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  چكيده
ابعـاد مختلـف وجـودي مخاطبـان      وهـوش  سـازي  شكوفا در ،هاي تربيتي رسالت نظام

 عنـوان  به رشدمجله جمله غاياتي است كه طراحان ، ازهوششده و پرورش ابعاد  تعريف
هدف پـژوهش حاضـر بررسـي ميـزان توجـه      . نمايند درسي بايد به آن توجه ابزار كمك

قلمـرو  . استگاردنرنظريه  براساسمخاطبان هوش به پرورش ابعاد مختلف  رشدمجله 
سـه  داده كه در  تشكيل ، نوجوان و جوانآموز دانشنوآموز، كودك،  رشدمطالعه را مجله 

 محتـوا روش مطالعه از نوع تحليـل  . است همنتشرشد1387-1388ماه اول سال تحصيلي
. واحد زمينـه در پـژوهش، صـفحه و واحـد ثبـت، مضـمون و تصـوير بـود        . است بوده

. اسـت  گـاردنر گانة هوش در نظريـة   هاي نه كدگذاري به شيوة قياسي و براساس مقوله
ـ  فـق برابـر   گـذار دوم اسـتفاده و ميـزان توا   كد ذاري، ازبراي اعتباربخشي به فرايند كدگ

ميزان توجه به پرورش ابعاد مختلف هوش در ند كه داد نشان ها يافته. شد محاسبه/. 73اب
گرايي و  طبيعت گرايي و ابعاد هوش هستي ،در اين مجله. به يك اندازه نيست رشدمجله 
هاي موسـيقي   زمينهواني را داشته و به ابعاد هوش دربيشترين فرا :ترتيب فردي به بين

همچنين ميزان توجه به استفاده از تصـاوير   ؛است ن توجه شدهو ديداريـ فضايي كمتري
  . است بر الگوي تفكر مخاطبان، بوده مبتني رشددر مجله 

  
  .رشدمجله ، گاردنرتحليل محتوا، هوش چندگانه   :ها واژه كليد
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  مقدمه
شود كه تمامي  مي ، نخستين انديشمندي تلقي1گاردنر

كنـد،   ميهاي عقالني دانسته، ادعـا  اييافراد را داراي توان
دهندة چگونگي يادگيري و پردازش  ها جهت اين توانايي

 گاردنرپس از توجه . اطالعات در زندگي روزمره هستند
همبستگي «به چگونگي يادگيري افراد، محققان بعدي به 

و مربيـان نيـز بـه     »فنـاوري گانه و هاي چند ميان  هوش
 چندگانـه مبـادرت   هـاي  تدوين موادي منطبق با هوش«

يـك از ابعـاد هـوش    ، هرگاردنر عقيدهبه . ]1[ ورزيدند
شود بلكه وضعيتي معين در مغز قلمداد عنوان بهنبايد تنها 

كـه حضورشـان    انـد  هايي بـالقوه  يك از آنها ظرفيتهر
هاي فكري متناسب با موقعيـت خـاص را    تواند گونه مي

رهنگـي  و در مـوقعيتي ف ]  2[آورد  نارمغـا  براي افراد بـه 
 ؛ بـه نظـر وي،  ] 3[ شـود  گرفته خدمت به مسئلهبراي حل 

تـوانيم از   آيـا مـا مـي   «چالش هزاره سوم اين است كه 
ني بـراي  كـانو  عنـوان  بههاي متفاوت  ها و توانايي قابليت

كنيم يا اينكه به رفتار يكسـان   تدريس و يادگيري استفاده
لـف  ي مختيهـا  ديدگاه. ]4[(» ؟دهيم ان ادامهآموز دانشبا 
هـوش را   ،ديـدگاه اول  :نـد دارخصوص هوش وجوددر

اين در حالي است كه ديدگاه  داند؛ يك توانايي كلي مي
داند كه از عناصر و  هوش را توانايي يا ظرفيتي مي ،دوم
هوش  ،گاردنر.  ]5[است  شده ي گونا گون تشكيلهاي ؤلفهم

دانـد و   را ناشي از تفاوت افراد در فرايند يـادگيري مـي  
صـورت كلـي    تـوان بـه   ست كه هـوش را نمـي  معتقد ا
هـايي مشـخص    صـورت بخـش   بلكه به كرد گيري اندازه
  .]6[گيري است  اندازه قابل

  مبنــاي اساســي نظريــه  ،] 7[ 2جونــگكــه  درحــالي
بر استقالل و برابري ابعاد هوشي  گانه را مبتني هوش چند

  هــاي  اهميــت يكســان هــوش بــدني و هــوش ،دانســته
 نمونـه  طـور  بـه يدهاي  سـنتي را  رياضي در تأك-منطقي
افـراد را داراي  همـه   ،]8[ اميـر تيمـوري  ، كند مي مطرح

، هــا دانســته زمينــه تمــامي هــوشقابليــت پيشــرفت در
توانايي كسـب   ،كه برخي افراد كند ميحال تأكيد درعين

                                                            
1  . Gardener 
2  . Jung 

و [ند هايي خاص را دار دستاوردهاي چشمگيرتر در رشته
] 9[ فالحيـان  كـه دارد  همسـويي با اين ادعا  ،]اين نظريه
ــاتواني در ابعــاد هــو كنــد، مــي مطــرح ــا ن   ش فــردي ب
هـايي هماننـد    زمينهحركتي ممكن است كه در-جسماني

ابتدا  گاردنراگرچه . كند دست عمل ، بسيار چيرهبافي فرش
ليكن بعدها ]  10[ كرد ابعاد هوش را در هفت بعد معرفي
 رياضي،-هوش منطقي«ابعاد هوش را در قالب نه زمينة  

ــيقيايي،       ــداري، موس ــي، فضــايي ـ دي ــاني ـ كالم   زب
 گرايـي و  هسـتي  ،فـردي  فردي، بين جسمي، درون-بدني
  . ]11[ كرد معرفي »طبيعي

