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  چکیده
 هوش هینظر بر یمبتن آموزش یاثربخش بررسی هدف با حاضر پژوهش
 یا و پسر انآموزدانش نقادانه تفکر و مسئله حل هايمهارت رب چندگانه
 انجام گواه گروه با آزمونپس -آزمونپیش نوع از آزمایشینیمه روش
 شهر ابتدایی مقطع پسر انآموزدانش کلیه شامل آماري جامعه .دش

 گروه در نفر 15 تصادفی صورت به که بود نفر 375 تعداد به گرگان
 شامل هاداده گردآوري ابزار گرفتند. قرار گواه گروه در نفر 15 و آزمایش
 نقادانه تفکر و )1982( هپنروپترسن مسئله حل استاندارد نامهپرسش
 هوش مدل بر مبتنی آموزش ،مداخله ابزار و بود )2003( ریتکس
 از آمده دست به هايداده بود. ايدقیقه 45 جلسه 12در چندگانه
 افزارنرم در کوواریانس تحلیل از استفاده با شده يآورجمع اطالعات

SPSS22 یآموزش برنامه که داد نشان کوواریانس نتایج شد. تحلیل 
 حل هايمهارت ابعاد در اثربخشی قابلیت چندگانه هوش بر یمبتن
 را انآموزدانش هايموفقیت بنابراین ؛دارد نقادانه تفکر ابعاد و لهئمس

 دکنمی ایجاد آنان در مسایل با مواجهه در را مثبتی نگرش و دهکر بیشتر
  شود.می انآموزدانش یادگیري تقویت و سازيغنی موجب و
  

  کلیدي واژگان
 .نقادانه تفکر ،مسئله حل هايمهارت چندگانه، هوش هینظر

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effec-
tiveness of education based on multiple intelligence 
theory on problem-solving skills and critical thinking 
skills of male students. The research was semi-
experimental and was pre-test and post-test with con-
trol group. The statistical population included 375 
students of elementary school boys in Gorgan city 
who were randomly assigned to 15 subjects in the 
experimental group and 15 in the control group. The 
data gathering tool was Hepner and Petersen prob-
lem-solving questionnaire (1982) and Retex's critical 
thinking (2003). The intervention tool was training 
course of multiple intelligence model in 12 sessions 
of 45 minutes. The collected data were analyzed us-
ing covariance analysis in SPSS22 software. The 
results of covariance showed that multiple-based 
education program affects the dimensions of problem 
solving skills and critical thinking. Therefore, stu-
dents' achievements are enhanced and they create a 
positive attitude in dealing with issues. It also enrich-
es and enhances learning in students. 
 
Key words 
Multiple Intelligence Theory, Problem Solving Skills, 
Critical Thinking. 
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  مقدمه
 هاينظام طریق از را خود هايآرمان و اهداف انسانی جوامع
 دنبال هستند، پایدار توسعه مهم ارکان از خود که آموزشی

 کلی الگوي توانمی را پرورش و آموزش رو این از ؛کنندمی
 ،امروزه کرد. قلمداد جامعه در موجود موسسات و نهادها
 که جدید رویکردهاي اساس بر پرورش و آموزش به توجه

 شایسته دهدمی افزایش را انآموزدانش تحصیلی پیشرفت
 مشارکت به آموزش در فرانوگرایی جنبش است. توجه

 فردي هايتفاوت اصل به همچنین و انآموزدانش و معلمان
 و (رحیمی دهدمی اهمیت یادگیري زمان بودن منعطف و

 دنیاي در سریع و اساسی تغییرات وجود ).1395 ،فضیلتی
 هايمهارت یادگیرندگان و انآموزدانش که طلبدمی امروز
 این از یکی فرابگیرند. تغییرات این رویارویی براي را الزم

 مهارت یک مسئله حل .است مسئله حل مهارت ها،مهارت
 کرمی، و راد (شهبازي حاضر عصر در زندگی براي اساسی
 نداشتن ).1396 (اسالوین، است آموختنی مهارتی، و )1393
 مشکالت از شماري با مسئله حل مناسب هايمهارت
 اضطراب افسردگی، مانند بزرگسالی در رفتاري و هیجانی
 فرایندهاي عنوان تحت مسئله حل که چرا ؛دارد رابطه
 هايچالش با سازگاري هدف با پیچیده شناختی و رفتاري
 حل ).1393 برادران، و (زارع شودمی تعریف بیرونی و درونی
 آن، در موفقیت و است شناختی پیچیدة فعالیت یک مسئله
 هايآگاهی به هامهارت و مفاهیم اصول، اکتساب بر عالوه
 از استفاده چگونگی و خود هاينادانسته و هادانسته از فرد

 سیف، و (نوري است وابسته هانادانسته جبران و هادانسته
 مقابله براي مفید ابزاري عنوان به مسئله حل شیوه ).1393

 ارتقاي و حفظ نتیجه در و موقعیتی مشکالت از بسیاري با
 ،1974سال از و بوده توجه مورد فرد، شخصیتی انسجام
 مختلف هايجنبه در مهارت این به مربوط مطالعات
 روز به روز غیره و آموزشی فرهنگی، اجتماعی، شناختی،روان
 حل هايمهارت ).1393 (ربوبی، است افزایش حال در
 تنوعی که دارد اشاره رفتاري –شناختی فرآیند یک به لهئمس
 شرایط با مقابله براي را بالقوه و بدیل هايپاسخ از

 و بهترین انتخاب امکان و دکننمی فراهم سازمشکل
 را مهارت این دهد.می افزایش را بدیل هايپاسخ مؤثرترین

 افراد به کمک فرآیند مثابه به توانمی جهات از بسیاري از
 در مؤثر مقابله احتمال افزایش نتیجه در و آنها رشد براي
 افراد فرآیند این طی دانست. هاموقعیت از وسیعی طیف

 یا خلق کشف، را زندگی فشارزاي وقایع با مؤثر مقابله منابع
 .)1393 همکاران، و خانی (شمس کنندمی شناسایی
 را سبک شش مسئله حل مهارت براي )1996( 1کاسدي

 یاوري،بی یا درماندگی از: عبارتند که گیردمی نظر در
 ،مسئله حل در توانایی به اعتماد ،مسئله حل در مهارگري
 حل سبک خالقیت. سبک و گرایش سبک اجتناب، سبک
 راه گرفتن نظر در و ریزيبرنامه دهنده نشان خالقانه مسئله
 سبک است. زامسئله موقعیت حسب بر متنوع هايحل

 حل براي فرد توانایی در اعتقاد بیانگر مسئله حل در اعتماد
 به نسبت مثبت نگرش گرایش، سبک است. مشکالت
 دهد.می نشان را هاآن با رو رودر مقابله به تمایل و مشکالت
 هايموقعیت در فرد یاوريبی بیانگر درماندگی، سبک
 کنترل تأثیر به لهئمس حل در مهارگري سبک .است زالهئمس

 و دارد اشاره زالهئمس موقعیت در درونی و بیرونی هايکننده
 گرفتن نادیده به تمایل گویاي اجتناب سبک نهایت در

 نخست سبک سه هاست. آن با مقابله جاي به مشکالت
 هايشیوه گرایش)، و اعتماد (خالقیت، مسئله حل هايشیوه
 و مهاگري (درماندگی، بعدي سبک سه و سازنده مسئله حل

 شوند.می خوانده غیرسازنده مسئله حل هايشیوه اجتناب)،
 زندگی، از رضایت همچون هاییسازه با سازنده هايشیوه
 دارند رابطه اجتماعی حمایت و پیشرفت انگیزه مثبت، عاطفه

