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 چکيده

كه كالس پر ازدانش آموزانی استتتت كه با یگدیدر در ر    را میدانندمعلمان به خوبی این حقیقت  

نه فر            ید. پیش زمی فا ت می آ نگ مت یك فره ند. هر دانش آموز از  فا ت فرق دار هندی   ها ی مت

اقتصتتادی هر یك ستتموف متفا زی از  القه  ر   های متفا ت ابراز  وود   نقاف متتعو متفا ت را  

گاردنر می گوید این خیلی مهم استتت كه معلم زفا زهای فردی میان دانش آموزان را  ایجاد می كند.

ه              زا ر    مان را بر می اندیزد  نه معل گا ند های چ گاهی از زئوری هو   ودی بدیرد آ ای  خیلی 

متفا زی برای كمك به همه دانش آموزان كالسشان بیابند .معلم باید آگاه باشدهر دانش آموز نیمرخ  

شرا دارد كه می زواند بر یادگیری دانش آموز زاثیر بدذارد.      صر به فرد خود شی منح  اما یك معلمهو

به صتتورت  چدونه باید با چنین كالس متنو ی مواوه شتتودد در كالس های ستتنتی با دانش آموزان 

یك گر ه مشتتابه بر خورد می شتتد   زمرینات مشتتابهی به همه دانش آموزان داده می شتتد   انت ار  

شود از دانش آموزان انت ار می رفت طی یك زمان          شابهی زولید  سان وواب م شتند در زمان یگ دا

ستفاد       زبان   ه ازمحد د   یگسان دانش ارئه شده به  سیله معلم را فرا گیرند   اكثر دانش رسمی با ا

سیله ی       شد   به   می منمقی ارائه می   مورد مگرر های آزمون   محد د های ر     زحلیل ریا

رمی گرفت كه به مووب آن بهترین نمره به دانش آموزی اختصتتتاا داده میشتتتد كه         قرا ارزیابی 

 در زواند می كه از ن ر گاردنر هو  های چند گانه ای     باالزرین زوانایی را برای محفوظات داشتتتت.   

  هب باشد  داشته  آموزان دانش آموز    یادگیری  در زیادی نقش درس كالس در بخصوا  یادگیری

  دیداری/  فضایی  هو  -3: ریامی /  منمقی هو  - 2 هو  زبانی / كالمی -1.باشد  می زیر شرف 

  ادراك)  فردی در ن هو -:6(اوتما ی درك)  فردی میان هو  -5:  ونبش/  بدنی هو -4:

  بنیاد)  گرایانه  وود هو  -9(:  محیمی هو ) گرا طبیعت هو -8: موسیقیایی هو  -7(: در نی

بر طبق گفته ی گاردنر  دانش آموزان در ر   هایی كه منش شتتناختی آنهاستتت یاد می (  گرایانه

یاموزند                 ند اوازه دهند دانش آموزان با اطمینان در ر   های گوناگون ب گیرند .معلمان می زوان

 زنوع از معلمان. كنند هدایت آموزی نند دانش آموزان را به طرف خود ا د  آنها می زوكشتتتو كنن

شان  ها كالس شان بیاموزند زا در آموز        آگاه ی ستند   باید چیزهایی را درباره ی دانش آموزان ه

 .ر ند یادگیری آنها سرمایه گذاری مؤثر زری انجام دهند

آموز    دانش اموزان   یادگیری .هو  های چند گانه  مدارس اژگان کليدي:و
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 مقدمه         

خوب درك کردن ،خوب استدالل کردن، »اشاره کرده است:  هوش با تمام فرآیندهای شناختی انسان درگیر است. همان طور که بینه
اما روان  گرچه تفاوت چندانی در ارتباط با طبیعت کلی هوش وجود ندارد،«. خوب قضاوت کردن، همگی فعالیت های اساسی هوش است

این  رشناسان این مفهوم را در سالهای متمادی و در مسیرهای بسیار متفاوتی، مطالعه و از آن استفاده نموده اند . یكی از افرادی که اخیراْ د

        د.می باش وادی قدم گذاشته و تئوری نسبتاْ جدیدی را ارائه نموده است، هاوارد گاردنر
 3491دیده به جهان گشود . ایشان استاد تعلیم و تربیت در دانشگاه هاوارد می باشد. در سال  3491 در سال  گاردنر در پنسیلوانیا

را مطرح ساخت. تئوری گاردنر اشاره می کند که انسان ها حداقل دارای هفت نوع هوش می باشند که همگی به  تئوری هوش های چندگانه
اغلب مردم به واسطه ی آنها با هم ارتباط برقرار می کنند و به واسطه ی تفاوت در توانایی  یك اندازه مهم می باشند. آنها زبان هایی هستند که

های افراد، همچنین تفاوت های فرهنگی و آموزشی از هم متمایز و فاصله می گیرند. البته گاردنر در مطالعات بعدی عالوه بر آن هفت نوع 
 .هوش دو هوش جدید را نیز به این لیست اضافه نمود

