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 چکيده 
هژژای هژژوش   در پژژهوهح ضا ژژر رابيژژه بژژی  م   ژژه   هددد  

آمژژوزان درتژژر وپ ژژر   چندگانژژه بژژا پیشژژريت تداژژی ی دانژژح 

هژژای تداژژی ی   ژژون ان ژژانیو تجربژژی و ریا ژژی م يژژ     رشژژته

دانشژگاهی شهرسژتان مهابژاد بررسژی شژده اسژت. ت ژداد         پیح

ن ژژژر پ ژژژري بژژژه شژژژیوه  111و  ن ژژژر درتژژژر 171ن ژژژر   323

 ای انتخاب شدند.  گیری روشه نمونه

تگی همب ژژ -روش پژژهوهح در ایژژ  ميا  ژژهو تو ژژی ی  روش 

هژای تد یژا از آزمژون هژوش     است. اطال ات مربژو  بژه متریر  

دسژژت آمژژد. و سهژژت سژژنجح پیشژژريت   هدگانژژه گژژاردنر بژژچن

آمژژوزان در  تداژژی ی از میژژانگی  نمژژرات دروسژژی کژژه دانژژح   

 کنند است اده شد. تدای ی ک ب میپایان سال 

 هژای هژوش ریا ژی و کالمژی     نتژای  نشژان داد م   ژه    ها  يافته

بژا پیشژريت تداژی ی دارنژد      رابيه مثبت م نژاداری م نژاداری  

بژژا پیشژژريت   موسژژی ایی رابيژژه من ژژی م نژژاداری    و هژژوش

ترتیژژب  تداژژی ی دارد. نتژژای  رگرسژژیون نشژژان داد کژژه بژژه    

المژژی بیشژژتری  سژژه  را هژژای هژژوش ریا ژژی و هژژوش ک م   ژژه

دارنژژد. نتژژای  تد یژژ     در پژژیح بینژژی پیشژژريت تداژژی ی   

هژای هژوش    متریره نیز نشژان داد کژه بژی  م   ژه    واریانس چند

ت ژاوت وسژژود  هژای تداژی ی    ض ژب رشژژته چندگانژه گژاردنر بر  

در مژژورد م ای ژژه میژژانگی  سژژه   Tukyت  یبژژی آزمژژون دارد و 

  نمژرات رشژته   م نژادار بژی  میژانگی    دهنده ت ژاوت  گروه نشان

و در هژژوش کالمژژی  ان ژژانی بژژا رشژژته ریا ژژی و   ژژون تجربژژی 

رات رشژته ریا ژی  بژا رشژته ان ژانی و   ژون       بی  میژانگی  نمژ  

همچنژژژی  نتژژژای  تد یژژژ   بژژژود. تجربژژژی در هژژژوش ریا ژژژی

هژای هژوش    واریانس چنژد متریژره  نشژان داد کژه بژی  م   ژه      

چندگانژژه گژژاردنر در دو سژژنس درتژژر و پ ژژر ت ژژاوت وسژژود    

دار اکالمژژی م نژژ ریا ژژی و هژژای و ایژژ  ت ژژاوت در هژژوش رد دا

 باشد. می

هژژای چندگانژژهو رشژژته تداژژی یو    هژژوشهددا  کليددد وا ه

 و سن یتپیشريت تدای ی

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 
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 و بيان مسأله مقدمه

 یتوان با طرز ت   یگر نمیو دیباطات و تدوالت سام ه بشرايزون گ ترش ارته شتاب روزبا توسه ب

از  یکی. يAlabdulkarim, and Alhelew, 2014   تیت آنان نگریآموزان و ترب گذشته به دانح

است داد و هوش و  ییو شناسایکنون یایرات و انتظارات دنیانيباق با تر یرگذار برایثأت یها یتوانمند

شريت در همه یو پ یان نوآوریتوانند بنیمخت ف م یها نهیدر زم ت کهاس مت اوت ايراد یها ییتوانا

 ي.Yazdanpanah, 2005  ک سام ه باشندیسوانب 

-ای که آموزش در مرکز رشد استما ی پیشريتهآموزان در مدرسهو در هر سام ه  موي یت دانح    

ایو آموزشگاهیيو  مدرسههای دقیا   آن قرار دارد ضیاتی است. پیشريت تدای ی بر انتخاب اقتاادی

 ,Caprara  آموزان تأثیر دارد ایو همچنی  سازگاری و رشد روانشنارتی دانح ضريه یها آرمان

Barbaranelli, Steca and Malone, 2006 .رگذار یآموزان و  وام  تأث دانح ی یشريت تدایاگر پي

گردد که به  ی  مینگس یها نهیسبب اتالف هز یتوسه   ک یرد ایبر آن مورد ميا  ه قرار نگ

دار سام ه را یت توس ه پایو در نها یآور شود تا توس ه دانح و ي  یپرورش ارتااص داده مو آموزش

ر واب ته ی نوان متر به ی یشريت تدایپ .  کندیتأم یاسیو س یو اقتاادیو يرهنگیدر اب اد آموزش

و  ی وام  شنارت وی یر است داد تداینظ ی تو ب که  وام  مت ددیک  ام  نیر یثأتدت ت

و سارتار کالس درسو یمیرودتنظ یو راهبردهای یتدا یمانند هوشو رودکارآمد یزشیانگ

ر یثأآن ت یرندگان بر رویادگیزش یرندگانو آموزش م  مان و انگیادگی ییو توانای یزش تدایانگ

   ن ح وییاند که ت  دهی   وام  چنان در ه  تنیت آن است که ایواق  ي.Aldeeb, 2011  دارند

و  یدهد که  وام  آموزشی ات نشان می  تد یر است با وسود ایپذامکان یک به دشواریهر  ییکارا

 دارند ی یشريت تدایر را بر پی  تأثیشتریو بسم ه هوشاز یو استما  یت شنارتیبا ماه یيرد

 Albalawneh, and  Hamza, 2012 .1هوش چندگانه"پهوهح ضا ر رابيه  ذا در ي
ريت شیپ با"

 است. شده یبررس یشاره نظر ی یتدا یها درتر و پ ر در رشته آموزان دانح ی یتدا

از . يAdlash, 2010  طیان ان با مد یايتگیاز وسوه قاب  توسه در سازش  یکی نوان  هوش به    

 ای ییگشا مشک  یبرا یتیهوش را ظري د. گاردنریآیشمار م گر بهیکدیا  وام  مه  در ت اوت ايراد ب

 Kamkari and  دهد یارزشمند رخ م یت يرهنگیا چند موق یک یداند که در  یدات مرسون میتو 

Afrooz, 2008.چندگانه و  یهاآن را واسد م   ه یواضد و برر یتی نوان ماه هوش را به یبرر ي

 دانند.یم مت اوت
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ان ان را برآورد کند  یهاییها و تواناتیگانه که همه ظريیو  یه هوش  مومیگاردنر با نظر    

