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  چكيده

در اثر هفت گانه يكي از هوش هاي ،رياضي  –هوش منطقي  تاثير و هاي هفت گانه گاردنرهدف از تدوين اين مقاله بررسي هوش 

رياضي دانش  –گانه بااليي باشد بهتر مي تواند هوش منطقي  هفتهوش داراي مدرس  هر گاه .است شيمي هيممفاآموزش  يبخش

و .ق نماينديها ايجاد نمايد كه اكثر وقت خود را صرف تحصيل و تحق آنوجود در  يآموزان را تقويت كرده و چنان اطمينان و جسارت

   .زمينه را براي تدريس فعال در كالس مهيا سازند 

  

 ، تغيير در روش هاي تدريس  شيميرياضي ، اثر بخشي آموزش  - يهوش چندگانه ، هوش منطق :كلمات كليدي

  

  مقدمه  - 1

ها فقط يك  مدرساني كه در طول دوران تدريس خود فقط از يك روش در تدريس استفاده مي كنند بايد پذيرفت كه سابقه تدريس آن

ها فقط با يك شيوه كار كرده اند و از شيوه ها و  مدت سي سال تدريس كرده باشند زيرا آن هحتي اگر ب نه كمترجلسه است نه بيشتر و

  . غافل بوده اندروش هاي ديگر 

در تعليم و تربيت سابقه آموزشي مطلوب و برابر با سنوات خدمت از آن كساني است كه به اندازه جلسات تدريس و حتي بيشتر از آن،  

و استفاده از يك روش ثابت تدريس هيچ موقع  ديگراند از هم متفاوت  زيرا دانش آموزان و مباحث تدريس ندتدريس داشت  شيوه و روش

  . نخواهد بودنبوده وپاسخگو 

چه موجب مي شود يك مدرس در تدريس خود موفق باشد عالوه بر تسلط به روش هاي تعليم و تربيت و روش هاي تدريس، داشتن  آن

  .ع و مطلوب است چيزي كه عده اي از مدرسان آموزش و پرورش از آن ها كم بهره اندسواد كافي و بنيه علمي جام

بر پايه عمل گرايي و  شيميخصوص درس ه تحقيقات نشان داده است مدرسان منظم، مرتب و تاثير گذار در آموزش علوم پايه و ب

پايه و اساس آموزش است و لذا در اين مقاله سعي  رياضي -يها هوش منطق آزمايشگاه، كساني هستند كه هوش بااليي دارند و در آن

 . مورد بحث و بررسي قرار گيرد شيميرياضي در آموزش  –نقش هوش منطقي  آخره است ابتدا هوش، سپس هوش هاي چندگانه ودش

 

  هوش - 2

اكثر كساني را كه با  يااند همه اما به تعريف واحدي كه بتو. متفاوت به تعريف هوش مي پردازند تيروانشناسان بنابر سليقه خود از جها

ها را تركيب   وكسلر تعاريف مختلف پيرامون هوش را مورد بررسي قرار داد و آن .اين مفهوم سروكار دارند متقاعد كند دست نيافته اند

كه  اظهار مي داردآنستازي .   كرده و گسترش داد او هوش را به عنوان توانايي كلي و جامع در فرد براي هوشمندانه عمل كردن دانست

و تاكيد بر  . هوش يك توانايي واحد و تك بعدي نيست بلكه تركيبي از چندين كنش مختلف است. هوش  مفهومي پويا و پيچيده است

 از سوي ديگر كنش. نهايت ارزشيابي و سنجش هوش را به مخاطره مي اندازد يك بعد، موجب غفلت از ابعاد ديگر هوش مي شود و در

هاي هوش انتزاعي سنجيده نمي شوند، مثال استعدادهاي فني، هنري، موسيقي و مانند  د كه هرگز با آزموننري وجود دارهاي مهم ديگ

نكته حائز اهميت آن است كه متغييرهاي انگيزشي، هيجاني و نگرشي نيز از عوامل . ها نمي باشد بر قادر به پيش بيني آن آن، كه هوش
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را براي سنجش هوش ) شخصيتي(بنابراين بايستي متغيرهاي شناختي و غير شناختي . لي هستندمهم پيشرفت و اثر گذار در هوش ك

  .افراد مد نظر قرار داد

اظهار مي   سيفها  اما برخالف آن. بسياري از روانشناسان هوش را به عنوان كيفيتي نسبتا ثابت و قابل اندازه گيري توصيف مي كنند

ايستي زمينه اي براي دست يابي به اطالعات باشد و توانايي يادگيري دانش، پايه و اساس سازگاري با هر گونه ظرفيت يادگيري ب: دارد كه

