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تعیینکنندهباشد.
هر ساله خیل عظیم داوطلبان، به منظور ورود به دانشگاه 
در آزمون هاي ورودي شرکت می کنند و با توجه به اینکه 
برتر کشور، شرکت  به دانشگاه های  راه وارد شدن  تنها 
دغدغۀ  بنابراین،  است،  سراسری  آزمون های  همین  در 
دوران  تحصیل  طی  خانواده هایشان  و  داوطلبان  مهم 
این  برای حضور و موفقیت در  آمادگی  متوسطه، وقف 
آزمون می شود؛ همچنان که این اندازه اهمیت، موجب 
سرمایه گذاري چشمگیر خانواده ها براي ورود فرزندانشان 
به دانشگاه شده و آنها تمام هزینه ها را متقبل می شوند 
تا  می کنند  متمرکز  امر  این  بر  را  خود  تالش های  و 
فرزندانشان بتوانند به دانشگاه های برتر کشور راه یابند. 

دهه های  در  دانشگاه   به  ورود  برای  تقاضا  افزایش 
افزایش  کشور،  جمعیت  سنی  تغییرات  از  متأثر  اخیر، 
شهرنشینی و اهمیت داشتن شغل و تأثیر داشتِن مدارک 
تحصیلی در برخورداری از مزایای آن، و همچنین کسب 
منزلت و ارتقاء جایگاه اجتماعی افراد بوده است؛ در واقع، 
یک  مثابه  به  می توان  را  دانشگاه  به  ورود  برای  تقاضا 
پدیدۀ اجتماعی در نظر گرفت؛ از این منظر که ورود به 
آموزش عالی، هم تأثیر پذیر از سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ 
اقتصادی و سرمایۀ فرهنگی افراد است و هم به صورت 
این  در  دارد.  نقش  سرمایه  انواع  کسب  در  نیز  متقابل 
جامعه  گذاری  که  است  این  بر  سعی مان  کوتاه،  گفتار 
شناختی بر تقاضای ورود به دانشگاه به عنوان پدیده ای 

اجتماعی، با توجه به مفهوم سرمایه، داشته باشیم.
ایجاد  براي  انسان  توانایي  عنوان  به  سرمایه  از  عموماً 
ارزش و انجام امور، در جهت رسیدن به اهداف خود یاد 
مي شود)بیکر، ۱۳82(. مفاهیم مرتبط با سرمایه از بعد 
جامعه شناختی را متفکران بزرگی بیان کرده اند. رابرت 
سیاسي،  علوم  رشتۀ  در  آمریکایي  دانشمند  دي.پاتنم، 
سهم بسیار بزرگي در معرفي واژۀ »سرمایۀ اجتماعي« به 
مردم داشته است. او این واژۀ نسبتاً مبهم را از نظریه هاي 
کرد.  مردم  عمومي  فرهنگ  وارد  اجتماعي  و  اقتصادي 
از  بار  نخستین  فرهنگی«  »سرمایۀ  اصطالح  همچنین 
واژگان  فرهنگ  به  )۱9۳۰ـ2۰۰2(  بوردیو  پیر  سوی 
علوم اجتماعی و انسانی وارد شده است. جیمز کلمن نیز 
تأثیرات عمده اي بر مطالعات آموزش و پرورش داشته و 
در خصوص سرمایۀ اجتماعي و دستیابي به تحصیالت نیز 
تحقیقات عمده اي انجام داده است )جان فیلد، ۱۳85(؛ 
ولی پیر بوردیو، اندیشمند فرانسوی، انواع سرمایه را مورد 

مطالعه و بررسی قرار داده است.

معنایی  در  بوردیو،  فکری  نظام  در  سرمایه  مفهوم 
گسترده تر از حوزۀ مبادالت اقتصادی و دارایی های  مالی 
به کار گرفته شده است. وی تالش می کند با گسترش 
ارزش های فرهنگی و فضای مردم شناسی، بازار سرمایه و 

مبادله را بسط دهد )گرنفل،۱7۰:۱۳89(.
بوردیو چهار نوع سرمایه را معرفی می کند.

۱( سرمایۀ اقتصادی۱  که ماهیتی کّمی دارد و با پول، 
میزان دارایی و اموال، قابل سنجش و اندازه گیری است.

 2( سرمایۀ فرهنگی2 که مرتبط با تحصیالت ، مدارج 
علمی، تخصص ها مهارت ها و… است. سرمایۀ فرهنگی 
افراد، فقط منابع یا سرمایۀ مادی آنها را منعکس نمی کند، 
بلکه با توجه به شرایط خانوادگی و آموزش مدرسه ای 
افراد می تواند تا حدی مستقل از دارایی های مادی عمل 
کند و حتی کمبود پول را، که قسمتی از استراتژی فرد یا 
گروه برای تعقیب قدرت و جایگاه اجتماعی است، جبران 

نماید.
 ۳( سرمایۀ اجتماعی۳، به طور کلی همان شبکۀ ارتباط 
اجتماعی و دامنۀ اشخاص، گروه ها یا اجتماعات مرتبط با 
اشخاص است. این سرمایه، سرمایه ای از روابط اجتماعی 
را  سودمندی  حمایت های  نیاز،  صورت  در  که  است 
فراهم می کند. سرمایۀ اجتماعی، مجموعۀ منابع مادی 
یا معنوی است که به یک فرد یا گروه اجازه می دهد تا 
شبکۀ پایداری از روابط کم و بیش نهادینه شدۀ آشنایی 

و شناخت متقابل را در اختیار داشته باشد. 
سرمایۀ  از  خاصی  نوع  واقع  در  نمادین۴،  سرمایۀ   )۴  
فرهنگی است که به پرستیژ،  منزلت و افتخارات کسب 