ب ی  ترتیاست. به ا یمتنو  یان ان یهاییها و توانا هوش یدارا یمخا  ت کرد. به نظر او هر يرد

 Gardner, 1983و هوش 2ییو هوش يضا1یکرد: هوش مني  یبند و هشت نوع هوش را دستهي

هوش  و 7ی  يردیو هوش ب1یو هوش درون يرد5ی یو هوش موس1یو هوش زبان3یس مان-یسنبش

 . 8انهیگرا تیطب

شژريت  یت و پیژ    امژ  موي  یتژر ی نژوان ا ژ    هژا بژه  رژود مژدت   یف سنتیاساس ت ر هوش بر    

 یهژژاتیژژکژژه موي  ییهژژاس براسژژاس مژژرور پژژهوهح یهژژر شژژد.یدر نظژژر گريتژژه مژژ  ی یتداژژ

کننژژده در  یژژی  ت یتژژری نژژوان ا ژژ  را بژژه "زشیژژانگ"و  "هژژوش"انژژدو  کژژرده یرا بررسژژ ی یتداژژ

 Aljarah and  کنژژد. بوسژژاتو و همکژژاران یمژژ یم ريژژ ی یتداژژ یهژژاتیژژموي  ینژژیبحیپژژ

Rababah, 2011یگژژریکژژه پهوهشژژگران د یانژژد در  ژژورتايتژژهیدسژژت  ی  مشژژابهیز بژژه نتژژایژژنو ي 

توانژد  ینمژ  یهوشژ  یهژا انژد کژه نمژرات ايژراد در آزمژون     نشژان داده  يAdleep, 2011  پیاد ر ینظ

 نشژژان داد يLidra, 2007  درایژژ  .باشژژد ی یتداژژ یهژژاتیژژموي  یبژژرا یکننژژده رژژوبینژژیبحیپژژ

هژوش   یهژا    م   ژه یبژ  یدار یرسژتان رابيژه مثبژت و م نژ    یو دب ییابتژدا  ی یکه در م اط  تداژ 

نشژژان  يAl-Salameh, 2012  ا  ژژالمه آمژژوزان وسژژود دارد.دانژژح« ی یشژژريت تداژژیپ»ون و یژژر

 18و  ی ژژیشژژريت انگ یز پدر ژژد ا 18و  یا ژژیشژژريت ریدر ژژد از  پ 58د کژژه هژژوش  بژژاال  دا

و يButzalff, 2000   ژژات بوتزا ژژف یتد  کنژژد. ی  مژژیژژیشژژريت درس  هنژژر را تب یدر ژژد از  پ

 ,Costa-Giomi  یامیژژژو کاسژژژتا س يAlbarakati, 2008  یا برکتژژژو يVaughn, 2000  واگژژژ 

 رابيه وسود دارد. ی یشريت تدایو پ یی ای  هوش موسیدهد که ب ینشان م ي1999

و  یریادگیآموزان بر انواع مخت ف هوش در دانح يGardner, 1983  دگاه گاردنریبه د با توسه    

در هوش  یادیز ییممک  است توانا یآموزدارد. دانح یرات مت اوتیثأآنان ت ی یشريت تدایپ

که تاکنون  ی اتیباشد. تد  یقو ییگر در هوش يضایآموز دکه دانح یضا داشته باشد در یمني 

هوش  ی ت رابيهی و با توسه به اهمیا. بنابرار مددودندیاند ب    مو وع پردارتهیران به ایهه در ایو هب

 یپهوهح ضا ر بررس  هأ؛ م ی یتداشريت یچندگانه در پ یهاو ن ح هوش ی یشريت تدایو پ

-و در دانح ی یمخت ف تدا یهادر رشته ی یشريت تدایچندگانه با پ یهاهوش یهارابيه م   ه

 باشد.  یپ ر م تر وآموزان در

                                                           
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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نمژژودو انتخژژاب  یابیژژهژژوش را در آن ارز یهژژا  ژژه تژژوان ن ژژح میکژژه مژژ ییهژژانژژهیاز زم یکژژی    

از م ژال  مهژژ  در   یکژژی نژوان   بژژه ی یسژا کژژه انتخژاب رشژژته تداژ   از آن اسژژت. ی یرشژته تداژ  

و یو اقتاژاد یونات مخت ژف استمژا    و شژ  ی یريت تداژ شژ یبژر پ  یو پرورشژ  یآموزشژ  یهژا رنامهب

متخاژژو و مژژاهر سام ژژه  یان ژژان یرویژژکننژژده ن یرگژژذار اسژژت و تژژامیثأت یو يرهنگژژ یاسژژیس

 ,Gardner  گژژاردنر رد.ی  وسژژه  ژژورت پژژذیتژژرباشژژدو الزن اسژژت تژژا بژژا دقژژت و م  والنژژه  یمژژ

هژر   یف مت ژاوت بژرا  ی ژم  ارالژه ت ژار    ی  ژه ا ژ    هوش بژه هشژت م   یبندپس از م و ه ي2011

ز یژ هژا را ن ک از آنیژ متناسژب بژا هژر     یاو ضريژه  یشژر   یهژا رتگانهو مهژا هشت یهاک از م و هی

آمژوزان بژه   در ژد از دانژح   11نشژان داده اسژت کژه ضژدود      یشژنارت سژبب  یک بررسژ ی نان برد.

 انژد آورده یرو ی  در رشژته   ژون ان ژان   یهژا بژه تداژ   ر رشژته یدر سژا  ی  ت نداشژت  نمژره قبژو    

 Haghparast, 1983توسژژط يرشژژاد  پژژهوهح .ي Farshad, 1992و نشژژان داد کژژه بنژژابر اظهژژار  ي

 یکژژاي ی یانتخژژاب رشژژته تداژژ یهژژا بژژراآن ی یتداژژ ییآمژژوزانو اطال ژژات دوره راهنمژژادانژژح

پردارتژژه اسژژت کژژه در آن شژژاهد  یح مژژواردیو بژژه تشژژريHossaini, 2002  ینیض ژژ نبژوده اسژژت. 

