ٌُش چىدگاوً چیست؟
ُْاسد گبسدًشهتْلذ  3491پٌغیلْاًیب اعتّ .الذیٌؼ چْى یِْدی ثْدًذ؛دس عبل  3411اص ُبهجْسگ ثَ آهشیکب هِبجشت
کشدًذ.اّ ثَ داًؾگبٍ ُبسّاسد سفت دس سؽتَ دمْق تذصیل کٌذ  ،اهب خْؽجختبًَ اسیک اسیکغْى هؼلن اّ ؽذ ّ ّی سا ثَ
سّاًؾٌبعی ّ ػلْم اجتوبػی ػاللَ هٌذ کشد ّ ثَ لْل خْد گبسدًش ثش پبی تذمیمبت اّ هِش تبییذصدّ .ی اص جشّم ثشًّش ّ
دیْیذ سایضهي ًیض تأثیش پزیشفت .دس عبل  3491ثب ػٌْاى داًؾجْی هوتبص فبسؽ التذصیل ؽذ .دس  PhD 3493خْد سا گشفت ّ
ثب دیْیذ پشکیٌض ُوکبس ؽذ ّ دس ضوي ثَ کشعی اعتبدی آهْصػ دسداًؾگبٍ ُبسّاسد سعیذ .اص هِوتشیي کبسُبی اّ
هیتْاى ثَ چبسچْة ُبی رُي ّ ًظشیَ ُْؽِبی چٌذگبًِبؽبسٍ کشد.
دس دْصٍ سّاى ؽٌبعی ّ ػلْم سفتبسی هؼوْال ثبّس ثش ایي اعت کَ ُْػ هْجْدیتی هٌفشد اعت کَ ثَ اسث هیسعذ ّ
اًغبًِب هبًٌذ لْح عفیذی ُغتٌذ کَ ُش چیضی سا دس صْستی کَ ثَ ؽیٍْ ای هٌبعت اسائَ ؽْد ،هیتْاى ثَ آًِب
آهْصػ داد .تذمیمبت اخیش ًؾبى هیدُذ کَ ػکظ ایي هغألَ صبدق اعت ّ ُْػ ُبی چٌذگبًَ ّجْد داسد کَ کبهال
اص یکذیگش هغتمل ُغتٌذ .گبسدًش ُْػ سا "ظشفیتی ثشای دل هغبئل یب تغجیك عبختَُب هتٌبعت ثب هجوْػَ فشٌُگی
" هیداًذ .گبسدًش ُفت ُْػ هؼشفی هیکٌذ ،دّ تبی اّل دس هذسعَ ثَ دعت هیآیذ .عَ تبی ثؼذی هشثْط ثَ ٌُش
اعت ّ دّ تبی پبیبًی ؽخصی.
دس کتبة چارچُب ٌای ذٌه گبسدًش ثب ُْػ ُبی ؽخصی ثَ ػٌْاى یک کل ثشخْسد هیکٌذ؛ چشا کَ ثغیبس ثَ ُن
ًضدیکٌذ ّ ُوبٌُگ ػول هیکٌٌذ .افشاد تشکیت یگبًَ ای اص ُْػُب داسًذ ّ ایي ُْػُب ثذّى جِت گیشی اخاللی اعت
ّ هیتْاًذ ثشای همبصذ خْة یب ثذ ثکبس آیذً .ظشیَ گبسدًش دس سّاى ؽٌبعی جبیگبٍ هؼتجشی ثَ دعت ًیبّسدٍ اعت ّلی ثَ
ؽذت هْسد تْجَ هؼلوبى لشاس گشفتَ اعت .دس اصل ایي تئْسیُ ،فت سّػ تذسیظ ثَ جبی یکی سا اهکبى پزیش هیکٌذ؛
یؼٌی هیتْاى رُي سا دس صهیٌَ ای کَ آهبدٍ اعت ،تذشیک کشد ّ ثب ؽیٍْ ای کَ هْسد ػاللَ داًؼ آهْص اعت پیؼ
سفت .تْصیَ ُبی گبسدًش" :معلمان باید تُجً خُد را بً ٌمً ٌُشٌا معطُف کىىد" ".باید آمُزش َ اخالقیات
را بً یکدیگر گري زد.