شدۀ افراد در جامعه اشاره می کند )فیلد، ۱۳85( .
که  است  این  است،  اهمیت  حائز  گفتار  این  در  آنچه 
ورود به دانشگاه )و ادامۀ تحصیل در مقاطع تحصیالت 
و  تلقی می شود  اجتماعی  پدیده ای  ایران  تکمیلی(، در 
به نوعی تمام طول دوران زندگی فرد و خانواده را متأثر 

می کند. آنچه تقاضای ورود به دانشگاه را در سال های 
اخیر چالش برانگیز کرده است، این است که داوطلبان 
سرمایۀ  کسب  برای  ممکن  راه  تنها  خانواده هایشان،  و 
به دانشگاه می دانند و  فرهنگی و اجتماعی را در ورود 
تحصیل،  دوران  طول  در  را  خود  تمرکز  و  انرژی  تمام 
موضوع،  این  البته  می دهند؛  اختصاص  موضوع  این  به 
بسیار مورد توجه محققان بوده است و مطالعات نشان 
دهندۀ آن است که بین انواع سرمایه و موفقیت تحصیلی، 
چنانچه  ولی  است؛  برقرار  سویه  دو  رابطۀ  یک  همواره 
باشد،  داشته  ادامه  َروند  همین  با  اجتماعی  تقاضای 
از  حجم  این  پاسخگوی  اشتغال،  ظرفیت های  مسلماً 
فارغ التحصیالن دانشگاهی نخواهد بود، و نه تنها ورود به 
دانشگاه به کسب سرمایۀ اقتصادی) پول یا شغل( منجر 
نمی شود، بلکه کسب سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی)شبکۀ 
روابط و منزلت( را نیز در پی نخواهد داشت و چالش های 
بسیاری را در سطح اجتماعی و فردی به همراه خواهد 
داشت. به عنوان راهکار، این موضوع حائز اهمیت است 
که گفته شود با توجه به تغییرات کسب و کار و تعریف 
شغل در دنیای جدید که متاًثر از جهانی شدن است، باید 
در این نگرش که تنها راه کسب انواع سرمایه، ورود به 
دانشگاه است، بازنگری شود و داوطلبان و خانواده هایشان 
می بایست آگاه باشند که آیندۀ پیِش رو، مبتنی بر کسب 

مهارت است. 

تقاضای اجتماعی کنکور

-----------------------------------------------------------
1- Economic capital
2- Cultural capital
3- Social capital
4- Social capital

منابع:
- بیکر، واین )۱۳82(. مدیریت و سرمایۀ اجتماعي، ترجمۀ مهدي 

الواني و محمدرضا ربیعي. تهران: سازمان مدیریت صنعتي. 
- فیلد، جان )۱۳85(. سرمایۀ اجتماعي، ترجمۀ جالل متقي. تهران: 

انتشارات مؤسسۀ عالي پژوهش تأمین اجتماعي. 
- گرنفل، مایکل)۱۳89(. مفاهیم کلیدی پیربوردیو. ترجمه محمد 

مهدی لبیبی. چاپ اول،تهران: نشر افکار.
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بردارندۀ  در  و  است  ذهنی  توانایی های  از  یکی  هوش، 
قابلیت های متنوعی، همچون استدالل، برنامه ریزی، حل 
مسأله، تفکر انتزاعی، استفاده از زبان و یادگیری است. 
نظریه های هوش در طول تاریخ، تغییر و تحول داشته اند. 
هوش به طور سنتی از منظر توانایی های زبانی و منطقی 
 )IQ( ریاضی تعریف شده است. تصور ما از بهرۀ هوشی -
بر چند نسل آزمایش این دو حوزه مبتنی است که از 
قباًل  می گیرد.  نشأت  بیستم  قرن  اوایل  پژوهش های 
و  آموزشی  مؤسسات  در  موفقیت  که  می رسید  نظر  به 
به طور کلی در زندگی حرفه ای، به بهرۀ هوشی وابسته 
کلی  بعد  یک  را  هوش  هوشی،  نظریه های  اغلب  است. 
یک  را  هوش  جدید،  نظریه های  اما  گرفته اند،  نظر  در 
توانایی ذهنی نمی دانند و ترکیبی از انواع هوش ها را ارائه 
کرده اند. نظریه های سنتی، هوش را در هوش منطقی - 
و دانش آموزانی   زبانی - کالمی خالصه کرده  و  ریاضی 
را که در درس ریاضی، فیزیک، شیمی، زبان یا ادبیات 
فارسی عملکرد خارق العاده ای داشته اند، باهوش در نظر 
هوارد  بار  اولین  برای  جریان،  این  خالف  می گرفتند. 
گاردنر )۱98۳( یک تئوری بحث انگیز از هوش ارائه داد 
که تفکرات سنتی را راجع به بهره هوشی در هم ریخت. ۱

هوارد گاردنر )Howard Gardner( یک روان شناس 
آمریکاست.  کشور  در  هاروارد  دانشگاه  استاد  و  رشد 
گاردنر صدها مقالۀ علمی و بالغ بر بیست کتاب نوشته 
هوش های  »نظریۀ  خاطر  به  بیشتر  او  معروفیت  است. 
چندگانه« است. گاردنر، با توجه به تعریفی که از هوش 
مطرح می کند، نمی تواند بپذیرد که هوش صرفاً به هوش 
ریاضی )همان چیزی که به نام IQ می شناسیم( محدود 
محصوالت  تولید  و  اجتماعی  مسائل  حل  چون  شود؛ 
ارزشمند، می تواند بر پایۀ توانمندی های بسیار متفاوتی 
چندگانه  هوش  بحث  او  اساس،   این  بر  شود؛  انجام 
و  می کند  مطرح  را   )Multiple Intelligences(
در  می توان  را  انسانی  هوش های  که  می کند  پیشنهاد 
چندگانۀ  هوش  الگوی  کرد.  طبقه بندی  گروه  هشت 
گاردنر بعدها تکمیل تر شد و او پیشنهاد کرد که هوش 
 )Moral( اخالقی  هوش  و   )Existential( وجودی 
به  شوند؛  اضافه  چندگانه  های  هوش  فهرست  به  هم 
این ترتیب، مدل هوش های دهگانه شکل گرفت. تئوری 
هوش های چندگانه، نظریه ای است آموزشی که اولین بار 

