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 چكيده

آموزان پسر نابينا و  ررسي و مقايسه استعدادهاي چندگانه در دانشهدف از اين پژوهش ب: هدف
 كاربردي و شيوه انجام آن اين پژوهش از نوع :روش. بيناي مقطع راهنمايي شهر تهران است

مقطع راهنمايي  يآموزان نابينا و بينا جامعه آماري اين پژوهش را تمامي دانش. باشد اي مي زمينه
آموز بينا به  دانش 60آموزان عادي  از ميان جامعه آماري دانش .دهند شهر تهران تشكيل مي

. نفر با استفاده از نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند 60اي و از جامعه نابينايان  روش خوشه
ه هاي ب داده. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه استعدادهاي چندگانه گاردنر است

نتايج اين : ها يافته .مستقل ميان دو گروه بررسي و مقايسه شد )T( دست آمده با استفاده از
پژوهش نشان داد كه ميان دانش آموزان نابينا و بينا در هيچ كدام از استعدادهاي چندگانه 

توان نتيجه  دست آمده ميه هاي ب از يافته :گيري نتيجه). p<05/0(تفاوت معناداري وجود ندارد 
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د نداشتن بينايي، قادرند اين توانايي را از طريق ديگر حواس جبران گرفت كه افراد نابينا با وجو
ن و دست اندركاران امر تعليم و تربيت ضمن والؤشود، كه هر يك از مس پيشنهاد مي. كنند

هاي افراد نابينا، به تقويت و پرورش هر يك از آنها  تشخيص و شناسايي هر يك از توانمندي
  .هاي گوناگون فراهم شود  چه بيشتر اين افراد در زمينه همت گمارند تا زمينه استقالل هر

  

  .استعدادهاي چندگانه، دانش آموزان نابينا و بينا :واژگان كليدي
  

  مقدمه
شناسان به تشخيص و ارزيابي  هاي بي بدليل ماست از همان زماني كه روان هوش يكي از سرمايه

ها را  اما حاصل تمامي اين ديدگاه. تهاي متفاوتي در مورد آن شكل گرف ديدگاه آن پرداختند،
ديدگاه اول هوش را يك توانايي كلي مي داند، اين در : توان به دو دسته تقسيم بندي كرد مي

هاي  لفهؤداند كه از عناصر و م حالي است كه ديدگاه دوم هوش را توانايي يا ظرفيتي مي
هوش را ساني كه كي ازكي ).2007فيست و روزنبرگ، ( يافته است  گوناگوني تشكيل

بلكه  استعدادنه يك  وي هوش را .است 1، هاواردگاردنرداند ين عامل ميداي از چن مجموعه
هاي نسبي درتمام  بودن توانايي گيردكه هرفردي ضمن دارا نظر مي دراستعدادها  اي از مجموعه

 استعداد :ستا كرده بندي مقوله رااستعداد  گونه 8ر گاردن.تراست دريكي ازآنها زبدهها  لفهؤم
 ،7فردي بين ،6جنبشي ـ بدني ،5موسيقايي ،4زباني ـ يكالم ،3رياضي ـ منطقي ،2فضايي ـ ديداري
نظريه گاردنر  ).1390، به نقل از بيابانگرد، 2002، گاردنر( 9گرا طبيعت ،8فردي درون ،7فردي
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جود دارد، و استعداد و 8بيش از  او معتقد است كه احتماالً. شود استعداد منحصر نمي 8به  الزاماً

به نقل از  1999( را به نظريه خود افزود) 1گرايانه هستي(وجودي د استعداد در يكي از آثار خو
  ).1387سيف، 

الگويي دقيق و واقعي براي استفاده ثمربخش در طول زندگي معرفي كرد، هر چند گاردنر 
ميان انواع استعدادها شناسان مبني بر اينكه  كه در ادامه با ديدگاه مخالفانه بسياري از روان

تواند  نظريه گاردنر در مورد استعدادهاي چندگانه مي. رو شد همبستگي وجود دارد روبه
. محرك يادگيري را به جريان بيندازد و سرعت حافظه را در فرايند يادگيري افزايش دهد

دادهاي همچنين چنانچه معلمان و مربيان تربيتي بتوانند آموزش را متناسب با هر يك از استع
، 2سليمان( تواند در شاگردان خود پيشرفت چشمگيري را شاهد باشند شاگردان خود بنا كنند مي

بسياري از معلمان و مربيان قبل از اينكه ). 2010 4و عبدالرحيم 3، عبدالرحمن2سليمان(
گاردنر دريافت كنند، روش آموزش خود را  يهايي در مورد هر يك از استعدادها آموزش

