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کاربرد برخی نظريه های يادگيری در آموزش 
مطالعات اجتماعی

فصل چهارم
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مقدمه
نحوه ی  از  بيش تری  و  بهتر  شناخت  تا  می کند  کمک  يادگيری  نظريه های  با  معلمان  آشنايی 
موجب  شناخت  و  آگاهی  اين  بيابند.  پيرامون،  محيط  و  ديگران  با  کودکان  ارتباط  و  تفکر  يادگيری، 
می شود تا معلمان افق های جديد را در مقابل خود بگشايند و زمينه های توسعه ی کيفی حرفه ای خود 

را فراهم کنند.
بررسی روند رشد و تکامل يادگيرندگان نشان می دهد که رشد اجتماعی کودکان ابعاد مختلفی 
ابعاد  در  بارزی  تفاوت های  و  نيست  يکسان  کودکان  همه ی  در  تکامل  و  رشد  آهنگ  به عالوه  و  دارد 

جسمانی، فکری و عاطفی و اجتماعی آن ها بنا بر عوامل مختلف وجود دارد.
قرار  بررسی  مورد  مختلف  زاويه های  از  را  اجتماعی  رشد  که  يادگيری  نظريه های  بررسی  با 

داده اند، می توان به تصوير روشن تر و بهتری از موضوع دست يافت.
در آموزش مطالعات اجتماعی نيز، راهبردهای تدريس و مواّد آموزشی زمانی مفيد واقع می شوند 
که با توانمندی های يادگيرندگان سازگاری داشته باشند. پاسخ گويی به اين مسئله، نيازمند آشنايی معلمان 

با نظريه های يادگيری و کاربرد آن ها در تدريس مطالعات اجتماعی است.
و  اجتماعی  رشد  ابعاد  زمينه های  در  پياژه  و  گاردنر  برونر،  توسط  که  نظرياتی  فصل،  اين  در 
يادگيری ارائه شده است، مرور می شود و بهره گيری از آن ها در جهت آموزش مطالعات اجتماعی مورد 

بحث قرار می گيرد.

١ــ جروم برونر١

١ــ١ــ مراحل رشد از نظر برونر 
اطالعات  دادن  نظم  و  کردن  ذخيره  دست کاری،  رمزگردانی،  چگونگی  به  پياژه  همانند  برونر 
توسط کودکان عالقه مند بود. او از طريق مشاهدات خود در مورد راه هايی که کودکان برای بازنمايی 

ذهنی دنيای پيرامون خود برمی گزينند، سه مرحله ی رشد را مطرح کرد:
پيرامون  محيط  کردن،  عمل  طريق  کودک از  مرحله،  اين  در  است؛  حرکتی  مرحله ی  نخست، 
خود را درک می کند؛ برای مثال، برای آموزش دوچرخه سواری به کودک، هيچ تصوير ذهنی و هيچ 
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توانايی  تا  می کند  کمک  کودک  به  که  است  حرکتی  ــ  روانی  دانش  فقط  بلکه  ندارد  وجود  واژه ای 
دوچرخه سواری را پيدا کند.

اين شکل از بازنمايی اطالعات همان چيزی است که اساس هوش حرکتی ــ جسمانی نظريه ی 
هوارد گاردنر را می سازد.

دوم، مرحله ی تصويرسازی حسی است. در اين مرحله، اطالعات از طريق تصويرسازی ذهنی 
انتقال پيدا می کند. ورود به اين مرحله، پيشرفت بزرگی در رشد شناختی کودک است. در اين مرحله 
حافظه ی ديداری رشد می کند اما کودک هنوز براساس برداشت های حسی تصميم گيری می کند. اين 

شکل از بازنمايی، همان چيزی است که گاردنر از آن با عنوان هوش بصری ــ فضايی نام می برد.
سوم، کودک به مرحله ی نمادين وارد می شود. در اين مرحله، فهم دنيا از طريق عمل و ادراک 
جای خود را به فهم دنيا از طريق نظام های نمادين می دهد. ورود به مرحله ی نمادين به کودک اجازه 
می دهد تا تجربيات و انديشه ی خود را به شکل فشرده و کوتاه و در قالب واژگان، فرمول ها يا بيانات 

