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هوش چندگانه بر  یبر مبنا یزندگ یها آموزش مهارت یاثربخش
 شهر تهران یدبستان شیبهبود عملکرد )هوش( کودکان پ

  یچ ماجیسحر ت
دانشگاه آزاد  ،یداتشکده علوم انسان ،یتیعلوم ترب ارشد یکارشناس

 .رانیتهران، ا قات،یواحد علوم تحق

  

 یمعصومه سادات ابطح
 یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان ،یتیعلوم ترب اریاستاد

 . رانیتهران، ا قات،یواحد علوم و تحق
 

  چکیده
هوش چندگانه بر بهبود عملکرد  یبر مبنا یآموزش مهارت زندگ یهدف از انجام پژوهش حاضر اثربخش

است و روش  یکاربرد یقیپژوهش بر حسب هدف تحق نی. اباشد یتهران م یدبستان شی)هوش( کودکان پ
پژوهش  یآمار ی. جامعهباشد یآزمون با گروه کنترل م پس -آزمون شیبا گروه پ یشیآزما مهین قیتحق

در دسترس است که  یریگ ساله( منطقه دو شهر تهران و روش نمونه 6 یال 5) یدبستان شیشامل نوآموزان پ
ـ  یشد. پرسشنامه هوش گاردنر برگرفته از ابعاد هوش کودک )شامل منطق نیینفر تع 42م نمونه، حج

( که شامل گرا عتیطب ،ییایقیموس ،یدرون فرد ،یفرد انیم ،یـ جنبش یبدن ،یـ کالم یزبان ،ییفضا ،یاضیر
 یها شده است. داده لیکودکان تکم انیها توسط محقق و به کمک مرب نامه پرسش نیو ا باشد یسؤال م 08

از آن است که آموزش  یحاک قیتحق جیشد. نتا لیوتحل هیتجز رهیچندمتغ انسیوار لیحاصل با تحل
 یاز دبستان اثر معنادار شیهوش چندگانه بر بهبود عملکرد )هوش( کودکان پ یبر مبنا یزندگ یها مهارت

 دارد.
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 مقدمه 
های دوران کودکی نقشی بسیار مهم در یادگیری فرد دارد چراکه در این دوران  آموزش

گیرند  های زندگی شکل می های ارزشی برای حفظ و پشتیبانی از مهارت نگرش و بنیان

، 4وتغییرناپذیر هستند )نیکولیواالعمر  ( که مادام4880، 1)پراملینگ ساموئلسون و کاگا

گیرد، توسعه مهارت  هایی که جهت آموزش انجام می ی فعالیت(؛ بنابراین هدف همه4880

عنوان راهبردی  دبستان را به ، یونسکو توسعه آموزش پیش1۷۹1افراد است. همچنین از سال 

ه کودکان کند که مبنی بر این واقعیت بود ک کلیدی برای دگرگونی آموزشی توصیه می

های پایه برای دستیابی به موفقیت در یادگیری در دنیایی با  ها، به مهارت تمام فرهنگ

تکنولوژیکی در حال پیشرفت امروز، نیاز دارند و بهترین زمان برای دستیابی به چنین 

 (.4812، 3باشد )هانلی، فهمی و هل هایی دوره اولیه کودکی می مهارت

سازد که دانش و نگرش و  نوجوانان را قادر می ، کودکان و2های زندگی مهارت

های خود را به عمل تبدیل نمایند. با این وصف، بهترین مکان و موقعیت برای  ارزش

وپرورش است که کودک را از  های مهارت زندگی مسیر تحصیالت در آموزش آموزش

، 5فهمی کند )لوکزینسکی و دبستانی تا مقاطع باالی آموزش عالی همراهی می سنین پیش

های زندگی را توانایی رفتار مثبت و  ( مهارت488۹) 6(. سازمان بهداشت جهانی481۹

ها و  ای مؤثر با چالش گونه سازد تا به کند که افراد را قادر می ای تعریف می سازگارانه

نفس،  ها در قالب ساختارهایی چون عزت نیازهای روزمره زندگی برخورد کند. این مهارت

های اجتماعی تجلی  تفکر انتقادی، توانایی حل مسئله، درک خود و مهارتخودکارآمدی، 

طور ضمنی و آشکار از طریق نهادهای اجتماعی مثل خانواده، مدرسه، معلمان  یابند و به می