دهند، اما بعد از دريافت آموزش در مورد هر يك از استعدادها  ا قرار ميمبتني بر آموزش همگر
  ).2010، 6و آكتاميش 5ينيجه( دهند شيوه تدريس و آموزش خود را به سمت واگرا تغيير مي

ابزارهاي متعددي دردست  ثيرات محيط اطراف خودأها وت انسان براي دريافت واقعيت
حس چشايي ابزارهايي تي بويايي وح المسه، شنوايي، حواس مختلف انسان يعني بينايي، .دارد

اما آنچه مسلم  .سازد مييسرم فضاي پيرامون انسان رابراي او محيط و ها، هستند كه درك پديده
اول  ةوهل انسان در هاي مختلفي كه حس بينايي دارد، قابليت سرعت و دليل سهولت،ه ب است،

 تكامل حس بينايي، پرورش يافتن و رفته با رفته گيرد و مي براي درك محيط به كار اين حس را
توجه به  با. دهد دست مي از حواس ديگر زمينه استفاده از در را مهارت خود توجه و فرد
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تواند  و وجود خطرات گوناگوني كه مي، اهميتي كه اين حس درمقايسه باساير حواس دارد
تواند افراد راتهديد  ينايي همچنان ميكم ب يا خطر نابينايي و شود، منجر به مشكالتي براي افراد

  .)1385ي، شفيعي و شريفي درآمد( كند
همانگونه كه در افراد بينا بسياري از موفقيت ها در سايه هوش و ساير فرايندهاي شناختي 

شود، در افرادي ديگر كه به نوعي داراي معلوليت و نقص در ساير حواس هستند،  نمايان مي
ص حسي گروهي به نام نابينايان هستند كه براي اييان افراد داراي نقدر م. همين امر صادق است

هاي گوناگون به ناچار بايد متكي به حواس و  يابي به استقالل خود در زمينه موفقيت و دست
هرنوع كنترل نبود  هاي كافي ذهني و غياب توانايي در زيرا. ديگر فرايندهاي شناختي باشند

توسط ...)حيوانات وحشي جمله شهرها، از( اشياء توانند به ميچگونه  نابينا افراد ديداري،
هايي  توانند اطالعات رادرمحيط چگونه مي خودشان دست بزنند وآنها رابه خوبي لمس كنند و

هاي  تواناييحقيقت اين  در .دست آورند هنيستند وبه محيط اطراف حركت كنند ب كه با آن آشنا
 2كامپوس ).2007 ،1دولين( كند نابينا ايفا مي افرادزندگي  در هوشي است كه نقش مهمي را

در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد، اگرچه ممكن است افراد نابينا در تصويرسازي ) 2004(
باشد و  هاي ديگر شبيه ديگر افراد مي ذهني يا فضايي دچار نقايصي باشند، اما كيفيت حس

توانند  نابينا مي افرادمبني بر اين كه د دارد اني وجووهاي فرا يافته. تر هم باشد ممكن است قوي
هاي حسي است جبران  توانايي تمريناتي كه مبتني بر ازطريق تكيه بر را نقص ديداري خود

هم درسطح  توانند فقدان بينايي راب نابيناد حقيقت اين احتمال وجود دارد كه افرار د كنند،
  ).2000،مكارانه و 3رادر(د هم درسطح شناختي جبران كنن ادراكي و

توانايي كالمي، : ها از جمله يابي به بسياري از توانايي در ميان افراد عادي يادگيري و دست
كه همگي زمينه ....استدالل و منطق، تعامل اجتماعي با ديگران، دست يابي و لمس امور اشياء و

حس بينايي و  كند از طريق هاي گوناگون فراهم مي رشد اجتماعي شدن و استقالل را در زمينه
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ه حال چنين به نظر مي رسد كه افراد نابينا ب. گيرد طي فرايند مشاهده از رفتار ديگران انجام مي

هاي  در زمينه يدليل نداشتن بينايي و عدم توفيق در فرايند مشاهده از همان ابتدا دچار كمبودهاي
اند، با وجود  ههاي گوناگوني نشان داد اما جاي خرسندي است كه پژوهش. گوناگون شوند

خيراتي داشته باشند، اما أاينكه افراد نابينا ممكن است در مراحل ابتدايي رشد در چندين زمينه ت
در ). 1383 احمد پناه،(دكننده بينايي غلبه خواهند كرد در نهايت اكثر افراد نابينا بر آثار محدو

