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 چکیده 

 

نی بر شده در این تحقیق مبت د هوش های چندگانه در کالس درس می باشد. روش تحقیق به کار گرفتهرحاضر کاربعنوان اصلی پژوهش 

ان علوم معلمان و متخصص ، شناسانهای چندگانه مطرح شده و نظر رواناکنون چندسالی است که بحث هوش  ه کتابخانه ای می باشدمطالع

ی جالبی برای ،الگو نظریه ی هوش چندگانه گاردنر .بسیار تاثیرگذارندانسان ندگانه در زندگی ی چهوش ها تربیتی را به خود جلب کرده است.

 ختلف،،تبیین کننده مهارت های متفاوت آنها،انتخاب مشاغل م .تفاوت های افراد در این توانایی ها فکر کردن درباره تفاوت های فردی است

ی صرفا هادر هوش ،آموزش به به روش  وجهی دبا پذیرش الگوهای چن است. ستان متفاوتو نیز انتخاب دو پرداختن به سرگرمی های گوناگون

ی  .طرح مدرسه بلکه روش های آموزشی با توجه به توانایی های دانش آموزان تنظیم می شود دود نمی شود،آموزشی کالمی و ریاضی مح

د، دارای باهت ندارنافراد، تواناییها و عالیق متنوعی دارند و عالوه براینکه  از نظر تواناییها با یکدیگر شد گاه چنین است که یآینده از نظر این د

اند؛ بنابراین ،برای آموزش آن ها باید از شیوه های گوناگونی سود جست.روش های یادگیری متنوعی  

 

وزاندانش آم معلم، تنوع، ،کالس درس، : هوش های چندگانهواژگان کلیدی  
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 مقدمه:

حوی با نبوده است . برای ایجاد اشتیاق یشتر و یادگیری بهتر ،دانش آموزان را باید به نهم  روش سخنرانی در آموزش کارآمد نیست و هرگز

این  ئله.حال مس ،همه انسان ها با یک روش درگیر نمی شوند البته باید توجه داشت که به خاطر تفاوت های فردی موضوع درس در گیر کرد.

ن حال از مطالب درسی را فرا بگیرند و در عیپاسخ داد تا همه دانش آموزان  ونه ای علمی و عملی،گ،به  است که چگونه می توان به نیاز افراد

(7931)قاسمی نژاد،رفتن به مدرسه لذت ببرند.  

این بود که هوش ثابت است و با  .تصور بر کالمی تلقی می شد–ریاضی و زبانی -،هوش عمدتا توانایی درک منطقی پیش از این  

،با بررسی تواناییهای شناختی افراد عادی، زمون قابل سنجش .،می باشد.او و همکارانش برای تشریح انواع هوشانجام آ  

عوارض آسیب شناختی و فرایند های شناختی در گروه های خاص، نظریه ی هوشی چندگانه خود را ارائه دادهاند )گاردنر،7399؛گاردنر و  

هچ7393،7(. از زمانی که روانشناس معاصر هوارد گاردنر2 نظریه ی هوش های چندگانه را مطرح کرد .طولی نکشید که این نظریه دنیای 

یش انجام آزما در واقع بامتحول کرد و به ابزاری نیرومند در دستان معلمان و دست اندرکاران آموزشی تبدیل شد . روانشناسی و علوم تربیتی را

.های مختلف ، سال ها تحقیق به این نتیجه رسیدند که هوش فراتر از این است و هشت نوع هوش یا استعداد وجود دارد  

ی حرکتی برخی ترجیح می دهند دست ورزی کنند و فعالیت ها برخی از افراد ترجیح می دهند نقاشی بکشند و طراحی کنند)هوش فضایی(.

.)هوش ی گیرندیاد م )هوش موسیقیایی(.برخی با استدالل بهتر ترندبرخی نسبت به ریتم و موسیقی حساس.حرکتی( -انجام دهند)هوش بدنی

کالمی(-ریاضی(برخی ترجیح می دهند درباره موضوعی بخوانند یا بنویسند.)هوش زبانی-منطقی  

ی م یاد ان و انجام کارهای گروهی بهتربرخی در گفت و گو با دیگربرخی با تفکر و در تنهایی بهتر یاد می گیرند)هوش درون فردی(.