شـامل توانـايي درك    ،»ـ رياضـي منطقـي   «هـوش  
هاي منطقي، استدالل قياسي، تفكر منطقي، برقـراري   نظام

الگوهاي منطقـي و   براساسارتباط ميان اطالعات متنوع 
 »ـ كالمـي زبـاني   «هوش . ]12[ هاي قانونمند است بازي

حساسيت به دسـتورالعمل و   به توانايي استفاده از زبان،
 »ـ ديداريفضايي  «هوش . ]11[ دارد معناي كلمات اشاره
هاي گرافيكـي و ترسـيمي از طريـق     به توانايي بازنمايي

افرادي كه داراي اين هوش  ؛دارد هاي بصري اشاره رسانه
صـورت   سازي و بازتوليد اشياء به اشي، مدلهستند از نق

بـه   »موسيقيايي«هوش . ]13[ مي برند اشكال بصري لذت
توانايي بازشناسـي الگوهـاي آوايـي توسـط فراگيـران      

هـاي   شـامل مهـارت   ،»هوش جسماني«. ]14[ دارد اشاره
حركتي ظريف ماننـد نوشـتن، نقاشـي و نيـز تحـرك و      

ردهـاي  چنـين تسـلط بـر عملك   هاي بـدني و هم  حركت
اي بـراي درك جهـان    وسـيله  ،اين هوش ؛فيزيكي است
، »فـردي  هوش بـين «منظور از  .]15[ شود مي خارج تلقي
در يـك  مساعي بـا ديگـران    كردن و تشريكتوانايي كار

ت صـور  گروه كوچك و توانايي برقراركردن ارتبـاط بـه  
 بهاين هوش  ؛]16[ زباني با افراد ديگر استزباني و غير

هـا،   هـا، سرشـت   به خلـق  واكنش نسبتاستعداد درك و 
 »فردي هوش درون«. ]17[نيازدارد ديگران  عاليقنيات و 

شـامل   ،داشـته  خود اشـاره  به توانايي شناخت درست از
هـا، اهـداف،    ش درباره نقاط قوت و ضـعف، انگيـزه  دان

و داشــتن  هــا هــا و هيجــان ونــي، تــرساحساســات در
  .]13[ است ي درباره ابعاد مهم زندگيجد هاي پرسش
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 يبــرا يتوانــد ابــزار يگانــه مــ هــوش چنــدنظريـة  
بـا   .شـود  تلقي خويشتنان و درك آموز دانش يملأتخود

ـ رب، مهـوش چندگانـه  نظريـة  ظهور  ـ  اني بـا   تواننـد  يم
بـه   برخي راهبردها در كـالس درس نسـبت   كارگيري  به

ت افرادي بـا  تربي همچنين، پرورش مخاطبان يادگيري و
شــدن از  بــا آگــاه] 18[ ،كــرده تفكــر انتقــادي مبــادرت

ها را در فراينـد آمـوزش   آن ان،آموز دانشهاي  صالحيت
نيز موفقيت در انجام امور را به  گاردنر ؛]19[ كننددرگير

 ،دانسـته معطـوف   ،هاي متفاوت استفاده تركيبي از هوش
زمـان از   موفقيت شغلي يـك وكيـل را در اسـتفادة هـم    

ـ    ،هاي هوشي زباني جنبه فـردي   ينمنطقي ـ رياضـي و  ب
  .]20[كند  مي مطرح

كند كه  ادعامي] 21[ 2بل فالوربه نقل از  1آرمسترانگ
بـه سـه عامـل     ،گانـه افـراد  نظريه توسـعه هـوش چند  

هـاي   استعدادهاي زيستي، زمينه زندگي شخصي و زمينه«
كـه اشـارة    درحـالي . وابسته اسـت  ،»ـ تاريخيفرهنگي  

زنـدگي  هاي وراثتي است، زمينه  استعداد زيستي به جنبه
دارد كـه   خصي به تجـارب فـردي و محيطـي اشـاره    ش
ها و دوستان نيز  تواند دربرگيرندة  والدين، همكالسي مي

عامل سوم كه زمينه فرهنگي و تاريخي است،  ؛شود تلقي
عواملي همانند زمان و مكان تولـد، شـرايط فرهنگـي و    

ايـن   گيـرد؛  تربيتي افراد در سنين رشد را دربرمـي  سبك
كه توسعة هوشي را  دارد همسويي] 22[ 3والديابرادعا، با 

هـا   هاي فرهنگـي جوامـع و نـوع تمـدن     متأثر از ارزش
توسعة  ،]13[ پريتوبر اين اساس است كه كند؛  مي معرفي

ــدگي      ــيوة زن ــون ش ــوش را مره ــف ه ــواع مختل ان
ــي ــ معرف ــت ردهك ــان   .اس ــان و محقق ــياري از معلم بس

نه، نگـرش  گاهوش چند بر مبتنيكه آموزش  كنند مي بيان
بخشــد  بــه يــادگيري بهبــودمي ان را نســبتآمــوز دانــش

ــردي  تفــاوت. ]24و23[ ــشهــاي ف ــوز دان ان از نظــر آم
هـاي   هـاي شـناختي، هيجـاني و ديگـر ويژگـي      ويژگي

ــراي معلمــان ،شخصــيتي اي جــدي  ، مســئلههمــواره ب
سنجش هـوش و اسـتعداد از    ،به همين دليل ؛است بوده

                                                            
1. Armstrong  
2. Bellflower 
3. Brualdi 

 .]25[ اسـت  رارگرفتـه شناسـان ق  ديرباز مورد توجه روان
با شور و شوق فـراوان ازسـوي مربيـان و     گاردنرنظريه 
نظريـه هـوش    .]26[ گرفتها مورد استقبال قرار خانواده

ث توان به طرق متفاوت در آموزش مباحـ  گانه را مي چند
گانـه بـه    نظريـه هـوش چنـد     .]27[ بردكـار  درسي بـه 

