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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوشهای چندگانه هاوارد گاردنر (هوش میان فردی ،هوش حرکتی/جسمانی ،هوش بصری/فضائی) و
مهارت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران شهرستان مانه و سملقان میباشد .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل 222
نفر بوده که تعداد 121نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد ،در گردآوری دادهها از دو پرسشنامه استاندارد هوشهای چندگانه و مهارت تفکر
استراتژیک استفاده گردید .ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوشهای چندگانه  2/398و برای پرسشنامه مهارت تفکر استراتژیک 2/999بدست
آمد .نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش های چندگانه و مهارت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران متوسطه شهرستان مانه و سملقان رابطه معناداری
وجود دارد .یعنی هوش چندگانه در ایجاد و ارتقاء تفکراستراتژیک سازمانی اهمیت بسزایی دارد و با ارتقاء هوش چندگانه ،تفکراستراتژیک نیز ارتقاء
مییابد.
واژهگان کلیدی :هوش ،هوشهای چندگانه ،نظریه گاردنر ،مهارت تفکر استراتژیک..

درباره هوش نظریههای متفاوتی مطرح شده است .از
جدیدترین نظریههایی که پیرامون هوش بیان شده است نظریه
هوشهای چندگانه دکتر هاوارد گاردنر 2است ،هاوارد گاردنر
تعریف تازهای از هوش ارائه داده است« .به نظر گاردنر همه
افراد ،انواع هوش را به نسبتهای متفاوت دارند و در فرایند
یادگیری انواع هوش در حکم مکمل با یکدیگر کار میکنند.
انواع هوش چندگانه از نظر گاردنر عبارتند از :هوش کالمی/
زبانی ،هوش منطقی /ریاضی ،هوش دیداری /فضایی ،هوش
بدنی /جنبشی ،هوش موسیقی /ریتمیک ،هوش درون فردی،
هوش برون فردی (فرا فردی) ،هوش طبیعت گرایی و هوش
هستی گرایی» (آرمسترانگ.)29:1839،

مقدمه
یکی از مهمترین مشکالت سازمانها و نهادهای دولتی و
خصوصی هزاره سوم انتخاب و انتصاب مدیران کارآمد و
شایسته میباشد ،که این مهم با توجه به چالشهای اساسی در
زمینه منابع انسانی بیش از پیش نمود پیدا کرده
است.پژوهشهای گوناگونی صورت گرفته (الیس 2228،و
ریگو  2222و موسسه پژوهشی لبهر )2228نشان میدهد
معموالً مدیران کارآمد دارای برخی ویژگیهای اصلی هوش
چندگانه 1هستند .از سوی دیگر با توجه به نقش و جایگاه ویژه
مدیریت ،انتخاب مدیران شایسته در نظام آموزش و پرورش از
اهمیت قابل توجهای برخوردار است .زیرا شاید هر گونه اشتباه
در چنین انتخابی ضررهای معنوی متعددی از جمله در منابع
انسانی و سرمایههای معنوی نظام آموزش و پرورش ایجاد
خواهد کرد .که اهمیت شاخص مورد اشاره را دو چندان
مینماید .از آنجاییکه یکی از دغدغههای اصلی آموزش و
پرورش مدیریت و رهبری و بهبود عملکرد مدیران است.
کمااینکه انتخاب مدیران توانمند و باهوش در این نظام
میتواند بسیاری از مشکالت و چالشهای فعلی حاکم بر
آموزش و پرورش را برطرف نماید (قورچیان و
همکاران .)1892،اگر مدیران و دبیران آموزشی یک جامعه
دارای دانش و مهارت کافی از جمله مهارت تفکر استراتژیک
باشند ،بدون تردید نظام آموزشی نیز از اثر بخشی ،کارایی و
اعتبار باالیی برخوردار خواهد بود .داشتن مدیرانی با قدرت
تفکر استراتژیک امروزه از نیازهای اساسی سازمانهاست .همین
نیاز ما را به سمتی سوق میدهد که از خود بپرسیم چگونه
میتوان چنین مدیران مناسبی را که دارای ذهنی باز و واگرا و
دارای مهارت تفکر استراتژیک هستند ،را شناسایی کرد و در
راس امور گذاشت تا سازمانها را در قرار گرفتن در مسیر
درست و رو به رشد و همراه با موفقیت یاری رساند (میر
کمالی.)29: 1831،

با توجه به آنچه بیان شد بنظر میرسد ،مفاهیم هوش
چندگانه در مدیریت و تفکر استراتژیک مدیران تاثیری
درخشان دارد .و توافقی کلی مبنی بر این وجود دارد که انواع
مختلف هوش ،نقش مهم و بسزایی در قدرت تفکر استراتژیک
مدیریت ایفا میکند .لذا بر این آمدیم تا در این پژوهش به
بررسی رابطه هوشهای چندگانه و قدرت تفکر استراتژیک
بپردازیم.
از آنجا که هوش 8قابل رویت نیست لذا در خصوص
تعریف آن اتفاق نظر وجود ندارد .از هوش تعریف واحدی به
دست نیامده و صاحب نظران مختلف آن را به گونههای
متفاوت تعریف کردهاند .این مساله یکی از بحث برانگیزترین
مباحث روانشناسی معاصر است .قرنهاست که فیلسوفان درباره
ماهیت هوش به نظرپردازیهایی اکتفا کردهاند اما روانشناسان
تالش خود را به اندازهگیری عینی و دقیق آن معطوف داشتهاند.
از سوی دیگر در ارائه تعریفی جامع از هوش ،بین روانشناسان
اختالف نظر بسیاری وجود دارد .با بررسی این تعاریف شاید
بتوان تنها نقطه مشترک بین آنها را در توانایی تفکر انتزاعی
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ایجاد محصوالت جدیدی که در یک فرهنگ ارزشمند تلقی
میشوند ،به کار میرود (گاردنر ،1998،به نقل از
دراکفورد.)2212،

دانست .گروهی از روانشناسان ،هوش را قدرت یادگیری
دانستهاند (نیلسون .)2223،بعضی مانند وکسلر ،هوش را
مجموعهای تواناییهای کلی و عمومی فرد برای عمل هدفدار،
تفکر منطقی و سازگاری موثر با محیط تعریف کردهاند .بینه و
سیمون هوش را قضاوت در جهت درک و استدالل درست
میدانند .ترمن آزمونهای هوشی استنفورد -بینه را وسیلهای
برای اندازهگیری یک عامل عمومی در هوش میداند که
میتوان آن را توانایی حل مسائل انتزاعی نامید .قدرت در
دیدگاههای مربوط به هوش آن چنان گسترده بود که برخی
روانشناسان را از حیطه نظریه پردازی به حوزه عمل
کشاند،چنانچه آن ها معتقدند در مقوله های روانشناختی باید
دور از هر گونه نظریه پردازی به تعاریف عینی و عملیاتی
پرداخت ،از جمله آلفرد بینه در یک تعریف عملیاتی هوش را
همان چیزی میداند که آزمونهای هوشی میسنجد .او هوش
را معادل تواناییهای ذهنی و زبانی میدانست و آزمونهای
هوش مقیاس مناسبی برای اندازه گیری هوش بشمار میرفتند.
از سوی دیگر در روانشناسی جدید دو دیدگاه در مورد هوش
وجود دارد .یکی از این نظریهها مربوط به اندیشمندانی است
که در زمینه رشد کودک به مطالعه و تحقیق پرداختهاند که
نمونه بارز آن در آثار پیاژه متبلور است و دیگری نظریههایی
است که بر اساس کمی نگری ،نوعی دیدگاه روانسنجی را در
مطالعه هوش وارد کردهاند ،نمونه این تالشها را در آثار بینه،
اسپیرمن ،9ترستون 1و امثال آنها میتوان مشاهده نمود
(کدیور)1811،