بیعت گرا(به طبیعت و محیط زیست عالقه مندند و طبقه بندی حیوانات و گیاهان را دوست دارند)هوش ط گیرند)هوش بین فردی(.برخی نیز  

از  .دنیا قرارگرفته استتوجه مدارس پیشرو  سال های اخیر مورد درکه  در کالس درس دارد نظریه ی هوش های چندگانه کاربردهای فراوانی

 دلیل تفاوت های فردیو نیز به (7991)کدیور،ظر گاردنر مجموعه ای از تواناییها و مهارتها در افراد مختلف به اشکال گوناگون بروز می کندن

ان انجام شیوه ای یکس و ارزشیابی برای همه ی افراد ه،توانایی ها و شیوه های یادگیری در اشخاص متفاوت است و عادالنه نیست که آموزش 

به راحتی و با کمی خالقیت می توان در آموزش و ارزشیابی بهره جست. شود.  

 «موثری است. ابزارهوش های چندگانه  برای تنوع در روش ارایه، چیزی را که ارزش آموزش دارد می توان به بیش از یک روش ارایه داد. هر»

 هوارد گاردنر

 به طور مرسوم ،هوش های چندگانه معموال در سایه ی »هوش تحصیلی9« قرار می گیرند و رنگ می بازند.

ی می توان کالمی است و در آموزش و ارزشیاب –ریاضی و زبانی -منطقیاز تنها دو هوش  باید توجه داشت ،ابعاد توانایی انسان های انسان فراتر

آن  شکل های متنوع با موضوع درس درگیر کرد و جذابیت مدرسه را برایابی به ی.دانش آموزان را می توان در آموزش ارزش از آن ها بهره برد

 ها داد.

                                                           
1 Hatch 
2 Gardner 
 به این دو هوش منطقی-ریاضی و زبانی-کالمی هوش تحصیلی گویند ؛به این دلیل که معموال در مدارس بیشتر از سایر هوش ها مورد توجه هستند. 3
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،دانش آموزان همه  قدرت استفاده از هوش های چندگانه در این است که اگر درس هوشمندانه و با توجه به ویژگی های فردی طراحی شود

ورد درک خود را از موضوع م هوش یا هوش هایی که ترجیح می دهند،جانبه درگیر می شوند و می توانند به روش دلخواه خود و با استفاده از 

تنوع و ،م یادگیری ،خالقانه-دهی با به کارگیری هوش های چندگانه جان تازه ای به کالس بخشیده می شود و فرایند یاد بحث نشان دهند.

 لذت بخش می شوند.

 

 

 

 

 

 هوش های چند گانه در یک نگاه

 هوش ویژگی ها حرفه ها و شغل های مرتبط افراد موفق

 ،نیوتون آلبرت اینشتن

بیل  ،ارشمیدس، ،ادیسون

،دکتر  خوارزمی گیتس،

 ،،احسان قائم مقامی حسابی

 مریم میرزا خانی

منطقیون، دانشمندان، ریاضیدان 

 ،مهندس، پزشک، حسابدار، شطرنج

س باز ،تکنسین فنی، برنامه نوی

عاتکامپیوتر، متخصص فناوری اطال  

توانایی تفکرمنطقی ،درک 

 تشخیص حل مسئله، ریاضی،

 تشخیص و استفاده از الگوها،

منطق و انگاره های عددی 

 ی،و استدالل استقرای استدالل،

تحلیل تجزیه و  

 منطقی ریاضی

ور ویکتویلیام شکسپیر، 

هوگو، فردوسی، حافظ، 

سعدی، محمدعلی جمالزاده، 

جالل آل احمد، عادل 

فردوسی پور، سهراب 

میر سپهری، قیصر امین پور ،ا

 کبیر

نویسنده ، زبانشناس، ویراستار 

 ،روزنامه نگار ،کتابدار ،معلم ،مجری

ر ،به نظ برنامه ،سیاستمدار، وکیل

 گاردنر ،کاملترین شکل این نوع

شاعران  هوش در آثار

(7991)کدیور،است.  