ترین  که یکی از مهم شوند. ازآنجایی ها به کودکان و نوجوانان آموزش داده می و رسانه

ی نیازها و صورت مستقل از عهده ی است که بتواند بهوپرورش، تربیت فرد اهداف آموزش
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2. Nikolaeva 

3. Hanley, Fahmie & Heal 
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های خود برآید و بتواند زندگی تحصیلی، شخصی و شغلی خود را اداره کند  چالش

های مرتبط با این هدف، برنامه  (، یکی از برنامه4810، 1)هستی، جانسون و رودیسیل

، 4دآگاهیباشد که شامل مهارت خو های زندگی سازمان بهداشت جهانی می مهارت

، برقراری روابط بین فردی 5، مهارت حل مسئله2، مهارت ارتباط مؤثر3مهارت همدلی

و تفکر  ۷، مهارت مدیریت استرس0گیری ، مهارت تصمیم۹، مهارت مدیریت هیجان6مؤثر

 (.488۹است )سازمان بهداشت جهانی،  18خالق

دگیری مرتبط در همین راستا، یکی از موضوعاتی که مستقیماً به امر آموزش و یا

انکار  باشد. این مطلب قابل های چندگانه می و به دنبال آن هوش 11شود، بحث هوش می

رو  باشد. ازاین فرد خود می های منحصربه ها و توانایی نیست که هر یادگیرنده دارای ویژگی

توان از این نظریه در آموزش یادگیرندگان با توجه  وپرورش می برای تحقق هدف آموزش

 (.13۷1های زندگی استفاده کرد )مفیدی،  مه مهارتبه برنا

نماید تا در  تنها به معلمان کمک می بنابراین، آموزش از طریق هوش چندگانه نه

آموزان  انتخاب روش تدریس و ارزیابی خود، آزادی عمل داشته باشند، بلکه برای دانش

نقاط قوت و  های یادگیری، انگیزش و کشف های مختلف از جمله سبک نیز در زمینه

آموزان  مندی دانش ( و موجب افزایش عالقه4814، 14نمایند )هوئر ضعف خود کمک می

های چندگانه گاردنر  (. توجه به رویکرد هوش13۷3، 13شود. )آرمسترانگ به یادگیری می

منجر به این خواهد شد که طیف وسیعی از یادگیرندگان در یادگیری کالسی به موفقیت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hastie, Johnson & Rudisill 
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5. Problem Solving 
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12. Hoerr 

13. Armstrong 
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رو توجه به نظریه هوش  (. ازاین4813، 1رین، یاووز، محمدزادهنائل شوند )سرین، س

، 4باشد )هوئر چندگانه گاردنر نیز از عوامل اثرگذار بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی می

4814.) 

های  های چندگانه و ضرورت آموزش مبتنی بر هوش با توجه به اهمیت هوش

رت گیرد که در این میان هایی در این زمنیه صو چندگانه سبب شده است که پژوهش

افزایی  ( اثربخشی آموزش هوش13۷۹بزرگمهری، جمهری، حافظی، عسگری و پاشا )

آموزان دختر  های چندگانه گاردنر بر هوش هیجانی و خالقیت دانش مبتنی بر نظریه هوش

پایه پنجم و ششم شهر اصفهان را بررسی کرد و آموزش خود را مؤثر دانست. همچنین 

( نیز این آموزش را بر میزان خطاهای امالی 13۷4پور و فرامرزی ) رنجبری، ملک

آموزان با ناتوانی یادگیری پایه سوم ابتدایی آزمودند و به اثربخشی آن اذعان نمودند.  دانش

آموزانی که از طریق راهبرد تدریس مبتنی بر هوش  ( نشان داد دانش130۷همچنین عبدی )

صیلی باالتری در کلیه سطوح شناختی )دانش، اند پیشرفت تح چندگانه آموزش دیده

ها نسبت به  اند و نگرش آن وتحلیل، ترکیب و ارزشیابی( داشته فهمیدن، کاربرد، تجزیه

گیری باال رفته است. نتایج پژوهش  طور چشم یادگیری درس علوم بعد از عمل آزمایش به

ه باعث افزایش و های چندگان ( نیز نشان داد که اعمال روش هوش13۹0حسینی بیدخت )

شود. حاجی  ترها و محیط می پذیری شخصی، نسبت به همساالن، بزرگ مسئولیت

آموزان در درس  ( نشان دادند که میانگین عملکرد دانش1303زاده ) نژاد و بالغی حسین

کارگیری، طرح مسائل و طراحی در تدریس بر اساس  ریاضی در چهار حوزه دانستن، به

( طی پژوهشی نشان 488۹شیوه سنتی است. در همین راستا، جانسون )نظریه گاردنر بهتر از 

ها  آموزان از جمله عملکرد آن داده که برنامه درسی مبتنی بر هوش چندگانه موفقیت دانش

