
محمدنیرو٭
معلم ریاضی، منطقة 4 تهران

فرصت یادگیری 
برای همه

مقدمه
حدوددودههتدريسرياضیرادرپايههایدبیرســتانبرعهدهداشتهام.درآندوران،هرسالبابرخیاز
دانشآموزانســاعیمواجهبودمکهباوجودزحماتزياد،نتايجقابلتوجهیکسبنمیکردند.اينموضوع،
بهويژهبافرضتدريسودلســوزیبهظاهرشايســتهوهمچنیننتايجچشمگیرنظرسنجیها،برايمبیشتر
تعجببرانگیزبود!احساسمیکردمدراينمیانحلقةمفقودهایوجوددارد.دراينحال،هنگامتدريس،در
پاســخبهسؤالدانشآموزیکهبهخوبینیاموختهبود،آنمطلبرادوبارهوباهمانشیوه،تکراروحداکثر
مثالیمشابهبرایتفهیمآنبهکارمیبردم.يادنگرفتندانشآموزراپسازاينمراحل،بهخاطرکمبودتالش
درخور،کاســتیاستعدادرياضیوياناصوابیهدايتتحصیلیویتلقیمیکردم.درپیچنینناکامیهاو

برچسبهايی،چهبسیارعوارضروحی،رفتاریوانگیزشیمتوجهدانشآموزمیشد!
شايداينحکايتوصفحالشمانیزبودهباشد!

بعدازآنبودکهآشنايیبانظرية»هوشهایچندگانه«1نظرمراجلبونیازمرارفعکرد.کاربستآندر
تدريس،وانجامپژوهشیدراينخصوص،نگرشینورادرامرياددهیبرايمبهارمغانآورد.ازآنپسبهواقع
دريافتم،همة  دانش آموزان می توانند یاد بگيرند!وناکامیايشاندريادگیری،ازناتوانیمعلمدرياددهی
ناشیمیشود!ناتوانیبرخاستهازناآگاهینسبتبهچگونگیيادگیریدانشآموزانوابزارهایشناختايشان.
ازاينرو،قصددارمحاصلمطالعاتوتجربههايمرادريادداشتهايیبهشمامعلمانگرانقدرتقديمکنم.در
اينرهگذر،ازنظراتوتجربههایهمکارمجنابآقای غفاری،ازمعلماندورةابتدايی،کهسابقةکاربست

ايننظريهراداردنیزبهرهمندخواهیمشد.

نگاهی دیگر 
به هوش های 

چندگانه

٭دکترایبرنامهريزیدرسی

مقاله
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مسئله چیست؟
باوجودتوافقعموممعلماننسبتبهوجودتفاوتهایفردی،درکالسهای
مرسوم،بادانشآموزانبهصورتيکگروهمشابهبرخوردمیشود.تمرينهای
مشابهیبههمةدانشآموزاندادهمیشودوانتظارمیروددرزمانيکسان،
جوابمشابهیتولیدشــود.همچنین،ازدانشآموزانانتظارمیروددريک
زمانمحدودومشــابه،دانشارائهشــدهرافراگیرند.اکثردانشرسمینیز
بازبانوتحلیلمنطقیعرضهمیشــود.بهعبارتديگر،دررويکردرايجبه

آمــوزش،تنهابهفعالکردنهوشهایکالمــی-زبانی،ومنطقی-رياضی
دانشآموزاناکتفامیشود.بنابراين،بااينروشتنهادانشآموزانیمیتوانندبه

شايستگیبیاموزندکهازايندوهوشبهخوبیبرخوردارباشند.
درايــنحال،تنها25درصــدازدانشآموزانازايندوهوشدرســطحبااليی

بهرهمندندوطبیعیاستتعدادقابلتوجهیازآنهابهخوبیيادنگیرند.اماباطراحی
فعالیتهايیکهسايرهوشهایچندگانهرادربرگیرد،میتوانبهديگردانشآموزانکمک

کردآنهانیزبهپیشرفتتحصیلیوشکوفايیاستعدادهایخودبرسند.
امانمونههايیازاينطراحیچیستودانستنیهاوپیشنیازهایمربوطبهآنکداماست؟رسالت

يادداشتهایحاضروشمارههایبعدی،ناظربهپاسخبهاينسؤالهاست.

دانش آموزان در چه چیز با هم فرق دارند؟
ديدگاهمرســوم،برایهوشانســانیماهیتیســاده،يکپارچهوتکعاملیقائلاستودر
کوششهایناظربهشناسايیعاملاصلیموفقیتتحصیلیدانشآموزاندراوايلقرنبیستم
ريشهدارد.اينکوششهابهطراحیابزاریموسومبهسنجشهوشبهر)IQ(انجامیدندکهبه
طرزیگستردهدرنظامهایآموزشیازآنهااستفادهمیشود.هاوارد گاردنر2باطرحاينمعنا
کههوشدارایانواع،اشکالومظاهرگوناگوناستوهمچنینتأکیدبراينواقعیتکهآحاد
انسانهانیمرخهایهوشیمتفاوتدارند،مبدأتحرکاتفکری)نظری(وعملیگستردهایدر
پارهایازنظامهایآموزشوپرورشجهانشد.ايننظامهاباتکیهبرمفهومهوشهایچندگانه،
برایايجادتنوعوگوناگونیبرنامههایآموزشیخودگامبرداشتهاند.باوجوداختالفنظرمیان
صاحبنظراندرموردماهیتهوش،دراينموردکهســهمیازآنبرخاستهازوراثتاستو
سهمیبرگرفتهازمحیط،اتفاقنظروجوددارد.گاردنربراینخستینباردرسال1983،باانتشار

کتابیباعنوان»چارچوبهایذهن:نظريةهوشهایچندگانه«3باتعريفیازهوش
مبنیبرآنکههوش،توانايیحلمســئلهياخلقمحصولمؤثرياخدمتبا

ارزشدريکفرهنگاست،بابهچالشکشیدنتلقیمرسومازهوش،
هشتگونةمتنوعهوشرامقولهبندیکرد.توضیحوکاربستهريک

ازهوشهابهتفصیلدرشمارههایآيندهبیانخواهدشد.لیکنبرای
آشنايیاجمالیخوانندگان،درزيرشرحیبهاختصارآمدهاست.با
استفادهازکدQR شمارة1میتوانیدفیلمتوضیحنگارندهدراين

بارهرادربرنامةتلويزيونی»چشمامید«مالحظهفرمايید.

توصیف اجمالی هوش های چندگانه
هوش کالمی - زبانی4:توانايیاستفادهازکلماتوزبان. 1

هوش منطقی - ریاضی5:استفادهازاستدالل،منطقواعداد. 2
هوش دیداری - فضایی6:توانايیدرکدرســتجهانبه 3

صورتمکانیبصریوايجادتغییردراينادراک.
هوش حرکتی - جسمانی7:مهارتدربهکارگیریبدنبرای 4
بیانافکارواحساســاتوسهولتدربهکارگیریدستهابرای

ايجادياتغییراشیا.
هوش موسيقایی8:توانايیتولیدودرکموسیقی. 5

هوش ميا  ن فردی9:توانايیدرک،ارتباط،فهموتمايزحاالت 6

روحی،مقاصد،انگیزههاواحساسات
ديگران.

درک توانايی درون فــردی10: هوش   7
خودوآگاهبودنازحالتدرونیخودوتوانايی

عملکردمناسببراساسآن.
هوش طبيعت گرا11:مهارتدرشناختگونههایگیاهانو 8
جانورانومحیطفردی،اعمازپديدههایطبیعیياشکلهای

غیرزنده.
9 هوش وجودی12:توانايیموقعیتگزينیوخودپنداری،بادر

نظرگرفتندورترينافقهایعالمونهايتهستی.

کد QR  شمارة ۱

کد QR  شمارة ۲
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ايننظريه،برخالفانتظارگاردنر،بیشــترموردتوجهآموزشــگرانودستاندرکارانتعلیموتربیتقرارگرفتتاروانسنجها.
کارشناسانتعلیموتربیتتالشکردندازايننظريهبهصورتکاربردیاستفادهکنندوبرنامههایدرسیمدرسههارابراساسآن
پايهريزیکنند،بهطوریکهاکنونمدارسبسیاریدرسراسردنیاتأسیسشدهاندکهفراگیرندگانرابراساسنظريةهوشهای

.)MIچندگانهآموزشمیدهند)مدرسههای
ايننظريهدرحوزةگستردهایبااصلخبربافتهایآموزشیقابلاجراست؛ازمحیطهایبسیارقديمیوجايیکهمعلمانزمان
زيادیراصرفســخنگفتنمیکنندتامحیطهایباز،وجايیکهدانشآموزانبخشاعظمفراينديادگیریراخودشانترتیب

میدهند.حتیشیوةتدريسمرسومسخنرانیرامیتوانبااستفادهازروشهايیانجامدادکههوشهایهشتگانهرابرانگیزد.
معلمیکهبرتدريسبهشیوةموزونتأکیددارد)موسیقايی(،برایروشنشدنمطلب،بهکشیدنتصاويررویتختهاقداممیکند
)فضايی(،درحینصحبتازحرکاتنمايشیاستفادهمیکند)حرکتی-جسمانی(،دربینصحبتهايشمکثمیکندتادانشآموزان
فرصتتأملداشتهباشند)درونفردی(،سؤاالتیمیپرسدتادانشآموزانراسرذوقآورد)میانفردی(،ودرصحبتهايشازمنابع

طبیعیاستفادهمیکند)طبیعتگرا(،درواقعاصولنظريةهوشهایچندگانهراباروشمرسومدرهمآمیختهاست.
الزمبهذکراســت،اساسنظريةهوشهایچندگانهکهبهتفاوتهایفردیوتأثیرشرايطومحیطناظراست،باآموزههای
دينیماسازگاراست.درشرحآية32سورةمبارکةزخرف13بیانشدهاستمامردمرابااستعدادهایمختلفوشرايطگوناگون
آفريديمواگرهمهدريکسطحازاستعدادويکسطحازقدرتبودند،نظامهستیمتالشیمیشد.چونکارهاگوناگوناست
وکارهایگوناگونرابايداستعدادهایگوناگونبهعهدهبگیرند؛لذابايدتفاوتباشد.تفاوتهایمیانافرادبراساسحکمتالهی
استوعاملتمامیحرکتها،تعالیهاورمزورازتکاملاست.لذامیبینیمکهموالیمتقیان)ع(فرمودند:»خیرمردمدرتفاوت

آنهاستواگرهمهمساویباشند،هالکمیشوند14«.

پی نوشت
1. Multiple Intelligences
2.  Howard Gardner
3.  Frames of Mind: The Theory of Multiple intelligences (MI)
4. Verbal-Linguistic Intelligence
5.  Logical-Mathematical Intelligence
6.  Visual-Spatial Intelligence
7.  Bodily-kinesthetic Intelligence
8.  Musical Intelligence
9.  Interpersonal Intelligence
10. Intrapersonal Intelligence
11.  Naturalistic Intelligence
12.  Existential intelligence

نیاَوَرَفْعنا 13.اَُهْمَيقِســُموَنَرْحَمَئَربَِّکَنْحُنَقَسْمناَبیَنُهمَمعیَشَتُهمِفیالحیوهالدُّ
َبْعَضُکمَفْوَقَبْعٍضَدَرجاٍتلَِیتَِّخَذَبْعُضُهْمَبْعضًاُسْخريًاَورْحَمُتَربَِّکَخْیٌرمّماَيجَمُعوَن.
14.اليزالالّناسِبَخیٍرماَتفاوُتواَفاذاستُوواَهَلکوا)بحاراالنوار،طبعقديم,ج17,ص101(.

سخن پایانی
نظريةهوشهــایچندگانهاينقابلیتراداردکهمانند
منشور،طیفتوانمندیهایتکتکدانشآموزانراآشکار
کند.گاهیهوشهایافرادقابلمشاهدهوآشکارند)مانند
طیفهایرنگیتجزيهشده(وگاهینیزقابلديدنیستند
)ماننداشــعةماورایبنفشومادونقرمزدرهمانتجزية
نورخورشــید(ومنتظرفعالشــدنياکشفشدنخود
هستند.دراينجاستکهروشهايیمتفاوتومتنوعودر
عینحالمنســجمازبرنامههایآموزشیبايدارائهشوند
تاهمةدانشآموزانبتوانندهمةهوشهايشــانرامتجلی

کنند؛چراکههرکستمامهوشهاراداراست.

