکال گوناگونی از خود کنترلی و خودآموزی، 

 تاثیر گذار باشد. آموزانبروی شناخت و فراشناخت دانش  تواند میابعاد موسیقیایی با تاثیر بر این 

 گفت هوش توان میدر بهبود راهبردهای شناختی و فراشناختی  درون فردی همچنین در خصوص تاثیر مثبت هوش هوش 

 اینکه )دانستن باشد می زندگی بخش اثر هدایت خود و امیال و ها ها، انگیزه احساس از شدن آگاه توانایی شامل نفردی درو

 چیزی چه دارید، از احساسی اند، چه کدام هایتان هدف و چیست، آرزوها شما ناتوانی های و هستید، توانایی ها کسی چه

در هوشیاری افراد از  تواند میدهید لذا داشتن این ویژگی ها  می نشان واکنش چگونه شرایط مختلف در کنید، و می اجتناب

زیر بنای راهبرد تنظیم تفکرشان، قضاوتهای فرد از توانایی ها و محدودیتهایش به عنوان عوامل و  تفکرشان و ارزیابی و

 مورد ارزیابی گردید. آموزانفراشناختی موثر باشند. لذا بهبود در هوش درون فردی باعث بهبود راهبرد فراشناختی در دانش 

 شامل جنبشی -بدنی هوش گفت توان میختی و فراشناختی جنبشی بر راهبردهای شنا -بدنی و در خصوص رابطه مثبت هوش

 یا مسئله یک حل برای بدن تمامی یا قسمتی از استفاده اشیاء، توانایی با کردن و کار بدن حرکات از ماهرانه استفاده توانایی
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تی تاثیر گذار باشد دمبو بر ابعاد نظم دهی مرتبط به راهبردهای شناختی و فراشناخ تواند میلذا  .باشد فرآورده می یک تولید

( در این باره گفته است، یکی از ویژگی های یادگیرندگان موفق توانایی اصالح کردن راهبردهای شناختی غیرموثر خود 1110)

یا تعویض آنها با راهبردهای شناختی موثر است. لذا خود نظم دهی یکی دیگر از روشهای این راهبرد است و عبارت است از 

ای فراشناختی پایدار و بهسازی هایی که از سوی فراگیر در برابر بازخوردی های مربوط به خطاها عرضه می سازگارسازی ه

( لذا هوش فضایی و بدنی با 1383در نظریه یادگیری رشدنگر جستجو کرد )آقازاده واحدیان،  توان میگردد و ریشه های آن را 

در بهبود این راهبردهای دخیل  تواند مییش توانایی افراد در حل مسئله بهبود ویژگی ها و توانایی مرتبط با نظم دهی و افزا

 باشد.

 سازی دانش ذخیره و فراگیری، سازماندهی به یادگیری و عملکرد تحصیلی را بهبود داد و با بهبود این عوامل میزان توان میلذا 

ج حاصل در کل نشان داد با توجه به رابطه بین این آینده کمک کرد. نتای در آنها از برداری بهره سهولت نیز و ها مهارت و ها

برای  ویژه به اثر یادگیری یادگیرندگان منجر می شود. این افزایش به تدابیر این از استفاده راهبردها با هوش چندگانه

 خواهد بود. اند، چشمگیر مواجه یادگیری مشکالت با نحوی به که یادگیرندگانی



هوشچندگانه فرضیهفرعیاول: دانشراهبردهایگاردنر ارزیابیآموزانیادگیریشناختیدر مورد رادختر

 میكند.بینیپیش

 بینی پیشدختر را  آموزانیادگیری شناختی دانش  راهبردهای تواند می    همانطور که مشاهده می شود هوش چندگانه گاردنر 

Rکند و با توجه به ضریب تبیین جدول 
یادگیری  راهبردهایدرصد از واریانس  11ند توان می متغیرهاگفت که این  توان می 2