 افسردگی، اضطراب، متغیرهاي با غیرسازنده هايشیوه و
 (بیکرو هستند همبسته شغلی استرس و خصومت نومیدي،
  )2010 ،2ویدمن
 جمله از اندیشیدن درست مهارت و تفکر دیگر، سوي از
 را مختلفی اندیشمندان ذهن دیرباز از که است مهمی مسائل

 تفکر مختلف هايمهارت کسب است. کرده مشغول خود به
 انواع تفکر است. بوده تعلیم نظام اهداف تریناساسی از یکی

 نقادانه تفکر آن هايشیوه ترینمهم از یکی که دارد متفاوتی
 انتقادي تفکر هايمهارت جنبه دو شامل انتقادي تفکر .است
 بر که انتقادي تفکر مهارت .است انتقادي تفکر به گرایش و

 بر انتقادي، تفکر به گرایش جنبه و شناختی راهبردهاي
 مسائل حل براي درونی پایدار انگیزه و تفکر نگرشی اجزاي
 به دیویی جان ).1394 همکاران، و (واحدي کندمی تأکید
 بررسی« کرد:می تعریف گونه این را نقادانه تفکر پدر عنوان

                                                
1. Cassidy 
2. Becker-Weidman 
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 در دانش از مفروض صورتی یا باور یک دقیق و پایدار فعال،
 فعال از منظور .»آن بعدي نتایج و پشتیبان هايزمینه پرتو
 دیگري شخص از اطالعات و هاایده که است این بودن
 در گوییم)؛می منفعل پردازش آن به (که باشد نشده گرفته
 به و کند مطرح سؤال بیندیشد، خودش باید فرد عوض،
 بودن دقیق و پایداري از منظور بپردازد. اطالعات آوريجمع
 گیرينتیجه به چیزي درباره کردن فکر بدون که است این

 دیویی، تعریف در نکته ترینمهم نپردازیم. ناگهانی
 در کند.می پشتیبانی نظر مورد باور از که است هاییزمینه
 براي که است دالیلی داند،می مهم دیویی آنچه واقع،

 دنبال به باورها این که است نتایجی و داریم باورهایمان
 تئوري این از تربیت و تعلیم ةدرحوز ).1393 (پناهنده، دارند
 چه و ملی سطح در درسی ۀبرنام ،یعنی ،کالن سطح در چه
 معلم توسط و درس کالس ،یعنی ،خرد سطح در

 زیادي هايایدهف تئوري این ایم.داشته زیادي هاياستفاده
 یادگیري فرآیند و انآموزدانش براي هم و معلمان براي هم

 دنبال به را منفی پیامدهاي آن از غفلت و داشت خواهد
 باید آموزشی هاينظام اساس این بر ؛داشت خواهد
 مسائل با رویاروي براي مناسب مهارت به را آموزاندانش
 از یکی که است حالی در این ).2010 ،1(پروکتور کنند مجهز

 و نقادانه تفکر زمینه در شده مطرح مهم رویکردهاي
 هوارد چندگانه هايهوش نظریه ،مسئله حل هايمهارت
 یک چندگانه هايهوش تئوري است. )1983( 2گاردنر
 هوش پیشرفت بر مدارس گذشته در است. آموزشی تئوري
 و (خواندن دندکرمی تأکید زبانی و ریاضی -  منطقی

 ۀواسط به انآموزدانش که کرد نشان خاطر گاردنر نوشتن).
 ،هاروش از معلمان که جایی آموزش، از وسیعی ةگستر
 فقط (نه انآموزدانش تمام به مربوط هايفعالیت و هاتمرین
 هستند)، قوي زبانی و ریاضی – منطقی هوش در که آنهایی
 ۀنظری کاربرد داشت. خواهند بهتري یادگیري گیرند،می بهره
 این ةگستر .است زیاد بسیار آموزش در گانه، چند هايهوش
 مشکل دچار که انیآموزدانش با که زمانی معلم، از تئوري
 براي متفاوتی رویکردهاي و شودمی مواجه شوند،می

 از که مدرسه یک تا گیردمی کار به آموزشی مواد تدریس
 استفاده چارچوب یک عنوان به کامل طور به تئوري این

                                                
1. Proctor 
2. Gardner 

 از بازنمایی را اشنظریه گاردنر گیرد.میبر در را همه کند،می
 این که داندمی جهان به معنابخشی براي انسان کوشش
 دیدي با گاردنر است. انسان در عمیق انگیزه از ناشی خود
 مطرح را خود رویکرد ،فرهنگی و شناختی گرایانه،انسان
 براي هاتوانایی و هامهارت از ايمجموعه را هوش او کرد.
 چند یا یک در که محصوالتی ساختن یا مسایل حل

 کندمی بیان و کرده تعریف باشد، ارزشمند فرهنگی مجموعه
 یکدیگر با شناختی هايتوانایی سطح نظر از افراد که

 میان این در ).1396 بناب، غباري و (بردنجانی متفاوتند
 در الگو یک عنوان به تواندمی چندگانه هايهوش نظریه

 رود. کار به انآموزدانش موفقیت براي ساختاري راهبردهاي
 یادگیري فرایند در افراد تفاوت از ناشی را هوش ،گاردنر
 کلی صورت به تواننمی را هوش که است معتقد و داندمی
 قابل مشخص هايبخش صورت به بلکه ؛کرد گیرياندازه
 سپس و هفت به را انسان هايتوانایی او است. گیرياندازه
 هوش زبانی؛ -کالمی هوش شامل که کرد تقسیم هشت به

 هوش موسیقیایی؛ هوش فضایی؛ هوش ریاضی؛-منطقی
 و فردي درون هوش فردي؛ میان هوش جنبشی؛ -حرکتی
 این )2014 ،3بوتنارو و (کوجاکریو است گراطبیعت هوش
 فراهم متفاوت افراد براي را جدیدي هايشیوه نظریه،
 طریق از یادگیري براي را هاییفرصت آنها اینکه تا کندمی
 گاردنر آورند. دست هب آنهاست مناسب که هاییشیوه

 که ددارمی بیان چندگانه هوش بخشی اثر زمینه در )1983(
 یادگیري و کرد پرهیز انآموزدانش به زدن برچسب از باید
 سازي شخصی و شود شخصی رویۀ یک به تبدیل باید

 نیمرخ همچنین ؛دهدمی فکر اجازه آموزدانش به یادگیري
 قوت نقاط از تا کندمی کمک انآموزدانش به چندگانه هوش

 ،4(اسمیت ندکن شخصی را یادگیري و هشد خودآگاه ضعف و
2011(. 

 افراد براي را جدیدي هايشیوه چندگانه، هوش نظریه
 براي را هايفرصت آنها اینکه تا کندمی فراهم متفاوت
 دست به آنهاست مناسب که هاییشیوه طریق از یادگیري
 کندمی بیان )2011(6اوزونور ).2007 ،5یل و (کوکسال آورند
 چندگانه، هايهوش نظریه از گیريبهره با معلمان که

                                                
3. Cojocariu & Butnaru 
4. Smith 
5. Koksal & Yel 
6. Uzunoz 
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 تدریس در را خود آموزشی هايفعالیت و هاروش توانندمی
 کلیه از گیريبهره با و ندکن طراحی انآموزدانش این براي

 ارئه را خود هايآموزش انآموزدانش به آنان هايتوانمندي
 و کوکسال )،2008( 1فالور بل هايپژوهش همچنین، دهند.
 مبتنی آموزش که دادند نشان )2007( 2ماسن و )2007( یل
 و خود به نسبت را انآموزدانش نگرش چندگانه هوش بر

 غباري و بردنجانی تحقیقات نتایج بخشد.می بهبود یادگیري
 نظریه بر مبتنی آموزش که است آن از حاکی )1396( بناب

