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<;OKLU ZEKA KURAMI VE HEM~iRELiK EGiTiMi*
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OZET
Gardner egitimde, bireyin neler yapabileceginin onemli oldugunu, bu kuram1 ·UYgulamada ise kendi 9oklu zekam1z111 niteliginin ve dogas111111 farkmda olmam1z gerektigini vurgulayarak, bireyin sahip oldugu zeka tiirii/tiirlerini dikkate alan egitim yakla§1mlann111 sorun 96zme, karar venne ve yarat1c1 dii§iinme siire9lerini geli§tirdigini savunITTU§tur. Ku§kusuz egitimde bu niteliklerin kazanilmas1 i9in farkh yakla§1mlar111/kuramlann dikkate almmas1 gerekmektedir. Bu a91dan ele ahnd1g111da <;oklu Zeka Kuram1, her
bilim aJanmda ogrencilerin ogrenmelerini artt1ran bir ogretim siireci ve profesyonel
hem§irelik egitiminin temellendigi yakla§tmlan destekleyen bir yakla§tm olarak ele ali nabilir.

Anahtar Kelimeler: Zeka, Egitim, <;oklu zeka kuram1, Hem§irelik egitimi.

SUMMARY
The Theory of Multiple lntellegences and Nursing Education:
Gardner feels that, in education, it is important to identify what a person is capable of doing and that one should be aware of the concept of multiple types of intelligence. A person should be able to identify his own types of intelligence and educational
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approaches should be developed in line with these qualities to facilitate problem solving,
decision-making and creative thinking processes. The Multiple Intelligence Theory should be considered as an educational process that can increase the learning of students in
all areas of knowledge and can support the methods used in foundational nursing education.
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GiRiS
Zeka ile ilgili ilk tammlar, bireyin ogrenme kapasitesi, bilgi ve yeni durumlara, 9evreye ba§anh olarak uyum gostermesi i.izerinde durmu§tur. Baz1 kuramc1lara gore zeka, bili§sel ag1rhkli i§levlerin performansm1 etkileyen temel bir
yetenektir . Gardner' a ( 1999) gore ise zeka, biyolojik ve psikolojik bir potansiyeldir; bu potansiyel ki§iyi etkileyen deneyim, ki.ilti.ir ve esin etkenlerinin bir sonucu olarak az ya da 9ok ol9i.ide ger9eklige doni.i§tiiri.ilebilir (1 ,3,4,5 ,9).

Howard Gardner (1983) "Dii§i.inti§ Bi9imi: <;oklu Zeka Kuram1" adh eserinde zekanm Dilbilimsel/dilsel, Mant1ksal/matematiksel, Gorsel/alansal, Mi.izikal/ritmik, Bedensel/kinestetik, Ki§ileraras1/sosyal, Bireysel/ozedoni.ik ve 1993
y1lmda ilave edilen Doga Zekas1 olmak tizere sekiz yoni.i oldugunu, egitimin sadece sozel ve say1sal zeka geli§imine odaklanmamas1 gerektigini ileri si.iri.ilmii§ti.ir (3,4,5,7 ,8).
Bu dogrultuda bildiride, <;oklu Zeka ile ilgili geli§melerden ve bulgulardan yararlanarak Howard Gardner tarafmdan geli§tirilen <;oklu Zeka Kurammm
tamtilmas1 ve hem§irelik egitiminde diger egitim yakla§1mlanm/kuramlanm
destekleyen bir yakla§1m olarak kullamlabilecegini gostermek ama9lanm1§t1r.

(::OKLU ZEKA KURAMI
insanm evrim si.irecinde en az sekiz zeka alam geli§tirdigini one· silren
Gardner' a gore zeka alanlan §Uni an kapsamaktadir:
• Dilbilimsel/Dilsel Zeka

Dil bilimsel/dilsel zeka; anadili veya ba§ka bir dili kullanma kapasitesi,
sozci.ikleri hem sozli.i hem de yaz1h olarak kullanma becerisi ve dti§i.incelerini
ba§kalannm anlayacag1 §ekilde ifade edebilme yetenegidir (3,4,7, 10).
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Dilbilimsel zekaya sahip bireyler, dilin yap1sma, inceliklerine, kelime
fonksiyonlanna uygun olarak konu§ur ve yazarlar, sozel ileti§imleri iyidir, ya§lanna gore sozci.ik dagarc1klan zengindir, okuma-yazmay1, kelime oyunlanm
severler, haf1zalan kuvvetlidir, hikayeler anlat1rlar, espriler yaparlar, olaylar uydururlar (4,5).
Dilbilimsel zekay1 geli§tirebilmek ic;:in; konferans, bi.iyi.ik-ki.ic;:i.ik grup tartl§malan, beyin firtmas1, dogac;:Iama ,siireli yaymlan takip etme, hikaye ve dergi okuma, sunu yapma, drama etkinliklerinde bulunma, sm1f gazetesi olu§turma
gibi ogretim yontem ve tekniklerinden yararlan1Jabilir (2,3).
Dilbilimsel zekay1 geli§tirebilmek ic;:in egitim si.irecinde ag1rl1kh olarak;
sozel ileti§im kurma, kelime oyunlan oynama, sorular sorma, fikirler ortaya atma, duygulan ac;:1klama ve payla§ma, kavramlan anlatma gibi etkinlikler yerine
getirilmelidir. Bu etkinliklerin yam sira bireyler tarti§ma ortamma sokulmah, kararlara katilmah, sec;:imlerde bulunmahd1rlar (3).