پرمعنا ارائه کند. زبان منطق و رياضيات در اين مرحله به کار گرفته می شوند.
سپس  و  حسی  تصويرسازی  حرکتی،  بازنمايی  مراحل  به ترتيب  کودکان  که  دارد  اعتقاد  برونر 
نمادين را می گذرانند؛ اما معموالً با باال رفتن سن و کسب تجربه، استفاده از نظام نمادين بيش تر شده 
يا  حرکتی  نظام های  از  نيز  بزرگ ساالن  که  است  گفتنی  می شود.  مسلط  نظام ها  ساير  بر  نظام  اين  و 
تصويرسازی برای رمزگردانی استفاده می کنند اما ميزان استفاده ی آن ها از نظام نمادين بيش تر است.

برونر براساس مراحل ذکر شده، مدل آموزشی خود را مبتنی بر چهار مفهوم کليدی زير ارائه 
کرده است: ساختار، آمادگی، شهود و انگيزش.

آن  ساختار  به عنوان  را  علمی  رشته ی  يک  اصلی  مفاهيم  و  روش ها  حقايق،  برونر  ساختار: 
مانند  آن  سازمان دهنده ی  مفاهيم  از  مردم شناسی  ساختار  مثال،  برای  می کند؛  تعريف  علمی  رشته ی 
فرهنگ، باورها، سنن و نمادهای فرهنگی و نيز از روش های تحقيق آن رشته مانند مشاهده ی مستقيم 

و اقدام پژوهی تشکيل می شود.
برونر معتقد است آموزش ساختار رشته ی علمی به دانش آموزان کمک می کند تا آن ها در جريان 
مطالعه به صورت فعال به کشف اصول، مفاهيم و حقايق مبادرت کنند و از اين طريق به درک، يادگيری 
بايد  آموزش  منظور،  اين  به  يابند.  دست  عميق  يادگيری  و  جديد،  موقعيت های  به  آموخته ها  انتقال  و 
حول محور «ايده های اساسی» شکل بگيرد و اين مسئله مستلزم توجه به رويکرد فرايند است. در اين 
رويکرد، چگونگی يادگيری دانش آموز، به اندازه ی آن چه او فرا می گيرد، اهميت دارد. از نظر برونر، 
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محتوای آموزش به اندازه ی فرايند آن حائز اهميت است و نبايد بين اين دو، تضاد کاذب ايجاد کرد.
آمادگی: برونر با اين ايده که کودکان در هر سنی قادر به درک پاره ای از موضوعات نيستند و 
بايد بين سن رشد عقلی و نوع موضوعاتی که به آن ها ارائه می شود، تناسب وجود داشته باشد، مخالف 
است. او معتقد است که کليد آمادگی برای يادگيری، رشد عقلی يا چگونگی ديدگاه کودکان به دنياست. 
او ضمن اشاره به نظريه ی پياژه که «آن چه برای تدريس مفاهيم پايه مهم است اين است که به کودک 
کمک کنيم تا از مرحله ی تفکر عينی (غيرانتزاعی) به تدريج عبور کند و شيوه ی تفکر انتزاعی را به کار 
بگيرد» را مورد تأکيد قرار می دهد، اما معتقد است که نبايد نگاه ما به مقوله ی آمادگی به صورت انتظار 
منفعالنه باشد بلکه او از آن نوع آمادگی حمايت می کند که مبتنی بر مفهوم محيط يادگيری فعال و 

تأثير مثبت آن است.
برونر معتقد است که آمادگی، بيش تر بر کارآمدی شيوه های متنوع يادگيری (نمادين، تصويری و 
حرکتی) وابسته است تا منتظر بودن برای رسيدن کودک به مرحله ی خاصی از رشد، برای درک برخی 
از مفاهيم. در حقيقت کليد يادگيری، ايجاد محيطی غنی و هدفمند و نيز وجود معلمی است که همواره 

مشوق کودکان باشد و فضا را برای درگيری يادگيرندگان در فرايند يادگيری فراهم کند.
شهود: برونر با لحاظ کردن شهود در مدل يادگيری خود به نوعی با الگوهای يادگيری فرموله 
می کند.  مخالفت  کالمی،  و  عددی  تمرين های  و  مطالب،  مرور  و  حفظ  مثل  مدارس  در  رايج  شده ی 
زمينه ی  در  مختلفی  تحقيقات  دارد.  بستگی  موضوع  از  ژرف  آگاهی  به  شهود  که  می دهد  هشدار  او 
يادگيری به اهميت تسلط کامل بر مطالب برای استفاده ی يادگيرنده از شم و شهود تأکيد دارد. توجه به 