 . از یيرزندانشژژان ه ژژت  ی یتداژژ یریژژگهژژا در سهژژت مدار ژژه نامناسژژب و نادرسژژت رژژانواده  

کژژه در رژژانواده  ییهژژا  در رشژژتهیت يرزنژژدان بژژه تداژژیتژژوان بژژه هژژدای  مژژوارد مژژیژژسم ژژه ا

پژژهوهح  و و ... اشژژاره کژژرد. یمژژا  یتهژژایسژژاه ط بانژژهو ضما  ی یاهژژداف تداژژ  م مژژول اسژژتو 

و  یا ژژی  هژژوش ریرابيژژه بژژ يHashemi, Bahrami and Karimi, 2006  و همکژژاران یهاشژژم

با توسژه بژه     رابيژه مشژاهده نشژد.   یژ هژا ا گژر رشژته  یداد امژا در د  را نشژان  یا یر ی یرشته تدا

هژوش   یمو  ژه هژا   ایژ ال کژرد کژه آ   تژوان سژ  یدر ق مژرو مو ژوع مژورد نظژر مژ      یسوابا پهوهشژ 

 مت اوت است؟ یا یو ر یو تجربین ان انو   ی یتدا یرشته ها چندگانه در

 یهااندو هوش کرده یا بررسر ی یشريت تدایپ  هوش و یکه رابيه ب ییهادر مجموع پهوهح    

  یبه ا ییپاسخگو ی  پهوهح ضا ر در پیاند بنابرا چندگانه گاردنر را کمتر مورد توسه قرار داده

 یها پ ر رشته آموزان درتر و دانح ی یشريت تدایچندگانه و پ ی  هوش هایا بیآس ال است که 

ي یرستان  نوسوانی  دبیر است که سنالزن به ذکوسود دارد؟  یارابيه یو تجرب یا یو ری  ون ان ان

تواند شکويا گردد و یثر م ت و بررورد میت در  ورت ضمایبا  وه رالق ییاست که توانا یزمان

تواند یچندگانه م یهاکنند که هوشیرود را انتخاب م یو شر  ی یتدا یها  ايراد رشتهیهمچن

 شد.با ی یتدا یهارگذار در انتخاب رشتهیثأ   ام  تیترمه 
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 پژوهش يشناس روش

ر مالک یرات مترییبردن به تر یاست. که هدف آن پ یشیآزماریغ یها پهوهح ة  پهوهح در زمریا

  یباشد. بنابرا یم "گاردنرة چندگان یها هوش"  یب حیپ یهاریبراساس متر "ی یشريت تدایپ"

 باشد. یم یهمب تگ - یشیمایاز نوع پ ی یروش پهوهحو تو 

ا سال ی  یدانشگاه حیآموزان درتر و پ ر م ي  پ ه دانحی  پهوهح شام  ک یا یرسام ه آما    

ي یات و   ون ان انیو ادب ی  ون تجرب کویزیي-یا ی ر ینظرة شار یها ي رشتهرستانیدبچهارن 

ن ر  513شهرستان مهاباد  یح دانشگاهیپآموزان  پ ر .که در ک  ت داد دانحشهرستان مهاباد است

 یا یرستان در رشته ریآموزان در سال چهارن دب باشد. و ت داد دانح ین ر م 123ن ت داد درترا و

روش  باشد. ین ر م 386 ین ر و در رشته   ون ان ان 383 ین رو در رشته   ون تجرب 361

رستان یاز مدارس دبکه در آن  بود ساده یا روشه یرگی نمونه  پهوهحو روش یا یریگ نمونه

که   یبا توسه به ا و  یکردمدرسه را انتخاب  8 ویا تان مهاباد به شک  روشهدرترانه و پ رانه شهرس

سه  داشتک کالسي وسود ی هر رشته  یدانشگاه حیدر م ي  پ ه ي ط سه کالسدر هر مدرس

 نوان  ن ر را به 323در ک  ما  . یینما یانتخاب م یو ان ان یجربو تیا یر سه رشته یا بر کالس را

 یب همب تگی ر یآمار یها پهوهح از آزمون یها سواب س ال یبرا . یمودنضج  نمونه انتخاب 

 ره است اده شده است.یانس چند متری  واریگاني و تد  به تد ی  رگرسیون چندگانه  گانرسونو یپ

است اده شد  و پیشريت تدای یهوش گاردنر آوری اطال ات از پرسشنامه برای اندازه گیری و سم 

 که:

است که  یاماده 83ک پرسشنامه ی ودنررپرسشنامه هوش گا :1هوش گاردنرپرسشنامه  -ا في

 ی یتا ر ي1  ک  ی یکرت از ریاس  یم  یها بر مبناک از گزارهیزان توايا رود را با هر یم یآزمودن

ک از ررده یاس است که هر یم  هشت ررده ی  پرسشنامه داراید. اینمایي مشخو م5  ادیز

و  13ها اسیر م یک از زیدر هر  یهر آزمودن یل است. ضداق  نمره اضتما س ا 13 یها دارااسیم 

رستان قاب  یو دب ییدوره راهنما یاس در دامنه سنی  م یباشد. ایم 53 یو یضداکثر نمره اضتما 

 Furnham, and  اند ذکر کرده 78/3 2کرونباخ یاساس شارو آ  ااس را بری  م یا تبار ا اسراست.

Akande, 2004.یران هاشمیدر ا یدر پهوهشي (Hashemi, 2004) هر  یکرونباخ را برا یشارو آ  ا

 ییيضا -یداری  ه د   آن مربو  به میشتریهشت گانه مداسبه کرده است که ب یها   ه ک از می

 یکرونباخ برا یباشد شارو آ  ا یي م71/3  یسنبش -ی  م دار آن به هوش بدنیي و کمتر81/3 

ها در سدول   ه ک میز به ت کیکرونباخ پهوهح ضا ر ن یآ  اباشد.  یم 81/3اس برابر با یک  م 

 ر آورده شده است.یز

 

                                                           
1. Intelligence Questionnaire Gardner 

2. Cronbach's alpha 
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 چندگانه يها هوش يها کرونباخ مؤلفه يزان آلفايم  (1)جدول 

 ه
مو 

ی
وش
ه

 

 

ی
دار
دی

 

ی 
دن
ب

 

ی 
زبان

 

ی 
ا 
ری

 

 

ی
ی 
وس
م

 

 

 
بی

ی
رد
ي

 

 

ی
رد
ن ي
رو
د

 

ت 
ی 
طب

ی
رای
گ

 

آ  ای 

 کرونباخ
 15/3  73/3  17/3  75/3  72/3  16/3  71/3  83/3 

 

  یانگیم از آموزانو دانح ی یتدا شريتیپ یبررس سهت ضا ر پهوهح در :ی یشريت تدایپ -بي

 .است شدهکنند است اده  یک ب م ی یدر آرر سال تدا که یدروس  م دلي نمرات

 

 پژوهش يها افتهي

و یی ایو موسیا یهوش ر یها   ه  م یب 2در سدول  رسونیپ یب همب تگیبا توسه به آزمون  ر

 یها وسود دارد. م   ه یآموزان رابيه مثبت م نادار دانح ی یشريت تدایبا پ یو کالم یدارید

 یدارادارند و و در سيح م ن ی یشريت تدای  رابيه با پیشتریب بیترت به یو کالمیا یهوش ر

 یدارا 35/3کمتر از  یرادادر سيح م ن یی ایم   ه هوش موس  یهمچنم نادار ه تند.  31/3

و درون یو بدنیيرد انیو میداریهوش د یها م   ه واست.  ی یشريت تدایبا پ یم نادار یمن  رابيه

  را در سدول یکه نتا .باشند ینم ی یشريت تدایبا پ یرابيه م نادار یدارا ییگرا  تیو طب یيرد

