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 چندگانه گاردنر   ی هوش ها   ه ی نظر
 گاردنر  همراه با فایل اکسل خود محاسبه گر تست هوش چندگانه 

 مقدمه 

روانشناس  ی اهینظر چندگانه    های  مفهوم هوش  دانشگاه  است که توسط هاوارد گاردنر 
ممکن است بالفاصله مفهوم تست   ، دیشنویمکلمه هوش را    یهاروارد ارائه شده است. وقت

IQ    شودیم  فیما تعر  یعقالنو    یفکر   لیپتانس  عنوانبهبه ذهنتان خطور کند. هوش اغلب .
که   یتیکرد، و ظرف   یر یکه بتوان آن را اندازه گ   یز یچ  ، میاشدهکه ما با آن متولد    یز یچ
  آن دشوار است.  رییتغ

شده است، از جمله   مطرحهوش    درباره  یگر ید   یها دگاهی د  ر،یاخ  یها ، در سالحالبااین
 بر وجود انواع مختلف هوش. یگاردنر مبن شنهادیپ

 هوش چیست؟ 

مختلف طرق  به  ظرف   ف یتعر  یهوش  است:   ،یخودآگاه  ،درک  ،منطق  ،انتزاع   تی شده 
عاطف   ،یر یادگی ر   ،استدالل  ،یدانش  انتقاد   ،تی خالق  ،یز یبرنامه  مسئله   یتفکر  حل   . و 
 عنوان بهو حفظ آن    ،استنتاج اطالعات  ایدرک    ییتوانا  عنوانبهرا    هوش  توانیم  ،طورکلیبه

 ( منبع ) کرد. فیتوص نهی زم ای طی مح کیدر  یانطباق یاعمال رفتارها یبرا  یدانش

 IQبهره هوشی یا  

 ی ذهن  ییفرد از نظر توانا  کی  دهدیمنمره استاندارد است که نشان    ینوع  یهوش  بیضر
 کسان یبا استفاده از آزمون    بهره هوشیاست.    ترنییپا  ایاز گروه همساالن خود چقدر باالتر  

به    نیانگیم   فتنجامعه و گر  یاقتصاد  -  یاز افراد از همه اقشار اجتماع  یادیتعداد ز  یبرا
 . دیآ یم دست
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 مشارکت فعال داشتند هوش    ی ر ی گ  اندازه افرادی که در 

 ( Sir Francis Galton)   گالتون  س ی سر فرانس 

 شی آزما  کیتالش کرد تا    1884بود که در سال    یدانشمند  نیگالتون اول  سیسر فرانس
و    ییو شنوا  یینای دقت ب  توانستندیاو، افراد م  شگاهیهوش مدرن را ابداع کند. در آزما

 کنند.  یر یگ مختلف را اندازه یهابه محرک واکنششانزمان   نیهمچن

 ( James McKeen Cattell)   کتل   ن ی مک ک  مز یج

شد، شامل   جادیا  1890کتل در سال    نیمک ک  مزیجهان که توسط ج  یآزمون ذهن  نیاول
. اما کردندیم   یر یگ همه آنها سرعت و دقت ادراک را اندازه  با  یبود که تقر  یمشابه  یکارها

 ین ی ب  شیرا پ  یلیتحص  شرفت یپ  توانندینم  ییرهایمتغ  نیمشخص شد که چن   خیلی زود
 .می نامیمهستند که ما آن را هوش   یناقص یارهایعآنها احتماال  م ،نی ؛ بنابراکنند

 ( Alfred Binet)  نه یآلفرد ب 

شد. برخالف گالتون،    ابداع   1905در سال    نهیتوسط آلفرد ب  یتست هوش مدرن امروز   نیاول
از تحق او مفاهگرفتینمالهام    یعلم  قی او  داشت:   نظررا در    یعمل  اریبس  می. در عوض، 

 یآموزش   ستمی با همساالن خود در س  توانندینم کند که    یی را شناسا  یبتواند کودکان  نکهیا
 شده بود، هماهنگ شوند.   یهمه اجبار  یکه برا