كنـد كـه    مـي  ، فـرض كـرده  هـاي فـردي توجـه    تفاوت
هـا، عاليـق و همـت خـود      توانايي ان از همهوزآم دانش

ايـن نظريـه،    گيـري از  ؛ بـه بهـره  كنند مي درعمل استفاده
باشند  را در تدوين برنامه داشته گسترده يمربيان بايد افق
استفاده از چندين ا هاي فردي و انواع هوش ب و به تفاوت

 گانهنظريه هوش چند محور .]28[ كنند روش خالق توجه
 »صورت فردي شده به بندي آموزش پيكره«وم ، مفهگاردنر
بـا   نقش معلم در يك كالس ،گاردنربه نظر   .]29[ است

معلم متفاوت از ايفاي نقش  گانههوش چنداتكا به نظرية 
نظريـه  بر  كه تدريس مبتنيچرا استهاي سنتي  در كالس
 از گسـترده  يتنوع گيري از ، مستلزم بهرهگانههوش چند
از طريـق نظريـه هـوش     .]30[ استتدريس راهبردهاي 

ــه، معلمــان مــيچند مســئوليت و  تواننــد اســتقالل، گان
ــازي توانمند ــشس ــوز دان ــدان آم  در .]31[ را برانگيزانن
 ،وپرورش آموزشوظيفة  ،هاي جديد عصر حاضر ديدگاه
ي درسـي سـاالنه نيسـت و    ها برنامهرساندن  پايان تنها به

رسـي  ان را بـه چنـد كتـاب د   آموز دانشتوان  ديگر نمي
پاســخ  ،آمــوز دانــشگــر  ذهــن جســتجو. كردمحــدود
خواهـد؛   شمار را از معلم و مدرسـه مـي   بي يهاي پرسش

دسترسـي وافـر بـه منـابع چـاپي و       ،برآوردن اين نيـاز 
. كند مي هاي آموزشگاهي ايجاب چاپي را در كتابخانهغير

بـودن منـابع    كـه دردسـترس   اسـت  داده نشانها  پژوهش
ــهغيردرســي  ــور  ب ــتقيمط ــا مس پيشــرفت تحصــيلي  ب

در اين زمينه، بنابر مقتضـيات،   ؛دارد ارتباطان آموز دانش
د يا ندارابع و مواد آموزشي در مدرسه وجودجا كه منهر
مـردودي  قراردارنـد،   انآمـوز  دانشنحوي در دسترس  به

هـاي   بنـابراين، بايـد راه   ؛]32[ كمتر است ،انآموز دانش
ي و ان را شناسـاي آمـوز  دانـش رشد پيشـرفت تحصـيلي   

يكـي از منـابع    عنـوان  بـه  رشـد  مجـالت . كـرد  استفاده
هـاي گونـاگون و بـراي سـطوح      اطالعاتي كه در زمينه
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ــيلي  ــف تحص ــشمختل ــوز دان ــارات  ،انآم ــر انتش دفت
ــك ــژوهش و     كم ــازمان پ ــة س ــي در مجموع آموزش
 كنـد،  مي تهيه ، آنها راپيوسته طور به ،ريزي آموزشي برنامه
ي و پيشـرفت تحصـيلي   تواند در بهبود جريان يادگير مي

با اين وصف است كه مجالت  ؛مؤثر باشد ،انآموز دانش
ــا گســترة انتشــار آن رشــد ــاب ــان نظــام ( ه كــه مخاطب
اعـم از   ،هاي سني مختلـف  را در گروه وپرورش آموزش

، تحـت  ، نوجـوان و جـوان  آمـوز  دانشكودك، نوآموز، 
و  هـا  د با تنوع در موضوعنتوان ، مي)دنده پوشش قرارمي

. كننـد  ه پـرورش ابعـاد مختلـف هـوش كمـك     وا بمحت
 دارند كه اين مجموعه عقيده رشد مجالت گاندهندانتشار

ي يكاركردهـا  دارايآموزشـي،    جزئي از بسـته  عنوان به
انتقـال علـم و گسـترش دانـايي، تقويـت      «هاي  رزمينهد

، تبليغ اصول و عدالت آموزشي، رويكرد فرهنگي تربيتي
 »سـرگرمي و  شوپـرور  آمـوزش اهداف و رويكردهـاي  

 دهـي  براي پوشـش  باال يشمارگان ها كه ؛ اين مجلهاست
ابـزاري  و دارنـد  ان كشـور  آمـوز  دانشاز  ي عظيمبخش
 چهـار بالغ بـر   شان،شوند، شمارگان مي درسي تلقي كمك

ايـن  كه اهميـت واكـاوي محتـواي     استميليون در ماه 
هـا بيشـتر    ها و آرمـان  مجالت را در جهت نيل به غايت

  . نمايد يم
  

  هاي پژوهش پرسش
ميزان توجه به ابعاد مختلف هوش در تمامي مجـالت   .1

  مورد مطالعه چگونه است؟  رشد
يـك از  ن توجه بـه ابعـاد مختلـف هـوش در هر    ميزا .2

  مورد مطالعه چگونه است؟  رشد مجالت
از  يــكتوجــه بــه ابعــاد مختلــف هــوش توســط هر .3

مضـمون و  ( واحدهاي ثبت در فرايند تحليل محتـوا 
  چگونه است؟) ويرتص
  

  روش پژوهش
 .اسـت   بـوده روش مطالعه از نـوع تحليـل محتـوي    

كـاربرد   ،]33[ كريپنـدروف و ديگران به نقـل از  1استون 
                                                            
1. Stone  

داننـد كـه    تحليل محتوا را در هفـت حـوزه جـايز مـي    
در ايـن   .هاسـت ، يكـي از آن وپرورش آموزشمطالعات 

مطالعه كه با رويكرد كمـي و بـه شـيوه تحليـل محتـوا      
به عينيت، انتظام ، ] 34[ هولستي، مطابق با نگاه  هشد انجام
قلمرو . است شده وميت در فرايند تحليل محتوا توجهو عم