توانند از مسير نگاه  ران نميتواند از اطالعات ديداري استفاده كند، ديگ موقعيتي كه كودك نمي
درنتيجه افراد نابينا در مقايسه با افراد بينا به  .وي به آنچه او بر آن متمركز شده است، پي ببرند
اما استفاده . رسد، با محدوديت روبه رو شوند منظور فهم ديدگاه و مقاصد ديگران به نظر مي
افراد نابينا كمك كند كه در تعامالت  تواند به مدوام از حس شنيداري در تعامالت اجتماعي مي
دهد كه  ها نشان مي برخي از نخستين بررسي. و فهم كالمي به پاي افراد همتاي بينا خود برسند

همزمان با كودكاني كه ديد خوبي دارند به توليد  مبتال به معلوليت شديد بينايي تقريباً نوزادان
تواند  مه اين محيط اجتماعي غني است كه ميپردازند، اما در ادا صدا، قان و قون و گريه مي

، به نقل از نامني، حيات 1977فرايبرگ، ( افراد نابينا را از زبان و فهم كالم برخوردار كند
به نقل از هاالهان و كافمن ترجمه، 1965، 1بتمن(مطالعات ). 1381روشنايي، ترابي ميالني، 

هاي هوش كالمي  دي و نابينا در آزمونحاكي از اين است كه در بين كودكان عا) 1387ماهر، 
و  3، پريرا2پرز(پژوهشي ديگر توسط . گردد هاي عمده زبان مشاهده نمي تفاوتي از لحاظ جنبه

انجام شد نشان دادكه افراد با ) به نقل از هاالهان و كافمن، ترجمه ماهر 1999، 4كانتي رامسدن
همچنين كودكان نابينا كه فقط از . نداختالل بينايي هيچ اختاللي در كاركردهاي زباني ندار

گيرند انگيزه بيشتري نسبت به كودكان عادي در استفاده از زبان  طريق شنيدن زبان را ياد مي
 5بر طبق پژوهشي كه لوپره .كنند دارند زيرا آنها از اين طريق با ديگران ارتباط برقرار مي
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عات زيادي را از طريق شنيدن انجام داد مشخص شد، كودكان نابينا قادرند اطال) 1977(
و از اين طريق بر محدوديت اطالعات بينايي كه . الگوهاي كالمي ديگران به دست آورند

 همچنين در ).1379شريفي درآمدي، ( ها تحميل شده است، غلبه كنند طور طبيعي بر آن به
 خت وتعامل شنا«تحت عنوان  )2008( 1يسارنميراو ا آريل روكيم و اي كه توسط مطالعه
دريافتند كه نابينايان مادرزادي  آنها انجام شد »نابينايان مادرزادي هاي شنيداري در توانايي
  .دارند كالميهاي  بااليي در ادراك امور حافظه و مهارت عملكرد

رسد كه افراد  گيرند، اما به نظر مي بسياري از مفاهيم با استفاده از بينايي در افراد شكل مي
تر از افراد بينا  اند پايين در زمينه امور منطقي و مفاهيمي كه نيازمند توانايي انتزاعينابينا در ابتدا 
هاي رياضي و مفهومي با  اند كه نابينايان در رشد توانايي ها نشان داده بيشتر پژوهش. عمل كنند
ي و كنند، اما چنانچه اين افراد را در معرض تجارب يادگير تر از بينايان عمل مي اينكه پايين

 توانند رشد كنند آموزش مناسب قرار دهيم اين افراد همانند همتايان بيناي خود در اين زمينه مي
اگرچه افراد نابينا ممكن است در درك مفاهيم رياضي  ).1385 ،شفيعي و شريفي درآمدي(

آموزاني كه داراي  مشكالت يادگيري داشته باشند دليلي موجود نيست كه فكر كنيم دانش
نايي هستند، با ايجاد تغييرات مناسب در محيط يادگيريشان در حيطه دريافت و درك آسيب بي

، به نقل از ورنر، تامپكينز، كاالتا، 1983،هوگوز( مفاهيم رياضي و منطق پيشرفت نخواهند كرد
  ).1390 رونقي، يزدي ترجمه شريفي درآمدي،
نا و قياس آن با افراد بينا هاي بين فردي و تعامالت اجتماعي افراد نابي در زمينه مهارت

هاي بين فردي و ارتباطي  دليل فقدان بينايي و نداشتن مهارته عقيده بر اين است كه افراد نابينا ب
گيري افراد نابينا در تعامالت اجتماعي  اما بيشتر كناره. كنند از تعامل با ديگران كناره گيري مي

هاي كافي در خزانه  دليل نبود مهارته نه ب به علت تعامالت نامناسب جامعه با اين افراد است
به نقل از مارگير امير  1981كاون و همكاران، ( نتايج مطالعه). 2007، 2كلست( رفتاري اين افراد
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نشان دادند كه در گروه نابينا هيچ الگوي شخصيتي ويژه يا غيرعادي ديده ) 1380، رود
هاي شخصيتي  بررسي و مقايسه ويژگي«ان در پژوهشي با عنو) 1380( مارگير امير رود .شود نمي