فضایی و –موسیقیایی، دیداریی هوش چندگانه گاردنر ابعاد متغیرهادختر را تبیین کنند و از بین  آموزاندانش   شناختی

نتایج حاصل با  .اند شدهدختر  آموزانیادگیری شناختی دانش  راهبردهایرگرسیونی با ضریب مثبت وارد معادله جنبشی -بدنی

( در 2411یادگیری شناختی مطابقت دارد. حاج هاشمی و همکاران ) راهبردهای( در بعد 2411نتایج حاج هاشمی و همکاران )

( و استفاده آنها از راهبردهای های یادگیری، به این EFLدبیرستانی ایران ) آموزانرابطه بین نمرات هوش چندگانه دانش 

ین دو متغیر هوش چندگانه و راهبردهای یادگیری، همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. عالوه بر این، نتایج رسیدند که ب

مشخص شد که بین هوش چندگانه و انواع مختلف راهبردها، همبستگی مثبت وجود دارد. بیشترین همبستگی بین راهبردهای 

 توان میی شناختی مشاهده شد. در تبیین نتایج فوق فراشناخت و هوشهای مختلف و پس از آن جبران خسارت و راهبردها

با توجه به اینکه راهبردهای شناختی عمدتاً در ارجاع به فعالیت های ذهنی مثل تفکر، ادراك و استدالل استفاده می گفت 

. در باشد منطقی تواند مییادگیری شناختی  راهبردهایفضایی در معادله رگرسیونی –دیداری شوند و در بعد هوش چندگانه 

کمک می کنند تا اطالعات  آموزانواقع این نوع راهبردها برای تسهیل یادگیری و تکمیل تکلیف به کار می روند و به دانش 

تازه را برای ترکیب با اطالعات قبلی آماده و ذخیره سازی آ ن ها را در حافظه ی دراز مدت تسهیل کنند. این راهبردها که ابزار 

. همچنین آن چه رابطه ی بین رتنداز: راهبردهای تکرار یا مرور، بسط یا گسترش معنایی و سازما ندهییادگیری هستند، عبا

و توانایی های ذهنی چون هوش  را مشخص می کند، رابطه ی بین مهارت ها  راهبردهای فراشناختابعاد هوش چندگانه و 

( در این خصوص 2411ساتر )  است. بردهای فراشناختراهپیشرفت یادگیری از نوع جنبشی، -بدنی  موسیقیایی و جسمی چون

اظهاار داشت، هار چناد آزماون هاای هوش بهترین پیشبینی کننده موفقیت تحصیلی هستند و چنین پایشبینای هاایی 
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دارای اهمیات مای باشاند. ولای اطالعاات حاصال از آزماونهاای هاوش، باه منظاور طراحای روشهای تدریس اثربخش برای 

 ، به ویژه دانش آماوزانی کاه پیشارفت تحصایلی مناسبی ندارند، چندان موثرنمی باشد.آموزاندانش 



رادخترموردارزیابیآموزانیادگیریفراشناختیدردانشراهبردهایفرضیهفرعیدوم:هوشچندگانهگاردنر

 میكند.بینیپیش

 بینی پیشدختر را  آموزانیادگیری فراشناختی دانش  راهبردهای تواند می    همانطور که مشاهده می شود هوش چندگانه گاردنر 

Rکند و با توجه به ضریب تبیین جدول 
یادگیری  راهبردهایدرصد از واریانس  18ند توان می متغیرهاگفت که این  توان می 2

فضایی، –، دیداری موسیقیاییابعاد دنر، ی هوش چندگانه گارمتغیرهادختر را تبیین کنند و از بین  آموزانفراشناختی دانش 

مورد  آموزانیادگیری فراشناختی دانش  ردهایراهبجنبشی و درون فردی با ضریب مثبت وارد معادله رگرسیونی –بدنی 

که رابط یه حالت فراشناختی و عملکرد تحصیلی مثبت ( نشان داد، 1314. نتایج تحقیق ساالری فر و پاکدامن )اند شدهارزیابی 