آثار گاردور:
His first major book, The Shattered Mind appeared in 1975
)Frames of Mind (1983
The Unschooled Mind
Intelligence Reframed
The Disciplined Mind
ثب تْجَ ثَ ًظشات ُْاسد گبسًش ُْ،ؽِبی چٌذگبًَ ُفت ساٍ هختلف ثشای ًؾبى دادى لبثلیت فکشی ُغتٌذ.
اوُاع ٌُش چىدگاوً کدامىد؟
ٌُش دیداری  /فضایی
ایي ًْع ُْػ تْاًبیی دسک پذیذٍ ُبی ثصشی اعت .یبدگیشًذٍ ُبی داسای ایي ًْع ُْػ  ،گشایؼ داسًذ کَ ثب تصبّیش فکش
کٌٌذ ّ ثشای ثَ دعت آّسدى اعالػبت ًیبص داسًذ یک تصْیش رٌُی ّاضخ ایجبد کٌٌذ .آًِب اص ًگبٍ کشدى ثَ ًمؾَ ُب،
ًوْداسُب ،تصبّیشّ ،یذیْ ّ فیلن خْؽؾبى هیآیذ.

مٍارت ٌای آوٍا شامل مُارد زیر است:
عبختي پبصل ،خْاًذىًْ ،ؽتي ،دسک ًوْداسُب ّ ؽکل ُب ،دظ جِت ؽٌبعی خْة ،عشادیً ،مبؽی ،عبختي
اعتؼبسٍُب ّ توثیل ُبی تصْیشی (ادتوبال اص عشیك ٌُشُبی تجغوی)،دعتکبسی کشدى تصبّیش ،عبختي ،تؼویش کشدى ّ
عشادی ّعبیل ػولی ،تفغیش تصبّیش دیذاسی.
ؽغل ُبی هٌبعت ثشای آًِب ػجبستٌذ از:
دسیبًْسد،هجغوَ عبصٌُ ،شهٌذ تجغوی ،هختشع ،کبؽف ،هؼوبس ،عشاح داخلی ،هکبًیک ،هٌِذط
ٌُش کالمی /زباوی
ایي ًْع ُْػ یؼٌی تْاًبیی اعتفبدٍ اص کلوبت ّ صثبى .ایي یبدگیشًذٍُب هِبست ُبی ؽٌیذاسی تکبهل یبفتَ ای داسًذ ّ
هؼوْال عخٌْساى ثشجغتَ ای ُغتٌذ .آًِب ثَ جبی تصبّیش ،ثب کلوبت فکش هیکٌٌذ.
مٍارت ٌای آوٍا شامل مُارد زیر میشُد:
گْػ دادى ،دشف صدى ،لصَ گْیی ،تْضیخ دادى ،تذسیظ ،اعتفبدٍ اص عٌض ،دسک لبلت ّ هؼٌی کلوَ ُب ،یبدآّسی
اعالػبت ،لبًغ کشدى دیگشاى ثَ پزیشفتي ًمغَ ًظش آًِب ،تذلیل کبسثشد صثبى
ؽغل ُبی هٌبعت ثشای آًِب ػجبستٌذ اص:
ؽبػش ،سّصًبهَ ًگبسًْ ،یغٌذٍ ،هؼلنّ ،کیل ،عیبعتوذاس ،هتشجن
ٌُش مىطقی  /ریاضی
ُْػ هٌغمی  /سیبضی یؼٌی تْاًبیی اعتفبدٍ اص اعتذالل ،هٌغك ّ اػذاد .ایي یبدگیشًذٍُب ثَ صْست هفِْهی ثب
اعتفبدٍ اص الگُْبی ػذدی ّ هٌغمی فکش هیکٌٌذ ّ اص ایي عشیك ثیي اعالػبت هختلف ساثغَ ثشلشاس هیکٌٌذ .آًِبا
ُوْاسٍ دس هْسد دًیبی اعشافؾبى کٌجکبًّذ ،عْال ُبی صیبدی هیپشعٌذ ّ دّعت داسًذ آصهبیؼ کٌٌذ.