های استاندارد را افزایش داده است. آموزش مبتنی بر هوش چندگانه موفقیت  در آزمون

( نیز به نتایجی 4880ایش داده است. بل فالور )آموزان درس علوم را نیز بهبود و افز دانش

 مشابه رسید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Serin, Serin, Yavuz & Muhammedzade 

2. Hoerr 
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های چندگانه،  های زندگی بر مبنای هوش بنابراین با توجه به اهمیت آموزش مهارت

های زندگی  گویی به این سؤال است که آیا آموزش مهارت پژوهش حاضر به دنبال پاسخ

دبستانی شهر تهران مؤثر  شبرمبنای هوش چندگانه بر بهبود عملکرد )هوش( کودکان پی

 است؟

 روش

آزمون با گروه  آزمون و پس آزمایشی از نوع پیش تحقیق حاضر از نظر روش پژوهش نیمه

 4ساله( منطقه  6الی  5دبستانی ) ی آماری این تحقیق را نوآموزان پیشکنترل است. جامعه

گیری در دسترس  نمونهدهند. در این پژوهش از روش  تشکیل می 13۷۹شهر تهران در سال 

نوآموز  42مدرسه که دارای  1تهران،  4به شرح زیر استفاده گردید. ابتدا از منطقه 

ساله( انتخاب، آنگاه به دو دسته مساوی تقسیم و به شکل تصادفی  6الی  5دبستانی ) پیش

نفر(  14عنوان گروه کنترل ) نفر( و گروه دیگر به 14عنوان گروه آزمایش ) یک گروه به

های چندگانه سنجش  آزمون هر دو گروه از نظر هوش مشخص گردید. در مرحله پیش

شده، آنگاه گروه آزمایش آموزش مهارت زندگی بر مبنای هوش چندگانه را دریافت 

آزمون  گونه آموزشی در این راستا دریافت نکرد. در مرحله پس کرد و گروه کنترل هیچ

 .مجدداً سنجش هوش در هر دو گروه اجرا شد

نامه هوش گاردنر برگرفته از ابعاد هوش کودک استفاده  در همین راستا از پرسش

ی گاردنر های چندگانه ( برای سنجش و برآورد هوش130۷شد. این مقیاس توسط عبدی )

ی شهر اصفهان ساخته و هنجاریابی شده است. این مقیاس دارای ساله 6-18جهت کودکان 

گردد. روایی این مقیاس  والدین و یا مربیان تکمیل میهشت مقوله از هوش بوده که توسط 

باشد. ضرایب پایایی  به روش تحلیل عاملی انجام شده و از روایی مناسبی برخوردار می

گزارش شده است. فرم  0۷/8تا  6۹/8های هوشی به روش آلفای کرونباخ از  مقوله

لیتی که از طرف کودک ای خیلی کم )رفتار یا فعا درجه صورت مقیاس پنج نامه به پاسخ

طور مکرر از  شود، یک امتیاز( تا خیلی زیاد )فعالیت یا رفتاری که به خیلی کم انجام می

های  سؤال از فعالیت 18شود، پنج امتیاز( است. در هر هوش  جانب کودک تکرار می
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باشد که بعد از  امتیاز می 58شده و مجموع نمرات هر هوش  مرتبط با آن هوش مطرح

های  ی برآورده شده در هوشکردن امتیازات هر هوش برمبنای بیشترین نمرهبرآورد 

شود. الزم به ذکر است که از  چندگانه، ویژگی خاص آن هوش برای فرد تبیین می

های زندگی به  توان به رضایت والدین از آموزش مهارت های ورود این پژوهش می مالک

گری  وی )با توجه به پرونده غربال فرزندان، سالمت جسمی کودک و نیز سالمت روانی

 کودک در مهدکودک( اشاره کرد.