به استدالل ساده   ازیبود که ن  یسواالت  نیو همچن  محور  شامل سواالت دانش  نهیآزمون ب
داشت که    ازی اعتبار ن  یبرا  زین  یخارج  اری مع  کی به    نهی ب  ،ی شیداشتند. عالوه بر موارد آزما

در سرعت رشد وجود   یقابل توجه  راتییتغ  نکهی . در واقع، با وجود اافتی  افراد  آن را در سن
کودکان   شناخت  طورکلیبه  تربزرگ دارد،  نظر  کودکان    ترشرفتهیپ  یاز  ؛  هستند  ترکوچکاز 

از موارد    کی   هر  حل  به  قادر  را که در آن کودکان به طور متوسط  یسن  نیانگی م  نهی ب  نیبنابرا
 توانست یاو م  ترتیباینبهکرد.    یکرد و موارد را بر اساس آن دسته بند   ییبودند، شناسا

قادر به    ی، اگر کودکمثالعنوانبهبزند:    نیخود تخم  نکودکان را نسبت به همساال  تیموقع
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پس   شد،می  حل  تربزرگ   سال  دو   کودکان  توسط  فقط  بود که به طور متوسط  یحل موارد
 د.دو سال جلوتر بو یکودک در رشد ذهن  نیا

 ( William Stern)   استرن  ام ی ل ی و 

 

، رو  کم   یجابه  کرد یم  شنهادیشد که پ  مطرحاسترن    امیلیتوسط و   یتر قیدق  کردیمتعاقبا 
  ده ینام  «یاز سن برآورد شده از عملکرد آزمون، سن دوم )که »سن ذهن  یکردن سن واقع

« معروف متولد شد و  IQ»  ایهوش«    بی، »ضررونیازاشود.    میتقس  یبر اول  دی( با شود یم
  ی ا محاسبه  نیشد. در واقع معلوم شد که چن   فی( تعریمی( / )سن تقوی)سن عقل  عنوانبه

 مطابقت دارد.  یعملکرد ذهن  یهانیتخم ریبا سا

 ( Lewis Terman)  ترمن   س ی لوئ 

ا ا  االتیدر  از  پس  ب  سیلوئ  نکهیمتحده  تست  کرد  نهیترمن  اصالح   ار یبس  قاعدهو    هرا 
منتشر    نهیب   -د  آزمون استنفور  عنوانبهآن را    ، کرد  جادیا  ی نسبت به آزمون اصل  ی تر مناسب

موفق  کیبه    IQتست    و   کرد )ترمن    لیتبد  یواقع  ت ی داستان  در   کیشد  روانشناس 
 ن یضرب کند، بنابرا  100را در    جه ی مشتاق بود که نت  نی دانشگاه استنفورد بود(. او همچن

 یهوش  بیاست. در واقع، ضر  X 100(  یمی( / )سن تقوی)سن عقل  IQ  یبرا  ییمعادله نها
 . رسدیمبه نظر  1.3 یهوش بیاز ضر ترجالب اریبس 130

 ( David Wechsler)  وکسلر   د ی و ی د

نمرات   ع یعملکرد با توز  سهیبزرگساالن را با مقا  یهوش  بیوکسلر مشکل محاسبه ضر  دیوید
که نمره   یکسان  یهوش  بیاو، ضر  ستمینرمال است، حل کرد. در س  ع یتوز  کی که    آزمون

م  با  سن  نیانگیآنها  است،    یگروه  بزرگساالن    یهوش  بی ضر  ،ترتیباینبهبود.    100برابر 
خواهد بود.   100  ،یاصل  ستمسی  در  کودکان متوسط  یهوش  بیمتوسط، درست مانند ضر
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تازه   ازاتیامت  زانیبر اساس م  IQنمرات    صیتخص  ینرمال برا  ع یتوز  ی آمار   یهایژگی او از و 
 (منبع ) استفاده کرد. به دست آمده

