
01

توسطابتدادرافراد،هوشاساسبراستعدادیابینظریۀ

اثباتنظریه،اینارائهازاومقصود.شدبیانگاردنرهوارد

بابتناسدرسنتیروانسنجیازمختلفیدیدگاهبودنمحدود

.استبودههوش



02

دروکردگروهبندیدسته،8بهراهوشابتدادرگاردنر

شرحکاملبهطورراآن"ذهنیقابهای"عنوانتحتکتابی

بترتیبدین.پرداختهوشانواعازیکهربررسیبهوداد

.یافتشهرتچندگانههوشتئوریبهاونظریۀ



03

همآنوبدانیمهوشازکلیتعریفیوتوضیحاستنیازابتدادر

میشودشناختهذهنازتوانایییکبهعنوانهوش،کهاستاین

سروکارآنهاباروزمرهطیدرکهمواردیومسائلازبسیاریکه

درگیرآنباقولیبهوداردمستقیمارتباطهوشمانباداریم،

.است



04

خصوصدرتحقیقوبررسیطیدرمحققانوپژوهشگران

عاملکهشدندمغزدرژنیخوشۀدوشناساییمتوجههوش،

.میرودبهشمارمغزشناختیهوشوتواناییدراصلی



05

تشکیلژنهزارانیاوصدهاازمغز،ژنیخوشۀدواین

یدکلعنوانتحتبخشیبهواسطۀآنکنترلکهشدهاند

استذکربهالزمادامهدر.میشودانجاممرکزیکنترل

تسرعدرزیادیبسیارتأثیراتازژنی،خوشۀدواینکه

دیگروحافظهتمرکز،عملکرد،استدالل،پردازش،

.استبرخوردارذهنی،تواناییهای



06

استانسانهروجوددراساسیومهمبسیارعواملازهوش،

.بودخواهدهمراهآنبامرگلحظۀتاتولدبدوازفرد،هرکه



07

درافرادهوشتاگردیدهسببکهمهمبسیارموضوع

ییباالبسیاراهمیتاز...وروانکاویوروانشناسیعلم

یدیمفبسیارواولیهآگاهیکهاستآنباشد،برخوردار

...ومشاور،روانشناس،شخصوفردخوداختیاردررا

.دادخواهدقرار



08

لقابهوش،اهمیتدلیلکهاستآندیگرمهمبسیارموضوع

ناختیارمادررادقیقتریاطالعاتکهاستآنبودنسنجش

میشود؟سنجیدهمعیاریچهباموردایناما.میدهدقرار



09

آنبهواسطۀفردهرهوشکهاستمعیاریهوشی،ضریب

هوشیضریبکهاستذکربهالزموشدخواهدسنجیده

وتواناییهابامتناسبوداردتفاوتیکدیگرباافراد

.شدخواهدتعیینوشناساییفردهرمهارت



10

پژوهشگران،روانشناسان،ازبسیاریحال،اینبا

ربرتراگاردنرچندگانههوشازبهرهگیری،...ومشاوران،

معتقدندومیدانندهوشیضریبوهوشتستهایاز

ریصحیحتودقیقتراطالعاتگاردنر،چندگانۀهوشنظریۀ

.میدهدقراراختیارشاندررا



11

تواناییجملهاززیادیبسیارقابلیتهایازانسان،هوش

بان،زازبهرهگیریمنطقی،ظرفیتانتزاعی،تفکراستدالل،

...ومسائل،حلفردی،دانشبرنامهریزی،خودآگاهی،درک

ماهوشتقویتوافزایشبرکهمواردیاز.استبرخوردار

عیارمکهداشتاشارهکولینبهمیتواندارد،بسراییتأثیر

مغزدرموجودکولینمیزانسنجشازهوش،اندازهگیری

.استافراد



12

غ،تخممرجگر،زمینی،بادامهمچونغذائیمواددرکولین

وروزانهمصرفبامیتوانکهدارندوجود...وشیر،

ارکولینازچشمگیریمیزانغذائی،مواداینازصحیح

مغزدرموجودکولینمیزانطبیعتاًکهبرسانیمخودمغزبه

.یافتخواهدافزایشچشمگیریبهطورما،



13

یقدرتبهعنوانراهوشمحققانازبسیاریشد،گفتهکههمانطور

ومیدانند...وتفکر،حافظه،مسائل،حلتواناییاستدالل،از

هرهوشتعییندراصلیعواملازیکیبهعنوانراآنهمچنین