های زندگی سعی شده است طی صحبت با مربیان به  اما جهت آموزش مهارت

ای که هوش  های فردی هرکس توجه شود تا با آزادی عمل به هر کودک در زمینه تفاوت

ای به شرح ذیل  دقیقه 25ی جلسه 18های مدنظر در  شود، عمل گردد. مهارت او شکوفا می

 آموزش داده شد: 

 های زندگی شرح جلسات آموزش مهارت :9جدول 

 شرح جلسه نوع مهارت جلسه

1 

مهارت مدیریت 

 هیجان

ها و تصاویر / * بیان حس خود توسط هرکس در  ها با شکلک * توضیح احساس

کند. /  میها را خوشحال و یا ناراحت  آن زمان / * صحبت درباره چیزهایی که آن

گوییم به چند وقت پیش که ناراحت شدید  * مثال از یک موقعیت )به کودک می

فکر کنید؛ آن حس خود را با استفاده از نقاشی، کاردستی، بیان، انتخاب یک 

ی کار ها شرح دهید(. / * ارائه های موجود برای بقیه بچه موسیقی از میان موسیقی

هایی از قبیل وقتی ناراحت شدی به  سؤالصورت داوطلبانه / * پرسش  محوله به

توانستی جور دیگری رفتار کنی؟  کردی؟ بعد چه کردی؟ آیا می چه چیز فکر می

 ها و بحث درباره آن

4 

3 
 مهارت تفکر خالق

توانید جانوری باشید  گوییم شما می ها )به کودکان می * ارائه یک موضوع به بچه

جای آن جانور  کارهایی به کنید؟ چه انتخاب میکه دوست دارید. چه جانوری را 

دهید؟ / * برای به نمایش گذاشتن این جانور و کارهایش  در طول روز انجام می

ی هوشی خاص های فردی و استعدادی که در زمینه هر کودک با توجه به تفاوت

 2 زند. خود دارد دست به عمل می

 مهارت حل مسئله 5

های ممکن  حل طور واضح / * مشخص کردن تمامی راه ی یک سؤال به* ارائه

ها / * استفاده از شعر برای ایجاد  حل طریق بارش فکری / * بررسی و ارزیابی راه

شده است.  ام استفاده موقعیت )در اینجا از شعری به نام جوهر توت سیاه از ایو مری
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 شرح جلسه نوع مهارت جلسه

6 

که بیرون میره در بارون/  قتیخواد اونو گم کنه / و بال یک چتر نو داره / نمی»

کنه/ بینیش گرفته / کفشاش گلی شدن / جوراباش  وقت ازش استفاده نمی هیچ

سازی  شبیه«. / * خیسه خیسن / عینکش بخار گرفته / اما چترش نو و تمیز مونده

که بعد  موقعیت با استفاده از وسایل، تخیل، نمایش /* پرسش و پاسخ درباره این

 د و بال باید چه کار کند؟افت چه اتفاقی می

۹ 

 مهارت همدلی

های  های خودشان / * استفاده از شکل * کار با کودکان جهت شناسایی احساس

ها و پوسترها در این راستا / * بازی پانتومیم احساسات )با یک عروسک  کتاب

شود(. / *  های مختلفی که مثالً کسی که خشمگین است، بازگو می حالت

های دیگر عروسک / * یاددهی  دو یا سه نفر و بازگویی حالت داوطلب شدن

های او  تواند کنار عروسک بنشیند، به صحبت چگونگی همدلی / *کودک می

گوش دهد، به او پیشنهاد دهد با هم بازی کند و ... / * ارائه موقعیت و پرسش 

( و توانید با او همدلی کنید؟ )معلم سر عروسک فریاد کشیده است، چگونه می

 بارش مغزی و بحث و گفتگو در مورد آن.

0 

۷ 

مهارت روابط 

 فردی بین

فردی مثبت و منفی / *  * تهیه تعدادی کارت که با جمالتی درباره مهارت بین

سارا »آموزان و توضیح راجع به آن )برای مثال  برداشتن یک کارت توسط دانش

به او بگوید و از دنیا کشد  خواهد با یاسمن دوست شود و خودش خجالت می می

مریم از دست خواهر بزرگترش »؛ و یا در مثالی دیگر «خواهد به او بگوید می

«(. / * کند با اون صحبت کند شود اما به جای عصبانیت از او سعی می عصبانی می

ها سؤال در مورد چگونگی دعوت کسی که با او در زنگ تفریح  سؤال از بچه

های باید داشته باشد؟  ح سؤال یک دوست چه ویژگیکند به خانه / * طر بازی می

ای یا هر روشی که دوست داری  کنی و با هر وسیله )آن را هر جور که فکر می

 توصیف کن.