  .هاي جديد و حل مسائل روزمره زندگي به صورتي خالقانه است كه آن را هوش مي نامند موقعيت

هاي موجود براي هوش را نمي پذيرد و  ريفپياژه هوش را فعاليتي مي داند كه از شخص سر مي زند  و دائما در حال تغيير است او تع

چنان كه ديگران تعريف كرده اند، بلكه  از لحاظ جهتي كه هوش در  من هوش را نه بر اساس مالك ايستا، آن: در اين باره مي گويد 

اختي به سوي آن هاي شن من هوش را به صورتي از تعادل يابي تعريف مي كنم كه تمام ساخت. تكامل خود سير مي كند تعريف مي كنم

  .هدايت مي شود
  

  هوش چندگانه- 3

ند شده اند به نظر گاردنر عمليات ذهن در نظام نمادي مانند زبان با مامروزه روانشناسان به مطالعه راهبردهاي نمادي كردن تفكر عالقه 

، منطق و دانش معناي شاستدالل، هو گاردنر با اين اعتقاد كه. عمليات نمادي در موسيقي، حركات بياني، رياضي و تصاوير تفاوت دارد

هوم هوش را گذشته از توانايي كالمي و رياضي و استعداد موسيقي، روابط فضايي، فاو م. يكساني ندارند، ديدگاهي نو از هوش ارائه كرد

هايي كه  پيشرفت: دهار مي دارظ، چنين انهاي آ گاردنر در مورد هوش و ويژگي. گسترش داد... منطقي  و  -، رياضي  يدانش درون فرد

چه ما آن را هوش عمومي فرد مي ناميم  هاي گذشته داشته اند نشان داده است كه آن رواشناسي و علوم مربوط به مغز و اعصاب در سال

  : هوش  هر فرد داراي ويژگي هاي زير است. توانند به تنهايي و با همديگر كار كنند ها و استعدادهايي است كه مي شامل توانايي

  .ها را حل كند هايي كه فرد را قادر مي سازد تا وقتي كه در زندگي با مشكالت واقعي مواجه مي شود، آن مجموعه اي از مهارت) فال

  .ارزشمند باشد يتوانايي ايجاد محصول موثر، يا ارائه يك فرصتي كه در فرهنگ) ب

  .توانايي درك يا ايجاد ضرورت علمي جديد) ج

آموزش دهندگان را به چالش مي گيرد تا ديدگاه و رويكرد خود » چارچوب هاي ذهن« جسته خود تحت عنوان گاردنر با انشتار كتاب بر

: شامل هت گونه هوش را شناسايي مي كند كفاين كتاب تئوري هوش چندگانه را معرفي مي كند و ه. را نسبت  به هوش اصالح كنند

 حركتي ، هوش درون فردي، هوش ميان فردي مي -حسيضايي، هوش ي، هوش فيرياضي، هوش موسيقيا –هوش كالمي، هوش منطقي 

نظريه پردازان هوش هاي ديگر را كه شامل، هوش طبيعي ، هوش هستي شناسي  و هوش معنوي را نيز ساير  مدتي بعد او و. باشد

  .پيشنهاد دادند

  

  معرفي هفت هوش گاردنر-1- 3

افرادي كه از اين . ي كشف الگو، استدالالت قياسي و تفكر منطقي استشامل تواناي اين نوع هوش: رياضي –هوش منطقي  -1-1- 3

تباط ميان اطالعات متنوع، بر اساس الگوهاي منطقي و عددي مي انديشند، عمليات رياضي را به ربراي برقراري ا. نوع هوش برخوردارند

ها آزمايش مي كنند، مسائل گوناگون را  رباره آنشيوه منطقي  و به سرعت انجام مي دهند، نسبت به پديده هاي محيطي كنجكاوند و د

هاي علمي و كشف الگوهاي موجود ميان روابط  هاي قانونمند، آزمايش به روش علمي بررسي مي كنند، به حل كردن مسائل عددي، بازي

  ]1[.ه نشان مي دهندقپديده هاي عال
  

ان گفتاري و نوشتاري و توانايي در كاربرد كلمات زبان شامل حساسيت نسبت به زب اين نوع هوش :كالمي  –هوش زباني  -1-2- 3

آنان به جاي اشكال در چارچوب . ان كالمي افكار خود لذت مي برندياين گونه افراد از خواندن، نوشتن، داستان گويي، سخنراني و ب. است

نند نويسندگان ، شعرا، سخنوران و وكالي حفظ و يادگيري اطالعات استفاده مي كبراي ند و از زبان به عنوان ابزاري شكلمات مي اندي

