
روش سخنرانی در آموزش کارامد نيست و هرگز هم نبوده است. برای ايجاد 
اشتياق بيشتر و يادگيری بهتر، دانش آموزان را بايد به نحوی با موضوع درس 

درگير کرد. البته بايد توجه داشت که به خاطر تفاوت های فردی، همه ی انسان ها 
با يک روش درگير نمی شوند. حال مسئله اين است که چگونه می توان به نياز 

افراد، به گونه ای علمی و عملی، پاسخ داد تا همه ی دانش آموزان مطالب درسی 
را به خوبی فرا بگيرند و در عين حال از رفتن به مدرسه لذت ببرند.

بهرام قاسمی نژاد
مدير دبستان غيردولتی پسرانه ی کوروش
ناحيه ی 4 کرج

نوشتار

کاربرد هوش های چندگانه 
در مدرسه

هوش های چندگانه چيست؟
اکنون چند سالی است که بحث هوش های 
چندگانه  مطرح شده و نظر روان شناسان، 
معلمان و متخصصان علوم تربيتی را به خود 
جلب کرده است. از زمانی که روان شناس 
معاصر هــوارد گاردنر  نظريه ی هوش های 
چندگانــه را مطرح کرد، طولی نکشــيد 
که اين نظريه دنيای روان شناســی و علوم 
تربيتی را متحول کرد و به ابزاری نيرومند 
در دســتان معلمــان و دســت اندرکاران 

آموزشی تبديل شد.
پيش از اين، هوش عمدتــًا توانايی درک 
منطقی ـ رياضــی و زبانی ـ کالمی تلقی 
می شــد. تصور بر اين بود که هوش ثابت 
است و با انجام آزمون هوش قابل سنجش. 
گاردنــر با انجام آزمايش هــای مختلف و 
ســال ها تحقيق به اين نتيجه رســيد که 
هوش فراتر از اين است و هشت نوع هوش 

يا استعداد وجود دارد.

برخــی از افراد ترجيح می دهند نقاشــی 
بکشــند و طراحی کنند )هوش فضايی(. 
برخی ترجيح می دهند دست ورزی کنند 
و فعاليت های حرکتی انجام دهند )هوش 
بدنیـ  حرکتی(. برخی نســبت به ريتم و 
موسيقی حساس ترند )هوش موسيقايی(. 
برخی با استدالل بهتر ياد می گيرند )هوش 
منطقی ـ رياضی(. برخی ترجيح می دهند 
دربــاره ی موضوعی بخوانند يا بنويســند 

)هوش زبانیـ  کالمی(. 
برخی با تفکر و در تنهايی بهتر ياد می گيرند 
)هوش درون فردی(. برخی در گفت وگو با 
ديگران و انجــام کارهای گروهی بهتر ياد 
می گيرند )هوش بين فــردی(. برخی نيز 
به طبيعت و محيط زيست عالقه مندند و 
طبقه بندی حيوانات و گياهان را دوســت 
دارند )هوش طبيعت گرا(. )برای كســب 
اطالعــات بيشــتر می توانيد بــه جدول 
»هوش هــای چندگانه در يــک نگاه« در 

صفحه ي ماقبل پشت جلد مجله مراجعه 
کنيد.(

نظريه ی هوش هــای چندگانه کاربردهای 
در  کــه  دارد  درس  در کالس  فراوانــی 
سال های اخير مورد توجه مدارس پيشرو 
دنيا قرار گرفته است. از نظر گاردنر، به دليل 
تفاوت های فردی، توانايی ها و شــيوه های 
يادگيری در اشــخاص متفاوت اســت و 
عادالنه نيست که آموزش و ارزشيابی برای 
همه ی افراد به شيوه ای يکسان انجام شود. 
به راحتــی و با کمی خالقيــت می توان از 
توانايی های متنوع دانش آموزان در آموزش 

و ارزشيابی بهره جست.
»هر چيــزی را که ارزش آمــوزش دارد 
می توان به بيش از يک روش ارائه داد. براي 
تنوع در روش ارائــه، هوش هاي چندگانه 

ابزار مؤثري است.«
هوارد گاردنر

به طور مرسوم، هوش های چندگانه معمواًل 
در سايه ی »هوش های تحصيلی«  )يعنی 
دو هوش منطقــی ـ رياضــی، و زبانی ـ 
کالمی( قرار می گيرند و رنگ می بازند. به 
اين دليل، به اين دو »هوش های تحصيلی« 
گفته می شود که معمواًل در مدارس بيشتر 

از ساير هوش ها مورد توجه هستند.
بايد توجه داشت، ابعاد توانايی های انسان 
فراتر از تنها دو هــوش منطقی ـ رياضی 
و زبانــیـ  کالمــی اســت و در آموزش و 
ارزشــيابی می توان از آن ها نيز بهره برد. 
دانش آمــوزان را می تــوان در آمــوزش و 
ارزشيابی به شــکل های متنوع با موضوع 
درس درگير کرد و جذابيت مدرسه را برای 