مٍارت ٌای آوٍا شامل ایه مُارد میشُد:
هغئلَ دل کشدى ،تمغین ثٌذی ّ عجمَ ثٌذی اعالػبت ،کبس کشدى ثب هفبُین اًتضاػی ثشای دسک ساثغَ ؽبى ثب یکذیگش،
ثَ کبسثشددى صًجیشٍ عْالًی اص اعتذاللِب ثشای پیؾشفت ،اًجبم آصهبیؼ ُبی کٌتشل ؽذٍ ،عْال ّکٌجکبّی دس پذیذٍ ُبی
عجیؼی ،اًجبم هذبعجبت پیچیذٍ سیبضی ،کبس کشدى ثب ؽکل ُبی ٌُذعی
سؽتَ ُبی ؽغلی هْسد ػاللَ آًِب ػجبستٌذ اص :
داًؾوٌذ ،هٌِذط ،ثشًبهَ ًْیظ کبهپیْتش ،پژُّؾگش ،دغبثذاس ،سیبضی داى
ٌُش بدوی/جىبشی
ُْػ ثذًی/جٌجؾی ایي ُْػ یؼٌی تْاًبیی کٌتشل هبُشاًَ دشکبت ثذى ّ اعتفبدٍ اص اؽیب .ایي یبدگیشًذٍُب خْدؽبى سا
اص عشیك دشکت ثیبى هیکٌٌذ .آًِب دسک خْثی اص دظ تؼبدل ّ ُوبٌُگی دعت ّ چؾن داسًذ (ثَ ػٌْاى هثبل دس ثبصی
ثب تْپ ،یب اعتفبدٍ اص تیشُبی تؼبدل هِبست داسًذ)اًِب اص عشیك تؼبهل ثب فضبی اعشافؾبى لبدس ثَ یبدآّسی ّ فشآّسی
اعالػبت ُغتٌذ.
هِبست ُبی آًِب ؽبهل ایي هْاسد هیؽْد:
سلصُ ،وبٌُگی ثذًیّ ،سصػ ،اعتفبدٍ اص صثبى ثذى ،صٌبیغ دعتیٌُ ،شپیؾگی ،تملیذ دشکبت ،اعتفبدٍ اص دعت
ُبیؾبى ثشای عبختي یب خلك کشدى ،اثشاص ادغبعبت اص عشیك ثذى
ؽغل ُبی هْسد ػاللَ آًِب ػجبستٌذ اص :
ّسصؽکبس ،هؼلن تشثیت ثذًی ،سلصٌذٌٍُ ،شپیؾَ ،آتؼ ًؾبى ،صٌؼتگش

ٌُش مُسیقی  /ریتمیک
ایي ًْع ُْػ یؼٌی تْاًبیی تْلیذ ّ دسک هْعیمی .ایي یبدگیشًذٍ ُبی هتوبیل ثَ هْعیمی ثب اعتفبدٍ اص صذاُب،
سیتنُب ّ الگُْبی هْعیمی فکش هیکٌٌذ .آًِب ثالفبصلَ چَ ثب تؼشیف ّ چَ ثب اًتمبد ،ثَ هْعیمی ػکظ الؼول ًؾبى
هیدٌُذ .خیلی اص ایي یبدگیشًذٍُب ثغیبس ثَ صذاُبی هذیغی (هبًٌذ صذای صًگ ،صذای جیشجیشک ّ چکَ کشدى
ؽیشُبی آة) دغبط ُغتٌذ.