از سوی هوارد گاردنر تنظیم و ارائه شده است. 2
 طبق این نظریه، دیدگاه های روان سنجی سنتی نسبت 

به هوش، بسیار محدود و ضعیف است. گاردنر نظریه اش 
را نخستین بار در سال ۱98۳ در کتاب »قاب های ذهنی: 
نظریۀ هوش چندگانه«، ارائه کرد. طبق نظریۀ هوش های 
برای  مختلف  روش  چندین  انسان ها  گاردنر،  چندگانه 
پردازش اطالعات دارند و این روش ها نسبتاً مستقل از 
استاندارد  نظریۀ  بر  نقدی  نظریه،  این  هستند.  یکدیگر 
هوش است که بر همبستگی بین توانایی ها و همچنین 
معموالً  که   ،IQ آزمون های  مانند  سنتی،  معیارهای 
نظر  در  را  فضایی  و  منطقی  زبانی،  توانایی های  فقط 
می گیرند، تأکید می کند. از سال ۱999، گاردنر هشت 
منطقی-ریاضی،  زبانی،  است:  کرده  شناسایی  را  هوش 
موسیقیایی، فضایی، جسمی-جنبشی، بین فردی، درون 

فردی و طبیعت گرایانه. ۳
از  از معلمان، مدیران مدارس و مربیان ویژه،   بسیاری 
نظریۀ هوش های چندگانۀ گاردنر الهام گرفته اند؛ زیرا این 
نظریه را برای این ایده که بیش از یک راه برای تعریف 
عقل یک فرد وجود دارد، پذیرفته اند. هوش ها همیشه 
تعاملی بین تمایالت بیولوژیکی و فرصت های یادگیری 
هستند که در یک فرهنگ وجود دارد. به عقیدۀ او، همه 
در  وی  از هوش هستند.  مختلفی  انواع  دارای  انسان ها 

معرفی 
چارچوب 
ذهنی هوش

در نظریۀ 
مدرن هوش 
چندگانه 

مهدیاکبری

تاریخچۀنظریۀهوشی،مبنیبراینکهانساندارایتواناییذهنیقابلاندازهگیریاست،بهکتاب»نبوغارثی«
فرانسیسگالتون)1869(برمیگردد.ایننظریه،سرآغازنظریۀجدیددرارتباطباتواناییهایذهنیبودهاست.
بعدازوی،متخصصانزیادیبهاینعرصهواردشدندوموجباتپیشرفتهایفراوانیدراینزمینهشدند.از
آنجملهمیتوانبهاستنفوردبینه،سیمون،ترمن،مریل،وکسلر،هب،ترستونواسترنبرگاشارهکرد.در
سال1983هواردگاردنرنظریۀ»هوشهایچندگانه«رامطرحکردهوعرصۀتعلیموتربیترابهکلیدگرگون
ساخت.اومعتقدبودکهانساندارایهوشهایزیادیاست.دراینمقاله،انواعهوشهشتگانۀگاردنرمعرفی
میشودتاداوطلبانآزمونهایسراسری،کارشناسیارشدودکتری،باآخریننظریۀمنسجمهوشآشناشوند.
هدفازنگارشاینمقالهآناستکههمگانبپذیرندکههوشتنهادردروسریاضی،فیزیک،شیمیومشتقات

آنخالصهنمیشودودردنیایمدرنامروزی،ازگستردگیبسیارباالییبرخورداراست. هواردگاردنر
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کتاب خود، هشت نوع مختلف هوش را معرفی کرده و 
به عنوان »هوش  نیز  نوع نهمی  احتمال داده است که 
هستی گرا« وجود داشته باشد. طبق نظریۀ گاردنر، برای 
به دست آوردن تمام قابلیت ها و استعدادهای یک فرد، 
انواع  بلکه  پرداخت،  هوشی  بهرۀ  بررسی  به  تنها  نباید 
هوش های دیگر او، مثل هوش موسیقایی، هوش درون 
زبانی   - و هوش کالمی  تصویری-فضایی  فردی، هوش 
نیز باید در نظر گرفته شود. گاردنر تطابق کلی بین هر 
یک از قابلیت ها با نقش شغلی در محیط کار را پیشنهاد 
هوش  با  افراد  از  دسته  آن  برای  مثال،  عنوان  به  کرد؛ 
مربیان  و  سخنرانان  روزنامه نگاران،  به  وی  باال،  زبانی 
اشاره کرد. هوارد گاردنر در کتاب »چارچوب های ذهن«
)Frames of Mind(، )۱98۳(، هشت توانایی هوشی را 