  .یکن یي مشاهده م2 

 
 يليشرفت تحصيگانه با پچند يها هوش يها رابطه مؤلفه ( 2) جدول

 (sig)  داریام ن   ریب همب تگی  های چندگانه های هوش م   ه

 .333  .31  هوش ریا ی

 .333  .21  هوش کالمی

 .335  -.161  هوش موسی ایی

 .315  111/3  هوش دیداری

 .322  381/3  هوش میان يردی

 .552  332/3  سنبشی -هوش بدنی 

 . 113  321/3  هوش درون يردی

 .732  321/3  گرایی هوش طبی ت

 

ون یاز رگرس ی یشريت تدایچندگانه با پ یها هوش یهاان م   هیشتر ارتبا  می  بییتب یبرا     

ر مالک براساس  یرات مترییزان تری  بخح درک میهدف از ا شد.است اده  گاني به  گان چندگانه
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ر یمتر ی  بر رویب حیپ یرهایون متریرگرس ي3  سدول است.چندگانه  یها هوش یهام   ه

وارد مدل  یکالمو هوش  یا یهوش ر یرهایميابا سدول متر دهد. یرا نشان م ی یشريت تدایپ

 رها وارد مدل نشدند.یه متریشده و ب 
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 نيب شير وارد شده پيبرحسب دو متغ يليشرفت تحصيگام پ به ون گاميل رگرسيخالصه تحل(  3)جدول  

مرتبه ورود 

یرمتر  
 

های وارد شده متریر

 در هر مرض ه
 R  R2  

ت دی  

 R2 شده
 

ريای 

 استاندارد
 ∆R2  F  P 

1  
 هوش ریا ی

 
 213/3   

31/3  

 
 

315/3  

 
 

358/3  

 
 

31/3  

 
 

112/15  

 
 331/3  

2  
 هوش ریا ی

 هوش کالمی
 

272/3  

 
 

371/3  

 
 

318/3  

 
 

311/3  

 
 323/3   

732/12  

 
 331/3  
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در  ی یشريت تدایپر یانس متریدر د وار 7  مدل یا دهدو ینشان م ي3 که سدول  طور همان    

مداسبه شده است.  R2∆انسید نمو واریر سدیکند. در هر مرتبه با ورود متری  مییان را تبیدانشجو

 یبررس یدر ادامه برا  .یي شاهد ه ت311/3  یا ی  ریب حیانس را با ورود پی  نمو واریشتریب

 ر مالکیمتر ینیب حیتوانند در پی  میب حیپ یرهایا متریکه آ  یآزمون ا ی نیون یرگرس یم نادار

 F شود.یراهه است اده م کیانس ی  واریرو از آزمون تد یا ریثر باشند  ي می یشريت تدای پ

ي در 112/15  بوده است  یب حیر پیمتر یا یکه هوش ر یوقت ی نیدست آمده در مدل اول  هب

ح یپ یو کالم یا یهوش ر یوقت ی نیدست آمده در مدل دون  هب F م نادار است. 331/3سيح 

 ي1  ب با توسه به سدولی  ترتیبه ا م نادار است. 331/3ي در سيح 732/12ز  یاند ن  بودهیب

 است. یا یر هوش ریمتر ی یشريت تدایکننده پ ینیب حی  پیبهتر

 
 يليشرفت تحصير پيمتغ ين رويش بيپ يرهايون متغيب رگرسيضرا ( 4)جدول 

 t  Sig t آزمون   Beta  ریب    ريا  ß  ریب  نان متریر  مدل

1  
 م دار ثابت

 هوش ریا ی
 

521/11  

358/3  
 

53/3  

315/3  
 

 

213/3  
 

315/27  

861/3  
 

331/3  

331/3  

2  

 م دار ثابت

 هوش  ریا ی

 هوش کالمی

 

765/15  

311/3  

315/3-  

 

117/3  

315/3  

311/3  

 

 

223/3  

173/3-  

 

181/23  

116/1  

176/3-  

 

331/3  

331/3  

332/3  

 

وش ر هیب بتا مربو  به متری   ریدهد بزرگترینشان م ي1 طور که سدول  همان    

ر یپس از آن متر دارد. ی یشريت تدایر پیر را بر متریثأ  تیشتریب  یي است. بنابر ا213/3 یا یر

  ثر است.م ی یشريت تدایبر پ یکالمهوش 

انس یژژ  واریژژاز تد  ی یتداژژ یهژژا چندگانژژه در رشژژته یهژژا هژژوش یهژژا  ژژه م   ژژهیم ا یبژژرا    

نژژان از یاطم یبژژرا یریژژانس چنژژد متریژژ  واریژژقبژژ  از آزمژژون تد   .یاسژژت اده کژژرد یریچنژژدمتر

تژک   یهژا  ا آزمژون یژ هژا از طر  انسیژ وار یت شدن م رو ژه آن آزمژون نرمژال بژودن و همگنژ     یر ا

م رو ژه   یدسژت آمژده برقژرار      بژه ی  انجژان شژد کژه نتژا    یرنوفو و  ژو یروف اسژم کا موگ یریمتر

ي و =171/1fو 111/71  بژژاکس Mکژژردو و پژژس از ميمژژ   شژژدن از آزمژژون    تأییژژدمژژوردنظر را 

  آزمژژون یو همچنژژهژژا  انس دادهیژژس کواریمژژاتر یهمگنژژ بژژر یي مبنژژp<0.153  یداراسژژيح م نژژ

  یبژژ یکژژاي یهمب ژژتگ یان کننژژده یژژه بي کژژp<.00  یدارات بارت ژژت بژژا سژژيح م نژژ  یژژکرو

 نشان داده شده است. 5   آن در سدولیباشد آزمون اسرا شد که نتا یواب ته م یرهایمتر

 

 

 



131   های چندگانه با پیشرفت تحصیلی رابطه هوش... 

 

 يريانس چند متغيل واريج آزمون تحلينتا ( 5) جدول

  F  ارزش    اثر
dF 

  م روض
dF 
  P  ريا

اندازه 

 اثر

  رشته
وی کس 

 المبدا

 

 
3.16  7.73  11  122  333/3   111/3  

 

 ين آزمودنيل تفاوت بيج تحلينتا   (6) جدول

 اندازه اثر  SS  dF  MS  F  P  واب ته  منب  اثر

  رشته

 11.71  11.  78.  22.35  2  11.71  دیداری

 28.  1  33.  11.  2  28.  بدنی

 165.15  32.  1.15  67.57  2  165.15  کالمی

 2717.76  33.  35.31  135.63  2  2717.76  ریا ی

 253.73  38.  2.53  125.37  2  213.73  موسی یایی

 135.31  13.  2.32  17.53  2  135.31  م نای يردی

 33.57  55.  13.  15.26  2  33.57  درون يردی

 113.12  22.  1.53  55.31  2  113.12  طبی ت گرایی

 

در  یو ان ان یو تجربیا ی رشتهي   ون ر سه گروه  یب دهد که ینشان م 1   سدول ینتا    

 یمنظور بررس   بهیوسود دارد. بنابر ا یچندگانه ت اوت م نادار یها هوش یها م   ه یها یهگیو