هِبست ُبی آًِب ؽبهل هْاسد صیش هیؽْد:
آّاص خْاًذى  ،عْت صدىًْ ،اختي آالت هْعیمی ،تؾخیص الگُْبی آٌُگیي ،آٌُگ عبصی ،ثَ یبد آّسدى هلْدی ُب ،دسک
عبختبس ّ سیتن هْعیمی
ؽغل ُبی هٌبعت ثشای آًِب ػجبستٌذ اص :
هْعیمی داى ،خْاًٌذٍ ،آٌُگغبص
ٌُش درَن فردی
یؼٌی تْاًبیی استجبط ثشلشاس کشدى ّ فِن دیگشاى .ایي یبدگیشًذٍُب عؼی هیکٌٌذ چیضُب سا اص ًمغَ ًظش آدم ُبی دیگش
ثجیٌٌذ تب ثفِوٌذ آًِب چگًَْ هیاًذیؾٌذ ّ ادغبط هیکٌٌذ .آًِب هؼوْال تْاًبیی خبسق الؼب د ٍ ای دس دسک ادغبعبت،
همبصذ ّ اًگیضٍُب داسًذ .آًِب عبصهبى دٌُذ ٍ ُبط خیلی خْثی ُغتٌذُ ،شچٌذ ثؼضی ّلتُب ثَ دخبلت هتْعل
هیؽًْذ .آًِب هؼوْال عؼی هیکٌٌذ کَ دس گشٍّ آساهؼ سا ثشلشاس کٌٌذ ّ ُوکبسی سا تؾْیك کٌٌذ .آًِب ُن اص هِبست
ُبی کالهی (هبًٌذ دشف صدى) ّ ُن هِبست ُبی غیشکالهی (هبًٌذ توبط چؾوی ،صثبى ثذى) اعتفبدٍ هیکٌٌذ تب کبًبل
ُبی استجبعی ثب دیگشاى ثشلشاس کٌٌذ.
هِبست ُبی آًِب ؽبهل هْاسد صیش هیؽْد:
دیذى هغبئل اص ًمغَ ًظش دیگشاى (ًمغَ ًظش دّگبًَ) ،گْػ کشدىُ ،وذلی ،دسک خلك ّ ادغبعبت دیگشاى ،هؾْست،
ُوکبسی ثب گشٍّ ،تْجَ ثَ خلك ّ خْ  ،اًگیضٍُب ّ ًیت ُبی هشدم ،ساثغَ ثشلشاس کشدى چَ اص عشیك کالهی چَ غیش
کالهی ،اػتوبد عبصی ،دل ّ فصل آسام دسگیشی ُب ،ثشلشاسی سّاثظ هثجت ثب دیگش هشدم
ؽغل ُبی هٌبعت ثشای آًِب ػجبستٌذ اص :
هؾبّس ،فشّؽٌذٍ ،عیبعت هذاس ،تبجش
ٌُش برَن فردی (فرا فردی)
ایي ُْػ یؼٌی تْاًبیی دسک خْد ّ آگبٍ ثْدى اص دبلت دسًّی خْد .ایي یبدگیشًذٍُب عؼی هیکٌٌذ ادغبعبت دسًّی،
سّیبُب ،سّاثظ ثب دیگشاى ّ ًمبط ضؼف ّ لْت خْد سا دسک کٌٌذ.
هِبست ُبی آًِب ؽبهل هْاسد صیش هیؽْد:
تؾخیص ًمبط ضؼف ّ لْت خْد ،دسک ّ ثشسعی خْد ،آگبُی اص ادغبعبت دسًّی ،توبیالت ّ سّیبُب،اسصیبثی الگُْبی
فکشی خْد ،ثبخْد اعتذالل ّ فکش کشدى  ،دسک ًمؼ خْد دس سّاثظ ثب دیگشاى
هغیشُبی ؽغلی هوکي ثشای آًِب ػجبستٌذ اص:
پژُّؾگشً ،ظشیَ پشداص ،فیلغْف
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