18 

آمده طی مراحل پژوهش از آمار توصیفی  دست های به وتحلیل داده منظور تجزیه در پایان به

 استفاده شده است. SPSSافزار  و استنباطی و نیز نرم

 ها یافته

سال  5باشد که میانگین سنی کل حدود  پسر می 14دختر و  14ی پژوهشی شامل نمونه

 باشد. می
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ها جهت بررسی نرمال بودن توزیع پراکندگی نمرات متغیرهای  . قبل از انجام آزمون فرضیه

وابسته، از چولگی و کشیدگی استفاده شد. در حالت کلی چنانچه چولگی و کشیدگی در 

( مشخص 4ها از توزیع نرمال برخوردار هستند. با توجه به جدول ) ( باشند، داده-4، 4بازه )

ریاضی، فضایی، زبانی  –آزمون متغیر هوش کودکان )شامل منطقی  است که نمرات پیش

گرا( در دو گروه  جنبشی، میان فردی، درون فردی، موسیقیایی، طبیعت -کالمی، بدنی  –

کنترل و آزمایش از توزیع پراکندگی نرمال برخوردار هستند؛ چرا که مقدار چولگی و 

 ( باشد.-4، 4کشیدگی در بازه )

 آزمون پیش –چولگی و کشیدگی  :1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیر

 ریاضی -منطقی
 -250/8 346/8 435/8 55/4 14 آزمایش
 -216/8 410/8 15۹/8 51/4 14 کنترل

 فضایی
 ۷۹۷/8 868/1 488/8 4۹/4 14 آزمایش
 -608/8 585/8 1۷5/8 3۹/4 14 کنترل

 کالمی -زبانی
 -565/8 -025/8 428/8 51/4 14 آزمایش
 5۷6/8 -۹81/1 1۹3/8 25/4 14 کنترل

 جنبشی-بدنی
 -612/8 ۹06/8 4۹8/8 36/4 14 آزمایش
 -452/8 506/8 412/8 46/4 14 کنترل

 میان فردی
 -152/8 -830/8 40۹/8 5۷/4 14 آزمایش
 -122/1 108/8 468/8 56/4 14 کنترل

 درون فردی
 05۹/8 6۹2/8 4۷3/8 55/4 14 آزمایش
 ۷36/8 5۹5/1 45۷/8 24/4 14 کنترل

 موسیقیایی
 08۷/8 80۷/1 418/8 23/4 14 آزمایش
 6۷2/8 -146/8 415/8 32/4 14 کنترل

 گرا طبیعت
 -5۷1/8 -564/8 444/8 63/4 14 آزمایش
 -۹41/8 3۹0/8 104/8 56/4 14 کنترل

ها از آزمون لوین استفاده شد. با  واریانس عالوه بر این، برای بررسی این مفروضه همگنی

آزمون  پیش=6۹3/8آمده مشخص است که واریانس خطا همسان است ) دست توجه به نتایج به

F ،433/0<p آزمون  پس=500/8؛F ،451/0<p.) 
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های تحلیل واریانس جدول زیر نتایج این آزمون را نشان  با توجه به برقرار بودن مفروضه

  دهد: می

 آزمون پیش -تحلیل واریانس :جدول 

 منبع متغیر متغیر
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
آماره 

F 

سطح 

 داری معنی

 -منطقی

 ریاضی

 88۹/8 1 88۹/8 بین گروهی

 83۷/8 44 06۹/8 گروهی درون 605/8 16۷/8

 - 43 0۹3/8 کل

 فضایی

 868/8 1 868/8 بین گروهی

 83۷/8 44 065/8 گروهی درون 438/8 546/1

 - 43 ۷45/8 کل

 کالمی -زبانی

 84۹/8 1 84۹/8 بین گروهی

 822/8 44 ۷6۹/8 گروهی درون 222/8 68۹/8

 - 43 ۷۷3/8 کل

 جنبشی-بدنی

 868/8 1 868/8 بین گروهی

 868/8 44 313/1 گروهی درون 34۹/8 885/1

 - 43 3۹3/1 کل

 میان فردی

 882/8 1 882/8 بین گروهی

 8۹5/8 44 656/1 گروهی درون 045/8 858/8

 - 43 668/1 کل

 درون فردی

 18۹/8 1 18۹/8 بین گروهی

 8۹۹/8 44 6۷4/1 گروهی درون 451/8 30۹/1

 - 43 ۹۷0/1 کل

 موسیقیایی

 858/8 1 858/8 بین گروهی

 825/8 44 ۷۷6/8 گروهی درون 383/8 112/1

 - 43 826/1 کل

 گرا طبیعت

 84۹/8 1 84۹/8 بین گروهی

 824/8 44 ۷13/8 گروهی درون 231/8 624/8

 - 43 ۷28/8 کل
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آمده  دست به F، مقدار سطح معناداری آماره 85/8بر اساس نتایج جدول، در سطح خطای 
 -کالمی، بدنی  –ریاضی، فضایی، زبانی  –برای متغیر هوش کودکان )شامل منطقی 