 است اده شد.  Tuky یبیها از آزمون ت   ت اوت دو به دو گروه

   سه گروه نشان داد که:یانگی ه میدر مورد م اTuky یبیآزمون ت  

ي در 23  یي و   ژژون تجربژژ21  یا ژژیي بژژا رشژژته ر25  ی  نمژژرات رشژژته ان ژژانیانگیژژ  می ژژفي بژژا

 وسود دارد.  یت اوت م نادار  یهوش کالم

ي در 18  یي و   ژژون تجربژژ13  یي بژژا رشژژته ان ژژان23  یا ژژی  نمژژرات رشژژته ریانگیژژ  میبي بژژ

 وسود دارد. یت اوت م نادار  یا یهوش ر

  یژژاز تد دو سژژنس درتژژر و پ ژژر   چندگانژژه در  یهژژا هژژوش یهژژا  ژژه م   ژژه یم ا یبژژرا    

 یبژژرا یریژژانس چنژژد متریژژ  واریژژ . قبژژ  از آزمژژون تد یاسژژت اده کژژرد یریژژانس چنژژد متریژژوار

بژژاکس  Mاز آزمژژون  هژژا انس دادهیژژس کوواریمژژاتر یت شژژدن م رو ژژه همگنژژ یژژنژژان از ر ایاطم

برقژژژرار اسژژژت هژژژا  انس دادهیژژژوار ی  نشژژژان داد کژژژه يژژژرض همگنژژژ یاسژژژت اده شژژژد. نتژژژا 

 3511.p<673/3و 331/31وf=نشان داده شده است. 7   آزمون در سدولی. نتاي 
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 يريانس چند متغيل واريج آزمون تحلينتا ( 7) جدول

  F  ارزش    اثر
dF 

  م روض
dF 
 ريا

 

 
P  

اندازه 

 اثر

  رشته
وی کس 

 المبدا

 

 
0.813  1.623  8  311  38/3   127/3  

 

دهژژد کژژه  ینشژژان مژژ  p>35/3 یداراي و سژژيح م نژژ32725  دا بژژا ارزش کژژس المبژژیو ةآمژژار    

 چندگانه ت اوت وسود دارد. یها   دو سنس از  داظ هوشیب

 
 ين آزمودنيل تفاوت بيج تحلينتا   (8) جدول 

  SS  dF  MS  F  P  واب ته  منب  اثر
اندازه 

 اثر

  گروه سن یتي

313/3  333.  11.318  361.551  1  361.551  دیداری  

271/3  1.211  38.512  1  38.512  بدنی   .331 

 3.313  331.  3.373  361.121  1  73.121  کالمی

163/3  23.375  1  23.375  ریا ی   .183  3.332 

178/3  6.331  1  6.331  موسی یایی   .171  3.331 

 3.337  381.  12.231  73.613  1  361.613  میان يردی

 3.313  111.  51.617  1132.576  1  1132.576  درون يردی

طبی ت 

 گرایی
 176.733  1  176.733  5.338  .351  3.311 

 

 یها م   ه یها یهگیتي درتر و پ ر در وی سن  دو گروه  یهد که ب نشان  8    سدولینتا    

دار ام ن یکالم و یا یر یها ش  ت اوت در هوی. و اوسود دارد یچندگانه ت اوت م نادار یها هوش

 باشد.یم

 

 يريگ جهيبحث و نت

 ی یشژژريت تداژژ یچندگانژژه گژژاردنر بژژا پ  یهژژا هژژوشة رابيژژ یهژژدف پژژهوهح ضا ژژر بررسژژ  

و   ژون   یو   ژون تجربژ  ی  ژون ان ژان   یهژا  در رشژته  یدانشژگاه  حیپژ آمژوزان درتژر و پ ژر     دانح

  یشژتر یب بیژ ترت بژه   یکالمژ  و یا ژ یهژوش ر  یهژا  م   ژه  دهژد  ی  نشژان مژ  ینتا باشد. یم یا یر

م نژژادار ه ژژتند. و م   ژژه   31/3 یدار یدر سژژيح م نژژ  دارنژژد و ی یشژژريت تداژژ یرابيژژه بژژا پ 

شژژژريت یبژژژا پ یم نژژژادار یرابيژژژه من ژژژ یدارا 35/3 یدارادر سژژژيح م نژژژ یی ایهژژژوش موسژژژ

 یو کالمژ  یا ژ یکژه هژوش ر   یآمژوزان  کژرد کژه دانژح    یریژ گجژه یتژوان نت یپسو م است. ی یتدا

 گژژر برروردارنژژد.یآمژژوزان د ن ژژبت بژژه دانژژح  یشژژتریب ی یشژژريت تداژژیدارنژژدو از پ یشژژتریب
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يو ضژژاسی ض ژژی  1387  یيو مژژرو1385  و همکژژاران ی  هاشژژمیا ضا ژژر بژژا نتژژایژژ  تد ینتژژا

 Pirkhaeghi, Manawipor and  و همکژژژژاران یررژژژژال یپي و 1383زاده   نژژژژهادو بژژژژا ری

Pashasharifi, 2009یریژژدو  انیژژاو ي  Ian and Deary, 2007یاکژژوزا و اکچژژو  وي  Ikiz and 

kakar, 2010چندگانژژه بژژا  یهژژا هژژوش یدارااز رابيژژه مثبژژت م نژژ یدارد کژژه  ضژژاک ییهم ژژو ي

 یدارا 35/3 یدارادر سژژيح م نژژ یی ایانژژد. م   ژژه هژژوش موسژژ  نشژژان بژژوده ی یشژژريت تداژژیپ

 ,Butzalff   ژژات بوتزا ژژف یتد   یاسژژت و ژژ  ی یشژژريت تداژژ یبژژا پ یم نژژادار یرابيژژه من ژژ 

دهژژد کژژه  ینشژژان مژژ يCosta-Giomi, 1999  یامیژژو کاسژژتا س يVaughn, 2000  و واگژژ ي2000

هژوش   یهژا  دار وسژود دارد. م   ژه  ارابيژه مثبژت م نژ    ی یشژريت تداژ  یو پ یی ای  هوش موسژ یب

 ی یشژريت تداژ  یبژا پ  یرابيژه م نژادار   یدارا یژی گرا  ژت یو طب یو درون يژرد یو بژدن یان يژرد یم

شژريت  یچندگانژه و پ  یهژا  ر هژوش یژ   دو مترییکژه بگژو    یژ ا یبژرا  یواهد کژاي ش ی نیباشند.  ینم

  تاژژادف نبژژوده ی  ارتبژژا  از رویژژ  ایگر ارتبژژا  دارنژژد وسژژود دارد و بنژژابرا یکژژدیبژژا  ی یتداژژ

 است.