 گاردنر   نظریه هوش های چندگانه 

گیری  یسنت  یروانسنج   یها دگاهید که    دهدیمنشان    هینظر  نیا اندازه  ، هوش   برای 
 کتاب در    1983خود را در سال    هینظر  بارنیاول  ی. گاردنر برای دارندار یبس  یهاتیمحدود

ها  هینظر دقیق  چندگانه  یهوش  عنوان  نظریذهن  یهاچارچوب"  با  ها   هی:   ی هوش 
او در   . کرد  انیب(  Frames of Mind: Theory of Multiple Intelligences)   "چندگانه 
 . هستنداز "هوش"   ی انواع مختلف دارای کرد که همه افراد این نظریه را مطرح این کتاب

به نام   نوع هوش  نیهوش وجود دارد و احتمال افزودن نهم  نوع  کرد که هشت  ادعا گاردنر  
 . (منبع کرد ) شنهادی پنیز را  یا هوش وجودی «یستیالیستانسی»هوش اگز 

 توضیح مترجم: 

  9نوع هوش اشاره شده است، ولی در این مقاله ما    یا هشت  منابع دیگر فقط به هفتدر  
 .میکنیمرا بررسی  (گانه 9هوش )  نوع از هوش

 

 نی که مردم دارند، ا  ییو استعدادها   هاییاز توانا  یکامل  ف یبه دست آوردن ط   ی گاردنر برا
 ی ندارند، بلکه دارا   و ذهنی  یفکر   ت یظرف   نوع  کیکه افراد فقط    کندیرا مطرح م  هینظر

 یو زبان  یبصر   -  ییفضا  ،یفرد   نیب   ،ییقایاز هوش، از جمله هوش موس  یانواع مختلف
 هستند. 

 یقو  بسیار  ییقایمانند هوش موس  ،خاص  نه یزم  کیفرد ممکن است در    کی  کهیدرحال
 در زمینه هوش های دیگر نیز   هاییتوانااز    یع یوس  فیط  از  تواندیم  ادیز  احتمالبهباشد،  
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 ی در هوش کالم  موسیقاییعالوه بر هوش  فرد ممکن است    ک یمثال،    ی. برابرخوردار باشد
 باشد. یقو نیز گرا عتیطبهوش و 

 گاردنر  ی چندوجه هوش    ه ینظر یا    نظریه هوش های چندگانه نقد  

مرب   گاردنر  هینظر و  روانشناسان  انتقاد  ا  انیمورد  گرفته است.  استدالل   نیقرار  منتقدان 
گسترده است و هشت »هوش« متفاوت او صرفا     اریگاردنر از هوش بس  فیکه تعر  کنندیم

و  توانا  یت یشخص  یها یژگیاستعدادها،  م  افراد  یهاییو  نشان  نظردهندیرا  گاردنر    هی. 
 . برخوردار نیست ی جربت  قاتی تحق  پشتیبانی کافیاز  نیهمچن

ا و    انی نزد مرب  یقابل توجه  تیاز محبوب  گاردنر  نظریه هوش های چندگانه  ن،ی با وجود 
خود  سیدر فلسفه تدرگاردنر از معلمان از هوش چندگانه  یار یبرخوردار است. بس اساتید

 ( منبع ) .کنندیمگاردنر در کالس درس تالش  هینظر توضیح یو برا   کنندیم استفاده 

 چندگانه   ی هوش ها  ه ینظر ی و  ر یادگ ی   یها ه ی نظر تفاوت میان  

نبا را  که هوش چندگانه  است  داده   کرد.  بیترک  ی ر ی ادگ ی  ی ها سبک با    دیگاردنر هشدار 
ا  دیتأک   نی)همچن  (منبع ) تطب  نیبر  که  است  داده  نشان  شواهد  که  است  مهم   ق ینکته 

 شرفت یپ  ای  ی ر یادگ ی  جی از نظر نتا  ای فایده  چی ه  رندهیادگیشده    تعیینک  آموزش با سب
 ( منبع) ندارد.( یلیتحص

  ی آموزش   جی نتا  ،بر اساس »هوش« شما   ی ر یادگی دارد که نشان دهد  نوجود    ایکافی  شواهد
در مورد    شتریب   یر یادگیکه    دی، ممکن است متوجه شوحال بااینرا به همراه دارد.    یبهتر 

  تان یهاتیاولوو    حاتیترج  ،از نقاط قوت  یبه شما درک بهتر   تواندیمچندگانه    یهوش ها
 بدهد. 