 افزایش را انآموزدانش عمومی خودکارآمدي گاردنر،
 نشان )1395( آفروز آتش ،بهروزي ،مکتبی بابایی، .دهدمی
 تفکر است توانسته موفق هوش هايمولفه آموزش دندا

 دهد. افزایش دانشجویان در را ابهام تحمل و انتقادي
 دادند نشان )1395( حجازي و زاده حکیم ابراهیمی
 با معناداري مثبت رابطه کالمی و ریاضی هوش هايمؤلفه

 منفی رابطه موسیقایی هوش و دارند تحصیلی پیشرفت
 اخوان و سیاهکوهی دارد. تحصیلی پیشرفت با معناداري

 ۀرابط و چندگانه هايهوش بررسی به تحقیقی در )1394(
 از بعد مهم مسئله داد نشان هایافته پرداختند. آموزش با آن

 رشد در آن تقویت انآموزدانش استعداد و هوش تشخیص
 در چندگانه، هايهوش ۀنظری کاربرد است. آنان شخصیت
 زمانی معلم، از تئوري این ةگستر .است زیاد بسیار آموزش

 شودمی مواجه شوند،می مشکل دچار که انیآموزدانش با که
 کار به آموزشی مواد تدریس براي متفاوتی رویکردهاي و
 به کامل طور به تئوري این از که مدرسه یک تا گیردمی

 گیرد.میبر در را همه کند،می استفاده چارچوب یک عنوان
 بررسی به تحقیقی در )1394( فتوت و زارع فرامرزي،
 عملکرد بر گاردنر نظریۀ بر مبتنی آموزشی برنامۀ اثربخشی
 ابتدایی چهارم پایه دختر انآموزدانش چندگانه هايهوش
 آموزشی برنامه که داد نشان نتایج پرداختند. اصفهان شهر
 – تجسمی هوش نمرات میزان بر گاردنر نظریۀ بر مبتنی
 موزون، -موسیقایی هوش زبانی، -کالمی هوش فضایی،
 برون هوش جزبه فردي درون هوش بدنی، -جنبشی هوش
 کنندهشرکت انآموزدانش ریاضی،-منطقی هوش و فردي
 است. داشته مثبت تأثیر آزمایشی گروه آزمونپس در

 عنوان با پژوهشی در )1392( میربشر و یار همت اسدیان،
                                                
1. Bellflower 
2. Mussen 

 مسئله حل هايمهارت با چندگانه هايهوش بین رابطه
 رسیدند نتیجه این به ابتدایی، دوره چهارم پایه انآموزدانش
 هوش و انآموزدانش مسئله حل هايمهارت بین که

 از دیگر یکی که دارد وجود داريامعن رابطه آنان چندگانه
 حل هايمهارت بین دارامعن رابطه نبود باال مطالعه نتایج
 بدنی و جنبشی فضایی، و دیداري هوش و مسئله
 حل بین معکوس رابطه یک نهایت در و است انآموزدانش
 وهمکاران رحیمی شد. مشاهده موسیقیایی هوش و مسئله

 هايهوش بین رابطه تحلیل بررسی به تحقیقی در )1395(
 اصفهان پزشکی علوم دانشجویان خالق تفکر با چندگانه

 تفکر با چندگانه هايهوش بین ،داد نشان هایافته پرداختند.
 و نیرو دارد. وجود معنادار و مثبت رابطه دانشجویان خالق

 مبتنی زشموآ تأثیر عنوان با پژوهشی در )1390( همکاران
 تحصیلی پیشرفت بر نرردگا يهاچندگانه شهو نظریه بر
 این به تهران، شهر در نبیرستاد اول زانموآ نشدا یاضیر

 بین داريامعن وتتفا ن،موآزپیش در که رسیدند نتیجه
 ینا که ستا داشته دجوو پایین و باال وهگر دو نمیانگی

 در و دبو لستدالا و کاربرد حیطه در تالاسو از مرمنبعثا
 بین همچنین نشد. همشاهد يادارمعن وتتفا نستندا سطح

 از یک هیچ در و وهگر دو از کدام هیچ نموآزپس میانگین
 همشاهد داري يادارمعن وتتفا آن، تالاسو شناختی حسطو
 آموزش، عنو ینا زشموآ بیشتر ثربخشیا بر وهعال الذ .نشد
-منطقی شهو با زانموآ نشدا یاضیر تحصیلی پیشرفت بر
 یاضیر دعملکر نمیا معمول شکاف فحذ به ،پایین یاضیر
 با پژوهشی در )1390( حامدیان ید.دگر منجر وهگر دو

 بر گاردنر چندگانه هايهوش اثربخشی میزان بررسی عنوان
 ةشد اصالح بنديطبقه براساس ریاضی مسئلۀ حل عملکرد
 این به قوچان، شهر راهنمایی دوم دختر انآموزدانش در بلوم
 وجودي، فضایی، منطقی/ریاضی، هايهوش که رسید نتیجه
 ریاضی مسئله حل عملکرد با گراییطبیعت و فردي درون
 بلوم ةشد اصالح بنديطبقه براساس انآموزدانش

 به تحقیقی در )2018( 3اورنیک دارند. مثبت همبستگی
 خالقیت و یادگیري با چندگانه هايهوش نقش بررسی
 وي پژوهش هايیافته پرداخت. نروژ کشور در آموزاندانش
 افزایش در مثبتی نقش چندگانه هايهوش که داد نشان

   و بیرق دارند. انآموزدانش خالقیت ارتقاي و یادگیري
                                                
3. Arvink 
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 چندگانه هوش بخشی اثر بررسی به )2016( 1تانگ
 در یادگیري اختالل داراي انآموزدانش خالقیت بر گادنر
 که داد نشان آنها پژوهش هايیافته پرداختند. سوئد کشور
 سطح بردن باال و ایجاد توانایی گادنر چندگانه هوش آموزش
 دارد. را یادگیري اختالل داراي انآموزدانش در خالقیت
 هوش بین رابطه بررسی به تحقیقی در )2010( 2لیکیز

 مالزي کشور در انآموزدانش علمی دستاوردهاي و چندگانه
 که انیآموزدانش داد نشان وي تحقیق هايیافته پرداخت.
 تنسب بیشتري علمی دستاوردهاي دارند، باال چندگانه هوش
  دارند. دیگر انآموزدانش به

 ضرورت تشخیص هوش، مهم کاربردهاي ترینمهم از
 هايکالس و درسی ي برنامه در فردي هايتفاوت به توجه
 شناختی ازسطوح باید معلمان .است معلمان توسط درس
 ند.کن تدریس آن اساس بر و باشند مطلع خود انآموزدانش
 تجارب تا کنندمی کمک خود انآموزدانش به خوب، معلمان
 ترمناسب هايراه و ترپیچیده هرچه هايشکل در را خود

 نکته این به باید آنان .کنند سازمان تجدید یا دهیسازمان
 کلید ان،آموزدانش خود ذهنی ساختارهاي که باشند آگاه
 اساس این بر ).2013 ،3(کلیا هاستزمینه تمام در آنها رشد
 در چندگانه هوش طریق از آموزش پیامدهاي از بعضی
 نشاط و شور انتقادي، تفکر از: عبارتند درس کالس

 جدید، چیزهاي کردن امتحان براي شجاعت یادگیري،
 براي اشتیاق و تحمل و سخاوت مهارت، و خالقیت
 چندگانه، هوش طریق از آموزش در همچنین .مشاهده
 و عملی صورت به را هادرس کلیدي مطالب و نکات معلمان
 یادگیري تقویت و سازيغنی موجب و داده آموزش جالب
 ندارد وجود اشتباهی و درست چیز هیچ نهایت در و شوندمی
 توسط روش ترینمهم انتخاب و درك یادگیري، کلید و