دانش آموزان دختر دبيرستاني نابينا و كم بينا و بينا شهر تهران به اين نتيجه دست يافت كه ميان 
هاي  يافته. هاي شخصيتي تفاوت معني داري وجود ندارد افراد نابينا با كم بينا و عادي در ويژگي

حاكي از تفاوت افراد » رسي سازگاري نابينايانبر«در پژوهشي تحت عنوان ) 1371(خجسته مهر 
هاي شخصيتي و سازگاري است نه با اين مضمون كه افراد نابينا در  نابينا و بينا در زمينه ويژگي

ترند بلكه تفاوت ناشي از بازخوردهاي اجتماعي و شرايط فرد نابينا ناشي  هاي باال پايين زمينه
تحت ) 2010( 3و كليرمانس 2، ژناك1توسط بربرينپژوهشي كه . شود نه از خود معلوليت مي

دست آمده نشان دادند ه انجام شد، نتايج ب» نابينايي كنشي در پاسخ به تغيرات تدريجي«عنوان 
. كه ميان آگاهي از تغيرات و سازش رفتاري نابينايي با تغيرات تدريجي ارتباط قوي وجود دارد

ايي خود، سازش رفتاري در واكنش به اين تغيرات بدين گونه كه با افزايش آگاهي فرد از نابين
معتقدند كه هيچ ) 1388، به نقل از كاكاوند، 1983(، 4كرك و گاالگر.شود به تدريج بيشتر مي

در . گونه مشكالت اجتماعي يا فردي اساسي كه ذاتا به خاطر معلوليت بينايي باشد وجود ندارد
ت كه سازگاري يا عدم سازگاري آنان را تعيين اصل اين واكنش جامعه نسبت به افراد نابينا اس

در پژوهشي نتيجه گرفت ) 1387، به نقل از هاالن و كافمن، به نقل از ماهر 1994( 5بتي .كند مي
تعامل بين فردي ميان دانشجويان با معلوليت بينايي و  كه در سازگاري رواني اجتماعي و

  .ه استداري يافت نشدمعمول تفاوت معنادانشجويان سالم غير
در ميان نوزادان و كودكان عادي ارتباط چشمي در برقراي ارتباط عاطفي با والدين و 

وجود اين افراد نابينا به علت نداشتن بينايي و  با. كند آگاهي هيجاني خود نقش مهمي را ايفا مي
همچنين اين كودكان به . اند قدرت ديد در ايجاد اين ارتباط عاطفي با ديگران دچار مشكل

                                                 
1. Berberian 
2. Ginhac 
3. Cleeremans 
4. Gallagher 
5. Betty 
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لت نداشتن بينايي ممكن است نتوانند از طريق مشاهده رفتار ديگران ياد بگيرند كه چگونه بر ع
اما اين تعامل فرد نابينا با . حاالت هيجاني خود غلبه كنند وآن را تحت كنترل خود درآورند

هاي كنترل هيجان و فراهم كردن زمينه هاي تخليه هيجان توسط  والدين و آموزش مهارت
و ديگران است كه مي تواند در يادگيري كنترل عاطفي و هيجاني به آنها كمك  بزرگساالن
بنابراين چنانچه بتوان به افراد نابينا روش هاي مناسبي را جهت بروز هيجان و كنترل  .كننده باشد

آن آموزش داد، مي توان انتظار داشت كه اين افراد در نهايت بتوانند بر امور هيجاني و عاطفي 
). 1381 ،جوآرو، ترجمه شريفي درآمدي وبستر،( دست آورنده د كنترل الزم را بدروني خو

لفه استعداد درون فردي ميان افراد نابينا و بينا ؤچندين پژوهش انجام شده نشان مي دهد كه در م
تحت عنوان بررسي و ) 1381(در پژوهشي كه توسط پزشكي . تفاوت معناداري وجود ندارد

ر دختران كم بينا و بيناي مقطع دبيرستان شهرتهران انجام گرفت، نتايج هيجاني د بينشمقايسه 
هيجاني تفاوت معناداري بين دو گروه وجود  بينشهاي  لفهؤحاصله نشان داد كه در ميان م

بررسي مقايسه ميزان «تحت عنوان ) 1384(پژوهشي ديگر كه توسط برزگر وجهي آبادي  .ندارد
اي به  با نمونه» هاي شهر تهران ابينا، كم بينا، و عادي دانشگاهكمرويي دانشجويان دختر و پسر ن