شژژريت یچندگانژژه و پ یهژژا هژژوش یگژژان بژژرا بژژه   تد یژژ  رگرسژژیون چنژژد متریژژره گژژان ینتژژا    

ي شژژاهد 311/3  یا ژژی  ریبژژ حیانس را بژژا ورود پژژیژژوار   نمژژویشژژتریب دهژژد ینشژژان مژژ ی یتداژژ

ر یژ متر ی یشژريت تداژ  یکننژده پ  ینژ یب حی  پژ یبهتژر  1ب با توسژه بژه سژدول   ی  ترتیبه ا . یه ت

 م ثر است. ی یشريت تدایبر پ یکالمر هوش یپس از آن متر است. یا یهوش ر

انگر یژ نما یا ژ یر -ی  کژه هژوش مني ژ   یژ بژر ا  یو  مبنژ يGardner, 2011  بنژا بژر نظژر گژاردنر        

  هژژوش یژژکژژه در ا یباشژژد و  ک ژژان یاسژژت داد ايژژراد در کژژاربرد اسژژتداللو منيژژا و ا ژژداد مژژ  

کننژژد و از یتأمژژ  مژژ یمني ژژ -ی ژژدد یدر ا گوهژژا یو  م ژژ ی ژژورت م هژژوم دارنژژد  بژژه ییتوانژژا

 ژول  در کژار کژردن بژا ا ژداد و ا     یادیژ ز ییبرنژد و  القژه و توانژا    ی  ا گوها  ذت مژ یکار کردن با ا

گر یکژژدیميا ژژب را در ارتبژژا  بژژا   یژژکنژژد کژژه ا یايژژراد را کمژژک مژژ یینژژا  توایژژدارنژژدو ا یمني ژژ

  یداشژژته باشژژند. همچنژژ یمني ژژ یدیژژونژژد دهنژژد و دیرا بژژه هژژ  پات پراکنژژده یژژو سزل بنگرنژژد

 یب اطال ژژات بژژرایژژ هو کژژارکردن بژژا ا ژژدادو ترکأاطال ژژاتو ضژژ  م ژژ یبنژژد  ايژژراد در طب ژژهیژژا

و مهژژارت  یی  اطال ژژات توانژژایژژوتد  هیژژتجز یهژژا کیژژو تکن یا ژژی اده از رد و اسژژتیژژسد یهژژدي

و کژاربرد سمژژالت را   ی نژ کننژد و م  یرژوب رابيژه برقژرار مژ     ی  انتزا ژ یدارنژد و بژا م ژاه    یرا ژ 

ت یکژه شژام  ض اسژ   بژا کژاربرد زبژان در ارتبژا  اسژت       یکالمژ  یهژوش زبژان    یهمچنژ  دانند. یم

گونژژه ايژژراد از    یژژدر ک مژژات و زبژژان اسژژت ا  یینژژاو توا یو نوشژژتار ین ژژبت بژژه زبژژان گ تژژار  

 یبرنژد. آنژان بژه سژا     یايکژار  ژذت مژ    یان کالمژ یژ و ب یو سژخنران ییگژو  رواندنو نوشژت و داسژتان  

 یادآوریژژض ژژو و  یبژژرا ی نژژوان ابژژزار هشژژند و از زبژژان بژژیاند یاشژژکالو در چهژژارچوب ک مژژات مژژ

و رزانژژه  رژژات و ینژژدگیو گو یاردیشژژن یهژژا  ايژژراد  در مهژژارتیژژاکننژژد.  یاطال ژژات اسژژت اده مژژ

و درک  یارتباطژژات استمژژا  ان اض اسژژات و نظژژرات رژژودویژژو در ب کژژاربرد سمژژالت توانژژا ه ژژتند
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 یهژا مهژارت  یبرروردارنژد دارا  ییبژاال  یی  هژوش از توانژا  یژ کژه در ا  یمهارت دارنژد. ايژراد   یم ان

 ح ازیات بژژک مژژ ی  ايژژراد بژژه شژژک  و مدتژژوا یژژه ژژتند. ا ی ژژیان روان و س یژژو ب یداریشژژن

گژژوش دادنو  ژدبت کژژردنو نوشژژت و   یهژژادر مهژارت  یک طژژور دهنژد و بژژه  یت مژژیژژر اهمیتاژاو 

 دارند. یگران و کاربرد زبان برتریح دادنو آموزش دادنو درک دیو تو ییقاه گو

هاو  و آهنگیدر تشخ ییشام  توانا یی ایهوش موس ويGardner, 1983  بنا بر نظر گاردنر    

ها و  ا ا واتو آهنگیگونه ايراد از طر  یاست. ا ی یزون و  ذت بردن از موسمو یها ف آهنگیتان

و یو تشخی یشند. در رواندن آواز و سرودو  وت زدنو نوارت  آالت موسیاند یم ی یموس یا گوها

 یادیاست داد ز ی یت  موسیدر سارتار و ر هاو و یم ود یادآوریموزونو سارت  آهنگو  یا گوها

 یايراد یکند. ن يه  يف در زندگیها ظهور مر هوشیتر از سا  یار سریب  ییا یهوش موس دارند.

ي سال است که 18-11  ی  سوانیبرروردار ه تند سن یی ورت استثنا به ی ایکه از هوش موس

آنها يراه  نشودو  ینه رشد برای  دوران زمیباشد. اگر در ا یرستان میدرست ماادف با دوران دب

 یاری  هوش ممک  است موسب شود ب یتوسه به ا شود.  دنیآنها متوقف م یی ایم موال رشد موس

 زندیاز مدرسه بگر یا ضتیکرده و  یتیک ا یبرروردارندو اض اس و ب یی  توانایاز کودکان که از ا

ان ی.  ذا مربداشته باشد یادیشريت زیتواند پ یم یی ایمدرسه هوش موس یها که در سال یدرضا 

کرده و آنها را به مدارس هنر  یی  کوکان را شناسای  قبیا یهاد است دادها و توانحیت بایتربو  یت  

د گ ت یبا ی یشريت تدایبا پ یی ایهوش موس یشتر رابيه من یر بیدر ت    یبنابر ات کنند. یهدا

با  یدرس یها وکتاب یآموزش یشتر مدتوایچندگانهو ب یها ف انواع هوشیبا توسه به ت ر که

شود و آنها  یها داده نم ییها و توانا گر هوشیبه د یتیدارد و اهم یسازگار یا یو ر یمکال یها هوش

سو یو تدر یوه آموزشی  شیدهند و همچن یبه آنها بها نم ی یشريت تدایپ یابیرا در ارز

و  یهوش سنت یها ییشتر با توانایو... ب یدانح آموزش یها هو پروژیو درس یآموزش یها یزیر برنامه

اگر  ويGouzouasis, Guhn and kishor  و همکاران سیگوزاس باشد. یمنيبا م یو کالم یا یر

 یداشته باشند به همان اندازه نگرش مناسب و مثبت ی ین بت به موس یآموزان نگرش مناسب دانح