آن ها افزايش داد.
قدرت اســتفاده از هوش های چندگانه در 
اين اســت که اگر درس هوشــمندانه و با 
توجه به ويژگی های فردی طراحی شــود، 
دانش آموزان همه جانبه درگير می شوند و 
می توانند به روش دلخواه خود و با استفاده 
از هوش يا هوش هايی که ترجيح می دهند، 
درک خود را از موضوع مورد بحث نشــان 

»بزرگ ترین اشتباه قرن های گذشته در آموزش این بوده که 
با همه ی دانش آموزان به گونه ای برخورد می شده است که 
گویی همگی مانند هم هستند. با این توجیه، همه ی مطالب به 
شیوه ای یکسان آموزش داده می شد.«
هوارد گاردنر
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دهند. بــا به کارگيری هوش های چندگانه 
جان تازه ای به کالس بخشيده می شود و 
فرايند ياددهیـ  يادگيری، خالقانه، متنوع 

و لذت بخش می  شود.

هوش های چندگانه در عمل
هوش های چندگانه ابزار نيرومندی است 
کــه با ايجــاد تنوع در طراحــی و ارائه ی 
درس، فضای آموزشــی را شادتر و غنی تر 
می کنــد. در ضمن، از نظر شــيوه ی بيان 
نيز به دانش آموزان آزادی عمل می دهد تا 
تکاليفی را که به صورت پروژه و عملکردی 
داده می شــود، بــا تکيه بــر توانايی های 
خود انجام دهنــد. در اينجا چند نمونه از 
روش هايی کــه از هوش های چندگانه در 
دبســتان کوروش اجرا می شــود معرفی 

می گردد. احتمااًل بسياری از اين فعاليت ها 
و فعاليت هايی مشابه اين ها را معلمان هم 
اكنون انجام می دهند. نکته اين اســت که 
هوش های چندگانه به طراحی آموزشــی 
نظم فکری بيشتری می دهد و به معلمان 
کمــک می کند به خالقيــت خود جهت 
بدهند. به ايــن صورت، معلمان می توانند 
طراحی آموزشــی را قوی تر و با توجه به 
نيازها و تفاوت های فــردی دانش آموزان 

انجام دهند.
لطفًا توجه داشــته باشــيد کــه گرچه 
هوش های چندگانه هر يک بر توانايی کاماًل 
متفاوتی داللت دارند، در عمل، در ترکيب 
با هم اســتفاده می شــوند. به طور مثال، 
نوازنده ی ارکستر مسلمًا از هوش موسيقايی 
خود استفاده می کند. اما او در عين حال، 
برای بيان احساس خود از طريق موسيقی 
از هوش درون فردی، بــرای هماهنگی با 
ديگر افــراد گروه از هوش بين فردی، برای 
اســتدالل قطعه ای که می نوازد از هوش 
منطقی ـ رياضی، و برای نواختن ســاز از 
هوش بدنیـ  حرکتی خود، به طور هم زمان 

با هوش های ديگر، استفاده می کند.
 استفاده از هوش های منطقی ـ رياضی، 
بدنــی ـ حرکتی، فضايــی، و بين فردی، با 
انجام بازی ورچين )بندبازی( در گروه های 
دونفره، برای آموزش اشــکال هندسی در 

درس رياضی. )عكس 1(
 استفاده از هوش های منطقی ـ رياضی، 

بدنــیـ  حرکتی، فضايــی، و بين فردی با 
انجام فعاليــت حرکتی و پيدا کردن جای 
درست اعداد به طور گروهی، برای آموزش 
جدول سودوکو در درس رياضی.)عكس 2(
 استفاده از هوش های منطقی ـ رياضی، 
بدنــیـ  حرکتی، فضايــی، و بين فردی با 
حرکت دادن ماشــين های اسباب بازی در 
جهت های گوناگون، بــرای تقويت درک 
فضايی و آموزش جهت های چپ و راست 

در درس رياضی. )عكس 3(
 اســتفاده از هوش های بدنیـ  حرکتی، 
فضايی، و طبيعت گرايی با پاشيدن آب در 
هوا، برای بحث تجزيه ی نور هنگام تشکيل 

رنگين کمان در درس علوم. )عكس 4(
 استفاده از هوش های منطقی ـ رياضی، 
بدنــیـ  حرکتی، فضايــی، و بين فردی با 
کشيدن مثلث و اشکال ديگر هندسی روی 
زمين و ايستادن روی آن ها به طور گروهی، 
برای آموزش اشــکال هندســی در درس 

رياضی. )عكس 5(
 استفاده از هوش های منطقی ـ رياضی، 
بدنــیـ  حرکتی، و فضايی، بــا باد کردن 
بادکنک به عنوان کره ی زمين، کشــيدن 
خط استوا و نوشــتن روی بادکنک، برای 
آموزش خط اســتوا، نيم کره های شمالی 
و جنوبــی، و موقعيت کشــورها از جمله 
 ايــران روی کره ی زميــن در درس علوم. 