درصد از واریانس عملکرد  01ت و سه مؤلفه ی حالت فراشناختی )آگاهی فراشناختی، خود بازبینی و راهبرد شناختی( اس

درصد از واریانس عملکرد تحصیلی به وسیلهی مؤلفه ی آگاهی فراشناختی  03تحصیلی را پیش بینی می کنند و در حدود 

انایی هایش و آگاهی از راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث بنابراین، شناخت شخص درباره ی تو .قابل پیشبینی است

 راهبردهای( در رابطه بین 2411حاج هاشمی و همکاران ) بهبود یادگیری و افزایش عملکرد تحصیلی میشود. همچنین

انواع  بیان کردند که بین هوش چندگانه وEFLدبیرستانی ایران ) انآموزیادگیری شناختی و نمرات هوش چندگانه دانش 

. باشد میمختلف راهبردها، همبستگی مثبت وجود دارد و بیشترین همبستگی بین راهبردهای فراشناخت و هوشهای مختلف 

(، در پژوهش های خود به چنین 1111(، و هانسفورد )1102(، ساراسون )1111بسیاری از پژوهشگران همچون باتلر و واین )

وهش های هانسفورد حاکی از آن است که بین یادگیری خودتنظیمی همچون یادگیری رابطه ای اشاره کرده اند. برای مثال، پژ

و مهارت های شناختی و فراشناختی، ارتباط و  جنبشی و درون فردی–فضایی، بدنی –موسیقیایی، دیداری ناشی از ابعاد هوش 

مطالعه و یادگیری خود از مهارت های  همبستگی معناداری وجود دارد و این مسئله باعث می شود دانش آموزانی که در فرایند

 فراشناختی همچون: برنامه ریزی، کنترل و نظارت و ارزشیابی بهره می برند، به طور قابل توجهی عملکرد بهتری نشان دهند.

ساراسون در این خصوص معتقد است، نخستین گام برای دست یابی به یادگیری خودتنظیمی و در نهایت پیشرفت در 

در زمینه ی مهارت های شناختی و فراشناختی است. لذا به منظور بهبود و  آموزانزش و ارتقای یادگیری دانش یادگیری، آمو

ارتقاء راهبرد ها و مهارت های یادگیری شناختی و فراشناختی شناخت مهمترین عوامل اثر گذار بر آن و راهکارهای رسیدن و 

 ارتقاء آن بایستی مد نظر قرار گیرد.

هر چند هوش به عنوان توانایی حل گفت  توان می( 2440شیرر ) نتایج حاصل و بررسی تحقیقاتی محققینی چونبا توجه به 

اما هوش به تفکر همگرا و حل مساله منطقی محدود نشده است، بلکه عالوه بر آن شامل توانایی دانش ؛ مسئله تعریف می شود

. این امر درك هوش را فراتر از تفکر همگرا توسعه می دهد و باشد میبرای ارائه خدمات ارزشمند و خلق محصوالت  آموزان

تجربیات میان فردی و تفکر واگرا را در کنار تجربیات درون فردی در بر می گیرد. سوم اینکه هوش شامل تفکر موقعیتی می 

گیرد، یعنی هوش چیزی تفکر رخ می دهد را نیز در بر می  شود و سیستم ها و مطالب ارزشی ارائه شده در موقعیت هایی که

، حدی که توانایی های خاص را که تا آن حد تشویق یا طرد می شوند، باشد میبیشتری از آنچه فقط در سر شما رخ می دهد 

توسعه می یابند یا پسروی می کنند. به دسترس بودن مطالب و اصول مناسب برای محیط یا فرهنگی که مساله در آن بررسی 
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ا انواع هوش بر مبنای زمینه های مختلفی است که در آن رویکردهای متفاوت برای تفکر دارند. انواع می شود بستگی دارد. لذ

می یابد و کدام  پرورشی که در یک فرهن  دارای ارزش هایی تلقی می شوند، تعیین کننده آن است که کدام هوش های هوش

 هوش کمرن  می شود.