شده در سه ماه نخست منتشررشد مجالت  تمامي، مطالعه
رشد كودك،  ؛مجالت شامل 1387-1388سال تحصيلي 

مجالت  .بوده است ، نوجوان و جوانآموز دانشنوآموز، 
  :  اند شده توصيف يكجدول  مورد بررسي در

و واحد » صفحه«واحد زمينه در فرايند تحليل محتوا، 
در . است بوده» و تصوير) برداشت از بند(مضمون «ثبت، 

نشده، تمامي مضـامين   گيري استفاده اين مطالعه، از نمونه
شـماري   صـورت تمـام   ها بـه  و تصاوير موجود در مجله

 ه قياسـي بـود و  فرايند كدگذاري بـه شـيو  . شدند مطالعه
، گـاردنر هاي هوش چندگانه از منظر  بدين منظور، مؤلفه

بخشي به واحدهاي ثبت قرارگرفتند و پس از  مبناي مقوله
بازتعريف و اطمينان از برداشـت درسـت هـر مؤلفـه از     

بـراي كدگـذاري   . شـد  هوش، فرايند كدگـذاري انجـام  
عنـوان ابـزار    مضامين از جدول دوبعدي كدگـذاري بـه  

شد؛ در اين راستا، ابتـدا جـدولي    وهش استفادهاصلي پژ
شامل واحدهاي زمينـه ماننـد داسـتان،    (با دو بعد محتوا 

شامل ابعاد هـوش  (و انواع هوش ) لطيفه، شعر و جدول
، طراحي و سپس مضامين هريـك از جمـالت   )چندگانه

  هـاي ايـن    در تالقـي ميـان مؤلفـه   ) يا بندها و تصاوير(
 ستا بـراي پـرورش هـوش   دو بعد قرارگرفت؛ در اين را

مجلـه   23شده در صفحه  رياضي، معماهاي ارائه -منطقي
اي از موارد  نمونه» معما و سرگرمي«با عنوان  رشد جوان
ــا مــي. شــده اســت كدگــذاري ــد يكــي از معماه : گوي

كنيد، همـه صـفحات يـك كتـاب، داراي شـماره       فرض
 2529گذاري ايـن كتـاب، دركـل،     باشند؛ اگر در شماره

باشـد، تعـداد صـفحات ايـن كتـاب را       اررفتـه ك رقم به
ازآنجاكـه ايـن هـوش، توانـايي اسـتدالل      . كنيـد  تعيين

اســتقرايي و تشــخيص و دســتكاري الگوهــا و روابــط 
اي  انتظارداشت كـه زمينـه   توان انتزاعي ميان آنهاست، مي

  . رياضي، فراهم شود -كارگيري هوش منطقي براي به
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  ادر فرايند تحليل محتو مورد بررسي توصيف قلمرو. 1 جدول
  سال تحصيلي  هاي انتشارماه پايه تحصيلي  نام مجله

  1387-1388  آذر  -آبان -مهر دبستاني و اول دبستانپيش  رشد كودك
  1387-1388  آذر  -آبان -مهر دوم و سوم دبستان  رشد نوآموز

  1387-1388  آذر  -آبان -مهر چهارم و پنجم دبستان  آموز دانشرشد
  1387-1388  آذر  -آبان -مهر دوره راهنمايي  وجوانرشد ن

  1387-1388  آذر  -آبان -مهر دوره دبيرستان  رشد جوان
  

هـا و   ، توانـايي يـادگيري زبـان   كالمي -هوش زباني
دارد و اين هـدف  مدنظرتوانمندي در استفاده از زبان را 

زبـان  « بـا عنـوان   آمـوز  دانش رشدرا مي توان در مجله 
كرد كه در آن به ارائه مجموعه تصاويري  مالحظه» ديگر

هـا بـه زبـان انگليسـي     شده كه نام هريـك از آن  پرداخته
  . است شده بيان

فضايي است كه  -يكي ديگر از انواع هوش، ديداري
ــفحه  ــه  22در ص ــد مجل ــوانرش ــودي از آن  ،نوج نم
 »كـن  نگـاه « در اين صفحه مطلبي بـا عنـوان   وجوددارد؛

صــورت مردانــي  تصــوير عجيــب ازكــه چنــد  هســت
ــيم ــده ترس ــبزي  اســت  ش ــوه و س ــرگ، مي ــل، ب و از گ
دقت بـه   شده تا به خواسته آموز دانشو از  اند شده تشكيل

بيابـد؛ بـا   را  هاهاي آن ها و تفاوت كند و شباهت آنها نگاه
شامل توانـايي خلـق عرضـه     ،كه اين هوشتوجه به اين

هـا   ديـداري از جهـان و بازنمـايي   / ضـايي هاي ف تداش
توانـد   ،  اين تمرين ميرت ذهني يا محسوس استصو به

اين، بـر  عـالوه  كنـد؛  فـراهم  زمينه توجه به اين هوش را 
نمـودي از هـوش موسـيقيايي را در     ،كودكرشد مجله 

ــا   ــروده  ب ــك س ــب ي ــام  قال ــو را دوســت«ن » دارم ت
اول  بــارهشــعري در ،آن دهــد كــه در  مــي نشــان

طبقـه  است؛ علت قـراردادن ايـن شـعر در     شده رگفتهمه
هوش موسيقيايي، درك الگوهـاي موسـيقايي، پـرورش    

در قالب آهنگ  )هماهنگي(هارموني و ) ضرباهنگ(ريتم 
من اول مهـر رفـتم   «؛ است بودهموزون شعري اين قطعه 

   .»توي دبستان   توي دلم بود شادي فراوان
، جنبشـي  -در فرايند كدگذاري براي  هـوش بـدني  