 درک خوب زبانی، حساس بودن

 به معنی و ترتیب کلمات

کالمی-زبانی  

پابلو پیکاسو، لئوناردو 

داوینچی، میکل آنژ، کمال 

الملک، محمود فرشچیان، 

 حسین بهزاد، مرتضی میز،

هوشنگ سیحون، مجید 

 مجیدی، عباس کیارستمی

نقاش، طراح، گرافیست، مجسمه 

مهندس، معمار،  ساز، نقشه کش،

،هنرمندان عکاس، فیلم ساز  

توانایی درک فضایی، خوب 

دیدن، تصویرسازی ذهنی، 

 جهت یابی، نقشه خوانی، خلق

 آثار تصویری و حجمی

 فضایی

مارادونا، مایکل جوردن، 

 مایکل فِلپس، علی دایی،

زاده، سعید  احمدرضا عابد

معروف، عزت اهلل انتظامی، 

ویی، پرست،پرویز  لیال حاتمی

آتشنشان ، مکانیک، جراح،  

دندانپزشک  بازیگر 

،ورزشکاران و هنرمندان 

 ماهر

 دنتوانایی تسلط روی حرکات ب

،دست ورزی، فعالیت های 

ی و توانایی ها ورزشی و حرکتی

 درون انگیخته

حرکتی-بدنی  

ق راگیر شده است که تنها راه یادگیری مطالب از طریدر واقع هوارد گاردنر می گوید که در جامعه باور نادرستی ف

یا  و تنها راه ارزیابی آموخته ها پاسخ دادن به سوال های چند گزینه ای مطالعه یا گوش دادن به سخنان معلم است.

ه ها .برای ارزیابی آموخت .برای آموزش هر موضوعی بیش از یک راه وجود دارد .این اصال درست نیست تشریحی است

بیش از یک راه وجود دارد. هم  
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 غالمرضا پرستویی

 موتزارت بتهوون،

،شهرداد  ،چایکوفسکی

 روحانی، محمدرضا علیقلی،

اده، بابک بیات، حسین علیز

،احسان خواجه  شهرام ناظری

نوری ،محمد امیری  

فعالیت های موسیقیدان  

،کوک  ارکستر رهبر ها)آهنگساز،

 ،خواننده، ،ترانه سرا کننده ساز

 نوازنده(

 توانایی استفاده از وزن، زیر و

بم، نوای خوش، درک و 

 )حساسارجگذاری به موسیقی 

م ریت بودن به ظرافت های صدا،

 و موسیقی(

 موسیقیایی

 یله،گال چارلز داروین، پاستور

،ابن سینا، زکریای رازی، 

خواجه نصیرالدین طوسی، 

ریم ،دکتر ک ابوریحان بیرونی

 ساعی، محمد علی اینانلو

ه زیست شناس، گیاه شناس، ستار

شناس، زمین شناس ، دامپزشک، 

فعال محیط زیست ،بوم شناس، 

 باغبان، کشاورز

ی ناخت و طبقه بندتوانایی ش

گونه های حیوانات ،گیاهان و 

،طبقه بندی  محیط زیست

 اطالعات

 طبیعت گرایی

ل دنی ژان پیاژه، هواردگاردنر،

ارل ،زیگموند فروید، ک گلمن

 دکتر علی یونگ، مالصدرا،

شریعتی، عالمه محمتقی 

،موالنا جعفری  

روانشناس ، فیلسوف ، هنرمند ، 

 نویسنده ، شاعر

 شناخت احساساتتوانایی 

توانایی های خود  ،افکار، و

 ،انگیزه )شامل درک احساسات

 آگاهی به نقاط فوت، نیازها و ها

و ضعف خود و هدایت رفتارهای 

 فرد( 

 درون فردی

 نلسون ماندال ، گاندی

رانس ،مارتین لوتر کینگ، فلو

ر ،دکت مادر ترزا نایتینگل،

 محمد قریب، پرویز دهداری

 ،مشاور، مربی ،معلم، مدیر

 کار،مدد فروشنده، پرستار روانشناس،

 اجتماعی

 توانایی درک خلق و خو

انایی ،تو ،انگیزش و رفتار دیگران

شناخت عواطف و احساسات 

دیگران و برقراری ارتباط با 

 مردم

 بین فردی

 

ی چند گانه در عملاهوش ه  

من از در ض ،فضای آموزشی را شادتر و غنی تر می کند. ارائه ی درسدر طراحی و هوش های چند گانه ابزار نیرومندی است که با ایجاد تنوع 

توانایی های  ،با تکیه بر نظر شیوه ی بیان نیز به دانش آموزان آزادی عمل می دهد تا تکالیفی را که به صورت پروژه و عملکردی داده می شود

احتماال  که از هوش های چند گانه در دبستان کوروش اجرا می شود معرفی می گردد. در اینجا چند نمونه از روش هایی و خود انجام دهند

نکته این است که هوش های ( 7931)قاسمی نژاد، بسیاری از فعالیت ها و فعالیت هایی مشابه این ها  را معلمان هم اکنون انجام می دهند.