یكی از کاربرهای مهم مطالعه ی هوش ، تشخیص ضرورت توجه به تفاوت های فردی در برنامه ی درسی در و کالسهای درس 
توسط معلمان می باشد . معلمان باید از سطوح شناختی دانش آموزان خود مطلع و بر اساس آن تدریس نمایند . معلمان خوب، به دانش آموزان 

خود را در شكل های هرچه پیچیده تر و راههای مناسب تر سازمان دهی یا تجدید سازمان کنند آنان باید به این خود کمك می کنند تا تجارب 
 .نكته واقف باشند که ساختارهای ذهنی خود دانش آموزان، کلید رشد آنها در تمام زمینه هاست

 

    تاریخچه
»    با عنوان 3984است، حداقل به کتاب فرانسیس گالتون در سال این نظر که انسان دارای توانایی های ذهنی قابل اندازه گیری 

ر آغاز نظریه س بر می گردد. نظریه ی گالتون مبنی بر اینكه برای برای توانایی های ذهنی افراد محدویت های متفاوتی وجود دارد،« نبوغ ارثی 
 د.ی روان سنجی جدید در ارتباط با توانایی های ذهنی بو

معتقد بودند که قبل از طراحی هر گونه برنامه ی درسی، روشی نیاز است تا که بتوان به کمك آن،  و سیمون بینهعالوه بر این، 
عملكرد عمومی ذهن دانش آموزان را اندازه گیری کند. بر اساس این فرض بینه و سیمون آزمونی را ساختند که برای اندازه گیری هوش طراحی 

 .شده بود
 :س این تعریف بودآزمون های آنها بر اسا

به نظر ما در هوش، یك استعداد فكری بنیادی وجود دارد که تغییر یا فقدان آن برای زندگی اهمیت فراوانی دارد . این استعداد 
  فكری، داوری است و یا می توان آن را حس خوب، حس عملی ، قریحه و استعداد فكری فرد برای تطیق خویش با محیط نامید. 

سردمدار آن بود  برای  برای طراحی مقیاس های اندازه گیری هوش در ایاالت متحده ی آمریكا برداشته شد و ترمن گام مهم بعدی
وسیله ی اندازه گیری هوش در آمریكا  توسط استنفورداصالح گردید ، 3438مدت بیست سال نسخه ای از آزمون بینه و سیمون که در سال 

نسخه ی تجدید نظر  آزمون مذکور از جهاتی رضایت بخش نیست . به همین دلیل ترمن و مریل بود ولی به مرور زمان مشخص گردید که
  .رساندند. چاپ به را بینه –شده ی آزمون استنفورد 

برای اندازه گیری توانایی های ذهنی افراد یكی از رویدادهای مهم دیگر بود . این آزمون با آزمون های قبلی دارای  آزمون وکسلر

 مجموعه زیر های آزمون اساس بر -2 این آزمون بر عكس آنها برای بزرگساالن طراحی شده بود .  -3سه تفاوت اساسی بود که عبارتند از : 

  .نمود می گیری اندازه را کالمی غیر هوشبهر هم و کالمی هوشبهر هم -1 بتنی بر سطوح سنی نبود . ندهی شده بود و مسازما آن ی
را استعداد فكری ذاتی فرد   A می نامد تفاوت قائل شد. او هوش  B و هوش  A اشاره می کرد که باید بین آنچه او هوش هب

را میانگین یا سطح معمول عملكرد ذهنی می دانست که توسط فرد نشان   B می دانست که وی به هنگام تولد دارای آن می باشد و هوش
داده می شود . البته هب ادعا نمی کرد که دو نوع هوش وجود دارد بلكه معتقد بود که هیچ یك از این دو نوع هوش قابل مشاهده نیست ولی 

 بیشتر قابلیت اندازه گیری دارد   B هوش
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این راستا تحوالت چشم گیری داشته اند . این نظریه ها بر این اساس استوار هستند که هوش  نظریه های چند عاملی هوش نیز در
( اظهار داشت که هوش از شش عامل 3419از طریق عوامل مجزا و یا توانایی های اساسی به بهترین شكل قابل تعریف است . ترستون )

 :هنی دیگر درگیر است .این شش عامل به شرح زیر استتشكیل شده است به طوری که هر یك از آنها با چندین عملیات ذ

 
 عامل عددی : توان انجام عملیات ریاضی با سرعت و به طور صحیح .3

 عامل کالمی : توان انجام آزمون های درك کالمی .2

 عامل فضائی : توان کاربرد ماهرانه ی اشیاء در فضاهای تخیلی .1

 رباره ی کلماتعامل روانی کلمات : توان تفكر سریع د .9

 عامل استدالل : توان کشف قواعد از طریق تفكر قیاسی و استقرائی .5

 عامل حافظه ی طوطی وار : توان یاد سپاری سریع .8

 
به نظر ترستون این شش عامل توانایی های اولیه ی مغزی است. از آنجا که او این عوامل را مستقل می پنداشت گمان می کرد که 

 هیچ تونترس شد مشخص بعداْ که طور همان افراد در یك یا چند عامل نمره ی باال بگیرند در حالی که در سایر عوامل نمره ی پائین بگیرند. 
این نتیجه رسید که حتماْ یك عامل  به لذا و آورد دست به را عاملی شش ی نظریه از کامل حمایت برای را الزم عاتاطال نتوانست وقت