هاي مورد  نتايج حاصله نشان دادند كه اختالف معناداري ميان گروه. نفر انجام شد 124حجم 
  .بررسي وجود ندارد

) آنچه از نظر پياژه دوره حسي حركتي نام گرفته است( از آنجا كه دو سال اول زندگي با
ت فيزيكي همچون دسترسي به اشياء، كشيدن و يا به دهان بردن آنهاست، تحت نفوذ كشفيا

به عبارت ديگر حركات كودك و . بينايي در كشف و تعامل با جهان اهميت فراواني دارد
تعامل كودك در ارتباط با . شوند ثيرات آنها بخشي از جريان پيوسته تجربه محسوب ميأت

و هم اينكه به تعادل  بياموزد مفهومي از بدن خود تواند هم به كودك محيط وي در نتيجه مي
اما كودكان نابينا به علت فقدان بينايي ممكن است در تماس با . جنبشي وي كمك كند ـ بدني

طور كه گفته شد،  زيرا همان. اشياء و محيط خودكمبودهايي را همراه با عدم تعادل نشان دهند
خير و عدم تعادل اوليه در أبا وجود اين ت. نايي استكشف و تعامل با دنياي پيرامون وابسته به بي
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اي، همراه با تقويت انگيزش براي كشف محيط  هاي مداخله افراد نابينا طراحي و اجراي برنامه

شرت و ( كند خود زمينه را براي هماهنگي و كسب تعادل حسي و حركتي كودك فراهم مي
در ) 2002(و همكاران،  2ابطه، اليزادر اين ر). 1381، به نقل از شريفي درآمدي، 1كيوين

به » يابي به صوت به عنوان ابزارهاي حياتي در رشد نابينايان مادرزاد دست«پژوهشي تحت عنوان 
اي براي افراد نابينا بايد عالوه بر اينكه مشكالت  اين نتيجه دست يافتند، در هر برنامه مداخله

ازي هر يك از اين حواس نيز توجه كرد، زيرا س حسي اين افراد در نظر گرفته شود، بايد به غني
  . كنند هاي حسي جبران مي هاي شناختي را از طريق اين كانال اين افراد محدوديت

هاي ناشي از  هاي انجام شده نشان داد، كه افراد نابينا محروميت نتايج حاصل از پژوهش
ها، در  ر ادامه اين پژوهشپژوهش فعلي د. كنند نابينايي خود را از طريق ديگر حواس جبران مي

  .پي بررسي و مقايسه استعدادهاي چندگانه در بين دو گروه از دانش آموزان نابينا و بينا است
  

  ف پژوهشاهدا
  .است »شهر تهران يموزان پسر نابينا و بينادانش آ بررسي و مقايسه استعدادهاي چندگانه در « -1
  .هاي تحقيق ارايه پيشنهاد براساس يافته -2
  

  هاي پژوهش رضيهف
آموزان نابينا و بينا پسر مقطع راهنمايي شهر تهران تفاوت  بين استعداد درون فردي دانش

  .معناداري وجود ندارد
آموزان نابينا و بينا پسر مقطع راهنمايي شهر تهران تفاوت  بين استعداد بين فردي در دانش

  .معناداري وجود ندارد

                                                 
1. Shotr and Winnick 
2. Elisa & et al. 
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نابينا و بينا پسر مقطع راهنمايي شهر تهران تفاوت آموزان  بين استعداد كالمي در دانش
  .معناداري وجود ندارد
آموزان نابينا و بينا پسر مقطع راهنمايي شهر تهران  جنبشي در دانش ـ بين استعداد بدني

  .تفاوت معناداري وجود ندارد
آموزان نابينا و بينا پسر مقطع راهنمايي شهر تهران  گرايانه در دانش بين استعداد طبيعت

  .تفاوت معناداري وجود ندارد
آموزان نابينا و بينا پسر مقطع راهنمايي شهر تهران  رياضي در دانش ـ بين استعداد منطقي

  .تفاوت معناداري وجود ندارد
  

  روش پژوهش
. باشد اي مي زمينه انجام آنكابردي و شيوة  با توجه به اهداف اين پژوهش، روش تحقيق از نوع

هاي آماري به بررسي و  نيكمحقق آن است كه با استفاده از تكاي هدف  در تحقيق زمينه
 ). 1389سيف نراقي و نادري، (هاي يك يا چند گروه از اجتماع بپردازد  ويژگيمقايسه 

  

  جامعه
راهنمايي شهر تهران  مقطع ي پسرآموزان نابينا و بينا جامعه آماري عبارت است از تمامي دانش

  .باشند مشغول به تحصيل مي 90ـ91كه در سال تحصيلي 
   

  نمونه و روش نمونه گيري
اي  نفر از طريق روش نمونه گيري خوشه 60آموزان بينا در اين پژوهش از ميان جامعه دانش

