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Abstract
Purpose This study aimed at studying the
relations of multiple intelligence to male and
female high school students majoring at
Humanities, Mathematics or Science. 320
students (176 male and 144 female) were
selected through cluster sampling.
Method: The methods used in this study is
descriptive.
Samples responded
to
questionnaires
which
assessed
multiple
intelligence.
Student's
achievement
was
assessed by their GPA (Grade
Point
Average) at the end of the academic year.
Findings:
Pearson
Correlation
analysis
showed
Mathematics
Intelligence,
Visual
Intelligence and Verbal Intelligence were
significantly
and
positively
related
to
academic achievement while the relation
between musical intelligence and academic
achievement was negative. On the other
hand, No relations were found between other
components of intelligence, including visual,
intrapersonal,
physical
and
natural
intelligence
and
academic
achievement.
Results of Multiple Stepwise Regression
Analysis revealed Math intelligence and
Verbal
intelligence,
as
components
of
multiple intelligence were respectively the
most
powerful
predictors
of
academic
achievement.
Multivariate
Analysis
of
Variance also revealed there was significant
difference among the three groups in terms of
their major of studies. Tukey follow -up test
showed students majoring in humanities had
significantly higher mean scores in verbal
intelligence as compared to the two other
groups.
In
addition,
Math
students
outperformed the two other groups in math
intelligence scores. MANOVA also indicated
a significant difference between male and
female students.
Keywords: Multiple intelligence, Field of
study, Academic achievement, Gender

