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 چكیده 
)هنری و غیر هنری( بر هوش و عملکرد تحصیلی درس علوم اجتماعی  رو تأثیر نوع فیلم هدف پژوهش پیش

است  سنندج شهر دبیرستان پسر آموزان دانش کلیه پژوهش این آماری آموزان مقطع متوسطه است. جامعهدانش
 انتخاب آماری نمونه برای« علوم اجتماعی»نفری در درس  20دسترس سه کالس  در گیری نمونه از استفاده با که

 جایگزین گواه و 2 آزمایش ،1آزمایش گروه سه در تصادفی صورت به آموزاندانش گروه سه که ترتیب بدین .شدند

ترتیب که  بدین .آزمون با گروه گواه است آزمون ـ پس طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش .شدند

های هنری، فیلم 1صورت تصادفی در سه گروه آزمایش و گواه گماشته شدند. به گروه آزمایش  آموزان بهدانش
های غیر هنری نشان داده شد و گروه گواه هیچ فیلمی را مشاهده نکردند. اطالعات از طریق فیلم 2گروه آزمایش 

ها  تحلیل داده آوری شد. برای تجزیه و و عملکرد تحصیلی جمع های هنجار شده؛ هوش چندگانه گاردنرپرسشنامه
 افزار از آمار توصیفی؛ میانگین، انحراف استاندارد و آمار استنباطی؛ مدل تحلیل کواریانس چند متغیره با نرم

بر هوش بین فردی، هوش درون فردی و عملکرد  نتایج پژوهش نشان داد که نوع فیلم استفاده شد. اس اس پی اس
که  1آموزان گروه آزمایش ترتیب دانش آموزان تأثیر معناداری دارد؛ بدینتحصیلی درس علوم اجتماعی دانش

ده هآموزان گروه گواه که هیچ فیلمی مشا های هنری را همراه با تدریس مشاهده کردند، به نسبت دانش فیلم
مشاهده کردند، عملکرد بهتری در هوش بین های غیر هنری را همراه تدریس که  فیلم 2نکردند و گروه آزمایش 

 فردی، درون فردی و عملکرد تحصیلی داشتند.
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 . مقدمه1

، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی 1های مهم در تحقیقات آموزشی یکی از زمینه
تواند بیانگر بازده مناسب یا  یادگیرندگان در مقاطع مختلف تحصیلی است که به نوعی می

تربیت از دیر باز به و   شناسان و متخصصان تعلیم نامناسب نظام آموزشی نیز تلقی شود. روان
آموزان و دانشجویان در  بررسی عوامل انگیزشی و شناختی مؤثر در یادگیری و عملکرد دانش

( 1994) 2دمبو (.Linenbrink & Pintrich, 2002: 16) اندهای مختلف درسی توجه کرده حوزه
 نظام یكد. دههای یادگیری را تحت تأثیر قرار میهای فردی موقعیت کند که تفاوت اشاره می

 تدریس کامالً و یادگیری فرایند که آن مگر آورد به وجود توانرا نمی و کارآمد مؤثر تربیتی

 و وسیع گسترده بسیار تدریس  یادگیری ـ بر مؤثر عوامل آنجا که شود. از فهمیده و شناخته

 مهم آموزشی سیستم در موجود هایو نارسایی مشکالت رفع در عوامل این باشد، شناسایی می

 (.1386: به نقل از پارسا، 1974، 3رسد )اسکینر به نظر می
های جدید آموزش، استفاده از فیلم در آموزش مواد درسی است. در آموزش مواد یکی از روش

توان از ظرفیت فیلم برای یادگیری انواع مختلف دروس بهره درسی، متناسب با هر درس می
به عنوان درسی که متأثر از مسائل اجتماعی و فردی گرفت. در این زمینه درس علوم اجتماعی 

هایی با مضمون اجتماعی ـ فردی است تا بر عملکرد فردی، گیری از فیلم است، مستلزم بهره
رسد که آموزش آموزان تأثیر بگذارد. برای این منظور به نظر میرفتاری، تحصیل و ذهنی دانش

 ضروری باشد. های نوین تدریس به وسیله سینمای هنری در روش
های متنوعی در این حوزه پدید آمد. در دسامبر رفته فیلم با پیدایش سینما و گسترش آن رفته

« گران کافه»یر نخستین نمایش عمومی تصویر متحرک را روی پرده ( برادران لومی1895)
بحث  (. در ابتدای پیدایش این حرفه عموما478: 1377، 4پاریس برگزار کردند )بوردول، تامسون

ای از منتقدان سینما اعتقاد داشتند که سینما به بر سر هنری یا غیرهنری بودن سینما بود. عده
پردازانی مانند آید. در مقابل، نظریهپردازد و هنر به حساب نمیبازتولید مکانیکی جهان خارج می

د مکانیکی جهان خارج رودلف آرنهایم به دفاع از سینما پرداختند و با بیان اینکه سینما به بازتولی
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گیری از فنونی مانند استفاده از قاب، نورپردازی، پردازد، اعتقاد داشتند که سینما با بهرهنمی
 آید. پردازی و ...، هنری مستقل به حساب می صحنه

دهند و در نتیجه ما مان با سایرین آگاهی میمان و روابط جمعیآثار هنری به ما دربارة جهان
شناسی موفق، از احساس و افکار ما به کنیم. آثار به لحاظ زیباییارزیابی می« قموف»آنها را 

گیرند. بخشند و فهم ما را به چالش میهای ادراک ما را وسعت میبرند که افقطریقی بهره می
وار تکثیر ایم تکرار یا کلیشهآثار به لحاظ زیباشناختی ناموفق، دیدگاهی را که ما از قبل داشته

 (.244: 1387، 1دهند )هرینگتونگرایانه ارجاع مینند، یا به جهان به طرزی شدیداً واقعکمی
 2ان دیوییـها مورد بحث بوده است. جرنـری برای قـاط بین احساس، ساخت و یادگیـارتب 

داند. در این تعریف احساس می« احساس معنا و شادی به آنچه انجام شده است»(، هنر را 1977)
شوند. ارتباط مستقیمی بین موسیقی، ذهن و احساس وجود دارد. تحقیقات هنر یکی می و معنا در

دهد که احساسات نسبت به یادگیری و تغییرات جسمانی ان میـز نشـاخیر بر روی عملکرد مغ
( 1983) 3رـوارد گاردنـ(. هDamasio, 1994ی در فعال کردن مغز و یادگیری دارد )ـنقش مهم

های ر، به نسبت روشـریق هنـوزان از طـآموزش دانشـری و آمـیادگی د کهـکناره میـاش
ری ـی مهم در یادگیـر را عاملـرده، هنـوم گستـری دارد. وی در مفهـی بیشتـی کارایـسنت
 (.37: 1391بیگی، داند )به نقل از خلیل می

خوانده  خصلت اساسی آثار هنری، زیبایی آنهاست. کانت حکم به زیبایی شیء را حکم ذوقی
(. حکم ذوقی متضمن این معنی است که عینی که زیبا نامیده 361: 1387، 4است )کاپلستون

شود، بدون اینکه ارتباطی با میل و قوه شهوانی داشته باشد، موجب رضایت است، ]در حقیقت[ می
حکم ذوقی مستلزم این است که صورت شیء فقط به عنوان عین متعلق تامل، و بدون هیچ 

(. به اعتقاد 362: 1387ی با میل و شهوت، مطبوع و رضایت بخش باشد )کاپلستون، ارابطه
مند است و به پرورش قوای ذهنی برای کانت، هنر زیبا نحوه تصوری است که فی نفسه غایت

شناختی را (. در حقیقت تجربه زیبایی241: 1388، 5رساند )کانت ارتباط اجتماعی یاری می

 

1. Harington 

2. John Dewey 

3. Gardner 

4. Capleston 

5. Kant 



  مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ║ 38

║ 
ل 

سا
هل

 چ
رة

ما
 ش

م،
ست

بی
  

ز 
ایی

، پ
تم

هف
و 

13
98

 

منتقل کرد، بلکه باید در این تجربه حضور داشت و با جسم و قوای  توان از طریق کلمات نمی
 (.Buck- Morss, 2005: 293)ذهنی ارتباط برقرار کرد 

   ایجاد حس زیبایی بدون رابطه با میل و شهوت  بر ایجاد حس زیبایی ـ آثار هنری عالوه
طریقه تجربه کردن شوند، چراکه آثار هنری باعث درگیر شدن فکر در موضوعات گوناگون می
توان گفت (. می244: 1387شود )هرینگتون، غیر از تجربیاتی که ما از قبل داریم را موجب می

روح آثار هنری با حلول و جسمانیت بخشیدن به موضوعات، مولد تغییر در اجتماعند. در حقیقت 
 (.89: 1387، 1رود )مورابیهنر در حرکت واقعی تاریخ شریك است و به راه روشنگری می

های دلیل نیروی خالقیت و ابداع، قادر است به طرح پرسش به اعتقاد گانس هنر واال به 
از آن محروم است. هنر فاخر  ایتودهاجتماعی، سیاسی و فلسفی عمیقی بپردازد، چیزی که هنر 

تواند چندین الیه معنایی را در خود جای دهد. مند است که میاز این ویژگی و استعداد بهره
(Shusterman, 200: 171)پی اصیل و ماندگار درهای پی. در حالی که هنر واال مملو از خالقیت

 (.220: 1387فر، ای سروکار دارد )شایگانای با موضوعات تکراری و کلیشهاست؛ هنر توده
دهد و ذهن تماشاگر را گذارد، به آنها شکل میبه نظر ایزنشتاین هنر واال مناظر را کنار می 