است و بنابراین  85/8گرا( بیشتر از  جنبشی، میان فردی، درون فردی، موسیقیایی، طبیعت
 داری وجود ندارد. آزمون تفاوت معنی ی پیشبین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله

ها جهت بررسی نرمال بودن توزیع پراکندگی نمرات متغیرهای  . قبل از انجام آزمون فرضیه
ته، از چولگی و کشیدگی استفاده شد. در حالت کلی چنانچه چولگی و کشیدگی در وابس

( مشخص 2ها از توزیع نرمال برخوردار هستند. با توجه به جدول ) ( باشند، داده-4، 4بازه )
 –ریاضی، فضایی، زبانی  –آزمون متغیر هوش کودکان )شامل منطقی  است که نمرات پس

گرا( در دو گروه  فردی، درون فردی، موسیقیایی، طبیعتجنبشی، میان  -کالمی، بدنی 
کنترل و آزمایش از توزیع پراکندگی نرمال برخوردار هستند؛ چرا که مقدار چولگی و 

 ( باشد.-4، 4کشیدگی در بازه )

 آزمون پس –چولگی و کشیدگی  :4جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیر

 ریاضی -منطقی
 -560/8 412/8 4۹۹/8 55/3 14 آزمایش

 -6۷5/8 310/8 1۷۹/8 52/4 14 کنترل

 فضایی
 -23۹/8 -411/8 152/8 4۹/3 14 آزمایش

 ۷16/8 ۹11/8 443/8 1۷/4 14 کنترل

 کالمی -زبانی
 601/8 -001/8 418/8 23/3 14 آزمایش

 -1۷۹/8 1۹4/8 45۹/8 22/4 14 کنترل

 جنبشی-بدنی
 -44۹/8 043/8 45۹/8 25/3 14 آزمایش

 -5۹۹/8 -846/8 155/8 36/4 14 کنترل

 میان فردی
 -101/1 -104/8 435/8 5۷/3 14 آزمایش

 -1۷5/1 448/8 4۷۷/8 58/4 14 کنترل

 درون فردی
 -142/1 -348/8 386/8 55/3 14 آزمایش

 -1۷8/8 461/8 404/8 20/4 14 کنترل

 موسیقیایی
 -052/8 101/8 468/8 55/3 14 آزمایش

 142/8 885/1 480/8 38/4 14 کنترل

 گرا طبیعت
 -645/8 352/8 414/8 21/3 14 آزمایش

 830/8 ۹81/8 1۷۹/8 55/4 14 کنترل
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 آزمون پس -تحلیل واریانس :1جدول

 منبع متغیر متغیر
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
 Fآماره 

سطح 

 داری معنی

 ریاضی -منطقی

 484/6 1 484/6 بین گروهی

 850/8 44 4۹0/1 گروهی درون 888/8 ۹38/186

 - 43 208/۹ کل

 فضایی

 824/۹ 1 824/۹ بین گروهی

 83۹/8 44 014/8 گروهی درون 888/8 064/1۷8

 - 43 053/۹ کل

 کالمی -زبانی

 ۷88/5 1 ۷88/5 بین گروهی

 855/8 44 416/1 گروهی درون 888/8 ۹66/186

 - 43 116/۹ کل

 جنبشی-بدنی

 824/۹ 1 824/۹ بین گروهی

 825/8 44 ۷۷۹/8 گروهی درون 888/8 235/155

 - 43 830/0 کل

 میان فردی

 824/۹ 1 824/۹ بین گروهی

 8۹3/8 44 5۷0/1 گروهی درون 888/8 ۷42/۷6

 - 43 628/0 کل

 درون فردی

 04۹/6 1 04۹/6 بین گروهی

 80۹/8 44 ۷8۹/1 گروهی درون 888/8 ۹6۷/۹0

 - 43 ۹33/0 کل

 موسیقیایی

 588/۷ 1 588/۷ بین گروهی

 856/8 44 44۷/1 گروهی درون 888/8 821/1۹8

 - 43 ۹38/18 کل

 گرا طبیعت

 248/2 1 248/2 بین گروهی

 824/8 44 ۷46/8 گروهی درون 888/8 828/185

 - 43 326/5 کل

آمده  دست به F، مقدار سطح معناداری آماره 85/8بر اساس نتایج جدول، در سطح خطای 

 -کالمی، بدنی  –ریاضی، فضایی، زبانی  –برای متغیر هوش کودکان )شامل منطقی 
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است و بنابراین  85/8گرا( کمتر از  جنبشی، میان فردی، درون فردی، موسیقیایی، طبیعت