 انواع هوش های چندگانه گاردنر 

 ی بصر  – یی  هوش فضا   -  1
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.  توانایی زیادی دارند  زهایهستند، در تجسم چ  یقو  ییفضا  -  یکه در هوش بصر   یافراد 
درک باالیی   ریو تصاو   ها لمیف ، نمودارها،  هانقشه  نیو همچن  رهایمس  ازافراد اغلب    نیا

 ( منبعدارند. )

 نقاط قوت 

 ییو فضا یقضاوت بصر 

 ها ی ژگی و و    مشخصات 

 برندیمنوشتن لذت و   از خواندن ▪
 دارند  هاپازلدر کنار هم قرار دادن  مهارت باالیی برای  ▪
 کنند یم ریتفس خوبیبهرا  هاچارتنمودارها و  ر،یتصاو  ▪
 برندیم لذت  یتجسم یو هنرها  ینقاش ،یاز طراح ▪
 دهند یم صیتشخ راحتیبهالگوها را  ▪

 بالقوه  ی شغل   یها انتخاب 

 اندعبارتشما    یبرا   مناسب  یشغل  یها انتخاب  د،یهست  یقو   ییفضا  -   یاگر در هوش بصر 
 از:

 معمار  ▪
 هنرمند  ▪
 مهندس  ▪

 ی کالم   -   ی هوش زبان   -  2

استفاده کنند،    خوبیبهاز کلمات    توانندیمهستند،    یقو  یکالم  -  یکه در هوش زبان  یافراد 
افراد معموال  در نوشتن داستان، به   نیچه هنگام نوشتن و چه در هنگام صحبت کردن. ا

 ( منبع ) خوب هستند. اریخاطر سپردن اطالعات و خواندن بس
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 نقاط قوت 

 کلمات، زبان و نوشتار 

 ها ی ژگی و و    مشخصات 

 : یکالم - یهوش زبان  یافراد دارا 

 سپارندیم به خاطر  با دقت باالیی  را یو گفتار   یاطالعات نوشتار  ▪
 برندیماز خواندن و نوشتن لذت  ▪
 سازی باالیی برخوردارندمتقاعد  از قدرت هایسخنران  ای در مناظرات  ▪
 دهند  حیتوض خوبیبهمسائل را   توانندیم ▪
 کنند یمطنز استفاده شوخی و  هنگام گفتن داستان از  ▪

 بالقوه  ی شغل   یها انتخاب 

 اندعبارتشما    ی برا   مناسب   یشغل  یها انتخاب  د، ی هست  یقو  یکالم  -   یاگر در هوش زبان
 از:

 نگار روزنامه/  سندهینو ▪
 ل یوک ▪
 معلم ▪

 ی اض ی ر   -   ی هوش منطق   -  3

 ه یالگوها و تجز   صیهستند، در استدالل، تشخ  یقو  یاضیر  -   یکه در هوش منطق  یافراد  
در مورد اعداد،   یدارند به طور مفهوم  لیافراد تما  نیمسائل مهارت دارند. ا  یمنطق  لیو تحل

 ( منبع) روابط و الگوها فکر کنند.

 نقاط قوت 

 یاضیر  اتیمسائل و عمل لیو تحل  هیتجز
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 ها ی ژگی و و    مشخصات 

 :یاضیر - ی افراد با هوش منطق

 هستند یعال  حل مسئلهمهارت  در  ▪
 برندیملذت  یانتزاع یها دهی ااز فکر کردن به  ▪
 ی را دوست دارند علم یهاشی آزماانجام  ▪
 د نرا حل کن دهیچ ی پ معادالت و محاسبات تواندیم ▪

 بالقوه  ی شغل   یها انتخاب 

 اند عبارتشما    یبرا   مناسب  یشغل  یها انتخاب  د،یهست  یقو  یاضیر  -  یهوش منطقاگر در  
 از:

 دانشمند  ▪
 دان یاضیر ▪
 برنامه نویس کامپیوتر ▪
 مهندس  ▪
 حسابدار  ▪

 ی حرکت   -   ی هوش جسمان  -  4

 دارند در حرکات بدن، انجام اعمال   یی باال  یحرکت  -  یکه هوش جسمان  یکسان  شودیمگفته  
در هستند،    یقو   نهیزم  نیکه در ا  ی. افراد کنند یمبسیار خوب عمل    ی کیزیو کنترل ف   بدنی

 ( منبع) .دارند ای عالیعملکرد چشم و دست بین  یهماهنگ

 نقاط قوت 

  یکنترل حرکت ،یکی زیحرکت ف 

 ها ی ژگی و و    مشخصات 
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 :یحرکت - یهوش جسمان  یافراد دارا 

 در رقص و ورزش مهارت دارند  ▪
 برندیم لذت  خودبا دستان   ا یاز خلق اش ▪
 هستند  یعال یبدن یهماهنگدر زمینه  ▪
و مسائل را به خاطر   رندیگیم کارها را یاد    ،با انجام دادن   دن،ی د  ای  دنی شن  جایبه ▪

 سپارندیم

 بالقوه  ی شغل   یها انتخاب 

شما    یبرا  مناسب  یشغل  یها انتخاب  د،یهست  یقو  یحرکت  -  یاگر از نظر هوش جسمان
 از: اندعبارت

 ( یدست یصنعتکار، هنرور )کارها  ▪
 رقصنده  ▪
 معمارسازنده و  ▪
 جراح ▪
 مجسمه ساز ▪
 گر یباز ▪

 یی قا ی هوش موس  -  5

و صداها   هاتمیر،  ی موسیقیالگوها  تشخیص  دارند در  ی قو  ییقایکه هوش موس  یافراد 
 ی و اجرا  یدارند و اغلب در آهنگساز   یقیاز موس  درک باالییفهم و  . آنها  کنندیمعمل  خوب  
 ( منبع ) خوب هستند. یقیموس

 نقاط قوت 

 ی قیو موس تمیر
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 ها ی ژگی و و    مشخصات 

 :ییقا یافراد با هوش موس

 برند یملذت  یقیآواز خواندن و نواختن آالت موساز  ▪
 دهند یم صیتشخ راحتیبهرا  یقیموس  یهاآهنگالگوها و  ▪
 سپارندیمبه خاطر  خیلی آسان را  هایملودو    هاآهنگ ▪
 دارند  یقی موس یهانتو  تمیاز ساختار، ر یدرک کامل ▪

 بالقوه  ی شغل   یها انتخاب 

 از:  اندعبارتشما  یبرا  مناسب یشغل  یهاانتخاب د،یهست یقو موسیقاییاگر در هوش 

 دان  یقیموس ▪
 ساز آهنگ ▪
 خواننده  ▪
 ی قیمعلم موس ▪
 رهبر ارکستر  ▪

 ی فرد  ن ی هوش ب   - 6

ب  یکسان افراد د  زمینه  دارند در  ی قو  یفرد  نیکه هوش  با  عمل خوب    گری درک و تعامل 
مهارت    خود  ان یاطراف   اتیو ن  هاخواسته،  هازهیانگ،  احساسات  یابیافراد در ارز  نی . اکنندیم

 ( منبع) دارند.

 نقاط قوت 

   گریارتباط با افراد د برقراری و  دیگران درک

 ها ی ژگی و و    مشخصات 

 : یفرد نیهوش ب  یافراد دارا 
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 هستند   خوب یکالم اتارتباطدر برقراری  ▪
 مهارت دارند  یرکالمیارتباط غ یدر برقرار  ▪
 نند ی بیممختلف  یهادگاهیدو  را از منظرها ها تیموقع ▪
 کنند یم جادیروابط مثبت ا گرانیبا د ▪
 کنند یم حل  یگروه  روابطتضادها را در  ▪