.میبرندبهشمارفرهنگوجامعه



14

سمتبهرابسیاریطرفدارانکههمانطورموضوعاین

اوریتبری.شدمواجهنیزانتقاداتیباطبیعتاًکشاند،خود

هطوریب.بودموضوعاینمنتقدینازانگلیسی،دانشمندی

سیاربدیگرفرهنگتافرهنگیازهوش،بودمعتقدبریکه

سرسختموافقانازاومنظور،بدین.بودخواهدمتفاوت

.میرفتبهشمارفرهنگنسبیگرایی



15

بودتقدمعکهبودانگلیسیدانشمندینیزاسترنبرگرابرت

یهماهنگمهارتهایداشتنبهملزمبدوی،ونانویساجوامع

راهماهنگیمهارتهایاسترنبرگرابرتهمچنین.هستند

فردهرهوشسنجشمعیاردراصلیعاملیبهعنوان

.میدانست



16

تحتافرادهوشجوامع،ازبسیاریدرکهاستذکربهالزم

امراینکهمیگیردقراربررسیموردآنهااجتماعیشرایط

بهعنوانکهعاملیفرهنگها،اینچنیندرتامیگرددسبب

ینقشپذیرمیزانمیگیرد،قرارهوشسنجشبرایمعیاری

اجتماعی،روابطافراد،دیگرباهمکاریدرفردهر

قاداعتبرکهصورتیدر.میباشد...واجتماعی،مسئولیتهای

شهوباالتر،سوادسطحباگوناگونجوامعافرادازبسیاری

.نداردمهارتباارتباطیهیچ



17

رتریبازافراد،هوشاساسبراستعدادیابیبودمعتقدگاردنر

قدیمیروانسنجیدیدگاههایباتناسبدرباالییبسیار

دارایفردهرکهبودباوراینبراوهمچنین.استبرخوردار

ازهریکدرافرادولیهستندهوش8اینازمختلفیانواع

ایوآنهاازبرخیتنهاکهکردخواهندکسبراامتیازیهوشها

یگردمقایسۀدرباالتریبسیارامتیازهوشها،ازنوعدویایک

تنهاافرادکهاستمنظورهمینبه.کردخواهدکسبهوشها

.میدهندبروزخودازخاصیاستعدادفعالیتهابرخیدر



18

دراوکهاستآنگاردنرخصوصدراساسیبسیارنکتۀ

وکردهبیانرانهمهوشوجوداحتمالخود،کتاب

نای.استکردهذکرنیزراآنوجوداحتمالدلیلهمچنین

ردرگیخودبهامروزبهتارامحققانازبسیاریموضوع،

اثباتبهاقدامدالیلی،باآنانازیکهرواستکرده

معتقدندآنانازبرخیکهبهطوری.میکنندخودنظریۀ

باوراینبرنیزمحققاندیگروبخش9ازافراد،هوش

.استشدهتشکیلبخش10ازافرادهوشکههستند



19

آنهابررسیوچندگانههوشهایازیکهرمعرفیبهادامهدر

.پرداختخواهیم



20

فنازمیگیرند،قرارهوشانواعازدستهایندرکهافرادی

داربرخورنوشتاریوگفتاریمباحثدرباالییبسیاربیان

ورستدبهکارگیریدرباالییبسیارتواناییهمچنینوهستند

.دهستنداراکردن،صحبتوگووگفتحیندرکلماتدقیق



21

درمهارتکلمات،بابازینظیرقابلیتهاییازافراداین

هگفتمواردیادآوریمتقاعدسازی،مهم،بسیارمذاکرات

مسائلدادنشرحوتوضیحشده،نوشتهیاوشده

نایکهآنمهمترهمهازوهستندبرخوردار...وگوناگون،

یادگیریدرزیادیبسیاراستعدادافراد،ازدسته

یاربسنوشتنوخواندنازهمچنینودارنددیگرزبانهای

.میبرندلذت



22

کالمیهوشدارایکهافرادیاستعدادیابی

مشاغلیدرآنهاکهمیدهدنشانهستند

خنگو،سمحتوا،تولیدکنندۀنویسندگی،همچون

لم،معقاضی،وکیل،رسانه،مجریروزنامهنگار،

ار،سیاستمدروحانی،مترجم،طنزپرداز،شاعر،

.بودخواهندموفقبسیار...و



23

تسلطمیگیرند،قرارهوشانواعازدستهایندرکهافرادی