پیشنهاد کرده که با عنوان هوش های چندگانه مشهور است. ۴
:)Musical/Rhythmic( موسیقیایی هوش )1
این حوزۀ هوش، مبنی بر حساسیت به صداها، ریتم ها 
موسیقایی،  با هوش  افراد  است.  موسیقی  آهنگ های  و 
که  است  ممکن  یا  دارند  معمول صدای خوبی  به طور 
صدایی مطلق داشته باشند و بتوانند آواز بخوانند، آالت 
ریتم،  به  نسبت  آنها  بسازند.  آهنگ  و  بنوازند  موسیقی 
زیر و بم، متر، لحن، ملودی یا تن صدا حساسیت دارند. 
هوش موسیقیایی عبارت است از: »حساسیت، دانش، یا 
استعداد برای موسیقی« یا »کیفیت یا حالت موسیقایی 
بودن«، و برای اشاره به کیفیت های خاص، اگر به طور 
مبهم در قطعات یا ژانرهای موسیقی تعریف شده باشد، 
موسیقیایی  هوش  دارای  که  فردی  می شود.  استفاده 
جنبه های  در  تفاوت  بازتولید  و  درک  توانایی  است، 
دارد.  را  هارمونی  و  ریتم  بم،  و  زیر  جمله  از  موسیقی، 
درک  توانایی  کرد:  متمایز  می توان  را  موزیکال  نوع  دو 
موسیقی )پذیرش موسیقی( و توانایی بازتولید موسیقی 
عالوه بر ایجاد موسیقی )خالقیت موسیقی(. کسانی که 
هوش موسیقایی باالیی دارند، در فکر کردن به الگوها، 
موسیقی  از  افراد  این  هستند.  قوی  صداها  و  ریتم ها 
موسیقی  سازهای  نواختن  در  معموالً  و  می برند  لذت 
افراد  ویژگی های  مهم ترین  دارند.  مهارت  آهنگسازی  و 
دارای هوش موسیقیایی باال، شامل مواردی چون لذت 
بردن از آوازخوانی و نواختن سازهای موسیقی، تشخیص 
آسان الگوها و نت های موسیقی، توانایی به خاطر سپردن 
و  ریتم  ساختار،  از  عمیق  درک  ملودی ها،  و  آهنگ ها 
نت های موسیقی، و حساسیت باال به صداهاست؛ از این 
رو، صداها روی سیستم عصبی و روانی آنها نقش بسیار 
موسیقیایی  هوش  دارای  افراد  دارند.  تعیین کننده ای 
آهنگسازی،  موسیقیدانی،  مانند:  شغل هایی  در  باال، 
خوانندگی، معلمی موسیقی، رهبری ارکستر و نوازندگی 
ساز و تحلیل گری موسیقی و شغل های مرتبط با نوای 

موسیقی، اشتغال دارند. ۴
نوع  این  :)Visual/Spatial( فضایی – دیداری )2
سر  ذهن  با  تجسم  توانایی  و  فضایی  قضاوت  با  هوش، 
وکار دارد. اصالح چشم ذهنی )چشم سوم( برای این نوع 
از سه عامل  یکی  توانایی فضایی،  است.  هوش، متداول 

زیرعامل عمومی g در مدل سلسله مراتبی هوش است. 
این هوش از سوی هوارد گاردنر به عنوان یک ظرفیت 
محاسباتی انسانی محسوب می شود که توانایی یا مهارت 
ذهنی را برای حل مسائل فضایی ناوبری، تجسم اشیاء از 
زوایای مختلف و فضا، تشخیص چهره یا صحنه ها یا توجه 
به جزئیات دقیق، تعریف می کند. گاردنر همچنین توضیح 
مشکالت  حل  برای  می تواند  فضایی  هوش  که  می دهد 
چیزمحور  واقع بینانه،  مشاغل  به  مربوط  زمینه های  در 
و تحقیقی مؤثرتر باشد. این قابلیت، یک مهارت مغزی 
است که در افراد دارای اختالل بینایی نیز دیده می شود. 
همان طور که از سوی گاردنر تحقیق شده که یک فرد 
به روشی غیر بصری تشخیص  را  نابینا می تواند اشکال 
آنها اجازه می دهد  به  نابینا  افراد  دهد، استدالل فضایی 
تا احساسات المسه را به محاسبات ذهنی طول و تجسم 
فرم ترجمه کنند. تفکر فضایی، به استدالل در حوزه هایی 
به  نیستند؛  فضایی  آشکارا  در ظاهر،  کمک می کند که 
را می توان  نمودارهای فضایی  استعاره ها و  عنوان مثال، 
برای درک روابط منظم یا روابط سلسله مراتبی پیچیده 
استفاده کرد. کاربرد بسیار مهم تفکر فضایی، در رشته هایی 

مانند: علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات مشهود است؛ 
و  واتسون  سوی  از   DNA ساختار  کشف  مثال،  برای 
کریک، زمانی اتفاق افتاد که آنها توانستند یک مدل سه 
بعدی را با تصاویر مسطح روزالیند فرانکلین از مولکول 
بود. مشابه  کار فضایی  به وضوح یک  تطبیق دهند که 
زمین شناس  یک  کرد:  اشاره  ذیل  موارد  به  می توان  آن 
تأثیر می گذارد،  فرآیندهایی را که بر شکل گیری زمین 
پیش بینی می کند، یک مهندس پیش بینی می کند که 
طراحی  بر  که  است  ممکن  مختلف  نیروهای  چگونه 
اعصاب،  و  مغز  و یک جراح  بگذارند،  تأثیر  یک ساختار 
مغناطیسی  تصویربرداری  با  را  مغز  از  خاصی  مناطق 
تجسم می کند که ممکن است نتیجۀ یک عمل جراحی 
را تعیین کند. کسانی که هوش تصویری-فضایی باالیی 
دارند، قدرت تشخیص تصویری و فضایی باالیی دارند و 
در تجّسم قوی هستند. این افراد معموالً جهت یابی خوبی 
دارند و با نقشه ها، نمودارها، عکس ها و تصاویر ویدئویی 
به راحتی کار می کنند و در مجسمه سازی موفق هستند. 
مهم ترین ویژگی های افراد دارندۀ هوش دیداری - فضایی، 
کردن  در حل  مهارت  نوشتن،  و  از خواندن  بردن  لذت 

پازل و معما و حل مسأله، مهارت در تفسیر عکس، گراف 
و نمودار، لذت بردن از رسم، نقاشی و هنرهای تجسمی 
و تشخیص راحت الگوهاست. افراد دارای هوش دیداری- 
برای شغل هایی چون: معماری، هنرمندی،  باال،  فضایی 
مناسب  شاعری  و  عکاسی  مجسمه سازی،  مهندسی، 