   ).1394 همکاران، و (فرامرزي است آموزدانش
 انجام هايپژوهش نتایج و مطالعاتی پیشینه به توجه با
 چندگانه هوش نظریه بر مبتنی آموزش اثربخشی بارهدر شده
 به تحقیق این در دارند سعی پژوهشگران ان،آموزدانش در

 هوش نظریه بر مبتنی آموزش اثربخشی میزان بررسی
 در نقادانه تفکر و مسئله حل هايمهارت با چندگانه

                                                
1. Byrg and Tang 
2. Licis 
3. Celia 

 آموزشی برنامه شناسایی با بنابراین ؛بپردازد انآموزدانش
 نقادانه تفکر و مسئله حل هايمهارت افزایش براي مناسب

 ندرکارانادست و معلمان به توانمی ان،آموزدانش در
 آموزشی هايبرنامه دنکر هماهنگ براي اطالعاتی آموزشی
 طریق بدین تا آورد فراهم انآموزدانش براي مناسب
 یابد. افزایش متغیر دنیایی در زندگی براي الزم هايمهارت
 درپی حاضر تحقیق شده یاد مباحث به توجه با بنابراین

 آموزش اثربخشی آیا که است سوال این به پاسخگویی
 و مسئله حل هايمهارت بر چندگانه هوش نظریه بر مبتنی
 اثر گرگان شهر ششم پایه پسر انآموزدانش نقادانه تفکر
  دارد؟

  
  شناسیروش
 آزمونپس و آزمونپیش نوع از تجربی نیمه پژوهش، روش
 کلیه شامل پژوهش آماري جامعه است. کنترل گروه با

 تحصیلی سال در گرگان شهر ششم پایه پسر آموزاندانش
 افراد کلیه فهرست بودن موجود لحاظ به .است 97 -96

 افراد تعداد تناسب به ششم)، پایه پسر آموزان(دانش جامعه
 به سپس و انتخاب تصادفی طور به نظر مورد تعداد نمونه،
 تعداد از شدند. تقسیم گواه و آزمایشی گروه به تصادفی طور
 گروه نفر 15 و آزمایش گروه نفر 15( آموزدانش نفر 30

 آزمایش گروه براي شدند. انتخاب نمونه عنوان به گواه)
 گواه گروه اما ؛شد اجرا گادنر هوش نظریه آموزش پروتکل
  نکردند. دریافت آموزشی
 توسط مسئله حل نامهپرسش ها:داده گردآوري ابزار
 از دهندهپاسخ درك سنجش براي )1982( پترسن و هپنر

 يگیراندازه براي که دارد ماده 35 ،مسئله حل رفتارهاي
 تهیه و طراحی شانروزانه مسائل به افراد واکنش چگونگی

 تحلیل چرخش برمبناي مسئله حل نامهپرسش است. شده
 حل به اعتماد است: مجزا مقیاس زیر 3 داراي ،عاملی
 -23 - 27 -33 - 34 نمرات دامنه با عبارت 11 با مسائل

 با عبارت 16 با اجتناب –گرایش سبک ، 10 -12-11 -19
 - 15 -17 -18 -20 -21 -28- 30 -31 نمرات دامنه

 با عبارت 5 با شخصی کنترل ، 8-7-6-5-4-2 – 16 -13
 از لیکرت مقیاس در که 32 -3 -14-25 -26 نمرات دامنه
 است. 6 نمره با موافقم کامال تا 1 نمره با مخالفم کامال
 خسروي راهنمایی با و رفعتی توسط نامهپرسش این پایایی
 شد. استفاده ایران در بار اولین براي و ترجمه 1375 سال در
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 در آمده دست به کرونباخ آلفاي )1377( همکاران و خسروي
 تا %83 بین هفته دو فاصله در اجرا دوبار براساس را تحقیق

 به آلفاي ضریب به توجه با همچنین اند.کرده گزارش 89%
 یا استقبال %، 85 مسئله حل در نفس به (اعتماد آمده دست
 و هیجانات کنترل و %84 مسئله حل هايفعالیت از اجتناب
 درونی سازگاري از هاعامل )%72 مسئله حل حین رفتار

 نیز پژوهش این در و بودند برخوردار قبولی قابل و مطلوب
 %78 مسئله، حل در نفس به اعتماد براي %80 آلفاي ضریب
 % 70 و مسئله حل هايفعالیت از اجتناب یا استقبال براي

 آمده دست به مسئله حل حین رفتار و هیجانات کنترل براي
  است.

 )2003( ریتکس توسط نقادانه تفکر نامهپرسش
 3 شامل و سئوال 33 داراي مقیاس این است. شده ساخته

 به لیکرت طیف در نامهپرسش گذارينمره است. زیرمقیاس
 4 نامشخص، = 3 مخالف، = 2 مخالف، کامال = 1 :صورت

 مقیاس زیر تفکیک .است موافق کامال = 5 موافق، =
 عبارت 13 تعهد عبارت، 9 بالندگی عبارت، 11 خالقیت
 در روایی آوردن دست به براي )1387( بیابانگرد .است

 چندگانه هوش آموزشی مدل بر مبتنی آموزش جلسات خالصه .1 جدول
  مختصر شرح  آموزشی محتواي  جلسات

 هوش انواع و رفتمی آموزاندانش از که انتظاراتی شدند، آشنا یکدیگر با آموزاندانش جلسه این در  هدف تعیین  اول جلسه
  تکلیف ارائه -شد داده توضیح آموزاندانش به چندگانه

 بکر، افکار سرایی،داستان  دوم جلسه
  آزاد ساعت

 براي داستان قالب در و تلفیق یکدیگر با موضوعات و مفاهیم -بازخورد ارائه و تکالیف بررسی
 را رسدمی ذهنشان به موضوع زمینه در که افکاري کلیه شد خواسته آنها از و شد تعریف آموزاندانش
  تکلیف ارائه-دکنن بازگو

 عالمات خواندن، ریتمیک  سوم جلسه
  حرکتی مفاهیم و رنگی

 خود با را مطالب تا شد خواسته آموزاندانش از و شد خوانده آهنگ با -بازخورد ارائه و تکالیف بررسی
  تکلیف ارائه -ندکن بازي پانتومیم صورت به را مفاهیم و یادداشت متفاوت هايرنگ در کارهایی

 سرایی داستان یافتاري، روش  چهارم جلسه
  بدنی واکنش و

 هر و تقسیم مختلف هايبخش به را متن اصلی نکات آموزاندانش -بازخورد ارائه و تکالیف بررسی
 -گرفت صورت کلمات با بازي همچنین .دادند قرار سنجش مورد اصلی مطلب یافتن براي را بخش
  تکلیف ارائه

  فراذهنی موسیقی صدا، ضبط  پنجم جلسه

 آموزش مورد مطلب زمینه در را خود احساس و افکار آموزاندانش -بازخورد ارائه و تکالیف بررسی
 حالت این در .شد ارائه آرامبخش موسیقی یک سپس ؛دش ضبط آنها از تعدادي صداي و دهکر عنوان
 ارائه -گردید ارائه آموزاندانش به مطالب حال همان در و داده قرار میز روي بر را خود سر آموزاندانش
  تکلیف

 با مسائل گذاشتن میان در  ششم جلسه
  و هاهمکالسی

 از شده عنوان مطلب بارهدر و کرده خود هايهمکالسی از یکی به رو تا شد خواسته آموزاندانش از
 داده فرصت آنها به سپس ؛ندکن تدریس را بحث خود همکالسی براي و دنبپرس سؤالی خود همکالسی