اسازي نفري نابينا به علت محدوديت در تعداد نمونه و با همت 70اي، و از ميان جامعه  چندمرحله
گيري در  نابينا با روش نمونه آموز نفر دانش 60متغيرهاي جنسيت، سن و مقطع تحصيلي،

  . دسترس انتخاب شدند
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  ها و ابزارهاي آن  آوري داده روش جمع
 .ها از ابزار زير بهره گرفته شده است براي جمع آوري داده

  

  پرسشنامه استعدادهاي چندگانه گاردنر
ي گذاري آن به صورت كم باشد، كه نمره ال ميؤس 90گانه داراي پرسشنامه استعدادهاي چند 

استعداد ) 1ـ10( الؤاي كه س سنجد به گونه ال يك استعداد را ميؤس 10هر . تدوين شده است
رياضي،  ـ استعداد منطقي) 21ـ30( الؤاستعداد موسيقايي، س) 11ـ20( الؤگرايانه، س طبيعت

استعداد ) 51ـ60(الؤاستعداد بين فردي، س) 41ـ50( الؤس استعداد هستي گرايانه،) 31ـ40( الؤس
استعداد درون فردي، ) 71ـ 80( الؤزباني، س ـ استعداد كالمي) 61ـ70(الؤجنبشي، س ـ بدني

اما با توجه به هدف پژوهش كه بررسي و . سنجد ميـ فضايي  استعداد ديداريرا ) 81ـ90( الؤس
ال كه مربوط به سنجش ؤس 60بينا بوده است، در مجموع لفه در هر دو گروه نابينا و ؤم 6مقايسه 

گرايانه  رياضي، و طبيعت ـ جنبشي، كالمي، منطقي ـ استعدادهاي درون فردي، بين فردي و بدني
اين پرسشنامه به صورت گروهي و در دامنه سني دوره . است مورد استفاده قرار گرفته است
گزارها بر مبناي از زان توافق خود را با هر يك آزمودني مي.راهنمايي و متوسطه قابل اجرا است

حداقل نمره . نمايد مشخص مي) 5تا 1پيوستار (زياد  مقياس ليكرت از خيلي كم تا كامالً
 .باشد مي 50و حداكثر نمره احتمالي  10ها  احتمالي هر آزمودني در هر يك از زير مقياس

 78/0خ اس شاخص آلفاي كرونبابراس اين مقياس را اعتبار )2002( همكارانو  1فارنهام
شاخص آلفاي كرونباخ براي  انجام داد )1383( هاشمي پژوهشي كه ويدار د .اند ذكركرده

 81/0شاخص آلفاي كرونباخ براي كل مقياس برابربا گانه محاسبه شد كههوشي چندهاي  لفهؤم
  .باشد مي

                                                 
1. Farenham 
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  شيوه اجرا 
مدت زماني كه به تمامي . همزمان ارائه شد ها به طور آموزان بينا پرسشنامه در ابتدا ميان دانش

ها  بعد از جواب دادن، هر يك از پرسشنامه. دقيقه بود 30تا  20ها جواب داده شد بين پرسشنامه
اما در ميان افراد نابينا به دليل محدوديت ديداري اين پرسشنامه به . آموزان دريافت شد از دانش

هاي  آموزان در نوبت براي هر يك از دانشاالت پرسشنامه ؤشكل انفرادي اجرا شد كه س
مدت زماني كه هر . ها در پاسخ نامه ثبت شد اي خوانده شد وپاسخ هر يك از آزمودني جداگانه

  .دقيقه بود 35تا  25االت پاسخ داد زماني بين ؤآزمودني نابينا به س
 

  ها روش تجزيه و تحليل داده
و  آزمون براي همچنيني، توصيف آمار هاي روش از ها براي توصيف داده پژوهش اين در

از آنجايي كه دو گروه  .است شده استفاده از آمار استنباطي پژوهش يها فرضيهپاسخگويي به 
وجود دارد و هدف پژوهش بررسي و مقايسه هر يك از استعدادها ميان دو ) نابينا و بينا( مستقل

 .استفاده شده است وهشمستقل براي مقايسه گروها در اين پژ) T(گروه است از آزمون
  

  ها يافته
  .پردازيم هاي توصيفي در دو گروه نابينا و بينا و كل نمونه مي اين بخش ابتدا به بررسي آماره در

  