بـا   آمـوز نوشـد  رمجلـه   21شده در صفحه  مطلب ارائه

ــوان ــود « عن ــاع از خ ــدو، ورزش دف ــه»تكوان اي  ، نمون
لب اين محتـوا از نوآمـوزان   كه در قاارائه است چرا قابل

بـه   با تمركز و بسيج قواي ذهنـي، نسـبت   شده تا خواسته
 ،يافتـه  هاي تدافعي چيرگـي  شده و جنبش حركات كنترل

 ،بتوانند در موقعيت عملـي از تـوان جسـماني بيشـتري    
  . ند شوندم بهره

يك «  با عنوان  نوآموز  رشد مجله 10مطلب صفحه 
فـردي   ، نمودي از پرداختن به هوش بـين »خواهر مهربان

كه با روايت داستاني كه قهرمان آن يـك   طوري است؛ به
و محبـت   دارد سـعي  ،اسـت سـارا  دختر كوچك به نام 

رابطه  براساس بياموزد؛تر  به كودكان كوچكرا مهرباني 
 ،توان در قبال اين داستان مي عاطفي و شناختي يان ابعادم

تر بـا ديگـران را    محبت و همدلي و روابط عاطفي عميق
  .  داشتانتظار

نيـز بـه پـرورش     نوجـوان رشد مجله  29در صفحه 
در اين صفحه بحثي با ؛ است شده فردي توجه هوش درون

ت و حـاال  ،آن طيآمده كه  »هاي زندگي مهارت« عنوان 
انـد؛ بـراي نمونـه     شـده  داده د نمايشعواطف مختلف فر

اي،  حوصـله  كسـل و بـي  خيلـي   ،اوقات گاهي: شده گفته
گاهي حوصله ديگـران را   و گاهي خيلي شاد و شنگولي

دركـي از   ،شده تـا نوجـوان   به اين ترتيب سعي ؛نداري
  . باشد ها و عواطف خود داشته هيجان

، در قالـب  رشد نوآموزگرايي در مجله  هوش طبيعت
مـده كـه طـي آن، حكايـت     ي همراه با  تصوير آداستان

كه از كـوه جـدا شـده و بـه داخـل       شود مي سنگي بيان
شود و درنهايـت   سپس با گلي آشنا ميرودخانه افتاده و 
، شـامل توانـايي   ايـن هـوش  ؛ گيـرد  مـي  در گلدان جاي
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هاي متعدد گياهي و جانوري  بندي گونه تشخيص و طبقه
  . يك محيط است

رشد مجله  67ي نيز در صفحات گراي وش هستيبه ه
آفــرينش جهــان را نتيجــه تصــادف «بــا عنــوان  جــوان
در ايـن بخـش بـه بررسـي      است؛ شده پرداخته» دانم نمي

؛ شده دانش و مخالفت علم و ايمان اشارهتعارض دين و 
بـراي اعتباربخشـي بـه فراينـد كدگـذاري، از       همچنين

دوم  ارزياببدين منظور،  است؛ هشد استفادهگذار دوم كد
 هاي سني مختلف در يك ماه را پنج مجله مربوط به گروه

؛ شد مشاهده 73/0كرد كه ميزان توافق برابر با   كدگذاري
 ييبـاال  ارزش ، دارايشـده  مشـاهده ه ميزان توافق اگرچ

كدگـذار در چنـين مطالعـاتي     براي همسـويي ميـان دو  
شود، با هـدف دقـت و اعتبـار بيشـتر فراينـد       قلمدادمي
نـد و  گرفتموارد اختالف مـورد بـازبيني قرار   كدگذاري،

هـاي مرحلـه    تا ادامه كدگذاري با رفع اختالف شد تالش
كه هر  شود داده توضيحاست، الزم  ؛دنشو مقدماتي تعقيب

ــي در   دو ــيالت تخصص ــاب، داراي تحص ــه ارزي زمين
  . اند درسي بوده ريزي برنامه
  

  ها يافته
 ش ميزان توجه به ابعاد مختلف هو.  :پرسش اول

  مورد مطالعه چگونه است؟  رشددر تمامي مجالت 
ي هـا  يافتـه اين مطالعه، ابتـدا   هاي پرسشمتناسب با 

 تمـامي خصوص ميـزان توجـه   پرسش اول درمربوط به 
 2 به ابعاد مختلف هوش در قالـب جـدول   رشدمجالت 

  .اند شده ارائه
شـود، بيشـترين    مي مشاهده 2كه در جدول  گونه همان

گرايي بـا   هاي هستي ، به جنبهرشداي ه ميزان توجه مجله
) درصـد  43/20(گرايـي بـا    و طبيعـت ) درصد 60/20(

  است؛ ايـن در حـالي اسـت كـه كمتـرين       معطوف بوده
ميزان توجه محتواي ايـن مجـالت، اعـم از مضـمون و     

  و ) درصـد  54/0(هـاي موسـيقيايي بـا     مقولهتصوير به 
   .است ، مربوط بوده)درصد 61/3(فضايي با -ديداري
  ميزان توجه به ابعاد مختلف هوش  :پرسش دوم

  مورد مطالعه چگونه است؟  رشد در هريك از مجالت
پژوهش كه به ميـزان   دادن به اين پرسش  براي پاسخ

به ابعاد مختلـف هـوش،    رشدهاي  توجه هريك از مجله
 .است شده ارائه 1معطوف بوده، نمودار 

  
  

  )مضمون و تصوير(مورد مطالعه به تفكيك واحد ثبت  رشدهاي  چندگانه در مجله ي مورد توجه هوشها ؤلفهتوصيف م .2جدول 
 واحد

  مقوالت
  مجموع  تصوير مضمون

  د  ف  د  ف د ف
  01/13  72 43/3 19 58/9 53  رياضي -منطقي
  12/10  56  44/1 8 67/8 48  كالمي-زباني