ها با تناقضات تحریك کننده به سوی مفاهیم روشنفکرانه دقیق ناشی از تصادم پویای وضعیت
 ایتودهبر این باور است که هنر  2(. در این راستا پیر بوردیو165: 1379برد )والدمن، پیش می

ته اجتماعی برای مبارزات سیاسی و کردن نیروهای نهف« خنثی»چیزی جز ابزاری برای 
هنر »کند که: (. آدورنو نیز تأکید می220: 1387فر، های اجتماعی نیست )شایگانگیری جهت

آالت دستیابی وسیله دستیابی به هدفی نیست؛  هنر اعتراضی به فروکاستن صرف زندگی به ابزار
بیگانگی، مادیت درآمده، از خود های به تجربهبه هدف است. هنر اعتراضی به ابزاری کردن ارزش

 (. 250: 1387)هرینگتون، « و منفعت طلبی است
های تأمل در عنوان هنر هفتم به یکی از مهمترین عرصه از میان هفت هنر اصلی، سینما به

سینما هنر معاصر »گوید گونه که دلوز می باب واقعیت اجتماعی بدل گشته است. همان
(. سینما شکلی از هنر و در عین حال رسانه ارتباط 130: 1389پناه، )ارمکی، خالق« هاست توده

جمعی است. جمع این دو ویژگی در میان هنرها منحصر به سینماست. سینما به عنوان هنر، 
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کند و نیز به عنوان رسانه خصوصیات منحصر به فردی دارد که آن را از سایر هنرها متمایز می
ها تمایز بخشیده است ارد که آن را در میان سایر رسانهارتباط جمعی، ویژگی هنری بودن د

 (.29: 1391)راودراد، 
دیگر  را، همچون آن که ایاندازه به رود؛می شمار به حاضر عصر هنرهای مؤثرترین از سینما

دانند )بدوی، قهی، اجتماعی مؤثر می هایگروه در ایجاد شده تغییرات همگانی، در های رسانه
 را دیگری به گشتن بدل و خود از رفتن (. سینما]ی هنری[ امکان فراتر1 :1390میرخانی، 

 اجتماعی واقعیت فراسوهای به را ما سازد، گاهیمی تر فعال و فعال را اجتماعی دهد. تخیل می

( و در جای 146: 1389پناه، )ارمکی، خالقسازد می بدل «گرکوچ»به  را ما نقطه یك برد، درمی
 جنگ. دیگر به فرمانده 

 و یریرگجهان، د در کاوش برای واسطه تریندسترس در و مهمترین سینما امروزه

در (. 131: 1389پناه، )ارمکی، خالقاست ل تخی و انسانی، خاطره ساتحساا و عواطف برانگیختن
 معنی است بدین امر این. است استقالل دارای که است تفکر از فرمیی هنری حقیقت سینما

بر  (.Marti, 2003: 94) پردازدمی جهان باب در به تأمل تصاویرش طریق از سینمای هنری که
سینمای هنری قدرت تجسم افراد در رابطه با وجود اشکال مختلف توان گفت که  این اساس می

برد و به این ترتیب جهانی متفاوت با جهان حاضر )و تفکر و زندگی در جهان بیرونی را باال می
دلیل  کند. این در حالی است که سینمای غیر هنری به آنان مجسم میروزمره( را در تفکر 

گیری تفکر انتقادی در ذهن مخاطبان های روزمره، مانع از شکل ای بودن و تکرار کلیشه توده
کند. این نوع وسیله ذهنیات و رفتار روزمره و عادی مخاطبانش را تقویت می شود و بدینمی

 طلبد.ابط جامعه درگیری فکری باالیی را نمیسینما با طبیعی جلوه دادن رو
توسعه و پیشرفت هر کشوری از خالل تغییر یا اصالح نظام اجتماعی، سیاسی و غیره آن به 

گیری تفکر انتقادی و خارج از زندگی روزمره وجود آمده است و اصالح این امور جز از راه شکل
عنوان  های جمعی بهگاه( و رسانهتوان از آموزش )مدرسه و دانشممکن نیست. امروزه می

( 2011مهمترین نهادهایی که توان اصالح یا تغییر تفکر افراد را دارند، اشاره کرد. از نظر گاردنر )
دهی شده آموز سازمانآن دانش 1های آموزشی مطابق هوش و سبك یادگیریزمانی که فعالیت
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ر که ممکن است باید از رویکردهای تواند یاد بگیرد. معلمان هر قد آموزی میهر دانش ؛باشد
 آموزان را فعال کنند.آموزشی متفاوتی استفاده کنند تا به این وسیله تفکر خالقانه و انتقادی دانش

توان با استفاده از آن به تغییر یا اصالح تفکر افراد جامعه پرداخت، هایی که مییکی از زمینه
توان با آموزش نوجوانانی که به این زمینه میاستفاده از سینمای هنری در آموزش است. در 

اصالح یا تغییر   شود ـعنوان سرمایه و آینده هر کشوری از آنان یاد می که به  روند، ـمدرسه می
جامعه را تسریع بخشید. درس علوم اجتماعی دانش آموزان در همین راستا با اهداف اصالح یا 

آموزان با سازوکارهای جامعه و اصول س دانشتغییر جامعه متناسب است. چراکه در این در
تواند آنان را با آموزان به مسائل اجتماعی میشوند. حساس کردن دانشاساسی آن آشنا می

مسائل و مشکالت جامعه بیشتر آشنا کند و در نتیجه روند تغییرات و اصالحات اجتماعی را 
جامعه، مسائل  ةآموزان درباره دانشتسریع بخشد. در این رابطه تغییر و اصالح ذهنیت و دیدگا

تواند منجر به بهبود کلی وضعیت اجتماعی و رفتاری اجتماعی و رفتارهای اجتماعی می
دوم  ةاول و به اصالح جامعه در درج ةآموزان در سطح مدرسه و محیط بیرونی در درج دانش

ا بهبود یادگیری اجتماعی آموزان برسد که تغییر رفتار دانشمنجر شود. در این رابطه به نظر می
 آموزان در دروس مدرسه مرتبط باشد.  دانش

های هنر و غیر هنری تحت آموزان و اصالح آن به واسطه اثرگذاری فیلمتغییر رفتار دانش
رسد هوش درون فردی و هوش بین فردی تأثیر عوامل مختلفی است. در این زمینه به نظر می

گذارند. آموزان تأثیر میشند که بر عملکرد اجتماعی دانشآموزان از مهمترین عواملی با دانش
هوش درون فردی به عواطف، احساسات و هیجانات فرد مرتبط است. این هوش به آگاهی فرد از 

های درونی خود، یعنی دسترسی به احساسات و هیجانات و توانایی متمایز کردن این جنبه
وش بین فردی ـه (.Gardner, 2006: 17)هیجانات جهت درک و هدایت رفتار شخصی است 

های گوناگون رفتار آنها اشاره دارد به توانایی برقراری ارتباط با دیگران و تشخیص جنبه
(Gardner, 2006: 18.) تواند بر هوش درون رسد که نوع فیلم میدر این زمینه به نظر می

توان گفت رو می شد. از اینآموزان اثرگذار بافردی، هوش برون فردی و عملکرد تحصیلی دانش
آموزان، باعث بهتر یا بدتر فردی دانشفردی و برونگذاری بر هوش درونتواند با اثرسینما می

های هنری و آموزان شود. در این راستا هدف این پژوهش تأثیر فیلمشدن عملکرد دانش
آموزان اعی دانشفردی و عملکرد تحصیلی درس علوم اجتم فردی و درون غیرهنری بر هوش بین

 است.
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 . مباني نظري2

هایی است که براساس آن ( ازجمله نظریه1986) 1تئوری یادگیری باندورا؛ ايیادگیري مشاهده
ها های هنری و غیر هنری تحت تأثیر این فیلمآموزان با مشاهده فیلم توان گفت که دانشمی

مشاهده نوع فیلم رفتارها، تفکرات و آموزان با گیرند. در فرایند یادگیری، دانشقرار می
سازی برخی از سپارند و به شبیهها و فضای داشتان فیلم را به ذهن میبازخوردهای شخصیت

سازی رفتار، تفکرات و اصول پردازند و در ادامه با شبیه های مشاهده شده میهای فیلمجنبه
های مختلفی در فرد کل مهارتهای هنری و غیرهنری، این اصول به شاجتماعی موجود در فیلم

کند. از های یادگیری شده به صورت رفتار شکل بیرونی پیدا مییابد و در نهایت مهارتظهور می
های هنری و غیر هنری چه تواند توضیح مناسبی برای این امر باشد که فیلمرو این تئوری می این

فردی و عملکرد تحصیلی  توانند در درجة اول بر هوش درون فردی و برونتأثیراتی می
آموزان را آموزان داشته باشند و در درجة دوم تأثیرات آن بر رفتار بیرونی و اجتماعی دانش دانش

 کند.روشن می
ای است. این تئوری توضیح ( مبتنی بر یادگیری مشاهده1986یادگیری اجتماعی باندورا )

تأثیرات زیست محیطی است. در نظریه دهد که یادگیری تعاملی پیوسته بین شناخت، رفتار و می
آموزان باید به عناصر مرتبط در محیط یادگیری توجه داشته ای باندورا دانشیادگیری مشاهده

آمده از محیط، باید توانایی تبدیل سازی و انتقال اطالعات بدستباشند. همچنین برای ذخیره
( نظریة باندورا را در یك مدل 1997) 2زیمرمنو مفاهیم ذهنی به رفتار را داشته باشد. شانك 