 داری وجود دارد. آزمون تفاوت معنی ی پسر مرحلهبین دو گروه آزمایش و کنترل د

توان بیان کرد، میانگین متغیر هوش کودکان  آزمون می آزمون و پس با توجه به نتایج پیش

جنبشی، میان فردی، درون  -کالمی، بدنی  –ریاضی، فضایی، زبانی  –)شامل منطقی 

رفتن در معرض متغیر گرا( در گروه آزمایش بعد از قرار گ فردی، موسیقیایی، طبیعت

 مستقل )آموزش مهارت زندگی بر مبنای هوش چندگانه( بیشتر شده است.

 گیری بحث و نتیجه

های  های زندگی برمبنای هوش پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت

طور خالصه  دبستانی شهر تهران بود. با توجه به چندگانه بر بهبود عملکرد کودکان پیش

های چندگانه کودکان در گروه آزمایش بعد از  یان کرد که میانگین متغیر هوشتوان ب می

تر شده است.  قرار گرفتن تحت آموزش مهارت زندگی بر مبنای هوش چندگانه بیش

های چندگانه، هر هوش خط سیر متفاوت و عملیات  که طبق نظریه هوش ازآنجایی

انایی هوش خود به حل مسائل و پردازشی مختلفی دارد کودکان معموالً در محدوده تو

پردازند که در محدوده ضعیف هوشی و از نظر تفکر در سطح پایین قرار  تفکر سطحی می

های چندگانه ضمن آگاه شدن و شناسایی محدوده  ی هوشکارگیری نظریه دارد. با به

های مناسب برای هر محدوده هوشی به کودکان این  هوشی افراد، با فراهم کردن فعالیت

شود که به پیشرفت و حتی خبرگی در آن محدوده هوشی برسند. الزم به  رصت داده میف

ای در تمام دوران رشد او  این دوره از رشد ذهنی کودک از اهمیت ویژه ذکر است که

یابد؛ اما برای  برخوردار است زیرا با رشد ذهن کودک در این دوره، خالقیت افزایش می

اشت که کودکان در این دوره از ابداع و ابتکار لذت رسیدن به این هدف باید توجه د

دهد  ها اجازه می برند، از انرژی بسیاری برخوردارند، انرژی نهفته در نوآموزان به آن می

شکست را فوراً فراموش کنند و با کسب تجربه و با انرژی بیشتری به فعالیت بپردازند 

ها و مواد  موارد، استفاده از روش (. در نتیجه با در نظر گرفتن این13۷2زاده،  )طالب

 شود. های ذهنی کودک می آموزشی مختلف موجب پرورش تخیل، خالقیت و فعالیت
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های  توان گفت که از نظر گاردنر، هوش ها می از سوی دیگر در تبیین این یافته

ی تواند نقش زیادی در یادگیری و آموزش داشته باشد. آگاهی از نظریه چندگانه می

های متفاوتی برای کمک به همه  انگیزد تا روش چندگانه، معلمان را بر میهای  هوش

های چندگانه، محترم شمردن  کالسشان بیابند. به اعتقاد گاردنر، اساس نظریه هوش

ها و  های ارزیابی در این روش های یادگیری، شیوه های افراد، تنوع فراوان روش تفاوت

سازی  (. در نتیجه متناسب488۷هاست )آرمسترانگ،  جامانده از این تفاوت اثرات مختلف به

تواند محتوا و مواد آموزشی را به  آموزش و تدریس برای هر فرد از نظر نوع هوش برتر می