علمان به این صورت ،م به خالقیت خود جهت بدهند. ان کمک می کندچند گانه به طراحی آموزشی نظم فکری بیشتری می دهد و به معلم

ی بر و اینکه راهبردهای آموزشی مبتن به نیاز ها و تفاوتهای فردی دانش آموزان انجام دهند.حی آموزشی را قوی تر و با توجه می توانند طرا

ادی فیروز آبخداشناسی،ت دانش آموزان تضمین می کند.) هوش چند گانه را در مقایسه با روش غالب مبتنی بر هوش رایج در مورد اکثری

(7999ناجی،  

تفاده می ا هم اسبلطفا توجه داشته باشید که گرچه هوش های چند گانه هریک بر توانایی کامال متفاوتی داللت دارند، در عمل، در ترکیب 

ریق اما در عین حال ،برای بیان احساس خود از ط می کند.شوند. به طور مثال، نوازنده ی ارکستر مسلما از هوش موسیقیایی خود استفاده 

–قی از هوش درون فردی ، برای هماهنگی با دیگر افراد گروه از هوش بین فردی ، برای استدالل قطعه ای که می نوازد از هوش منطموسیقی 

حرکتی خود به طور همزمان با هوش های دیگر استفاده می کند. -ریاضی ، و برای نواختن ساز از هوش بدنی  
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ری آموزش ورچین )بندبازی( در گروه های دو نفره ب حرکتی ، فضایی و بین فردی ، با انجام بازی-ریاضی ، بدنی-استفاده از هوش منطقی *

(7اشکال هندسی در درس ریاضی ) عکس  

د به طور حرکتی، فضایی ، و بین فردی با انجام فعالیت حرکتی و پیدا کردن جای درست اعدا –فاده از هوش منطقی ریاضی ، بدنی * است

(2گروهی، برای آموزش جدول سودوکو در درس ریاضی )عکس  

اسباب بازی در جهت های حرکتی ، فضایی ،و بین فردی با حرکت دادن ماشین های -ریاضی ، بدنی –* استفاده از هوش های منطقی 

(9گوناگون ، برای تقویت درک فضایی و آموزش جهت های چپ و راست در درس ریاضی )عکس  

گین کمان در تشکیل رنحرکتی ،فضایی ، و طبیعت گرایی با پاشیدن آب در هوا ،برای بحث تجزیه نور هنگام  –* استفاده از هوش های بدنی 

(4درس علوم.)عکس  

یستادن روی حرکتی ، فضایی ، و بین فردی با کشیدن مثلث و اشکال دیگر هندسی روی زمین و ا-ریاضی ،بدنی -منطقی* استفاده از هوش 

(5آنها به طور گروهی ، برای آموزش اشکال هندسی در درس ریاضی)عکس  

م کره های کشیدن خط استوا ، نیکردن بادکنک به عنوان کره زمین ،  حرکتی ، و فضایی ،با باد-ریاضی ،بدنی -* استفاده از هوش منطقی

(6شمالی و جنوبی ، و موقعیت کشورها از جمله ایران روی کره زمین در درس علوم )عکس  

انواع خانه  برای موضوع شهروندی وحرکتی ، فضایی ، و بین فردی با کار گروهی در ساخت ماکت ، -ریاضی ،بدنی -* استفاده از هوش منطقی

(1ها در درس اجتماعی.)عکس  

ن در فصل های حرکتی ، فضایی ، بین فردی ، و طبیعت گرایی برای آموزش تغییر زاویه ی تابش نور خورشید به زمی-استفاده از هوش بدنی * 

(9مختلف کره ی زمین با حالت های مختلف بدن خود نشان می دهند.)عکس   

ش جمع و اعداد مطابق الگوی داده شده یا مسئله، برای آموز حرکتی ، و فضایی با حرکت روی محور-ریاضی ،بدنی -* استفاده از هوش منطقی

(3تفریق اعداد صحیح و الگویابی در محور اعداد در درس ریاضی .)عکس  

دیگر تصویر  کالمی با کشیدن نقاشی نیمه ی-درون فردی ،بین فردی ،و زبانیحرکتی ، فضایی ، -ریاضی ،بدنی -* استفاده از هوش منطقی

ا رعایت بریده شده را ب در این تمرین، دانش آموزان باید عکس خود را از وسط نصف کنند، نیمه ی قارن در درس ریاضی.خود ، برای تمرین ت

(71تقارن بکشند و درباره ی حالت چهره ی یگدیگر گفت و گو کنند.)عکس  

خود از نقاشی ،  با مفهوم شعر و بیان منظورکالمی با کشیدن نقاشی مرتبط -درون فردی ، و زبانیحرکتی ، -، بدنی فضایی * استفاده از هوش

 برای نشان دادن درک ادبی به عنوان ارزشیابی در درس فارسی.