آفتاب آمد دلیل آفتاب!
مــندريکــیازمدارسدولتیتهــران،بهمنظورانجامپژوهشــی
مداخلــهای،ازهوشهایچندگانهدرآمــوزشرياضی)مبحثتوان(،
برایآموزشعمــوم80دانشآموزاولدبیرســتاناســتفادهکردم.
اينامربعدازشناســايیدوگروه20نفریهوشــمندانباالوپايین
منطقی-رياضی،بااختالفمعناداروبااســتفادهازپرسشنامةمربوط
صورتپذيرفــت.قبلوبعدازدورةآموزشنیزدانشآموزانباآزمونی
معتبردراينمبحثارزيابیشدند.نکتةقابلتوجهاينبودکهاختالف
معنادارمیانگینپیشآزمونايندوگروه،درپسآزمونزايلشــد.به
عبارتديگر،گروهپايینهوشمنطقی-رياضی،همپاباهوشــمندان
بــاالیمنطقی-رياضی،بهحلمســائلواحرازنتیجهنائلشــدند!
باوجودآنکهشیوةطرحدرسنويسیونمونةطرحدرسموردحاضردر
شمارههایآيندهخواهدآمد،لیکنخوانندةمحترممیتواندشرحاين
مطالعهوطرحدرسمربوطهرادرارائة20دقیقهاینگارندهدرنشست

سوم»چهارسوق«،بااستفادهازکدQRشمارة3مالحظهکند.
کد QR  شمارة ۳
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نگاهی دیگر 
به هوش های 

چندگانه

1. دکترای برنامه ریزی درسی
۲. معلم ریاضی، منطقة 4 تهران

مقاله

مقدمه
بحث هوش های چندگانه بر اصل تفاوت های فردی مبتنی است؛ تفاوت هایی که در مهندسی خلقت انسان ها برای گردش چرخ جوامع 
انســانی تنظیم شده اند. از این رو، لزوم شناخت و کاربســت هوش های چندگانه توسط معلم در شیوه های برخورد با دانش آموزان و 
روش های آموزش، با توجه به تفاوت های فردی ایشان، اهمیت پیدا می کند. در این شماره و شماره های بعد قصد داریم نکات شناختی 
و کاربردی فرایند یاددهی ـ یادگیری را براســاس هر یک از هوش ها بیان کنیم و هوش »کالمی ـ زبانی« نقطة آغاز آن است. هوش 
كالمی به توانایی استفاده از زبان برای توصیف حوادث، ایجاد ارتباط و استفاده از استعاره و اصطالحات برای بیان افكار اشاره می كند. 

زبانی مشخصههاومؤلفههایهوشکالمیـ
بهترین روش برای ســنجش هوش های چندگانه، برداشــت 
واقع بینانــه از نحوة انجام وظایف، فعالیت ها و تجربه های مربوط 
به هر مقولة هوشی است. از فهرست زیر می توان برای شناسایی 
هوش کالمیـ  زبانی دانش آموزان كمك گرفت، مشــروط به در 

نظر گرفتن دو نكته:
 نباید این فهرست را یك آزمون در نظر گرفت.

 اطالعات كّمی )مانند تعداد دفعات بررسی هر مقولة هوشی( 
با تعیین میزان هوش در هــر مقوله ارتباطی ندارد. بلكه هدف 
این فهرســت ارتباط دادن فرد با تجربه های واقعی زندگی او به 

كمك این مقولة هوشی است. البته موارد بیشتری را كه لزومًا در 
فهرست نیامده است نیز می توانید اضافه كنید.

 دانش آموزانی که این هوش درآن ها مسلط است، از مهارت 
شنیداری باالیی برخوردارند.

 کلمه ها را چه در گفتار و چه در نوشتار، هم از نظر معنایی و 
هم از نظر ساختار جمله بندی، درست به کار می برند.

 به خواندن، به خصوص خواندن داستان و شعر عالقه دارند.
 از بــازی با کلمات لذت می برند؛ مثــاًل بازی با کلمات هم 
قافیه. مثال: بگو »هشت«، »بشین برو رشت«؛ بگو »سه«، »زنگ 

مدرسه«.

پرچانگی خوب 
نشانه های هوش کالمی-زبانی

محمد نیرو۱ و مسعود غفاری شریف۲
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 از بازی با جمله هایی که به خاطر همنشینی حروف متنافر 
تکرارشــان سخت و سبب اشتباه می شــود لذت می برند، ولی 
خود در این مورد مهارت دارند و کمتر دچار اشــتباه می شوند. 
مثال: چایی داغه، دایی چاقه. یا شــیش ســیخ کباب، سیخی 

شیش هزار.
 به ســاختار و صدا و معنا در زبان حســاس هستند. مثاًل از 
هم ساالن خود که در تلفظ کلمه ها مشکل دارند، ایراد می گیرند. 
مثاًل تلفظ عسک به جای عکس، تاسکی به جای تاکسی، سرفه 

به جای سفره.
 به راحتی معنی و مفهوم بعضــی از لطیفه ها را می فهمند، 
آن ها را برای دوستان یا بزرگ ترها تعریف می کنند و از واکنش 

آن ها لذت می برند. 
 دامنــة لغــات مورد اســتفادة آن ها نســبت به سنشــان 

وسیع تراست. 
 کلمه هایی را که خوانده یا شــنیده اند در صحبت هایشــان 

به کارمی برند.
 می توانند داســتان بسازند و داســتان هایی را که شنیده یا 

خوانده اند دوباره تعریف و بازآفرینی کنند.
 در تعریف وقایعی که دیده  یا شنیده یا خوانده اند مهارت دارند.

 اســامی مکان ها و زمان دقیــق و جزئیات محل هایی را که 
دیده اند، به خوبی به حافظه می سپارند.

 از گفت وگوهای شــفاهی لذت می برند و از طریق کالم به 
راحتی با دیگران ارتباط برقرار می کنند.

 بدون آمادگی قبلی قادرند سخنرانی کنند.

 در ارائــة گزارش، مثاًل گزارش شــفاهی و بیــان خاطره از 
سفرهای علمی و غیره، توانا هستند.

 از ارائة گزارش های کتبی مانند توضیح و تفســیر داستان 
لذت می برند.

 در فعالیت های ادبی مدرسه مثاًل درست کردن روزنامه دیواری 
کالس یا مدرسه شرکت می کنند.

 به سرعت تایپ کردن را فرا می گیرند.
 در یادگیری زبان های دوم و سوم، غیر از زبان مادری خود، 

استعداد دارند. 
 در یادگیری درس های ادبیات، تاریخ، اجتماعی و انگلیسی، 

نسبت به ریاضی رغبت بیشتری دارند.
 از جمع آوری  مجالت و کتاب های مورد عالقه و انواع لوح های 

فشرده صوتی لذت می برند.
 بهترین جایزه برای آن ها خرید یک دســتگاه پخش کنندة 
فایل صوتی 1 است، چون به کمک آن ها می توانند زمان فراغتشان 

را به گوش دادن پرکنند.
 در جوابگویی به تلفن در منزل، چنانچه از طرف والدین منع 

نشده باشند، پیشقدم هستند .
 اشعار زیادی را از حفظ می دانند و به همین علت از حافظة 

خوبی برخوردارند که روز به روز به توان آن اضافه می شود.
 عالقة زیادی به خرید لوازم تحریر مانند مداد، دفتر، خودکار 

و قلم در انواع متفاوت دارند.
 به سرعت در کاربرد عالمت های سجاوندی مثل »، . ؟ : !« در 

نوشته هایشان مهارت پیدا می کنند.

زبانی روشهایآموزشمبتنیبرهوشکالمیـ
عالوه بر شکل های سنتی محتوا در هوش زبانی كه همان محتوای مكتوب و كتاب ادبیات فارسی است، می  توان برای رشد و پرورش 
هوش كالمیـ  زبانی دانش آموزان، دامنه ای متنوع از قالب های محتوایی و تجربه های یادگیری را در نظر گرفت. در این راستا، پیش بینی 
و طراحی تجربه ها و فرصت های یادگیری نظیر ســخنرانی معلم، داستان سرایی، اســتفاده از پیش سازمان دهنده ها، بحث گروهی، 
گزارش دهی، بازی با لغات، روخوانی با صدای بلند، سخن گفتن فی البداهه، بازی با حروف و كلمات، سخنرانی دانش آموزان در مقابل 
جمع، هم خوانی، تك خوانی، گفت وگو و مباحثه، انتشــار نشریات )كالسی و مدرسه ای(، جمع آوری مجالت، اجرای نمایش نامه های 
كالسی، مطالعة گروهی منابع درسی و كتاب های داستان، مفهوم پردازی تصاویر، نگارش فیلم نامه، استفاده از ضبط صوت برای ضبط 
صدای دانش آموز و ...، ضمن افزایش حق انتخاب های معلم و دانش آموز، می تواند زمینه های متنوعی را برای توجه و رشد قابلیت های 

كالمی دانش آموزان فراهم كند. 
البته باید به خاطر داشت كه همة دانش آموزان نمی توانند همة مهارت های كالمی فوق را در سطح باالیی داشته باشند. برای مثال،  

برخی دانش آموزان ممكن است در خواندن مهارت خوبی داشته باشند، اما در نوشتن )نگارش( خوب نباشند.

عواملمحیطیهوشکالمی-زبانی
براساس هوش های چندگانه می توان برای عواملی از كالس كه 
موجب اختالل یا ارتقای یادگیری شــده اند و همچنین عواملی 
كــه در كالس درس وجود ندارند، ولی می توانند روند یادگیری 
دانش آموزان را در كالس درس تســهیل کنند، شــرایط الزم را 
فراهــم کرد. برای مثال، در ارتباط با هوش کالمی-زبانی، موارد 

زیر قابل توجه اند:
 واژگان گفتاری چگونه در كالس درس استفاده می شوند؟ 
آیا معلم در گفتار خود از واژگان بسیار پیچیده و دشوار استفاده 

می كند یا از واژگان ساده و یا اینكه موارد استفاده را مطابق درك 
دانش آموزان انتخاب می كند؟

 كلمه های نوشتاری چگونه به دانش آموزان ارائه می شوند؟ 
آیا كلمه ها روی دیوار و از طریق پوســتر یا نقل قول وی نمایش 
داده می شــوند یا از طریق منابع اصلی به دانش آموزان معرفی 

می شوند؟
 آیا میزان آلودگی زبانی2 در كالس بسیار زیاد است )مواجهة 
مســتمر و تقلیدآمیز از عبارات و جمله های كلیشه ای(، یا اینكه 

خود دانش آموزان ملزم به افزایش اطالعات زبانی شان هستند؟

9  رشد معلم | دورۀ 37 |  شمارۀ ۲ |  آبان 1397 |



زبانی روشهایهدایترفتاریكالمیـ
در مورد مشاوره های انضباطی و تأدیبی نیز می توان هوش های 
چندگانه را در نظر گرفت. بــرای مثال، برای مخاطبی که از این 

هوش بهرة بیشتری دارد، می توان به طرق زیر اقدام کرد:
1. با دانش آموز صحبت كنید.

2. كتاب هایی را كه به مشــكل و راه حــل آن می پردازند در 
اختیارش قرار دهید.

3. روش ســخن گفتن با خود را بــه او آموزش دهید تا برای 
كنترل رفتار خویش از آن استفاده كند.