همچنین گاردنر ( )2229هوش را به عنوان یک توانایی
شناختی کلی توصیف میکند .او هوش را یک توانایی فردی
برای حل مسایل از طریق سازگاری ایدههای جدید با ایدههای
از قبل آموخته شده میداند .اینگونه هوش فرصتهای مختلفی
را برای یادگیرنده فراهم میکند تا توانایی حل مسالهاش را
نشان دهد (کوبوت.)2211،1
هوش چندگانه گاردنر چیست؟ در حدود سه دهه قبل،
یعنی سال  1938هاوارد گاردنر ،اساس و پایه روانشناسی
تربیتی را با انتشار کتاب «چارچوبهای ذهن» تکان داد .وی
دیدگاه رایج و سنتی در مورد هوش را مورد نقد قرار داد و
مفهوم هوشهای چندگانه را مطرح کرد .وی معتقد بود
دیدگاههای سنتی هوش بر ابعادی از تواناییها و استعدادهای
انسان مثل هوش منطقی -ریاضی و کالمی -زبانی تأکید دارد و
آنها را مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد و از سایر
جنبههای هوش غافل است (فارنهام و همکاران .)2222 ،به
عقیده گاردنر هوش توانش روانی -زیستی به منظور پردازش
اطالعات است که میتواند در یک محیط فرهنگی جهت حل
مسأله یا خلق محصوالتی که در یک فرهنگ ارزشمند است
فعال شود (گاردنر .)2211 ،وی عنوان میکند هر فرد دارای
ویژگیهای زیر است :مجموعهای از مهارتهایی که فرد را
قادر میکند تا وقتی در زندگی با مشکالت واقعی مواجه
میشود آنها را حل کند ،توانایی ایجاد محصول مؤثر یا ارائه
یک فرصتی که در فرهنگی ارزشمند باشد و توانایی درک یا
ایجاد ضرورت علمی جدید .به عقیده گاردنر انسان دارای چند
هوش متمایز از هم است نه یک هوش خاص .هر پیشرفت
چشمگیر فرد مستلزم ترکیبی از این هوش ها است (گاردنر،
.)2211

سیف ( )1832هوش را اینگونه تعریف میکند :در حقیقت
هوش یک سازهی فرضی است ،نه یک خصلت عصب شناختی
آدمی .به سخن دیگر هوش یک مفهوم ساختگی است که
روانشناسان آن را برای سهولت ارتباط ابداع کردهاند .با این
حال عناصری وجود دارد که مورد توافق غالب پژوهشگران
است (بهرامی،طاهری فرد.)1891،
طبق اظهار مایر ( )2222هوش به توانایی استدالل انتزاعی و
محاسبات ذهنی گفته میشود که طبق قواعد خاصی انجام
میگیرد.

هوش میان فردی :این هوش یعنی توانایی درک خود و
آگاه بودن از حالت درونی خود .این یادگیرندهها سعی میکنند
احساسات درونی ،رویاها ،روابط با دیگران و نقاط ضعف و
قوت خود را درک کنند .مهارتهای آنها شامل موارد زیر
میشود :تشخیص نقاط ضعف و قوت خود ،درک و بررسی
خود ،آگاهی از احساسات درونی ،تمایالت و رویاها ،ارزیابی
الگوهای فکری خود ،باخود استدالل و فکر کردن ،درک نقش
خود در روابط با دیگران .مسیرهای شغلی ممکن برای آنها
عبارتند از :پژوهشگر ،نظریه پرداز ،فیلسوف ،معلم (هاشمی و
همکاران.)1831،

استرنبرگ )1991( 1با در نظر گرفتن دیدگاهی متفاوت ،بر
جنبههای بیولوژیکی و تکاملی تاکید میکند و اظهار میدارد که
هوش به معنای تواناییهای ذهنی الزم برای تطابق ،گزینش و
شکلدهی در هر زمینه محیطی است و موجب انعطافپذیری
در موقعیتهای چالشی میشود.
از نظر گاردنر هوش به عنوان پتانسیل زیستی روان شناختی
برای حل مسائل یا درست کردن محصوالتی که حداقل در
یکی از زمینههای فرهنگی ارزشمند باشد ،تعریف شده است،
او هوش را مجموعه تواناییهایی میداند که برای حل مساله و

هوش بصری/فضایی :این نوع هوش توانایی درک
پدیدههای بصری است .یادگیرندههای دارای این نوع هوش،
گرایش دارند که با تصاویر فکر کنند و برای به دست آوردن
اطالعات ،نیاز دارند یک تصویر ذهنی واضح ایجاد کنند .آنها از
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زابریسکی ( )1998تفکر استراتژیک را چنین توصیف
میکند که «پیش درآمدی است برای طراحی آینده سازمان
(همان) و از دیدگاه استامپ متفکران استراتژیک در تفسیر،
تجزیه و تحلیل ،تفسیر و بکارگیری اطالعات ماهر بوده ،و می-
توانند اطالعات یکسان را در بیش از یک روش ،مرتب کنند و
در نتیجه ،گزینههای بیشتری را برای اقدام ،در فرایند دستیابی
به اهداف تعیین شده ،ایجاد کنند (گل محمدی و
محمدی.)1891،

نگاه کردن به نقشهها ،نمودارها ،تصاویر ،ویدیو و فیلم
خوششان میآید .مهارتهای آنها شامل موارد زیر است:
ساختن پازل ،خواندن ،نوشتن ،درک نمودارها و شکلها ،حس
جهت شناسی خوب ،طراحی ،نقاشی ،ساختن استعارهها و
تمثیلهای تصویری (احتماال از طریق هنرهای تجسمی)،
دستکاری کردن تصاویر ،ساختن ،تعمیر کردن و طراحی وسایل
عملی ،تفسیر تصاویر دیداری .شغلهای مناسب برای آنها
عبارتند از :دریانورد ،مجسمهساز ،هنرمند تجسمی ،مخترع،
کاشف ،معمار ،طراح داخلی ،مکانیک ،مهندس.