عمومی وجود دارد که هر یك از شش عامل اولیه توان مغزی را تحت تأثیر قرار می دهد . الزم به ذکر است که معروف ترین نظریه ی چند 
  .عاملی هوش متعلق به گیلفورد است که دارای یك صدو بیست عامل مجزا بود

 اجزای -3:  از نظریه های هوش است که معتقد است هوش سه وجه مهم دارد نظریه ی سه وجهی استرنبرگ یكی دیگر 

 اجزا فرا -1  دانش کسب اجزای -2  عملكرد

اجزای عملكرد عبارت است از فرآیندهای شناختی که در انجام وظایف شرکت دارند . دومین جنبه ی مهم هوش اجزای کسب دانش 
تا مشخص کنند که آیا برخی اطالعات ارزش یادگیری دارد یا نه ؟ در صورتی که جواب مثبت باشد است . افراد این جزء را به کار می گیرند 

   .فرد اجزای کسب دانش را به کار می گیرد تا اطالعاتد مزبور را از طریق ربط آن با دانش قبلی خود با معنا سازد

جزء سوم به نام فرا اجزا الزم است تا مشخص کند که  اجزای کسب دانش به تنهایی نمی توانند نشان دهنده ی هوش باشند ، یك
چگونه افراد عملكرد و اجزای کسب دانش را هدایت می کنند . فرا اجزا همان فرآیندهای مدیریتی است که مسئول درك ماهیت مسائل ، 

   .فاده کردتصمیم گیری در این مورد که از کدام یك از اجزای عملكرد برای برخورد با مسأله ای خاص باید است

استرنبرگ تفاوت افراد در عملكرد ذهنی را ناشی از تفاوت ایشان در این سه وجه هوش می داند و معتقد است افرادی که از نظر 
ذهنی قوی هستند بیشتر وقت خود را صرف پردازش های مربوط به فرا اجزا می کنند . به نظر استرنبرگ تفاوت های اصلی توان ذهنی ناشی 

 د مدیریتی است .از عملكر

 

 تعریف 
بیشتر مردم یك تصور شهودى دارند هوش از چیست و خیلى کلمه در زبان انگلیسى بین سطوح متفاوت مهارت عقالنى فرق بگذارد: 
آهسته باهوش احمق باهوش کودن تیزهوش و به همین ترتیب. هنوز هیچ پذیرفتن تعریف هوش به طورکلى وجود داشته باشد و مردم به بحث 

دامه بدهند، چیزى که دقیقاً، است. سؤاالت اساسى باقى مىمانند: آیا هوش یك توانایى عمومى است یا چندین سیستم مستقل توانایىها؟ آیا ا
 ترین تعریف پیشنهاد کرد بد که هوش استهوش یك مالكیت مغز است، یك صفت اختصاصى رفتار یا مجموعه شناخت و کاردان است؟ ساده

هوشى اندازه مىگیرد. اما این تعریف قابلیت را خوب توصیف نمىكند و چندین مسئله دارد. اول، گرد است: آزمایشات وجود هاى هرچه آزمون
ارند هاى هوشى متفاوت وجود دگیرى است. دوم خیلى آزموناند اثبات بكنند، به نوبت کدام به وسیله آزمایشات قابل اندازهشدههوش را فرض

هاى هوشى اول با یك نظر دقیق شروع نكردند آنها از چه مىخواستند را اندازه نمىگیرند. در واقع، سازندگان آزمونو همه آنها همان چیز 
 اندازه بگیرند. باالخره، تعریف درباره طبیعت ویژه هوش را خیلى کم مىگوید.

  
چیزى که در واقع، تقریباً هر دانشمند است اند تعریف بكنند به ازاى چه آن سبب مىشود یا شدههرگاه دانشمندان هوش را درخواست

 به كند،مى حل را مسائل مىنامد، دلیل به کنندهمراجعه معموالً عمومى ذهنى شایستگى یك به هوش یك تعریف متفاوت به دست بیاورد.
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به وسیله خیلى متفاوت مىتواند طور خالصه فكر مىكند، مىآموزد و مواد جدید را مىفهمد و از تجربه اخیر سود مىبرد. هوش انواع کارها را 
شده است. هوش به انواع جریانات ذهنى نزدیك مىشود، زندگى بیان-سنجیده باشد. همچنین، این قابلیت در خیلى جنبه یك شخص اس

  گیرى، تفكر و استدالل.شامل حافظه، آموختن، ادراك، تصمیم

  
 نظریه ی هوش های چندگانه

وفسور ها وارد گاردنر در دانشگاه هاروارد پایه گذاری شد . پس از تأییداین نظریه به عنولن نظریه ی هوش های چندگانه توسط پر
یك نظریه ی تعلیم وتربیت پایه وقابل کاربرد جهانی از سوی یونیسف، پروفسور وحید حسن وارد ایران شد و کارگاهی راتحت عنوان فراگیری 

 رهنگیان تهران برگزار کرد.ـ فرادهی بر مبنای هوش های چند گانه در باشگاه ف
شناسایی و پرورش تمام هوش های بشری و کلیه ی ابعاد و توانمندی های هوشی دانش آموزان اهمیت بسیاری دارد . براساس 

ل ذهنی ینظریه ی پروفسور گاردنر ما انسان ها همگی از نظر هوش و توانا یی کاربرد هوشهای چند گانه تفاوت داریم، چون از توانایی و پتانس
 و هوشی متفاوتی برخورداریم.