 

 منابع

 .214-1آییز. ناشر های چندگانه و تکنولوژی آموزشی. ( هوش1311زنگنه، حسین، شیری پور، مصطفی )  .1

(. مقایسه ی سازگاری اجتماعی، هیجاانی، تحصایلی و یاادگیری خاودتنظیمی در     1311زاهد، ع؛ رجبی، سو امیدی، م. ) .2

 .03-02(:2) 1با و بدون ناتوانی یادگیری، مجله ی ناتوانی های یادگیری،  آموزاندانش 

 اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، چاپ هفتم، ویرایش سوم، تهران، نشر دوران.(. 1311سیف، علی اکبر. ) .3

(. بررسی رابطه ی بین راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و انگیزش پیشرفت تحصایلی  1381سبحانی نژاد، م، عابدی، ا. ) .0

پژوهشای روا نشناسای    -لنامه علمای دوره ی متوسطه شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در درس ریاضی، فص آموزاندانش 

 .10-22(، 1) 1دانشگاه تبریز، 

چندگاناه گااردنر در آماوزش و یاادگیری مقالاه.       هاای  هاوش ( کاربست نظریاه  1311فضیلتی، منصوره، رحیمی، سعید ) .1

 .34-10:1فصلنامه رویش روان شناسی.

ای انگیزشی باا پیشارفت تحصایلی داناش     تنظیمی و باوره-(. رابطه ی راهبردهای یادگیری خود1383محمد امینی، ز. ) .0

 .123-130، صص 0، شماره 0. اندیشه های نوین تربیتی، دوره آموزان

(. بررسی رابطاه باورهاای انگیزشای و راهبردهاای یاادگیری خاودتنظیمی باا        1382کجباف، م، مولوی، ح، شیرازی، ع. ) .3

 .01-10(: 1) 1ختی، دبیرستانی، فصلنامه تازه های علوم شنا آموزانعملکرد تحصیلی دانش 

8. Armstrong, T. (2007). MI in the Classroom (2nd ed.). Alexandria, VA: Association for 

supervision a curriculum development. 

9. Baum,S., Viens,J., & Slatin,B (2005). MI in the elementary classroom: A teacher’s 

toolkit. NewYourk: Teacher College Press. 

10. Bandura, A. (2005). The primacy of self-regulation in health promotion. Appl Psychol 

An Int Rev, 54, (2), 245-254. 

11. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. 

Psychological Review, 84, 191-215. 

12. Cole, J., Logan, T.K., Walker, R. (2011). Social exclusion, Personal control 

,Selfregulation, and Stress among Substance Abuse Treatment Clients. Drug and Alcohol 

Dependence, 113, 13-20. 

13. Caprara, G.V., Fida, R., Vecchione, M., Del Bove, G., Vecchio, G.M., Barbaranelli, G. 

(2008). Longitudi- nal analysis of the role of perceived self-efficacy for self-regulated 

learning in academic continuance and achievement. journal of Educational Psychology, 100, 

(3), 525-534. 

14. Gardner.H. (1999a). Intelligence reformed. Mi for the 21st Century. New Yourk: Basic 

Books. 



 تیتربی علوم و روانشناسی مطالعات

 333-304، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

311 

 

15.  Hoerr,T.R. (2000). Becoming a mi school. Alexandria, VA: ASCD Hajhashemi, Karim 

and Ghombavani, Fatemeh and Yazdi Amirkhiz, Seyed Yasin, The Relationship between 

Iranian EFL High School Students’ Multiple Intelligence Scores and Their Use of Learning 

Strategies (March 1, 2011). English Language Teaching, 4 (3), 214-222. 