  هاي بينا و نابينا تجزيه تحليل آزمون تفاوت گروه .1جدول 
  شاخص آماري

  مقياس
  يسطح معنادار  t  نمره   Df ها تفاوت ميانگين

 05/0 990/0 012/0 118 016/0  هوش كالمي

 05/0 433/0 786/0 118 81/0  هوش بين فردي

 05/0 294/0 055/1 118 21/1  هوش درون فردي

 05/0 350/0 93/0 118 66/0 هوش منطقي رياضي

 05/0 094/0 691/1 118 68/1  هوش بدني جنبشي

  05/0 511/0 659/0 118 66/0  هوش طبيعت گرايانه
*p<0/05      
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ها براي  با در نظر گرفتن حجم نمونه در هر يك از متغيرها و فرض يكساني واريانس

هاي  گروه tبررسي معنادار بودن تفاوت دو گروه بينا و نابينا در هر يك از متغيرها از آزمون 
اطمينان دو گروه  درصد 95استفاده شده و طبق نتايج حاصل شده با ) آزمون دو دامنه(مستقل 
  .)<5/0p( ها تفاوت معناداري ندارند يچ يك از هوشدر ه

  

  بحث و نتيجه گيري
هاي درون فردي،  لفهؤاين پژوهش به منظور بررسي و مقايسه استعدادهاي چندگانه گاردنر در م

آموزان نابينا و  گرايانه در بين دانش رياضي، و طبيعت ـ بين فردي، منطقي جنبشي، ـ كالمي، بدني
لفه درون فردي ؤهاي حاصل از تجزيه و تحليل در م يافته. يي شهر تهران بودمقطع راهنما يبينا

 ، به نقل از2000(هاي كولمن  داده. نشان داد كه تفاوت معناداري ميان دو گروه وجود ندارد
كند، اينكه كودكان  گونه اشاره مي هاي فوق اين به تبيين داده) 1385 ،شريفي و شريفي درآمدي

هاي  تواند ناشي از فرصت ش درون فردي مانند كودكان بينا هستند مينابينا از لحاظ هو
اين مفهوم را همانند افراد بينا در  يادگيري كافي باشد كه در اين صورت كودكان نابينا ضرورتاً

پژوهش هاي  دست آمده از پژوهشه يافته هاي اين پژوهش با نتايج ب. دهند خود رشد مي
لفه كالمي نتايج ؤهمچنين در م. همسو است) 1384(بادي برزگر وجهي آ و ،)1383(پزشكي 

. حاصل از تجزيه و تحليل اين پژوهش نشان داد كه ميان دو گروه تفاوت معناداري وجود ندارد
توان نتيجه گرفت از آنجايي كه افراد نابينا بيشتر مفاهيم را از  در تبيين اين يافته پژوهشي مي

رند و همچنين اين افراد در تعامل با افراد به جاي تكيه بر گي طريق زبان و نمادهاي آن ياد مي
زباني افراد  ـ اشارات ديداري ناگزير به استفاده از زبان و كالم هستند، بنابراين توانايي كالمي

نتايج حاصل از اين پژوهش با نتايج . كند نابينا به عنوان يك حس جايگزين به خوبي رشد مي
، 1984، مستودا 1977، لوپوره، 1965، بتمن 1999ي، رامسدن، پرز، پريرا،كانت(هاي  پژوهش

 ميراو ايسارو آريل روكيم  ،)به نقل از هاالهان و كافمن، 1981 ، و روگو1981مك گينس،
جنبشي نتايج نشان داد كه تفاوت  ـ لفه بدنيؤدر بررسي و مقايسه م. همسو است )2008(
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ينا به منظور ابچون افراد ن: توان گفت اين يافته ميتبيين  در .معناداري ميان دو گروه وجود ندارد
لمس و تجربه اشياء در محيط خود به تحرك و جابه جايي و همچنين استفاده از عضالت و 

. هاي بدني و جنبشي در آنها به خوبي رشد مي كند پردازند، بنابراين مهارت هاي خود مي اندام
. همسو دانست )2002(و همكاران،  1ژوهش اليزاتوان با پ لفه را ميؤهاي حاصل از اين م يافته

رغم نابينايي در افراد معلول بينايي بايد به  يآنها در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند كه عل
سازي ديگر حواس پرداخت زيرا اين افراد قادرند كه از طريق ديگر حواس اين محدوديت  غني

بين فردي در اين پژوهش مشخص گرديد، كه  لفهمؤهمچنين در تجزيه و تحليل  .را جبران كنند
توان گفت افراد نابينا به  در تبيين اين يافته مي. ميان افراد نابينا و بينا تفاوت معناداري وجود ندارد

طور ذاتي در زمينه سازگاري رواني اجتماعي مشكلي ندارند و اگر ناسازگاري ديده شود، اين 
هاالهان و ، 1994بتي، (رد جامعه با اين افراد است دهنده برخو ناسازگاري بيشتر انعكاس