سطوح باالی تفکر و آگاهی از موضوع درسی در يادگيری، دو يار همراه اند نه دو مقوله ی مخالف.
برای درک تفکر شهودی، شايد مقايسه ی آن با تفکر تحليلی مناسب باشد. در تفکر تحليلی، 
نمونه ای  گام،  به  گام  رويکرد  با  مسئله  يک  حّل  می کند.  طی  گام  به  گام  را  يادگيری  مراحل  يادگيرنده 
نيست.  استوار  شده  طراحی  دقت  به  گام های  بر  شهودی  تفکر  که  درحالی  است.  تحليلی  تفکر  از 
توجه  بايد  شهودی اند.  تفکر  عوامل  ناخودآگاه،  ماهرانه ی  حرکت های  و  پنج گانه  حواّس  حدسيات، 
داشت که شهود مبتنی بر دانستنی های يادگيرنده در زمينه ی مورد نظر استوار است. بدون اين بنيان، 

يادگيرنده قادر به تفکر شهودی نخواهد بود.
برونر مدل سازی تفکر شهودی توسط معلمان را يک شيوه برای تقويت تفکر شهودی می داند. 
کاوش  زدن،  حدس  فرصت  دانش آموزان  همراه  به  ايده ها،  موشکافانه ی  بررسی  فرايند  در  که  معلمی 
امر،  اين  تحقق  برای  می دهد.  انجام  شهودی  مدل سازی  نوعی  حقيقت  در  می کند،  فراهم  ريسک  و 
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معلم در فرايند يادگيری بايد فضايی را تدارک ببيند که کودکان در فضايی آزاد و به دور از تهديد (از 
نظر پاسخ های درست و غلط) در جريان تجربيات يادگيری خود، فرصت کشف و دست يابی به تفکر 

شهودی را به دست آورند.
به  وجود  همه ی  با  که  می آوريم  ياد  به  را  خود  يادگيری  از  لحظه هايی  ما  بيش تر  انگيزش: 
آن  در  بوده ايم.  بود،  کرده  مشغول  خود  به  عميقاً  را  ما  آن چه  مورد  در  مطلب  حقيقت  کشف  دنبال 
لحظه ها، ما شيفتگی و اشتياق را با تمام وجود خود تجربه کرده ايم. انگيزش موجب می شود توجه 
يابد.  تداوم  داريم،  اشتغال  بدان  که  فعاليت هايی  در  تالشمان  و  شود  حفظ  موضوع  به  نسبت  ما 
درونی،  انگيزه ی  که  می گويد  برونر  می شود.  رفتار  به  دادن  جهت  و  انرژی  ايجاد  موجب  انگيزش 

کليد يادگيری کارآمد است.

٢ــ١ــ کاربردهای نظريه ی برونر در آموزش مطالعات اجتماعی
برونر برای برقراری ارتباط يادگيرندگان با محيط پيرامون و کسب اطالعات و ايده های جديد از 

آن، سه مرحله قائل است. دامنه ی اين مراحل از تجربه ی مستقيم تا انتزاعی گسترده است.
يادگيری المسه ای شامل يادگيری از طريق تجربه های حسی بوده که با فعاليت بدنی همراه است. 
نمونه هايی از آن در درس مطالعات اجتماعی ساختن مدل چادر، کوچ عشاير، رفتن به اطراف مدرسه 
برای ثبت تغييرات ساختمان ها يا شکل خانه ها يا ثبت شواهد آلودگی های زيست محيطی است. معلمان 
بايد توجه داشته باشند که يادگيری حرکتی چيزی بيش از فعاليت صرف در يک زمينه ی خاص است. 
منجر  موردنظر  زمينه ی  در  مفهومی  درک  به  دانش آموزان  عملی  تجربه ی  که  کنند  تضمين  بايد  آن ها 
خواهد شد؛ برای مثال، حکاکی کوه دماوند بر روی صابون يا ساختن مدل گچی آن به تنهايی به بازنمايی 
بر  دماوند  کوه  جغرافيايی  تأثيرات  درباره ی  مدل،  توليد  بر  عالوه  آن که  مگر  شد  نخواهد  منجر  حرکتی 
آب و هوای منطقه نيز چيزهايی را ياد بگيرند. صرف زمان برای بسط تجربه های عملی و ارتباط آن با 