 .كالمي باال برخوردارند –دعاوي از هوش زباني 
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شامل توانايي حل كردن مسئله از طريق دستكاري و ايجاد تصاوير ذهني و  اين نوع هوش :فضايي –هوش ديداري - 3-1-3 

آنان در نقشه . اين گونه افراد براي يادگيري مطالب از نقشه، نمودار، تصوير و فيلم استفاده مي كنند. سم ديداري استجانديشيدن از راه ت

به  .خواني، تفسير نمودارها، جهت يابي فضايي، طراحي، نقاشي، ساختن و تعمير  اشياء و تفسير تصاوير ذهني ازتوانايي باال  برخوردارند

هاي خود به اين نتيجه رسيد كه كودكان نابينا نيز از  د، زيرا او در پژوهشكني محدود نمي رتنها به حوزه ديدا نظر گاردنر اين نوع هوش

  .اين توانايي برخوردارند

  

هاي موزون و لذت بردن از موسيقي  ها، تصنيف آهنگ شامل توانايي در تشخيص آهنگ اين نوع هوش: هوش موسيقيايي- 1-4- 3

خواه مورد عالقه يا . هايي كه مي شنوند به آهنگو . ها و الگوهاي موسيقي مي انديشند آهنگبه ز طريق اصوات، اين گونه افراد ا. است 

در خواندن آواز و سرود، سوت زدن، نواختن آالت موسيقي، تشخيص اين افراد . مورد انتقاد آنان باشد به سرعت واكنش نشان مي دهند

  .ها و درك ساختار و ريتم موسيقي استعداد زيادي دارند يالگوهاي موزون،ساختن آهنگ،يادآوري ملود

  

شامل توانايي كنترل حركات بدني ، كاركرد ماهرانه با اشيائ، استفاده از تمام يا  اين نوع هوش: جنيشي –هوش بدني - 1-5- 3

العات و هماهنگ ميان چشم و براي حل كردن مسايل، تعامل با فضاي پيرامون خود براي يادآوري و پردازش اط  قسمتي از اعضاي بدن

جنيشي باال  –گران و ورزشكاران از هوش بدني  نقاشان، هنرپيشه ها، صنعت. حركتي است –دست و ديگر مهارتهاي رواني 

ل اين طه وجود دارد و اين ديدگاه با اعتقاد همگاني مبني بر استقالبهاي ذهني و بدني انسان را به نظر گاردنر ميان توانايي ]2[.برخوردارند

   .دو توانايي در تضاد است

  

،اين گونه افراد  يعني استعداد درك مقاصد، انگيزه ها و احساسات ديگران و مهارت در ايجاد روابط با آنان: يهوش بين فرد- 1-6- 3

ذ در ديگران آنان از استعداد سازمان دهي و نفو. ها را از منظر ديگران احساس و درك كنند آن رد  براي درك بهتر امونسعي مي كن

هاي كالمي و غير كالمي به خوبي  براي ارتباط با ديگران از روش. ي كنندمبرخوردارند و در ميان افراد گروه، صلح و همكاري ايجاد 

  ]3[.مربيان، بازاريابان، رهبران ديني، رهبران سياسي و مشاوران از اين استعداد برخوردارند. استفاده مي كنند
  

ها و انگيزه هاي خود  اين نوع هوش شامل استعداد شخص براي خويشتن شناسي، درك احساسات، ترس :هوش درون فردي-1-7- 3

برخورداري از . ط خود با ديگران و نقاط قوت و ضعف خود را درك كنندباين گونه افراد مي كوشند تا احساسات دروني، روياها، روا. است

زديك ميا ن هوش بين فردي و درون نبه سبب رابطه . وثري سازمان دهداين هوش سبب مي شود كه شخص زندگي خود را به گونه م

  .ها مستقل از يكديگرند ند اما به نظر گاردنر آننها را به عنوان سازه واحدي تلقي مي ك ها آن شتر فرهنگيفردي، در ب

  

  رياضي از ديدگاه آرمسترانگ –هوش منطقي -4

ها در حوزه  در واقع اين علم از طريق دسته بندي و نظم دادن اشياء و ثبت آن. مي كنداين نوع هوش در اثر ارتباط با جهان اشياء رشد 

 آرمسترانگ  در ارتباط با اين نوع هوش و ويژگي. رياضي به دست مي آيد و توانايي كشف الگوها و تحليل مشكالت است/ هوش منطقي 

  .هاي افراد داراي آن چنين بيان مي كند

رياضي به معناي توانايي استفاده از اعداد، براي محاسبه  و توصيف اشياء و توانايي كشف الگوها، استدالل  –به طور كلي هوش منطقي 

كه كارهايشان با نظم و ترتيب انجام شود لذت مي  افراد داراي اين نوع هوش بسيار منظم هستند و از اين. قياسي و تفكر منطقي است