پیشینه پژوهش

هوش حرکتی/جسمانی :این هوش یعنی توانایی کنترل
ماهرانه حرکات بدن و استفاده از اشیا .این یادگیرندهها
خودشان را از طریق حرکت بیان میکنند .آنها درک خوبی از
حس تعادل و هماهنگی دست و چشم دارند (به عنوان مثال در
بازی با توپ ،یا استفاده از تیرهای تعادل مهارت دارند) آنها از
طریق تعامل با فضای اطرافشان قادر به یادآوری و فرآوری
اطالعات هستند .مهارتهای آنها شامل این موارد میشود:
رقص ،هماهنگی بدنی ،ورزش ،استفاده از زبان بدن ،صنایع
دستی ،هنرپیشگی ،تقلید حرکات ،استفاده از دست هایشان
برای ساختن یا خلق کردن ،ابراز احساسات از طریق بدن .شغل
های مورد عالقه آنها عبارتند از :ورزشکار ،معلم تربیت بدنی،
رقصنده ،هنرپیشه ،آتش نشان ،صنعتگر (حاجی حسینی و بالغی
زاده.)92 :1839،

 رنجبری و همکاران ( )1892در پژوهشی تحت عنواناثربخشی آموزش مبتنی بر هوشهای چندگانه گاردنر بر میزان
خطاهای امالی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری پایه سوم
ابتدایی شهر اصفهان به این نتیجه دست یافتند که :آموزش
مبتنی بر هوشهای چندگانه گاردنر بر میزان خطاهای امالء
دانش آموزان با ناتوانی یادگیری امالء موثر است.این نتایج می
تواند به عنوان یک روش مداخلهای در بهبود اشکاالت امالء
در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری امالء مورد استفاده قرار
گیرد.
 دکتر فخیمی آذر و نوروزی ( )1892در پژوهشی تحتعنوان بررسی رابطه بین هوش چندگانه با خود کارآمدی
عمومی کارکنان در واحدهای تولیدی ،بازرگانی و صنعتی
استان آذربایجان شرقی این نتایج را عنوان کردند که بین هوش
چندگانه و خود کارآمدی کارکنان رابطه وجود دارد.

واژه "تفکر استراتژیک" امروزه اغلب به صورت گسترده و
عمومی در ادبیات مدیریت استراتژیک به کار برده میشود که
بیم بی معنی شدن ،آن را تهدید میکند ،بیشتر کسانی که از آن
استفاده مینمایند ،نمیتوانند آن را معنی کنند .این واژه بیشتر
مفهوم تفکر در استراتژی که دارای ویژگیهای خاص است ،به
خود گرفته است .ولی این تعاریف عام از تفکر استراتژیک
منظور کسانی که این واژه را بیان نمودهاند نبوده است
(لیدتکا.)11: 1993،3

 دکتر فخرالسادات نصیری و دکتر امیر حسین محمدداودی و فاطمه کریمی ( )1892در پژوهشی با عنوان
"مهارتهای مدیران و هوشهای چندگانه آنان در مدیران
مدارس متوسطه شهر همدان" :نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل
پژوهش نشان داد ،بین مهارت انسانی با هوشهای کالمی،
موسیقیایی و میان فردی با سطح اطمینان  ٪91رابطه معنادار
وجود دارد .بین مهارت ادراکی با هوشهای ریاضی-منطقی و
درون فردی با سطح اطمینان  ٪91رابطه معنادار وجود دارد،
بین مهارت فنی با هوشهای دیداری-فضایی و جسمی –
حرکتی با سطح اطمینان  ٪91رابطه معنادار وجود دارد.

تفکر استراتژیک عبارت است از فرآیند به کارگیری
تجربههای قبلی در چهارچوبی منسجم که آن را تدوین
استراتژی مینامند .با پیمودن این فرآیند میتوان در
موقعیتهای حساس و بحرانی (استراتژیک) بهترین تصمیمها
را اتخاذ نمود .تفکر استراتژیک عبارت است از استفاده از
چهارچوبهای ذهنی مختلف که هنوز بسیاری از آنها
ناشناختهاند .برای بررسی و تحلیل و در نهایت تصمیم گیری
استراتژیک (استیسی )28: 1998،گری هامل تفکر استراتژیک را
معماری هنرمندانه استراتژی بر مبنای خالقیت و فهم کسب و
کار توصیف میکند.

 در تحقیقی که نادر قلی قورچیان و همکارانش در سال 1892با عنوان تعیین سطح هوش چندگانه در مدیران آموزش
عالی کشور انجام دادهاند یافتههای این تحقیق نشان داد که:
وضعیت هوش منطقی/ریاضی،هوش بدنی/جنبشی ،هوش بین
فردی ،هوش ،هوش طبیعت گرایانه و هوش وجودی در
مدیران دانشگاه آزاد اسالمی در منطقه هشت تهران در حد
مطلوبی قرار دارد .اما هوش موسیقیایی ،دیداری/فضائی ،هوش
درون فردی و هوش زبانی این مدیران در حد ضعیفی قرار
دارد.

هنری مینتزبرگ میگوید :تفکر استراتژیک یک فرآیند سنتز
ذهنی است که از طریق خالقیت و مشهود ،نمای یکپارچه از
کسب و کار را در ذهن ایجاد میکند (علی احمدی.)1832،

 صالحه حامدیان ( )1892در پایان نامه کارشناسی ارشدتحت عنوان بررسی میزان اثر بخشی هوشهای چندگانه
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که تفاوت معناداری بین نمرات میانگین ریاضی در دو گروه
آزمایش و کنترل در مرحله پس از آزمون و پیگیری وجود
داشت به این صورت که میانگین نمرات گروه آزمایش به طور
معناداری از میانگین نمرات گروه کنترل بیشتر بود.

گاردنر بر عملکرد حل مسالهی ریاضی بر اساس طبقهبندی
اصالح شدهی بلوم در دانش آموزان دختر دوم راهنمایی شهر
قوچان به این نتایج دست یافت که هوشهای منطقی/ریاضی،
فضایی ،وجودی ،درون فردی و طبیعت گرایی با عملکرد حل
مسالهی ریاضی دانش آموزان بر اساس طبقه بندی اصالح شده
ی بلوم همبستگی مثبت دارند .نتایج این پژوهش میتواند در
زمینهی پیشرفت عملکرد دانش آموزان در حل مسائل ریاضی،
یادگیری معنادار ،تدریس اثربخش و همچنین آگاهی هر چه
بیشتر دبیران در جهت شناخت بیشتر دانش آموزان و ارائه
تدریس متناسب سودمند واقع گردد.

 لیال صادقی ( )1831در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطهی بین هوش چندگانه و سبک های رهبری تحولی و تبادلی
مدیران مدارس متوسطهی شهر اصفهان" انجام داده که
یافتههای پژوهش نشان داد :سبک رهبری تحولی تحت تأثیر
هوش های بدنی ،میان فردی ،درون فردی ،ریاضی -منطقی و
زبانی مدیران و سبک رهبری تبادلی تحت تأثیر هوشهای
بدنی ،درون فردی ،ریاضی -منطقی و موسیقیایی مدیران قرار
دارد .اما هوش حرکتی/جسمانی در این زمینه بدون تاثیر است
و در بررسی میزان استفاده ی مدیران از سبک های رهبری
تحولی و تبادلی بر اساس رشتهی تحصیلی دبیران و نیز در
خصوص میزان استفادهی مدیران از سبک رهبری تبادلی بر
اساس نوع مدرسه (دولتی -غیرانتفاعی) دبیران تفاوت معناداری
مشاهده شد .در بررسی انواع هوش چندگانه مدیران بر اساس
سابقه ی مدیریت ،مدرک تحصیلی ،نوع مدرسهی آنان (دولتی،
غیر انتفاعی) و نیز جنسیت تفاوتهای معناداری وجود دارد.