ساختارهای يادگيری وسيع تر، حائز اهميت زيادی است.
مطالعات اخير در زمينه ی سبک های يادگيری نشان داده است که برخی افراد از طريق انجام 
دادن ياد می گيرند. ميزان يادگيری از طريق ساختن يک چادر برای زندگی عشاير و استفاده از آن، با 

مطالعه ی صرف درباره ی زندگی عشاير بسيار متفاوت است.
محدوديت های يادگيری المسه ای در اين است که در تمام موضوعات درسی نمی توان تجربه های 
ساخت.  دارند،  نياز  خود  يادگيری  برای  آن ها  را  آن چه  يا  ديد  تدارک  کودکان  يادگيری  برای  عملی 



١٠٠

مباحث  و  می بينند  تدارک  کودکان  برای  مستقيم  تجربه های  کم تر  معلمان  حاضر،  حال  در  متأسفانه 
مطالعات اجتماعی بيش تر به صورت مطالعه ی متون کتاب درسی و پاسخ دادن به سؤاالت و تمرين ها 

تدريس می شود.
برونر،  نظر  به  است.  ذهنی  تصويرسازی  طريق  از  واقعيت  نماياندن  ابزار  بصری  يادگيری   
نمونه ی  فيلم،  است.  غيرانتزاعی  عينی و  بازنمايی،  نوع  اين  است.  پيشرفته تر  مرحله  اين  در  يادگيری 
خوبی از بازنمايی تصويری است. شما به عنوان يک معلم ممکن است دوست داشته باشيد دانش آموزان 
آن  مردم  و  فرهنگ  درباره ی  تا  ببريد  عراق  يا  پاکستان  به  ايران،  همسايگان  تدريس  هنگام  را  کالستان 
کشور تحقيق کنند، اما نمی توانيد؛ از اين رو، نمايش فيلم در چنين موقعيتی بسيار مفيد خواهد بود؛ 
چرا که نمايش فيلم کاری می کند که کلمه های صرف هرگز قادر به انجام آن نيستند. بازنمايی تصويری، 
فکر ما را به تصاوير ذهنی که بخشی از واقعيت اند، مجهز می کند. در درس مطالعات اجتماعی، به ويژه 
در جاهايی که می خواهيد دنيای انسانی را به دانش آموزانتان معرفی کنيد، بازنمايی تصويری، شيوه ی 

يادگيری بسيار مؤثری است.
همان طور که يادگيری المسه ای در بازنمايی حرکتی مؤثر است، يادگيری ديداری نيز در بازنمايی 
کالس،  دور  تا  دور  در  و…)  مدل  پوستر،  مصور (عکس،  نمايشگاه های  ايجاد  است.  مفيد  تصويری 
فيلم ها و ساير ابزارهای بازنمايی تصويری، امکان رشد ادراکی کودکان را در آموزش مطالعات اجتماعی 

افزايش می دهد.
قدرتمند  ابزار  پايه ی  بر  نمادين  بازنمايی  است.  نمادين  يادگيری  يادگيری،  نوع  پيشرفته ترين   
زبان و عدد استوار است. وقتی شما کلمه ی «منظومه ی شمسی» را روی کاغذ می نويسيد، از يک نظر 
چيزی بيش تر از چند عالمت بر روی تخته ی سياه نيست اما اين عالمت های گچی، ذهن ما را به سوی 
سيارات، خورشيد و حرکات زمين معطوف می کند. ما از منظومه ی شمسی حرف می زنيم درحالی که 
هرگز آن را نديده ايم. تمام چيزهايی که ما درباره ی منظومه می دانيم، حاصل تصورات ما يا ديدن فيلم ها 
و عکس هاست. کودکان در جريان رشد خود، به تدريج و بيش تر و بيش تر به زبان يا واژگان به عنوان 

ابزاری برای نماياندن واقعيت، وابسته می شوند.
بين سه شکل يادگيری (حرکتی، تصويری و نمادين) يک ارتباط تعاملی وجود دارد. اين تعامل 
لزوماً به شکل خطی نيست. بازنمايی تصويری از طريق زبان نوشتاری و گفتاری، دانش آموزان را قادر 
فرايندهای تفکر  يادگيری ديداری يا حرکتی، به صورت انتزاعی فکر کنند و با کمک  می کند تا ورای 

تعمقی، دست به مفهوم سازی بزنند.