ه به مرجله پيش مي روند و براي حل مشكالت اطالعات خوبي جمع آوري مي كنند، در ها  مرحل آن. برند و نظافت را دوست دارند

نسبت به پديده هاي محيطي كنجكاوند و در . محاسبه هاي ذهني توانا هستند و از بازي هاي فكري و پازل هاي گوناگون لذت مي برند

مولي، فرضيه پردازي، خالقيت و كشف الگوهاي ميان روابط نشان ها آزمايش مي كنند و عالقه زيادي به برقراري روابط علت و مع مورد آن

  ]4[.دهند مي
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دبيران، مديريت، حسابداري، كتابداري، آمار، تجارت، معماري، برنامه : غل هايي كه ممكن است از اين هوش استفاده كنند عبارتند ازش

جهت رشد اين هوش در مدارس محترم ، دبيران اندان حقوق ي و، داروسازينويسي كامپيوتر، آهنگسازي، مهندسي يا طراحي، پزشك

  . نمايند براي دانش آموزان ايجاد  راهاي حل مساله و خلق الگو  بايستي موقعيت

  

  

  رياضي و دبيران –هوش منطقي -5

نوع هوش در كه از اين  يرياضي در اثر ارتباط با جهان و اشياء رشد كرده شكوفا مي شود و مدرسان –چنانكه گفته شد  هوش منطقي  

رند توانايي الزم براي تربيت دانش آموزان خالق و مبتكر را دارند و لذا الزم است آموزش و پرورش به دبيران داراي گيتدريس بهره مي 

به ... و تعويض  سيستم هاي آموزشي از سخنراني و  شيمياين نوع هوش زمينه را مساعد سازد تا بتوانند موجب تغيير نگرش در آموزش 

ها  ، كه اين نوع  هوش در آنشيميچنين براي افزايش تعداد مدرسان  هم]5[. زش عملي و گام به گام كالسيك و مبتكرانه گردندآمو

كم و بيش از اين نوع  شيميزيرا اكثر مدرسان . كنندرياضي برگزار  –ش هوش منطقي ركرده است كالس هاي عملي پرونرشد كافي 

  . نمي شود  رياضي نهفته باقي مانده است و استفاده اي از آن –ها هوش منطقي  از آنوش بهره مي برند ولي در عده اي ه

  

  رياضي و دانش آموزان –هوش منطقي - 6

بايد پذيرفت عده اي از دانش آموزان ، بدليل روش هاي نادرست آموزشي و واهمه هاي كاذب از درس رياضي ، در استفاده از اعداد در  

ولي زمينه الزم براي شكوفايي  دارندرياضي خوبي /  يمنطقهوش كه احتماال  توانند چنين دانش آموزاني با آنها نا آموزش  و تركيب آن

. دارد و تدريس خود را بر پايه همان هوش طراحي كرده است يرياضي فعال/  يمدرس خوبي كه هوش منطق هر گاه . ندارندرا هوش خود 

بر پايه آزمايش و استفاده از روش هاي مشاركتي و فعال پيش خواهد رفت و هوش  به سمت آموزش شيميآموزش  ماد حتنبهره بگير

  . تر خواهد شد تر و عميق مطلوبتر از گذشته، آسانتر ، جذاب شيميو آموزش خواهد يافت رياضي در دانش آموزان توسعه  – يمنطق

  

  :نتيجه گيري-7

قرار ه بيشتر مورد توجه دانشمندان تعليم و تربيت چ ناگوني است اما آنداراي روش هاي گو) فرآيند ياددهي و يادگيري(آموزش علوم  

به  تكاا شيميخصوص ه يادگيري دانش آموز محور و خود اكتشافي است و لذا طبق تحقيقات انجام گرفته در آموزش علوم پايه و ب گرفته

مرتب عمل  و وش بيشتر بهره مي برند در تدريس منظمه عااليي دارند و در تعليم و تربيت از اين نوبرياضي  - يمدرساني كه هوش منطق

رياضي دانش آموازن خود را  - يكرده و تدريس خود را بر پايه مشاهده و آزمايش پايه ريزي مي كنند و سعي مي كنند كه هوش منطق

 شيميبه مدرسان ]6[سعي كند پس جا دارد وزارت آموزش و پرورش . تقويت كنند و در نتيجه دانش آموزان خالق و مبتكر تربيت نمايند

هايي كه از اين نوع هوش كمتر بهره مي برند دوره هاي آموزشي الزم را مهيا سازد  رياضي ،بهاي بيشتري بدهد و آن -يداراي هوش منطق

  در كشور رخ دهد شيميتا تحول شگرفت در آموزش 
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