 یریادگینشان داده است که  یقب  یو نظر یدارند. شواهد تجرب یطورک  به یریادگیدرباره 

  هنر و یب ی  ارتبا  مشخایدارد که ا ی یو تدا یشريت استما یپ یرو یر مثبتیثهنرمدورانه تأ

ها    نگرشیبه ا یما توسه یرساندو که متأس انه در نظان آموزش یم یمخت ف توس ه ان ان یها سنبه

 شود. یا نمیو  ال

از نظژژر  ی یتداژ  یهژژا   رشژته یدهژد کژه بژژ   یرهو  نشژان مژژ یژژانس چنژد متر یژژ  واریژ   تد ینتژا  -

  یانگیژژ ژژه میدر مژژورد م ا Tuky یبژژیت  آزمژژون  چنژژد گانژژه ت ژژاوت وسژژود دارد. و یهژژا هژژوش

 سه گروه نشان داد که:
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ي در هژوش  23  یي و   ژون تجربژ  21  یا ژ یي بژا رشژته ر  25  ی  نمژرات رشژته ان ژان   یانگیژ   میب

ي بژژا رشژژته 23  یا ژژی  نمژژرات رشژژته ریانگیژژ  میبژژو وسژژود دارد.  یت ژژاوت م نژژادار  یکالمژژ

 وسود دارد. یت اوت م نادار یا یي در هوش ر18  یي و   ون تجرب13  ی انان

و  یو نوشژتار  یت ن ژبت بژه زبژان گ تژار    یکژه شژام  ض اسژ    یکه هژوش کالمژ    یبا توسه به ا    

از روانژژدنو نوشژژت و داسژژتان  یتوانمنژژد در هژژوش کالمژژ در ک مژژات و زبژژان اسژژت ايژژراد ییتوانژژا

اشژژکالو در چهژژارچوب  یبرنژژد. آنژژان بژژه سژژا یار  ژژذت مژژايکژژ یان کالمژژیژژو ب یو سژژخنرانییگژژو

اطال ژژات اسژژت اده  یادآوریژژض ژژو و  یبژژرا ی نژژوان ابژژزار هشژژند و از زبژژان بژژ یاند یک مژژات مژژ

 ي.Gardner, 1983    هژژوش  بررژژوردار بودنژژد یژژ ژژندگانو شژژ راو سژژخنوران از ا یکننژژد. نو یمژژ

ح دادنو یو تو ژژییگژژو گژژوش دادنو  ژژدبت کژژردنو نوشژژت و قاژژه   یهژژا  ايژژراد در مهژژارتیژژا

دارنژد.   ی  و کژاربرد زبژان برتژر   یژ تد و هیژ تجز یطژورک   گژران و بژه  یآموزش دادنو مت ا د کژردن د 

 ,Gardner  ردیژژگیهژژا و انت ژژال آنهژژا بژژا کمژژک زبژژان و ک مژژات  ژژورت مژژ دهیژژدر واقژژ  تبژژادل ا

 یهژژا ر گژروه ین ژبت بژه سژا    یآمژوزان گژژروه   ژون ان ژان      اسژت کژه دانژح   یژ انتظژار بژر ا   ي.2011

  یژ ا  ت ژاوت م نژادار ا  یژ تد  یهژا  ايتژه یداشژته باشژند کژه     ی  م   ژه برتژر  یژ ث ایاز ض ی یتدا

 یآمژوزان   ژون ان ژان      دانژح یانگیژ دهنژد و م  ینشژان مژ   را یو گژروه تجربژ   یا ژ یگروه با گژروه ر 

رشژژته  یهژژا یابیشژژتر مو ژژو اتو دروسو مدتژژوا و ارزشژژ یشژژتر اسژژت. چژژون ب ی  هژژوش بیژژدر ا

آمژژوزان  چژژون دانژژح  یر اسژژت و همچنژژتتژژر و سژژازگار کیژژنزد یش کالمژژبژژه هژژو ی  ژژون ان ژژان

اتو یژژماننژژد ادب یاتو شژژ رو ک مژژاتو منيژژا و ارتباطژژات را در دروسژژ یژژادب یرشژژته   ژژون ان ژژان 

ا یژ   تد ینتژا    هژوش تواناترنژد.  یژ ننژد در ا یبیو ي  ژ ه آمژوزش مژ    یو روانشناسژ  ی  ون استما 

و  يHashemi, Bahrami and Karimi, 2006  و همکژژژاران ی  هاشژژژمیضا ژژژر بژژژا نتژژژا  

 دارد. ییي هم و1388  ی یپاشاشر

ان اطال ژژات یژژارتبژژا  م یبرقژژرار یبرروردارنژژد بژژرا یا ژژیکژژه از هژژوش ر ی  ايژژرادیهمچنژژ    

و  یوه مني ژ یرا بژه شژ   یا ژ یات ریژ شژند.  م  یاند یمژ  یو  ژدد  یمني ژ  یمتنوع براساس ا گوهژا 

ح یکنجکاونژژد و دربژژاره آنهژژا آزمژژا یيژژیمد یهژژا دهیژژدهنژژد. ن ژژبت بژژه پد یبژژه سژژر ت انجژژان مژژ

و ی   ژدد یکننژد بژه ضژ  کژردن م ژا      یمژ  یبررسژ  ی  گونژاگون را بژه روش   مژ   یکنند. م ژا  یم

ان روابژژط یژژموسژژود م یو بژژه کشژژف کژژردن ا گژژوه  ی  مژژ یهژژا حیقانونمنژژدو آزمژژا یهژژا یبژژاز

ات و یژ ق سژازد تژا وا  یيژرد را قژادر مژ    یا ژ یر-یهژوش مني ژ  دهنژد.   ی القژه نشژان مژ    یها دهیپد

سژژازد درک کنژژد. در یرا کژژه مژژ ی  سمالتژژیدهژژد و ارتبژژا  بژژیرا کژژه انجژژان مژژ ی  ا مژژا یپتان ژژ

ان ا مژژال و از ضژژوزه یژژاء بژژه سمژژالت از ا مژژال بژژه ارتبژژا  می  هژژوش يژژرد از اشژژیژژطژژول رشژژد ا

  کژژه یژژا و ي.Gardner, 1983  شژژودیره ژژرار مژژ  یبژژه ضژژوزه انتزا ژژ   یضرکتژژ - یسنبشژژ

ه ژتند   یهژا در سژيح بژاالتر    گژر رشژته  ین ژبت د  یا ژ یدر هژوش ر  ی ژ ایآمژوزان رشژته ر   دانح

 ,Hashemi, Bahrami and Karimi  و همکژاران  یهاشژم   بژا پژهوهح   یژ   اسژت. و ا یژی قابژ  تب 
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 يPirkhaeghi, Manawipor and Pashasharifi, 2009  و همکژژژژاران یررژژژژال یپو  ي2006

ماننژژد هندسژژهو   یدروسژژ یا ژژیآمژژوزان رشژژته ر    کژژه دانژژح یژژراژژوص ا دارد. بژژه ییهم ژژو