١٠١

وقتی که دانش آموزان با کمک يکديگر يک چادر عشايری را برپا کرده، مدتی را در آن زندگی 
کنند و درباره ی نحوه ی تأمين خوراک، پوشاک، نگهداری از دام ها و حمل و نقل و فرهنگ کوچ نشينان 
ياد بگيرند، ابعادی از واقعيت برای آن ها آشکار می شود که بدون تدارک چنين تجربه ای، دست يابی به 
آن امکان پذير نخواهد بود. اگر بزرگ ساالن به يادگيری حرکتی به عنوان بخشی از غذای فکرشان نياز 
دارند، کودکان به اين تجربيات برای سازمان دادن افکار و ايده های خود وابسته اند. کودکان هم چنين 
می توانند با تماشای فيلمی درباره ی عشاير و اين که آن ها چگونه چادرهای خود را برپا کرده و زندگی 

خود را اداره می کنند يا با چه مشکالتی روبه رو می شوند، به يادگيری دست يابند.
عيب بزرگ ناشی از يادگيری نمادين صرف در دوره ی ابتدايی، اين است که کودکان طوطی های 
کوچک شگفت انگيزی اند. آن ها می توانند خيلی چيزها را از کتاب های درسی خود ياد بگيرند و آن را 

روی برگه های امتحان منعکس کنند، در حالی که ممکن است اصالً چيزی ياد نگرفته باشند.
يادگيری اکتشافی برونر: از نظر برونر، يادگيری اکتشافی يعنی به کارگيری حواس به عنوان 
تجربه  را  موفقيت  کاوشگر،  يک  به عنوان  دانش آموزان  که  زمانی  دانش.  با  مستقيم  مواجهه ی  ابزار 
می کنند، از توانمندی خود برای ياد گرفتن، احساس کارآمدی می کنند. اين موفقيت به چيزی منجر 

می شود که او آن را «قابليت ذهنی» می نامد.١
يادگيرندگان برای دست يابی به اين موفقيت، نيازمند حمايت مربيان خود در فرايند يادگيری اند 
که  زمانی  مثال،  برای  کنند؛  سازماندهی  مؤثرتری  نحو  به  را  خود  ذهنی  فرايندهای  طريق،  اين  از  تا 
دانش آموز کشيدن نقشه ی اتاق خوابش يا زمين بازی، راه خانه تا مدرسه و… را تمرين می کند، به تدريج 

و خيلی زود قادر خواهد بود نقشه ی محيط اطراف خود را نيز رسم کند.
به نظر برونر، کشف يک پديده يا مفهوم، احساس رضايتی را در يادگيرندگان ايجاد می کند که 
موجب تالش بيش تر از سوی آن ها می شود. معلمان در تجربيات خود، بارها و بارها شاهد احساس 
رضايتی بوده اند که کودکان وقتی مسئله ای را حل می کنند يا تحقيقی را به نحو احسن انجام می دهند، 

به آن دست می يابند.
فرايند يادگيری اکتشافی اين امکان را برای دانش آموزان فراهم می کند که راهبردهايی را که آن ها 
هنگام فعاليت به آن دست يافته اند، در موقعيت های جديدی غير از کالس درس يا مدرسه به کار گيرند و 

از اين طريق به استقالل بيش تر دست يابند.
قادر  را  کودکان  اکتشافی،  يادگيری  جريان  در  نمادين  و  تصويری  حرکتی،  بازنمايی  آميختن 

.Intellectual potency ــ١
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می سازد تا آن چه را ياد گرفته اند، مفهوم سازی کنند. تحقيقات نشان داده است که يادگيری مفهومی در 
مقايسه با ساير اشکال يادگيری بيش تر امکان به ياد آوردن اطالعات را فراهم می کند.