دهد؛ مشاهده، تقلید، این مدل یادگیری در چهار مرحله رخ می براساسکنند. شنتاختی تشریح می
خود کنترلی و خودتنظیمی. مشاهده نخستین گام در این مدل شناختی است، سپس یادگیرنده به 

یادگیری را به صورت یك مهارت درونی پردازد. در مرحله سوم یادگیرنده، شرایط سازی می شبیه
( 1986شود. باندورا )آورد و در نهایت این مدل شناختی به صورت رفتاری در فرد ظاهر میدر می

 کند که مهمترین عامل در مرحله مشاهده، تمرکز است. اشاره می

راد ( تئوری هوش چندگانه را طراحی کرد. وی در بتدا معتقد بود که اف1983گاردنر )؛ هوش
اش در این ( نظریه1999معمولی دارای هفت نوع مستقل و مجزا از هوش هستند. او در سال )

 

1. Bandura 

2. Shank and Zimmerman 
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( 2011گاردنر )(. Gardner, 1999: 64)زمینه را ویرایش کرد و هوش طبیعی را به آن افزود 
هوش اطالعاتی است که می تواند در یك محیط فرهنگی »کند: هوش را به این گونه تعریف می

له یا خلق محصوالتی که در یك فرهنگ ارزشمند هستند فعال شود. این تغییر أسجهت حل م
ها چیزهایی نیستند که بتوانند شود که هوشکوچك در واژه مهم است زیرا در اینجا عنوان می

های یك شمرده یا دیده شوند آنها توانشی هستند که فعال خواهند شد و بستگی به ارزش
بر طبق نظریه گاردنر ظرفیت هوشی انسان یك  (.Gardner, 2011: 38)« فرهنگ ویژه دارند

سازد تا مشکالت واقعی را گیرد که افراد را قادر می له را دربر میأسری از مهارت های حل مس
های جدیدی را برای افراد متفاوت های چندگانه شیوه که با آنها روبروست حل کند. نظریه هوش

هایی که مناسب آنهاست وهـهایی را برای یادگیری از شیفرصتکند تا اینکه آنها فراهم می
ری ـوزش اهمیت بیشتـرده است که در آمـگذاری ک هایی را پایهوهـبدست آورند. این نظریه شی

 شان دست پیدا کنندهایی را به افراد ارائه دهند تا به آموزشدهند و قادرند جایگزین به فرد می

(Serdar, 2007: 23.) های متعددی صورت موزانی که یادگیری آنها از طریق هوشآدانش
های چندگانه گاردنر افراد را قادر شود. هوشگیرد، اطالعات یادگرفته شده آنها پایدارتر می می
کید أها تدر بسیاری از پژوهش(. Al-balhan, 2006: 93)سازد تا آموزش بهتری داشته باشند می

های چندگانه به آنها در درک اند که هوشوالدین گزارش کردهشده است که هم معلمان و هم 
های حمایت از این  تری از شیوههای ذهن کودکان و همچنین درک دقیقتر از پتانسیلدقیق

حاجی (، 1388نتایج بررسی پاشا شریفی ) (.Chan, 2004: 38) ها کمك کرده استظرفیت
( حاکی از این بود که میان انواع 1385ران )(،  هاشمی و همکا1383)زاده  بالغی، نژاد حسین
های چندگانه و میانگین دروس تخصصی رشته های تحصیلی همبستگی وجود دارد. هوش

های چندگانه هوش براساسا ه  ی که میزان قابل توجهی از پیشرفت تحصیلی این رشتهطور به
یك ماهیت یا موجودیت  گاردنر هوش را نه به عنوان مرتبط با رشته تحصیلی قابل تبیین است.

هشت  (.Gardner, 2008)کند  ساده، بلکه به عنوان هشت هوش مستقل و اساسی توصیف می
 مؤلفه هوشی در تئوری هوش چندگانه گاردنر عبارتند از: 

هوش زبانی ـ کالمی با کاربرد زبان در ارتباط است. برای مثال شعرا  ؛1هوش زباني ـ كالمي
کنند و نسبت به صدا، های ظریف بین لغات را درک میاند و تفاوتنسبت به معانی لغات حساس

 

1. Verbal-linguistic 
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های زبان تواند مرکز عملیك شاعر می در واقعها، آهنگ صدا و وزن لغات حساس هستند. ریتم
تواند به عنوان فردی مستعد در حوزه هوش ای درک کند، پس یك شاعر میرا به صورت ویژه

به عبارت دیگر هوش زبانی ـ کالمی  (.Garsner, 1983: 37)زبانی ـ کالمی قلمداد شود 
های شنیداری این افراد بسیار رشد یافته است نماینگر توانایی افراد در استعداد زبانی است. مهارت

گویندگان ظریف و با ذوقی هستند. افرادی که در این هوش وضعیت باالیی دارند، دارای  و عموماً
بیان روان و سلیسی هستند. این افراد به شکل و محتوای های رشد یافته شنیداری و مهارت

های گوش دادن، صحبت کردن، نوشتن، قصه پردازند و در مهارت کلمات بیش از تصاویر می
کلی تجزیه و تحلیل و کاربرد  طور بهگویی، توضیح دادن، آموزش دادن، متقاعد کردن دیگران و 

شامل شاعر، روزنامه نگار، نویسنده، وکیل، زبان برتری دارند. مشاغل احتمالی این افراد 
 (. Gardner, 2011: 42)باشند دان، سیاستمدار و مترجم می حقوق

لفه هوشی نمایانگر توانایی افراد در بکاربردن استدالل، منطق و این مؤ: 1ریاضي  هوش منطقي ـ
کنند تأمل میمنطقی   اعداد است. افراد واجد این هوش به صورت مفهومی در الگوهای عددی ـ

االت بسیار زیادی دهد. آنها همیشه سؤ که این الگوها اطالعات پراکنده را به هم پیوند می
ها این افراد عبارتند دهند. مهارتپرسند و به الگوهای عددی و منطقی عالقه خاصی نشان می می

در جهت  له، کارکردن با مفاهیم عددی، ترکیب کردن مسایلأبندی اطالعات، حل مساز: طبقه
دستیابی به طرح جدید، توجه به رویدادهای طبیعی پیرامون و گرایش به استفاده از فنون ریاضی 

 (. Gardner, 2011: 45) لهأدر حل مس

ی ـم دیدگاهـاگر بخواهی» اعالم کرد 1999گاردنر در سال  ؛2فضایي  هوش دیداري ـ
وش به ـیابیم که این هدر می ،ایی داشته باشیمـداری ـ فضـر نسبت به هوش دیـت ردهـگست

کر ـویت برای تفـرا به عنوان یك اول کند اما من آنی کمك میـری و علمـکر هنـتف
این مؤلفه هوشی نمایانگر توانایی افراد در ادراک امور (. Gardner, 1999: 70« )رمـذیـپ نمی

خواهند تأمل کنند و میترند تمایل دارند در تصاویر  دیداری است. کسانی که در این مقوله موفق
ها، تصاویر ذهنی روشنی برای نگهداری اطالعات ایجاد نمایند. آنها از نگاه کردن به نقشه

لفه ؤبرند. افرادی که از این مهای ویدئویی لذت می های متفرقه و همچنین فیلمنمودارها، عکس

 

1. Logical-Mathematical 

2. Visual- Spatial 
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معماها، فهمیدن جداول و ها، های زیر برتری دارند: تکمیل پازلنمره باالیی دارند در مهارت
های دیداری ـ شنیداری و طراحی اشیاء به صورت ها و استعارهنمودارها، نقاشی، خلق تمثیل

 (. Gardner, 2011: 48) عملی

ل. ئبردن کل اعضای بدن برای حل مسابکاریعنی توانایی کنترل و  ؛1هوش بدني ـ جنبشي
های ذهنی برای هماهنگ کردن قابلیتگیری بکارجنبشی به توانایی   لفه هوشی بدنی ـؤم

 (. Gardner, 1999: 75)حرکات بدن است 
های معینی از این هوش با ریتم موسیقی و شنیدن فرد در ارتباط است. بخش ؛2هوش موسیقیایي

ژگی در ـها از نطر ویکنند. این قسمتهای مهمی در درک و ایجاد موسیقی بازی میمغز نقش
ایی، ریتمیك باالیی دارند یوسیقـوش مـاصی که هـاند. اشخگرفتهز جای ـره راست مغـنیمک

دهند  ان میـقی از خود نشـداها و موسیـها، تن صمـداها، ریتـاری به صـحساسیت بسی
(Gardner, 2006: 19 .) 

