
 چکیده

 موجه   آمهوزا،،  دانه   یهادییر   هها  روش و نیازهها  در موجهود  تنهو   به   توجهی کم کشور، مدارس ساخت و طراحی در    

-بههره  و اسهتعداد  فرد ، ها تفاوت ب  مدارس، این. است شده کاربرا، متنو  طیف فرد  ها ویژیی با معمار  کالبد اسازیار ن

-نمهی  فهراهم  آمهوزا،  دانه   در خاصی ها توانایی پرورش برا  مناسبی فضاها  و نداشت  توجهی افراد، در مختلف هوشی ها 

 به   افهراد  بهرا   را نهایوار   روانهی - روحی تبعات موارد، برخی در و بخ  لذت و موثر یادییر  کاه  تواند؛می امر این. آورند

 بها . اسهت  افهراد  ههوش  ب  وابست  زیاد  میزا، ب  ها،آ، در یادییر  ها شیوه و آموزا، دان  فرد  ها ویژیی. باشد داشت  بالدن

  همه    ،به  ظهر ن ایهن  اساس بر. است متفاوتی انوا  و وجوه دارا  افراد، در هوش یاردنر،  چندیان  ها هوش  نظری  ب  توج 

  انجهههها  طریهههه  از آمههههوزا، دانهههه  در هههههاهههههوش ایههههن پههههرورش و دنههههبرخوردار هههههاهههههوش انههههوا  از افههههراد

-ههوش  ارتقها   بهر  بتواند است ممکن هافعالیت این وقو  برا  مناس  فضا  کرد، فراهم بنابراین،. است پذیر امکا، هاییفعالیت

 هها  ههوش  از یه   ههر  که   است این بر تصور ،پژوه  این در ،اساس این بر. بگذارد مثبت تأثیر آموزا، دان  در چندیان  ها 

 بهر  ضهاها ف ایهن  از ی  هر در کالبد  خاصی ها ویژیی وجود و کندمی پیدا پرورش بهتر مدرس ، ضا ف چند یا ی  در چندیان 

 ادهاسهتف  بها  ک  است طراحی برا  الگوهایی ب  دستیابی دنبال ب  حاضر، پژوهشی لذا،. است تاثیریذار مربوط  هوش پرورش میزا،

. دههد  ارتقا  متنو  هوشی ها طیف و استعدادها با آموزا، دان  برا  را یادییر  شرایط بتواند شده ساخت  آموزشی محیط آ،، از

  مطالعه   راسهتا،  ایهن  در. اسهت  پهژوه   این جانبی اهداف جمل  از یزن آمده بدست الگوها  از استفاده با  مدرس  ی  طراحی

-پهژوه    مطالعه   مرتبط، ها نظری  و اولی  اهیمفم اختشن منظور ب  نخست، بخ  در. است شده تقسیم بخشی، دو ب  حاضر،

 منظهور  به   نیهز  دو  بخه   در. اسهت  شده ادهاستف ا کتابخان  اسناد  مطالعات روش از تحقیقی نظر  مبانی تدوین و مشاب  ها 

. اسهت  شهده  انجا  میدانی مطالعاتی ها،آ، کالبد  ها شاخص  یافتن و چندیان  ها هوش پرورش برا  مناس  فضاها  شناسایی

  بوسهیل   میدانی، مطالعات ها یافت . باشندمی رشت شهر در متوسط اول و دو  مقطع آموزا، دان  مطالعات، این آمار   جامع 

 معنهادار  ارتبهاطی  وجهود  از حهاکی  تحقی ، ها یافت . است شده تحلیل SPSS افزار نر  از دهفااست با و فریدمن یارمتری  تا آزمو،

  ارتقها  هدف با فصاها، این از ی  هر برا  مناس  کالبد  ها وپژیی همچنین،. است بوده هوش چند یا ی  و فضاها برخی میا،

 رهنمودههایی   ارائه   در تحلیل و ارزیابی از پس مطالعات، نای ا مجموع . است تحقیقی این ها  یافت دیگر از یزن مرتبط هوشی

 ایهن  اسهاس  بهر  سهسس،  .اسهت  یرفته   قرار استفاده مورد آموزا، دان  در چندیان  ها هوش ارتقا هدف با مدارس، طراحی برا 

  یهههههه  نیههههههز ههههههها،آ در و شههههههده ارائهههههه  مدرسهههههه  طراحههههههی بههههههرا  راهبردهههههههایی رهنمودههههههها،

 .است هشد طراحی شده، توصی  راهکارها  از ادهاستف با مورد ،  نمون 

 