• Mant1ksal/Matematiksel Zeka
Mant1ksal/matematiksel zeka; mant1ksal di.i§i.inme, sayilan etkili kullanma, problemlere bilimsel c;:oziimler iiretme, kavramlar arasmdaki ili§kileri ay1rt
etme, sm1flama, genellemeler yapma, matematiksel bir formi.ille ifade etme, hesaplama, hipotez/test etme, benzetmeler yapma gibi davram§lan gosterme yetenegidir (3, I0).
Mant1ksal/matematiksel zekaya sahip bireyler, sorunlara analitik yakla§irlar, soyut sembollerle c;:ah§ma ve yeni baglantilar kurmada ustad1rlar, herhangi
bir §eyin nasII c;:ah§t1gm1 sorgular, ak1ldan hesab1 c;:abuk yapar, matematik etkinlikleri ,strateji ve mant1k oyunlanm, i.ist di.izey di.i§i.ince becerilerini kullamr ve
dii§iinme yollanm gi.ic;:Iendirirler. Bu zekay1 geli§tirebilmek ic;:in; matematik
problemler, demonstrasyonlar, problem c;:ozme, mant1ksal bulmaca ve oyunlar,
hesaplar, bilimsel di.i§i.inme, olc;:me, veri toplama, deneyler, ele§tirel dU§Unme gibi ogretim yon tern ve tekniklerinden yararla111Iabilir (2,4,5,6, 10).

• Gorse!/ Alansal Zeka
Gorsel/alansal zeka; gorse! ayn§tmna, fark etme, zihinsel benzetme,
uzamsal akll ylirUtme, hayalleri gerc;:ekle§tirme, ic;:sel ve d1§sal benzetmeleri birIe§tirme becerilerini ic;:ermektedir. Gorsel/alansal zekamn temelindeki anahtar
duyu, gorme duyusu ve buna bagh olarak §ekiller tasarlama ve zihinde resimler
yaratma yetenegidir (2,3,4,6, 10).
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Gorsel zekaya sahip bireyler, gordi.iklerini soylerler, 9izelge ve §emalan
rahathkla okurlar, zihinlerinde resimler yaratir ve bunlan 9izerler, ya§ttlanndan
daha hayalcidirler, sanat etkinliklerinden zevk ahrlar, gorse! gosterimleri severler, kelimelerden 9ok resimlerden ogrenirler (4,10).
Gorsel/uzamsal zekay1 geli§tirebilmek i9in; plantar, haritalar, grafikler,
kavram haritas1 yapma, fotograflar, videolar, slaytlar, kartlar, gorsel bulmaca ve
labirentler, karikati.irle§tirme kullamlabilir (3).

• Miizikal/Ritmik Zeka
Mtizikal/ritmik zeka; ritmik ve tonal kavramlan tamma ve kullanma ile
9evreden gelen seslere, insan seslerine ve mtizik aletlerine kar§J duyarhllk kapasitelerini i9erir. Duygulann aktanmmda mtizigi bir ara9 olarak kullanma; ritme,
melodiye, tona kar§I duyarh olma yetenegidir. En erken geli§en zeka ti.irtidi.ir.
Gardner, mtizikal zekadaki tisttinltigtin insan zekasmm diger btittin alanlarmdan
daha once ortaya 91kt1gma dikkati 9ekmektedir. Ancak mi.izik yeteneginin ya da
geli§mi§ bir mtizik zekasmm oldugunu belirlemek zordur (2,3,9). Mtizikal/ritmik zekaya sahip bireyler, ritimleri alg1lama ve tekrar yapmada ustad1rlar, bir
§arkmm ritmini kolayca yakalayabilirler, yeni ogrendigi bir dilin telaffuzunu/soyleni§ini yakalama ve kullanmada 9ok yeteneklidirler, detone mtizigi tamrlar, koroda soyler veya bir enstrtiman 9alarlar, ritmik §ekilde konu§ur veya hareket ederler, 9alt§trken ritmik tempo tutarlar, 9evre seslerine duyarhd1rlar, mtizige olumlu tepki verirler (4,5).
Bu zekay1 geli§tirebilmek i9in; §arki soyleme, mmldanrria, 1shk 9alma, ritim/tempo tutma, enstrtimanlan kullanma, koro 9ah§malanna katilma, mi.izik
ele§tirisi yapma, fon mtizik kullanma, yeni melodi yaratma, bilgisayarda mi.izik
programlan olu§turma, repertuar geli§tirmeden yararlamlabilir (2,3).