هوش درون فردی عبارت است از توانایی تشخیص احساسات، نیازها،  ؛3درون فرديهوش 
های ویژه هر فرد و تجمیع آنها به نحوی که در رسیدن به اهداف ها و شرح توانایینگرانی

(. استعداد درک احساسات، عواطف و هیجانات خود 67: 1396مختلف فردی مفید باشد )گاردنر، 
ای برای درک و  است و استعداد جداسازی و شناسایی احساسات و بکارگیری آنها به عنوان وسیله

یص احساسات خوشایند از دایی، این هوش شامل استعداد تشخهدایت رفتار را دارد. در شکل ابت
نشینی کردن در یك موقعیت گیری برای درگیر شدن یا عقبآن تصمیم براساسو  ناخوشایند

ای از احساسات متمایز را شناسایی و به صورت تواند مجموعهاست. در باالترین سطح آن فرد می
کنند که این هوش بیشتر از دیگران تالش می پیچیده و عالی نمادگذاری کند. افراد واجد

(. Gardner, 1983: 46)شان را بفهمند احساسات، کیفیت روابط با دیگران و نقاط قوت و ضعف

 پرداز، فیلسوف و ... است. مشاغل احتمالی این افراد پژوهشگر، نظریه

 

1. Bodily-Kinesthetic Intelligence 

2. Musical 

3. Intrapersonal 



 45 ║ ...های هنری و غیر هنری بر هوش و عملکرد تحصیلی تأثیر فیلم 
║ 

ل 
سا

هل
 چ

رة
ما

 ش
م،

ست
بی

  
ز 

ایی
، پ

تم
هف

و 
13

98
 

هوش بین فردی هوش بین فردی در ارتباط فرد با افراد دیگر مطرح است.  ؛1هوش بین فردي
ها و ... در ارتباط با دیگران بیشتر در رابطه با متمایز ساختن افراد از نظر انگیزش، منظورها، طبع

دهد که در شکل مقدماتی هوش میان فردی به جداسازی های انجام شده نشان میاست. بررسی
ر حالت پیشرفته، به پردازد و دوخو و خصوصیات فردی آنها می افراد و شناسایی آنها از نظر خلق

کند تا از قصدها و امیال دیگران حتی اگر پنهان باشد آگاه شوید. افراد واجد این ما کمك می
کنند تا امور را از دیدگاه دیگران ببینند به این منظور که بفهمند افراد دیگر هوش تالش می

 طور بهها را دارند. انکنند. آنها توانایی درک احساسات، مقاصد، و هیجچگونه فکر و احساس می
های گروهی برقرار نمایند و همکاری کنند آرامش و صلح را در محیطکلی این افراد سعی می

گروهی را تشویق کنند. آنان هم از زبان کالمی و از زبان غیرکالمی برای برقراری ارتباط با 
ان، ـاسـشن کان، روانـان، پزشـدگان، سیاستمداران، معلمـکنند. فروشنگران استفاده میـدی

ی ـاز باالیـردی امتیـوش بین فـد که در زمینه هـرادی هستنـگی افـی، همـذهبـران مـرهب
 (. Gardner, 2011: 53)دارند 

باشد. این هوش موید ظرفیت فرد در توجه نسبت به محیط  اطراف می ؛2گرایيهوش طبیعت
راحتی توسط طبیعت و آنچه در آن قرار دارد افرادی که در این مولفه در سطح باالیی هستند به 

های ذهنی شوند. موجودات زنده و غیر زنده طبیعت و پرداختن به آنها یکی از مشغلهجذب می
ه ـورد عالقـرایش و مـهای موجود در طبیعت زمینه گه این افراد است. قانونمندیـمورد عالق

ده و ـودات زنـوران و موجـطور کلی جان بهان و ـاهان، درختـها وگیآنان است. این افراد به گل
گ را ـاه، و سنـگل، درخت، گی امی تعداد زیادیـدهند. آنها اس ه نشان میـغیرزنده طبیعت عالق

 (.Gardner, 2011: 55)دانند می

برای پیشرفت تحصیلی تعاریف زیادی ارائه گردیده است که برخی از آنها  ؛3پیشرفت تحصیلي
پیشرفت تحصیلی، انجام دادن کاری است برای بدست آوردن نتیجه مطلوب و »شود؛ اشاره می

پیشرفت تحصیلی بر مقدار یادگیری » .«برتری در یك مهارت یا کار گروهی از معلومات
های مختلف درسی مانند حسابان، ریاضی، تاریخ، جغرافیا و  آموزشگاهی فرد که از طریق آزمون

 

1. Interpersonal 

2. Naturalist 

3. Academic Achievement 
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کلی پیشرفت تحصیلی به موفقیت فراگیران در امور  طور به .«دکنشود، اشاره می... سنجیده می
 (.58: 1391بیگی، )خلیل ها قابل سنجش استآزمون براساستحصیلی اشاره دارد که 

در این پژوهش هنر سینما به عنوان هنری زیبا  ؛تأثیر نوع فیلم )هنري و غیرهنري( بر مخاطب
گرفته شده که مبنانیش را از بطن جامعه گرفته و )در معنای فلسفی( و به عنوان امری در نظر 

در  2و رویکرد شکل دهی 1توانایی تأثیر بر افراد را دارد. هنر در این معنا، تلفیقی از رویکرد بازتاب
 باشد که با مباحث فلسفی هنر توام است. شناختی سینما میمباحث جامعه

نمی تواند وجود داشته باشد یکی از خصوصیات زیبایی لذت بخش بودن آن است، زیبایی 
، 3مگر آن که مدرکی باشد که زیبایی به آن لذت دهد، مدرکی خارج از ارتباط با امیال )تاتارکوویچ

کند. هنر چیزی (. هایدگر هنر را به عنوان انکشاف حقیقت و برگشودن عالم معرفی می53: 1387
از نظر او « نهد.ا در اثر هنری میحقیقت خود ر:»گشاید. به تعبیر هایدگر است که عالمی را می

ویژگی ذاتی هنر، زیبایی آفرینی نیست بلکه ]ویژگی ذاتی آن[ حقیقت آفرینی است. در نگرش 
هایدگر، حقیقت به معنای مطابقت با واقع نیست، حقیقت ظهور و انکشاف وجود است و هنرمند 

ازجمله مکاتبی که در رابطه  .(12: 1391کسی است که در اثر خود، وجود را متجلی سازد )رامین، 
اند، مکتب فرانکفورت است. مکتب فرانکفورت، هنر با تأثیرات هنر بر جامعه نظریات فراوانی داده

ای دیگر و نوید نیکبختی در معنای راستین آن را آخرین ذخیره اشتییاق انسانی به سوی جامعه
ب، هنر با کمك شیوه بیان خاص خود (. از نظر متفکران این مکت195: 1391زاده، داند )مهدیمی

پردازد. قلمرو زیباشناسی، گسلد و به نفی آگاهی شیء شده و کاذب میواقعیت موجود را از هم می

 

شوند و با نقد  ها و تحوالت در آثار هنری معاصرشان بازتاب داده میشناسان معتقدند که شرایط، ویژگی . در این تعریف جامعه2
توان به شناخت مناسبی از جامعه معاصر آثار هنری رسید. رویکرد بازتاب مبتنی بر این فرضیه است که شناختی میجامعه

 (.10: 1391امعه است )راودراد، هنر آیینه ج
ثیرات آثار هنری بر جوامع معاصرشان انکارناپذیر است و این آثار به أشناسان هنر معتقدند ت. در این تعریف برخی جامعه3

دهی هنر های شکلگوید، براساس نظریهطور که الکساندر میدهند. همانها و تحوالت اجتماعی شکل میرفتارها، ارزش
کند. دهی بیشتر به آثار منفی هنر بر جامعه توجه میها و افکاری را در سر مردم قرار دهد. رویکرد شکلایده تواند می

داری توسط کارگران را آماده کنند هنرهای مردم پسند، شرایط پذیرش سرمایهپردازان مکتب فرانکفورت اعالم می نظریه
ای با بدبینی د که بخواهند کار کنند. به همین دلیل آنها به فرهنگ تودهسازن پذیر میای جامعهه شیوهبکنند و آنها را  می

: 1391کید دارند )راودراد، أای تثیرات مخرب هنرهای تودهأکنند. در این زمینه منتقدان غیر مارکسیست نیز بر تنگاه می
17.) 

3. Tatarkiewicz 
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تنها قلمروی است که قادر به پاسداری از ذهنیت مورد تهدید واقع شده از سوی ساختار جامعه 
پردازان انتقادی با اعتقاد به این که  ه(. نظری196: 1391زاده، داری پیشرفته است )مهدیسرمایه

بهترین شکل هنر یعنی )هنر اصیل(، متضمن ابعادی انتقادی است که با توسل به وضعیت آرمانی 
وار که کنند که هنر تجاری، کاالیی شده و توده پردازد، استدالل میبه نفی وضع موجود می

گیرد، با سلب هر گونه امکان تفکر از توسط سازوکارهای بازار و ابزار بروکراتیك شکل می عمدتاً
آل و شیء واره از جامعه معاصر، با عنوان کنندگان( و ارائه تصاویری ایده مخاطبان )مصرف
ها[  ترین شکل ممکن جوامع، به تقویت و تحکیم سازگاری ]سیاسی تودهبهترین و مطلوب

ه فشار نهادهای ـانی علیـراض انسـروی اعتـواره نیـو، همـر آدورنـر از نظـپردازد. هن می
رب ـی مخـای، دارای خصلت منفودهـل( را برخالف هنر تـر اصیـو، )هنـسرکوبگر است. آدورن

دارد یـرضه مـرهنگ عـدی صنعت فـان تك بعـل جهـرا )بعد دیگری( در مقابـد؛ زیـدانمی
ال ـری مثـمای غیرهنـر سینـو و هورکهایمـده آدورنـ(. به عقی195 -196: 1391زاده، )مهدی

آفریند ما هیچ شرافت و شانی در زندگی انسان نمیـگ است. این سینـرهنـبارز صنعت ف
داند. بخش میتئودور آدورنو، خودساالری هنری را امکانی براساس آزادی (.115: 1390 )جمادی،

هایی رویی برای بیان ارزشــگ، آن را به قلمـرهنـف او معتقد است، خودساالری حوزه هنر و
های کسب سود در زهـتوان آنها را به انگیال نمیـهایی که برای مثکند، ارزشپیشین تبدیل می

ورزانه های غرضوزة سیاست یا گرایشـورزانه حاکم بر حهای غرضرایشـادی یا گـاقتص ةحوز
 (.123: 1387، 1نوزة سیاست، کاهش داد )اف. لیـحاکم بر ح

از دیگر متفکران این عرصه بوردیو است. بوردیو فرهنگ و هنر عالی را به خاطر نقش آن در 
و اعتباری که برای کسب این « فرهنگ مشروع»مشروعیت بخشیدن به جایگاه اجتماعی، 