ازکهنددارخودبدنجسمانیوفیزیکیحرکاتبرباالییبسیار

زاکاملوباالآگاهیتعادل،حفظبهمیتوانموارداینجملۀ

انجامدرباالسرعتمختلف،موقعیتهایدربدنوضعیت

.داشتاشاره...ومیباشد،بدنبهمربوطکهفعالیتهایی



24

انجامدرباالییبسیاراستعدادافرادازدستهاین

بدینموضوعاین.دارندتحرکیوورزشیفعالیتهای

اجزایکردنهماهنگقابلیتازافراداینکهاستمنظور

.هستندداراراخودبدنحرکتیاندامهایهمچنینوبدن



25

ازهستند،جنبشییاوبدنیهوشدارایکهافرادی

ریعسوتندورزشی،گوناگونفعالیتهاینظیرمهارتهایی

فعالیتهایدرهماهنگیفیزیکی،کارهایانجامدربودن

وئلمساافراد،ازبسیاری.هستندبرخوردار...وفیزیکی،

وندبیاموزدادنگوشوخواندننوشتن،بابایدرامباحث

.میکنندتکراربارچندینرااعمالاینگاهاً



26

هستند،بدنیهوشدارایکهافرادیاما

آنقعمبهتادهندانجامرافعالیتیمیبایست

وعموضاینکهبسپارندخاطربهوببرندپی

ابجذوبارزبسیارویژگیهایازیکیبهعنوان

.میرودبهشمارآنها



27

،رانندگیورزشکاری،رقصندگی،درکهافرادیاکثر

یری،ماهیگورزشی،مربیگریآتشنشانی،هنرپیشگی،

استعداد...وغواصی،خودرو،مکانیکیماساژوری،

یجنبشیاوبدنیهوشدارایدرخشیدند،وداشتهاند

.بودهاندباالییبسیار



28

ازواضحیوباالدرکفرد،کهاستهوشیفردی،درونهوش

درهوشینظرازکهافرادیازدستهآن.داشتخواهدخود

یهیجانحاالتازباالییبسیاردرکدارند،قرارفردیدرونهوش

تواناییودارندخوداحساساتهمچنینودرونیانگیزههایو

.دارندزندگیمسائلواهدافبرنامهریزیدرباالییبسیار



29

دبایکنیم،صحبتآنهابارزویژگیهایازبخواهیماگر

ییباالبسیارمهارتافراد،ازدستهاینکهشویمعارض

وهتجزیازوهستندبرخوردارمسائلتحلیلوتجزیهدر

هکهمانطور.میبرندزیادیبسیارلذتنظریههاتحلیل

ازدارند،خودازکهباالییدرکبهمنظورشد،گفته

.هستندبرخوردارنیزباالییبسیارخودآگاهی



30

نشانافرادازدستهاینازگاردنراستعدادیابی

نویسندگی،همچونمشاغلیدرآنانکهمیدهد

محققی،ایدهپردازی،روانشناسی،مربیگری،

.دارندفراوانیاستعداد...وکارآفرینی،



31

تحتکهاستهوشیفردی،میانهمانیافردیبرونهوش

ایندرکهافرادی.میشودشناختهنیزاجتماعیهوشعنوان

اجتماعیبسیاراشخاصمیگیرند،قرارهوشانواعازدسته

ازراآموزشیمواردومسائلافراداینکهبهطوری.هستند

بیزارانفرادیفعالیتهایازمعموالًآنها.میآموزنداجتماع

عه،جامافرادازجمعیباراخودرفتارواعمالازبسیاریوهستند

.میدهندتطبیق...ودوستان



32

جملهازگروهیفعالیتهایدرشرکت

بیپناه،حیواناتبهغذارسانیوکمک

خیریه،طبیعت،ازمحافظتکاروانهای

.استلذتبخشبسیارآنانبرای...و



33

بهزیادیعالقۀمعموالًافراد،ازدستهاین

ظیرناجراییاعمالگو،وگفتمشاوره،میانجیگری،

انصافاًودارند...ومراسم،ومهمانیهااجرای

موالًمعکهبهطوری.هستندعادلیبسیارانسانهای

ومشاورهبرایافراد،ازدستهایناطرافیان

.میروندآنهانزدگرفتنراهنمایی



34

ایندرکههستیدافرادیازگروهآنجزءشمااگر