تجربههایزیستهدردورۀابتداییبراساسهوشكالمی-زبانی
آقای مسعود غفاری شریف، آموزگار دبستان صلحا در منطقة 
4 تهران، چندین ســال از این نظریه در تدریس خود بهره برده 
 اســت. وی براساس مشــاهدات خود می گوید: »گاهی برخی از 
سوء رفتارهای دانش آموزان بر برتری هوش کالمی- زبانی ایشان 
داللت می کند. برای مثال، این دانش آموزان غالبًا در کالس بدون 
 اجازة معلم حرف می زنند! در بحث های کالسی فرصت صحبت 
به دیگر دانش آموزان را نمی دهند وســط حرف دیگران می پرند 
و پرحرفی و پرچانگــی می کنند. البته برخی ویژگی های مثبت 
نیز نشــانگر این هوش برتر ایشان هستند. برای مثال، برای ارائة 
کنفرانس کالسی زودتر از بقیه داوطلب می شوند. معمواًل قادرند 
نسبت به بقیه انشــاهای بهتری بنویسند. اشــعار را سریع تر و 

باانگیزه تر از بقیه حفظ و ارائه می کنند. 
معمواًل بهترین ســاعات درسی که می توان بچه های هوشمند 
کالمیـ  زبانی را شناخت و به ذوق آورد، کالس های ادبیات است. 
همچنین، روان خوانی یا روخوانی از درس فارســی، با آمادگی و 

اعالم قبلی، یکی از میدان های رشد ایشان است.
داوطلب شدن همیشگی ایشان برای خواندن انشا در هر جلسه، 
ازچالش های معلمان ادبیات آن هاست. در این حال، خوب است 
معلم ضمن مالحظة مصالح ســایر دانش آموزان، در هر جلســه 
فرصت ارائه به هوشــمندان کالمی بدهد تا ضمن لذت بردن و 
احســاس بالندگی درکالس، ظرفیت آن ها را در پذیرش نقدها و 
تحلیل های فنی معلم درمورد انشایشــان باال ببرد. در این حال، 
جمع آوری انشاهای برگزیده در یک مجموعه به اسم خودشان، 
به ویــژه در مورد این دانش آموزان و تکثیر و توزیع آن ها در میان 
بچه های کالس و خانواده هایشان، طعم خوش نویسندگی را برای 

همیشه درکام و ذهن ایشان ماندگار خواهد کرد.
همچنین، به دلیل ارتباط خوبی که هوشمندان کالمی با شعر 
و نظم دارند، معلم می تواند با درخواســت کار اضافة حفظ شعر 
از ایشــان، نقش پیام های اخالقی، اجتماعــی و غیره را به طور 
غیرمســتقیم در نهاد آن ها بنــگارد؛ همچنان که بنا بر فرمایش 
امام علی )ع( یادگیری در کودکی مانند نقاشــی و اثر گذاشتن 
روی سنگ است3. از این رو بسیاری از بزرگ ساالن اشعاری را که 
زمزمه می کنند محصول تالش های دوران دبستان خود می دانند! 
دوبیتی ها، رباعی ها، اشــعار کوتاه حــاوی پیام های اجتماعی و 
اخالقی و نثرهای ادبی مانند دیباچة گلستان سعدی از بهترین 
یادگاری های معلم درخاطرات آیندة کودکان اســت که نمونه ای 

از آن در فیلم مربوط به کد کیوآر  باالی صفحه دیده می شود.

QR کد

درحوزة نویســندگی و پرورش مهارت های مرتبط نیز پیشنهاد 
می شــود این نوع دانش آموزان را به تولید یک هفته نامة کالسی 
راهنمایی کرد. ایشــان در طول هفته با جمع آوری اخبار مدرسه 
و اتفاقات درون و برون کالســی، اخبار ورزشی مدرسه، مصاحبه 
بــا معلمان، کارکنان و دیگر دانش آموزان مدرســه و درج عکس 
درهفته نامه و تایپ و تکثیر آن در بین بچه ها، حتی با فروش آن 
به قیمت ناچیز، میدان خوبی برای رشد خود فراهم خواهند آورد.

در ســایر درس های علوم انســانی مثل اجتماعی و هدیه های 
آسمانی، ســخنرانی وگفت وگو برای بچه های با هوش کالمی ـ 
زبانــی باال ضروری اســت. معلمی که بتوانــد باتوجه به اصول 
سخنوری، یک سخنرانی جذاب را به عنوان قسمتی از طرح درس 
خــود ارائه دهد، ذهن این دانش آموزان را ســیراب خواهد کرد. 
درشروع هر ساعت کالسی نیز معلم می تواند بیان خالصة جلسة 
قبل را با استفاده از فراگیرندگان باهوش کالمی-زبانی آغاز کند. 
با وجود آنکه شاید الزم نباشد معلم در تدریس علوم به اندازة درس 
اجتماعی صحبت کند، اما الزم است بداند بچه های باهوش کالمی 
حتی درکالس علوم و آزمایشگاه نیز به صحبت وی و گفت وگوی 
متقابل نیاز دارند. همچنین، در درس ریاضی، با تنظیم سناریویی 
می توان ســخنوری کار را با فن شروع کرد و پس از گپ وگفت وارد 
نوشتن اعداد و ارقام روی تخته شد. مثاًل در درس تقسیم می توان 
کار را با یک داستان بدین ترتیب شروع کرد: پدربزرگی به سفر رفته 
بود و ... بعد جاهای دیدنی آن شــهر را اسم ببریم. سپس به  سراغ 
ســوغات آن شهر برویم و پدر بزرگ را با سوغاتی برای بچه ها وارد 
درس کنیم. بعد برسیم به اینکه پدربزرگ می خواهد سوغاتش را 
بین مثاًل سه نفر از نوه هایش تقسیم کند. به نظر شما چه کار بکند؟!

بچه ها شــروع به نظر دادن می کنند و هوشمندان کالمی هم 
به طور کامل در درس مشارکت خواهند کرد.

کالمآخر!
همان طور که پرچانگی یک دانش آموز عیب نیست، سکوت و 
شنونده  بودن دانش آموز دیگر هم عیب نیست! این ها ویژگی های 
دانش آموزان با شــاکله ها و صفات متفاوت هســتند. اگر معلم 
این ویژگی ها را نشناســد و راه های ارتباط و روش های تدریس 
متناسب با مخاطبش را نداند، ممکن است به دانش آموز برچسب 

بزند و او را متهم کند!

پی نوشت ها
1. mp3 or mp4 player
2. Linguistic Polluion

َغِر َکالنَّْقِش ِفی اْلَحَجِر )بحاراالنوار، ج1، ص ۲۲4( 3. اْلِعْلُم ِفی الصِّ
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1. Logical-Mathematical intelligence
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1. Bodily-kinesthetic intelligence
2. ADHD
3. Musical intelligence
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اين هوش به توانايی آگاه شــدن از احســاس ها، انگيزه ها و 
اميال خود، و استفاده از اين شناخت درونی برای حل مسائل 
و کنترل شــرايط اشــاره دارد. به عبارت ديگر، توانايی ارزيابی 
قوت ها، ضعف ها، استعدادها، عالقه ها و به کارگيری آن ها برای 
رسيدن به اهداف و درک و شناخت خود در کمک به ديگران 
اســت. شکل ابتدايی اين مؤلفة هوشــی تشخيص احساسات 
خوشايند و ناخوشايند، و براســاس آن تصميم به درگيری با 
آن موقعيت يا کناره گرفتن از آن اســت و در باالترين سطح، 
مجموعــه ای از احساســات متمايز را شناســايی و به صورت 

پيچيده و عالی نمادگذاری می کند.

فردی که از اين مقولة هوشــی به ميزان بيشتری برخوردار 
اســت، ظرفيت بااليی برای خلق الگــوی صادقانه و دقيق از 
خــود دارد. اين افراد دنيای درونی خــود را ترجيح می دهند. 
دوست دارند تنها باشند و غالبًا احساس عميقی از عزت نفس،  
اســتقالل و آرزوی قوی دارند و خود را برای انجام پروژه های 

مطالعاتی مستقل برمی انگيزند.
برخالف برخــی توصيفــات در مورد اين هوشــمندان که 
اشــخاصی منزوی، خجول و گوشــه گير تلقی می شوند، اين 
افراد متفکر، مســتقل، خودمدار و سياست مدارند. قاطعانه از 
احساس،  اعتقاد و انگيزة خود دفاع می کنند. مسئوليت اعمال 
خــود را می پذيرند و محدوديت های خــود را قبول دارند. در 

ســال ١٩٨٣ هاوارد گاردنر با رد ديدگاه مرســوم در مورد هوش که برای آن ماهيتی تک عاملی قائل است و اندازة آن را با 
هوش بهر (IQ) می سنجد، نظرية هوش های چندگانه را مطرح کرد. پس از آن، دانيل گلمن١ در سال ١٩٩۵ ايدة هوش هيجانی٢ 
و سپس EQ را مطرح نمود و در مصاحبه ای چنين اظهار کرد: «IQ در بهترين حالت خود فقط عامل ٢٠ درصد از موفقيت های 

زندگی است. ٨٠ درصد موفقيت ها به هوش هيجانی وابسته اند.»
اساس هوش هيجانی با توانايی درک خود و ديگران (خودشناسی و ديگرشناسی) مرتبط است. به عبارت ديگر، هوش هيجانی 
بــا هوش درون فردی و هوش ميان فردی پيوندی عميق دارد. بين نظرية هوش های چندگانه و هوش هيجانی رابطة اعم و اخص 
حاکم است. بنابراين، توجه به مطالب اين شماره می تواند عالوه بر رشد حرفه ای، رشد شخصی معلمان را نيز در پی داشته باشد.

۱. دکترای برنامه ريزی درسی
۲. معلم رياضی، منطقة ٤ تهران

محمد نیرو1 و مسعود غفارى شریف2
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پــی بازخورد اعمال خود در ديگران هســتند. در حوزه ای که 
می دانند در آن ضعيف اند، فعاليت می کنند و از موفق نشــدن 
ســرخورده نمی شــوند. ايشــان بر هدف بزرگی که در ســر 
می پرورانند، پافشاری می کنند و در مباحث مورد اختالف، به 

عقايد خودشان تأکيد می ورزند. 
دانش آموزان اين گروه هوشی اعتماد کمی به ديگران دارند و 
اگر معلمان و بزرگ ساالن حريم خصوصی آن ها را نقض کنند، 
مقاومت بيشــتری نشــان خواهند داد. از اين رو، هوشمندان 
درون فردی گاهی برای معلمان چالش برانگيز می شوند. در اين 
حال ضروری است محيطی امن و قابل اعتماد در کالس ايجاد 
شود تا دانش آموزان باهوش درون فردی احساس راحتی کنند. 
مهم اســت که به اين گونه دانش آموزان در ايجاد عزت نفس و 
خودانگارة مثبت کمک شــود. همچنين، بايد فرصت هايی را 
فراهم آورد تا روی توانايی ها و ويژگی های مثبتشــان تمرکز 

بيشتری داشته باشند.

ـ ايــن دانش آمــوزان در بيــان خواسته هايشــان به معلم، 
فضای خصوصی و تنها با معلــم را ترجيح می دهند، نه جمع 
هم کالســی ها را! گاهی به صراحت می گويند: «آقا، به بچه ها 
بگوييــد بروند بيــرون تا حرفم را بزنــم!» همچنين، در بيان 
خواسته هايشــان از معلم در خلوت، ســماجت و اصرار زيادی 

دارند!
ـ به تحليل رفتار خــود می پردازند؛ به رفتارهای خود نمره 
می دهنــد و گاه در شکســت ها قائل به تنبيه خود هســتند! 
دانش آموزی داشتم که به دليل اينکه سفارش پدرش در مورد 
نحوة استفاده از اسبا ب بازی مورد عالقه اش را رعايت نکرده و 
آن را خراب کرده بود، به من مراجعه کرد و درخواست اعمال 

تنبيه درمورد خودش را داشت!
ـ گاهی دادن آزمون  در خلوت،  مثًال خارج از کالس و بدون 

حضور ديگران، در کيفيت نتيجة آزمون ايشان مؤثر است!
ـ ممکن اســت به شــرکت در بازی های جمعی شلوغ مثل 
فوتبال عالقه نداشته باشــند و ترجيح دهند در بازی های دو 
نفره مثل پينگ پنگ يا بدمينتون شرکت کنند. يادمان باشد، 
اين گونــه دانش آموزان را به گوشــه گيری و انزواطلبی متهم 

نکنيم!

ـ در تعامل با ايشــان، چه شفاهی و چه کتبی، مثل امضای 
آزمون ها يا دفتر يادداشــت يا روزنگار، توانايی هايشــان را به 

آن ها يادآور شويد و تشويق و تأييدشان بفرماييد.
ـ به نظرات و سليقه هايشــان احترام بگذاريد تا در فضاهايی 

که در اقليت هستند احساس بدی نکنند.
ـ اگر مايل بودند فعاليتی را که شما به شکل گروهی طراحی 
کرده بوديــد به صورت فردی انجام دهنــد، بپذيريد. مثًال در 

فعاليت جمعی تهية روزنامه ديواری، ممکن اســت در گروه و 
در جمع فعاليت نکنند. اجازه دهيد وظيفه يا نقش خود را در 

منزل انجام دهند.
ـ در صورتی که از نشستن در کنار بچه های شلوغ و پرحرف 

ناراحت اند، تا حدامکان جايشان را عوض کنيد.
ـ در حد حوصله شان با ايشان گفت وگو کنيد.