 است. یا ی  م ت زن هوش ریروانند و ا یک را میزی و سبر و يی ران یاتو دیا یر

ي یی ایگراي و  موس  تیيو  طبیسنبش–یيو  بدنیيرد انیم يو یيرد  درون یهوش یها ر م   هیسا    

دهد. در  ینمنشان  ی یمخت ف تدا یها   رشتهیب یو ت اوت م ناداریا  هیم ا یها  یبراساس تد 

ط رانواده و اقتااد ی  مدیو همچن یو استما  یشر  یتهایتوان به سذاب ی   دن ت اوت می  اییتب

باشد که  یهمخوان م ويFarshad, 1992    با پهوهح يرشادیو ااشاره کرد ی یدر انتخاب رشته تدا

 یدر رشته تجرب به راوص کهنبوده است.  یانتخاب رشته کاي ینشان داده است اطال ات آنها برا

 ی  که رشته تجربینداشت با وسود ا یت اوت م نادار یا یو ر یچ کدان از هوشها با   ون ان انیه

ها و  یی وابط و قوا د مشخو و مخاوص به رود است که توانا یو دارا یتخاا ک رشته کامالًی

 ه نظر گاردنروط بد. که با توسه ب یم ییگرا  یهوش طب و راو اًمربط به رود را یاست دادها

 تو دان ت  یشنارت انواع موسودات زنده در طب گرا شام   تیهوش طب یايراد دارا یهامهارت

کردن  نا ر و موسودات  یبندکردن و م و ه یبندطب ه ییزندهو تواناریموسودات زنده و غ یاسام

و یشناس هایو گیشناس  یو زمیشناس  تیو طبیشناس  تی  ايراد شام  زی ت است. مشاغ  ایطب

گرا   تیک طبی  است. است داد ی  قبیاز ا یو مشاغ  یو کشاورزیریگ یو شکارو ماهیشناس ضشره

  یا باشند. و ی  رشته ه  مرتبط میبا دروس ا ز شام  شود که کامالًیرا ن یتواند اقالن مانو یم

 یها هوشر از یغ ی یدر انتخاب رشته تدا یگرید یها دهد که  وام  و مالک ی  نشان مینتا

 .ر داردیتأث یدر رشته تجرب ايراد راو اً یها ییچندگانه و توانا

تي درتر و پ ر در ی سن  دو گروه  یدهد که ب ینشان م رهویانس چند متری  واری  تد ینتا    

  یها ر هوش  ت اوت دیوسود دارد. و ا یچندگانه ت اوت م نادار یها هوش یها م   ه یها یهگیو

باشدو  یدار مام ن یو کالم یا یر  یها   ت اوت در هوشیو ا باشد یدار م ی نم  یکالم و یا یر

 باشند. یتواناتر از پ ران م یالمتواناتر از درتران و درتران در هوش ک یا یپ ران در هوش ر

 ,Pirkhaeghi, Manawipor and Pashasharifi  و همکاران یررال یا پیا ضا ر با تد ی  تد ینتا

  ,Furnham  کیيارنهان و پراموز يوFurnham and Akande, 2004  ان و آکانديارنه يو 2009

Chamorro-premuzic, 2005وازیو ا  و برناردو ي  Barnard and Olivarezi, 2007یها در پهوهح  ي 

 باشند. یچندگانه در دو سنس مت اوت م یها اند که هوش رود نشان داده
  ت اوت ک  یه مردان باالتر از زنان است ا بته ایک  یبهره هوش  ا ت اد دارند که ی   از م یبرر    

 یازده سا گیاز از ضدود ی  امتیتر از پ ران ه تند. و اشريتهیپ یاست. درتران در است داد کالم

کنند و یزودتر از پ ران زبان باز م یطور متوسط درتران ررد سال اندک به یگردد و ضتیآشکار م

را  ی  برتریرند و ایگیاد میشوند. اکثر درتران رواندن را زودتر یمواسه م یکمتر با مشکالت تک م

نه یگر است داد پ ران در زمید یکنند از سویدر دانشگاه ض و م یرستان و ضتیتا ب د از ورود به دب
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آشکار  یزده سا گیاز دوازده تا س یپ ران در است داد  دد یشتر است برتریات بیا یو ر ییيضا

ترندو شريتهین بت به درتران پ ییدر س  ب وغ از نظر تج   يضا ی نیپس از آن  یو اندکشود. یم

ر ینظ ییهاها در رشته شود که اکثر آنیموسب م یید است داد پ ران در درک روابط يضایشا

 یهااز پهوهح یداشته باشند. در برر یشتریشريت بیپ ین اش یو ضت یا یو ریم مار یمهندس

 دهدینشان نم یریمانند گذشته ت اوت چشمگ یهوش یهاتران و پ ران در آزمونر نمرات دریار

 Albalawneh, and  Hamza, 2012.ي 

کند سارتار مرز  یان میب زین يGurian, Henley, and Truemen, 2001  و همکاران  یگار    

 یمرز یها وت ت ا باشد و ميا  ات مربو  به سارتار مرز دو سنس یدرتران و پ ران مت اوت م

يکر  ی ورت مت اوت بهشان یکه درتران و پ ران براساس سارتار مرز درتران و پ راني نشان دادند

پ ران وسود دارد که بر     مرز درتران ویب یکیزیا يی یسارتار یها گر ت اوتی بارت د کنند به یم

ي مرز است اده یا هیاشا ضی یک  کناریه  مبیدر ناض یجانیا درتران از استدالل هیاساس آن زنان 

و  ی تیز یها   ت اوتید همیکنند و شا یاست اده م یشتر از استدالل مني یکنند و مردان ب یم

  یان کرد. همچنیب یشنارت یها در ت اوت یتیسن  یها  نوان     ت اوت توان به یرا م یخیتار

چندگانهو  یها هوش کند که در یان میب يSelçuk, Kayıl, and Okut, 2002  و همکاران س چوک

 یها بیر ترکیث  کارکردها تدت تأیشوند و ا یال ممرز ي  یشنارت یاز کارکردها یرا  یها بخح

 ها ه تند. تیو موق  یشخا یو تجارب زندگیکیژنت

آمژژوزان  ده اسژژتو دانژژحیژژچی  پیکنژژ یمژژ یکژژه در آن زنژژدگ ییایژژکژژه دن ییسژژا   از آنیهمچنژژ    

 متنژژوع مشژژارکت کننژژد یهژژا نژژهیچندگانژژه و زم یهژژا نبژژهنژژد سیا شژژوند تژژا در يرآید تشژژویژژبا

 Martin, 1998د بژژا  بژژه یژژز بایژژن ی یو موسژژ یهنژژر یهژژا انگر آن اسژژت کژژه سنبژژهیژژ  بیژژو ا ي

پژرورش مژا   و کژه در مژدارس و آمژوزش    یزیژ ا شژود. چ یژ ت   یا مدرسژه  یهژا  یزیر آموزش و برنامه

  ندارد. یگاه و توسهی  سایکمتر
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