  61/3  20  16/2 12 44/1 8  فضايي -ديداري
  54/0  3  137/1  0 44/1 3  موسيقيايي

  15/4  23  16/2  12 98/1 11 جنبشي-بدني
  27/16  90  87/6  38 40/9 52  فرديبين

  03/11  61  26/1  7 76/9 54 فرديدرون
  43/20  113  23/7  40 20/13 73 گراييطبيعت
  61/20  114  43/3  19 17/17 95  گراييهستي

  100/0  553  20/28  156 79/71 397  جمع كل
 )درصد: د) (فراواني: ف(
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 به ابعاد مختلف هوش چندگانه رشدهاي  توصيف ميزان توجه انواع مجله. 1نمودار

  
  

شـود، ميـزان    مـي  مشاهده  1در نمودار  كه گونه همان
 ،هاي مختلف هوش چندگانه ها به مؤلفه توجه انواع مجله
  ؤلفــة كــه ميــزان توجــه بــه م ؛ درحــالييكســان نيســت

درصد بوده،  05/12، نوآموز رشد كالمي در مجله-زباني
درصد به ايـن مؤلفـه    44/3زان تنها به مي جواندر مجله 

لفه كه ميزان توجه به مؤ است؛ همچنين درحالي شده توجه
 71/19 برابر بـا  ،رشد كودكفضايي در مجله  -ديداري

هيچ  ،و جوان آموز دانشرشد هاي  درصد است، در مجله
مـورد  هـاي   مجلهدر . است معطوف نشده ،توجهي به آن

ــيقيايي  ــوش موس ــه ه ــه مؤلف ــي، ب ــم بررس ــيار ك ، بس
بيشترين ميزان توجه به ايـن   كه طوري ؛ بهاست شده توجه

مربـوط   ،درصـد  81/2بـا   كـودك  رشدلفه به  مجله ؤم
رشـد  هـاي   لـه ايـن در حـالي اسـت كـه در مج     ؛است
، لفـه ؤهيچ توجهي به اين م ،، نوجوان و جوانآموز دانش

جنبشي  -فه هوش بدنيلؤهمچنين م ؛است معطوف نشده
 . اسـت  بودهفاقد هرگونه فراواني  ،جوانرشد نودر مجله 

بيشـتر  شـود، ميـزان توجـه بـه      مـي  مشـاهده كه  همچنان
بـر   يـا مبتنـي  هاي هوش چندگانه از آهنگي ثابـت   مؤلفه
زمينة هوش كه در ؛ درحاليكند نمي تبعيت هاي نظري بنيان

ـ رشد ميزان توجه در مجله  ،ـ كالميزباني    آمـوز  شدان
بـه   رشـد نوجـوان  يافته، در  كاهش رشد نوآموزبه  نسبت
؛ ايـن  يابـد  مـي  ميزان توجه به اين مؤلفه افزايش باره يك

هـاي هـوش چندگانـه هماننـد      موضوع براي ديگر جنبه
گرايـي   فردي و طبيعـت  ونفردي، در هاي هوش بين جنبه
  .است  مشاهده قابل
 توجه به ابعاد مختلف هوش توسط  :پرسش سوم

ــوا  ه ريــك از واحــدهاي ثبــت در فراينــد تحليــل محت
  چگونه است؟) مضمون و تصوير(

سوم اين مطالعه كه ميزان پرسش به  دادن براي پاسخ
از  يــكتوجــه بــه ابعــاد مختلــف هــوش را توســط هر

مضـمون و  (واحدهاي ثبـت در فراينـد تحليـل محتـوا     
  . است شده ارائه 3 جدول داده،، مورد پرسش قرار)تصوير

  
  

  هاي مختلف هوش از طريق مضمون يا تصوير هاي مورد بررسي به مؤلفه ميزان توجه مجله. 3 جدول
 

  
  

  استفاده
  از تصوير و

  مضمون

  مجله         
  

  جوان  نوجوان  آموز دانش آموزنو كودك
 د ف د ف د ف د ف د ف

  65/89  104  07/70 96  90/61 52 96/67 87 60/67 48 مضمون
  35/10  12  93/29 41  10/38 32 04/32 41 40/32 23 تصوير

  100/0  116  100/0 137  100/0 84 100/0 128 100/0 71  جمع كل
  
  
  



 

74  

  5شماره /دوره جديد/ سال بيست و يكم/1393پاييز و زمستان/دانشگاه شاهد/هاي آموزش و يادگيري پژوهش
Training & Learning Researches / Shahed University / 21th Year / Autumn & Winter 2014-2015 / No.5

  

شود با افزايش سـطح سـني    مي مشاهده كه گونه همان
ل مفـاهيم و  مخاطبان، ميزان استفاده از تصاوير در انتقـا 

يافته و جاي خود را به استفاده  توسعة ابعاد هوش كاهش
اين در حالي است كه اسـتفاده از   ؛است دهدااز مضامين 

يافتـه   افزايش آموز دانشرشد باره در مجله  تصوير به يك
شـده در    مشـاهده خالف انتظـار، از ميـزان درصـد    و بر
. اسـت  گرفتـه  نيز پيشـي  رشد كودك و نوآموزهاي  مجله

تصوير در پرورش ابعاد هوش  بيشترين ميزان استفاده از
و ) درصـد  10/38بـا ( آموز شدانرشد چندگانه به مجلة 

بـا  ( رشـد جـوان  بيشترين استفاده از مضامين، به مجلـه  
  . است بودهمربوط  ،)درصد 65/89

  
  گيري  بحث و نتيجه

نظريه هوش چندگانه بـه دليـل نگـاه جـامع خـود       
توانـد    ان، ميآموز دانشها و استعدادهاي  به قابليت نسبت

اي آموزشي و ه ريزي فعاليت بنايي براي طراحي و برنامهم
وجه بارز ويژگي اصـلي ايـن     ؛گيردآموزشي قرار كمك

 ،وجـه  هـيچ  ان بـه آمـوز  دانـش آن اسـت كـه    ،نوع نگاه
اي متنـوع و   نيستند بلكـه مجموعـه  بعدي  موجوداتي يك
؛ بـديهي اسـت كـه    هاي هوشي هسـتند  متكثر از ظرفيت