)عكس 6(
 استفاده از هوش های منطقیـ  رياضی، 

 عکس 3 عکس 1

 عکس 6 عکس 4 عکس 2

در جامعه باور نادرستی فراگیر 
شده است که تنها راه یادگیری 
مطالب از طریق مطالعه یا گوش 
دادن به سخنان معلم است، و 
تنها راه ارزیابي آموخته ها پاسخ 
دادن به سؤال های چندگزینه ای 
یا تشریحی است. این اصاًل 
درست نیست. برای آموزش هر 
موضوعی بیش از یک راه وجود 
دارد. برای ارزیابي آموخته ها 
هم بیش از یک راه وجود دارد.
هوارد گاردنر
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بدنــی ـ حرکتی، فضايــی، و بين فردی 
بــا کار گروهی در ســاخت ماکت، برای 
موضوع شــهروندی و انــواع خانه ها در 

درس اجتماعی. )عكس 7(
 استفاده از هوش های بدنی- حرکتی، 
فضايی، بين فردی، و طبيعت گرايی برای 
آموزش تغيير زاويه ی تابش نور خورشيد 
به زمين در فصل های مختلف در درس 
علــوم. در ايــن فعاليــت، دانش آموزان 
جهت گيری های مختلف کره ی زمين را 
در فصل های مختلف با حالت بدن خود 

نشان می دهند. )عكس 8(
 اســتفاده از هوش هــای منطقــی ـ 
رياضــی، بدنی ـ حرکتــی، و فضايی با 
حرکت روی محور اعداد مطابق با مسئله 
يا الگوی داده شده، برای آموزش جمع و 
تفريق اعداد صحيح و الگويابی در محور 

اعداد در درس رياضی. )عكس 9(
 استفاده از هوش های منطقیـ  رياضی، 
بدنــیـ  حرکتی، فضايــی، درون فردی، 
بين فردی، و زبانی ـ کالمی با کشــيدن 
نقاشــی نيمه ی ديگر تصوير خود، برای 
تمرين تقــارن در درس رياضی. در اين 
تمرين، دانش آموزان بايد عکس خود را 
از وسط نصف كنند، نيمه ی بريده شده 
را بــا رعايت تقارن بكشــند و درباره ی 
 حالت چهــره ی يکديگر گفت وگو  کنند. 

)عكس 10(
 استفاده از هوش های فضايی، بدنی ـ 

حرکتی، درون فردی، و زبانی ـ کالمی با 
کشــيدن نقاشی مرتبط با مفهوم شعر و 
بيان منظور خود از نقاشــی، برای نشان 
دادن درک ادبی به عنوان ارزشــيابی در 

درس فارسی. 
 در قسمت باالی نقاشی، دانش آموزی 
حضرت يوســف)ع( را در ته چاه کشيده 
کــه به خاطر وجــود او نورانی شــده و 
کلبه ای کــه به خاطر نبــودن او تاريک 
است. از ســوی ديگر، در قسمت پايين 
نقاشــی، با پيدا شــدن و خارج شــدن 
حضــرت يوســف، چــاه ديگــر نورانی 
نيســت و کلبه روشــن شــده است. به 
اين ترتيــب، اين دانش آموز ترجيح داده 
برای بيان منظور خــود، عالوه بر هوش 
زبانی ـ کالمی، از هوش های ديگری نيز 
استفاده کند. اين روش به دانش آموزان 
حس خوبی می دهــد، چون می توانند با 
اســتفاده از توانمندی های منحصربه فرد 
 خــود کارهــای متفاوتی ارائــه دهند. 

)عكس 11(
 اســتفاده از هوش های فضايی، بدنی 
ـ حرکتــی، درون فــردی، بين فــردی، 
طبيعت گرايــی، و زبانــی ـ کالمــی با 
درســت کردن صورتک هــای چوبی در 
حالت های مختلف، برای بيان احســاس 
و گفت وگــو درباره ی انواع احساســات 
زندگــی.  مهارت هــای  آمــوزش   در 

)عكس 12(

 عکس 5

 عکس 8

 عکس 9

 عکس 10

 عکس 12 عکس 11 عکس 7

سخن پایانی
به کمک هوش های چندگانه می توان 
در نــگارش طــرح درس و چگونگی 
ارائــه ی مطلــب از تنوع بيشــتری 
توانايی های  از  تــا  اســتفاده کــرد 
متنــوع دانش آموزان بهره جســت. 
اگر در تدريس از روش های ســنتی 
و معلم محور اســتفاده شود، هميشه 
عده ای از دانش آمــوزان موفق جلوه 
می کنند )آن ها که از نظر هوش های 
تحصيلی، يعنــی منطقی ـ رياضی و 
زبانی ـ کالمــی قوی ترند(، و عده ای 
هم )که توانايی هــای ديگری دارند( 
ناتوان جلوه می کنند، چرا که به تدريج 
دچار درماندگی می شــوند. استفاده 
از هوش هــای چندگانــه و توجه به 
توانايی های فردی، توانمندی معلمان 
را در طراحی آموزشی و ارائه ی درس 
يادگيری  ميــزان  می کند،  بيشــتر 
و اشــتياق دانش آمــوزان را افزايش 
می دهد و موجب شــادابی و طراوت 

فضای آموزشی مدرسه می شود.
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