تبریکشمابهبایددارید،قرارهوشازدستهبندی

یبرقراردرزیادیبسیارتواناییازشمازیرابگوییم؛

شتندابهمنظورشماهمچنینوداریدافراددیگرباارتباط

ردیفمیانهوشبامستقیمیارتباطکهباالهیجانیهوش

ابتعاملواطرافیانکردندرکدرباالییقدرتازدارد،

.هستیدبرخوردارآنان



35

اطارتبدرمهارتبهمیتوانافرادازدستهاینویژگیاز

ازختلفمموضوعاتبررسیمثبت،غیرکالمیوکالمیباالی

کهداشتاشاره...واختالفات،حلتواناییمختلف،زوایای

برابیاستعدادیتستازشدهانجامبررسیهایبامتناسب

ودنبباالکهرسیدیمنتیجهاینبهگاردنر،هوشاساس

یمشاغلدراستعدادهاییبروزسببافراد،درهوشاین

اری،پرستروانشناسی،پزشکی،سیاستمداری،جملهاز

انی،انسمنابعکارشناسگروهها،رهبریمدیریت،مشاوره،

،مسافربریآژانسهایمسئولمربی،معلم،خبرنگاری،

اینازیکیدرقطعاًومیشود...وپشتیبانی،امورمسئول

.یافتخواهنددستبیشماریموفقیتهایبهمشاغل



36

ازیریبهرهگدرفردتواناییفضایی،هوشازمنظورکهبدانیداحتماالً

بهمنظورافراداین.هستندبرخوردارباالییتجسموتخیلقوۀ

یلتحلودرکدرباالییبسیارتواناییباال،تجسمقدرتداشتن

.دارند...ونقشه،همچنینوتصاویرعکس،نموداری،مسائل



37

دخواهنزیادیبسیارلذتنوشتنوخواندنازافراداین

جسمتبهخوبیرامینویسندیاومیخوانندآنچهزیرابرد؛

امالًکمخاطبینبرایمینویسند،آنچهقولیبهومیکنند

.میباشددرکوفهمقابل



38

هریمابسیارمعمارانتجسمی،یاوفضاییهوشباافرای

ازی،انیمیشنسنظیرمشاغلیدیگرهمچنین.بودخواهند

لباس،طراحیشهرسازی،داخلی،طراحعکاسی،

جملهاز...ومکانیک،مهندسیهنرمندی،مجسمهسازی،

بهآنهادرافرادازدستهاینکههستندمواردی

.رسیدخواهندباالییبسیاردرخشش



39

اشمهوشکهدارداحتمالمیبرید،لذتبودنطبیعتدرازاگر

باافرادی.باشدداشتهقرارهوشانواعازدستهبندیایندر

ریسازگاپیداست،هوششاننامازکههمانطورطبیعتگرا،هوش

توجهکهکارهاییازودارندطبیعتبهزیادیبسیارعالقۀو

لگپرورشطبیعتگردی،میکند،جذبخودبهراآنانازبسیاری

...وجدید،محیطهایکشفکردن،کمپباغبانی،کشاورزی،گیاه،و

.میباشد



40

تاسآنافرادازدستهاینخصوصدرجالببسیارنکتۀ

آگاهاطرافشانمحیطکوچکبسیارتغییراتازآنهاکه

قۀعالآنها.هستندریزبینبسیارقولیبهومیشوند

شناسیزیستوجانورشناسیگیاهشناسی،بهزیادیبسیار

کهمحیطهاییبهخاصیعالقۀومیدهندنشانخوداز

.ندارندباشد،گیاهوگلازعاری



41

وافرادازدستهاینبودنخاصبهتوجهبا

نشانآنان،ازگرفتهصورتاستعدادیابی

نظیرفعالیتهاییدرآنهاکهمیدهد

انی،باغبآشپزی،گیاهشناسی،زیستشناسی،

یموفقیتهابه...وطبیعتگردی،تورهایلیدر

.یافتخواهنددستبسیاری



42

استافرادیبهمختصپیداست،نامشازکههمانطورهوشاین

.دهستنبرخوردارآنهاتحلیلومسئلهحلدرباالییقدرتازکه

درکوپیچیدهالگوهایشناساییکهمنظوربدینافراداینهمچنین

واتمحاسبدرزیادیبسیارعالقۀاست،آسانآنهابرایسیستم

یاربسمسائلتحلیلبهقادرومیدهندنشانخودازریاضیاعمال