ـ در بحث هــای کالســی هرگــز جلــوی جمع از ايشــان 
نپرســيد «چرا ساکت هســتيد؟» يا اينکه «شــما هم حرفی 

بزنيد!» بلکه بگوييد «اگر شما هم نظری داريد، بفرماييد».
ـ نوشتن انشايی با موضوع «ويژگی ها يا خصوصيت اخالقی 
خــود را توصيف کنيــد»، فرصت خوبی بــرای تقويت هوش 

درون فردی برای همة دانش آموزان است.
ـ هرگز در حضور جمع ايشان را بازخواست نکنيد يا به آن ها 
تذکر ندهيد! در تنهايی و به طور خصوصی با ايشــان صحبت 

کنيد.
برای پاســخ ســؤاالتتان فرصت فکر کردن به ايشان بدهيد. 
پــس از گفت وگــو از ايشــان بخواهيد قرارهای بين شــما و 

خودشان را بنويسند.

هوش ميان فردی يا بين فردی به توانايی تشخيص جنبه های 
ظريف رفتــاری افــراد، همچنين شــناخت و درک نيت ها، 
انگيزه ها و خواســت های ديگران که بــه ارتباط مؤثر با آن ها 
منجر می شــود اشــاره می کند. اين افراد از صحبت کردن با 
ديگران لــذت می برند. به راحتی با ديگــران مذاکره می کنند 
و مهارت رهبــری دارند. در بســياری از فعاليت هــا توانايی 
برنامه ريزی دارند و می توانند مثل يک بازيکن به صورت تيمی 

عمل کنند.
دوســتان زيادی دارند و در فعاليت هــای اجتماعی زيادی 
شــرکت می کننــد. بــا ارتباط برقــرار کردن و شــرکت در 
محيط های گروهی و همــکاری بهتر ياد می گيرند. با ديگران 
همکاری می کنند و به خلق وخوی ايشــان پاســخ می دهند. 
بازخورد سازنده را می پذيرند و برمبنای آن عمل می کنند. در 
مواجهه با موقعيت ها، تا حد امکان اعتمادبه نفس خوبی دارند. 
اين افــراد تالش می کنند امور را از ديــدگاه ديگران ببينند، 
به اين منظور کــه بفهمند افراد چگونه فکر می کنند و چطور 
احساس می کنند. آن ها توانايی زيادی برای درک احساسات، 
مقاصد و هيجان ها دارند. ســعی می کنند صلح و آرامش را در 
محيط های گروهی برقرار کنند و همکاری گروهی را تشــويق 
کنند. از زبان کالمی (صحبت) و غيرکالمی (تماس چشمی و 
ادا و اطوار) برای برقراری ارتباط با ديگران استفاده می کنند.

از ويژگی های اين افراد اســتفاده از روش هايی برای کمک و 
حل مشــکالت ديگران و درک نشانه های شخصيتی و تشويق 
و اثرگذاری بر افراد، برای رفتن به ســوی يک هدف مشخص 
است. مشــاهدة امور از ديدگاه ديگران، کوشش برای همدلی 
و درک احساســات، هيجان ها و ُخلق های ديگران،  تشخيص 
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مقاصــد و اميــال آن ها، و مشــاوره و همکاری بــا گروه های 
گوناگون از ديگر ويژگی های اين افراد است.

معلم به طور خاص با طراحــی فعاليت های گروهی می تواند 
به اين دانش آموزان کمک شــايانی کند. گفتنی است در اين 
خصــوص معموًال بدفهمی صورت می گيرد؛ گروهی از معلمان 
تصــور می کنند به صرف کنار هم قرار دادن چند دانش آموز و 
مشخص کردن فعاليتی مشترک، الزامًا يادگيری مشارکتی با 
تمامی فايده هايش عايد ايشان می شود. از اين رو، برخی آفت ها 
از جمله حاشــيه روی درگروه يا سواری مفت گرفتن برخی از 
اعضای گروه شکل می گيرد. بنابراين، الزم است مالحظات اين 
امر مورد توجه قرار گيرد. مالحظاتی که در هشــت يادداشت 
نگارنده با عنوان يادگيری تعاملی در شــماره های رشد معلم 
ســال ٩٦ به چاپ رسيد و مجموعة  آن را می توانيد با استفاده 

از QR Code٥ زير دانلود کنيد.

 غالبًا درکالس پرحرف هستند و بدون خجالت نظراتشان 
را در جمع مطرح می کنند.

 خوش کالمی يکی از وجوه مشــترک ايشــان با بچه های 
دارای هوش کالمی است.

 در حيــاط مدرســه به راحتــی بــا بچه هــا، از جمله با 
دانش آموزان پايه های باالتر، ارتباط برقرار می کنند.

 چون اعتماد به نفس بااليی دارند، اگر وارد مدرسة جديدی 
شوند،  زود با بچه های آن مدرسه دوست می شوند.

 با رانندة سرويس خود زود رفيق می شوند و با او مثل يک 
بزرگ سال گفت وگو می کنند.

 برخالف برخی بچه ها که فقط در حد نياز با معلم مکالمه 
می کنند، ايشــان معموًال دوســت دارند در ساعت های تفريح 

کنار معلم بمانند و با او صحبت کنند.
 برای انتخاب نمايندگی کالس زودتر داوطلب می شوند.

 در درگيری های بين بچه هــا در بازی هايی مانند فوتبال 
زود وارد می شوند و به حل و فصل دوستانة آن ميل دارند.

 هنگامی که يک دانش آموز در مدرسه صدمه می بيند،  زود 
به سمت او می روند و ضمن نشاندن او يا زدودن خاک از لباس 
او، بــا وی هم دردی می کنند و او را به دفتر يا اتاق بهداشــت 

مدرسه می رسانند.

 در ســرويس های مدرســه مثل مينی بوس، نشستن در 
مرکزيت بچه ها را نسبت به نشستن در گوشه ترجيح می دهند.

 هنگامی که در سطح مدرسه مشکلی جدی پيش می آيد 
و کار از حيطة اختيار معلم خارج اســت، داوطلب مراجعه به 
مدير و طرح گزارش يا شکايت از طرف دوستان خود هستند.

 در بحث هــای گروهِی دانش آموزی معموًال مديريت گروه 
را در دست می گيرند.

 از آنجا که بهتر اســت قسمتی از فرايند تدريس به شکل 
گروهی باشــد، به اين بچه ها نقــش پررنگ تری در گروه داده 

شود تا گروه را مديريت کنند.
 در صورتــی که بيــن دانش آموزان اختالفــی پيش آيد، 
برای ميانجيگری يا مصالحه بين بچه ها به ايشــان آموزش و 

مسئوليت بدهيم.
 می توانند در مدرســه کمک ناظم يا ياور ناظم باشــند و 

به خصوص بين بچه های کوچک تر نظامت کنند.
 در واحد بهداشــت مدرســه ياور و کمک کار مســئول 

بهداشت باشند.
 در توزيع کاربرگ ها بين دانش آموزان نقش داشته باشند.

 در مراســم عمومی مدرســه و تجمعات دانش آموزی در 
سالن يا آمفی تئاتر مدرسه، از ايشــان به عنوان مجری برنامه  

استفاده شود.
 در مراســمی که از بيرون مدرسه مهمان دعوت می شود، 
مثل نمايشگاه ها و جلسات ارائة کار دانش آموزی، از اين قبيل 
بچه ها برای خوشامدگويی و راهنمايی مهمانان استفاده شود.

 در ساعات تفريح، با آموزش های قبلی و دادن روپوش های 
مخصوص، از اين گونه بچه ها برای تخلية کالس استفاده شود.

بــا توجه به توضيحاتی که دربارة هر دو هوش درون فردی و 
ميان فردی داده شد، بهتر است در فرايند آموزش شرايطی را 
مهيا کنيم که همــة دانش آموزان خصوصيات و مقتضيات هر 
هــوش را به طور هم زمان ياد بگيرند. زيرا در شــرايط طبيعی 
در موقعيت هايی قرار خواهند داشــت که به ســرعت نيازمند 
تغيير موقعيت خود از هوش درون فردی به هوش ميان فردی 
و برعکس خواهند بود. مهم است دانش آموزان توانايی برقراری 
ارتبــاط ميان فردی، کار مشــارکتی و مبتنی بــر همکاری با 
ديگران را داشــته باشــند. البته بايد اين توانايی را نيز داشته 
باشــند که در برخی موارد به تنهايی و مســتقل کار خود را 

پيش ببرند.

پی نوشت ها
1. Daniel Goleman
2. Emotional intelligence
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هوش طبيعت گرا١ بر مهارت شناخت و طبقه بندی گونه های 
گياهــان و جانوران و محيط فردی ناظر اســت. بر اين مبنا، 
در نظام برنامه ريزی درسی، فرصت ها و تجربه های يادگيری 
مرتبط بايد زمينة آ شــنايی و درگيری عميق دانش آموزان با 
مظاهر و ابعاد گوناگــون طبيعت را فراهم کنند. لذا طراحی 
فعاليت هــا و فرصت های يادگيری ماننــد رفتن به طبيعت، 
ارتبــاط با حيوانــات اهلی، کاربرد ذره بين و ميکروســکوپ 
و تلســکوپ برای تشــخيص عناصر پديد ه هــا، طبقه بندی 
گونه هــای گياهــان و حيوانــات، نمايش فيلــم از طبيعت، 
عکاســی و فيلم برداری از طبيعت، توجه بــه نقاط افتراق و 
اشتراک در طبيعت اطراف، مشــاهده و دقت در پديده های 
طبيعی مثل درياچه و آ ســمان و کوه و جنگل و کوير و دريا، 
پياده روی در طبيعت، باغبانی کردن، آوردن حيوانات خانگی 
به کالس، ايجاد ايســتگاه هواشناســی در کالس يا مدرسه، 
می تواند در رشد و شــکوفايی هوش طبيعت شناسانه بسيار 

مؤثر واقع شود.

 از کودکی به بازی در باغچه يا به اصطالح خاک بازی عالقه 
و ميل دارند.

 در نقاشی ها بيشتر کوه، درخت، حيوانات و منظره را ترسيم 
می کنند.

 کتاب ها و قصه هايی را که در آن ها شخصيت های داستان ها 
حيوانات هســتند يا اتفاقات داســتان در جنگل و کوه باشد، 

بيشتر دوست دارند.
 وقتی از ايشــان بپرسند در آينده دوســت داری چه کاره 
شوی، بيشتر مشــاغلی را که با طبيعت و حيوانات و گياهان 

سر و کار دارند اعالم می کنند.
 عالقه مندند مدت زمان زيادی کنار پنجرة ماشين يا اتوبوس 

و هواپيما بنشينند و منظرة بيرون را تماشا کنند.
 در کالس های مدرسه دوست دارند کنار پنجره بنشينند تا 

بتوانند بيرون را تماشا کنند.
 برنامه ها يا فيلم های مســتند طبيعی مثل راز بقا و زندگی 

حيوانات و جانوران را با عالقه دنبال می کنند.
 روشن کردن آتش را دوست دارند و انجام آن در پيک نيک ها 

يا فضاهای آزاد يکی از سرگرمی ها و عالقه های آن هاست.
 درس هايی از فارســی، علوم و مطالعات اجتماعی را که در 
مورد طبيعت اســت، از ساير درس ها بيشــتر دوست دارند و 

تکاليف آن ها را با انگيزة بيشتر انجام می دهند.
 در انتخاب اســباب بازی، حيوانات در اولويت انتخاب ايشان 

است.