ر نبودن ه که به خاطر وجود او نورانی شده و کلبه ای که به خاط* در قسمت باالی نقاشی ، دانش آموزی حضرت یوسف)ع( را در ته چاه کشید

ه روشن شده پایین نقاشی ، با پیدا شدن و خارج شدن حضرت یوسف ، چاه دیگر نورانی نیست و کلباو تاریک است. از سوی دیگر، در قسمت 

اده کند کالمی ،از هوش های دیگری نیز استف-است. به این ترتیب، این دانش آموز ترجیح داده برای بیان منظور خود ، عالوه بر هوش زبانی

 ند.دهبه فرد خود کارهای متفاوتی ارائه  توانند با استفاده از توانمندی های منحصر این روش به دانش آموزان حس خوبی می دهد، چون می

(77)عکس  

ای چوبی در کالمی با درست کردن صورتک ه -حرکتی ، درون فردی ، بین فردی ، طبیعت گرایی ، و زبانی-* استفاده از هوش فضایی ، بدنی

ی گو درباره انواع احساسات در آموزش مهارت های زندگ ره ی انواع احساس و گفت وحالت های مختلف ، برای بیان احساس و گفت و گو دربا

(72.)عکس   
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 تحقیات انجام شده درباره هوش های چند گانه در ایران:

 زمینه بایدراین نظام های آموزشی همه انسان ها از انواع هوش ها برخوردارند، فقط میزان و نحوه ترکیب آن ها با یکدیگر متفاوت است. بناب

تحلیل و هم چنین رحیمی، یزد خواستی و حسن پور در تحقیق خود درباره (9379،همکاران)رحیمی و .رشد و پرورش آن ها را فراهم نمایند

ای هوش چندگانه بین مولفه هدانشگاه علوم پزشکی اصفهان به این نتیجه رسیدند که  رابطه بین هوش های چندگانه با تفکر خالق دانشجویان

ان زمینه از طریق توجه به رشد ابعاد هوش های چندگانه، می توو همچنین به این نتیجه رسیدند که  تفکر خالق رابطه مثبت وجود داشت و

 های پرورش تفکر خالق در دانشجویان را فراهم آورد و دانشجویان می توانند نقش خود را به عنوان دانشجویانی خالق و نوآور در رشد و

   ایفا نمایندپیشرفت جامعه 
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رابطه بین هوش های چندگانه و هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع ( در تحقیق خو درباره تعیین 7939نادی نجف آبادی و همکاران)

ین هوش های هوش های موسیقیایی، زبانی و میان فردی با هوش هیجانی همبستگی مثبت معنی دار و ببه این یافته ها رسیدند که  متوسطه

های میان  هم چنین، نتیجه رگرسیون گام به گام نشان داد که هوش. و و درون فردی با هوش هیجانی همبستگی منفی معنی دار دارند ریاضی

توانایی هوش  فردی، بدنی، درون فردی، زبانی و فضایی بهترین پیش بینی کننده ی هوش هیجانی دانش آموزان به شمار می روند. مقدار باالی

ط ون فردی در پیش بینی هوش هیجانی، نشان دهنده ی توانایی مدیریت احساسات خود و درک مهارت های اجتماعی در روابمیان فردی و در

وش با دیگران است. هم چنین، می توان با تقویت هوش میان فردی و درون فردی افراد دارای هوش هیجانی پایین، توانایی این افراد را در ه

. راه به بهبود مهارت های اجتماعی ایشان کمک نمود هیجانی افزایش داد و از این  

ش، میان انواع گوناگون هوش چندگانه با دروس مرتبط با هر یک از انواع هو( در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که 7994شریفی )

درصد سازگاری کلی  22فردی می توان  هره گیری از نمره های هوش درون فردی و بیندو بابدارنادار از ضعیف تا متوسط وجود همبستگی مع

 99وجود دارد.  انواع هوش مطرح شده گاردنر کامال از هم مستقل نیستند. میان بعضی از آنها همبستگی از ضعیف تا متوسطرد.را پیش بینی ک

یشرفت واریانس پ ترینیشبد و همچنین به این نتیجه رسید را نشان می دهجی  درصد واریانس مشترک این هشت نوع هوش، عامل احتمالی