.هستندقویبسیاراستداللیباریاضیات،منطقیوپیچیده
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بهشمارآنهابرایجذاببسیارفعالیتهایازاعداد،بابازی

.دمیبرنلذتبسیارانتزاعیمواردخصوصدرتفکرازومیرود

بسیارموقعیتهایدرمیتوانندافراداینمنظور،همینبه

بازرگان،محقق،دانشمند،ریاضیدان،بهعنوانفوقالعادهای

ات،ریاضیمدرسمدیرعامل،حسابدار،مالی،کارشناسبانکدار،

.کنندفعالیت...ومهندس،پژوهشگر،بیمه،کارگزار
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کدربهقادرافرادازبرخیتنهاکهاستالگوهاییدارایموسیقی

میق،عدرکتوانایییعنیموسیقیاییهوشکلی،بهطور.هستندآن

.استموسیقیعنوانتحتهنریالگوهاییاجرایوساخت
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درباالییبسیارمهارتوتواناییافرادازدستهاین

درمنظورهمینبههستند،ریتمهاوصداهاتشخیص

میدهندتشخیصبهراحتیرانتهاواصوات
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راد،افازدستهاینازشدهانجاماستعدادیابیهایبامطابق

بسیارموسیقیدانهایمیتوانندآنهاکهمیدهدنشان

وخوانندگیبهدادنفراگوشوباشندماهریومشهور

ازریبسیا.باشددلنشینبسیارمیتواندآنهانوازندگی

از...وموسیقی،تنظیمکنندههایارکسترها،رهبرمربیان،

.هستندبرخوردارهوشاین
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هوشازکهکسیهرکهاستذکربهالزم

بایدنلزوماًاست،برخوردارباالییموسیقیایی

حتییاوخوانندهآهنگساز،موسیقیدان،

رایبکههستندافرادازبسیاری!باشدنوازنده

نحیدراماهستند،نقاشیاوسفالگرمثال

آوازبهشروعکردننقاشییاوسفالگری

.اندبخوآواززیبابسیارحتیومیکنندخواندن
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ازبسیاریکهمیرسیمهوشنوعیازتفسیریبهآخردرو

درست.استدشواربسیاربرایشانآندرکمعتقدندافراد

وجایدادهخوددررادشواربسیارتوصیفیهوش،این!است

عموضواینکهنباشندآندرکبهقادرافرادهمۀاستممکن

.استطبیعیامری
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دیزیابسیارتمایلفرد،کهاستهوشیهستیگراهوش

خدا،وخودخصوصدرجستوجومتافیزیکی،مسائلبه

وماوراییمسائلنظیرموضوعاتیهمچنینودارند...و

ازدستهاینتوجهکهمواردیاندجملهازهستی،جهان

.میکندجلبخودبهراافراد
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.دهستندیگرانوخودزندگیچراییدنبالبهدائماًآنها

ماسرنوشتآمده؟پدیدچطورجهاناینکیست؟خدا

هجملاز...وچیست؟مرگچیست؟زندگیمعنایچیست؟

غولمشخودبهدائماًراافراداینذهنکههستندمسائلی

لیاحتماپاسخهایبررسیدرحالمدامافراداینومیکند

.هستندسؤالهااین
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ایناستعدادهایشناختدرزیادبسیارسختیهایوجودبا

برگزیدنمستعدراآنهاگاردنرمباحثافراد،ازدسته

،فیلسوف:میدانداستعدادبهعنوانزیرمواردازیکی

...وستارهشناس،مدیتیشن،مربیروحانی،رهبر،