. باشند تهداش تری مناسب و تر خالق برخورد درسی، مشكالت با تا به اعتقاد گاردنر تشخیص این امر توسط معلمان موجب می شود
 آموزش در  علمم که دارند انتظار و دارند دوست بیشتر ها بچّه  متمرکزکنیمكه هوشی روی بیشتر را خودمان تدریس  روش بتوانیم اگر ژهوی به

 .کند استفاده بیشتر هوش آن از خود
گاردنر در نظریه ی هوش های چندگانه سعی کرده است تا حوزه ی توانایی ها خالق و استعداد های انش آموزان را به آن سوی 

 سیلهو به توان می که کند می  بخش ایجاد مرزهای هوش و ذهنی معمول بكشاند. تئوری گاردنر شیوه ای را از یادگیری و یاددهی خالق و اثر
اری برد بهره و خالق درس طرح یك در ها آن دادن قرار با را خود ارزشیابی ی شیوه بلكه را آموزان دانش تدریس های روش تنها نه آن ی

 آموزشی از هشت مقوله ی هوشی و ذهنی متفاوت بازنمایی خالق کرد.
های تدریس برخاسته از یك هوش روش معمولی و غیرخالقی است ولی اگر در آن روش تدریس معلّم ابتدایی باید بداند که روش 

د ناز سه تا پنج هوش استفاده شده باشد توسعه یافته و نوآورانه می باشد ، اما اگر معلّم در روش تدریس خود از پنج تا هشت هوش استفاده ک
 روش تدریس خالق و کامالًابتكاری خواهد بود.

 رد بلكه ، شود می کالس سر در معلّم یاددهی شدن تر خالق ین کاربرد هوش های چندگانه پروفسور هاوارد نه تنها باعثبنابرا

 .داشت خواهد خالقی تأثیر نیز آموزان دانش یادگیری و خدمت ضمن های دوره در معلّم یادگیری
 

 پروفسور هاوارد گاردنر عبارتند از :دالیل خالق بودن یادگیری و یاددهی از طریق هوش های چندگانه 

   است تر بخش لذّت چندگانه های هوش طریق از یادگیری. 

   است شادتر چندگانه های هوش طریق از یادگیری. 

   شوند نمی     خسته چندگانه های هوش یاددهی – یادگیری درفرایند معلّم و شاگرد. 

   است بیشتر چندگانه های هوش ی وسیله به یادگیری طریق از آموزشی کیفیت. 

   است بیشتر روش دراین ها آموخته ترکیب توانایی و یادگیری پایداری. 

   دارند را خود هوش مختلف ابعاد یادگیری به امكان شاگردان. 

   دارند را تدریس روش بهترین ی ارائه امكان معلّمان. 

   است.یت مندی آموزشی شاگردان دراین روش باالتر رضا 

   است دوطرفه روش این در فرادهی و فراگیری. 

   ترند فعال یادگیری روش این در ابتدایی معلّمان و شاگردان. 

  
ده است آسیب دی مغزشان از خاصی منطقهً بیماریها برخی به ابتال اثر بر که خورد می بر افرادی به خود تحقیقات جریان در گآردنر 

.ضایعات مغزی اغلب باعث تضعیف و آسیب یكی از مقوالت هوشی می شود . بدون اینكه روی بقیه اثری داشته باشد .برای مثال آسیب دیدگی 
منطقهً بروکا )در لوب پیشانی چپ (باعث اختالالت شدیدی در هوش زمانی می شود به طوری که صحبت کردن خواندن و نوشتن در افرادی 

 ه این آسیب دیدگی دارند با اختالل همراه است ولیكن این افراد در آواز خواندن انجام عملیات ریاضی ابراز احساسات هیچ مشكلی ندارند.ک
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گاردنر معتقد است که در برخی افراد نوع خاصی از مفوالت هوشی کارایی بیشتری دارد که می توان آن را به برافراشتگی کوه های 

 فردی است نممك او اعتقاد به زمین هموار تشبیه کرد مانند نوابغ که در یك زمینه ی هوشی خاص قابلیت های بیشتری دارند. سترگ در برابر
 کافی ایاستغن و تشویق آموزش از فرد اگر اما. کند تصور دشوار و ذاتی را مشكالتش و تاسف ابراز خود های کمبود و ها نقص بعضی خاطر به

اهد بود هر یك از هشت مقولهً هوشی خود را تا سطح باالیی از عملكرد توسعه دهد و به یك برنامه ی آموزشی اشاره خو قادر شود برخوردار
زیستی نسبتا ضعیف و تنها از طریق ترکیب عوامل محیطی می توانند به سطح باالیی از -می کند که چگونه افرادی با استعداد موسیقیایی 