 مهدی زمانی( )1892در پژوهشی تحت عنوان رابطه بینهوشهای چندگانه گاردنر با مهارتهای زندگی در دانشجویان
کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکاه عالمه
طباطبایی تهران نتایج ذیل را بیان نمود که در بین دانشجویان
رشتههای مختلف از لحاظ مهارتهای زندگی و همچنین
هوشهای چندگانه تفاوت معناداری وجود ندارد.
 محمد نیرو،حاجی حسینی و حقانی ( )1839درپژوهشخود تحت عنوان تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوشهای
چندگانه ،بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانشآموزان اینگونه بیان
نمودند که :ابتدا با استفاده از آزمون هوشهای چندگانه ،ضمن
ترسیم نیمرخ هوشی هریک از دانشآموزان ،دو گروه
21درصدی باال و پایین دانشآموزان ،بر اساس نمره هوش
منطقی-ریاضیشان شناسایی شد و سپس آموزش هر یک از
مفاهیم ،با توجه به مقولههای هشتگانه هوش انجام گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد که در پیشآزمون ،تفاوت معنیداری
بین میانگین دو گروه باال و پایین وجود داشته است که این امر
منبعث از سواالت در حیطه کاربرد و استدالل بود؛ و در سطح
دانستن تفاوت معنیداری مشاهده نشد .همچنین بین میانگین
پسآزمون دوگروه و در هیچیک از سطوح شناختی سواالت
آن ،تفاوت معنیداری مشاهده نگردید .لذا عالوه بر اثربخشی
بیشتر این نوع آموزش ،بر پیشرفت تحصیلی ریاضی
دانشآموزان ،با هوش منطقی-ریاضی پایین ،حذف شکاف
معمول میان عملکرد ریاضی دوگروه را منجر گردید.

 حسینی بیدخت ( )1831در تحقیقی با عنوان «بررسیرابطه اعمال روش هوشهای چندگانه گاردنر با رشد عاطفی
اجتماعی (مسولیتپذیری اجتماعی) کودکان دوره پیشدبستانی
منطقه  1شهر تهران» نتایج تجزیه و تحلیلها نشان میدهد که:
اعمال روش هوشهای چندگانه ،باعث افزایش
مسئولیتپذیری شخصی و مسئولیتپذیری نسبت به کودکان و
مسئولیتپذیری نسبت به بزرگترها و مسئولیتپذیری نسبت به
محیط میشود.
 محمدیان ( )1831در پژوهشی با عنوان «مقایسههوشهای چندگانه دانشآموزان موفق و ناموفق مقطع متوسطه
شهرستان مریوان» چنین نتیجه میگیرد که بین دانشآموزان
موفق و ناموفق (دختر و پسر) در هوشهای دیداری-فضایی،
زبانی-کالمی ،منطقی -ریاضی ،بدنی جنبشی ،درون فردی،
میان فردی و طبیعت گرا تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین
نشان میدهد که بین دانشآموزان موفق و ناموفق در مؤلفه
زبانی-کالمی و منطقی -ریاضی تفاوت بیشتری نسبت به سایر
مؤلفههای هوشی مشاهده گردید .درضمن نتیجه گرفت که
هوش منطقی-ریاضی در تبیین و پیشبینی تغییرات هوش
عمومی بیشترین نقش را دارد.

 دکتر خلیل مطلب زاده و مریم منوچهری ( )1833درپژوهشی که تحت عنوان "بررسی رابطه هوشهای چندگانه با
مهارت خواندن و درک مطلب در آزمون بین المللی زبان
انگلیسی در فراگیران ایرانی" انجام دادهاند ،بیان داشتهاند که
:تنها هوش منطقی ریاضی رابطه معناداری با مهارت خواندن و
درک مطلب دارد و هیچ یک از انواع دیگر هوش با آن رابطه
معنی دار ندارد .که بنظر می رسد به علت طبیعت مشترک این
نوع هوش و فعالیتهای مورد نیاز به هنگام خواندن در زبان
دوم باشد.

 رباطی ( )1831در نتایج تحقیقی با عنوان «مقایسه تأثیرآموزش بر اساس دو رویکرد هوشهای چندگانه با شیوه سنتی
تدریس بر عملکرد درس علوم دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی
آموزش و پرورش شهر تهران» نشان داد که عملکرد
دانشآموزانی که بر اساس نظریه گاردنر آموزش دیدهاند بهطور
محسوسی از عملکرد دانشآموزانی که با شیوه سنتی آموزش
دیده بودند ،در آزمون پیشرفت تحصیلی و سطوح شناختی
(دانستن مفاهیم ،کاربرد مفاهیم و استدالل) بهتر بود و عملکرد

 مریم رضایی ( )1833در پژوهش خود تحت عنواناثربخشی آموزش ریاضی بر اساس هوش های چندگانه گاردنر
بر میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری
ریاضی دختر پایه سوم ابتدایی اصفهان به این نتایج دست یافت
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میکردند .هر کدام چهار بار پرسشنامه هوشهای چندگانه را
کامل کردند .تفاوت بسیاری بین افراد موفق و ناموفق وجود
داشت.

دانشآموزان دختر گروه آزمایش به طور محسوسی از عملکرد
دانشآموزان پسر گروه آزمایش در آزمون پیشرفت تحصیلی و
سطوح شناختی(دانستن مفاهیم ،کاربرد مفاهیم و استدالل) بهتر
بود.

 کمپل ( )1999در پژوهش خود با عنوان «هوشهایچندگانه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان» شرح حال موفقیت
شش مدرسه را عنوان میکند که مدت پنج سال نظریه
هوشهای چندگانه را در آموزش دانشآموزان به کار بردند.
نتیجه این تئوری این بود که آنان به این باور رسیدند که هر
فرد از تواناییهای ویژهای برخوردار است .آنها در آزمون
استانداد آزمون ایالتی و آزمون غیررسمی و پیشرفت تحصیلی،
نمرات باالیی داشتند.

 برایان هافمن و برایان فروست در دانشگاه تخصصیآمریکا به "بررسی رابطه هوشهای هیجانی ،اجتماعی ،و
شناختی بر ابعاد رهبری واریختی" پرداختهاند و بیان داشتهاند
که ابعاد رهبری واریختی شامل جذبه و گیرایی رهبران ،توانایی
تحریک ذهنی و نیز توانایی توجه فردی رهبری میباشد .و در
پایان مشخص شده که :رابطه معناداری بین هوش شناختی و
توانایی تحریک ذهنی ،هوش اجتماعی و توانایی کاریزمایی
رهبران و توانایی هوش شناختی با توانایی توجهات فردی
رهبران وجود دارد.

 گرین هاوک ( )1991در تحقیق خود تحت عنوان هوشچندگانه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به این نتیجه دست
یافت که پیشرفت دانشآموزان مدرسه مریلند پس از یک سال
استفاده از تکنیک هوشهای چندگانه ،بیست درصد بود .در
مدت یک سال به آنها آموزش داده شد که چگونه نقاط قوت
و ضعف خود را در هوشهای چندگانه ارزیابی کرده و به چه
طریقی از هوشها به نحو احسن در یادگیری استفاده کنند.

 در پژوهشی که در دانشگاه دیاکین استرالیا توسط فیوناگریتز ( )2222انجام شده به "بررسی رابطه سطح تفکر
استراتژیک در بین کارمندان و هوش هیجانی مدیران" پرداخته
شده پس از انجام این تحقیق مشخص شد :بین این دو رابطه
مستقیمی وجود دارد و این طور عنوان شد که در ادارات و
سازمانهایی که سطح تفکر استراتژیک کارمندان باال باشد
مدیران هم از هوش هیجانی در سطح باالی برخوردارند.