مدل های آموزشی: برونر سه مدل آموزشی را معرفی می کند که معلمان در آموزش مطالعات 
اجتماعی نيز می توانند از مجموعه ی اين مدل ها به صورت متوازن استفاده کنند. هريک از اين مدل ها 
ملزوماتی را برای معلم و دانش آموز به دنبال دارد که بايد در برنامه ريزی، تدريس و ارزيابی به ويژگی ها 

و کاربردهای هريک به آن ها توجه کرد.
يادگيری از طريق  اساس  تقليدگر: اين مدل عمالً  يادگيرندگان  کودکان به عنوان  الف ــ 
استفاده  شيوه  اين  از  نوآموزان  به  مهارت ها  آموزش  برای  حوزه  هر  متخصصان  است.  کارآموزی 
طريق  اين  از  کودکان  می آيد.  به دست  ممارست  و  صبوری  طريق  از  تبحر  روش،  اين  در  می کنند. 
گذاشتن  احترام  محبت آميز،  رفتارهای  می آموزند.  خود  معلمان  از  را  زيادی  اجتماعی  رفتارهای 
مشابه،  موارد  ساير  و  موارد  اين  کندآموز.  دانش آموزان  برابر  در  بردباری  دانش آموزان،  همه  به 
نمونه هايی از به کارگيری اين شيوه هستند. در آموزش نقشه خوانی يا رسم نقشه، اين شيوه می تواند 

باشد. مؤثر 
ـ يادگيری از طريق عرضه ی مطالب: اين مدل بر اين فرض مبتنی است که دانش آموزان  بـ 
بايد اطالعات، حقايق، ايده ها و قواعد رفتاری (مثالً در حوزه ی مطالعات اجتماعی) را از طريق ارائه ی 
دانش سازمان يافته دريافت کنند. اين رويکرد توسط معلمان بيش از ساير رويکردها در تدريس مورد 
به زودی  می آموزند،  طريق  اين  از  که  را  چيزهايی  بيش تر  دانش آموزان  البته  می گيرد.  قرار  استفاده 
حقايق  آموزش  برای  اما  است  يک طرفه  آموزش  يک  اين  برونر،  گفته ی  براساس  می کنند.  فراموش 

علمی استفاده از آن ضروری است.
پ ــ توجه به کودک به عنوان يک متفکر: اين مدل به يادگيرنده فرصت می دهد تا ايده ها 
و باورهايش را از طريق مقايسه ی آن ها با معيارهای علمی، ادبی و… درباره ی محيط پيرامون و جهان 
مشابه يک  قطعاً  توضيح می دهد،  تغيير فصول سال را  چگونگی  نگاه خود  کودک از  بيازمايد. وقتی 
جغرافيدان قادر به بيان علمی مطلب نيست. اما او می تواند درک خود را در پرتو شواهد علمی بررسی 

کند و اين امکانی است که معلمان بايد در فرايند يادگيری فراهم آورند.



١٠٣

٢ــ ژان پياژه١

مهم ترين  از  يکی  که  است  کسانی  جمله  از  پرآوازه  و  مشهور  صاحب نظر  يک  به عنوان  پياژه 
نظريه های رشد ذهنی را ارائه کرد و در اين زمينه، مطالعات و پژوهش های گسترده ای را در خصوص 
فرايند رشد شناختی کودکان انجام داد. استنباط او از اين مطالعات اين بود که کودکان پردازشگرانی 
کنجکاو، کاوشگر و فعال اند. پياژه معتقد بود که تمام کودکان با گرايش های فطری به تعامل با محيط و 
معنا دادن به آن متولد می شوند. او روش های اساسی سازمان دادن و پردازش اطالعات را ساختارهای 