هستند.۴
:)Verbal / Linguistic(هوشزبانی-کالمی)3
افرادی که هوش کالمی - زبانی باالیی دارند، امکاناتی را 
با کلمات و زبان ها نشان می دهند. آنها معموالً در خواندن، 
نوشتن، گفتن داستان و به خاطر سپردن کلمات همراه 
با تاریخ، مهارت دارند. توانایی کالمی، یکی از پربارترین 
توانایی هاست. این نوع هوش با هوش بهر کالمی در آزمون 
زبانی،  هوش  درک  برای  می شود.  اندازه گیری  وکسلر 
درک مکانیسم هایی که گفتار و زبان را کنترل می کنند، 
گروه  چهار  به  می توان  را  مکانیسم ها  این  دارد.  اهمیت 
عمدۀ تولید گفتار )حرف زدن(، درک گفتار )شنیدن(، 
تولید نوشتار )نوشتن( و درک نوشتاری )خواندن( تقسیم 
کرد. در مفهوم عملی، هوش زبانی، آن گونه توانایی است 
که فرد می تواند از زبان، اعم از نوشتاری و کالمی، برای 
رسیدن به اهداف خود استفاده کند. از آنجایی که هوش 
زبانی بر چندین مهارت پیچیده استوار است، اختالالت و 
آسیب های زیادی وجود دارد که می تواند بر هوش زبانی 
فرد تأثیر بگذارد. آسیب در مغز می تواند به شدت توانایی 
هوش  نتیجه  در  و  بکاهد  ارتباط  برقراری  برای  را  فرد 
زبانی را کاهش دهد. اَشکال رایج آسیب عمده عبارتند از: 
سکتۀ مغزی، ضربۀ مغزی، تومورهای مغزی، آسیب های 
سه  دارو.  با  مرتبط  آسیب های  و  باکتریایی   - ویروسی 
از:  عبارتند  آسیب ها  این  از  ناشی  زبانی  عمدۀ  اختالل 
الکسی و آگرافیا. فازی، ناتوانی در صحبت کردن  آفازی، 
است و می تواند در اثر آسیب به ناحیۀ بروکا یا قشر حرکتی 
ایجاد شود. الکسیا، ناتوانی در خواندن است که می تواند از 
آسیب به ناحیۀ ورنیکه، ایجاد شود. آگرافیا، ناتوانی در نوشتن 
است که همچنین می تواند از آسیب به ناحیۀ بروکا یا قشر 
حرکتی، ناشی شود. چندین اختالل وجود دارد که در درجۀ 
اول فقط بر مهارت های زبانی تأثیر می گذارد. سه اختالل 
عمدۀ زبان خالص عبارت است از: اختالل کالمی رشدی، 
اختالل زبان خاص و لکنت. دیسپراکسی کالمی رشدی 
)Developmental verbal dyspraxia(  اختاللی 
است که در آن کودکان در تولید صامت و مصوت خطا دارند.
)Specific language impairment( اختالل زبان خاص
 اختاللی است که در آن بیمار، علی رغم سطح هوشی به 
ظاهر طبیعی در سایر زمینه ها، فاقد مهارت های اکتساب 
رایج است که در  زبان است. لکنت، یک اختالل نسبتاً 
آن جریان گفتار با تکرار غیرارادی هجاها قطع می شود. 
ایجاد  را  اثرات  از  گسترده ای  اختالالت، طیف  از  برخی 
احتمالی  عالئم  از  یکی  تنها  زبان،  اختالل  و  می کنند 
از این نوع  بسیار در این زمینه است. دو اختالل عمده 
اختالل طیف اوتیسم و صرع هستند. کسانی که هوش 
کالمی - زبانی باالیی دارند به خوبی می توانند از کلمات 
هنگام نوشتن و حرف زدن، استفاده کنند. این افراد غالباً 

 نظریه های جدید، هوش را یک 
توانایی ذهنی نمی دانند و ترکیبی از 

انواع هوش ها را ارائه کرده اند. 
نظریه های سنتی، هوش را در هوش
منطقی - ریاضی و زبانی - کالمی 

خالصه کرده و دانش آموزانی  را که در 
درس ریاضی، فیزیک، شیمی، زبان یا 
ادبیات فارسی عملکرد خارق العاده ای 
داشته اند، باهوش در نظر می گرفتند  
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توانایی
در نوشتن داستان، به خاطر سپردن اطالعات و خواندن، 
مهارت دارند. مهم ترین ویژگی های هوش کالمی - زبانی 
باال، شامل: مهارت در به یادآوردن اطالعات نوشته یا گفته 
شده، لذت بردن از خواندن و نوشتن، مهارت در مباحثه یا 
صحبت های متقاعد کننده، توانایی توضیح دادن مسائل 
و استفاده از شوخ طبعی هنگام بیان داستان هاست. افراد 
دارای هوش زبانی-کالمی باال، برای شغل های نویسندگی، 
روزنامه نگاری، وکالت، معلمی، شاعری، سیاستمداری و 

مترجمی خیلی مناسب هستند. ۴

:)Logical / Mathematical(هوشریاضی-منطقی)۴
تفکر  و  اعداد  استدالل،  انتزاعات،  با منطق،  این هوش، 
داشتن  با  همچنین  هوش  این  دارد.  ارتباط  انتقادی 
ظرفیت درک اصول اساسی نوعی نظام علّی ارتباط دارد. 
استدالل منطقی، ارتباط نزدیکی با هوش سّیال و هوش 
عمومی )عامل g( دارد. هوش ریاضی، بیشتر به تجزیه و 
تحلیل مربوط است و ارتباط زیادی با کالم و سخن ندارد. 
در این مقاله، سعی شده است که به مبحث هوش ریاضی 
منطقی پرداخته شود. افراد دارای این هوش، با استفاده از 
تفکر و استدالل به دنبال جواب برای حل مسائل هستند؛ 
در واقع، هوش ریاضی- منطقی، افراد را به فهم روابط 
علت و معلولی مسأله وادار می کند. آنها برای فهمیدن 
این روابط، از داده ها، الگوریتم ها، اشکال و روابطی خاص 
استفاده می کنند. ارائۀ بهترین و منطقی ترین جواب برای 
مسائل، ماحصل استفاده از این روابط و الگوها و تحلیل 
مسائل و عملیات ریاضی است. کسانی که هوش منطقی 
- ریاضی باالیی دارند، قابلیت زیادی در تحلیل مسائل و 
بهبود سیستم های غیرمنطقی دارند. این افراد به دنبال 
کشف الگوهای بنیادین و حقیقی در موضوعات مختلف 
اعداد،  به  افراد دارای هوش منطقی - ریاضی،  هستند. 
روابط و الگوها و فهم آسان مسائل ریاضی و پیدا نمودن 
از قدرت ذهنی  با استفاده  جواب آنها عالقه مندند. آنها 
باالی خود، به راحتی به جواب معادالت ریاضی دست 
می یابند و عالقۀ خاصی نسبت به اعداد و ارقام دارند و از 
تبدیل سازی و کار کردن با آنها بسیار لذت می برند. افراد 
توانایی را دارند که حتی  این  باال،  دارای هوش ریاضی 
و  کنند  تحلیل  و  تجزیه  را  موجود  مسائل  سخت ترین 
سپس راه حلی برای آنها بیندیشند. آنها در انجام کارهای 
خود، از قوانین و چارچوب های خاصی پیروی می کنند و 