چکيده
در پژژهوهح ضا ژژر رابيژژه بژژی م ژژههژژای هژژوش

هددد

چندگانژژه بژژا پیشژژريت تداژژی ی دانژژحآمژژوزان درتژژر وپ ژژر
رشژژتههژژای تداژژی ی ژژون ان ژژانیو تجربژژی و ریا ژژی م ي ژ
 ت ژداد.پیح دانشژگاهی شهرسژتان مهابژاد بررسژی شژده اسژت
 ن ژژژر پ ژژژري بژژژه شژژژیوه111  ن ژژژر درتژژژر و171  ن ژژژر323
.نمونهگیری روشهای انتخاب شدند
 همب ژژتگی-روش روش پژژهوهح در ایژژ ميا ژژهو تو ژژی ی
 اطال ات مربژو بژه متریرهژای تد یژا از آزمژون هژوش.است
 و سهژژت سژژنجح پیشژژريت.چندگانژژه گژژاردنر ب ژهدسژژت آمژژد
تداژژی ی از میژژانگی نمژژرات دروسژژی کژژه دانژژحآمژژوزان در
.پایان سال تدای ی ک ب میکنند است اده شد
يافتهها نتژای نشژان داد م ژههژای هژوش ریا ژی و کالمژی
رابيه مثبت م نژاداری م نژاداری بژا پیشژريت تداژی ی دارنژد
و هژژوش موسژژی ایی رابيژژه من ژژی م نژژاداری بژژا پیشژژريت
 نتژژای رگرسژژیون نشژژان داد کژژه بژژهترتیژژب.تداژژی ی دارد
م ژژههژژای هژژوش ریا ژژی و هژژوش کالمژژی بیشژژتری سژژه را
 نتژژای تد یژژ.در پژژیح بینژژی پیشژژريت تداژژی ی دارنژژد
واریانس چندمتریره نیز نشژان داد کژه بژی م ژههژای هژوش
چندگانژه گژاردنر برض ژب رشژژتههژای تداژی ی ت ژاوت وسژژود
 در مژژورد م ای ژژه میژژانگی سژژهTuky دارد و آزمژژون ت یبژژی
گروه نشاندهنده ت ژاوت م نژادار بژی میژانگی نمژرات رشژته
ان ژژانی بژژا رشژژته ریا ژژی و ژژون تجربژژی در هژژوش کالمژژی و
بی میژانگی نمژرات رشژته ریا ژی بژا رشژته ان ژانی و ژون
 همچنژژژی نتژژژای تد یژژ.تجربژژژی در هژژژوش ریا ژژژی بژژژود
واریانس چنژد متریژره نشژان داد کژه بژی م ژههژای هژوش
چندگانژژه گژژاردنر در دو سژژنس درتژژر و پ ژژر ت ژژاوت وسژژود
دارد و ایژژ ت ژژاوت در هژژوشهژژای ریا ژژی و کالمژژی م نژژادار
.میباشد
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مقدمه و بيان مسأله
با توسه به شتاب روزايزون گ ترش ارتباطات و تدوالت سام ه بشریو دیگر نمیتوان با طرز ت ی
گذشته به دانحآموزان و تربیت آنان نگری ت Alabdulkarim, and Alhelew, 2014ي .یکی از
توانمندیهای تأثیرگذار برای انيباق با تریرات و انتظارات دنیای کنونیو شناسایی است داد و هوش و
تواناییهای مت اوت ايراد است که در زمینههای مخت ف میتوانند بنیان نوآوری و پیشريت در همه
سوانب یک سام ه باشند Yazdanpanah, 2005ي.
موي یت دانحآموزان در مدرسهو در هر سام ه پیشريتهای که آموزش در مرکز رشد استما ی-
اقتاادی آن قرار دارد ضیاتی است .پیشريت تدای ی بر انتخابهای دقیا مدرسهایو آموزشگاهیيو
آرمانهای ضريهایو همچنی سازگاری و رشد روانشنارتی دانحآموزان تأثیر دارد Caprara,
Barbaranelli, Steca and Malone, 2006ي .اگر پیشريت تدای ی دانحآموزان و وام تأثیرگذار
بر آن مورد ميا ه قرار نگیرد ای ک توسهی سبب اتالف هزینههای سنگی میگردد که به
آموزشوپرورش ارتااص داده میشود تا توس ه دانح و ي آوری و در نهایت توس ه پایدار سام ه را
در اب اد آموزشیو يرهنگیو اقتاادی و سیاسی تأمی کند .پیشريت تدای ی به نوان متریر واب ته
تدت تأثیر یک ام نی تو ب که وام مت ددی نظیر است داد تدای یو وام شنارتی و
انگیزشی مانند هوشو رودکارآمدی تدای یو راهبردهای رودتنظیمیو سارتار کالس درسو
انگیزش تدای یو توانایی یادگیرندگانو آموزش م مان و انگیزش یادگیرندگان بر روی آن تأثیر
دارند Aldeeb, 2011ي .واق یت آن است که ای وام چنان در ه تنیدهاند که ت یی ن ح و
کارایی هر یک به دشواری امکانپذیر است با وسود ای تد ی ات نشان میدهد که وام آموزشی و
يردی با ماهیت شنارتی و استما ی ازسم ه هوشو بیشتری تأثیر را بر پیشريت تدای ی دارند
Albalawneh, and Hamza, 2012ي .ذا در پهوهح ضا ر رابيه "هوش چندگانه"1با پیشريت
تدای ی دانحآموزان درتر و پ ر در رشتههای تدای ی شاره نظری بررسی شدهاست.
هوش به نوان یکی از وسوه قاب توسه در سازش یايتگی ان ان با مدیط Adlash, 2010ي .از
وام مه در ت اوت ايراد با یکدیگر بهشمار میآید .گاردنر هوش را ظريیتی برای مشک گشایی یا
تو یدات مرسون میداند که در یک یا چند موق یت يرهنگی ارزشمند رخ میدهد Kamkari and
Afrooz, 2008ي .برری هوش را به نوان ماهیتی واضد و برری آن را واسد م ههای چندگانه و
مت اوت میدانند.
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گاردنر با نظریه هوش مومی و یگانه که همه ظريیتها و تواناییهای ان ان را برآورد کند
مخا ت کرد .به نظر او هر يردی دارای هوشها و تواناییهای ان انی متنو ی است .به ای ترتیب
Gardner, 1983يو هشت نوع هوش را دستهبندی کرد :هوش مني ی1و هوش يضایی2و هوش
سنبشی-س مانی3و هوش زبانی1و هوش موسی ی5و هوش درون يردی1و هوش بی يردی 7و هوش
طبیتگرایانه.8
هوش بر اساس ت ریف سنتی رژود مژدتهژا بژه نژوان ا ژ یتژری امژ موي یژت و پیشژريت
تداژژی ی در نظژژر گريتژژه مژژیشژژد .هژژریس براسژژاس مژژرور پژژهوهحهژژایی کژژه موي یژژتهژژای
تداژی ی را بررسژی کژژردهانژژدو "هژژوش" و "انگیژزش" را بژژه نژژوان ا ژ یتژژری ت یژژی کننژژده در
پژژیحبینژژی موي یژژتهژژای تداژژی ی م ريژژی مژژیکنژژد .بوسژژاتو و همکژژاران Aljarah and
Rababah, 2011يو نی ژز بژژه نتژژای مشژژابهی دسژژت یايتژژهانژژد در ژژورتیکژژه پهوهشژژگران دیگژژری
نظیر اد یپ Adleep, 2011ي نشژان دادهانژد کژه نمژرات ايژراد در آزمژونهژای هوشژی نمژیتوانژد
پ ژیحبین ژیکننژژده رژژوبی بژژرای موي ی ژتهژژای تدا ژی ی باشژژد .ی ژدرا Lidra, 2007ي نشژژان داد
که در م اط تداژی ی ابتژدایی و دبیرسژتان رابيژه مثبژت و م نژیداری بژی م ژههژای هژوش
ری ژون و «پیشژژريت تدا ژی ی» دانژژحآمژژوزان وسژژود دارد .ا ژژالمه Al-Salameh, 2012ي نشژژان
داد کژژه هژژوش بژژاال  58در ژژد از پیشژژريت ریا ژژی و  18در ژژد از پیشژژريت انگ ی ژژی و 18
در ژژد از پیشژژريت درس هنژژر را تبیژژی مژژی کنژژد .تد ی ژژات بوتزا ژژف Butzalff, 2000يو
واگژژ Vaughn, 2000يو ا برکتژژی Albarakati, 2008ي و کاسژژژتا سیژژامی Costa-Giomi,
1999ي نشان میدهد که بی هوش موسی ایی و پیشريت تدای ی رابيه وسود دارد.