، 1983دست آمده از پژوهش كرك و گاالگر،ه نتايج حاصل از اين پژوهش با نتايج ب). كافمن
، )2010( ، كليرمانس)2007( ، به نقل از هاالهان وكافمن، بربرين، ژناك، كلست1994بتي، 

مورد  مؤلفهدر . همسو است) 1377(سي و عبا) 1380( مارگير امير رود،) 1371(خجسته مهر 
رياضي نتايج حاصل از اين پژوهش نشان  ـ منطقي مؤلفهبررسي ديگر اين پژوهش تحت عنوان 

توان گفت؛ اگرچه دانش  در تبيين اين يافته مي. داد كه تفاوتي ميان دو گروه وجود ندارد
شته باشند، دليلي آموزان نابينا ممكن است در درك مفاهيم رياضي مشكالت يادگيري دا

هاي بينايي هستند با ايجاد تغيير  آموزاني كه داراي آسيب موجود نيست كه فكر كنيم دانش
اين يافته . شان در حيطه درك مفاهيم رياضي پيشرفت نخواهند كرد مناسب در محيط يادگيري

همسو ) 1390، ترجمه شريفي و همكاران،1983(دست آمده از پژوهش هوگوز ه با نتايج ب
هاي حاصل از اين پژوهش نشان داد كه ميان افراد نابينا و بينا در استعداد  همچنين يافته. است

توان گفت افراد نابينا با  در تبيين اين يافته مي. طبيعت گرايانه تفاوت معناداري وجود ندارد
 ها حاصله از اين توانند محدوديت وجود از دست دادن يكي از مهمترين كانال هاي حسي، مي

                                                 
1. Elisa & et al. 
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در بررسي اين استعداد، پژوهشي به . كنند هاي حسي جبران مي فقدان را از طريق ديگر كانال

توان تا  را مي مؤلفهاما نتايج حاصل از اين . شكل مستقيم در افراد نابينا صورت نگرفته است
آنها . همسو دانست) 2004(و كامپوس ) 2002(دست آمده از پژوهش اليزار ه حدي با نتايج ب

هاي خود دريافتند كه افراد نابينا با وجود از دست دادن بينايي خود قادرند  وهشدر پژ
هاي حاصل از آن را در سطح ادراكي و شناختي جبران كنند، يا اينكه افراد نابينا  محروميت

  . ممكن است در بعضي ديگر از توانايي ها حتي باالتر از افراد بينا عمل كنند
هاي آن را نيازمند احتياط  ين پژوهش تفسير و تعميم يافتهاما وجود محدوديتي چند در ا

اين پژوهش تنها در مقطع تحصيلي راهنمايي و در دامنه سني : ازجمله. كند هرچه بيشتري مي
همچنين پژوهش فعلي تنها با استفاده از يك ابزار به نام . سال انجام گرفته است 13تا 15بين 

شده است، بنابراين تكيه بر نتايج يك ابزار و تعميم پرسشنامه استعدادهاي چندگانه انجام 
ها به علت  محدوديت ديگر، خستگي هر يك از آزمودني. پذيري آن شايد منطقي به نظر نرسد

. ثير منفي گذاشته باشدأاالت است كه احتمال دارد بر دقت پاسخگويي تؤتعداد زياد س
  .ور استناد كردن به آنها بودمحدوديت ديگر اين پژوهش كم بودن منابع به روز به منظ

آموزان نابينا و بينا در استعدادهاي چندگانه تفاوت  پژوهش فعلي نشان داد كه ميان دانش
 كه افرادرسد  هاي حاصل از اين پژوهش به نظر مي با توجه به اين يافته. معناداري وجود ندارد

 و رادر(د ناختي جبران كننسطح ش هم در هم درسطح ادراكي و ارفقدان بينايي قادرند  نابينا
شود كه  دست آمده از اين پژوهش، پيشنهاد ميه بنابراين با توجه به نتايج ب). 2000 ،همكاران

هاي آموزگاران و مربيان آموزشي بر شناسايي استعدادها، تقويت و فراهم كردن  جهت تالش
ستقالل و پيشرفت هر چه امكانات آموزشي متناسب با هر يك از آنها در افراد نابينا به منظور ا

شود كه اين پژوهش در ميان ديگر افراد نابينا كه در  پيشنهاد مي. بيشتر اين افراد متمركز باشد
شود به منظور  همچنين پيشنهاد مي. مقاطع تحصيلي و در دامنه سني باالتري هستند انجام شود

  .ه شودتعميم نتايج اين پژوهش از ابزارهاي تكميلي و باليني ديگر استفاد
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