نسبت به نظم و ترتیب حساسند؛ به گونه ای که ساختار 
زندگی آنها به صورت سازمان یافته و برنامه ریزی شده 
از دیگر  انجام آزمایش های علمی،   به  است. وفور عالقه 
مشخصه های افراد دارای هوش منطقی ریاضی است. از 
مهم ترین ویژگی های افراد دارای هوش منطقی - ریاضی 
اعداد، لذت  با  بازی  باال، مهارت زیاد در حل مسأله  و 
بردن از تفکر دربارۀ ایده های انتزاعی، واقع گرایی، مهارت 
در انجام بازی های استراتژی، عالقه داشتن به اعداد، به 
پیچیده،  اطالعات  درک  بودن،  درستی  و  دقت  دنبال 

منطقی  و  معقول  حقیقت،  و  واقعیت  به  عالقه مندی 
بودن، داشتن استعداد در ریاضیات، دوست داشتن علم 
و  علمی،  آزمایش های  انجام  به  پژوهش، عالقه مندی  و 
دارای  افراد  است.  پیچیده  محاسبات  انجام  در  مهارت 
ریاضیدانی،  در شغل های  باال،  ریاضی   - منطقی  هوش 
برنامه نویسی رایانه، برنامه ریزی مالی، قضاوت، پزشکی، 
معماری،  ریاضی،  مدرسی  پژوهشگری،  افسری، 
و  مخابرات  مهندسی  هوانوردی،  کارآگاهی،  شیمیدانی، 

حسابداری، عملکردی قوی دارند.۴
:)Bodily / Kinesthetic(هوشجنبشی-حرکتی)5

عناصر اصلی هوش جنبشی - حرکتی، کنترل حرکات 
بدنی و توانایی در برخورد ماهرانه با اشیاء است. گاردنر 
زمان بندی  شامل حس  این هوش،  که  می دهد  توضیح 
همراه  فیزیکی،  عمل  یک  هدف  از  روشنی  حس  و 
هوش  از  که  افرادی  پاسخ هاست.  آموزش  توانایی  با 
عموماً  هستند،  برخوردار  باالیی  حرکتی  جسمانی- 
اشیاء،  ساختن  و  ورزش  مانند:  بدنی،  فعالیت های  در 
خطاطی، خوش نویسی و.. عملکردی عالی دارند. افرادی 
برخوردارند،  باالیی  حرکتی   - جنبشی  هوش  از  که 
بازیگران، سازندگان،  نوازندگان،  ورزشکاران،  از  عبارتند: 
افسران پلیس و افراد نظامی. افرادی  که در این زمینه 
هوشی دچار مشکل هستند، احتمال بیشتری دارد که 
از  بد  انگاری)درک  بدریخت  تعادل،  اختالل های  به 
زیبایی بدن خود(، شکستگی پله برقی)احساس از دست 
پله  روی  گذاشتن  پا  هنگام  سرگیجه  یا  تعادل  دادن 
برقی(، ترس از ارتفاع، عدم هماهنگی چشم و دست و 
دریازدگی، ابتال یابند. مهارت حرکتی ظریف، هماهنگی 
انگشتان و  دست  با چشم،  حرکت  در  کوچک  عضالت 
)Eye-hand coordination( است و سطوح پیچیدۀ 

مهارت دستی که انسان از خود نشان می دهد، می تواند با 
سیستم عصبی مرتبط باشد. مهارت های حرکتی ظریف، 
به رشد هوش کمک می کند. کسانی که هوش اندامی - 
جنبشی باالیی دارند، در حرکت های بدنی، انجام عملیات 
ویژگی های  مهم ترین  هستند.  قوی  فیزیکی،  کنترل  و 
افراد دارای هوش جنبشی - حرکتی، مهارت در ورزش، 
لذت بردن از ساختن چیزها با دست و هماهنگی فیزیکی 
عالی و به خاطر سپردن چیزها از طریق انجام دادن آنها، 
دارای هوش   افراد  است.  یا دیدن  به جای گوش کردن 
جنبشی - حرکتی باال، برای مشاغلی چون هنرپیشگی، 
ورزشکاری حرفه ای، بازیگردانی، پیمانکاری و جراحی و ... 