روش شناسی پژوهش
این پژوهش به بررسی رابطه ی هوش های چندگانه و
مهارت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران مقطع متوسطه
شهرستان مانه و سملقان میپردازد لذا روش پژوهش بکار
گرفته شده ،روش توصیفی پیمایشی میباشد .به این جهت
کاربردی است ،چون میتوان از نتایج آن برای بهبود و
بهینهسازی ابزارها ،روشها و الگوها در جهت رفع نیازهای
مدیران و دبیران و هم چنین ارتقای سطح عملکرد آموش و
پرورش استفاده نمود.و از نظر روش توصیفی است زیرا وضع
موجود را بررسی می کند و به توصیف آنچه هست بدون هیچ
گونه دخل و تصرف در آن میپردازد .و از ان جهت که
گردآوری دادهها از طریق نمونهگیری از جامعه تحقیق میدانی و
تجزیه و تحلیل پاسخهای جامعه به سواالت پرسشنامه صورت
میگیرد ،از نوع پیمایشی زمینه یابی میباشد .جامعه این
پژوهش شامل کلیه مدیران و دبیران مقطع متوسطه دوم شاغل
در آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان در سال 1898
میباشد .با توجه به جامعه پژوهش تعداد مورد نیاز بر اساس
جدول کرجسی و مورگان  122نفر حجم نمونه میباشد که
روش نمونهگیری استفاده شده در این پژوهش روش
نمونهگیری تصادفی ساده میباشد .در این پژوهش شیوههای
جمع آوری اطالعات روش کتابخانهای و روش میدانی
میباشد.روایی از طریق کسب نظر کارشناسان مورد تایید قرار
گرفت و برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و
استنباطی با استفاده از نرم افزار  spssصورت گرفت.

 کارور و پرایس و ویلکن ( 2222به نقل از روحانی، )1831برنامهای برای بهبود قدرت انتقال علم و تجربیات
زندگی واقعی با استفاده از هوش چندگانه گاردنر اتخاذ کردند.
این برنامه روی دانشآموزان دوم و ششم و دهم در مجتمع
میدوسترن اجرا شد .پس از تجزیه و تحلیل اطالعات به این
نتیجه رسیدند که دانشآموزان در انتقال دانش به علت کمبود
انگیزه و ناتوانی در ایجاد ارتباط بین درسهای کالس و
وضعیت زندگی واقعی دچار مشکل هستند .پیشنهاد دادند که
قدرت انتقال را با استفاده از نظریه هوشهای چندگانه و
تجربیات یادگیری ،مرتب ارتقاء بخشند .بعد از پانزده هفته که
از اجرای این برنامه گذشت ،پیشرفت چشمگیری در این
دانشآموزان دیده شد.
 دبورا ،کریستی و فلیسیا ( 2222به نقل از روحانی)1831 ،طی  11هفته ،نظریه هوشهای چندگانه را در کالس درس به
معلمان آموزش دادند که نتیجه آن ،کاهش برخورد نامناسب
معلمان با دانشآموزان و افزایش انگیزه در آنان و بهبود
نمراتشان بود.
 سنتروک در تحقیقی دیگر هدف ،ارزیابی موفقیت و عدمموفقیت دانشآموزان در موضوعات درسی هنر ،زبان ،ریاضی،
علوم و مطالعات اجتماعی با استفاده از نظریه هوشهای
چندگانه در یکی از دبیرستانهای ایالت کنتاکی آمریکا در سال
 2222توسط انجمن تحقیقی -آموزشی بود .از دانشآموزان
سال دهم رشته ادبیات ،ریاضی و علوم اجتماعی ،دو گروه 12
نفره انتخاب شدند .در هر کدام باید قابلیت هوشی خود در
مطالعات ادبیات ،اجتماعی ،ریاضی و علوم تجربی مشخص

فرضیات پژوهش
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حال این سوال در ذهن نقش میبندد که آیا میتوان از این
نظریه در کمک به مسائل و مشکالتی که معلمان و دبیران و به
ویژه مدیران مدارس با آن مواجه هستند و همچنین برای
تقویت و رشد تفکر استراتژیک در آنان بهره برد؟ آیا میتوان با
بررسی رابطه هوشهای جدید نظریه گاردنر و تواناییهای
مورد نیاز این افراد آنها را در انتخاب افرادی توانمند به عنوان
مدیر یاری رساند؟از آنجاییکه داشتن مدیرانی با قدرت تفکر
استراتژیک امروزه از نیازهای اساسی ادارات و سازمانها برای
رشد و ترقی میباشد.و مهم اینکه دستگاه عظیم آموزش و
پرورش در هر جامعهای نقش موثری را در تعلیم و تربیت
نیروی انسانی بر عهده دارد ،از این نیاز مستثنی نبوده و همین
ما را به سمتی سوق میدهد که از خود بپرسیم چگونه میتوان
چنین مدیران مناسبی را که دارای ذهنی باز و مهارت تفکر
استراتژیک هستند ،را شناسایی کرد و در راس امور گذاشت تا
مدارس را در مسیری رو به رشد و همراه با موفقیت ،خالقیت
یاری رسانند (ایچی اومی کن .)29 :1811،در دنیای متغییر
امروز که سیل عظیمی از اطالعات در زمانی بس اندک بوجود
میآید و محیط پیرامونمان در چشم بهم زدنی دچار خواستها و
نیازهای جدیدی می شود،تنها به کمک تفکر استراتژیک است
که می توان به این نیازها پاسخ داد و بهره وری را برای سازمان
به ارمغان آورد حال که به اهمیت تفکر استراتژیک اشاره شد،
دیگر گمان نمیرود ضرورت وجود متفکران استراتژیک در
بطن سازمان بر کسی پوشیده باشد .مدیران و دبیرانی که بتوانند
آینده را متفاوت ببینند و در مواجهه با آن ناکام نمانند ،افرادی
با فراست که آینده را خلق نمایند .با توجه به همین اهمیت و
تالش برای به کارگیری افراد با تواناییهایشان در راستای
نیازها و مشکالت در پی بررسی رابطه قدرت تفکر استراتژیک
و هوشهای چندگانه برآمدیم تا ضمن مشخص نمودن رابطه
بین هریک از هوشهای این نظریه و قدرت تفکر استراتژیک،
بتوانیم افرادی را که در زمینه هوشهای مرتبط با متغیر تفکر
استراتژیک از تواناییهای بیشتری برخوردار هستند را شناسایی
کرده و از آنها در راستای رسیدن به اهداف بهره ببریم (بهرامی،
طاهری فرد.)1891،

بین هوش میان فردی و قدرت تفکر استراتژیک مدیران و
دبیران متوسطه شهرستان مانه و سملقان رابطه وجود دارد.
بین هوش بصری/فضائی و قدرت تفکر استراتژیک مدیرانو دبیران متوسطه شهرستان مانه و سملقان رابطه وجود دارد.
 بین هوش حرکتی/جسمانی و قدرت تفکر استراتژیکمدیران و دبیران متوسطه شهرستان مانه و سملقان رابطه وجود
دارد.