  تکلیف ارائه -بپردازند موضوع بارهدر تأمل به تا شد

 آوردن و همکاري هايگروه  هفتم جلسه
  خانگی حیوان

 هم با همگی تا شدند تقسیم نفري سه یا دو هايگروه به آموزاندانش -بازخورد ارائه و تکالیف بررسی
 و کنند تزیین آنها و بریده را کلمات کار این در و بپردازند خانگی حیوان بارهدر خواندنی تکلیف یک به
  تکلیف ارائه -بچسبانند یکدیگر به

 مطالعه و کالسی نمایش  هشتم جلسه
  طبیعت

 دریافت را داستان هايشخصیت از یکی نقش آموزاندانش از یک هر -بازخورد ارائه و تکالیف بررسی
 عنوان طبیعت در را آن کاربرد تا شد خواسته هاآن از و ندکر عنوان را مطالب ریتمیک طریق به و کردند
  تکلیف ارائه -ندکن

 بررسی آموزاندانش عقاید تا آمد در گروهی بحث صورت به مطلب -بازخورد ارائه و تکالیف بررسی  تجسم و سقراطی پرسش  نهم جلسه
  تکلیف ارائه -کردند تجسم خود ذهن در را شده ارائه مطالب و بستند را خود چشمان آنها سپس ؛دشو

 عالمات و انتشار فردي، روابط  دهم جلسه
  رنگی

 نظر مورد مطلب درزمینه را خود احساسات و تجربیات آموزاندانش -بازخورد ارائه و تکالیف بررسی
  تکلیف ارائه -شد گرفته کار هب من تجربیات عنوان با و دیواري روزنامه تهیه در هانوشته سپس و نوشتند

  کالسی نمایش سرایی،داستان  یازدهم جلسه
 براي داستان قالب در و تلفیق یکدیگر با موضوعات و مفاهیم -بازخورد ارائه و تکالیف بررسی
 ارائه -کنند بازي نمایش یک صورت به را مطالب تا شد خواسته آنان از و شد تعریف آموزاندانش
  تکلیف

 و آزاد ساعت تصویرخوانی،  دوازدهم جلسه
  تجسم

 برداشت آموزاندانش تا دش استفاده موضوع با متناسب پوستر یک از -بازخورد ارائه و تکالیف بررسی
  .کنند مجسم داستان افراد نقش جاي به را خود و بگویند آن به نسبت را خود
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 در هاآزمودنی هاينمره بین همبستگی ضرایب خود تحقیق
 ،هاآزمودنی کل براي مجدد آزمون و آزمون یعنی نوبت دو

 و 77/0 ترتیب به پسر هايآزمودنی و پسر هايآزمودنی
 از نتیجه در و است بخشرضایت که است 67/0 و 88/0

 توسط نامهپرسش این پایایی است. برخوردار خوبی روایی
 ضریب وسیله به )1389( آشتیانی سپاسی و فرد ایزدي
 هايآزمودنی براي و 0 /94 نمونه کل براي کرونباخ آلفاي
 شده گزارش 92/0 پسر هايآزمودنی براي و 95/0 پسر
 ).1392 ،صفري ترجمه ؛2001 (آمسترانگ، است

  
  اجرا شیوه
 از نفر 30 تعداد آموزان،دانش والدین از رضایت کسب از پس
 کنترل و آزمایش گروه در نفري 15 گروه دو در آموزاندانش
 حل هايمهارت و نقادانه تفکر نامهپرسش با و گرفتند قرار

 سپس گرفتند. قرار ارزیابی مورد آزمونپیش عنوان به مسئله

 سه هفته هر و جلسه 12 در هفته 4 مدت به آزمایشی گروه
 هايهوش برنظریه مبتنی آموزش تحت ايدقیقه 45 جلسه

 هیچ گواه گروه نیز فاصله این در و گرفت قرار چندگانه
 شامل نیز خروج هايمالك نکرد. دریافت را ايمداخله
 جلسه 2 از بیش غیبت و والدین نداشتن رضایت
 در آموزاندانش همه که بود. آموزش مراحل در آموزاندانش
 آموزش، دوره پایان از پس د.یافتن حضور جلسات تمامی
 دوباره پیگیري و آزمونپس مرحله در گواه و آزمایشی گروه
 اثر جلسات محتواي خالصه نیز )1( جدول در شدند. ارزیابی
 در شده اجرا چندگانه هوش آموزشی مدل بر مبتنی بخشی
 است. شده داده نشان حاضر پژوهش

  
  پژوهش هايیافته
 نقادانه تفکر و لهئمس حل هايمهارت نمرات آزمون شاخص

 و آزمونپیش نمرات به مربوط توصیفی هايدو در

 مولفه تفکیک به نقادانه تفکر و مسئله حل هايمهارت نمرات توصیفی آمار هايشاخص جدول .2 جدول
  متغیر  هامولفه   گروه  مرحله تعداد میانگین استاندارد انحراف

 حل در خود به اعتماد  کنترل آزمونپیش 15  03/3 41/0
  مسئله

  مسئله حل

 آزمونپس 15 10/3 80/0
 آزمونپس 15 53/3 75/0  آزمایش آزمونپیش 15 23/3 91/0
  کنترل آزمونپیش 15  43/3  74/0

 آزمونپس 15  75/3  76/0  نزدیکی - اجتناب شیوه
 آزمونپس 15  64/3  61/0  آزمایش آزمونپیش 15  40/3  62/0
  کنترل آزمونپیش 15 01/3  75/0

 آزمونپس 15  89/3  55/0  شخصی کنترل
 آزمونپس 15 16/4  83/0  آزمایش آزمونپیش 15  04/4  51/0
  کنترل آزمونپیش 15  68/2  62/0

  خالقیت

  انتقادي تفکر

 آزمونپس 15  76/3  49/0
 آزمونپس 15  57/3  55/0  آزمایش آزمونپیش 15  38/3  73/0
  کنترل آزمونپیش 15 35/2 74/0

 آزمونپس 15 95/3 55/0  بالندگی
 آزمونپس 15 53/3 51/0  آزمایش آزمونپیش 15 03/3 83/0
  کنترل آزمونپیش 15  05/3  62/0

 آزمونپس 15  23/3  49/0  تعهد
 آزمونپس 15  23/3  73/0  آزمایش آزمونپیش 15  00/3  72/0
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 2 شماره جدول در کنترل و آزمایش گروه آزمونپس
 .شودمی مشاهده

 حل هايمهارت نمرات توصیفی آمار 2 شماره جدول
 گروه دو در را مولفه تفکیک به نقادانه تفکر و مسئله

  دهد.می نشان کنترل و آزمایش
 چون ،3 شماره جدول در شده درج نتایج براساس توزیع
 تمامی براي آمده دست به )Sig( يمعنادار سطح میزان

 است، آمده دست به 05/0 بیشتراز تحقیق متغیرهاي
 متغیرهاي تمامی توزیع که کرد استنباط چنین توانیم

  است. نرمال جامعه در تحقیق
 میزان که دهدیم نشان باال جدول در شده درج نتایج
 متغیرهاي تمامی براي آمده دست به )Sig( يمعنادار سطح
 چنین توانیم و است آمده دست به 05/0 از بیشتر تحقیق
  است همگن هاواریانس که کرد استنباط

 تعدیل از پس مانکوا، آزمون از حاصل نتایج اساس بر
 هوش نظریه بر مبتنی آموزش اثربخشی ،آزمونپیش نمرات
 ، P≥0/001( مسئله حل هايمهارت بر چندگانه