 بهتر است برای دلپذير کردن بيشتر مدرسه و فضای کالس 
برای همه و به ويژه ايشــان، تعــدادی گلدان و گياه در کالس 
قرار داد و مسئوليت آبياری و نگهداری از آن ها را به اين بچه ها 

سپرد. قطعًا با عالقه اين مسئوليت را انجام خواهند داد.
 زدن برچسب شناسنامه و معرفی انواع گياهان و گلدان های 
موجود در مدرسه (اسم علمی، اسم محلی و روش های تکثير) 

برای ايشان بسيار قابل توجه و مفيد خواهد بود.
 وجود قفس پرندگان در حياط يا وجود آکواريوم در مدرسه، 
اين دانش آموزان را به خود جلب می کند و فضای مدرســه را 

دلنشين تر خواهد کرد.
 با شناســايی اين بچه ها، پــس از دادن آموزش های الزم، 

می توان مسئوليت غذا دادن به جانوران را به ايشان سپرد.
 بــا توجه به زندگی هــای آپارتمانی و امــکان کمتر تجربة 
نگهداری حيوانــات در منزل، در صورت امــکان، نمونه هايی 
از انــواع جانوران و پرندگان را از مراکزی مثل پرنده فروشــی 

گگوگگگگگگگگوگوگوگونهنهنهنهنهنهههههااهاهاهاهایییییییییییییی دندندندندندندندیییییی ههقهقهقهقهقهقهببببببببب ططبطبطبطبطب وووووو ننشننننششنشنشنشنشنااخاخاخاخاخاخاخاختتتتتتتت هههمهمهمهمهمهمهمهااااارارارارارارارتتتتتتتتتتتت بببببب ب برررررر اارارارارارا١١١١١١ يببببييييبيبيببيبيبيبيييبيبيبيعتعتعتتعتعتعتگگگگگگگگگ ططططططط ط ط ط شووشوشوشوشوشوشوشوش ههههههههه
مبمببمبمبمبمبنانانننانانانانانننانانانانانا،،،،، يايياياينننننننننن ب ب ب بببرررررر سسسسسسسسسسسسسااساساساساســــــــــــتت.ت.ت.ت.ت. ظظاظاظاظاظاظاظرررر یدددیدیدیدیدییدی ن ن ن ن ن فرفرفرفرفرفرفرفرفرفرفر ييححححححيحيحيحيحيحيططططططططططط م مممممم م م م و وو و وو و نناناناناناننانان جججججججج ج ج جاناننناننانانانانانانانووورورورورورورورورور وووو و ووو و وو و و و نننانننانننننانانانانانانان هاهاههاههاهاههاهاهااهاهاهاهاهاهاهــــــــ ييگيگيگيگيگيگگيگيگيگگيگيگگيگگيگيگيگيگي
رريريريريريريریییییییییییی گدگگدگگگدگگگگگدگدگدگگدگدگدگدگدگدگ يييياياياياياياااياياييايايايايا رررررجررجررررجرجرجرجرجرجرجرجربهبههههبهبهبهبههاههااااااهاهاهاهااییییییی تتتتتتت وووووو تصتصتصتصتصتصتصتههاهااهاهاهاهاها فرفرفرفرفرفرفر یییییییییییسسیسیسسیسیسیسیسی،،،،،، رردددردردردردردردردردر هههمهمهمهمهمهمهمهرررررررريزززيزييزيزيزيزيزيزيزيزيززيزيزيزيزيزيزيزییییییییییییی ربربببربربربرنانااانانانانانا دردردردردردردر نن نننننننن نظظظظاظاظااظظاظاظاظاظاممممم
ببببب ب ب ب ب ب بباااااااااا نننننننننانانانانانان زززوزوززوزوزوزوز مآآمآمآآمآممآمآم شششنشنشنشنشنشنشنشنش دددادادادادادا ييميميمميميميميميميقققققققق ییییییریریریریرییریریریریریریری عع ع عع ع ع ع ع يييييييگگيگيگيگيگيي دردردردردردر ووووو آآآآآآآآآآآ آآ آآ آ آششـششـششـشـشـشـشــنـنـننـنـنـنـنـنايااييايايیییی ةةةةنةنةةنةنةنة ييييميميميميميميمي ز زززز ز ز زز دديديديديديديد ابااباباباباااااااباااابابابا رمرمرممرمرمرتتتببببتبتبتبتبتبتبتبببتتبتبتبططططططططططططططططططططططططططط
رطرطرطرطرطرطرطرطرطراحححححاححاحاحاحاحییییییییییی ذذذذلذلذلذلذلذلذاااااا دددندندندندندند.  نکنکنکنکنکنکنکن فرفرفرفرفرفرفرفراهاههاهاهاهاهاهممممممم تتتتعتعتعتعتعت رر ر ر رااااا يبيبيبيبيبي ط ط ط ط ط ط ننونونونونون گگگاگاگاگاگاگــــــ گگگگگگگ گ گگوووووونونونون عببعبعبعادادادادادداداد رهههرهرههرهرهر وو و و و و ااا اا ا اظاظظظظظظظاظا ممممم
تعتعتععتعتعتعتعتعت،،،،،،،،،، ططط طط طططططط ططططط ط طبيبيببيبيبيبيبي بببببببهبههبهبهبهبهبه تتتفتتتفتتتفتفتفتفتفتفتننننننننننننننننننن رررر ر ر ر ر ممم م م م م مااانانانااناناناننـنـنـنـنـنـنـنــدـدـدـدـد ييييييييادادداااداداداددادگگيگگگيگيگيگيگيگيگيگيگيرییریریریریریریری یییایاایایایایایایای تصصصتتصتصصتصتتتتصتصتتصتصتصتصتههههههههههههههههههههه فرفرفرفرفرفر وووووو ـــــــــــــــــــــاااااااا فعفعفعفعفعاالالاااالالالالالالااللاليتيتيتيتتيتهههههه
رککرکرکرکرکرکرکرکروسسوسوسوسوسوسوســـــــــــــککوکوککوکوکوکوکوکوکوپپپپپپپپپپپپپ يمممميميمميمميميميمي وووووو ذذ ذ ذ ذرررررهرهرهرهرهببيبيبيبيبيبيبيبيبيننننننننننن دردردردردردردرد ککاکککاکاکاکاربربربرربرببرب ییییلیلیلیلیلیلیلیلی،،،،،، هاههاهاهاهاههاهاهاه يحيييحييحيحيحيحيحيحيووواووواوواواواوواوانـننــنننـنـنـنــااااااااااااااااـاـاـاـاـاتتتتتتتتتتتتت ب ب ب ب بااااا بتبتببتبتبـــــــاطاطاططاط ارارارارارار
هقهقههقهقهقهقهقهقهقهقهبببببببببببننننندنندندندندندندندندییییییییی طططططبطبطبطبطبطبطبطبطب ههههههههـههـهـهـهـــاااـاـاـاـاـاـا،،، پپپپدپدپدپدپدپدييديديديديدي عنعنعنعناصاصاصاصاصررررررررررر شتشتششتشتشتشــــــــــخخيخخيخخيخيخيخيصصصصصصصصصصصصصصصص بببببببببببرررراررراییییییییی ککـکـکـکـکـکـکـکـکووووپپپوپوپوپوپ تتلللتللللتلتلتلسسسسـسـسـسـسـ ووووو
ططططططط ططط ط طببيبيبيبيبيعتعتعتعتعتعتتععتعتعتعتعتعتعتعت،،، زززازاازازازازاز ــــــــــممممم لللليليليليل فففف فففف ف ف ف ششششيشيشيشيشيشيش حيحيحيحيحيحيحيحيواواواواواوانـنـننـنـنــاـاـاـاـاـاـاتتتتتت،تت،ت، نن ن نن نماماماماماماماماما ووووو یایایاییایایایای گگ گ گگيياييايااياااياياياهـهـهـهـهـهـهـهـهـهــاـاـاـاـااـاـانننننننن ههنهنهنهنهنهنهنهههههـــــــــــــ گگگگگوگگوگوگوگو
وووووووو اااااافتفتفتفتفتراراراراراققققققققققق طططططاطاطاطاطاط نقنقنقنق بب ببببب بببــــــــهههه ووووتوتوتوتوججهجهجهجه تعتعتعتعتعتعت،، ططططط ططططط ططططططط ط ط طبببببيبيبيبي زازازازاز ممممممممملململلململململململمببببببببرردردردردرددردردردارارارارارارییییییییی ففففففففيفيفيفيفي ووووووووو ساساساساســــییییییی عککعکعکعکعکعکعک
ااهاهااهاهاهاهاهاهاییییییییییییی ييديديديديديديديددهدهدهدهدهدهدده پپپ پپ پ پ پ رررردردددردردرردردرددردددردردردردردردر ددقققدقدقدقدقدقدقدقدقتتتتتتت وووووووووووووووو ممممممممممممم مممم مششششششششششششـشـشـشـشــاـاـاـاههدهدهددهدهددههدهدهددهدهههههههه طططططاططاطاطاطررارارارراراراراراف،ف،ف،ف،ف،ف،ف ططبطبطبطبطبطبطبيعييعيعيعيعتتتت دد د درررررررررررر ککککککاکاکاک رترترتتتتتتتتتتتتترتر شششششششششششششششاش
رردردرددرددردردردردردردردرردرررييييييياياايياياياياياياياايايا،،،،،، وووووووووووووووووووووو ک کککک ک کووووووووووويويويويويويرررررررر ووووووو و و و لللگلگگگلگلگللگلگلگلگلگلگللگلگلگلگلگلگلگلگلگل ننننننجننجنجنجنجنجنجنجنجنجنجن وووووووووووووووو ککککوکککوکوکوکوککوکوکوکوکوکوههههههههههههههه ووووووووووووووووو آآآ آآآآآ آآآسسسسسسسسسسســـــــــــــــــممممممماماماماماننننننننننننننننن و و و و و ددددددردردردردرياياياياياچههههههههههچهچهچهچهچهچهچههه ثثثثثمثمثثثمثمثمثمثمثمثمثللللللللللل طططططططططططططططبطبطبطبطبيعيعييعيعیییییییییییی
خخخاخااخاخخاخاخاخخاخاخاخاخاخاخاخانگننگنگنگنگنگگگنگنگگنگنگنگنگنگنگیییییییییییی يحيحيحيححيحيحيحيحيحيحيححيحيحيووووواواواووواواوواواواواواواننانناانانااناااااانانناناناناناناناتتتتتتتتتتتت ووووآوآوآوآوآآوآآوآوآوآوآوآوآوآوآوآورردردردردردردردردردردردردردردردردردردردنننننننننننننننننننن رکررکرکررکرکرکرکرکرکرکرکرکرکرکککرکردندندندندندندندندندندندندندندندندندنندندن،،،،،،،،، بغبغبغبغبغبغبغبغبغبغباااننننانناانانانانانانیییییییییییییییی بببباببابببابابابابابا يييييبييييبببيبيبيبيبيبيبيعععععععتعتعتعت،،،،،، ططططططططططط طط رردردردردردرددرددردردردردردر ووووووووروروروروروروروییییییییییییییییی پپپپپپپپپپپپپپپپپييييييايايايايايياياياياياياياياياياددهددهدهده
يييييييايااييايايايايايايايايايايا م م مم م م ممدردردردددردردردردردردردردردردرسههسهسهسهسهسهسهسهسهسه،،،،، کالکالکالکالکالکالکالکالکالکالالکالکالکالکالکالکالالکالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس دددددد د ددد د ددد دررررررر یییییـیـیـیــیـیـیـیـیـی ششششششاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاششنانناناناناننانانااناناناناناناناسسسسسسـسـسـسـ وهوهههوهوههوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو ــتتـتـتـتتـتـتـتـتـتـتـتگگگاگاگاگاگاگگاگاگاهههههههههههه ييايييااايايايايايياياييايايايايسسـســــسـسسـسـسـسسسـسـسـس اياااايااايياييايايايايايايايجاجاجااااججاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاددددددددددددددددد سالالسالسالالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسسالس،،،،،،، ککک ک کک هههههبههههبهبهبهبه
رررررر بسسسسسبسسبسبسبسبسبسبسييايااايايااياااايايايايايااياياي سسسساساساااساسااساساساساساساسسااننناناناناننانانهههههههه نششنششنننششنششنشنشنشنشنشن طططط ططططططططططط ط طط طببيبيبيببيبيبيبيبيبيبيبيبييبيعتتعتعتعتعتتعتعتعتعتتعتعتعتعتعتتعتعتعت یيییييیيیيیيیيیيیيیيیيیی هه ههه هووشوشوشششوشوشوشوششوششوششوشوش اااففافافافافا ــــــــکککووکووکوککوککوکوکوکوکوکو وووووووووووو شش شششششششششش ش شش شش ررررررررررررررشدششششدشدشددشدششدشدشدشدشدشدشدشدششدشدشد ددردردردرردردردردردردردردردردردر ناااناناناندددددددد ییییییمییمیمیمیمیتوتوتوتتوتوتتوتوتوتوتوتوتوتوتوتو

.دددددددددد.د.د.د.دد شششششششششوشوشوشوشوشوشو ووووووووووووووااقااقاقاقاقاقااقاقاقاقععععععع ؤؤؤؤؤمؤؤمؤمؤمؤمؤمؤمؤمؤثرثرثررثثرثرثر

ع عع ع عالالالالقالقالقالقهه یییزیزییییییییزیزیزییییی خخخخخخخخ خخخخخخ خ خااکاکاککاکاکبااااااااااااابابابااااا ححالحالحالحالحالحالح طططصصطصطصط ببهبهبه ااا غغاغاغاغاغاغچچچچچچهچهچهچههچهچچهچههچهچه ي ياا ب ب ب دردررردر ب بببازازازازازیییییی ببهبهبهبه ککوککوکوکککککککودکدکدکدکدکیییی اااازززززززززز
ادادادارنرنرننرنددد.ددد. ييييميميميميميميميميللللللللللللل ووووو