 بالقوه  ی شغل   یها انتخاب 

 اند عبارتشما    یبرا   مناسب  یشغل  یها انتخاب  د،یهست  یقو   یفرد  نیاگر از نظر هوش ب
 از:

 روانشناس  ▪
 لسوفیف  ▪
 مشاور ▪
 فروشنده  ▪
 استمداریس ▪

 ی هوش درون فرد   -  7

احساسات و    ،یاز حاالت عاطف  یهستند در آگاه  یقو  یکه از نظر هوش درون فرد  یافراد 
خود لذت ببرند، از    لیو تحل   تامل  تفکر و دارند از    ل یخود خوب هستند. آنها تما  ی هازهیانگ

 ( منبع)  .شان خود  ینقاط قوت شخص  ی ابیو ارز  گرانی کاوش در روابط با د  ،یاپرداز ی جمله رو 

 نقاط قوت 

  یشی خوداندو  ی درون نگر 

 ها ی ژگی و و    مشخصات 

 :یافراد با هوش درون فرد

11

https://www.instagram.com/novinlive/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3341646/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 کنند یم لیو تحل  هیتجز خوبیبهرا  خودنقاط قوت و ضعف  ▪
 برندیم لذت  هادهیاو   هاهینظر لیو تحل هی از تجز ▪
 ی مهارت باالیی دارند شناس  شتنیخو ی و خودآگاهدر  ▪
 کنندیمدرک   راحتیبهو احساسات خود  هازهی انگاساس  ▪

 بالقوه  ی شغل   یها انتخاب 

 از:  اندعبارتشما  یبرا  مناسب یشغل  یها انتخاب د،یهست  یقو یدرون فرداگر در هوش 

 لسوفیف  ▪
 سندهینو ▪
 پرداز  هینظر ▪
 دانشمند  ▪

 گرا  عت ی هوش طب   -  8

گاردنر است و    نظریه هوش های چندگانه به    شده  افزوده  مورد  نیدتر یجد  ییگرا   عتیطب
ب اول  یشتر یبا مقاومت  به هفت هوش  گاردنر،   هی نسبت  گفته  به  او مواجه شده است. 

و اغلب عالقه   بودههماهنگ    عتیبا طب  شتریهستند، ب  قوینوع هوش    نیکه در ا  یافراد 
هستند. گفته    گرید  یها گونهدر مورد    ی ر یادگیو    طی، کاوش در محگیاهان   مند به پرورش

 ( منبع ) آگاه هستند. اریخود بس طیمح  یجزئ راتییاز تغ یافراد حت نیکه ا شودیم

 نقاط قوت 

  عتیطب با  ارتباطدر الگوها و روابط   افتنی

 ها ی ژگی و و    مشخصات 

 عالقه مند هستند  یو جانورشناس یشناس ستیز  ،یشناس اهیمانند گ یبه موضوعات  ▪
 کنندیم  یو فهرست بند  یدسته بند  راحتیبهاطالعات را   ▪
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 برند یمباز لذت  یو کاوش در فضا یرو ادهیپ  ،یباغبان نگ،ی از کمپ ▪
 هستند  زاریندارند، ب  عتیبا طب یارتباط چیموضوعات ناآشنا که ه  یر یادگیاز  ▪

 بالقوه  ی شغل   یها انتخاب 

 اند عبارتشما    یبرا   مناسب  یشغل  یها انتخاب  د،یهست  یقو   انهیگرا  عت یاگر در هوش طب
 از:

 شناس ستیز ▪
 یعیحفظ منابع طب  طرفدار ▪
 باغبان  ▪
 کشاورز  ▪

 ( Existential Intelligence)  ی هوش وجود  -   9

انواع  نوع  نینهم  یهوش وجود  ه یمکمل نظر  عنوانبهاست که    های چندگانه  هوش  از 
 ییرا توانا  ی. او هوش وجودتوسط وی مطرح شده استگاردنر    چندگانه  های  هوش  یاصل