 ون و پیانو برسند.مهارت در زمینه ی نواختن ویول
برخالف تصور بسیاری از افراد، نمره بهره هوشی تواناییهای ذاتی و عمومی فرد را اندازه نمی گیرد بلكه دانش انسان را در مورد 

و  هموضوعاتی معین، در سن معین اندازه می گیرد. این آزمونها همه جنبه های هوش را نمی سنجند، برای مثال به ندرت یادگیری از تجرب
ب، اانطباق با محیط را می سنجند. عالوه بر این، عملكرد فرد در آزمون، به تجارب و امكانات فرد برای یادگیری و کاربرد واژه، اطالعات، حس

 حافظه و مهارتهای تجسمی بستگی دارد چون آزمونها برای سنجش یك سری مهارتها و اطالعات خاص طراحی شده اند.
عهده آزمونی برآیند می توان مطمئن بود که آنان تواناییهای آزمون ارزیابی شده را دارا هستند. اما اگر کودك  اگر کودکان به خوبی از

ارتها هپاسخ درستی به سؤاالت ندهد نمی توان با اطمینان گفت تواناییهای مذکور را ندارد بلكه صرفاً می توان گفت نتوانسته این تواناییها و م
عی حساس در تعبیر و تفسیر نتایج آزمون هوش است، کودکان ممكن است چیزی را بدانند و از آن استفاده نكنند حتی را نشان دهد. این موضو

وقتی موقعیت اقتضا می کند. گاهی عملكرد کودکان دانسته ها و مهارتهای واقعی آنها را آشكار نمی کند زیرا مسایلی را که باید حل کنند 
ی از عهده مهارتی برنمی آید نمی توانیم با اطمینان نتیجه گیری کنیم که کودك فاقد تواناییهای الزم برای درست نمی فهمند، پس وقتی کودک

انجام آن مهارت است. از این رو بسیاری از متخصصان بر این عقیده اند که آزمودن مهارتهای خاص سودمندتر است تا اتكای صرف بر نمره 
 بهره هوشی.

ی کند، اما از دو سالگی به بعد روند تغییرات طوری است که تا حدی می توان میزان بهره هوشی در آینده هوش بسته به سن تغییر م
ه، زرا تخمین زد. اما نمرات آزمون بهره هوشی حتی در عرض چند هفته نیز ممكن است به اندازه ده نمره تغییر کند، عواملی چون تغییر در انگی

در نمره آزمون مؤثرند. باز هم باید تأکید کنیم که نمره آزمون هوش شاخصی برای تواناییهای ذاتی و  تغییر در میزان دقت یا خستگی مفرط
 کیفیتی ثابت در تمام طول زندگی نیست.

( تنها نشان دهنده این است که فرد در مهارتهایی که آزمون هوش سنجیده دارای توانایی است. در حالی که ممكن IQنمره باالی )

 نهچندگا ،هوشهای گاردنر هوارد نظرات به توجه با قد یك سری از مهارتها یا دانشی باشد که در آزمون هوش سنجیده نشده.است شخص فا
 .هستند فكری قابلیت دادن نشان برای مختلف راه هفت

 انواع هوش چندگانه کدامند؟
 هوش دیداری / فضایی

یادگیرنده های دارای این نوع هوش ، گرایش دارند که با تصاویر فكر کنند و این نوع هوش توانایی درك پدیده های بصری است. 
یلم فبرای به دست آوردن اطالعات ،نیاز دارند یك تصویر ذهنی واضح ایجاد کنند. آنها از نگاه کردن به نقشه ها، نمودارها، تصاویر، ویدیو و 

 آید.خوششان می
 مهارت های آنها شامل موارد زیر است:

 ها و تمثیل هایساختن پازل، خواندن، نوشتن، درك نمودارها و شكل ها، حس جهت شناسی خوب، طراحی، نقاشی، ساختن استعاره
 تصویری )احتماال از طریق هنرهای تجسمی(،دستكاری کردن تصاویر، ساختن، تعمیر کردن و طراحی وسایل عملی، تفسیر تصاویر دیداری.

 بارتند از:شغل های مناسب برای آنها ع
 دریانورد،مجسمه ساز، هنرمند تجسمی، مخترع، کاشف، معمار، طراح داخلی، مكانیك، مهندس

 هوش کالمی/ زبانی
ها مهارت های شنیداری تكامل یافته ای دارند و معموال سخنوران این نوع هوش یعنی توانایی استفاده از کلمات و زبان. این یادگیرنده

 کنند.ه جای تصاویر، با کلمات فكر میبرجسته ای هستند. آنها ب
 شود:مهارت های آنها شامل موارد زیر می

گوش دادن، حرف زدن، قصه گویی، توضیح دادن، تدریس، استفاده از طنز، درك قالب و معنی کلمه ها، یادآوری اطالعات، قانع 
 کردن دیگران به پذیرفتن نقطه نظر آنها، تحلیل کاربرد زبان
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 سب برای آنها عبارتند از:شغل های منا