بیان مسئله
آموزش و پرورش به عنوان یکی از پیچیدهترین نظامهای
جامعه نقش اساسی در گردش امور جامعه ،تداوم و بقای آن
برعهده دارد .در واقع اساس توسعه علمی و فرهنگی هر جامعه
به آموزش و پرورش در آن جامعه وابسته است .در این میان
مدیران آموزشی به عنوان یکی از اجزای سیستم آموزش و
پرورش نقش مهمی ایفا میکنند .اگر مدیران و دبیران آموزشی
یک جامعه دارای دانش و مهارت کافی از جمله مهارت تفکر
استراتژیک باشند ،بدون تردید نظام آموزشی نیز از اثر بخشی،
کارایی و اعتبار باالیی برخوردار خواهد بود .گسترش همه
جانبه سازمانهای آموزشی لزوم برخورداری از مدیرانی ماهر و
توانمند در به کارگیری دانش و تجربه تخصصی را دو چندان
ساخته است .این مدیران با تأثیرگذاری مستقیم بر آموزش سایر
مشاغل بر جهت دهی کل جامعه مؤثرند .از آنجایی که مدیران
برای داشتن کارایی نیازمند برخورداری طیفی از مهارتها و
هوش جهت بکارگیری درست این مهارتها میباشند ،لذا درباره
هوشها تقسیمبندیهای متفاوتی مطرح شده است (میر
کمالی« .)29: 1831،هوش» به گوش ما میخورد معموالً مفهوم
ضریبهوشی ( )IQبه ذهنمان میآید .هوش معموالً به عنوان
توانائیهای بالقوه عقالنی تعریف میشود .چیزی که ما با آن
زاده میشویم ،چیزی که قابل اندازهگیری است و ظرفیتی که
تغییر دادن آن دشوار است .امّا در سالهای اخیر دیدگاههای
دیگری نسبت به هوش پدید آمده است .یکی از این دیدگاهها،
نظریه هوش چندگانهاست که توسط هاوارد گاردنر،
روانشناس دانشگاه هاروارد ،ارائه گشتهاست .بر طبق این
نظریه ،دیدگاههای روانسنجی سنتی نسبت به هوش ،بسیار
محدود و ضعیف است .گاردنر نظریهاش را نخستین بار در
سال  1938ارائه کرد .به عقیده او همه انسانها دارای انواع
مختلفی از هوش هستند .او در کتاب خود،نه نوع مختلف
هوش را معرفی نموده طبق نظریه گاردنر ،برای به دست آوردن
تمام قابلیتها و استعدادهای یک فرد ،نباید تنها به بررسی
ضریب هوشی پرداخت بلکه انواع هوشهای دیگر او مثل
هوش برون فردی ،هوش حرکتی /جسمانی ،هوش درون
فردی ،هوش تصویری-فضایی و هوش کالمی -زبانی ،هوش
منطقی/ریاضی ،هوش موسیقیایی ،هوش وجود گرایی ،هوش
طبیعت گرایی نیز باید در نظر گرفته شود (گاردنر1938،به نقل
از فناخسرو.)1831،

جامعه آماری کلیه مدیران و دبیران مقطع متوسطه شهرستان
مانه و سملقان به تعداد 222نفر میباشند .و نمونه آماری شامل
 121نفر از مدیران و دبیران مقطع متوسطه شهرستان مانه و
سملقان در سال تحصیلی 98-92میباشند.
متغیرهای پژوهش :هر یک از مولفه های هوشهای
چندگانه گاردنر در این پژوهش به عنوان متغیر مستقل و
مهارت تفکر استراتژیک به عنوان متغیر وابسته میباشند.
همچنین سطح تحصیالت و جنسیت متغیر تعدیل کننده
میباشند.

روش و ابزار گردآوری اطالعات
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معصومه محمد آبادی و همکارش

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم ،فصلنامه علمی مهندسی مدیریت نوین ،سال  ،3شماره 4-3

فرضیه اول به بررسی رابطه بین هوش میان فردی و قدرت
تفکر استراتژیک مدیران و دبیران دوره متوسطه مدیران ودبیران
شهرستان مانه و سملقان میپردازد که به منظور آزمون ،این
فرضیه به صورت فرضیههای آماری( ،نشان دهنده ادعا) و
(نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل میشود.

ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه میباشد .در
این پژوهش از دو پرسشنامه هوش چندگانه (82سوال) و
مهارت تفکر استراتژیک (82سوال) استفاده میشود.
جدول ( :)1مقدارضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها
پرسشنامه

تعداد سواالت

ضریب
آلفای
کرونباخ

هوش
چندگانه

82

2/398

تفکر
استراتژیک

82

2/999

جدول ( :)8نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای
فرضیهی اول
متغیر
فرضیهی اول

هوش
میان فردی

روش تجزیه و تحلیل دادهها

سطح
معناداری

جدول ( :)9نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای
فرضیهی دوم
متغیر

ضریب آلفای
کرونباخ

هوش بصری-فضائی
هوش حرکتی-جسمانی

12

2/189

هوش میان فردی

12

2/311

121

فرضیه دوم به بررسی رابطه بین هوش حرکتی/جسمانی و
قدرت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران دوره متوسطه
شهرستان مانه و سملقان میپردازد که به منظور آزمون ،این
فرضیه به صورت فرضیههای آماری( ،نشان دهنده ادعا) و
(نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل میشود.

جدول ( :)2میزان آلفای کرونباخ مؤلفههای هوشهای چندگانه

12

2/222

آزمون فرضیه دوم

روایی و پایایی پرسشنامه :روایی محتوای پرسشنامه بر
اساس منابع علمی مرتبط با موضوع و نظر استاد محترم راهنما
و اساتید متخصص در این زمینه تایید شده است.برای سنجش
پایایی پرسشنامه نیز یک مرحله پیش آزمون انجام گرفت .بدین
صورت که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامهها و وارد
کردن دادهها ،با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  19ریب
پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه گردید.

2/312

***2/298

جدول باال نشان میدهد که همبستگی بین مولفه هوش میان
فردی با تفکراستراتژیک مدیران و دبیران برابر با 2/298
میباشد و با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر
2/222میباشد و در سطح اطمینان  2/91درصد میتوان ادعا
کرد که فرض صفر رد و نقیض آن تأیید میگردد ،یعنی فرض
پذیرفته میشود .در نتیجه بین هوش میان فردی و قدرت
تفکر استراتژیک مدیران و دبیران دوره متوسطه رابطه معناداری
وجود دارد .یعنی هوش میان فردی در ایجاد و ارتقاء تفکر
استراتژیک مدیران و دبیران اهمیت بسزایی دارد و با ارتقاء
هوش میان فردی  ،تفکر استراتژیک نیز ارتقاء مییابد.

در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار
توصیفی و استنباطی با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS
استفاده شده است .نظر به اینکه متغیرهای این تحقیق به کمک
روش آزمون توزیع نرمال دادهها (آزمون کلوموگروف-
اسمرینوف) و همچنین فاصلهای – عددی بودن داده ها  ،برای
بررسی وجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شده است.

مولفه

همبستگی

حجم نمونه

در این تحقیق بدلیل استفاده از مقیاس فاصلهای برای
اندازهگیری متغیرها ،ضریب همبستگی پیرسون جهت شناسایی
نوع و میزان رابطه موجود بین متغیرها مورد استفاده قرار گرفته
است.