16.  Hoerr,T.R. (2000). Becoming a mi school. Alexandria, VA: ASCD Hajhashemi, Karim 

and Ghombavani, Fatemeh and Yazdi Amirkhiz, Seyed Yasin, The Relationship between 

Iranian EFL High School Students’ Multiple Intelligence Scores and Their Use of Learning 

Strategies (March 1, 2011). English Language Teaching, 4 (3), 214-222. 

17. Miller, J, W. (2000). Exploring the source of self- regulated learning: The influence of 

internal & external comparisons. Educational psychology. Vol 2. PP154- 273. 

18. Nikos Mousoulides & George Philippou, (2005). Student's motivational beliefs, self-

regulation strategies use, and mathematics achievement, Group for the Psychology of 

Mathematics Education, Vol. 3, pp. 321-328. Melbourne: PME. 

19. Pintrich, P. R., & De Groot, E. (1990). Motivational and self-regulated learning 

components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-

40. 

20. Stefanou, C, R. (2001). Creating contexts for motivation and self regulative learning in 

the collage classroom. Journal on excellence in calleg e teaching. 12 (2). 19- 32. 

21. Schwert, A. (2004). Using the Theory of mi to Enhance Sceince Education. Submitted as 

partial fulfillment of the requirements for The Master of Education degree in secondary 

Education the university of Toledo. Retrieved February 20,2013, from the Proquest database. 

22.  Smith, E. S, (2001). The Relationship Between Learning Styles and Cognitive Styles, 

Journal of Personality and Individual Differences, Vol. 30, 

23. Winsler. A., Delion, J., Carlton. M., Genkins. T. K. (2004). Components of self- 

regulation in the pre school years. Development stability, and relationship the classroom 

behavior. paper present at the biential metting of the society for research in the children 

development. egucational psychology. washington D. C. spring. Vol 2 

24. Zimmerman, B. J. & Schunk, D. H. (2008). Selfregulating intellectual Processes and 

outcomes: A social cognitive perspetive. In D. Y. Dai, & R. J. Sternberg (Eds.), Motivation, 

emotion, and cognition integrative perspectives on intellectual functioning and development. 

(143174), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 



 تیتربی علوم و روانشناسی مطالعات

 333-304، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

304 

 

Predicting Gardner's Multiple Intelligence Learning Strategies in 

 Secondary School Girl Students 
 

Ensiye Ameri 
1
*, Mohammd Reza Seyrafi

2
, Nahid Havasi Somar

3
 

1.M.A of Counseling, Counseling Department, School of Psychology and Educational Sciences, Karaj Islamic Azad University, Iran.* 

2.Assistant Professor, General Psychology Department, School of Psychology and Educational Sciences, Karaj Islamic Azad University, 

Iran. 

3. Assistant Professor, General Psychology Department, School of Psychology and Educational Sciences, Karaj Islamic Azad University, 

Iran 

 

 

Abstract 

 The aim of this study was to predict learning strategies based on Gardner's multiple intelligences in second 

grade female students. The research method is correlational. The statistical population of the present study 

includes all female high school students in the 12th district of Tehran in the academic year 2019-2020 and the 

sample size based on Tabachenic and Fidel formula is equal to 200 members of the statistical population. Was. 

The data collection tools in this study included two questionnaires of Karami Learning Strategies (2002) and 

Gardner's Multiple Intelligence Questionnaire (1989). The research hypotheses were examined using Pearson 

regression and correlation experimental test. A review of the results showed that there is a significant correlation 

between all aspects of Gardner's multiple intelligent students 'assessment of cognitive learning strategies and 

students' metacognitive learning strategies. And Gardner's multiple intelligences can predict the cognitive and 

metacognitive learning strategies of female students, and given the R2 explanatory coefficient, these variables 

can account for 51% of Explain the variance of cognitive learning strategies and 58% of the variance of 

metacognitive learning strategies of female students. In cognitive learning strategies, musical, visual-spatial and 

physical-kinetic dimensions, and in metacognitive learning strategies, musical and visual dimensions - Spatial, 

physical - kinetic and intrapersonal with a positive coefficient have entered the regression equation 
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