 شاعر، روزنامه نگار، نویسنده، معلم، وکیل، سیاستمدار، مترجم

  
 هوش منطقی / ریاضی

 ها به صورت مفهومی با استفاده از الگوهایهوش منطقی / ریاضی یعنی توانایی استفاده از استدالل، منطق و اعداد. این یادگیرنده
کنند. آنهاا همواره در مورد دنیای اطرافشان کنجكاوند، سوال طریق بین اطالعات مختلف رابطه برقرار میکنند و از این عددی و منطقی فكر می

 پرسند و دوست دارند آزمایش کنند.های زیادی می
 شود:مهارت های آنها شامل این موارد می

ردن رای درك رابطه شان با یكدیگر، به کاربمسئله حل کردن، تقسیم بندی و طبقه بندی اطالعات، کار کردن با مفاهیم انتزاعی ب
زنجیره طوالنی از استداللها برای پیشرفت، انجام آزمایش های کنترل شده، سوال وکنجكاوی در پدیده های طبیعی، انجام محاسبات پیچیده 

 ریاضی، کار کردن با شكل های هندسی
 رشته های شغلی مورد عالقه آنها عبارتند از :

 برنامه نویس کامپیوتر، پژوهشگر، حسابدار، ریاضی دان دانشمند، مهندس،

  
  

 هوش بدنی/جنبشی

. کنندیم بیان حرکت طریق از را خودشان هایادگیرنده این. اشیا از استفاده و بدن حرکات ماهرانه کنترل توانایی یعنی هوش این 
 از هاان(دارند مهارت تعادل تیرهای از استفاده یا توپ، با بازی در مثال عنوان به) دارند چشم و دست هماهنگی و تعادل حس از خوبی درك آنها

 امل با فضای اطرافشان قادر به یادآوری و فرآوری اطالعات هستند.تع طریق
 شود:مهارت های آنها شامل این موارد می

 ارندد حرکتی روی میز یا کتاب هایشان زیاد نقاشی می کشند، برای رفع اشكال ریاضی از او می خواهیم دانش آموزانی که هوش 

 رزش،و بدنی، هماهنگی رقص، با تصویر تصویرسازی توضیح بدهد نمودار به کالس بیاورد، همراه را خود گزارش.  بكشد نمودار چند برای"
 طریق از اساتاحس ابراز کردن، خلق یا ساختن برای هایشان دست از استفاده حرکات، تقلید هنرپیشگی، دستی، نایعص بدن، زبان از استفاده

 بدن
 شغل های مورد عالقه آنها عبارتند از :

 ورزشكار، معلم تربیت بدنی، رقصنده، هنرپیشه، آتش نشان، صنعتگر

  
 هوش موسیقی / ریتمیك

ها و الگوهای تولید و درك موسیقی. این یادگیرنده های متمایل به موسیقی با استفاده از صداها، ریتماین نوع هوش یعنی توانایی 
ها بسیار به دهند. خیلی از این یادگیرندهکنند. آنها بالفاصله چه با تعریف و چه با انتقاد، به موسیقی عكس العمل نشان میموسیقی فكر می

 ای جیرجیرك و چكه کردن شیرهای آب( حساس هستند.صداهای محیطی )مانند صدای زنگ، صد
 شود:مهارت های آنها شامل موارد زیر می

آواز خواندن ، سوت زدن، نواختن آالت موسیقی، تشخیص الگوهای آهنگین، آهنگ سازی، به یاد آوردن ملودی ها، درك ساختار و 
 ریتم موسیقی

 شغل های مناسب برای آنها عبارتند از :
 ان، خواننده، آهنگسازموسیقی د

  
 هوش درون فردی

همند کنند چیزها را از نقطه نظر آدم های دیگر ببینند تا بفها سعی مییعنی توانایی ارتباط برقرار کردن و فهم دیگران. این یادگیرنده
 ها دارند. آنها سازمان دهندقاصد و انگیزهکنند. آنها معموال توانایی خارق العا د ه ای در درك احساسات، ماندیشند و احساس میآنها چگونه می
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کنند که در گروه آرامش را برقرار کنند و شوند. آنها معموال سعی میها به دخالت متوسل میه های خیلی خوبی هستند، هرچند بعضی وقت
نند تماس چشمی، زبان بدن( همكاری را تشویق کنند. آنها هم از مهارت های کالمی )مانند حرف زدن( و هم مهارت های غیرکالمی )ما

 کنند تا کانال های ارتباطی با دیگران برقرار کنند.استفاده می
 شود:ارت های آنها شامل موارد زیر میمه

دیدن مسائل از نقطه نظر دیگران )نقطه نظر دوگانه(، گوش کردن، همدلی، درك خلق و احساسات دیگران، مشورت، همكاری با 
ها و نیت های مردم، رابطه برقرار کردن چه از طریق کالمی چه غیر کالمی، اعتماد سازی، حل و فصل آرام ، انگیزه گروه، توجه به خلق و خو

 درگیری ها، برقراری روابط مثبت با دیگر مردم
 شغل های مناسب برای آنها عبارتند از :

 مشاور، فروشنده، سیاست مدار، تاجر

  
 هوش برون فردی )فرا فردی(

کنند احساسات درونی، رویاها، روابط ها سعی میعنی توانایی درك خود و آگاه بودن از حالت درونی خود. این یادگیرندهاین هوش ی
 با دیگران و نقاط ضعف و قوت خود را درك کنند.