شناختی می نامد.
به وسيله ی  محيط  به  پاسخ  در  طرحواره ها  کردن  تنظيم  فرايند  «انطباق»٢  پياژه  عقيده ی  به 
درون سازی است. «درون سازی»٣ فرايند آگاه شدن از شيئی يا رويدادی تازه، طبق طرحواره ی موجود 
آشنا  اشيای  نديده اند ولی به  آن ها را  قبالً  بدهيد که  نوباوگان  کوچکی را به  اشيای  اگر  و قبلی است. 
شبيه باشند، به آن ها چنگ می زنند، آن ها را گاز می گيرند و به آن ها ضربه می زنند؛ به عبارت ديگر، آن ها 
می کوشند از طرحواره های موجود برای آگاه شدن از اشيای نا آشنا استفاده کنند؛ به همين ترتيب، يک 
روی  اطالعات  نوشتن  شامل  که  باشد  داشته  کردن  مطالعه  برای  طرحواره ای  است  ممکن  دانش آموز 
قديمی  روش های  اوقات  بعضی  می بيند  وقتی  دانش آموز  اين  آن هاست.  سپردن  خاطر  به  و  کارت ها 
اين  می دهد؛  تغيير  جديد  تجربه ای  يا  تازه  اطالعات  به  توجه  با  را  خود  طرحواره ی  نيستند،  کارساز 

فرايند، «برون سازی»٤ ناميده می شود.
تغيير و  فرايند  ممکن است در  کردن درس می خواند،  دانش آموزی که فقط به وسيله ی حفظ 
تجربه ی جديد برای مطالعه ی اقتصاد از راهبردهای ديگری نظير بحث کردن درباره ی مفاهيم دشوار 

با يک دوست استفاده کند.
در نظريه ی پياژه، به حالتی که در آن توازنی بين آن چه درک شده و آن چه فرد با آن مواجه شده است 
وجود دارند، «عدم تعادل» می گويند. افراد به طور طبيعی سعی می کنند با تمرکز کردن بر محرک هايی که 
موجب عدم تعادل شده و نيز تشکيل دادن طرحواره های جديد يا تنظيم کردن طرحواره های قديمی، اين 
عدم توازن را کاهش دهند تا به تعادل برسند. اين فرايند برگرداندن توازن، «تعادل جويی» ٥ ناميده می شود. 
به عقيده ی پياژه، يادگيری به اين فرايند بستگی دارد. وقتی تعادل به هم می خورد، کودکان فرصت رشد 

.Assimilation ــ٣                        .Adaptation ــ٢                                       .Jean Piaget ــ١
.Equilibration ــ٥                             .Accommodation ــ٤
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پيدا می کنند. سرانجام، از لحاظ کيفی، روش های تازه ی فکر کردن درباره ی محيط پديدار می شود و 
کودکان به مرحله ی جديدی از رشد می رسند. پياژه باور داشت برای اين که تغيير رشد صورت گيرد، 
ضمن  در  او  حال،  اين  با  دارند.  زيادی  اهميت  يادگيری  محيط  در  دست کاری  و  جسمانی  تجربيات 
کمک  تفکر  شدن  روشن  به  گفت وگو،  و  بحث  مخصوصاً  هم ساالن،  با  اجتماعی  تعامل  که  بود  معتقد 

می کند و سرانجام، آن را منطقی می سازد.
پژوهش ها بر اهميت مواجه کردن دانش آموزان با تجربيات يا اطالعاتی که با نظريه های فعلی آن ها 

درباره ی دنيا نمی خواند تأکيد کرده اند تا از اين طريق رشد شناختی آن ها پيشرفت کند.١

١ــ٢ــ مراحل رشد در نظريه ی پياژه
قبل از پرداختن به اين مراحل الزم است به دو نکته ی نظری توجه کنيم. نخست اين که پياژه 
بر اين باور است که کودکان با سرعت هايی متفاوت از مراحل او عبور می کنند؛ از همين رو، او اهميت 
اندکی برای سنين هم بسته با اين مراحل قائل است و ديگر آن که او معتقد است که کودکان اين مراحل 
کدهای  در  رشد  مراحل  که  را  موضوع  اين  پياژه  می کنند.  طی  تغيير  غيرقابل  و  ثابت  تسلسلی  در  را 
ژنتيکی نهفته است باور نداشت و معتقد بود کودکان خودشان اين مراحل را می سازند. پياژه حتی باور 
نداشت که تفکر کودکان از طريق تدريس بزرگ ساالن نظم می گيرد. برای رشد کودکان بايد خودشان 
با محيط تعامل کنند و در اين تعامل که نوعی سازندگی فعال است، کودکان ساختارهای شناخت جديد 

را می سازند.