تعداد
سواالت

تفکر استراتژیک

فرضیهی
دوم

هوش
حرکتی/
جسمانی

تفکراستراتژیک
همبستگی
سطح
معناداری
تعداد

2/191
2/121

121

جدول باال نشان میدهد که همبستگی بین هوش
حرکتی/جسمانی و قدرت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران
برابر با  2/191میباشد که با توجه به سطح معناداری 2/121
بدست آمده برای آن در سطح اطمینان 2/91درصد میتوان ادعا
کرد که فرض صفر پذیرفته شده و نقیض آن رد میگردد ،یعنی

یافتههای پژوهش
آزمون فرضیه اول
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یعنی منابع انسانی بویژه مدیران که مهمترین عامل در موفقیت
سازمان هستند نهفته و نقش و تاثیرشان در ارتقای سازمان و
دستیابی به رسالتش قابل توجه میباشد .از بین هوشهای
چندگانه میان فردی، ،بصری /فضایی ،حرکتی تنها در مولفه
هوش میان فردی رابطه معناداری دیده شد .همانطور که می-
دانیم هر یک از این هوشها دارای توانایی در حل مسائل
مربوط به حوزه خاص خود را دارا هستند .بنابراین اینگونه می
توان عنوان کرد که در هریک از هوشهای چندگانه در تحقیق
حاضر مدیران و دبیرانی که هوش میان فردی باالیی را دارا
هستند از قدرت تفکر استراتژیک باالتری نیز برخوردار هستند.
از دیگر مسائلی که میتواند از اهمیت باالیی برخوردار باشد
این موضوع است که با توجه به اینکه در نظریه هوشهای
چندگانه هاواردگاردنر هوشهای افراد در طول عمر ثابت
نیستند و می توان به کمک آموزش و تمرین در حیطه مربوط
به هر یک از این هوش ها آنها را بهبود بخشید و سطح آنها را
باال برد میتوان این پیشنهاد را به سازمانها ارئه داد تا با برگزاری
کارگاهها و دورههای آموزشی متناسب و با استفاده از روشها و
متدهای آموزشی مرتبط و منطبق با نظریه هوشهای چندگانه
که در این زمینه وجود دارد به افراد سازمان کمک میشود تا
هریک از این هوشها را تقویت کرده تا درنهایت از آنها در
جهت منافع سازمان استفاده شود .به هر حال گفتن این نکته
ضروری به نظر میرسد که حتی با توجه به بررسیهای انجام
شده و مشخص شدن رابطه هوشهای چندگانه و تفکر
استراتژیک نمیتوان برای ایجاد تفکراستراتژیک در سازمانها
تنها به استخدام افرادی که دارای تواناییهای باال در هوشهای
مرتبط با قدرت تفکر استراتژیک هستند بسنده نمود ،بلکه
شرایط و عوامل متعدد دیگری نیز هستند که باید به آنها توجه
نمود ،و در نهایت تعامل این عوامل است که به ایجاد این
مزیت در سازمان ها بویژه نظام تعلیم و تربیت یاری میرساند.

رد میشود .در نتیجه بین هوش حرکتی/جسمانی و
فرض
قدرت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران دوره متوسطه
شهرستان مانه و سملقان رابطه معناداری وجود ندارد.
آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم به بررسی رابطه بین هوش بصری/فضائی و
قدرت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران دوره متوسطه
شهرستان مانه و سملقان میپردازد که به منظور آزمون ،این
فرضیه به صورت فرضیههای آماری( ،نشان دهنده ادعا) و
(نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل میشود.
جدول ( :)1نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای
فرضیهی سوم
متغیر
فرضیهی
سوم

هوش
بصری/فضائی

تفکراستراتژیک
همبستگی

2/112

سطح
معناداری

2/211

حجم
نمونه
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جدول باال نشان میدهد که همبستگی بین هوش
بصری/فضائی با تفکراستراتژیک مدیران و دبیران برابر با
 2/112میباشد و با توجه به سطح معناداری برآورد شده که
برابر  2/211در سطح اطمینان  2/91درصد میتوان ادعا کرد که
فرض صفر پذیرفته و نقیض آن رد میگردد ،یعنی فرض
رد میشود .در نتیجه بین هوش بصری/فضائی و قدرت تفکر
استراتژیک مدیران و دبیران دوره متوسطه شهرستان مانه و
سملقان رابطه معناداری وجود ندارد.

با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش میتوان چنین
نتیجه گرفت که:بین هوشهای چندگانه و مهارت تفکر
استراتژیک مدیران و دبیران دوره متوسطه شهرستان مانه و
سملقان رابطه مستقیم ،مثبت و معناداری وجود دارد.

نتیجه گیری
هوش چندگانه به عنوان یک نظریه علمی جدید توانسته
است تا حد زیادی در ابعاد گوناگون علوم رفتاری و
روانشناسی و در چند سال اخیر در مدیریت نفوذ و تاثیر
گذاری پیدا نماید .بطوریکه بسیاری از پرسش های بی پاسخ
گذشته در حوزه مدیریت ،به پشتوانه این نظریه قابل حل شده
است.برای نمونه تا چند سال قبل ،انتخاب و انتصاب مدیران
جدید تنها از طریق سابقه و میزان دانش مرتبط با حوزه
مدیریتی مورد نظر امکان پذیر تفکراستراتژیک و هوش دو
ویژگی برتری هستند که در هر یک از اعضای سازمان نهفته
است طبق نظر ماری آن گلین هوش چندگانه ،نتیجه اجتماعی
هوش فردی است و خاستگاه آن همچون تفکراستراتژیک ذهن
است بنابراین ارتباط دو متغیر هوش چندگانه و
تفکراستراتژیک را میتوان در منشا و خاستگاه آنها دانست
هوش چندگانه دامنه وسیعی از فعالیتهای مدیریتی در رابطه
با تفکراستراتژیک ،توسعه سازمانی و استراتژیها و برتری
اجرایی را در بر میگیرد و منجر به صرفهجویی در زمان و
منابع در سازمان میگردد ،این دو ویژگی در سلولهای سازمانی

فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از «بین هوش های
چندگانه (هاوارد گاردنر) و مهارت تفکر استراتژیک مدیران و
دبیران دوره متوسطه شهرستان مانه و سملقان رابطه معناداری
وجود دارد» که فرضیهی مذکور با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون مورد تأیید قرار گرفت .همبستگی بین هوش های
چندگانه (هاوارد گاردنر) و مهارت تفکر استراتژیک مدیران و
دبیران برابر با  2/192میباشد .از طرفی با توجه به سطح
معنیداری برآورد شده که برابر  2/288میباشد ،در نتیجه بین
هوشهای چندگانه (هاوارد گاردنر) و مهارت تفکر استراتژیک
مدیران و دبیران دوره متوسطه شهرستان مانه و سملقان رابطه
معناداری وجود دارد .یعنی هوش چندگانه در ایجاد و ارتقاء
تفکراستراتژیک سازمانی اهمیت بسزایی دارد و با ارتقاء هوش
چندگانه ،تفکراستراتژیک نیز ارتقاء مییابد.
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برابر با  2/191میباشد .درنتیجه بین هوش حرکتی/جسمانی و
قدرت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران دوره متوسطه
شهرستان مانه و سملقان رابطه معناداری وجود ندارد .نتیجه این
فرضیه با پژوهش های لیال صادقی ( )1831نادر قلی قورچیان
و همکارانش در سال  1892قابل تایید است.