ترترترترسسسسيسسسييسيسسيسسيسيمممممم ر ر رااا م مم ممنظنظنظنظظظنظنظرررهرهره وو و وو تتاتتتاتات ککوکوکککوکوه، د د دد درخرخرخرخرخت،ت،ت، ححح حيويويويوووااانان يييبيبيبيشتشتشتشتشتشترررر ننن نقاققاشیشیششیشیشیههههههههههههاا رردررردردردر
نننننننننننننننننننددددد.دددددد. میممممیمیککک

دادداداداداداداداسسسسسستستستستستستاانانانانهههههاااا صخصخصصصصصخصصصخصخصخصصصييتيتتيتتتتتيتيتييتيتيتيتيتهههاهاهاههاهاهاهاههاهاهاهاهاهایییی ششش ش ش ش ش ش ااهاهاهاهها نننآآننننننآنآنآنآنآن د دد دد ددد درررر ککههکهکهکهکهکککهکهکهکه ر ر راااا وو وووو و و ق قق ق ق قصصصصهصهصههاهاهاااهااهاايیيی اهااااهاهاهاهاا ککتککتتککتتتککتکتکتکتکتکتکتکتاااباااباباباباب
ددددددشدشدشدشدشدشد،،، ببابببااابباباباببابابا وووووکوکوکووکوکوهههههههه وووووووو ججج جج ججججججج جج جننگگگگگگگگگگنگنگنگنگلللللللل ددددددردردددردرددردرردر ـــــــــتتاتاتاتتاتاتاتاتاتاننننننننن دد د دااساسساساس تاتتتاتاتاتاتاتات قاققاقق ااا اا ا ا اتتتفتفتفتفتف ياياياياايايايا ننتتنتنتنتنتنتندددددد هههســــــــــــــ حيحيحيحيحيحيووواواواواواواانانانانانانانناناناتتتتتتت

ددااداادددااداداددااددادادادارنررنررنرنرننرنرند.دد..دد..د.د. شششششيششششيشيششيشيشيشيششيششترترترترترترر د د دد دد دد دوسوسوسسوسوسوسوسوسوستتتتتتتتت ببببب
کککککک ککک ککک کااااارااراررارارههههههههههه چچچچهچهچهچهچه د د د دد داراراراراریییییی ودوددددددددودودوسـسسـسـسـســتـتـتـتـتـتـتـتـت آيآيآيآيآيآييآيآينددندندندندندندندهههههههه پبپبپپبپپببپبپبپبپبپبپرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسنندندندند د درررررررر ايايايايياياايايايشـشـشششـشـشـشـشـشـشــــاـاااـاـاـانننننننننن اا ا ا ا اززززززززززززز ییتیتی ووقوقووقوقوقوق
ووووو گگگگ گ گ گگ گ گ گياياياياياياياياياهاهاهاههاهاهاننننننننن تتاتاتاتاتاتاتاتاتاتات ناانناناناننن ححح ححييووييويويويويو ووووو و و و تتتتعتتتعتعتعتعتعت يببيبييبي ط ط ط طط ط ط ط بببابابابابابا ککک ککهههههههه رررارارارارا اااـااـاغغلغللغلغلغلغلغلغلیییییی ممم م م م مششـشـشششـشـشـشـ شيششيشيشيشيشيشيشيشترترترترترترترترترتر ششوشوششوشوشوششوشوشوشوشوشوشوشوی،یی،ی،ی،ی،یی،ی، ب ب ب ب ب

مییمیمیمیمیممیمیمیمیککککککککنننننننننننننننند.د.د.د.د.د. د دد د د دارراراارارارارندندندندندندندندد ا اااااععالالعالعالعالعالعالعالعالممممممممم ووو و و و ککک کک کک ککااراارارارارارار رسرسرسرسرسرسرسرسر
اااا ااا اتوتوتوتوتوتوتوتوتوبوبوبوبوبوسسسسسسسسسس ياياياياياايايايا مااماماماماماماماشششششيشيشيشيشينننننننننننن رججررجرجرججرجرجرجرجرةةةةةةةةة پنپنپنپنپننپننپن کککک ک ک کناناانانانانانانااررررر زززز ز زيايايايايايايايايادیدییدیدیدیییدی ننننننننننانانانانانانن ززمزمزمزمزمزممزم دممدمدمدمددمدمدتتتتتتتتتت العالالالالعالعالعالعالقهقهققققهقهقهقهمممنمنمممنمنمندددنددندندندنددددددد

ککککککک ک کنننننننننننننننننننندد.د.د.د. تتتتت تتت تممممماماماماماشااشاشاشاشاشا رااارارارارارا ووورروروروروروروروننننننننننن بيبيبيبييبيبيبيبيبيبي منمنمنمنمنظظظظرظظظرظرظرظرظرةةةةةةةةةة ووووووووو نننننننننننننننننننننننددددددددددد نبنننننبننبننبننبنبنبنبنششششششششششششششيشيشيشيشيشيشيشيشيشيشي پاپاپاپاپاپاپيميمميميميميمميماااااااااااا ههوهوهوهوهوهوهوهوهو ووووو
تت ت تت تاااااااااا دنددندنندندندند جننجنججنجنجنجررهرهرهرهره ب ب ب بنشنشنشنشنشنشنشينننينينينينينين پ پ پ پ پ پ ررااارااراراارارار ننکنکنکنکنکنکنکن دداداداداداداررنرنرنررنرنرنرندددد ییییییییییایایایایایای مم م م م مددردردردردرسسسسسسسسسههسهسهسهسسهسهسهسهسهسهسه دد د د دوسوسسسسوسوسوستتتتتتتتتتتت سالسسالسالسالسالسالسالسالسالسههههه ردددرددددددردردردردر ک ککک ک ک ک ک ک

ررارارارارا تتتت ت ت ت تمااماماماماماشاششاشششششاشاششششششششااشششاشاشاشا ک کک ککک ک کنننننننننننننند.ددد.د.ددد..د.د.د.د.ددد.د.د. ووروروروروروننننننننننننننننننن ببببيبيبيبيبي نننننننننننددددددد ببتبتببتتبتبتبتبتبتوووووووووووووووواواواواوا
ننننننزنزنزنزنزنزنزننزنزنددددددددددگدگدگدگدگدگدگیییییییی ووووووووو بقببقبقبقبقبقبقبقبقبقبقااااا ارارارارارارارارارارازززززززززززز مثمثثثمثثمثممثمثمثمثمثلللللللللللل ططبططططبطبطبطبطبطبييييععععععيعععععيعيعيعيعيعيعيعيعيعيعیییییییییییییییییییی سمسسسمسمسمسمسمسمســــــــــــــتتتنتنتننتندددددددددددددد ململلململللململململمهههاههاههاهاهاهاهاییییییییییییییی يييييفيفيفيفيفيفيفي ي ي ي ي ياااااااااااااا برببرببربربربربربرنننانانااننانناناناناناناممهمهمهمهمهمهمهههاههاههاهاها

نننننننننننننننننننننندددد.د.دد.د.د. ییمیمیمیمیمیمییمیمیمیکککککککککککک ندندندندندندنبابابااابابابالللللللللللللللللل عععع ععع عالالالالقالقالقالقالقالقههههههه بباباابابابابابا رررر ر ررراااااااااااا رررررورورورورورانانانانانانانانانانان جججججج ج جج ج جااناناانانانان و وو ووو ححححححححيويوييوييووويويويويويويويواناناانانناناناناتتتتاتاتاتاتاتتاتاتات
کيکييککيکيکيکيکيکهههههههههاااااااااا پپپپپپپ پ پ پيکيکيککککيکيکيکيکيکيکيکيکيکنننننننن دردرددددرددردردر آ آآآآ آ آ آ آ آننننننننن ججنجنجنججنجنججنجنجااامااماااماامامامامام وو وو و و ا اااا ا رارارارارارارارارارارندندندندندندند د دد د د د تستتستستسستستستستستستستتستستستستستست وودودودودودودودودودودودو شتشتشتشتشتشتشتشتشتشتش ررر ررر رر ر راااااااا ررکررکرکرکرکرکرکرکرکرکرکرکردندنددندنددندندندندندندندندنندندندندن آ آآ آ آ آ شوشوشوشوشوشوششوشوشوشوشوشننننننننننن ررررررر

آنآنآنآنآنآننآنآنآنآنههههههههههههههههااساساساسااسساساساساستتتتتت.تت.ت.ت.ت.ت. اهااهاهاهاهاهاهایییییییییی ههههههههققققهقهقهقهقهقهقه العالالعالعالعالعالعالعالعالعال ووووووووووو ییییمیمیمیمیمیمیمیمیههههاااااااااا سرسرسرسسسرسرسرسرسرسرگگگگگرگرگرگرگرگر ييي ي ي ي يي يکیکیکیکیکیککیکیکی ااا ا اا ازززززززز دداداداداداد آآآزآآزآآزآزآزآزآز ففف فففف ف فضاضاضضاضاضاضضاضاضاضاههاهاهاهاهاهاهاهایییییییییی ييايااياياياياا
کککککککهککهکهککهکهکهکهکه ددد د د دررررررررر رر ر رر ر رررراااااااااا ییعیعیعیعیعیعی اامامااامااماماماماماما ا اا ا اجججتتجتتجتجتجتجتجتجتجت تتتتتتاتتاتتتاتتاتاتاتاتاتات وو و و و و و م م م م مطاطاطاطاطاطاطاطالعلعلعلعلللعلللعلع عععلعلعلعلعلعلعلومممممموموموموموم یییــیـیـیـیـیـی،،،، فف ف ف ف فارارارارارارسسـسـسـسـسـسـسـسـسـ زازازازازازازاز ياايايايايايايیییییی سسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسههههههههههه ددددددد
ووووووو ددادادادادارنرنرنرنرررنرنرنددددددددددد ددد د د دووسسسوسوسوسوسوستتتتتت ـــــــــترترتررترترترترترترترترترترترترترترترتر بببببببب بب ب ب ب بيشششيشيشيشيشيش سرسسرسسرسرسرسرسرسرسههاهاهاهاها دددددد ددد د د ريررررريرررريريريريريريرير اساساساساساساساسا ا اا ا ا ازززززززز ،ت،تتتتت،ت،ت، ااسااساساساســــــــــــــــ ططبطططبطبطبطبطبيعيعيعيعيعيعيعيعتتتتتتت روووررورووروروروردددددددددد مممممممم

..ددد.د.د.د.ددد.دد. ییمیمیمیمیمیمیدددددهنهننهنهنهن نننننانانانانانجاجاجاجججاجاجاجاجاجاممممممممممم ببيبيبيببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيششتشتششتشتشتشتشتشتشترررررررررر زيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزةةةةةةةة ببببابابابابابا ااا ااننگنگنگنگنگنگنگنگگنگ رررر ر ر ر راااااااااااااااا آنآنآنآنآنآنآنآنههههههههههههههاههاهاهاهاهاهااها تتتتتتتتتککککاکاکاکاکاکاکاکاللليلليليليليففففففففففف
اايايايايايايايشااشاشاشاشاشاشاشانننننننننننننننن تتتتنتنتتنتنتنتخخاخاخاخاخاخاببببببببببببببب ا ا اا ا وولولولوللولولولولولوييتتتيتتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ووووواواوواووواواواواو د د دد د درررررررر تاتتاتتاتاتاتاتات حح حححح ح حيويويويوويويويواانانانانان ،یی،ی،ی،ی،ی،ی،ی، زازازازازازازازاز ببببببابابابابابببببببببب ببـبـبـبـبـبـب ختختختختختختختختختخاباباباباباباباباباب اااا ا اا ا اسـسـسـسـسـسـ ناناناننان دددددررررر

سسساساستتتتت.ت.ت.ت.ت.