• Bedensel/Kinestetik Zeka
Dti§tinceleri ve duygulan ifade ederken, problem 9ozerken bedeni duyarh ve etkili §ekilde kullanma yetenegidir (3,6) .
Bedensel zekas1 geli§mi§ bireyler, nesnelere dokunarak anlay1p bilgi edinirler, ti.im vi.icutlanm kullamrlar bir ba§ka deyi§le, yaparak ve farkh duyumlan
kullanarak ogrenirler, devimsel becerileri geli§mi§tir, 9evreye 9abuk yamt verirler, fiziksel performanslan ve zeka beden dengeleri iyidir (2,3).
Bu zekaya sahip bireyler, sportif hareketleri di.izenli/ritmik oyunlan kolayca uygulayabilir, dig\r insanlann hareketlerini taklit eder, ileri derecede bedeninin kontroltini.i (pan,Clomim gibi oyunlar) stirdi.irtirler, bir veya birden fazla
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sporda ba§anhdirlar, uzun sure oturunca k1pirdamrlar (elini ayagm vs. sallar),
bir§eyleri par9alay1p tekrar birle§tirmeyi severler, yeni maddeleri/e§yalan ogrenmek i9in 9aba sarfederler (elle tamma), kendini tiyatrovari §ekilde ifade etmeyi
severler.
Bu zekay1 geli§tirebilmek i9in; dokunarak/elle kavrayarak dii§iinme, geziler, pandomim, drama, i§birlik9i ve yan§mac1 gruplar, el sanatlan, beden haritalan, beden egitimi etkinliklerine katiima, fiziksel egitim aktiviteleri, beden dilini kullanma, fiziksel rahatlama egzersizlerinden yararlamlabilir. Egitim ortammda egitimci ogrencilere kabul edilebilir ve edilemez davram§lar1 rol-play yoluyla vermeye, soyut kavramlan beden hareketlerini kullanarak anlatmaya dikkat etmelidir (2,4,5,10).
• Ki§ileraras1/Sosyal Zeka
Ki§ileraras1 zeka, insanlarla ili§ki kurma, diger bireylerin ruh hallerini,
duygulanm, giidiilenmi§Iiklerini ve niyetlerini anlama, davram§lanm yorumlama, bir ba§ka deyi§le diger insanlan anlama yetenegidir. Ki§ileraras1/sosyal zeka, bir grup i9inde i§birlik9i 9ah§ma yetenegi gerektirir. Karakter ve ki§ilikleri
anlama ve degerlendirmede yetenekli insanlarm bu ti.ir zekaya sahip oldugu kabul edilir (2,3,6, 10).
Ki§ileraras1 zekaya sahip bireyler, dii§iinme ve akil yiiriitmede yeteneklidirler, ba§kalanm anlayabilir ve insan ili§kilerinde ak1lhca davranabilirler, ya§Itlanyla konu§maktan zevk ahrlar, Iider olarak davramrlar, sorunlan olan arkada§lanna onerilerde bulunurlar, kultiplere/komitelere ve diger organizasyonlara kat1hrlar, ba§ka bireylerle birlikte olmay1 severler, birden fazla arkada§lan vardir
(2,3,4,5).