به نامد، نوعی سرمایه که برای دارندگانش، منافع مادی می« سرمایه فرهنگی»جایگاه الزم است 
های هنری در (. بوردیو بر این باور است که آموزش رشته126: 1387آورد )اف. لین،  همراه می

برنامه آموزشی مدارس دولتی بسیار کم است یا اصال وجود ندارد. به نظر او مدارس دولتی 
 به  زمینه اجتماعی ـبا هر پیش  آموزان ـهای الزم برای دسترسی همه دانشاند فرصتنتوانسته

کنند. این در حالی است که هنر و فرهنگ را فراهم کنند و از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می
های ممکن یابند و از بهترین فرصتفرزندان طبقه بورژوازی، از این نظر بسیار خوب پرورش می

 

1. F. Lin 
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ت از (. گانس نیز بر آن است که طبقات پایین به دلیل محرومی124: 1387برخوردارند )اف. لین، 
های آموزشی و نیز برخوردار نبودن از امکانات اقتصادی قادر به لذت بردن از آثار هنری فرصت

در همین راستا بابو  (.Shusterman, 2000: 171)روند  به سراغ آثار هنری نمی نیستند و اصوالً
هایش، پیشینه براساسنشیند، آن فیلم را می فیلم تماشای به شخص کند که وقتیاذعان می
(. با این Bobo, 2003: 309شود )متن می جهان وارد آنها چشم کند، در حقیقت ازدرک می

توانند چیزی بیشتر از آن که نباید آنها را تنها به این دلیل که نمی»حال گانس معتقد است: 
برای توانند، لذت ببرند؛ محکوم کرد. این گناه به گردن جامعه دموکراتیکی است که آنها را  می

در حقیقت باید گفت که  (.Shusterman, 2000: 171)« گونه آثار آماده نکرده است فهم این
... موجود در جامعه  ای ناشی از سازوکارهای آموزشی، سیاسی، اقتصادی وپیدایش هنر توده

های موجود در جامعه را طبیعی جلوه داری به واسطه آن نابرابریداری است که سرمایهسرمایه
ها به عنوان قشر کارگر و نویسد: روستاییانی که در شهردهد. در این زمینه گرینبرگ میمی

ما به آن آسایش و بورژوا جا گرفتند خواندن و نوشتن را برای کارایی و بازده بیشتر آموختند اخرده
ار لذت بردن از فرهنگ سنتی شهر بود دست نیافتند. برای رفع تقاضای این باز فراغتی که الزمة

های جدید کاالیی جدید تولید شد: فرهنگ بدلی )کیچ(، مخصوص کسانی که نسبت به ارزش
اند و با این حال تشنه آن مشغولیتی هستند که فقط فرهنگی از رغبتتوجه و بیفرهنگ اصیل بی

(. کیچ در نزد گرینبرگ، عصاره تمامی 211: 1387فر، تواند به وجود آورد )شایگاناین نوع می
روایان او با آدورنو موافق است که فرمان«. انددروغین»ایی است که در زندگی عصر ما چیزه

بخشیدن به حاکمیت طبقاتی خود از نیازهای فرهنگی عامه کیچ، به منظور سودجویی یا تداوم
سازد، (. به نظر گرینبرگ آنچه کیچ را کیچ می214: 1387فر، اند )شایگانمردم بهره جسته

بندی به بیان آسایش، خوشحالی و حس تصنعی سعادت است. کیچ یك حس سرهموابستگی آن 
کند. به خصوص کودکان و شده را در سادگی و بالهت در زندگی روزمره مردم و اشیا بیان می

مردم مسن که روزمرگی برای آنها تا حد یك فضیلت مهم برجسته شده است. کیچ به دنبال 
با احساسات  آنکهدهد که به جای د به دست آورد و ترجیح میتوانترین واکنشی است که میآسان

کوشد با  رومان سازد ما را به آسایش احساسات آشنای قبلی ارجاع دهد. کیچ میجدیدی روبه
ای قابل فهم و دوست داشتنی ما را بر سر شوق آورد و آسایش و احساس را جایگزین شیوه
دهد  معناهای عمیق انسانی سازد. کیچ ترجیح میهایی از یك مفهوم پر محتوای بشری یا  بیان

شناختیم، تا از این طریق ما را از سختی تجربه کردن چیزی را به ما نشان بدهد که قبالً نیز می
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(. در نزد گرینبرگ هنر پاپ یا کیچ 214 -215: 1387فر، نیاز کند )شایگانچیزی برای بار اول بی
« شبح غول پیکری»است و آن را « دروغین»ر ما عصاره هر آن چیزی است که در زندگی عص

 (.218: 1387فر، را باید از آن بر حذر داشت )شایگان« نور حقیقی»داند که جویندگان ساده می

 خشم میزان و نوع مقایسه»( در پژوهشی که با عنوان 1390در این زمینه خانجانی و همکاران )

در شهر مشکین شهر انجام « خشن هایفیلمکم  و زیاد تماشای معرض در پسر نوجوانان میان
دادند، به این نتیجه رسیدند که بین میانگین خشم در دو گروه از پسران در معرض تماشای کم و 

داری وجود دارد، به این صورت که مخاطبان در معرض زیاد های خشن تفاوت معنی زیاد فیلم
: 1390زاده،  ، حسینی نسب، عظیمتری دارند )خانجانیهای خشن، رفتارهای پرخاشگرانهفیلم
121 .) 

( باعنوان 1383تأثیرات آثار هنری بر مخاطبان در پژوهشی که جلیلوند و غباری بناب )
بر « پذیرآموزش ذهنی توان آموزان کمدانش اجتماعی رشد در نمایشی نقش هنرهای بررسی»

تهران انجام دادند، به  پذیر یك مدرسه استثنایی شهرتوان ذهنی آموزشآموزان کم روی دانش
پس تست مربوط به  ـ این نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری بین نتایج آزمون پیش تست

توان با . بدین معنی که نتایج نشان داد که می(p<. /. 1)هوشبهر اجتماعی در دو گروه وجود دارد 
مثبتی در رشد اجتماعی استفاده از هنرهای نمایشی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر تأثیر 

 (.63: 1383و در نتیجه کیفیت زندگی آنان ایجاد نمود )جلیلوند، غباری، 
تأثیر یادگیری »( در پژوهشی باعنوان 2011)1گروندیك، جانسن، ریجاردسم و واندن برگ

با استفاده از سه گروه هنری « آموزانای بر عملکرد، پیشرفت، انگیزش و خالقیت دانش مشاهده
آموزان گروه هنری ـ کالمی و کنترل نشان دادند که در شرایط همسان، خالقیت دانشبصری، 

هنری کالمی نسبت به دو گروه دیگر بیشتر است. همچنین نتایج نشان داد که گروه هنری 
آموزان گروه کنترل بصری عملکرد بهتری در پیشرفت یادگیری و انگیزش در مقایسه با دانش

 داشتند.
بررسی تأثیر ویدئوهای آموزشی خانگی بر »( در پژوهشی با عنوان 2012)2وفینتوال و آیود

نشان دادند که زمان صرف شده، تعداد « آموزان مدارس منتخب دولتیعملکرد تحصیلی دانش

 

1. Groenendijk & Janssen & Rijlaarsdam  and van den Bergh van den Bergh 
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آموزان بر های آموزشی دیده شده از سوی دانشساعت، نوع تماشا و واکنش پدر و مادر در فیلم
آموزانی که زمان بیشتری را صرف ی که دانشطور بهذار است. عملکرد تحصیلی آنان تأثیر گ

تماشای ویدئوهای آموزشی نمودند و با واکنش مثبت والدین مواجه شدند، عملکرد تحصیلی 
 بهتری داشتند.

ای هنری در تأثیر استفاده از روش آموزش چند رسانه»( در پژوهشی باعنوان 2012)1آلورانی    
با استفاده از « آموزان در کالج آموزش و پرورش در دانشگاه ملك سعودپیشرفت تحصیلی دانش 

های هنری( ای )تصویر، ویدئو و نقاشیدو نوع روش آموزش سخنرانی و روش آموزش چندرسانه
ی که گروه طور بهنشان داد که بین دو گروه تفاوت معنا داری در عملکرد تحصیلی وجود دارد؛ 

هتری نسبت به گروه آموزش سخنرانی داشت. مطالعات انجام ای عملکرد بآموزش چند رسانه
آموزان متمرکز بوده و بیشتر بر خود ها بر عملکرد تحصیلی دانششده در رابطه با تأثیر فیلم

های انجام شده در زمینه تأثیر طور کلی پژوهش کید دارند. بهأها( تآموزش به همراه تصاویر )فیلم
آموزان در همراه مقایسه عملکرد تحصیلی و عملکرد اجتماعی دانشفیلم بر عملکرد تحصیلی به 

اند. به عبارت دیگر در با هنر و فیلم بصری و آموزش بدون فیلم و فقط آموزش کالمی پرداخته
های بررسی شده تفاوت در نوع فیلم بر عملکرد تحصیلی بررسی نشده است. کدام از پژوهش هیچ

نوع روش آموزشی بر عملکرد تحصیلی  3تفاوت  رو یشپاین در حالی است که در پژوهش 
های های هنری، آموزش با فیلمکودکان ارائه شده است. در این پژوهش تفاوت آموزش با فیلم

بر عملکرد  اند. همچنین عالوهغیرهنر و فقط آموزش معلم با هم مورد مقایسه قرار گرفته
دانش آموزان با هم مورد مقایسه قرار  هوش درون فردی و برون فردی ،پژوهشاین تحصیلی در 