.کرد تبیین ریاضی – منطقی و زبانی –تحصیلی دانش آموزان را می توان با مالحظه نمره های هوش کالمی   

یجه گیری:تحث و نب  

کس به شیوه خودش  در کتاب چهارچوب های ذهن عرضه شد گفتن این مطلب که هر7399نظریه هوش چندگانه توسط هوارد گاردنر در سال

ا گاردنر مفهوم سنتی هوش را به عنوان یک وجود ثابت منفرد به چالش کشانده و آن ر هوش چندگانه است.باهوش است خالصه نظریه 

د ر نظریه خومتشکل از توانایی هایی در نظر می گیرد که جایگاه هریک در مغز مشخص است و بطور بالقوه امکان تغییر و پرورش دارد گاردنر د

در کالس درس  هیچ گونه برنامه درسی یا مدل آموزشی برای کاربرد در کالس درس ارایه نکرده است اما به دلیل نتایج اثربخشی که این نظریه

قرار  .مدارس باشد هدف خود را نیل شاگردان به درک و فهم عمیق .پذیرفته واقع شده است ردمو گسترده ای داشته در دو دهه گذشته بطور

عملی در  .مفهوم هوش های چندگانه با تمهید بنیادی نظری الزم امکان یافتن راهکارهای دهند و برای رسیدن به این هدف راه هایی پیدا کنند

ان در نگارش طرح درس و چگونگی ارائه مطلب از تنوع به کمک هوش های چند گانه می تو (7999)عبدی، علی، این مورد فراهم می آورد. 

ود ، همیشه سنتی و معلم محور استفاده شبیشتری استفاده کرد تا از توانایی های متنوع دانش آموزان بهره جست. اگر در تدریس از روش های 

( و عده  کالمی قوی ترند –ریاضی و زبانی  -یعده ای از دانش آموزان موفق جلوه می کنند ) آن ها که از نظر هوش های تحصیلی یعنی منطق

ه و دارند( ناتوان جلوه می کنند، چرا که به تدریج دچار درماندگی می شوند .استفاده از هوش های چندگانای هم )که توانایی های دیگری 

آموزان را  میزان یادگیری و اشتیاق دانشتوجه به توانایی های فردی ، توانمندی معلمان را در طراحی آموزشی و ارائه ی درس بیشتر می کند، 

 افزایش می دهد و موجب شادابی و طراوت فضای آموزشی مدرسه می شود.

 

 منابع:

،تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها)سمت(.(. روانشناسی تربیتی 7991. کدیور، پروین )7  

  .75-79(، 1)27آموزش ابتدایی ،مجله رشد  چندگانه در مدرسه.(.کاربرد هوش های 7931.). قاسمی نژاد، بهرام2

 (.نظریه هوش های چندگانه و کاربرد آن در کالس درس، همایش شیوه های نوین مدیریت مدارس در هزاره سوم7999عبدی، علی ).9

اسالمی واحد کرمانشاه. ،دانشگاه آزاد ،کرمانشاه  
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(کاربرد هوش های چند گانه در آموزش واژگان به نوآموزان زبان انگلیسی، نشریه 7999ر.).خداشناسی فیروز آبادی ناجی ،به آفرین س .4

.1-1(صفحه 73)-پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت،  

ام های ، گ تحلیل رابطه بین هوش های چندگانه با تفکر خالق دانشجویان ،(7939) رحیمی حمید, یزدخواستی علی, حسن پور راحله. 5

.953 -951( ، 9، )77،  پزشکیتوسعه در آموزش   

رابطه بین هوش های چندگانه و هوش هیجانی  (7939)اسماعیل سید ،غالمحسین, هاشمی شیخ شبانی، , مکتبی فاطمه، نادی نجف آبادی . 6

.  716 -39( ، 9)9،  شخصیت و تفاوت های فردی هینشر،  در دانش آموزان مقطع متوسطه  

 هیشر، نمطالعه مقدماتی نظریه هوش چندگانه گاردنر، در زمینه موضوع های درسی و سازگاری دانش آموزان(، 7994) شریفی حسن پاشا. 1

.94-77( ، 77)4، نوآوری های آموزشی  

 

 

9.Gard, H. (1983); Frames of Mind; New York: Basic. 

3. Gardner, H., and T. Hatch (1989): “Multiple Intelligences Go to School: Educational Implications of 

the Theory of Multiple Intelligence” , Educational Researcher: Vol. 18, No. 8. 
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