 شود:مهارت های آنها شامل موارد زیر می
درونی، تمایالت و رویاها،ارزیابی الگوهای فكری خود، تشخیص نقاط ضعف و قوت خود، درك و بررسی خود، آگاهی از احساسات 

 ، درك نقش خود در روابط با دیگرانباخود استدالل و فكر کردن 
 مسیرهای شغلی ممكن برای آنها عبارتند از:

 پژوهشگر، نظریه پرداز، فیلسوف

  
 نقش فعالیتهای مكمل وفوق برنامه در پرورش هوش های چندگانه

ام آموزشی ، پرورش انسان های خلیفه الهی وفرهیخته می باشد ؛ انسان هایی که در تمامی ابعاد رشد یافته هدف غایی وآرمانی نظ
و  رباشند و بتوانند از همه توانایی های بالقوه خود که خداوند در درون آنها قرار داده است ، به نحو مطلوب در جهت زندگی بهتر و مطلوب ت

 کسب رضای خداوند استفاده کنند .
نظریه هوش های چند گانه به دنبال تغییرات بنیادین در ساختار وروش آموزشی در مدارس است . این نظریه به تمام معلمان این 
 اپیام را می دهد : فراگیرانی که در آغاز هر روز در مدرسه حضور می یابند . حق دارند از تجربیاتی که همه مقوالت هوش های هشت گانه آنه

کند وتوسعه می بخشد استفاده کنند . تمام دانش آموزان باید در طول روز در معرض برنامه ها ، پروژه ها ودوره هایی قرار گیرند را فعال می 
 که به ایجاد وتوسعه توانایی هوشی آنها کمك می کند ونباید تنها مهارت های شفاهی ومنطقی آنان همانند گذشته مورد توجه قرار گیرد .

را به عنوان معیاری برای اطمینان یافتن از این  MIناسانی که در برنامه ریزی مدارس نقش دارند، می توانند نظریه مدیران و کارش
که برای همه دانش آموزان در هرروز فرصت هایی جهت تعا مالت مستقیم با هریك از هشت مقوله هوشی فراهم می شود، در نظر بگیرند و 

 از مقوله های هوشی طراحی واجرا نمایند. فعالیتهایی را برای پرورش هرکدام
برای ارزیابی فعالیت های مبتنی برهوش های چندگانه، باید از روش هایی استفاده نمود که یادگیری ، افزایش توان ومیزان رشد و 

 پرورش استعداد خاص هردانش آموز را به صورت واقعی درهریك از مقوالت هوشی نشان دهد .
ابی واقعی ، به ویژه به دانش آموزان اجازه می دهد تاآموخته های خودرا در محیطی که با زندگی واقعی آنان شیوه های ارزشی» 

 واقعی جهان مطابقت دارد ، نشان دهند. در صورتی که در روش های استاندارد شده ، هموارهدانش آموزان را در محیط های ساختگی که با
 ( آرمسترانگ)  «. دهند می قرار ارزیابی مورد ، دارد تفاوت بسیار

 
 

 فواید کاربرد تئوری هوش های چند گانه در مدارس
ن دید و موسیقی یك شاید شما در حالت کلی تواناییهای ذهنی را به عنوان کشیدن یك تصویر ، آواز خواندن ، گوش دادن به -3

ئل ریاضیات برای یادگیری، امری حیاتی می باشد . مطالعات یك نمایش در نظر بگیرید . این فعالیت ها درست به اندازه ی نوشتن و حل مسا
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نشان می دهد که بسیاری از دانش آموزان که درآزمون های سنتی عملكرد پایینی دارند، زمانی که تجارب کالس درس، فعالیت های هنرمندانه، 
عالقه ی شدیدی پیدا کرده و عملكرد باالیی  یند یادگیری،ورزشی، موسیقی و... را با هم به نحو مطلوبی ادغام می کند، آن دانش آموزان به فرآ

 .از خود نشان میدهند

شما با کاربرد این تئوری قادر خواهید بود فرصت هایی را برای یادگیری صحیح بر اساس نیازها ، عالیق و استعداد دانش آموزان -2
به یادگیرندگانی تبدیل می شو ند که مدام درگیر امر یادگیری هستند و خود فراهم سازید. دانش آموزان به فعالیت های بیشتری می پردازند و 

 . فعاالنه در فرآیند آن شرکت می کنند

  مشارکت والدین و جامعه در فرآیندهای آموزشی مدرسه افزایش می یابد -1

رج ا -نجر به افزایش حس خودد مفرصتی برای دانش آموزان ایجاد می شود تا نقاط قوت خود را بروز دهند . این مسأله می توان-9
  .در دانش آموزان شود نهی