با توسه به دیدگاه گاردنر Gardner, 1983ي انواع مخت ف هوش در دانحآموزان بر یادگیری و
پیشريت تدای ی آنان تأثیرات مت اوتی دارد .دانحآموزی ممک است توانایی زیادی در هوش
مني ی داشته باشد درضا یکه دانحآموز دیگر در هوش يضایی قوی باشد .تد ی اتی که تاکنون
بهویهه در ایران به ای مو وع پردارتهاند ب یار مددودند .بنابرای و با توسه به اهمیت رابيهی هوش
و پیشريت تدای ی و ن ح هوشهای چندگانه در پیشريت تدای ی؛ م أ ه پهوهح ضا ر بررسی
رابيه م ههای هوشهای چندگانه با پیشريت تدای ی در رشتههای مخت ف تدای ی و در دانح-
آموزان درتر و پ ر میباشد.
1. Logical-mathematical
2. visual- spatial intelligence
3. rhythmic Bodily-kinesthetic
4. Verbal-linguisti intelligence
5. Musical intelligence
6. intrapersonal intelligence
7. interpersonal intelligence
8. naturalist
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یکژی از زمینژژههژژایی کژژه مژیتژژوان ن ژژح م ژژههژژای هژژوش را در آن ارزیژابی نمژژودو انتخژژاب
رشژته تداژی ی اسژژت .از آنسژا کژژه انتخژاب رشژژته تداژی ی بژژه نژوان یکژی از م ژال مهژ در
برنامههژای آموزشژی و پرورشژی بژر پیشژريت تداژی ی و شژ ونات مخت ژف استمژا یو اقتاژادیو
سیاس ژی و يرهنگ ژی تأثیرگژژذار اسژژت و تژژامی کننژژده نی ژروی ان ژژانی متخاژژو و مژژاهر سام ژژه
م ژی باشژژدو الزن اسژژت تژژا بژژا دقژژت و م والنژژهتژژری وسژژه ژژورت پژژذیرد .گژژاردنر Gardner,
2011ي پس از م و هبندی هوش بژه هشژت م ژه ا ژ ی ژم ارالژه ت ژاریف مت ژاوت بژرای هژر
یک از م و ههای هشتگانهو مهژارتهژای شژر ی و ضريژهای متناسژب بژا هژر یژک از آنهژا را نیژز
نان برد .یک بررسژی سژببشژنارتی نشژان داده اسژت کژه ضژدود  11در ژد از دانژحآمژوزان بژه
ت نداشژت نمژره قبژو ی در سژایر رشژتههژا بژه تداژی در رشژته ژون ان ژانی روی آوردهانژد
Haghparast, 1983ي .پژژهوهح توسژژط يرشژژاد Farshad, 1992يو نشژژان داد کژژه بنژژابر اظهژژار
دانژژحآمژژوزانو اطال ژژات دوره راهنمژژایی تدا ژی ی آنهژژا بژژرای انتخژژاب رشژژته تدا ژی ی کژژايی
نبژوده اسژژت .ض ژینی Hossaini, 2002يو بژژه تشژژریح مژژواردی پردارتژژه اسژژت کژژه در آن شژژاهد
مدار ژژه نامناسژژب و نادرسژژت رژژانوادههژژا در سهژژتگیژژری تداژژی ی يرزندانشژژان ه ژژتی  .از
سم ژژه ای ژ مژژوارد م ژیتژژوان بژژه هژژدایت يرزنژژدان بژژه تدا ژی در رشژژتههژژایی کژژه در رژژانواده
م مژژول اسژژتو اهژژداف تداژژی ی سژژاه ط بانژژهو ضمایتهژژای مژژا یو و  ...اشژژاره کژژرد .پژژهوهح
هاشژژمی و همکژژاران Hashemi, Bahrami and Karimi, 2006ي رابيژژه ب ژی هژژوش ریا ژی و
رشته تدای ی ریا ی را نشژان داد امژا در دیگژر رشژتههژا ایژ رابيژه مشژاهده نشژد.با توسژه بژه
سوابا پهوهشژی در ق مژرو مو ژوع مژورد نظژر مژیتژوان سژ ال کژرد کژه آیژا مو ژه هژای هژوش
چندگانه در رشته های تدای ی ون ان انیو تجربی و ریا ی مت اوت است؟
در مجموع پهوهحهایی که رابيه بی هوش و پیشريت تدای ی را بررسی کردهاندو هوشهای
چندگانه گاردنر را کمتر مورد توسه قرار دادهاند بنابرای پهوهح ضا ر در پی پاسخگویی به ای
س ال است که آیا بی هوش های چندگانه و پیشريت تدای ی دانحآموزان درتر و پ ر رشتههای
ون ان انیو ریا ی و تجربی رابيهای وسود دارد؟ الزن به ذکر است که سنی دبیرستان نوسوانیي
زمانی است که توانایی با وه رالقیت در ورت ضمایت و بررورد م ثر میتواند شکويا گردد و
همچنی ايراد رشتههای تدای ی و شر ی رود را انتخاب میکنند که هوشهای چندگانه میتواند
مه تری ام تأثیرگذار در انتخاب رشتههای تدای ی باشد.
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روششناسي پژوهش
ای پهوهح در زمرة پهوهحهای غیرآزمایشی است .که هدف آن پی بردن به ترییرات متریر مالک
"پیشريت تدای ی" براساس متریرهای پیحبی "هوشهای چندگانة گاردنر" میباشد .بنابرای
روش پهوهحو تو ی ی از نوع پیمایشی  -همب تگی میباشد.
سام ه آماری ای پهوهح شام ک یه دانحآموزان درتر و پ ر م ي پیحدانشگاهی یا سال
چهارن دبیرستاني رشتههای شارة نظری ریا ی-يیزیکو ون تجربی و ادبیات و ون ان انیي
شهرستان مهاباد است.که در ک ت داد دانحآموزان پ ر پیح دانشگاهی شهرستان مهاباد  513ن ر
و ت داد درتران  123ن ر میباشد .و ت داد دانحآموزان در سال چهارن دبیرستان در رشته ریا ی
 361ن رو در رشته ون تجربی  383ن ر و در رشته ون ان انی  386ن ر میباشد .روش
نمونهگیری ای پهوهحو روش نمونهگیری روشهای ساده بود که در آن از مدارس دبیرستان
درترانه و پ رانه شهرستان مهاباد به شک روشهایو  8مدرسه را انتخاب کردی و با توسه به ای که
در هر مدرسه ي ط سه کالس در م ي پیحدانشگاهی هر رشته یک کالسي وسود داشت سه
کالس را برای سه رشته ریا یو تجربی و ان انی انتخاب مینمایی  .در ک ما  323ن ر را به نوان
ضج نمونه انتخاب نمودی  .برای سواب س الهای پهوهح از آزمونهای آماری ریب همب تگی
پیرسونو تد ی رگرسیون چندگانه گانبهگاني و تد ی واریانس چند متریره است اده شده است.
برای اندازه گیری و سم آوری اطال ات از پرسشنامه هوش گاردنر و پیشريت تدای ی است اده شد
که:
1
ا في -پرسشنامه هوش گاردنر  :پرسشنامه هوش گاردنرو یک پرسشنامه  83مادهای است که
آزمودنی میزان توايا رود را با هر یک از گزارهها بر مبنای م یاس یکرت از ری ی ک 1ي تا ری ی
زیاد 5ي مشخو مینماید .ای پرسشنامه دارای هشت رردهم یاس است که هر یک از ررده
م یاسها دارای  13س ال است .ضداق نمره اضتما ی هر آزمودنی در هر یک از زیر م یاسها  13و
ضداکثر نمره اضتما ی وی  53میباشد .ای م یاس در دامنه سنی دوره راهنمایی و دبیرستان قاب
2
اسراست .ا تبار ای م یاس را براساس شارو آ ای کرونباخ  3/78ذکر کردهاند Furnham, and
Akande, 2004ي.در پهوهشی در ایران هاشمی ) (Hashemi, 2004شارو آ ای کرونباخ را برای هر
یک از م ههای هشت گانه مداسبه کرده است که بیشتری آن مربو به م ه دیداری -يضایی
3/81ي و کمتری م دار آن به هوش بدنی -سنبشی 3/71ي میباشد شارو آ ای کرونباخ برای
ک م یاس برابر با  3/81میباشد .آ ای کرونباخ پهوهح ضا ر نیز به ت کیک م هها در سدول
زیر آورده شده است.