بتوانـد از  برنامـه درسـي بايد  راستاي اين تنوع، نظـام  در
هـاي   براي پرورش و شكوفاسازي توانايي عهايي متنو راه

اسـتفاده  . گيرد ان بهرهآموز دانشكردن بالقوه و نيز باسواد
آموزشـي كـه    ابزارهايي كمك عنوان به رشد هاي از مجله
وسـيع از انـواع مخاطبـان يـادگيري در نظـام       اي گستره
جـوان را تحـت   رسمي از كـودك تـا    وپرورش آموزش

هي جـدي را بـراي   ت تـوج د، ضرورنده پوشش قرارمي
در ايـن   طلبـد؛  ها و خألهاي احتمالي مي شناسايي قوت

پـژوهش  اول اين  پرسشبه  گوييپاسخ براساسراستا و 
به ابعاد مختلـف   رشدهاي  معطوف به ميزان توجه مجله[

هـاي   مجلـه بيشترين ميزان توجـه  شد كه  مشاهده] هوش
 و)  درصـد 60/20(گرايـي بـا    هاي هسـتي  جنبهبه  ،رشد

بوده و كمترين  ، معطوف)درصد 43/20(گرايي با  طبيعت
) درصد 54/0(به مقوله هوش موسيقيايي با  ،ميزان توجه
؛ است بودهمعطوف  ،)درصد 61/3(فضايي با  -و ديداري

موسـيقي را  ابـزاري مناسـب    ] 35[ شكوهيكه  درحالي
كرده، استفاده از  براي تربيت ذوق در دوره ابتدايي معرفي

ـ دبسـتاني،   آمـوز  دانـش سـيله التـذاذ   تنها و آن را  نه ه ك
معتقـد  [داند،  مؤثر براي تربيت اجتماعي نيز مي اي وسيله
 عنـوان  بـه توانـد   گيـري بايسـتة آن مـي    عدم بهـره ]است

در نظام برنامـه درسـي    قلمرويي از برنامه درسي مغفول
در همين راسـتا،  ؛ شودرسمي و غيررسمي كشور قلمداد

 خصوص تـأثير در] 36[ و همكاران ميربهانتايج پژوهش 
دبسـتاني شـهر    آموزش موسيقي بركودكان سـنين پـيش  

افـزايش رشـد    داد كه آمـوزش موسـيقي در   نشانتهران 
بر توانايي استدالل عمـومي   ،ثر بودهؤشناختي كودكان م

عدم توزيع متناسـب  . است ، تأثيرگذارداري معني طور به
به مؤلفة هوش ديـداري ـ فضـايي     رشد هاي توجه مجله

 61/3(ين بعـد  ميزان اندك توجه به ا. تأمل است قابل نيز
در حـالي اسـت كـه    ) رشدهاي  درصد در تمامي مجله

يابي، درك و  يي درك امور ديداري و قابليت جهتتوانا
ها از زواياي مختلف به پـرورش ايـن بعـد     تجسم سازه

اين مقولـه هوشـي، فـرد را در      ؛استمعطوف  ،هوشي
تغييـر اشـياء ديـداري     سم وتشخيص جزئيات امور، تج

ــاختهتوانمند ــ ،]37[ س ــدهاي  باع ــهولت در فراين ث س
  . ]38[ شود يادگيري مي
را  داراي هـوش فضـايي   افـراد و همكـاران،   ميربها

، تخيـل فعـال  ، توانايي خلق تصاوير پيچيده هاي زمينهدر
صـورت ذهنـي و فيزيكـي در     به مسيركردن توانايي پيدا
درسـتي و   كـي بـه  توانايي ديدن جهـان فيزي  ،يك محيط

ــد  ــكال جدي ــير آن در اش ــدن  ،تفس ــايي دي ــور توان ام
 ،هاي ذهني توانايي استفاده از نقشهو  با يكديگر درارتباط

به  رشدهاي  ، مجلهبا اين وصف است؛ كرده تر معرفي قوي
هاي تجربه بـراي   ، از ايجاد زمينهاين مقوله كمتر پرداخته

 هـاي  در ذهـن و تشـخيص تفـاوت   تجسم امور مختلف 
  . اند كرده اشياء مشابه و تفسير تصاوير ديداري غفلت

آيـا ميـزان توجـه    «در جهت بررسي اين مهـم كـه   
اسب با سـطح  به ابعاد مختلف هوش، متن رشدهاي  مجله

شـناختي مخاطبـان    هـاي روان  توانايي ذهنـي و ويژگـي  
گانة  ها به ابعاد نه ، ميزان توجه هريك از مجله»؟است بوده
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 آموزشي رشد هاي چندگانه در مجله كمك  جايگاه پرورش هوش

 1كه در نمودار  گونه همان. گرفت رارهوش مورد مطالعه ق
هـا بـا    ، ميان سير توجه مجلهشود، در مواردي مي مشاهده
براي  ندارد؛ هاي رشدي مخاطبان، همسويي وجود ويژگي
مراحل تفكر آدمـي    ،]39[ كاردانبه نقل از  پياژه نمونه،

سطح سني مخاطبـان يـادگيري، مشـتمل بـر      براساسرا 
و  2، عمليـات عينـي  1)عمليـاتي  پـيش ( مراحل شـهودي 
هـاي   ، مجلـه رود انتظارمي كرده، تقسيم 3عمليات صوري

بـر   دليل نوع تفكر عيني و مبتنيبه  رشد كودك و نوآموز
هـاي   هاي ملموس مخاطبان، بيشتر به پرورش جنبـه  جنبه

ند كـه  داد نشانها  ؛ يافتهطبيعي و محسوس استوار باشند
بـه   سـبت ، نرشد نوجوان و جـوان هاي  ميزان توجه مجله