الکالالککالکالکالکالکالسسسسسسسس فف ف ف ف فضاضضضاضضاضاضاضاضایییییییییییییی و و و و و ررردردردردردردرددردردردردددردردرسسهسههسهسهسهسهسهسهسهسهسهسهسهسهسهسههسه مم م م مممم مممم رترترتررترترترترترتر ببب بب ب ب بيييشيششششششششيشيشيشيشيشيشيشيشيشيششيشيشيشيشيششيش رکرکرکرککککرککرککرکرککرکرکرکرکرکرکرکرکرکرددندندنددندندندندندندن د دددد دد دد ددللپلپلپلپلپلپلپلپلپلپذذذيذيذذذذذذذيذذذذيذذذيذيذيذذيذيرررررررررررررررر ییییییییییایییییییایایایایی بررربربربربربربر سسااسااساسااساساساساساستتتتتتتتتتتتتتتتت ببببببهتهتتتتتتتتهتهتهتهتهتتهترررررررر
الککالکالکالکالکالسسسسسسسسسسس ددد د د دددد درررررررررر هاهاااهاهاهاه گيگييگيگييگيگيگيگيگيگيگيگيگيگي وووووووو لگلگلگلگلگلگلگلگللگلگلگلگگگلگلگگلگلگلگلگلدددادادادادادادادادانننننننننننننننننننن ددـدددـددـددـدـدـدـدـدددـداادادادادادادادییییییییی ااااـااـااـاـاـاااـاـاـاـاااـانننن،ن،نننننننن،ن،ن،ن،ن،ن،ن، ت ت ت تتتتت تت تتت تتتععـععععـعـعـعـعـ ااياياياياايايايايييششـششششششششـششـشـششـشـشـشـشـشـشششـشـ ژژژژژژژيژيژيژيژيژيژههههههههههههه بهبهبهبهبهوووووو ووووووو همهمهمهمهمههههه بببببببببببررررارررررراراررراراراییییییییی
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به امانت بگيريد تا دانش آموزان، ضمن مشــاهدة حيوانات از 
نزديک، امکان لمس و نوازش آن ها را نيز پيدا کنند.

 مربيان هنر حتمًا از سوژه های طبيعی مثل ماهی ها، گياهان 
و حيوانات، از جمله با استفاده از آکواريوم مدرسه و نقاشی از 
آن يا از گلدان های موجود در کالس، در طرح درس هايشــان 

استفاده کنند.
 در برنامه هــای اردويــی يا بازديد هــای علمی، از 
مراکزی که به نوعی با طبيعت سروکار دارند، غفلت 
نشــود؛ مکان هايی مثل باغ وحش، موزة جانوران 
تاکسيدرمی و مراکز پرورش يا بازارهای فروش 
گل و گياه. الزم اســت در ايــن برنامه ها به 
هوشمندان طبيعت گرا مسئوليت هايی داده 

شود تا به بالندگی ايشان بيفزايد.
 تشــويق ايشــان در درس هايــی مثل علوم 
برای درســت کردن انواع کلکسيون حشرات، 
گياهــان، برگ ها، دانه ها و نصــب يا قراردادن 
آن ها در گوشــه ای از کالس يا روی تابلوها با 
نام خودشان، ضمن تزئين کالس، بر انگيزه های 

ايشان خواهد افزود.
 در مســائل رياضی، سؤاالت فارسی، موضوعات انشا و غيره، 
همواره بايد مثال هايی از طبيعت در نظر گرفت تا توجه ايشان 

بيشتر جلب شود.
 در امتيازات کالســی و تشويق هايی که برخی آموزگاران با 
ُمهر زدن دفترهای بچه ها يا دادن عکس هايی برای چسباندن 
يا نقاشی در دفتر آن ها انجام می دهند، استفاده از تصويرهای 

حيوانات و گل ها بسيار جذاب خواهد بود!

 اجــازة خاک بازی را با آموزش و مراقبت های بهداشــتی به 
کودک بدهيد. داشتن مقداری ماسه در منزل يا کالس درس 

به عنوان يکی از سرگرمی های ايشان توصيه می شود.
 مســير ســفر را جزئی از ســفر يا اردو بدانيد و با توقف در 
مســير، اجازه دهيد بچه ها به مشــاهدة محيط و ويژگی های 
خــاک و ســنگ ها بپردازند و ضمن گفت وگو با شــما، دامنة 
اطالعاتشــان افزوده شود. همچنين، تشويقشان کنيد و اجازه 
دهيد در ســفر از نمونه های موجود در طبيعت مثل سنگ ها، 
برگ ها و صدف هــا جمع آوری کنند. هرگز همراه داشــتن و 
آوردن نمونه ها به خانه و مدرسه را کاری زائد و مزاحم نخوانيد 

و در درست کردن کلکسيون ها ايشان را ياری دهيد.
 برای تشويق بيشــتر ايشان، قسمتی از طاقچه ها يا طبقات 
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ککککک ک کک ک ک کنننننننننننننننننننددددد.دد.د.د.د.د.د. هددهدهدهدهدهدهدهدهده افففففففافافافافافافافافا تتتتتستستتستستست ااااااا
ااااا ا ا ا اززززززز ــــــــــــــایایایایایایایایایای عع ععع ع ع ععلململلململمیی،،ی،ی،ی،ی،ی،ی،ی،ی، باااباباباباباباباززززدزدزدزدزدزدزدزديديديديديديديديديديدهههههههه ييي ي ي ياااااااا ییییـیـیـیـیـیـیـی ـييـيـيـيـيـيـيـ ودودودودودودودو ررراررارارارارار ربربربربربربربرببربربرناناناناناناناناناناناممهمهممهمهمهمهمههـههـهـههـهـهـهـهــــاـاـاـاــاـاییییییییییییییییییی ددددددددددددررررررررررر
غغغ غ غ غ غ غففلففلفلفلفلفلفلتتتتتتتتت اددادادادارننرنرنرنرنرنرندد،د،د،د،د، سسسسسسسس سسس س س سرورورورروروروروروروروکاکااکاککاکاکاکاکارررررررر بابابابابابابابا طططط ط ط ططططط طببببيبيبييبيبيبيبيبيعتتتعتتعتعتعتعت ننن نننن نوووعووعوعوعوعوعوعوعوعیییییییی ببببهببهبهبهبهبهبهبهبه ک ک کککککک کک کهههههههههههه یزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزی کااککاکاکاکاکاککاکککاکاکاکاک رررمممرمرمرمر
اراراراراننننننننن ونونونونونو ججججاجاجاجاجاجاجاجا مممممم موووززوزوززوزوزوزةةةةةةةةة ب ب ب ب ب ببببب ب باغاغغااغاغااغاغاغووححوحوحوحوحوحوحشششششششش،شششششش،ش،ش،ش،ش،ش،ش،ش، لثلللثلثلثلثلثللثثلثلثلثلثل ممممم م م م م مممکککمکمکمکمکمکمککمکاااانانااناناانانانانانهااهاهاهاهاهاهاهااييیيیييیيیییيیيی نشنشنشنشنشنشنشنشنشنشـــــــــوودودودودودودودودوددود؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ووررورورووروروروششششششششش ففف فف ف ف ف ییایایایایایایایایای بابابابابااباازززازازازازازاررهرهررهرهرهرهرهره ششرشرشرشرشرشرشرشرشرشرش ييي ي يي ياااااااااا وروورورورورورورورورورو پپپپ پ پ پ پپ پ پ زززززززککزککزکزکزکزککزکزکزکزکزکزکزکزکزکز م م م م م م ممرااررارارراراراررارا و ووووووووووووو و و و و یمیییمیمیمیییمیمیمیمیمیمیمی رردردردردردردردردردردر ککککاکاااکاکاککاکاکاکاکاکاکسسسيسيسسيسسييسيسيسيسيسي تتتتتتتت
بب ب بببهههههههههه ررربربربربربربرننانانانانانانانانانامهممهمهمهمهمهمهمهمهههههاهاهاهاهاهاها اييايايايايايايايـــــــــــــــنننننننننننن دددد د د د ددررررررر تتتـتـتـتتـتـتـتت مززززززززززمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزم ا ا ا ااااسسسـسـسـسـسـسـ الالالال الالال ال ال ال ال ال ال ..ههههه.هه.ه.ه.ه.ه. گ گگگ گ گ گ گ گ گ گ گيياياايااياياايايايا ووووووو وو لگلگلگلگلگلللللگلگگلگلگلگل
دادااداددادادادادادادههههه ددد د د د د تييتيتتيتيتيتيتههاهاهاهاهاهاهاهاييیييیيیيیيیيیيیيی م م م م م مسسسئسئسئسئسئولولولولولولولل تتتتتتتتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتگگگگگگگگررررارارارارارارا يبيبيبيبيبيببيبيبيبيبيبي طط طططططط ط ط نننانانانانانانانان ههوهوهووهووهوهووهوهوهوهوهوهوهوشمشمشمشمشمشمشمششمشمشمشمشمندندندندنددندندندند

يايايايايايايددددددددددد.د.د. زفزفزفزفزفزفزفزفزفز بيبيبييبيبيبي يييايايايايايايايايايايششاششاشاششاشاشاشاشانننننننننن گگگدگدگدگگگدگدگدگدگدگدگدگدگدگدگیییییییییییییییی بباباباباااباباباببابابابالنلنلنلنلنلنلنللنلنلنلن بب ب ب ب ب ب ببهههههههههه تاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتا ششششششوشوشوشوشششوشوشوشوشوشوشودددددددددد
ولولولولوللولولولولوولوممممممممممم م م م مم مممممثللثلثللثلثلثلثلثلثل عع ععع ع ع ییـیـیـیـی ــييـيـيـيـيـييـ سرررررررسرسرسرسرسههاهاهاهاهاهاهاها د ددد دد د د د د رردردردردردرددردردردر ييياييييايايايايايايايششششـششـشـشـشـشـشـشــاااااـاـاـاـاــاـاـانننننننننننننن ــــــــــــــــــــوويووويووويوووويوويوويوويويويققققققققققققققققق شتشتشتشتشتشتشتشتشتشتش
تتتتاتتاتاتاتاتات،،،،،،، حححححححححححححششششششششششرشرشرششرشرشرشر نوننونونونننونونون کککلکلکلکلکلکلکسسسيسسسيسيسيسي وونونونونونونونونونوااعاعاعاعاعاعاعاعاعاعاعاع کککک کک ک کرکرکرکرکرکرکرکرکرددندندنندندنندندنندندندندندندن اااااا ا دددددددددرسرسسرسرسرسرسرسرسرسرســـــــــــــــــتتتتتتتتتتت یییاایایایایایایایایایای ربربربربربربربر
قق ققق ق ق ق قراراراراراراررردردردردردردادادددداددادادادادادادنننننننننن ايايايايايا ــــــــبببببب صننصنصنصنصنصنصنصنصنص ووووووووو ههههننهنهنهنهنهنهنهنهنههههههههههههههااااااااا ددددادادادادادادادا ب ب ب ب بب بب ب ب بررگررگرگرگرگرگرگرگرگرگهههاهاهاهاهاها،،،،،،،، ااايايااياياياياياياهههـهـهـهـهـهـهـهـهـــاـاـاـاـاـاـاننن،ن،ن،ن،ن،ن،ن،ن،ن، گگگگگگگگگگگگگ
ببببببببااااا ولوولولولولوهاهااهاهاهاهاها تتتتااباباباب ررررررررررررررررررویویووییویویوویویویویوی ياياياايايايايايا الکالکالککالکالکالکالکالالکالکالکالکالکالکالکالسسسسسسسسسسسسسسسسس اا ا ااا ا ااززززززززززز وگگوگوگوگگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوشششششـشـششـشـشـشـشـشـشـــهـهـههـهـهاایایااایایایای ددددددددددددددرررررررررر ننآنننننآآنآنآنآنآنآنآنآنآنآنهاهاااهههااههههاهاهاهاهاهاهاها
يگييييگگيگيگگيگگگگگگيزهزهززززهزهزهزهزهزهزهزهزههههااهاهاهاهاهاهاهاهاییییییییییی ننننانانانانن ببببب ب ب ب ب ب بررررررررررررررر الالکالککککککالکالکالکالکالکالکالکالکالکالکالکالسسسسسسس،سسس،سسسسسس،سسس،س،س،س،س،س، ييئيئييئيئيئيئيئيئيننننننننننننننننننننن زتزززتزتزتزتزتزتز ضضمضمضضمضمضمضضمضضمضضمضمضمضمضمضمضمضمضمننننننن نناننانااننننناننناناناناناناانانانانانان،،،،،،،،،،،،،،، ووخخخوخوخوخوخوخوخوخوخوخوخوخودشدششدشدشدششدشدشدشدشدش اااااناناناننننانانانانانامممممممممممممممممممممممممم