1. Intelligence Questionnaire Gardner
2. Cronbach's alpha

  133رابطه هوشهای چندگانه با پیشرفت تحصیلی...

جدول ( )1ميزان آلفاي کرونباخ مؤلفههاي هوشهاي چندگانه

مو ههوشی

دیداری

بدنی

زبانی

ریا ی

موسی ی

بی يردی

درون يردی

طبی تگرایی

آ ای
کرونباخ

3/15

3/73

3/17

3/75

3/72

3/16

3/71

3/83

بي -پیشريت تدای ی :در پهوهح ضا ر سهت بررسی پیشريت تدای ی دانحآموزانو از میانگی
م دلي نمرات دروسی که در آرر سال تدای ی ک ب میکنند است اده شده است.
يافتههاي پژوهش
با توسه به آزمون ریب همب تگی پیرسون در سدول  2بی م ههای هوش ریا یو موسی اییو
دیداری و کالمی با پیشريت تدای ی دانحآموزان رابيه مثبت م ناداری وسود دارد .م ههای
هوش ریا یو کالمی بهترتیب بیشتری رابيه با پیشريت تدای ی دارند و و در سيح م ناداری
 3/31م نادار ه تند .همچنی م ه هوش موسی ایی در سيح م ناداری کمتر از  3/35دارای
رابيه من ی م ناداری با پیشريت تدای ی است .و م ههای هوش دیداریو میانيردیو بدنیو درون
يردی و طبی تگرایی دارای رابيه م ناداری با پیشريت تدای ی نمیباشند .که نتای را در سدول
2ي مشاهده میکنی .
جدول ( )2رابطه مؤلفههاي هوشهاي چندگانه با پيشرفت تحصيلي
م ههای هوشهای چندگانه

ریب همب تگی

هوش ریا ی
هوش کالمی
هوش موسی ایی
هوش دیداری
هوش میان يردی
هوش بدنی  -سنبشی
هوش درون يردی
هوش طبی تگرایی

.31
.21
-.161
3/111
3/381
3/332
3/321
3/321

م ناداری

)(sig

.333
.333
.335
.315
.322
.552
. 113
.732

برای تبیی بیشتر ارتبا میان م ههای هوشهای چندگانه با پیشريت تدای ی از رگرسیون
چندگانه گانبهگاني است اده شد .هدف از ای بخح درک میزان ترییرات متریر مالک براساس
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م ههای هوشهای چندگانه است .سدول 3ي رگرسیون متریرهای پیحبی بر روی متریر
پیشريت تدای ی را نشان میدهد .ميابا سدول متریرهای هوش ریا ی و هوش کالمی وارد مدل
شده و ب یه متریرها وارد مدل نشدند.

  132رابطه هوشهای چندگانه با پیشرفت تحصیلی...

جدول ( )3خالصه تحليل رگرسيون گامبهگام پيشرفت تحصيلي برحسب دو متغير وارد شده پيشبين

مرتبه ورود
متریر
1
2

متریرهای وارد شده
در هر مرض ه
هوش ریا ی
هوش ریا ی
هوش کالمی

R

3/213
3/272

R2

ت دی
شده R

ريای
استاندارد

∆R2

F

3/31

3/315

3/358

3/31

15/112

3/371

3/318

3/311

2

3/323

12/732

P

3/331
3/331
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همانطور که سدول 3ي نشان می دهدو ای مدل  7در د واریانس متریر پیشريت تدای ی در
دانشجویان را تبیی میکند .در هر مرتبه با ورود متریر سدید نمو واریانس ∆R2مداسبه شده است.
بیشتری نمو واریانس را با ورود پیحبی ریا ی 3/311ي شاهد ه تی  .در ادامه برای بررسی
م ناداری رگرسیون ی نی آزمون ای که آیا متریرهای پیحبی میتوانند در پیحبینی متریر مالک
پیشريت تدای یي م ثر باشند یا ریرو از آزمون تد ی واریانس یکراهه است اده میشودF .
بهدست آمده در مدل اول ی نی وقتی که هوش ریا ی متریر پیحبی بوده است 15/112ي در
سيح  3/331م نادار است F .بهدست آمده در مدل دون ی نی وقتی هوش ریا ی و کالمی پیح
بی بودهاند نیز 12/732ي در سيح  3/331م نادار است .به ای ترتیب با توسه به سدول 1ي
بهتری پیحبینیکننده پیشريت تدای ی متریر هوش ریا ی است.
جدول ( )4ضرايب رگرسيون متغيرهاي پيش بين روي متغير پيشرفت تحصيلي
مدل
1

2

نان متریر

 ßریب

ريا

م دار ثابت
هوش ریا ی
م دار ثابت
هوش ریا ی
هوش کالمی

11/521
3/358
15/765
3/311
-3/315

3/53
3/315
3/117
3/315
3/311

 Betaریب
3/213
3/223
-3/173

 tآزمون

Sig t

27/315
3/861
23/181
1/116
-3/176

3/331
3/331
3/331
3/331
3/332

ریب بتا مربو به متریر هوش
همانطور که سدول 1ي نشان میدهد بزرگتری
ریا ی 3/213ي است .بنابر ای بیشتری تأثیر را بر متریر پیشريت تدای ی دارد .پس از آن متریر
هوش کالمی بر پیشريت تدای ی م ثر است.
بژژرای م ای ژژه م ژژههژژای هژژوشهژژای چندگانژژه در رشژژتههژژای تداژی ی از تد یژ واریژانس
چنژژدمتریری اسژژت اده کژژردی  .قبژ از آزمژژون تد یژ واریژانس چنژژد متریژری بژژرای اطمینژژان از
ر ایت شدن م رو ژه آن آزمژون نرمژال بژودن و همگنژی واریژانسهژا از طریژا آزمژونهژای تژک
متریری کا موگروف اسژمیرنوفو و ژوی انجژان شژد کژه نتژای بژهدسژت آمژده برقژراری م رو ژه
مژژوردنظر را تأییژژد کژژردو و پژژس از ميمژژ شژژدن از آزمژژون  Mبژژاکس 71/111و f=1/171ي و
سژژيح م ن ژاداری p<0.153ي مبن ژی بژژر همگن ژی مژژاتریس کواری ژانس دادههژژا و همچن ژی آزمژژون
کرویژژت بارت ژژت بژژا سژژيح م نژژاداری p<.00ي کژژه بیژژان کننژژده ی همب ژژتگی کژژايی بژژی
متریرهای واب ته میباشد آزمون اسرا شد که نتای آن در سدول  5نشان داده شده است.
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جدول ( )5نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيري

اثر
رشته

وی کس
المبدا

ارزش

F

dF

dF

م روض

ريا

P

اندازه
اثر

3.16

7.73

11

122

3/333

3/111

جدول ( )6نتايج تحليل تفاوت بين آزمودني
منب اثر

واب ته

SS

dF

MS

F

P

اندازه اثر

.33

رشته

دیداری
بدنی
کالمی
ریا ی
موسی یایی
م نای يردی
درون يردی
طبی ت گرایی

11.71
.28
165.15
2717.76
213.73
135.31
33.57
113.12

2
2
2
2
2
2
2
2

22.35
.11
67.57
135.63
125.37
17.53
15.26
55.31

.78

.11

1
.32
.33
.38
.13
.55
.22

11.71
.28
165.15
2717.76
253.73
135.31
33.57
113.12

1.15
35.31
2.53
2.32
.13
1.53

نتای سدول  1نشان میدهد که بی سه گروه رشتهي ون ریا یو تجربی و ان انی در
ویهگیهای م ههای هوشهای چندگانه ت اوت م ناداری وسود دارد .بنابر ای بهمنظور بررسی
ت اوت دو به دو گروهها از آزمون ت یبی  Tukyاست اده شد.
آزمون ت یبی Tukyدر مورد م ای ه میانگی سه گروه نشان داد که:
ا ژژفي بژی میژانگی نمژژرات رشژژته ان ژژانی 25ي بژژا رشژژته ریا ژی 21ي و ژژون تجربژی 23ي در
هوش کالمی ت اوت م ناداری وسود دارد.
بي ب ژی می ژانگی نمژژرات رشژژته ریا ژی 23ي بژژا رشژژته ان ژژانی 13ي و ژژون تجرب ژی 18ي در
هوش ریا ی ت اوت م ناداری وسود دارد.
بژژرای م ای ژژه م ژژههژژای هژژوشهژژای چندگانژژه در دو سژژنس درتژژر و پ ژژر از تد یژژ
واری ژانس چنژژد متری ژری اسژژت اده کژژردی  .قب ژ از آزمژژون تد ی ژ واری ژانس چنژژد متری ژری بژژرای
اطمینژژان از ر ایژژت شژژدن م رو ژژه همگنژژی مژژاتریس کوواریژژانس دادههژژا از آزمژژون  Mبژژاکس
اسژژژت اده شژژژد .نتژژژای نشژژژان داد کژژژه يژژژرض همگنژژژی واریژژژانس دادههژژژا برقژژژرار اسژژژت
.p<3511و31/331و f=3/673ي .نتای آزمون در سدول  7نشان داده شده است.
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جدول ( )7نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيري

اثر
رشته

وی کس
المبدا

ارزش

dF

dF

F

م روض

ريا

P

اندازه
اثر

0.813

1.623

8

311

3/38

3/127

آمژژارة وی کژژس المبژژدا بژژا ارزش 32725ي و سژژيح م ن ژاداری  p<3/35نشژژان م ژیدهژژد کژژه
بی دو سنس از داظ هوشهای چندگانه ت اوت وسود دارد.
جدول ( )8نتايج تحليل تفاوت بين آزمودني
منب اثر

