
 
 تاثیر گوش دادن موسیقی بر روی هوش موسیقیایی : و کارگاه  پروژهعنوان 

 پیشینه تحقیق: 

این پروژه  داریم؛  نوع هوش    9گاردنر    نظریهطبق  

روی هوش موسیقیایی متمرکز شده و بررسی  

که آیا گوش دادن به موسیقی بر روی  کند می

گذارد یا خیر.  هوش موسیقیایی تاثیر مثبت می

ها قابل تقویت  )هوش موسیقیایی و تمامی هوش 

تواند ان ها را در خود پرورش  هستند یعنی می 

استعداد  اگر کسی در کاری بی و ارتقا دهید( 

این نیست که هوش انجام آن کار    عنی است به م

را ندارد به معنی این است که هوش کافی را در  

د با تکرار  آن زمینه ندارد و همانطور که گفته ش 

 و تمرین هوش تقویت میشود.

 شرح پروژه:

تواند بر روی این  برای پی بردن به سوال آیا گوش دادن به موسیقی می 

حداقل یک سال  هوش تاثیر گذار باشد یا خیر بر روی افرادی که 

نفر بین   25)اند اند و افرادی که موسیقی کار نکردهموسیقی کار کرده

-تست هوش گرفته شده است. )این پرسشنامه هوش  سال( 30تا  12

فرد   دهد کدام هوش در یک ای هفت گانه گاردنر است که نشان می ه

نتایجی که به دست آورده شد مطابق فرضیه بود یعنی   .قوی تر است

ش  افرادی که موسیقی کار کرده بودند هوجواب سوال فوق بله بود. 

ریاضی تصویری و فضایی بیشتری  - موسیقیایی سپس هوش منطقی

 .داشتند 

                                                                               

                     

 ) دوره اول( تهران پژوهشی دبیرستان فرزانگان دو-سیزدهمین نمایشگاه علمی

 نتایج:

درستتی فرضتیه گروه ما در این آزمایا اثباش شتد. افرادی که از 

انتد دارای هوش موستتتیقیتایی کودکی موستتتیقی کتار کتار کرده

پرورش داده شتده و بتتری هستتند. قابل رکر استت که بعضتی از 

بنابراین .  الیی دارند بابه صورش مادرزادی هوش موسیقیایی    افراد

اگر میخواهید هوش موستتتیقیایی و یا دیهر هوش ها را در خود 

 توانید بر روی یادگیری موسیقی متمرکز شوید. تقویت کنید می

 مطالعاتی: منابع

 سایت پروفایل سنتر  –سایت مطالعه شریف  
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