رشد كودك و هاي  گرايانه از مجله پرورش هوش طبيعت
؛ ايـن در حـالي اسـت كـه     اسـت  بـوده بيشـتر   ،نوآموز

تفكـر انتزاعـي و از    آغـاز رود تا مخاطبـان بـا    انتظارمي
هـاي   واني به سـمت و سـوي محـرك   حدود سنين نوج

ن وصف، مقايسة با ايكنند؛  بر تفكر انتزاعي حركت مبتني
هاي پرورش هوش منطقي ـ رياضي  درصد توجه به جنبه

، از آن و نوجوان آموز دانشرشد نوآموز، هاي  ميان مجله
بـر   قت كافي در انتخاب محتوا و مبتنيكه د دارد حكايت

اسـت؛ همچنـين،    گرفتـه ن شناختي صورت هاي روان بنيان
جنبشي -كه پرورش هوش بدني] 40[4بكرنبا نظر  همسو

ف جهـان از طريـق   باعث كشـ  ،سال 6تا  4را در سنين 
رشد كودك هاي  داند، ميزان توجه بيشتر مجله حركت مي
 بـا  راسـتا توانـد هم  به ايـن بعـد هوشـي مـي     و نوآموز
ايـن   ي سني مخاطبان آن دو مجله قلمدادشود؛ها ويژگي

رغم انتظار توجه كافي به اين مؤلفه   بهدر حالي است كه 
خصوص پرورش ، هيچ فراواني دررشد نوجوانمجله  در
 ،] 39[ كـاردان  كه  حالي؛ دراست نشده مشاهدهين مؤلفه ا

در نوجوانان را باعث گـذران  هاي حركتي  پرورش جنبه
دهندة  ، آن را پرورشتر دورة بحراني بلوغ دانسته مناسب
هاي اجتماعي و اخالقي نوجوانـان   عقالنيت و جنبه ابعاد

  .داند نيز مي

                                                            
1.Preoperational  
2.objective operational  
3.abstract operational  
4 . Beceren 

هـاي   فردي نيز از قوت توجه وافر به پرورش بعد بين
اين ادعـا   ؛شود مي تلقي رشد كودك و نوآموزهاي  مجله
كه دانسـتن انديشـه،    دارد همسويي] 41[ 5موريس با نظر

 احساس، ايـده و منظـور ديگـران را در قالـب تئـوري     
رفتار ديگران براي بيني  ايي مهم پيش، توان6ذهن )نظريه(

وي، كودكان قـادر بـه    عقيدهبه . كند كودكان قلمدادمي
احسـاس خـود و ديگـران     خصـوص ي علي دراستنتاج

توجهي در سنين حدود  قابل طور بههستند كه اين توانايي 
زمينـه هـوش   در ؛شـود  مي مشاهدهسالگي در مخاطبان  7

توجه به اين مؤلفه در گرايي نيز، ضرورت افزايش  هستي
 عنـوان  بـه تـوان   را مي نوجوانتا  رشد نوآموزهاي  مجله
ري براي تدوين محتواي ايـن  نگتأمل در باز اي قابل نكته
سـوم   پرسـش هاي مربـوط بـه    يافته. كردها قلمداد مجله

جز افزايش ميزان استفاده از  ند كه بهداد نشان) 3جدول (
، نوآموزرشد به  ، نسبتآموز دانشرشد تصاوير در مجله 

هـاي   چرخش از تصوير به مضمون در مجله آهنگ تغيير
مخاطبـان   منطبق با سطح رشـدي  ،جوانتا رشد كودك 

ريـزان و   ن يافته بر شناخت و عنايت برنامـه اي ؛است بوده
ه دهد ك مي  نشان ،داشته داللت رشدهاي  نويسندگان مجله

هاي يادگيري متناسب  شيوه تدوين مطالب و ارائة محرك
نظريه  براساس(با نوع تفكر و نيازهاي يادگيري مخاطبان 

كه  دنده مي نشاني كلي پژوهش ها يافته. است بوده) پياژه
شناختي  هاي روان بنيان بر مبتنيتوجه به مراحل منطقي و 

و توجـه   ي درست نيستندداراي توزيع ،رشد در مجالت
كمتر مـورد   ،به پرورش منطقي انواع هوش در مخاطبان

گانـه  هـاي چند  با اتكا بـه هـوش  . است گرفتهرارتوجه ق
، زماني شود كه يادگيري واقعي مي ، چنين استنباطگاردنر
تـك   فـرد تـك   بـه  هاي منحصـر  يابد كه توانايي مي تحقق
رايط الزم بـراي  گيرد و ش، مورد توجه قرارانآموز دانش

 فراهم باشد ،هاي هوشي ايجاد و پرورش هريك از مقوله
]42[ .  

 ،گانـه هـاي چند  هـوش  بـر  مبتنـي جاكه آموزش ازآن
، بخشــد ان را بهبــودميآمــوز دانــشعملكــرد تحصــيلي 

                                                            
5. Muris  
6.Theory of mind  
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تطبيق با نيازهاي متنوع  منظور بهان شود، طراح پيشنهادمي
مدت  هايي كه موفقيت طوالني ان و خلق تجربهآموز دانش

در ارائـه محتواهـاي    ،كنند مي آنها را در يادگيري تضمين
توجـه بـه ابعـاد هـوش      .مختلف و نوين كوشـا باشـند  

 ،آن براسـاس هـاي آموزشـي   چندگانه و طراحـي محتوا 
، محتـوا و  انزآمـو  دانـش كنـد تـا    مـي  فرصتي را فراهم

بنـابراين  ؛ كننـد  هاي مختلـف درك  را به شيوه ها موضوع
آموزشي ماننـد   ابزارهاي كمك طراحانكه شود  مي توصيه

گرفتن اهميت انواع هوش، زمينـه  ، با درنظررشدمجالت 
كنند و نگرش به  بخش را فراهم و لذت دار معنييادگيري 

  . بخشنديادگيري را در مخاطبان خود بهبود
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