واب ته

SS

dF

MS

F

P

اندازه
اثر

گروه سن یتي

دیداری
بدنی
کالمی
ریا ی
موسی یایی
میان يردی
درون يردی
طبی ت
گرایی

361.551
38.512
73.121
23.375
6.331
361.613
1132.576

1
1
1
1
1
1
1

361.551
38.512
361.121
23.375
6.331
73.613
1132.576

11.318
1.211
3.373
3/163
3/178
12.231
51.617

.333
3/271
.331
.183
.171
.381
.111

3/313
.331
3.313
3.332
3.331
3.337
3.313

176.733

1

176.733

5.338

.351

3.311

نتای سدول  8نشان هد که بی دو گروه سن یتي درتر و پ ر در ویهگیهای م ههای
هوشهای چندگانه ت اوت م ناداری وسود دارد .و ای ت اوت در هوشهای ریا ی و کالمی م نادار
میباشد.
بحث و نتيجهگيري
هژژدف پژژهوهح ضا ژژر بررسژژی رابيژژة هژژوشهژژای چندگانژژه گژژاردنر بژژا پیشژژريت تداژژی ی
دانحآمژوزان درتژر و پ ژر پژیحدانشژگاهی در رشژتههژای ژون ان ژانیو ژون تجربژی و ژون
ریا ی میباشد .نتای نشژان مژیدهژد م ژههژای هژوش ریا ژی و کالمژی بژهترتیژب بیشژتری
رابيژژه بژژا پیشژژريت تداژژی ی دارنژژد و در سژژيح م نژژیداری  3/31م نژژادار ه ژژتند .و م ژژه
هژژژوش موسژژی ایی در سژژژيح م نژژاداری  3/35دارای رابيژژژه من ژژی م نژژژاداری بژژژا پیشژژژريت
تدای ی است .پسو میتژوان نتیجژهگیژری کژرد کژه دانژحآمژوزانی کژه هژوش ریا ژی و کالمژی
بیشژژتری دارنژژدو از پیشژژريت تداژژی ی بیشژژتری ن ژژبت بژژه دانژژحآمژژوزان دیگژژر برروردارنژژد.
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نتژژای تد یژژا ضا ژژر بژژا نتژژای هاشژژمی و همکژژاران 1385يو مژژروی 1387يو ضژژاسی ض ژژی
Pirkhaeghi, Manawipor and
نژژژژهادو بژژژژا ریزاده 1383ي و پیررژژژژال ی و همکژژژژاران
Pashasharifi, 2009يو ایژژان و دیژژری Ian and Deary, 2007يو و اکژژوزا و اکچژژی Ikiz and
kakar, 2010ي هم ژژویی دارد کژژه ضژژاکی از رابيژژه مثبژژت م ن ژاداری هژژوشهژژای چندگانژژه بژژا
پیشژژريت تداژژی ی نشژژان بژژودهانژژد .م ژژه هژژوش موسژژی ایی در سژژيح م ن ژاداری  3/35دارای
رابيژژه من ژژی م نژژاداری بژژا پیشژژريت تداژژی ی اسژژت و ژژی تد ی ژژات بوتزا ژژف Butzalff,
2000يو واگ ژ Vaughn, 2000ي و کاسژژتا سیژژامی Costa-Giomi, 1999ي نشژژان م ژیدهژژد کژژه
بی هوش موسژی ایی و پیشژريت تداژی ی رابيژه مثبژت م نژادار وسژود دارد .م ژههژای هژوش
میان يژردیو بژدنیو درون يژردی و طبی ژتگرایژی دارای رابيژه م نژاداری بژا پیشژريت تداژی ی
نمیباشند .ی نی شواهد کژايی بژرای ایژ کژه بگژویی دو متریژر هژوشهژای چندگانژه و پیشژريت
تدا ژی ی بژژا یکژژدیگر ارتبژژا دارنژژد وسژژود دارد و بنژژابرای ای ژ ارتبژژا از روی تاژژادف نبژژوده
است.
نتژژای تد ی ژ رگرسژژیون چنژژد متریژژره گژژانبژژهگژژان بژژرای هژژوشهژژای چندگانژژه و پیشژژريت
تداژی ی نشژژان مژیدهژژد بیشژژتری نمژژو واریژانس را بژژا ورود پژیحبژی ریا ژی 3/311ي شژژاهد
ه تی  .به ای ترتیب با توسژه بژه سژدول 1بهتژری پژیحبینژیکننژده پیشژريت تداژی ی متریژر
هوش ریا ی است .پس از آن متریر هوش کالمی بر پیشريت تدای ی م ثر است.
بنژا بژر نظژر گژاردنر Gardner, 2011يو مبنژی بژر ایژ کژه هژوش مني ژی -ریا ژی نمایژانگر
اسژژت داد ايژژراد در کژژاربرد اسژژتداللو منيژژا و ا ژژداد مژژیباشژژد و ک ژژانی کژژه در ایژژ هژژوش
توانژژایی دارنژژد بژژه ژژورت م هژژومی و م ژی در ا گوهژژای ژژددی -مني ژی تأم ژ مژیکننژژد و از
کار کردن با ای ا گوها ذت مژیبرنژد و القژه و توانژایی زیژادی در کژار کژردن بژا ا ژداد و ا ژول
مني ژی دارنژژدو ای ژ توانژژایی ايژژراد را کمژژک م ژیکنژژد کژژه ایژ ميا ژژب را در ارتبژژا بژژا یکژژدیگر
بنگرنژژد و سزلی ژات پراکنژژده را بژژه ه ژ پیونژژد دهنژژد و دی ژدی مني ژی داشژژته باشژژند .همچن ژی
ای ژ ايژژراد در طب ژژهبنژژدی اطال ژژاتو ض ژ م ژأ هو کژژارکردن بژژا ا ژژدادو ترکی ژب اطال ژژات بژژرای
هژژديی سدی ژد و اسژژت اده از ریا ژی و تکنی ژکهژژای تجزی ژهوتد ی ژ اطال ژژات توانژژایی و مهژژارت
را ژی دارنژد و بژا م ژاهی انتزا ژی رژوب رابيژه برقژرار مژیکننژد و م نژی و کژاربرد سمژژالت را
میدانند .همچنژی هژوش زبژانی کالمژی بژا کژاربرد زبژان در ارتبژا اسژت کژه شژام ض اسژیت
ن ژژبت بژژه زبژژان گ تژژاری و نوشژژتاری و توانژژایی در ک مژژات و زبژژان اسژژت ایژژ گونژژه ايژژراد از
رواندنو نوشژت و داسژتانگژوییو سژخنرانی و بیژان کالمژی ايکژار ژذت مژیبرنژد .آنژان بژه سژای
اشژژکالو در چهژژارچوب ک مژژات م ژیاندیشژژند و از زبژژان بژه نژژوان ابژژزاری بژژرای ض ژژو و یژادآوری
اطال ژژات اسژژت اده مژیکننژژد .ایژ ايژژراد در مهژژارتهژژای شژژنیداری و گوینژژدگیو رزانژژه رژژات و
کژژاربرد سمژژالت توانژژا ه ژژتند و در بی ژان اض اسژژات و نظژژرات رژژودو ارتباطژژات استمژژا ی و درک
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م انی مهارت دارنژد .ايژرادی کژه در ایژ هژوش از توانژایی بژاالیی برروردارنژد دارای مهژارتهژای
شژژنیداری و بیژژان روان و س ی ژژی ه ژژتند .ایژژ ايژژراد بژژه شژژک و مدتژژوای ک مژژات بژژیح از
تاژاویر اهمیژت مژی دهنژد و بژژهطژژورک ی در مهژارتهژژای گژژوش دادنو ژدبت کژژردنو نوشژژت و
قاه گوییو تو یح دادنو آموزش دادنو درک دیگران و کاربرد زبان برتری دارند.
بنا بر نظر گاردنر Gardner, 1983يو هوش موسی ایی شام توانایی در تشخیو آهنگهاو
تانیف آهنگهای موزون و ذت بردن از موسی ی است .ای گونه ايراد از طریا ا واتو آهنگها و
ا گوهای موسی ی میاندی شند .در رواندن آواز و سرودو وت زدنو نوارت آالت موسی یو تشخیو
ا گوهای موزونو سارت آهنگو یادآوری م ودی هاو و در سارتار و ریت موسی ی است داد زیادی
دارند .هوش موسی ایی ب یار سری تر از سایر هوشها ظهور میکند .ن يه يف در زندگی ايرادی
که از هوش موسی ای به ورت استثنایی برروردار ه تند سنی سوانی 18-11ي سال است که
درست ماادف با دوران دبیرستان میباشد .اگر در ای دوران زمینه رشد برای آنها يراه نشودو
م موال رشد موسی ایی آنها متوقف میشود .دنتوسه به ای هوش ممک است موسب شود ب یاری
از کودکان که از ای توانایی برروردارندو اض اس و بی ک ایتی کرده و یا ضتی از مدرسه بگریزند
درضا یکه در سالهای مدرسه هوش موسی ایی میتواند پیشريت زیادی داشته باشد .ذا مربیان
ت ی وتربیت باید است دادها و توانحهای ای قبی کوکان را شناسایی کرده و آنها را به مدارس هنر
هدایت کنند .بنابر ای در ت یر بیشتر رابيه من ی هوش موسی ایی با پیشريت تدای ی باید گ ت
که با توسه به ت ریف انواع هوشهای چندگانهو بیشتر مدتوای آموزشی وکتابهای درسی با
هوشهای کالمی و ریا ی سازگاری دارد و اهمیتی به دیگر هوشها و تواناییها داده نمیشود و آنها
را در ارزیابی پیشريت تدای ی به آنها بها نمیدهند و همچنی شیوه آموزشی و تدریسو
برنامهریزیهای آموزشی و درسیو پروژههای دانح آموزشی و ...بیشتر با تواناییهای هوش سنتی و
ریا ی و کالمی منيبا میباشد .گوزاسیس و همکاران Gouzouasis, Guhn and kishorيو اگر
دانحآموزان نگرش مناسبی ن بت به موسی ی داشته باشند به همان اندازه نگرش مناسب و مثبتی
درباره یادگیری بهطورک ی دارند .شواهد تجربی و نظری قب ی نشان داده است که یادگیری
هنرمدورانه تأثیر مثبتی روی پیشريت استما ی و تدای ی دارد که ای ارتبا مشخای بی هنر و
سنبههای مخت ف توس ه ان انی می رساندو که متأس انه در نظان آموزشی ما توسهی به ای نگرشها
و الیا نمیشود.
 نتژای تد یژ واریژانس چنژد متریژرهو نشژان مژیدهژد کژه بژی رشژتههژژای تداژی ی از نظژژرهژژوشهژژای چنژژد گانژژه ت ژژاوت وسژژود دارد .و آزمژژون ت یب ژی  Tukyدر مژژورد م ای ژژه می ژانگی
سه گروه نشان داد که:

  138رابطه هوشهای چندگانه با پیشرفت تحصیلی...

بی میژانگی نمژرات رشژته ان ژانی 25ي بژا رشژته ریا ژی 21ي و ژون تجربژی 23ي در هژوش
کالمژژی ت ژژاوت م نژژاداری وسژژود دارد .و بژژی میژژانگی نمژژرات رشژژته ریا ژژی 23ي بژژا رشژژته
ان انی 13ي و ون تجربی 18ي در هوش ریا ی ت اوت م ناداری وسود دارد.
با توسه به ای که هژوش کالمژی کژه شژام ض اسژیت ن ژبت بژه زبژان گ تژاری و نوشژتاری و
توانژژایی در ک مژژات و زبژژان اسژژت ايژژراد توانمنژژد در هژژوش کالم ژی از روانژژدنو نوشژژت و داسژژتان
گژژوییو سژژخنرانی و بی ژان کالم ژی ايک ژار ژژذت م ژیبرنژژد .آنژژان بژژه سژژای اشژژکالو در چهژژارچوب
ک مژژات مژژیاندیشژژند و از زبژژان بژژه نژژوان ابژژزاری بژژرای ض ژژو و یژژادآوری اطال ژژات اسژژت اده
مژژیکننژژد .نوی ژژندگانو شژژ راو سژژخنوران از ایژژ هژژوش بررژژوردار بودنژژد Gardner, 1983ي.
ایژژ ايژژراد در مهژژارتهژژای گژژوش دادنو ژژدبت کژژردنو نوشژژت و قاژژهگژژوییو تو ژژیح دادنو
آموزش دادنو مت ا د کژردن دیگژران و بژهطژورک ی تجزیژهوتد یژ و کژاربرد زبژان برتژری دارنژد.
در واق ژ تبژژادل ای ژدههژژا و انت ژژال آنهژژا بژژا کمژژک زبژژان و ک مژژات ژژورت م ژیگی ژرد Gardner,
2011ي .انتظژار بژر ایژ اسژت کژه دانژحآمژوزان گژژروه ژون ان ژانی ن ژبت بژه سژایر گژروههژژای
تدای ی از ضیث ایژ م ژه برتژری داشژته باشژند کژه یايتژههژای تد یژا ت ژاوت م نژادار ایژ
گروه با گژروه ریا ژی و گژروه تجربژی را نشژان مژیدهنژد و میژانگی دانژحآمژوزان ژون ان ژانی
در ایژژ هژژوش بیشژژتر اسژژت .چژژون بیشژژتر مو ژژو اتو دروسو مدتژژوا و ارزش ژیابیهژژای رشژژته
ژژون ان ژژانی بژژه هژژوش کالم ژی نزدی ژکتژژر و سژژازگارتر اسژژت و همچن ژی چژژون دانژژحآمژژوزان
رشژژته ژژون ان ژژانی ادبیژژاتو شژژ رو ک مژژاتو منيژژا و ارتباطژژات را در دروسژژی ماننژژد ادبیژژاتو
ون استما ی و روانشناسژی و ي ژ ه آمژوزش مژیبیننژد در ایژ هژوش تواناترنژد .نتژای تد یژا
ضا ژژژر بژژژا نتژژژای هاشژژژمی و همکژژژاران Hashemi, Bahrami and Karimi, 2006ي و
پاشاشری ی 1388ي هم ویی دارد.
همچن ژی ايژژرادی کژژه از هژژوش ریا ژی برروردارنژژد بژژرای برقژژراری ارتبژژا می ژان اطال ژژات
متنوع براساس ا گوهژای مني ژی و ژددی مژیاندیشژند .م یژات ریا ژی را بژه شژیوه مني ژی و
بژژه سژژر ت انجژژان مژیدهنژژد .ن ژژبت بژژه پدیژدههژژای مدیيژی کنجکاونژژد و دربژژاره آنهژژا آزمژژایح
میکنند .م ژای گونژاگون را بژه روش مژی بررسژی مژیکننژد بژه ضژ کژردن م ژای ژددیو
بژژازیهژژای قانونمنژژدو آزمژژایحهژژای مژژی و بژژه کشژژف کژژردن ا گژژوهی موسژژود میژژان روابژژط
پدیدههای القژه نشژان مژیدهنژد .هژوش مني ژی-ریا ژی يژرد را قژادر مژیسژازد تژا واق یژات و
پتان ژی ا مژژا ی را کژژه انجژژان مژیدهژژد و ارتبژژا بژی سمالتژی را کژژه مژیسژژازد درک کنژژد .در
طژژول رشژژد ایژ هژژوش يژژرد از اشژیاء بژژه سمژژالت از ا مژژال بژژه ارتبژژا میژان ا مژژال و از ضژژوزه
سنبشژژی  -ضرکتژژی بژژه ضژژوزه انتزا ژژی ره ژژرار مژژیشژژود Gardner, 1983ي .و ایژژ کژژه
دانحآمژوزان رشژته ریا ژی در هژوش ریا ژی ن ژبت دیگژر رشژتههژا در سژيح بژاالتری ه ژتند
قابژ تبیژی اسژت .و ایژ بژا پژهوهح هاشژمی و همکژاران Hashemi, Bahrami and Karimi,
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2006ي و پیررژژژژال ی و همکژژژژاران Pirkhaeghi, Manawipor and Pashasharifi, 2009ي
هم ژژویی دارد .بژژهراژژوص ایژژ کژژه دانژژحآمژژوزان رشژژته ریا ژژی دروسژژی ماننژژد هندسژژهو
ریا یاتو دی ران ی و سبر و يیزیک را می روانند و ای م ت زن هوش ریا ی است.
سایر م ههای هوشی درونيردیيو میانيردیيو بدنی–سنبشیيو طبی تگراي و موسی اییي
براساس تد ی های م ای هایو ت اوت م ناداری بی رشتههای مخت ف تدای ی نشان نمیدهد .در
تبیی ای دن ت اوت می توان به سذابیتهای شر ی و استما ی و همچنی مدیط رانواده و اقتااد
در انتخاب رشته تدای ی اشاره کردو ای با پهوهح يرشاد Farshad, 1992يو همخوان میباشد که
نشان داده است اطال ات آنها برای انتخاب رشته کايی نبوده است .به راوص که در رشته تجربی