گیرد تا این دو نوع از هوش که رابطه نزدیکی با عملکرد تحصیلی و در نهایت عملکرد می
تر قرار بگیرند. بنابراین، این پژوهش نخستین آموزان دارند، مورد بررسی دقیقاجتماعی دانش

فردی، هوش برون درون پژوهشی است که به مقایسه این سه نوع از روش تدریس بر هوش
رو  کند. نقش اساسی پژوهشگر در پژوهش پیشآموزان توجه میفردی و عملکرد تحصیلی دانش

های مشخص به این صورت است که پژوهشگر با تعریف در پیشبرد مراحل پژوهش براساس گام
ا از نمونه های مورد نیاز ر مسئله تحقیق و بررسی مبانی و پیشینه مرتبط با موضوع پژوهش، داده

های بدست آمده آوری و تحلیل نمود. در نهایت یافتهمورد نظر به توجه به موضوع تحقیق جمع

 

1. Aloraini 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210831912000033
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های مورد بررسی تفسیر شد. در تفسیر توسط پژوهشگر با کمك مبانی نظری پژوهش و پیشینه
 طرفانه مورد قضاوت قرار گیرد.ها تالش شد تا نتایج بدست آمده به صورت بیداده

 

 روش پژوهش. 3

ان ـرستـر دبیـآموزان پس ه دانشـاری این پژوهش کلیـه آمـجامع؛ اريـونه آمـه و نمـجامع .3-1   
نفری در درس  20سه کالس  ری در دسترسـگی ونهـاده از نمـکه با استف استشهر سنندج 

آموزان به بدین ترتیب که سه گروه دانش .به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند« علوم اجتماعی»
و گواه جایگزین شدند. دیاگرام طرح آزمایش به  2، آزمایش 1صورت تصادفی در سه گروه آزمایش

 :است زیرشکل 
      R   T1  X  T2 1گروه آزمایش

     R   T1  X  T2 2گروه آزمایش

          R   T1  --  T2   گروه گواه
 

 

 2قرار گرفتند. هر  1معرض نمایش فیلم هنریباشد که در آموزانی میشامل دانش :1گروه آزمایش
آموزان نشان داده هفته یك فیلم در جلسه درس علوم اجتماعی توسط معلم کالس به دانش

های هنری بر نمایش فیلم ماه آزمایش برای این گروه عالوه 2شد. قابل ذکر است که در طول  می
 درس علوم اجتماعی نیز تدریس شد.

قرار گرفتند.  2باشد که در معرض نمایش فیلم غیر هنریآموزانی میشامل دانش :2گروه آزمایش
آموزان نشان داده هفته یك فیلم در جلسه درس علوم اجتماعی توسط معلم کالس به دانش 2هر 
های بر نمایش فیلمماه آزمایش برای این گروه عالوه 2شد. قابل ذکر است که در طول می

 ماعی نیز تدریس شد.غیرهنری درس علوم اجت
باشد که در معرض نمایش هیچ فیلمی قرار نگرفتند. تنها آموزانی میشامل دانش :3گروه آزمایش

 تدریس معلم در درس علوم اجتماعی برای این گروه در نظر گرفته شد.
 گروه گاه آن گردید. لحاظ آزمون پیش نمره عنوان به مقدماتی بررسی در هاآزمودنی نمره

 درمانی گالسر( قرار واقعیت مداخله(مستقل  متغیر معرض در بودند نفر 16شامل  که آزمایش

 

 پدر خوانده، شیندلر لیست، تاکسی درایور و دزد دوچرخههای هنری شامل فیلم  1.
 و از نسل آفتاب 2012شعله، سوپر قهرمان، های هنری شامل . فیلم 2
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 دو هر برروی آزمون پس نهایت در نکردند. دریافت ایمداخله گونه هیچ کنترل گروه اما گرفتند

 .گردید اجرا گروه
 

 زارهاي پژوهش. اب3-2

فیلم غیر هنری استفاده  4هنری و فیلم  4برای انجام این پژوهش از  ؛انتخاب فیلم جهت نمایش
های کل تاریخ سینما ـ به بندی اعالم شده از فیلمرتبه براساسهای هنری این پژوهش شد. فیلم

با توجه به مسئله پژوهش ـ سعی   ها ـعنوان مالک هنری بودن ـ انتخاب شدند. در انتخاب فیلم
های هنری که فیلم اجتماعی باشد.هایی انتخاب شود که موضوع آن حول یك مسئله  شد تا فیلم

(، تاکسی درایور )رتبه 8(، شیندلر لیست )رتبه 2انتخاب شدند به این ترتیبند: پدر خوانده )رتبه 
های غیرهنری این پژوهش همچنین فیلم (.www. imdb. com)( 86( و دزد دوچرخه )رتبه 64

هایی است که با یلمخصوص در زمینه فیلم کیچ ـ شامل ف ادبیات پژوهش ـ به براساس
واکش ترس یا  مشخصاتی همچون آنی بودن واکنش مخاطبان در زمان تماشای فیلم مثالً

ها و اتفاقات آنها، بصری بودن واقعی بودن محتوای فیلمها، غیرهیجان پس از دیدن صحنه
فیلم  ها بر تماشاگران و اموری از این قبیل ـ که در شرحها، تأثیر کوتاه مدت فیلمصرف فیلم

های مورد نظر در این زمینه شامل فیلم شعله، سوپر شوند. فیلمکیچ بیان شد ـ شناخته می
 باشند.و از نسل آفتاب می 2012قهرمان، 

ای است که ماده 80: پرسشنامه هوش گادنر یك پرسشنامه 1چندگانه گاردنرپرسشنامه هوش
مبنای مقیاس لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد ها بر فرد میزان توافق خود را با هر یك از گزاره

نماید. این پرسشنامه دارای هشت خرده مقیاس است که هر یك از خرده ( مشخص می5-1)
سؤال است. این مقیاس در دامنه سنی دوره راهنمایی و دبیرستان قابل  10ها دارای مقیاس

نامه با توجه به تناسب طرح و های پرسش(. از میان خرده مقیاس95: 1391بیگی،  اجراست )خلیل
این  2پایایی اهداف تحقیق از دو خرده مقیاس هوش بین فردی و درون فردی استفاده شد.

 ,Furnham & Yuenاند )ذکر کرده درصد 78 3شاخص آلفای کرونباخ براساسمقیاس را 

 

1. Gardner’s Questionnaire of  Intelligence 

2. Reliability 

3. Cronbachs alpha 
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ه ( ب1391بیگی )(. پایایی خرده مقیاس هوش بین فردی و درون فردی در پژوهش خلیل2002
 به دست آمد. درصد 70و  درصد 71ترتیب 

عملکرد  از عنوان شاخصی به درس علوم اجتماعی آموزان درنمره دانش ؛1عملكرد تحصیلي
 تحصیلی در پیش آزمون و پس آزمون در نظر گرفته شده است. 

 

 تعریف مفهومي متغیرهاي پژوهش. 3-3
ها  تشخیص احساسات، نیازها، نگرانیهوش درون فردی عبارت است از توانایی فردي: هوش درون

های ویژه هر فرد و تجمیع آنها به نحوی که در رسیدن به اهداف مختلف فردی و شرح توانایی
 (.67: 1396مفید باشد )گاردنر، ترجمة خرازی، 

های سایر ها، روحیه، احساسات و اندیشهتوانایی تشخیص دقیق نیات، انگیزه هوش بین فردي:
ها را ارزیابی کنند، نتایج رفتار خود را توانند شخصیتد دارای این نوع هوش میمردم است. افرا

 (.20: 1397، 2مورد توجه قرار دهند، رفتار احتمالی سایرین را برآورد کنند )آرمسترانگ
ای دهنده نمره یك دوره، میانگین نمرات برای مجموعه عملکرد تحصیلی نشان عملكرد تحصیلي:

های مختلف است )عرفانی آداب، مصرآبادی و درس یا میانگین نمرات دورهها در یك از دوره
 (.1392زوار، 
گسلند ها کمك شیوه بیان خاص خود واقعیت موجود را از هم میاین نوع از فیلم هاي هنري:فیلم

ای، پردازند. در حقیقت )هنر اصیل( را برخالف هنر تودهو به نفی آگاهی شیء شده و کاذب می
داند؛ زیرا )بعد دیگری( در مقابل جهان تك بعدی صنعت فرهنگ خصلت منفی مخرب میدارای 

 (. 196 -195: 1391زاده، دارد )مهدیعرضه می
سینمای غیر هنری مثال بارز صنعت فرهنگ است. این نوع از هنر؛ تجاری،  هاي غیرهنري:فیلم

گیرد، با ابزار بروکراتیك شکل میوار که عمدتا توسط سازوکارهای بازار و کاالیی شده و توده
آل و شیء واره از سلب هر گونه امکان تفکر از مخاطبان )مصرف کنندگان( و ارائه تصاویری ایده

ترین شکل ممکن جوامع، به تقویت و تحکیم سازگاری جامعه معاصر، با عنوان بهترین و مطلوب
 (.195 -196: 1395زاده، پردازد )مهدیها[ می ]سیاسی توده

  

 

1. Academic Performance 

2. Armstrong  
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  تعریف عملیاتي متغیرهاي پژوهش. 3-4

 این متغیر با استفاده از پرسشنامه هوشهای چندگانه گاردنر سنجش شد. فردي:هوش درون

 با استفاده از پرسشنامه هوشهای چندگانه گاردنر سنجش شد. متغیر اینهوش بین فردي: 

سنجش ( www. imdb. com)های موجود در سایت بندی فیلمبا استفاده از رتبههاي هنري: فیلم
های سنجش فیلم ها مالک( و اجتماعی بودن فیلم100های زیر بندی مناسب )رتبهرتبه شد.