شکلی به کودک ارائه دهد که توانایی پردازش باالتری را به کار گیرد و در نهایت 

 تر آن را بیاموزد و به کار گیرد. راحت

های چندگانه، برخالف گذشته و  راهبردهای مبتنی بر هوشدیگر، در  عبارت به

های  شود و برای انواع هوش فعالیت های فردی توجه می های سنتی، به تفاوت روش

های  کنند که به روش شود، کودکان فرصت بیشتری پیدا می ریزی می یادگیری برنامه

ها  ا بر اساس هوشمختلف موضوع را یاد بگیرند. عالوه بر این، معلم سلسله مباحث ر

شود. روش  ها برای یادگیری استفاده می های هوش آن کند بلکه از تمامی جنبه طراحی نمی

ها و استعدادهای کودک است که وی موضوع  تدریس بر اساس این تحقیق متوجه توانایی

دهد که مبتنی  های محیطی پاسخ می را کشف و حل نماید. در نتیجه هر کودک به محرک

های یادگیری آنان  ریزی برای کودکان، توجه به شیوه یادگیری اوست. در برنامه یبر شیوه

های مختلف و مخصوص به خود راجع به  اهمیت دارد. کودکان خردسال با روش

(. همچنین باید افزود که 13۷1زاده،  کنند )قاسم موضوعات گوناگون اطالعات کسب می

کان فرصت بیشتری دارند که با هم بحث های چندگانه، کود های مبتنی بر هوش در کالس

حال از  های مختلف در میان بگذارند و درعین و گفتگو کنند و نظرات خود را به شیوه

های  ترتیب برای آموزش یک واحد کار از روش این کودکان دیگر هم یاد بگیرند. به

د و کنن های یادگیری پیدا می شود. کودکان فرصت متعددی برای کودکان استفاده می

کند. هر  گیرد و در نهایت مهارتش را با دیگران مبادله می هایش یاد می وسیله توانایی به
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های یاددهی و یادگیری خاصی  گروه از افراد متناسب با نوع هوش خود، از رسانه

های آموزشی را با  تواند فعالیت های مختلف می گیری از رسانه برخوردارند که تنوع بهره

 (.13۷3گردان بیشتری منطبق سازد )امیر تیموری، های هوش شا ویژگی

های کودکان و ایجاد شرایط مناسب، پدیده  ها و توانمندی درواقع با شناسایی ویژگی

وپرورش ما باشد.  ی تحول نظام آموزشبسا حلقه مفقوده دهد و چه مهمی به نام تغییر رخ می

های چندگانه را شبیه به یک  شسان یک منشور یکتا و هو توان هر یک از کودکان را به می

طیف رنگی در نظر گرفت. برخی هوش عمومی را برای افراد چون پرتو خورشید، با شدت 

آید که هر کس چون یک منشور  بینند، اما از نظر گاردنر برمی و ضعف متفاوت می

های گوناگون را به منصه  تواند از پرتو هوش عمومی، طیفی یکتا از هوش فرد می منحصربه

های افراد قابل مشاهده و آشکار هستند و گاهی نیز قابل  هور بگذارد، گاهی اوقات هوشظ

های متفاوت و  دید نیستند و منتظر فعال یا کشف شدن خود هستند. در اینجاست که روش

ی کودکان بتوانند های آموزشی باید ارائه گردد تا همه حال منسجم از برنامه متنوع و درعین

ها را داراست  هوش خود را متجلی نمایند؛ چرا که هرکس تمام هوشهای  تمامی جنبه

 (.1303زاده،  نژاد و بالغی )حاجی حسین

ها باید طرح  گیریم که در کالس های به دست آمده نتیجه می با توجه به یافته

گانه طراحی شود تا بتوانیم از  های هشت های فردی و هوش هایی مناسب با تفاوت درس

گیرد و تمام کودکان را به  های فردی را در نظر نمی زش که تفاوتحالت سنتی آمو

که  گیرند و احتمال آن بیند، رهایی یابیم. در این صورت کودکان بیشتر یاد می چشم می یک

 کارگیرند، بیشتر است. های خود را در آینده به آموخته

در آن به اجرا در پایان باید گفت که هر پژوهشی با توجه به امکانات و موقعیتی که 

توان به همکاری ضعیف برخی  هایی است که در این میان می آید دارای محدودیت درمی

که برخی از  طوری ها به از مسئولین و مدیران مدارس در توزیع و یا تکمیل پرسشنامه

نشده به محقق بگردانده شد. همچنین به سبب  ها ناقص تکمیل شده بود و یا تکمیل پرسشنامه

باشد لذا تعمیم به  ی خاص در شهر تهران میی پژوهش محدود به یک منطقهمونهکه ن این
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ی شود که از نمونه سایر نوآموزان باید با احتیاط صورت پذیرد. در این راستا، پیشنهاد می

های آتی استفاده  تری از نوآموزان با سطح اجتماعی ـ اقتصادی متفاوت در پژوهش بزرگ

 گردد.
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