خیلی مناسب هستند. ۴
6(هوشمیان فردی )Interpersonal(: افرادی که 
هوش بین فردی باالیی دارند، آثار آن در حساسیت آنها 
نسبت به احساسات و خلق و خوی دیگران، انگیزه ها و 
توانایی آنها به منظور همکاری برای کار به عنوان بخشی 
در  چندگانه  هوش های  می شود.  مشخص  گروه  یک  از 
کالس درس و هوش بین فردی و درون فردی، اغلب با 
گرفته  اشتباه  دیگران  داشتن  دوست  یا  بودن  برون گرا 
می شود«. کسانی که هوش بین فردی باالیی دارند، به طور 
مؤثر ارتباط برقرار کرده و به راحتی با دیگران همدلی 
می کنند. آنها اغلب از بحث و مناظره لذت می برند. گاردنر 
این هوش را با هوش هیجانی گلمن یکی دانسته است. 
و  تعامل  که  است  شایستگی  هرگونه  اجتماعی،  مهارت 
ارتباط با دیگران را که در آن قوانین و روابط اجتماعی 
به روش های کالمی و غیرکالمی ایجاد می شود، تسهیل 
را  مهارت ها  این  یادگیری  فرآیند  آنکه  ضمن  می کند؛ 
»اجتماعی شدن« می گویند و فقدان چنین مهارت هایی 
که  کسانی  شود.  اجتماعی  بی نظمی  باعث  می تواند 
و  دیگران  با  تعامل  در  دارند،  باالیی  فردی  میان  هوش 
درک آنها قوی هستند. این افراد در سنجش هیجانات، 
انگیزه ها، تمایالت و منظور کسانی که دور و اطرافشان 
هستند، مهارت دارند. می توان هوش اجتماعی را در میان 
تیپ های شخصیتی اجتماعی هالند نیز جست و جو کرد. 
مهم ترین ویژگی های افراد دارای هوش میان فردی باال، 
برقراری  در  مهارت  کالمی،  ارتباط  برقراری  در  مهارت 
ارتباط غیرکالمی، نگاه کردن به افراد از زوایای مختلف، 
فرونشاندن  در  مهارت  و  دیگران  با  مثبت  روابط  ایجاد 
اختالف ها در داخل گروه هاست. گاردنر معتقد است که 
فروشندگان، سیاستمداران، رهبران گروه، مدیران گروه، 
رؤسای ادارات، معلمان، سخنرانان، مشاوران و مددکاران 

اجتماعی، افرادی با هوش بین فردی باال هستند. ۴
7(هوش درونفردی)Intrapersonal(: این هوش، با 
ظرفیت های درون نگری و خود انعکاسی مرتبط است و به 
درک عمیق از خود اشاره دارد. افرادی که از هوش درون 
فردی باالیی برخودارند، توانایی زیادی در شناخت نقاط 
قوت یا ضعف، منحصر به فردی و پیش بینی واکنش ها 
یا احساسات خود دارند. کسانی که هوش درون فردی 
باالیی دارند، آگاهی خوبی از وضعیت هیجانی، احساسات 
و انگیزه های خود دارند. این افراد از خودآزمایی، تخیل 

 اصطالح هوش وجودی - معنوی از سوی برخی فیلسوفان، روان شناسان و 
 )IQ( نظریه پردازان رشد، برای نشان دادن شباهت های معنوی با هوشبهر شناختی

و هوش هیجانی )EQ( استفاده می شود؛ با این حال، چون منتقدان و پژوهشگران
به ساختار این هوش، انتقادهای جدی مطرح کرده و مدعی شده اند که هوش 

وجودی - معنوی را نمی توان به عنوان نوعی از هوش در نظر گرفت
هوارد گاردنر تصمیم گرفت که هوش معنوی را در میان هوش های خود قرار ندهد

اما استدالل کرد که بهتر است اصطالح معنوی با معانی آشکار و مشکل سازش
کنار گذاشته شود و به جای آن از اصطالح هوش وجودی استفاده شود که

ماهیت هستی را در قالب های گوناگون آن بررسی می کند
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برآورد  و  دیگران  با  خود  روابط  کردن  کندوکاو  روزانه، 
هوش  با  افراد  می برند.  لذت  خود  فردی  توانایی هایی 
خوبی  ارادۀ  دارند،  باالیی  بسیار  انگیزۀ  باال،  درون فردی 
آنها  اهدافشان مصمم هستند.  به  برای رسیدن  و  دارند 
دوست دارند که دانش خود را در زندگی روزمره شان به 
کار بگیرند. آنها به خوبی می توانند با تنهایی کنار بیایند 
و از این بابت مشکلی ندارند. این افراد شهود قوی دارند 
و به ندای درون خود گوش می دهند، مستقل و خودکفا 
هستند و قادر هستند که احساساتی مانند خشم خود را 
به شکلی عالی کنترل کنند، و اگر دچار اشتباه شوند، آن 
از اشتباهات بعدی خود  تا  را تجزیه و تحلیل می کنند 
جلوگیری کنند و به صورت مداوم کارها و تجربیات خود 
را پردازش می کنند. آنها عالقه دارند که در قالب ادبیات یا 
موسیقی، احساسات و افکار خود را بیان کنند. مهم ترین 
ویژگی های هوش درون فردی، مهارت در تحلیل نقاط 
قوت و ضعف خود، لذت بردن از تجزیه و تحلیل نظریه ها 
و ایده ها، خودآگاهی زیاد و داشتن درک روشن از ریشۀ 
انگیزه ها و احساسات خود است. گاردنر معتقد است که 
فیلسوف، مخترع، نظریه پرداز، کارآفرین، نویسنده، مربی، 
روان کاو،  پزشک،  پژوهشگر،  مدیر،  و  برنامه ریز  کشاورز، 
از  الهیات،  کارشناس  و  روان شناس  معلم،  ایده پرداز، 
افرادی به شمار می آیند که دارای هوش درون فردی باال 

هستند. ۴
8(هوشطبیعت گرایانه)Naturalistic(:افرادی که 
به راحتی قادر به شناسایی وضعیت گیاهان و جانوران 
هستند، می توانند از این توانایی به طور مولد، در شکار، 
کشاورزی و علوم زیستی استفاده کنند. هوش طبیعت گرا 
محیط،  با  ارتباط  برقراری  برای  فرد  توانایی  معنای  به 
شناسایی گیاهان و حیوانات مختلف و دسته بندی آنها بر 
اساس شباهت یا تفاوت هاست. اجداد ما در گذشته، تالش 