نوع   نی. افراد با اه استکرد  فیتوص  یو هست  یدرباره زندگ  ترقیعم  یهاکاوش در پرسش
  چگونه اقدامات  نکهی و ا  یزندگ   یمعنا  :مانند  یهوش به سواالت "بزرگ" در مورد موضوعات 

 . کنندیم، فکر باشند کنندهکمک تربزرگ به اهداف  برای دستیابی توانندیم ما

 نقاط قوت 

 (big picture) یکل ی چشم انداز و نما دنید ییتوانا

 ها ی ژگی و و    مشخصات 

 دارندچشم انداز بلندمدت  ▪
 گذاردیم ریثات نده یآ جیبر نتا یکه چگونه اقدامات فعل رندیگیمدر نظر  ▪
 مندند عالقه، و مرگ   یزندگ یمعنا مربوط بهسواالت  مطرح کردن به ▪
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 گران یبه د دی عالقه و توجه شد ▪
 معمول  ی هادگاهیدی و خارج از  رونیاز منظر ب هاتی موقع دنید ییتوانا ▪

 بالقوه  ی شغل   یها انتخاب 

از    ،باالیی هستید  یهوش وجود  صاحب اگر   مشاغلی مانند موارد زیر لذت  ممکن است 
 ببرید:

 لسوفیف  ▪
 ات یمتخصص اله ▪
 مشاور و رایزن مذهبی  ▪
 ش یکش ▪

 د یگو ی م   ت یموفق  ی دهایچندگانه در مورد کل   ی هوش ها  ه ینظر خالق  هوارد گاردنر  

 ویدئو 

 )منبع( 

 در شیوه تدریس   پیشنهادهای یک مربی درباره کاربرد هوش های چندگانه گاردنر 

تا   .همه«  یاندازه برا  کی »  درس دادن به  جایبه.  دیکن  ی خود را تا حد امکان فرد   سیتدر
 د یآموزش ده  یو به هر فرد به روش  دی اموزیب  یدرباره هر دانش آموز   دیتوانیم که    ییجا
 یها کالسکار با    نی. البته ارد یگیم  ادی  تریبه طور مؤثراز طریق آن  و    است   ترراحت  با آن  که

را   ی ساز   یامکان شخصوجود دارند که  «  ییهااپو    هااست. اما »برنامه  ترآسان  ترکوچک
   .کنندیهمه فراهم م یبرا

 ک ی نه فقط    د،یروش آموزش ده  نی. مطالب مهم را به چنددیخود را متکثر کن  سیتدر
 ق یطر  نینقش(. از ا  کردن  ینمودارها، باز   ،ی، آثار هنر سرایی داستان   قیروش )مثال  از طر

 .  دی کن کمک بیشتری  ،رندیگیم اد یمختلف   یهاروشکه به  یبه دانش آموزان دیتوانیم
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»سبک کنار  عبارت  را  ادیبگذارها«  سردرگم   نی.  شما    شودیم  گران ید  یباعث  به   ا ی و 
 ( منبع)   .کندینم ی کمک آموزانتاندانش

 نتیجه گیری

در مورد   دهدیم جهت مهم است که به ما امکان    نیاز ا  گاردنر  نظریه هوش های چندگانه
در مورد انواع   شتریب  یر یادگی.  میفکر کن   خود  یذهن  یهاییتواناو    هاقوتانواع مختلف  

خود   ی هاتیاولو و    حاتی ممکن است به شما کمک کند تا ترج  د یدار  ل یهوش که به آن تما
استفاده شود   از آن  برچسب زدن  یبرا   یزار اب  عنوانبه  دی ، نباحالبااین.  دیده  ص یرا تشخ
 اشتباه گرفته شود. یر یادگی  یهاسبکبا   دیو نبا

برا  جایبه نوع هوش    دیریگ یم  ادیآنچه    قیتطب  ی تالش  بر    ترجیحیبا   ی ر یادگیخود، 
را    خود  یر ی ادگ ی   قدرتتا    د یمختلف تمرکز کن  ی هاقالبو    هاروش  قی از طر  دیجد  ی زهایچ
 . دی کن تیتقو

 منبع: 

verywellmind.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی  غیاث
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