 ، P≥0/001( نقادانه تفکر و )F )28 و 1( =126/235

 یآموزش برنامه دارد. معناداري اثر )F )28 و 1( =126/235
 حل هايمهارت بخشی اثر قابلیت چندگانه هوش بر یمبتن

 -نزدیکی -اجتناب شیوه -خود به اعتماد( ابعاد در مسئله
 - (خالقیت ابعاد در يانتقاد تفکر و )شخصی کنترل
  دارد. را تعهد) -بالندگی

  بحث و گیرينتیجه
 نظریه بر مبتنی آموزش اثربخشی بررسی تحقیق هدف
 نقادانه تفکر و مسئله حل هايمهارت با چندگانه هوش
 یمبتن یآموزش برنامه که داد نشان نتایج بود. انآموزدانش

 نقادانه تفکر و مسئله حل هايمهارت نمرات توزیع بودن نرمال فرض یبررس براي نرمالیته آزمون نتایج .3 جدول
 مولفه تفکیک به

  متغیر تعداد z آماره  داريامعن سطح
  مسئله حل در خود به اعتماد 15  184/0  183/0
  نزدیکی - اجتناب شیوه 15  186/0  170/0
  شخصی کنترل 15  225/0  140/0
   مسئله حل  15  178/0  136/0
  خالقیت 15  179/0  200/0
  بالندگی 15  201/0  103/0
  تعهد 15  181/0  199/0
  نقادانه تفکر  15  172/0  101/0

 مولفه تفکیک به هاانسیوار همگنی بررسی براي لوین آزمون نتایج .4 جدول
 متغیر  لوین صورت آزادي درجه مخرج آزادي درجه داريامعن سطح
  مسئله حل در خود به اعتماد 39/2  3 56  078/0
  نزدیکی - اجتناب شیوه  38/0  3 56  76/0
  شخصی کنترل  21/1  3 56  31/0
   مسئله حل  91/0  3  56  43/0
  خالقیت  03/1  3 56  38/0
  بالندگی  82/0  3 56  48/0
  تعهد  59/0  3 56  62/0
  نقادانه تفکر  87/0  3  56  35/0
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 حل هايمهارت اثربخشی قابلیت گادنر چندگانه هوش بر
 -نزدیکی -اجتناب شیوه -خود به اعتماد( ابعاد در مسئله
 جمله، از یگرد مطالعات با نتایج این دارد. را )شخصی کنترل

 ،)1395( همکاران و بابایی )،1396( بناب غباري و بردنجانی
 )،1394( اخوان و سیاهکوهی ،)1395( همکاران و ابراهیمی
 تانگ و بیرق )،2018( ارونیک )،1394( همکاران و فرامرزي

 دارد. همخوانی ،)2016(
 آموزش که کرد عنوان توانمی یافته این تبیین در
 بیشتر را انآموزدانش هايموفقیت چندگانه هوش بر مبتنی
 ایجاد آنان در مسایل با مواجهه در را مثبتی نگرش و دهکر
 تخیالت، احساسات، افکار، تمام با ،آموزدانش د.کنمی

 متبلور پندارها و آرزوها کمبودها، تنفرها، ها،ترس ها،اندیشه
 کمک یادگیرندگان به چندگانه هوش چارچوب شود.می
 در یادگیري هايتوانمندي از بهتري خودآگاهی تا کندمی

 مبتنی آموزش آورند. دست به مختلف هوشی هايمحدوده
 افراد متفاوت هايتوانایی گرفتن نظر در با چندگانه هوش بر

 .دشومی خود هايتوانایی به نسبت فرد نگرش تغییر موجب
 انواع، داراي هوش اینکه به توجه با گفت توانمی همچنین
 که واقعیت این بر تأکید و است گوناگون مظاهر و اشکال
 آموزش هستند، متفاوت هوشی هاينیمرخ داراي انسان آحاد
 به نگرجامع نگاهی انتخاب دلیل به چندگانه هوش بر مبتنی

 شمردن محترم دلیل به و انآموزدانش هايتوانمندي
 مردود و یادگیري هايروش فراوان تنوع و فردي هايتفاوت

 موجب بعدي یک و ساختی تک و خطی رویکرد شمردن
 هايمهارت بهبود نتیجه در و انآموزدانش یادگیري افزایش
 -نزدیکی -اجتناب شیوه -خود به اعتماد جمله از مسئله حل

 از کدام هر پیشرفت میزان .است دهش آنان شخصی کنترل
 و پیگیري در فرد آزادي مانند عواملی به هاهوش این

 تئوري اساس واقع در است. وابسته هاهوش این به پرداختن
 افراد، فردي هايتفاوت شمردن محترم چندگانه، هايهوش
 این در ارزیابی هايشیوه یادگیري، هايروش فراوان تنوع
 هاستتفاوت این از جامانده به مختلف اثرات و هاروش
 ؛)1394 ،عابدي و طالبی مظاهري کجباف؛ ،نژاد (ربیعی
 دنتوانمی تربیت و تعلیم متخصصان و مربیان بنابراین
 به و داده تغییر را انآموزدانش ذهنی چارچوب و دیدگاه
 خاص توجه آنان نیازهاي و عالیق و افراد ذهنی هايتفاوت
 با متناسب را مسئله حل در خود به اعتماد و باشند داشته

 اعتماد میزان در تعادل د.نده افزایش انآموزدانش نیازهاي
 باعث باشد موجود شرایط سایر که صورتی در خود به
 استعدادهاي درآوردن فعل به صدد در انسان که شودمی
 آموزش اثربخشی بنابراین ؛باشد خالقیت جمله از فرد بالقوه
 حل در خود به اعتماد رب چندگانه هوش نظریه بر مبتنی
 از بگذارد. جاي هب خود از عمیقی تاثیرگذاري تواندمی مسئله
 میزان نوجوانی، دوران تغییرات که آنجایی از دیگر سویی
 فردي، هايحیطه در را نوجوانان عملکرد و سالمت
 عملکرد و مسئله حل شیوة بر و ندکنمی مشخص اجتماعی،

 نقادانه تفکر و مسئله حل هايمهارت هايمولفه براي (مانکوا) متغیري چند کواریانس تحلیل آزمون نتایج .5 جدول

  
 ss مولفه

DF  
MS  F P ETA    کل خطا  گروه 

 هايمهارت
  مسئله حل

 P≥0/001 35/0 005/110 360/624 30 28  1 360/624  مسئله حل در خود به اعتماد

 P≥0/001 23/0 657/164 359/621 30 28  1 359/621  نزدیکی - اجتناب شیوه

 P≥0/001 29/0 700/100 613/645 30 28  1 613/645  شخصی کنترل

  P≥0/001 32/0  799/201  000/631 30 28  1  000/631  کل

  
  نقادانه تفکر

 P≥0/001 308/0 148/177 183/747 30 28  1 183/747  خالقیت

 P≥0/001 328/0 981/105 319/622 30 28  1 319/622  بالندگی

 P≥0/001 234/0 473/116 778/667 30 28  1 778/667  تعهد

  P≥0/001 359/0  126/235  724/736 30 28  1  724/736  کل
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 (فرامرزي است تأثیرگذار تحصیلی و زندگی امور در نوجوانان
 آموزش اثربخشی اساس همین بر ،)1393 همکاران، و

 مناسب هايمهارت ایجاد با چندگانه هوش نظریه بر مبتنی
 رفتاري و هیجانی هايتکنیک از شماري با مسئله حل
 آماده مقابله چگونگی یا پذیرش براي را انآموزدانش
 و رفتاري فرایندهاي عنوان تحت مسئله حل چراکه ؛کندمی