وووووووووووووزوزوزوزوزووزوزوزوزوزوددددد.دددد.د.د.د. فاافاففاففافاففافافف هاااهاهاهههاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهددددددددددددددددددددد خخخووخوخوخوخوخوخوخوخوخوخوخو يييياياييايايياياياياياياييايايايششاششاشاشاشاشاشاشااشاشاشاشاشاشاشاشاشانننننننننننننننننننننن
غغغغيغغيغيغيغغيغيغيغيغغغيغيغيغيرررررررهررهرررهررههرهرهرهرهره،،،،،،،،،، ووووووو ااا ا ا انشنششنشنشنششششننشنشنشنششششاااااااااااااااااااا تتتتتتتااتتاتاتاتتتتتاتتاتتات ضضضوضوضوضوضوضوضوضوضوووووووعوعوعوعوعوع م م م مم م فففافافاففافافافافففافافافارررسرسرسرسرسرسرسرسرسرسیی،،،،،،ی،،،،،ی،ی،ی،،ی،ی،ی، ؤؤؤؤسؤسؤسؤسؤسؤسؤسسؤسؤسؤسؤسؤسؤسؤسؤؤسؤاااالالااالالالالالاالاالاالاالاالاالاالتتتتتتتتتتتتتت لئلئئلئئلئلللئللئللئلئلئلئللئلئلئلئلئل ر ر ر ر ر ريياييايايايياياياييايايايايااياياياياياياضضیییضیضیضیضییضییضیضیضیضیضیضیضیضیضیضیضیضیضی،،،،،،،، مم مم م م م مسسـسـسـسـسـسـســااـاـاـاـاـاـاـاـا دردرددردردردردرددردرردرردردرددردردردر
اايايياييايايايايايايششششاشششششششششاشاششششاششششاشاشاننننننننننننننننننن تتتتت تتت ت ت توجججججوجوجوجججوجوججججوجوجوجوجههههههه تتتتاتاتاتاتاتاتاتاتا گگگگگگگگگگگگگگ گ گگگگ گ گ گرررررفرفرففرفرفرفرفرفرفرفرفرفررفرفرفتتتتتتتتتتتتت ننننننن نننن ننن ننن ن نظظرظرظظظررظظرظظرظرظظرظرظرظظظرظرظرظرظر ردردردردردردردردردردردردردردردردردردردرردردردر عيععيععيعيععتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ططبطبططططبطبططبططبطبطططبطبطبطبطبطبطبطبطبطب ااااا اااا اااااززززززززز یییيییييیيیيیيیي للالاللللالالللالالالالالالالالالالهههاههاهاهاهاها ثثمممثمثمثمثمثمث يياايايايايايدددددددد ب ب ب ب ب ب مممههمههمهمهمهمهمهمهموووواوواواوواواواواواواواررررررررررهررهرهرهرهرهرهرهره

ششوشوشوشوشوشوشودد.دد.د.د.د. ججججلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلبببببببببببب ببببيبيبيبيبيشششششششتشتششتشتشتشتشتشتششتشتشتشترررررر
بببب بب بااااااااااااااا گگگزگگزگگزگگگزگزگگزگااارااراراراراراراناناناناناناننانان وومومموومومومومو رربرربربربربرخخخخیخیخیخیخیخیخی آآآآ آآ آ آ آآ ک ککک ک کک ککههههههههه یيیيیيییيی قيققيقيققيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقهههاهاهاهاها تت تتتتتتتتتت تتت تشششوشوشوشوشوشو وووو وو و و و کککککککککککالککالکالکالکالکالکالکالسسـسسـسـسـسـســیییـیـیـیـی ااااااااااا ا امتممتمتمتمتمتمتمتمتتمتمتمتمتمتمتتمتمتمتمتمتييييياييايايايايايازازازازازاتتتتتتتتتتتت دردردردردردر
چسچسچسچسچسچسباباابابابابابااباندندندندننندندندندننننننننننن ب ب بب ب برراراارااراراراییییییییییی یيیييیيییيی عععععععع ععکسککککسکسکسکسکسهاهاهاهاها ادداداداددادادادادادادادننددندندنددندن يييييييييااااا ببببببببببببب ب بچچچچهچهچهچهچهچههههاهاهاهاهاهاها ییاییییییاییایایایایایایایایای هههههرهرهرهرهره تتفتفتفتفتفت د دد د د زززززززز زدددددنددنددندندندندنندندندندندندندندن رررررررهرهرهرهرهر ههمممممُُُ
رريريريريريرهااهاهاهاهااهااایییییی اازاززازازازازازاز تتتتت ت تت ت تصصصصصوصوصوصوصوصو دادادادادادادادادهههههه اساساسااساستففتففتفتفتفتف ههدددهدهدهدهدهنندنددندندندندند،،، ییمیممیمیمیمی انناننانانانانججاجاجاجاجاجامممممم ننننآنآنآنآنآنههههههاااااا تفتفتفتفتررررررر دد دد د ددددردردردردردر نقنقنققنقنقنقنقنقنقاشاشاشاشاشاشاشاشاشییییییییییییییییییی ييييااااااااا

بببووبووووبوبوددد!!!!!د!د!!د!!! خوخوخوخوخوخوخوااهاهاهااهاهاهدددددد ججججججججججج ج ج ج جذذذاذذاذاذاذابببببب رراراراارارارار يسسيسيسي گگللگلگلگلگلگلهاهاهاهاها ب ب ببب وووو انانانانانااناناتتتتتتتتتت حححييحححيححيحيحححيحيحيوواوواواواواوا

ب ب بهههه شاششاششاشـــــــــــــتتتتتتیتیتیتیتی یایاایای بب ب بههدهد تبتبتبتههه قققققققاقاقاقاق رررمرمرمر وووووووووووووووو زووزوزززشششششششششششششششششششش آمآم ب ب باااا رارارارا زززازازازیییییی خخخخ خ خ خخ خ خخ خ خاکاکاکاکاکبببب اـااـاـاـاـاـاـاـاـازززةزززةزةزةزةزة اااااااجـجـجـجـجـجـجـجـجـجـ
رررردردردرددردرسسس کالکککککککالکالکالکالکالکالسسسسسسس ي ي ياا نننمنمنزلززلزلزلزلزلزل ماماماماسهسهسهسه د درر ننتنتتتنتنتنتنتنتن مم م مقققدقدقققدققققدققدقدقدقدقدقدقدااررارارییییییییی شششششاشاشاشاشااشاشاشاش دبدبدبدبدبدبدبدبدبدهييهيهيهييهيهيهيهيهيهيدددددد.د.د.د.د. د د د د کککککککککوووودودودودودودودککککککککککک

.دد.د. ووششوشو ییمییمیمی وتوتوتوتوصيصيصيههه ايايايايشاشاشاشاننننننننن یییییمیمیمیمیههاهاههههاهاهاهاییییییییی ررسرسرسرسرسرسرسرسرسرگگرگرگرگرگرگرگرگر اااا ا ا اا اززززززز ییکییککیکیکیکیکیکیی ي ي يي ي ي ننننناننانانان ونونوننونونوننونو ببببههههبهبهعععع
دد د دررررر توتوتوقفقفففقفقف بببب ب بب ب باااااااا و وو و و و دديديديديديد ناننان بدبدددبدبد ددردرردردردوووووووو اا اا ييايايايايا ففففـففففـفـفررررر سسسسسـسـسـسـ اا ااااا ازززززززز ییییییئیئیئیئی ززجزجززجزجزجززجزجزجز رر ر رر رااااا رررررفرففرفرفرفرفر سسسسسس س ســـــ سممسمسمسمسمسممسمســــــــــــــيريرييريريريريريريرير
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ويترين های خانه و آزمايشگاه مدرسه را برای نمايش اين گونه 
کارها در اختيارشان قرار دهيد.

 در سفرها يا بازديدهای مراکز طبيعی، دوربين عکس برداری 
يا فيلم برداری در اختيارشان بگذاريد.

 امکان نگهداری و پرورش حيواناتی مثل جوجة مرغ، کبوتر، 
قناری، ماهی در آکواريوم را برای ايشان فراهم آ وريد. 

 مسئوليت آ بياری گلدان ها يا گياهان را به ايشان بسپاريد.
 با توجه به عالقة ايشــان به محيط زيست، در فعاليت هايی 
مثل کوه نوردی و طبيعت گردی، برنامة جمع آوری زباله ها در 

طبيعت را پيش بينی کنيد.
 کتاب هايی مثل دايرئ المعارف جانوران، گياهان و ماهی ها را 

جزئی از کتابخانة ايشان لحاظ کنيد.
 برای گفت وگوهای جدی و اثرگذار با ايشــان، پياده روی در 
محيط هايی مثل پارک هــا و کنار رودخانه ها را انتخاب کنيد. 
در اين ميان، داســتان هايی از حيوانات را تعريف کنيد که به 

رفتارهای خوب می پردازند.
 برنامة خود را طوری تنظيم کنيد که بتوانيد گاهی ناهار را 

با فرزندتان در بيرون از منزل و در طبيعت صرف کنيد.
 ساختن يک النة کوچک پرنده با استفاده از چوب يا کارتن 
يــا يونوليت و نصب آن در جای مناســبی مثل گوشــة ايوان 
يا تراس منزل يا گوشــه ای از حياط مدرســه و مشاهدة سير 
بزرگ شدن جوجه های پرندگان، سرگرمی خوبی برای ايشان 

خواهد بود.

گاردنــر در ســال های اخير هوش های وجــودی٢، روحانی 
(معنــوی)٣ و اخالقی٤ را معرفی کرد، امــا تأکيد کرد از ميان 
آن ها تنها هوش وجودی با برخی از مالک های وی هم خوانی 
دارد. بنابراين، آن را شــوخی وار هوش هشت ونيم ناميد. اين 
هوش عبارت است از قابليت فرد در شناخت خود در مجموعة 
هســتی، از ازل تا ابد. همچنين، موفقيــت فرد در چارچوب 
زندگــی و در ارتباط با ســاير موجودات، و نيز شــامل تفکر 
عميقــی در زمينة معنای مرگ و غايت جهان مادی و معنوی 
اســت. به بيان ديگر، توانايی موقعيت گزينی و خودپنداری، با 
در نظر گرفتن مشــخصه های وجودی انسان به عنوان معنای 
زندگی، معنای مرگ، سرنوشت نهايی جهان مادی و معنوی، 
تجربه های عميق عشــق به ديگری و غوطه ور شــدن در آثار 

هنری.
شواهد اين هوش در فيلســوفان، روان پزشکان و روحانيون 
ديده می شود. در واقع، افراد دارای اين نوع هوش، از گفت وگو 
دربارة تاريخ و فرهنگ باســتانی لذت می برند. آن ها به عنوان 
فيلسوف هستی گرا بر اين باورند که من چيزی هستم که فکر 

می کنم.

هوش هستی شــناختی متضمن توان و قابليت دانش آموزان 
بــرای تأمل و ژرف انديشــی دربارة جهان و هســتی اســت؛ 
ســؤال هايی نظير اينکه ما که هســتيم؟ چــه اتفاقی برای ما 
 خواهــد افتاد؟ اين جهان برای چيســت؟ بــه کجا می رويم؟ 
بر اين اساس، در نظام برنامه ريزی درسی، تدارک و پيش بينی 
مجموعه ای از فرصت ها و تجربه های يادگيری مرتبط با هوش 
هستی شــناختی، عالوه بر اينکه تعمق و تأمل دانش آموزان و 
پرورش قوای ذهنی و فکری آن ها را باعث می شود، در ترسيم 
دورنماهای آن ها از جهان هستی و معنادار شدن زندگی شان 

نقش اساسی ايفا می کند.
از اين منظر، اســتفاده و طرح مباحث فلسفی و استداللی، 
بازديــد از مکان های باســتانی، تاريخــی و مذهبی، بحث و 
گفت وگو دربارة تاريخ و فرهنگ کشــور، مطالعة زندگی نامه ها 
و آثار فالسفه، جلســات تفکر و مداقة فردی و گروهی، تأمل 
و تفکر در طبيعت، معرفی و بررســی اديان و آموزه های آن ها، 
مباحث عرفانی، معرفی عرفا و بررســی آرا و ديدگاه های آن ها 
در رشــد و پرورش هوش وجودی دانش آموزان نقش بسزايی 

دارد.

اگر مدرســه ها بخواهنــد فرصت هايی ايجــاد کنند تا همة 
دانش آمــوزان ياد بگيرنــد، بايد آمــوزش را از راه هايی پيش  
گيرند که به هوش های مسلط آنان توجه شود. در عين حال، 

هوش های ضعيف ترشان را نيز قوی کنند. 

پی نوشت ها
1. Naturalistic Intellgence
2. Existential Intelligence
3. Spiritual Intelligence
4. Moral Intelligence

| | | | ۱۰



| | | |



é

é

é

é

é

é

é

é

é

| | | |



 

1.Brainstorm

| | | |