 ستد به را مثبتی آموزشی تجارب هنگامی که شما به منظور افزایش فهم دانش آموزان تدریس می کنید ، دانش آموزان شما -5
  د و توانایی ایجاد راه حل ها را برای مسائل مختلف در زندگی به دست می آورندآورن می

 .آموزان کنترل زیادی روی هر آن چه که یاد می گیرند و نحوه ی یادگیری آن دارنددانش  -8 
   .دانش آموزان به مفهوم باالتری از مسئولیت پذیری نائل می شوند -7

دانش آموزان به لحاظ تفكر انتقادی ، سازماندهی وارزشیابی اطالعات و ارائه ی دانش جدید به شیوه ی خالق ، پیشرفت چشم -9
  .ی خواهند داشتگیر

 .به معلمان در ایجاد هر چه بیشتر تجارب آموزشی فردی متنوع کمك می کند -4

 روان مفهوم سیال و  انگیخته را ایجاد نمایند و این امر کمك می کند که  -به معلمان کمك می کند تا تجارب آموزشی خود-30
   در کالس درس پیدا کنند. بودن

  د این تئوری در مدارسانتقاداتی در مورد کاربر

گرچه این تئوری مزایای زیادی برای فرآیند های آموزشی وپیشرفت آن به دنبال دارد اما عده ای انتقاداتی بر این رویكرد وارد ساخته 
  .اند

  انتقادات کاربرد این تئوری در مدارس به سه شكل مطرح شده است

كشاند که در ب تئوری ممكن است به نوعی ما رابه سمت نسبیت گرایی ذهنیشكل اول، مخالفانی هستند که استدالل می کنند این 
آن شكست ها و ناکامی های دانش آموزان به دلیل داشتن هوش های متفاوت توجیه می شود . آنان ادعا می کنند که هر گونه طرفداری از 

ه های گوناگون ما را به سمت کاهش یا گسترش برنامه های این عقیده که تمام دانش آموزان به یك اندازه مستعد و توانا هستند ، به شیو
اد رخاص یا ویژه رهنمون می سازد . گاردنر این انتقاد را رد کرده و معتقد است که نظریه اش هرگز به دنبال این نیست که اظهار کند تمام اف

 .های خاص نمی شود به یك اندازه استعداد دارند و نظریه اش هیچ وقت منجر به این پیامد برای برنامه

دومین انتقاد اساسی این است که این مسأله خیلی اغراق آمیز است که ما ادعا کنیم فردی ممكن است در یك هوش در سطح عالی 

نه ی آزمون های هنجار شده ی هوش، همچون آزمون گا چند های حیطه.  باشد قرارداشته ضعیف سطح در دیگر هوش باشد در حالی که در 
  .استنفورد بینه ، نشان دادند که تمام حیطه هایی که مورد آزمون قرار گرفته به نوعی با هم همبستگی کامل دارند وکسلر و

سومین انتقاد این است که معاف کردن دانش آموزان از انجام برخی فعالیت ها در حیطه های مختلف توسط معلمان با این استدالل 
ك بزرگی به نظر می رسد . ممكن است برخی از دانش آموزان قادر نباشند به درستی مهارت خواندن که در آن حیطه ضعیف می باشند ، ریس

و نوشتن را انجام دهند اما با وجود این نیازمند یادگیری این مهارت ها در سطح مطلوب می باشند . مهمترین هدف برای دانش آموزان این 
  .عنوان هوش معرفی شده پیشرفت حاصل کننداست که در تمام حوزه هایی که توسط گاردنر ، به 

عالوه بر این یك خطر مهم در این راستا در ارتباط با ایجاد حس حقارت در برخی حیطه ها در بین دانش آموزان وجود دارد. دانش 
 دست از را حوزه این رد پیشرفت و مهارت کسب آموزانی که بر چسب ضعیف بودن در حیطه ی ریاضی می خورند، دیگر انگیزه ی کافی برای 

 (klein,1997) .داد خواهند
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 نتیجه گیری
 

با توجه به آنچه گذشت می توان بیان کرد که هوش برخالف دیدگاه سنتی یك توانایی ذهنی محدود نیست، بلكه عبارتست از 
ارزشمند است. انسان دارای هوش های مختلفی توانایی حل مسایل و مشكالت یا ایجاد راه حل ها و نتایجی جدید که در یك یا چند فرهنگ 

 می باشد ، لذا مربیان و متخصصان تعلیم و تربیت، باید دیدگاه و چارچوب ذهنی خود را تغییر داده و به تفاوت های ذهنی افراد و عالیق و
د ازند. ما در حوزه ی تعلیم و تربیت از نیازهای آنان توجه خاص ئاشته باشند و فر آیند های آموزشی را متناسب با نیازهای دانش آموزان خو

این تئوری چه در سطح کالن یعنی برنامه ی درسی در سطح ملی و چه در سطح خرد یعنی کالس درس و توسط معلم استفاده های زیادی 
ا ت از آن پیامدهای منفی رداشته ایم. این تئوری فواید زیادی هم برای معلمان و هم برای دانش آموزان و فرآیند یادگیری خواهد داشت و غفل

  .به دنبال خواهد داشت
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