 و درونی هايچالش با سازگاري هدف با پیچیده شناختی
 ارتباط در نزدیکی -اجتناب شیوه با و شودمی تعریف بیرونی
 گرفت نتیجه توانمی بنابراین ؛)1393 برادران، و (زارع است

 شامل که چندگانه هوش نظریه بر مبتنی آموزش اثربخشی
 هوش؛ ریاضی؛ -منطقی هوش زبانی؛ -کالمی هوش
 هوش جنبشی؛ -حرکتی هوش موسیقیایی؛ هوش فضایی؛
 است گراطبیعت هوش و فردي درون هوش فردي؛ میان

 براي را جدیدي هايشیوه ،)2014 ،بوتنارو و (کوجاکریو
 راهبردهاي در الگو یک عنوان به تا کند فراهم متفاوت افراد

  رود. کار به انآموزدانش موفقیت براي ساختاري
 بر یمبتن یآموزش برنامه که داد نشان نتایج همچنین

 در يانتقاد تفکر اثربخشی توانایی گاردنر چندگانه هوش
 با نتایج این دارد. را تعهد) - بالندگی -(خالقیت ابعاد

 همکاران و ابراهیمی ،)1395( همکاران و بابایی مطالعات
 همخوانی )2016( تانگ و بیرق )،2018( ارورنیک )،1395(

 ترینمهم از یکی گفت توانمی نتایج این تبیین در دارد.
 درس کالس در چندگانه هوش طریق از آموزش پیامدهاي
 براي شجاعت یادگیري، نشاط و انتقادي تفکر از عبارتند
 آموزش در که چرا ؛خالقیت و جدید چیزهاي کردن امتحان

 کلیدي مطالب و نکات معلمان چندگانه، هوش طریق از
 موجب و داده آموزش جالب و عملی صورت به را هادرس
 دنشومی انآموزدانش در یادگیري تقویت و سازيغنی

 توانایی هوش که آنجایی از ).1394 همکاران، و (فرامرزي
 فرایندهاي کارایی و کاربرد تجربه، طریق از یادگیري
 توانایی و یادگیري این تقویت براي فراشناختی و شناختی

 بر .است مختلف هايموقعیت و محیط با سازگاري براي فرد
 بر مبتنی هايآموزش که انیآموزدانش نیز اساس همین
 دارند تمایل خالق افرادي عنوان به دندکر دریافت را گاردنر
 کنند. کشف و خلق را پیچیده و ناشناخته ارزش، با چیزهاي
 در الگو یک عنوان به تواندمی چندگانه هايهوش نظریه

 انآموزدانش بالندگی و موفقیت براي ساختاري راهبردهاي
 فرایند در افراد تفاوت از ناشی را هوش گاردنر رود. کار به

 به تواننمی را هوش که است معتقد و داندمی یادگیري
 .)2014 بوتنارو، و (کوجاکریو کرد گیرياندازه کلی صورت
 که است خالقه نیروهاي وسیله هب »پیاژه« نظر از همچنین

 براي و کند طی را اندیشه مختلف هايدوران تواندمی دفر
 سختی مراحل بایستی کند رشد بتواند او هوش و عقل اینکه
 شیوه دو که دهدمی نشان شواهد از ايانباره بگذراند. را

 در خالقیت ساززمینه تواندمی هوش آموزش و یادگیري
 آموزش که جاییآن از دیگر سویی از باشد. انآموزدانش
 عملی و خالق تحلیلی، هايتوانایی از ترکیبی گاردنر هوش
 تغییر و انتخاب سازگاري، براي یادگیرنده افراد به که است
 توجه با زندگی، در خود اهداف به رسیدن منظور به محیط
 تواندمی بنابراین ؛کندمی کمک اجتماعی –فرهنگی بافت به

 را جدیدي هايشیوه نظریه، این .باشد آنها در تعهد ساززمینه
 هاییفرصت آنها اینکه تا کندمی فراهم متفاوت افراد براي
 به آنهاست مناسب که هاییشیوه طریق از یادگیري براي را

 هوش اثربخشی زمینه در )1983( گاردنر آورند. دست
 به زدن برچسب از باید که داردمی بیان چندگانه
 رویۀ یک به تبدیل باید یادگیري و کرد پرهیز انآموزدانش

 آموزدانش به یادگیري سازيشخصی که چرا ؛شود شخصی
 انآموزدانش به چندگانه هوش نیمرخ و دهدمی فکر اجازه
 به هشد خودآگاه ضعف و قوت نقاط از تا کندمی کمک
 در تعهد نهایت در و سازند شخصی را یادگیري کهطوري
 خالصه طور به )2011 (اسمیت، شود محقق انآموزدانش
 پارادایم واقع در گاردنر، نظریه که گرفت نتیجه توانمی

 از تازه افقی با را تربیت و تعلیم متولیان که است جدیدي
 نتایج .است ساخته رو روبه عملی هايبرنامه و هارسالت
 گوناگون هايعرصه در و زاویه چندین از حاضر تحقیق

 در توانمی را هایافته این شود؛ گرفته کار به تواندمی
 چرا ؛بست کار به تربیت و تعلیم و مشاوره هايحوزه

 برنامه آموزش مؤثر کارآمدي از حاصل نتایج که
 و آموزشی روش یک ترکیب صورت به گادرنر آموزشی
 جامعه بودن مختص به مربوط مشکالت است. حمایتی
 مکان ،گرگان شهر ششم هیپا پسر انآموزدانش به پژوهش
 جمله از الزم استانداردهاي نبود و برنامه آموزش

 اند؛برجسته پژوهش این در که هستند هايمحدودیت
 موارد این آتی، هايپژوهش در شودمی پیشنهاد بنابراین
.کند کمک نتایج پذیريتعمیم به تا گیرد قرار توجه مورد
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 تحصیلی پیشرفت با چندگانه هايهوش رابطه ).1395(
 و ریاضی انسانی، علوم هايرشته پسر و پسر آموزاندانش
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 انآموزدانش مسئله حل هايمهارت با گانه چند هايهوش

 ت،یریمد یالمللنیب کنفرانس یی.ابتدا دوره چهارم هیپا
 رازیش راهکارها، و هاچالش
 کاربست، و نظریه تربیتی، یشناسروان ).1396( راي اسالوین،

 روان. نشر تهران: سیدمحمدي، یحیی ترجمه:
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 و نقادانه تفکر بر موفق هوش آموزش رتأثی ).1395( عسکر
 کنفرانس سومین نامهویژه .دانشجویان ابهام تحمل
 .380 -387 ،18 ،تربیتی علوم و یشناسروان المللیبین
 میزان و مسئله حل مهارت ارتباط بررسی ).1383( معصومه بذل،

 مقطع دوم پایه پسر و دختر انآموزدانش در سازگاري
 کارشناسی نامهپایان .تهران جنوب و شمال در دبیرستانی

 تربیتی. علوم و یشناسروان دانشکده الزهرا، دانشگاه ارشد.
 مداخله تأثیر ).1396( باقر ،بناب غباري و رحیمی سعید ،ردنجانیب

 انآموزدانش عمومی خودکارآمدي بر گاردنر نظریه بر مبتنی
 پژوهشی علمی فصلنامه .اصفهان شهر هنرستانی ناشنواي
 .73- 86 ،)1(1 ،رفتاري و شناختی علوم هايپژوهش

 هايسؤال دنپرسی نقادانه: تفکر راهنماي ).1393( هومن ،پناهنده
 .خرد مینوي انتشارات .سوم چاپ ،جابه
 هايهوش یاثربخش زانیم یبررس ).1390( صالحه ان،یحامد

 طبقه براساس یاضیر ۀمسئل حل عملکرد بر گاردنر چندگانه
 ییراهنما دوم دختر انآموزدانش در بلوم ةشد اصالح يبند