 بودند.
هایی خصوص در زمینه فیلم کیچ ـ شامل فیلم ادبیات پژوهش ـ به براساس هاي غیرهنري:فیلم

مخاطبان در زمان تماشای فیلم مثالً واکش است که با مشخصاتی همچون آنی بودن واکنش 
ها و اتفاقات آنها، بصری ها، غیر واقعی بودن محتوای فیلمترس یا هیجان پس از دیدن صحنه

ها در سایت ها بر تماشاگران به همراه نمره پایین فیلمها و تأثیر کوتاه مدت فیلمبودن صرف فیلم
(www. imdb. com ).سنجش شدند 

 

 پژوهش يها. یافته4

های آماری مانند میانگین، انحراف استاندارد، و های توصیفی این پژوهش شامل شاخصیافته
ارائه  1باشد که برای کلیه متغیرها مورد مطالعه در این پژوهش در جدول ها میتعداد آزمودنی

 .شده است
 های آزمایش و گواه . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در گروه1جدول 

 آزمون و پس آزمون  در پیش

 -- پس آزمون پیش آزمون متغیر --

-- --- M (SE)  M (SE) n 

 20 62/3(65/0)  62/2(85/0) هوش درون فردی --
 20 57/3(74/0) 83/2(71/0) هوش بین فردی )نمایش فیلم هنري( 1آزمایش

 20 85/16(63/1) 10/15(77/2) عملکرد تحصیلی --
 20 73/2(80/0) 65/2(87/0) هوش درون فردی --

 20 06/3(77/0) 79/2(87/0) هوش بین فردی )نمایش فیلم غیر هنري( 2آزمایش

 20 15/15(96/1) 42/15(93/2) عملکرد تحصیلی --

 20 90/2(77/0)  74/2(01/1) هوش درون فردی --
 20 00/3(53/0)  04/3(81/0) هوش بین فردی گروه گواه

 20 67/15(09/2)  72/15(61/2) عملکرد تحصیلی --
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   آزمون میانگین و  آزمون و پس شود در مرحله پیشمشاهده می 1طور که در جدول همان
ها به انحراف استاندارد هوش درون فردی، بین فردی و عملکرد تحصیلی در هر یك از گروه

 ترتیب: 
(، )هوش 85/0، 62/2فردی:  )هوش درونآزمون این میزان  در مرحله پیش 1گروه آزمایش    

آزمون  که در مرحله پس است( 77/2، 10/15( و عملکرد تحصیلی )71/0، 83/2فردی:  بین
، 85/16( و عملکرد تحصیلی )74/0، 57/3فردی:  (، )هوش بین65/0، 62/3فردی:  )هوش درون

 یافت. ء( ارتقا63/1

 (، )هوش87/0، 65/2)هوش درون فردی: در مرحله پیش آزمون این میزان  2گروه آزمایش    
آزمون  باشد که در مرحله پس( می93/2، 42/15( و عملکرد تحصیلی )87/0، 79/2فردی:  بین 

، 15/15( و عملکرد تحصیلی )77/0، 06/3فردی:  (،  )هوش بین80/0، 73/2فردی:  )هوش درون
 ای مشاهده نشد.( تغییر قابل مالحظه96/1
(، )هوش 01/1، 74/2فردی:  آزمون این میزان )هوش درون مرحله پیشدر  گروه گواه     
آزمون باشد که در مرحله پس( می61/2، 72/15( و عملکرد تحصیلی )81/0، 04/3فردی:  بین

، 67/15( و عملکرد تحصیلی )53/0، 00/3فردی:  (،  )هوش بین77/0، 90/2فردی:  )هوش درون
 نشد.ای مشاهده ( تغییر قابل مالحظه09/2

 

 هاآزمون همگني واریانس

 های گواه و آزمایش با متغیر وابسته اضطراب و های همگنی واریانس گروه آزمون مفروضه
 :آمده است 2آزمون( انجام شد که نتیجه آن در جدول  احساس تنهایی )پس

 

 متغیرهای وابسته هوش و عملکرد تحصیلی   . آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس2جدول

 

-- F df1 df2 Sig. 

 514/0 57 2 67/0 هوش درون فردي

 064/0 57 2 89/2 هوش بین فردي

 234/0 57 2 49/1 عملكرد تحصیلي
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و گواه در  2، آزمایش1آمده است، خطای واریانس دو گروه آزمایش 2طور که در جدول  همان
با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند،  >05/0Pمتغیرهای وابسته مورد نظر در سطح معناداری 

با توجه به اینکه هدف پژوهش شود.  ها پذیرفته می بنابراین مفروضه همگن بودن واریانس گروه
حاضر بررسی تأثیر فیلم هنری و غیرهنری همراه با تدریس بر هوش درون فردی، بین فردی و 

باشد نتایج تحلیل اعی میآموزان مقطع دبیرستان در درس علوم اجتمعملکرد تحصیلی دانش
 شود.گزارش می 4و  3واریانس چند متغیره در جدول 

 

 هوش درون فردی. آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت بررسی 3جدول 
 گروه 3در بین فردی و عملکرد تحصیلی 

داري سطح معني F ارزش آماره آماره  

 گروه

 000/0 345/7 587/0 اثر پیالي

 المبداي ویلكز
435/0 959/8 000/0 

 000/0 628/10 250/1 اثر هتلینگ

 000/0 352/21 209/1 بزرگترین ریشه روي

 تعامل

 000/0 555/22 565/0 اثر پیالي

 000/0 555/22 435/0 المبداي ویلكز

 000/0 555/22 301/1 اثر هتلینگ

 000/0 555/22 301/1 بزرگترین ریشه روي

 

کواریانس روی نمرات پس آزمون هوش درون فردی، بین فردی و نتایج تحلیل  3جدول 
. دهدآزمون را نشان میو کنترل، با کنترل پیش 2، آزمایش1عملکرد تحصیلی سه گروه آزمایش

روش تدریس آنها همراه با که  1گروه آزمایشدانش آموزان شود بین همانگونه که مشاهده می
روش تدریس آنها همراه با نشان که  2گروه آزمایشهای هنری و دانش آموزان نشان دادن فیلم

 تفاوت معناداریاند تنها روش تدریس مرسوم را داشتهگروه گواه که های غیر هنری و دادن فیلم
(p<0.01 ; f=22.555 ) وجود دارد. 
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عملکرد تحصیلی در گروه گواه و  . نتایج ازمون تحلیل واریانس متغیرهای هوش درون فردی، بین فردی و4جدول 
 2و آزمایش 1آزمایش 

 متغیر وابسته منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح

داري معني  

ضریب 

 اتا

 گروه

 پس آزمون
هوش درون فردی   

393/9 2 696/4 
512/
19 

000/0 420/0 

 پس آزمون
هوش بین فردی   

071/5 2 535/2 516/8 001/0 240/0 

 پس آزمون
 عملکرد تحصیلی 

613/35 2 807/17 976/6 002/0 205/0 

 خطا

پس آزمون   
 هوش درون فردی

997/12 54 241/0 - - - 

پس آزمون    
 هوش بین فردی

077/16 54 298/0 - - - 

پس آزمون 
 عملکرد تحصیلی

842/137 54 553/2 - - - 

 كل

پس آزمون 
 هوش درون فردی

780/612 60 - - - - 

پس آزمون     
 هوش بین فردی

518/651 60 - - - - 

پس آزمون 
 عملکرد تحصیلی

250/15391 60 - - - - 

 

، sig= 000/0« )فردی هوش درون»دهد میانگین متغیرهای نشان می 4طور که جدول  همان
512/19 =F) ،«001/0 («فردی هوش بین =sig ،516/8 =F 002/0« )عملکرد تحصیلی»( و =sig ،

976/6 =F) باشند. بر آزمون متفاوت می در پس  2و آزمایش  1آموزان گروه گواه، آزمایش در دانش
توان گفت که نوع فیلم بر هوش درون فردی، بین فردی و عملکرد تحصیلی این اساس می

 ثر بوده است.ؤآموزان م دانش
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 نوع فیلم بر هوش درون فردی، هوش بین فردی و . آزمون تعقیبی جهت بررسی تأثیر 5جدول 
 عملکرد تحصیلی دانش آموزان

 گروه  متغیر
تفاوت 

 هامیانگین

خطاي 

 استاندارد

سطح 

 معناداري

پس آزمون 

هوش 

 فردي درون

  1آزمایش 
 )فیلم هنری(

896/0 2آزمایش  * 155/0 000/0 

777/0 گروه گواه * 157/0 000/0 

  2 یشآزما
 (یهنرغیر یلم)ف

 1آزمایش 
 گروه گواه

896/0- * 
119/0-  

155/0 

156/0 

000/0 

450. 

 گروه گواه
 1آزمایش 
 2آزمایش 

777/0- * 
119/0  

157/0 

156/0 

000/0 

450. 

پس آزمون 

هوش 

 فردي بین

  1 یشآزما
 (یهنر یلم)ف

508/0 2آزمایش  * 173/0 005/0 

692/0 گروه گواه * 174/0 .000 

  2 یشآزما
 (یهنریر یلم)ف

-508/0 1آزمایش  * 173/0 005/0 

185/0 گروه گواه  174/0 .292 

 گروه گواه
-692/0 1آزمایش  * 174/0 000. 

-185/0 2آزمایش   174/0 292. 

آزمون  پس

 عملكرد تحصیلي

  1 یشآزما
 (یهنر یلم)ف

799/1 2آزمایش  * 506/0 001. 