Bu zekay1 geli§tirebilmek i9in; i§birligine dayah ogrenme, ki§ileraras1 etkile§im, akran ogretimi, kar1§1k ya§ egitimi (ozel egitim), beyin firtmas1 oturumlan, aktif katihm, akademik kliipler, tartt§ma, drama, sosyal toplant1 ve partilerden yararlamlabilir (2).
• Bireysel/Ozedonuk Zeka
Bireysel/ozedoniik zeka; insanm kendi duygu ve dii§iincelerinin farkmda
olmas1, gii9lii ve zay1f yonlerini, ruh halini, arzu ve niyetlerini anlama ve bu dogrultuda ya§amm1 planlama ve yonlendirme yetenegidir. Bireysel/ozedontik zeka,
kendimize donme ve kendimizi izleme a§amas1dir. Ki§iligimiz ve kendimizi a§ma yetenegimiz, i9sel zekam1zm i§leyen k1sm1dir (3,6,10).
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Bireysel/ozedoniik zekas1 yi.iksek bireyler, kendini tamma, gi.ivenme, disiplinli olma, hedeflerini belirleme ve ki§isel sorunlanm 9ozme becerisi gosterirler. Bu zekaya sahip bireyler, kendi duygulanyla nas1l ba§ edebileceklerini bilirler, duygulan arasmdaki aynm1 yapabilirler, ki§isel problemlerini 9ozerler, hedeflefini belirlerler, qagims1zhk gosterirler, kuvvetli yonlerinin farkmdad1rlar,
kendini yonlendirir, grup ile 9ah§maktansa yalmz 9ah§may1 tercih ederler, ozgi.ivenleri ve oztammlan yi.iksektir (2,3,4,5).
Bu zekay1 geli§tirebilmek i9in; bag1ms1z 9ah§malar, bireysel geli§im egitimi, bireysel projeler ve oyunlar, ilgi duyulan alanlarla ilgili merkezler, bireysel hedefler olu§turma, bireysel sorumluJuklar alma, bireysel okuma etkinlikleri, kendi kendine ogretim programlanyla ogretimden yararlamlabilir. Bu ama9la
egitimcilerin, birebir dam§manltk saglama, davram§ geli§tirme, ogrencilere ilgi
duyduklan projeler i.izerinde uygun 9ah§ma flrsatlan saglama ve ozsayg1 etkinlikleri/aktiviteleri saglamalan gerekir (2).

• Doga Zekas1
Gardner'm 1996 y1hnda ortaya koydugu sekizinci zeka tiiri.idi.ir. Doga zekas1, bitkileri, mineralleri, hayvanlan, di.inyay1, daglan, denizleri, mevsimleri
vb. tamma ve sm1flandirma yetenegidir. Bu zekaya sahip bireyler, bitkileri, hayvanlan, flora ve fauntt tanirlar ve bu yeteneklerini i.iretken olarak kullamrlar.
Bu zeka tiiri.inde geli§ i§ insanlar izcilik - dagc1hk yapmaktan, jeolojiden, astronomiden, doga tarih' mi.izeleri ile ulusal parklar1 ve hayvanat bah9~lerini gezmekten ve bahk tutmaktan ho§lamrlar (3,9,10).
Egitim ortammda egitimciler, ogrencilerin uygun davram§lan hayallerin- ·
de canlandmnalarm1 ve 9izmelerini saglama,bir problemin 9ozi.ilmesi si.irecinde
mecaz anlamlan kullanarak ogrencilere sunma, ogrencilere slayt .ve hareketli resimlerle problemin 9ozi.imtine ula§ma gibi uygun davram§lan gostermelidirler
(2).

Sonuy' olarak Howard Gardner, egitirnde bireylerin neler yapabileceginin
onemli oldugunu, <:;oklu Zeka Kuramm1 uygulamada ise egitimci kadar ogrencinin de 9oklu zekasmm niteliginin ve dogasmm farkmda olmam1z gerektigini
vurgulayarak, bireyin sahip oldugu zeka ya da zeka ti.iri.i/ti.irlerini dikkate alan
egitim yakla§1mlanmn, sorun 9ozme, karar verme ve yaratlc1 dti§i.inme si.ire9lerini geli§tirdigini savunmu§tur. <:;agda§ yakla§1rnlarla ele almd1gmda profesyonel
hem§irelik egitimi de, b17 niteliklere sahip, 9ok yonlti, kat1hrnc1, yarat1c1, duyarh, nitelikli bireyler ve m~slek i.iyeleri yeti§tirmeyi hedeflemektedir. Bu nitelikle-
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re sahip bireylerin ve meslek i.iyelerinin yeti§tirilmesi !ivin hem§irelik egitiminde, <;oklu Zeka Kurammda yer alan zeka alanlan dikkate almarak, ogretme-ogrenme si.irecinin di.izenlenmesi , egitsel amavlara ula§Jlmas1 avismdan onemlidir.
Bu si.irevte egitici, ogrenenin zeka alanlanm belirleyerek bu veriler I§tgmda ogretme-ogrenme si.irecini di.izenleme roliini.i i.istlenmi§tir. Bu dogrultuda ele almd1gmda hem§irelik egitiminde nitelikli bireylerin ve meslek i.iyelerinin kazamlmas1/yeti§tirilmesi ivin farkh ogrenme yakla§tmlannm/kuramlanmn dikkate
almmas1 gerekmektedir. Aynca ogretme-ogrenme si.irecinde bu yakla§Imlann
kullanilmas1, hem§irelerin sagltgm geli§tirilmesi, si.irdi.iri.ilmesi ve hastahklann
onlenmesine yonelik, sagltklt/hasta bireyin egitimi etkinliklerinde de diger ogrenme yakla§1mlarmm ya111s1ra <;oklu Zeka Kuram1111 da dikkate alarak egitim
si.irecini di.izenlemelerini saglayacaktir (2,3,4,8,10).
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