 :یاضیر آموزش رشته ارشد یکارشناس نامهانیپا ،قوچان شهر
 مشهد. یفردوس دانشگاه
 هايحالت نقش ).1377( مریم رفعتی، و زهرا زهره. خسروي،

 توانایی از دختر انآموزدانش ارزیابی شیوه بر هومخلقی
 .45-35 )،1(4 ،رفتار و اندیشه فصلنامه خود. گشاییمشکل

 بر آن اثر و مسئله حل مهارت آموزش ).1393( حسین ،ربوبی
-ذهنی کاردرمانی رشد، مجله .هیجانی بهر هوش افزایش
 .آموزشی

 ،مظاهري محمدباقر؛ ،کجباف محمدرضا؛ نژاد، ربیعی
 بررسی ).1394( احمد ،عابدي هوشنگ؛ ،طالبی محمدمهدي؛
 خودپنداره بر چندگانه هوش مدل بر مبتنی آموزش اثربخشی

 مجله نارساخوان. پسر انآموزدانش تحصیلی پیشرفت و
 .69-85)،1 (5 ،یادگیري هايناتوانی

 نظریه کاربست ).1395( منصوره فضیلتی، و سعید رحیمی،
 یادگیري، و آموزش در گاردنر چندگانه هايهوش

 حل نامهپرسش هنجاریابی ).1393( مجید برادران، و حسین زارع،
 گیالن، استان نورپیام دانشگاه دانشجویان در پارکر مسئله

 )،5 (2 ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش فصلنامه
18-26. 

 هايهوش رابطه ).1394( حمیده ،اخوان و فائزه ،نیا سیاهکوهی
 ریاضی درس یادگیري با خودکارآمدي و گاردنر گانه چند

 و رفتاري علوم در پژوهش المللیبین کنفرانس .انآموزدانش
  .اجتماعی

 بررسی ).1393( مولود ،فراهانی فرمهینی و سهیال ی،خان شمسی
 افسردگی میزان بر مسئله حل مهارت آموزش تأثیر

 ،3 ،اجتماعی مطالعات فصلنامه .اراك پرستاري دانشجویان
141- 162. 
 و فراشناخت رابطۀ ).1393( جهانگیر کرمی، و افسانه ،راد شهبازي

 رازي دانشگاه دانشجویان تحصیلی عملکرد با معنوي هوش
 . )22(6 .کرمانشاه

 هايکالس در چندگانه هايهوش ).1392( مهشید صفري،
 .مدرسه انتشارات تهران؛ .درس
 اثربخشی ).1394( اعظم فتوت، و زارع حسین، ساالر؛ فرامرزي،
 هايهوش عملکرد بر گاردنر نظریۀ بر مبتنی آموزشی برنامۀ
 سال تربیتی، یشناسروان فصلنامه ان،آموزدانش چندگانه
 ششم. و سی شماره یازدهم،
 اثربخشی ).1393( اعظم فتوت، و حسین زارع، ساالر؛ فرامرزي،
 هايهوش عملکرد بر گاردنر نظریۀ بر مبتنی آموزشی برنامۀ
 )،33(11 تربیتی، یشناسروان فصلنامه ان،آموزدانش چندگانه

15-21.  
 تأثیر ).1393( اصغر سیف، و ایراندخت فیاض، سوده؛ نوري،

 انآموزدانش ریاضی مسائل حل توانایی بر فلسفی ذهنیت
 فصلنامه جنسیت. تفکیک به شهرهمدان راهنمایی سوم سال
 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ،کودك و تفکر

4)1( ،121- 139. 
 محمود حقانی، ؛غالمرضا و نژاد حسین حاجی ؛محمد نیرو،

 چندگانه هايهوش نظریه بر مبتنی تأثیرآموزش ).1390(
 اول انآموزدانش ریاضی تحصیلی پیشرفت بر گاردنر

 -168 )،16(5 ،آموزشی مدیریت و رهبري مجله ،دبیرستان
153. 
 ).1394( علی ایمانزاده، و مریم حیدرلو، مرندي شهرام؛ واحدي،

 دانشجویان در انتقادي تفکر و هیجانی هوش بین ارتباط
 مجله تبریز. پزشکی علوم دانشگاه پرستاري کارشناسی
 .٤٧– 57 )،1(2 ،پزشکی آموزش در توسعه راهبردهاي



 1397)، زمستان 23پژوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال ششم، شماره سوم (پیاپی  –فصلنامه علمی    64

 

Arvink, L. (2018). The Introductory Study of 
Gardners Multiple Intelligence Theory, in 
the Field of Lesson Subjects and the Stu-
dents Compatibility،Social and Behavioral 
Scinces, 6:107-119. 

Becker-Weidman, E. G., Jacobs, R. H., 
Reinecke, M. A., Silva, S. G.,& March, J. S. 
(2010). "Social problem-solving among ado-
lescents treated for depression". Behavior 
Research and Therapy, 48(1), 11-18. 

 Bellflower, JB. (2008). Case study on 
perceived benefits of Multiple Intelligence 
instruction: Examining its impact on student 
learning. Phd Dissertation, Fielding 
Graduate University, USA. 

Byrg،Christian ،Tang ،Chaoying. (2016). Em-
bodied creativity training: Effects on crea-
tive self-efficacy and creative produc-
tion،Thinking Skills and Creativity, 16: 51–
61. 

Cassidy, T., & Long, C. (1996). Problem-
solving style, stress and psychological ill-
ness: Development of a multifactorial meas-
ure. British Journal of Clinical Psychology, 
35: 265-277. 

Celia, A H. (2013). Student interactions with 
CD-ROM storybooks: A look at potentional 
relationships between multiple intelligence 
strengths and levels of interaction. Disserta-
tion abstracts international section A: Hu-
manities and social sciences,73(9-A). 

Cojocariu, M V & Butnaru, T. (2014). Drama 
techniques as communication techniques in-
volved in building multiple intelligences at 
lowerelementary students. Procedia social 
and behavioral sciences. 128:152-157. 

Cojocariu, V. M., & Butnaru, C. E. (2014). Ask-
ing question – critical thinking tools. Proce-
dia – Social and Behavioral Sciences, 128: 
22-28. 

Gardner, H. (1983). Frames of mind: the theory 
of multiple Intelligence, New York: Basic 
book 

Ikiz, F.E., Cakar, F.S. (2010). The relationship 
between multiple intelligences and academic 
achievements of second grade students. 
Mehmet Akrif Ersoy Universitesi Sosyal 
Bilimler Enstitusu Dergisi, 2(3): 83-92. 

Koksal, MS., Yel, M. (2007). The effect of 
multiple intelligences theory (MIT) based 
instruction on attitudes toward course, 
acadmic success and permanence of 
teaching on the topic Respiratory systems. 
Educational science, 4(6)231-239. 

Mussen, KS. (2007). Comparision of effect of 
multiple intelligence pedagogy and tradional 
pedagogy on drade 5 students , schievement 
and attitudes towards science, phd Thesis, 
Walden University, USA.  

Proctor, T. (2010). Creative Problem-Solving 
for Managers: Developing Skills for Deci-
sion Making and Innovation, London: 
Rutledge. 

Smith, G. (2011). The Effect of Teaching Style 
(taken from the Theory of Multiple Intelli-
gences) on Retention Rate and Mastery of 
Topic. Heathwood Hall Episcopal School, 
3000 South Beltline, Columbia, SC 29205. 

Uzunoz, A. (2011). Effect of multiple intelli-
gence theory practice on student succeed by 
Bloom’s taxonmy. Educational Research 
and Reviews. 6(18),952-960. 

 
 