411/1 گروه گواه * 510/0 008. 

  2 یشآزما
 (یهنریرغ یلم)ف

-799/1 1آزمایش  * 506/0 001. 

-388/0 گروه گواه  509/0 449. 
 

 گروه گواه
-411/01 1آزمایش  * 510/0  008.  

2آزمایش   388/0  509/0  449.  
 

 

در  2و آزمایش  1های آزمایش دهد بین گروهنشان می 5شماره طور که جدول  همان
و عملکرد تحصیلی  (MD = 0/508فردی )(، هوش بین896/0فردی )های هوش درون لفهؤم
(799/1MD =  تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین گروه آزمایش )نمایش فیلم هنری( و 1(

( و = MD 692/0فردی )(، هوش بینMD = 0/777فردی )های هوش درونگروه گواه در مولفه
صورت که میانگین هوش ( تفاوت معناداری وجود دارد. بدین = 1MD /411عملکرد تحصیلی )

که نمایش فیلم هنری  1فردی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش  فردی، بیندرون
حاکی از  5آزمون افزایش یافته است. نتایج بدست آمده در جدول  همراه با تدریس داشتند، در پس

صیلی آن است که نمایش فیلم هنری بر هوش درون فردی، هوش بین فردی و عملکرد تح
 تأثیر مثبتی گذاشته است و باعث افزایش آن شده است. 1آموزان گروه آزمایش  دانش
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بین فردی و عملکرد تحصیلی در سه گروه . مقایسه هوش درون فردی، هوش1نمودار   
 

گیريو نتیجهبحث . 5  
فردی و  )هنری و غیرهنری( بر هوش درونتأثیر نوع فیلم »بررسی  رو پیشهدف پژوهش 

که در آن  است« آموزان مقطع متوسطهفردی و عملکرد تحصیلی درس علوم اجتماعی دانش بین
و عملکرد تحصیلی درس فردی  بینو  فردی درونهنری بر هوش فیلم غیر تأثیر فیلم هنری و

و گروه گواه  2، آزمایش 1آموزان مقطع متوسطه در قالب سه گروه آزمایش علوم اجتماعی دانش
باشد که در معرض نمایش فیلم هنری قرار آموزانی میشامل دانش 1آزمایشگروه بررسی شد. 

که در معرض نمایش فیلم غیرهنری قرار  استآموزانی شامل دانش 2گرفتند، گروه آزمایش
 که در معرض نمایش هیچ فیلمی قرار نگرفتند.  استآموزانی گرفتند و گروه گواه شامل دانش

های هنری را همراه با که فیلم 1آموزان گروه آزمایش انشنتایج این پژوهش نشان داد که د
آموزان گروه گواه که هیچ فیلمی همراه تدریس مشاهده تدریس مشاهده کردند، به نسبت دانش

های غیرهنری را همراه تدریس مشاهده کردند، عملکرد بهتری که فیلم 2نکردند و گروه آزمایش 
هنری همراه  ترتیب نمایش فیلم تحصیلی داشتند. بدین فردی و عملکرد فردی، درون در هوش بین

فردی و عملکرد تحصیلی درس علوم فردی، هوش درونبر هوش بینبا تدریس در کالس درس 
آموزان تأثیر مثبت معناداری دارد؛ این یافته با پژوهش جلیلوند و غباری بناب اجتماعی دانش

کودکان کم توان ذهنی را نشان دادند؛  ( که تأثیر هنرهای نمایشی بر رشد اجتماعی1383)
( که در 1390های این پژوهش با نتایج خانجانی و همکاران )همسویی دارد. همچنین یافته

های خشن بر رفتار نوجوانان پسر تأثیر دارد؛ همسویی پژوهش خود نشان دادند تماشای زیاد فیلم

 هوش بین فردی هوش درون فردی عملکرد تحصیلی

1گروه آزمایش   16.853.622.9

15.672.93 گروه گواه

2گروه آزمایش   15.512.733.06

02
46
810
1214
1618
2022
2426
2830
3234
3638
4042
4446
4850
52

 هوش درون فردی، هوش بین فردی و عملکرد تحصیلی در سه گروه

 1گروه آزمایش 

 گروه گواه

 2گروه آزمایش 
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جوانان با مشاهده محیط اطراف خود ( بر این باور است که نو1986دارد.در این زمینه بندورا )
 کنند. های مشابه این رفتارها را بازتولید میدهند و در محیطالگوهای رفتاریشان را شکل می

 که معنی است بدین امر این. است استقالل دارای که است تفکر از فرمیی هنری سینما

 .(Marti, 2003: 94)پردازد می جهان باب در به تأمل تصاویرش طریق از سینمای هنری
های هنری به واسطه طرح مسائل و موضوعاتی خارج از چارچوب عادی باعث برانگیخته  فیلم

طور کلی ایجاد افکاری خارج  در آنان و به« تفکر انتقادی»گیری آموزان، شکلشدن عواطف دانش
کند. گوناگون درگیر میشود؛ به نحوی که افکار آنان با مسائل از قواعد روزمره نزد مخاطبان می

تواند ذهنیت آنان آموزان با مسائلی که تا آن زمان به آن نیندیشده بودند، میدرگیری فکری دانش
تغییر دهد. با   را راجع به مسائل مختلف ـ چه از لحاظ ذهنی و چه در رابطه با مردم و اجتماع ـ

رهنگی و غیره روابط بین فردی افزایش درک مخاطبان آثار هنری از مسائل اجتماعی، سیاسی، ف
تواند جامعه را دچار تحول کند و به شود و در صورت تداوم میتر میمخاطبان آثار هنری مدرن

های ـ منجر شود. این امر در حالی است که فیلم 1در معنای هابرماسی  تر شدن جامعه ـ عقالنی
سروکار دارد و روابط موجود در ای ای با موضوعات تکراری و کلیشهغیر هنری همچون هنر توده

از مخاطب « تفکر انتقادی»سلب دهد. در حقیقت این نوع از فیلم باعث جامعه را طبیعی جلوه می
ای که در آموزش و یادگیری باید به آن توجه شود؛ مسئلهمیروابط موجود در اجتماع « بازتولید»و 

یری فکری و شناختی سطح باال در های غیر هنری منجر به درگای شود. در واقع فیلمویژه
ای( ایجاب های غیر هنری )سینمای تودهشود. چرا که خصلت اساسی فیلمنمی آموزان دانش

ای که درگیری شناختی پایین گونه به صورت سطحی با آن درگیر شوند، به آموزدانشکند که  می
جامعه درک کنند. آموزش و مخاطب در آن باعث شود آنان قواعد فیلم را در راستای طبیعی بودن 

 

 اصلی مسیر از، ارتباطی عقالنیت گرفتن نادیده و ابزاری به عقالنیت صرف توجه دلیل به مدرنیته . از نظر هابرماس، پروژة1

گیرد است و ارتباطات انسانی به ارتباطاتی تحریف شده بدل شده است که در تعارض با دموکراسی قرار می شده منحرف

است. مفهوم عقالنیت  ارتباطی عقالنیت، دهدمی ارائه او برای مقابله با این وضعیت که حلی(. راه12: 1384)انصاری، 

ای است که اساساً متکی بر تجربه محوری بحث و گفتگو و استدالل است که های ضمنی ها و داللتویهارتباطی واجد س

های ذهنی و کنندگان مختلف بر بصیرتبخش دارند؛ گفتگویی که در آن مشارکتانگیز و آزاد و وحدتفرایندی وفاق

شوند که وحدت جهان عینی و بین تقاعد میآیند و به یمن اشتراک در باورهای عقالنی، منظرات فردی خود فائق می

ه و رفع أل(. در حقیقت عقالنیت ارتباطی، پروسه حل کردن مس50: 1387جهانشان را بپذیرند )هاو،  االذهانی بودن زیست

 (.xvi: 2006مناقشه از خالل گفتگوی آزاد است )ادگار، 
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گذاری بر آن را دارد. نمایش های هنری توانایی تأثیرهایی است که فیلمپرورش یکی از زمینه
فردی فردی و برونگذاری بر هوش درونتواند با اثرهای هنری در کالس درس میفیلم

ل بر تأثیر مثبت پژوهش دااین آموزان شود. نتایج آموزان، باعث بهتر شدن عملکرد دانش دانش
 آموزان در درس علوم اجتماعی است.های هنری بر هوش و عملکرد تحصیلی دانشفیلم
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 منابع و مأخذ

 
فیلم )همراه با تحلیل  تحلیل در دلوزی  بنیامینی ـ مضاعف: روش شناسی خوانش(. »1389) پناهآزادارمکی، تقی و کمال خالق

 . 129 -153: 2شماره شناسي هنر و ادبیات،  مجله جامعه، «فیلم درباره الی(

مهسا رضوی،   ، ترجمة«شود؟های هنری پیر بوردیو؛ چه زمانی هنر، هنر مینقد و بررسی نظریه میدان(. »1387) اف. لین، جرمی

 . 116 -139: 87شماره  ،فصلنامه هنر

هاي میخاییل باختین و یورگن اندیشه دموكراسي گفتگویي؛ امكانات دموكراتیک(. 1384) انصاری، منصور

 تهران: نشر مرکز. ،هابرماس

 ترجمة ناهید سپهرپور، تهران: پیك آوین. هفت نوع هوش،(. 1397) آرمسترانگ، تامس

ایران  سینمایی هایفیلم در همسران روابط بررسی»(. 1390) السادات میرخانی بدوی، فاطمه؛ حسن بلخاری قهی؛ عزت

 .1 -24: 1، شماره پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشنامه زنان،. «(1388 -1378های  )سال
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