بسیاری برای شناخت محیط اطرافشان داشته اند. آنها با 
توجه کردن به انواع حیوانات و رفتار آنها می توانستند از 
خودشان در مقابل موجودات خطرناک مراقبت کنند و 
بارندگی  از  تأمل در فصل ها و نشانه هایی که خبر  با  یا 
یا گرما می دادند، صنایعی مثل کشاورزی و خانه سازی 
را ایجاد کنند و حتی از گیاهان و خواص آنها برای تهیۀ 
که  می رسد  نظر  به  می کردند.  استفاده  نیز  غذا  یا  دارو 
این  باشد.  اجدادمان  از  یادگاری  طبیعت گرایانه،  هوش 
هوش مربوط به پرورش و ارتباط دادن اطالعات با محیط 
طبیعی فرد است؛ به عنوان مثال، می توان به طبقه بندی 
اشکال طبیعی، مانند: گونه های جانوری و گیاهی، انواع 
گذشتۀ  در  توانایی  این  کرد.  اشاره  کوه ها  و  سنگ ها 
کشاورزان،  و  دامداران  عنوان شکارچیان،  به  ما  تکاملی 
ارزش داشته است. هوش طبیعت گرا، آخرین نوع هوشی 
است که گاردنر درنظریۀ خود به هفت نوع قبلی افزوده 
روبرو  بقیه،  به  نسبت  بیشتری  مخالفت  و  مقاومت  با  و 
هوش  دارای  که  کسانی  گاردنر،  گفتۀ  به  گردیده است. 
طبیعت گرای باالیی هستند، سازگاری بیشتری با طبیعت 
دارند و معموالً به پرورش، کشف محیط و یادگیری دربارۀ 
موجودات عالقه مندند. این افراد به سرعت از جزئی ترین 
مهم ترین  از  می شوند.  آگاه  محیطشان  در  تغییرات 
عالقه مندی  طبیعت گرا،  هوش  دارای  افراد  ویژگی های 
و  زیست شناسی  گیاه شناسی،  قبیل:  از  موضوعاتی  به 
فهرست بندی  و  رده بندی  در  مهارت  و  جانورشناسی، 
اطالعات، لذت بردن از باغبانی، حساسیت نسبت به محیط 
اطراف، عالقه مندی به کشف و جست وجو در طبیعت، 
یادگیری در محیط باز، عالقه به طبیعت گردی، عالقه به 
حیوانات و گیاهان، کشف طبیعت، پیاده روی و چادر زدن 
در طبیعت و بی عالقگی به یادگیری موضوعات بی ارتباط 
با طبیعت است. افراد دارای هوش طبیعت گرایی باال، در 

گیاه پزشکی،  زیست شناسی،  مانند:  شغلی  موقعیت های 
جانورشناسی،  گیاه شناسی،  محیط بانی،  دامپزشکی، 
مهندسی کشاورزی، هواشناسی، منجمی، دفاع از حقوق 
محیط  از  حفاظت  کودکان،  حقوق  از  دفاع  حیوانات، 
خارق العاده ای  عملکرد  مزرعه داری،  و  باغبانی  زیست، 

دارند. ۴
بعدها گاردنر )۱999( یک نوع هوش جدید را هم مطرح 
پیشنهاد  اما  باشد،  متعهد  آن  به  نداشت  کرد که قصد 
نمود که این نوع هوش، احتماالً ساختار مفیدی دارد. 
این نوع هوش، هوش وجودی - معنوی است.  اصطالح 
فیلسوفان،  برخی  سوی  از  معنوی   - وجودی  هوش 
دادن  نشان  برای  رشد،  نظریه پردازان  و  روان شناسان 
شباهت های معنوی با هوشبهر شناختی )IQ( و هوش 
چون  حال،  این  با  می شود؛  استفاده   )EQ( هیجانی 
منتقدان و پژوهشگران به ساختار این هوش، انتقادهای 
جدی مطرح کرده و مدعی شده اند که هوش وجودی 
- معنوی را نمی توان به عنوان نوعی از هوش در نظر 
معنوی  هوش  که  گرفت  تصمیم  گاردنر  هوارد  گرفت، 
استدالل  اما  ندهد،  قرار  خود  های  هوش  میان  در  را 
آشکار  معانی  با  معنوی  اصطالح  است  بهتر  که  کرد 
از  آن  جای  به  و  شود  گذاشته  کنار  مشکل سازش  و 
اصطالح هوش وجودی استفاده شود که ماهیت هستی 
را در قالب های گوناگون آن بررسی می کند. در ژانویۀ 
حال  در  که  کرد  اشاره  مصاحبه ای  در  گاردنر   ،2۰۱6
بررسی  برای اضافه کردن هوش جدیدی با عنوان هوش 
به   )teaching-pedagogical( تربیتی   - یاددهی 
هوش  این گونه  دارای  که  افرادی  و  هوش هاست،  انواع 
هستند، توانایی زیادی در آموزش، تربیت و مربی گری 
دارند و در آن موفق هستند. او در همان مصاحبه، به 
مانند:  دیگر،  پیشنهادی  هوش های  از  برخی  صراحت 
شوخ طبعی، آشپزی و هوش جنسی را رد کرده است. 
گاردنر  تعریف  اساس  بر  که  کند  می  استدالل  آدامز 
فراهوش  یک  دیجیتال،  هوش  چندگانه،  هوش های  از 
متشکل از بسیاری از هوش های شناسایی شده و نشأت 
که  است  دیجیتال  رایانه های  با  انسان  تعامل  از  گرفته 
اکنون وجود دارد. هوش دیجیتال، مجموعۀ توانایی های 
قادر  را  افراد  که  است  شناختی  و  عاطفی  اجتماعی، 
خواسته های  با  و  شوند  روبرو  چالش ها  با  تا  می سازد 

زندگی در دنیای دیجیتال سازگار شوند.5