از جمله تحقیقاتی که میتوان به آن اشاره نمود تحقیقی
است که در دانشگاه ،دیاکین استرالیا ،توسط فیونا گریتز انجام
شده است ،اشاره نمود در این تحقیق به بررسی رابطه سطح
تفکراستراتژیک در بین کارمندان سازمان و هوش مدیران سطح
باالی شرکت پرداخته است .پس از انجام تحقیق مشخص شد
بین این دو رابطه مستقیمی وجود دارد و اینطور عنوان شده
است که در سازمانهایی که سطح تفکر استراتژیک کارمندان باال
میباشد مدیران هم از هوش در سطح باالیی برخوردار هستند
(گریتز .)2222 ،همچنین نتایج این پژوهش با پژوهش کمپل
( ،)1999رنجبری و همکاران ( ،)1892فخیمی آذر و نوروزی
( ،)1892نصیری و همکاران ،قورچیان و همکاران (،)1892
حامدیان ( ،)1892زمانی ( ،)1892نیرو وهمکارن (،)1839
مطلب زاده و منوچهری ( ،)1833رضایی ( ،)1833صادقی
( ،)1831حسینی ( ،)1831محمدیان ( ،)1831رباطی (،)1831
هاشمی و همکاران ( ،)1831شریفی ( ،)1839فیض آبادی
( ،)1838هاشمی ( ،)1838فرجامی ( ،)1831بالغی زاده
( )1831قابل تایید است .یعنی هوش چندگانه در ایجاد و
ارتقاء تفکراستراتژیک سازمانی اهمیت بسزایی دارد و با ارتقاء
هوش چندگانه ،تفکراستراتژیک نیز ارتقاء مییابد.

فرضیه سوم تحقیق عبارت است از«بین هوش
بصری/فضائی و قدرت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران دوره
متوسطه شهرستان مانه و سملقان رابطه معناداری وجود دارد»
که فرضیهی مذکور با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد
تأیید قرار گرفت .با توجه به همبستگی ( )2/112بین هوش
بصری/فضائی و قدرت تفکر استراتژیک مدیران و سطح
معنیداری برآورد شده که برابر  2/211میباشد ،بین هوش
بصری/فضائی و قدرت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران دوره
متوسطه شهرستان مانه و سملقان رابطه معناداری وجود ندارد.
نتیجه این فرضیه با پژوهش صالحه حامدیان ( ،)1892دکتر
خلیل مطلب زاده و مریم منوچهری ( )1833قابل تایید است.

پیشنهادات کاربردی

فرضیه اول تحقیق عبارت است از« بین هوش میان فردی و
قدرت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران دوره متوسطه
شهرستان مانه و سملقان رابطه معناداری وجود دارد» که
فرضیهی مذکور با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد
تأیید قرار گرفت .با توجه به سطح معنیداری 2/222برآورد
شده ،همبستگی بین هوش میان فردی و قدرت تفکر
استراتژیک مدیران و دبیران برابر با 2/298میباشد .درنتیجه
بین هوش میان فردی و قدرت تفکر استراتژیک مدیران و
دبیران دوره متوسطه مدیران و دبیران شهرستان مانه و سملقان
رابطه معناداری وجود دارد .بر اساس پژوهشهای انجام شده
(ساروفین: 1999 ،ویلسون :2229 ،هافمن و دیگران 2221 ،و
شال )2223 ،معموال در مدیران موفق هوش میان فردی
بصورت بارز در سطح بسیار باالیی قرار دارد .همچنین نتایج
این تحقیق نشان داد در مدیران و دبیران مورد پژوهش هوش
میان فردی در سطح بسیار باالیی قرار دارد.و بین هوش میان
فردی و قدرت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران دوره متوسطه
مدیران ودبیران شهرستان مانه و سملقان رابطه معناداری وجود
دارد .نتیجه این فرضیه با پژوهش رنجبری و همکاران ()1892
و دکتر فخیمی آذر و نوروزی ( ،)1892دکتر فخرالسادات
نصیری و همکاران ( ،)1892صالحه حامدیان ( )1892لیال
صادقی ( ،)1831محمدیان ( )1831قابل تایید است.

-

با توجه به تحوالت شگرفی که در هزاره سوم بر نظام تعلیم
و تربیت تحمیل شده است ،ضروری است در انتخاب و
انتصاب مدیران و دبیران از متغیرهای جدیدتری از قبیل
هوش چندگانه بهره برد.



ایجاد بسترهای الزم برای افزایش و تقویت هوشهای
چندگانه و در نتیجه تفکراستراتژیک مدیران و سوق دادن
آنان به سمت بهره گیری از تفکر استراتژیک



برخی از انواع هوش ها در افراد مختلف در سنین کودکی
تقویت و بهبود مییابد ،اما برخی از آن ها را میتوان حتی
در میانسالی و بزرگسالی هم تقویت نمود (ازقبیل هوش
درون فردی و میان فردی) .البته شاید این تقویت در سنین
کودکی آسانتر باشد اما یادگیری و آموزش در هیچ سنی
غیر ممکن نمیباشد .در واقع تاکنون نظریه ای مطرح نشده
است که حدود زمانی برای یادگیری تعیین نموده باشد.به
بیان دیگر تنها با مرگ انسان یادگیری وی خواهد مرد.
بنابراین ضروری است برنامه ریزان و مدیران ارشد اسالمی
در زمینه هوشهای چند گانه مدیران و کارکنان از جمله
هوشهای درون فردی ،میان فردی و هوش کالمی ،اقدام به
تدوین برنامه ریزیهای الزم نمایند.

 تدوین استراتژی تقویت هوش چندگانه در سطوح مختلف
سازمانی مدارس ،در مجموع موجب تبدیل مدارس به یک
سازمان یادگیرنده خواهد شد .لذا ضروری است از طریق
یک برنامه کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت در جهت
تحقق چنین مهمی گام های علمی و عملی برداشت.

فرضیه دوم تحقیق عبارت از است«بین هوش
حرکتی/جسمانی و قدرت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران
دوره متوسطه شهرستان مانه و سملقان رابطه معناداری وجود
دارد» که فرضیهی مذکور با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون مورد تأیید قرار گرفت .با توجه به سطح معنیداری
برآورد شده که برابر  2/121میباشد ،همبستگی بین هوش
حرکتی/جسمانی و قدرت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران

 ضروری است تدوین برنامههای درسی دانشگاهها و مراکز
تربیت معلم و آموزشهای ضمن خدمت مدیران و دبیران
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مدارس مبتنی بر نظریه هوش چندگانه با در نظر گرفتن
 نوع مشاغل و سطح یادگیری دبیران و مدیران، جنسیت،سن
.باشد
 کنفرانسها و کارگاههای آموزشی،برگزاری سمینارها- 
جهت تبیین و گسترش مفهوم هوش چندگانه در سازمان
آموزش و پرورش
 سنجش و ارزیابی سطح هوش چندگانه مدیران و دبیران
در جهت ارتقاء و تغییر وضعیت شغلیشان بر اساس نوع
 با توجه به نتایج بدست آمده می توان.هوش چندگانه
این پیشنهاد را به سازمانها ارائه داد که به منظور تجهیز
سازمان به مزیت کلیدی قرن بیست و یکم که همانا
 مدیرانی را در سازمان خود،داشتن تفکر استراتژیک است
به کار گیرند که در هریک از این هوشها از توانایی
.بیشتری برخوردار باشند
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