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 ندو کار تیم ملی ایرانمقایسه هوش چند گانه دختران وپسران تکوا
 .مینامددزاده2دکتر لقمان کشاورز .1

 .دانشیار  گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نورتهران1

 .دانش اموخته کارشناسی ارشد  مدیریت ورزشی2 
 

د. بدون تردید تکواندو ایران از رشته های پرطرفدار ورزشی کشور است که برای موفقیت، در آن عوامل بسیاری تاثیرگذار هستنمقدمه:
های جسمی، روحی و فنی عوامل دیگری مانند ¬برای موفقیت در عرصه های بین المللی در این رشته ورزشی عاو بر داشتن توانمندی

هوش به ویژه هوش چندگانه نیز در آن موثر هستند. هوش به عنوان یکی از وجوه قابل توجه در سازش یافتگی انسان با  محیط و از 
ر تفاوت افراد بشر با یکدیگر به شمار می آید. اما یکی از هوش هایی که بر موفقت ورزشکاران تاثیر بسزایی دارد، هوش عوامل مهم د

چندگانه می باشد. در این راستا به توجه به این که پژوهشی موضوع هوش چندگانه را در ورزشکاران تیم ملی تکواندو مورد مطالعه قرار 
صدد است به این سئوال پاسخ دهد کههوش چند گانه دختران و پسران تکواندو کار تیم ملی ایران در چه نداده است، پژوهش حاضر در 

 سطحی قرار دارد و چه تفاوتی بین سطح هوش چندگانه آنها آنها وجود دارد؟.

 
د که همه آنهابه طور کل نفر بو 125جامعه آماری تحقیق حاضراعضای تیم ملی تکواندوی آقایان وبانوان کشور به تعداد روش شناسی:

استفاده شده ( 2223هوش چندگانه گاردنر ) ¬شماربرای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش ازپرسشنامه
تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی و  15است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تایید 

اسمیر نف تی –/محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی. ازجمله کلمو گروف 312ا آلفای کرونباخ ب
 استفاده شد.  SPSS تک نمونه ای و تی مستقل با کمک نرم افزار

 
سط و پسران تکواندوکار تیم ملی نتایج پژوهش نشان داد سطح هوش چندگانه دختران تیم ملی تکواندو در سطح متونتیجه گیری:

ایران در سطح مطلوب قرار دارد. همچنین بین سطح هوش چندگانه دختران و پسران تیم ملی تکوانو ایران تفاوت آماری معناداری وجود 
های  اری کاسدارد.از آنجا که بین سطح هوش چندگانه دختران و پسران تیم ملی تکواندو ایران تفاوت آماری معنادری وجود دارد برگز

شود.همچنینانتقال تجارب موجوددر  آموزشی هوش چند گانه به منظور بهبود سطح هوش چندگانه دختران تکواندو کار توصیه می
 گردد. تکواندو پسران به بخش دختران با حفظ ارزشهای اسامی و فرهنگ ایرانی به منظور افزایش سطح هوش چندگانه آنها توصیه می

 چندگانه،  تکواندو، مسابقات بین المللی، تیم ملی هوشواژگان کلیدی:

 منابع:
مجله روانشناسی، «. بررسی  رابطه هوش هشتگانه گاردنر با انتخاب رشته تحصیلی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان» هاشمی،ویدا؛بهرامی،هادی و کریمی،یوسف..1

 .245-234: 1335، 3، شماره  12دوره  

 
مطالعات مدیریت «. تعیین نیم رخ شاخص های استعدادیابی در رشتۀ تکواندو )زنان( ایران»محمد رضا؛ طاهری، مرتضی و همکاران . .عرب عامری، الهه؛ دهخدا، 2

 24 -32: 1312، 12ورزشی،شماره 

 .32: 3،1344نشریه ی بنابهتعریف،شمارة«. هوش چیست؟» پور، بهرام.  ، جال و صالحصدق .بامدادى3

 
 .52،شماره1311حرکت تابستان«. جسمانی باموفقیت ورزشی درورزشکاران حرفه ای ونیمه حرفه ای شهرشیراز-رابطه هوش حرکتی ».حق نگهدار، مصطفی. 3

 
مه مدیریت و توسعه لمللی«. فصلناابینیهاادیدان در رویران ابانووی نداتیمملیتکویعضاد اعملکرو مانیزساس سترابطۀرا»ا. ند، قیاثوند.کشاورز،لقمان و 5

 133:  1313بهار و تابستان  1مارهورزش،ش
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