هیچ کدان از هوشها با ون ان انی و ریا ی ت اوت م ناداری نداشت با وسود ای که رشته تجربی
یک رشته کامالً تخاای و دارای وابط و قوا د مشخو و مخاوص به رود است که تواناییها و
است دادهای مربط به رود راو راو اً هوش طبی گرایی میط بد .که با توسه به نظر گاردنرو
مهارتهای ايراد دارای هوش طبی تگرا شام شنارت انواع موسودات زنده در طبی تو دان ت
اسامی موسودات زنده و غیرزندهو توانایی طب هبندی کردن و م و هبندی کردن نا ر و موسودات
طبی ت است .مشاغ ای ايراد شام زی تشناسیو طبی تشناسیو زمی شناسیو گیاهشناسیو
ضشرهشناسیو شکارو ماهیگیریو کشاورزی و مشاغ ی از ای قبی است .است داد یک طبی تگرا
میتواند اقالن مانو ی را نیز شام شود که کامالً با دروس ای رشته ه مرتبط میباشند .و ای
نتای نشان میدهد که وام و مالکهای دیگری در انتخاب رشته تدای ی غیر از هوشهای
چندگانه و تواناییهای ايراد راو اً در رشته تجربی تأثیر دارد.
نتای تد ی واریانس چند متریرهو نشان میدهد که بی دو گروه سن یتي درتر و پ ر در
ویهگیهای م ههای هوشهای چندگانه ت اوت م ناداری وسود دارد .و ای ت اوت در هوشهای
ریا ی و کالمی م نیدار میباشد و ای ت اوت در هوشهای ریا ی و کالمی م نادار میباشدو
پ ران در هوش ریا ی تواناتر از درتران و درتران در هوش کالمی تواناتر از پ ران می باشند.
نتای تد یا ضا ر با تد یا پیررال ی و همکاران Pirkhaeghi, Manawipor and Pashasharifi,
2009يو يارنهان و آکاند Furnham and Akande, 2004يو يارنهان و پراموزیک Furnham,
Chamorro-premuzic, 2005يو و برنارد و ا یواز Barnard and Olivarezi, 2007ي در پهوهحهای
رود نشان دادهاند که هوشهای چندگانه در دو سنس مت اوت میباشند.
برری از م ی ا ت اد دارند که بهره هوشی ک یه مردان باالتر از زنان است ا بته ای ت اوت ک
است .درتران در است داد کالمی پیشريتهتر از پ ران ه تند .و ای امتیاز از ضدود یازده سا گی
آشکار میگردد و ضتی بهطور متوسط درتران ررد سال اندکی زودتر از پ ران زبان باز میکنند و
کمتر با مشکالت تک می مواسه میشوند .اکثر درتران رواندن را زودتر یاد میگیرند و ای برتری را
تا ب د از ورود به دبیرستان و ضتی در دانشگاه ض و میکنند از سوی دیگر است داد پ ران در زمینه
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يضایی و ریا یات بیشتر است برتری پ ران در است داد ددی از دوازده تا سیزده سا گی آشکار
میشود .و اندکی پس از آن ی نی در س ب وغ از نظر تج يضایی ن بت به درتران پیشريتهترندو
شاید است داد پ ران در درک روابط يضایی موسب میشود که اکثر آنها در رشتههایی نظیر
مهندسی م ماریو ریا ی و ضتی ن اشی پیشريت بیشتری داشته باشند .در برری از پهوهحهای
اریر نمرات درتران و پ ران در آزمونهای هوشی مانند گذشته ت اوت چشمگیری نشان نمیدهد
Albalawneh, and Hamza, 2012ي.
گاری و همکاران Gurian, Henley, and Truemen, 2001ي نیز بیان میکند سارتار مرز
درتران و پ ران مت اوت میباشد و ميا ات مربو به سارتار مرز دو سنس ت اوتهای مرزی
درتران و پ راني نشان دادند که درتران و پ ران براساس سارتار مرزیشان به ورت مت اوتی يکر
میکنند به بارت دیگر ت اوتهای سارتاری یا يیزیکی بی مرز درتران و پ ران وسود دارد که بر
اساس آن زنان یا درتران از استدالل هیجانی در ناضیه مبیک کناری یا ضاشیهایي مرز است اده
میکنند و مردان بیشتر از استدالل مني ی است اده میکنند و شاید همی ت اوتهای زی تی و
ت اوتهای سن یتی در ت اوتهای شنارتی بیان کرد .همچنی
تاریخی را میتوان به نوان
س چوک و همکاران Selçuk, Kayıl, and Okut, 2002ي بیان میکند که در هوشهای چندگانهو
بخحهای را ی از کارکردهای شنارتی مرز ي ال میشوند و ای کارکردها تدت تأثیر ترکیبهای
ژنتیکیو تجارب زندگی شخای و موق یتها ه تند.
همچنژی از آنسژژاییکژژه دنی ژایی کژژه در آن زنژژدگی م ژیکنژی پیچیژده اسژژتو دانژژحآمژژوزان
بای ژد تشژژویا شژژوند تژژا در يرآینژژد سنبژژههژژای چندگانژژه و زمینژژههژژای متنژژوع مشژژارکت کننژژد
Martin, 1998ي و ایژژ بیژژانگر آن اسژژت کژژه سنبژژههژژای هنژژری و موس ژی ی نی ژز بای ژد بژژا بژژه
آموزش و برنامهریزیهژای مدرسژهای ت یژا شژود .چیژزی کژه در مژدارس و آمژوزشوپژرورش مژا
کمتری سایگاه و توسهی ندارد.
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