١ــ چين و بور (١٩٩٣)، به نقل از اسالوين؛ روان شناسی تربيتی نظريه و کاربست، انتشارات روان، ١٣٨٥.
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دوره های کّلی رشد در نظريه ی پياژه

دوره ی اّول:
هوش حسی ــ حرکتی (از تولد تا ٢ سالگی)؛ نوزادان طرحواره های اعمال جسمانی خود نظير 
سازمان  خويش  در  خود،  نزديک  دنيای  با  برخورد  برای  را  زدن  ضربه  و  زدن  چنگ  مکيدن، 

می دهند.

دوره ی دوم:
تصورهای  و  نمادها  از  استفاده  يعنی  انديشيدن  کودکان  سالگی)؛   ٧ تا   ٢) پيش عملياتی  تفکر 
درونی را ياد می گيرند ولی تفکر آنان غيرمنظم و غيرمنطقی است. در اين مرحله، تفکر کودکان 

با تفکر بزرگ ساالن تفاوت بسيار دارد.

دوره ی سوم:
عمليات عينی (٧ تا ١١ سالگی)؛ کودکان قابليت تفکر منظم (نظامدار) را در خود گسترش می دهند 

ولی اين توانايی فقط هنگام برخورد با اشيا و فعاليت های ملموس و عينی، امکان پذير است.

دوره ی چهارم:
کامًال  نظامدار را در حدی  قابليت تفکر  جوانان  بزرگ سالی)؛  عمليات صوری (١١ سالگی تا 

مجرد و تئوريک در خود رشد می دهند.

حرکتی،  ــ  حسی  کرد:  تقسيم  مرحله  چهار  به  را  نوجوانان  و  کودکان  شناختی  رشد  پياژه 
به ترتيب  را  مراحل  اين  کودکان  همه ی  بود  معتقد  او  صوری.  عمليات  و  عينی  عمليات  پيش عملياتی، 
می گذرانند و هيچ کودکی نمی تواند به يک مرحله جهش کند، ولی کودکان مختلف اين مراحل را با 
سرعت متفاوتی می گذرانند. افراد واحد، می توانند تکاليف مربوط به مراحل مختلف را مخصوصاً در 

مقاطع انتقال به مرحله ای جديد، به طور همزمان انجام دهند.
مرحله ی پيش عملياتی (٢ تا ٧ سالگی): کودکان پيش دبستانی در مرحله ی پيش عملياتی قرار 
دارند و برای فکر کردن درباره ی چيزها، توانايی بيش تری دارند و می توانند برای بازنمايی ذهنی اشيا، 
شگفت انگيزی  سرعت  با  کودکان  مفاهيم  زبان و  عملياتی،  پيش  مرحله ی  در  کنند.  استفاده  نمادها  از 

رشد می کنند. با اين حال، تفکر آن ها عمدتاً ابتدايی است.
برخی جنبه های تفکر پيش عملياتی عبارت اند از:

تمرکز١: کودکان فقط به يک جنبه از موقعيت توجه می کنند.
برگشت پذيری٢: برگشت پذيری عبارت است از توانايی تغيير دادن جهت تفکر به طوری که فرد 

بتواند به نقطه ی آغاز برگردد. تفکر کودکان پيش دبستانی برگشت ناپذير است.

.Reversibility ــ٢                                                     . Centration ــ١

مأخذ: ويليام کرين، نظريه های رشد، ترجمه ی خوی نژاد و ديگران، ١٣٨٤: ١٥٨. 
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تمرکز بر حالت ها: کودکان پيش دبستانی بر روی حالت اّول و آخر يک فرايند تمرکز می کنند. 
مشاهده  را  بی حرکت  تصاوير  سری  يک  می بيند،  بزرگ سال  فرد  که  فيلمی  جای  به  کودک  «انگار 

می کند.»١
مانند آن ها می بيند.  خودمحوری٢: کودکان در اين مرحله باور دارند که هر کس دنيا را دقيقاً 
کودکان پيش دبستانی برخالف بزرگ ساالن، مفاهيمی را تشکيل می دهند که تعريف آن ها از موقعيتی 
به موقعيت ديگر تفاوت دارد و هميشه منطقی نيستند. ما چگونه می توانيم توانايی کودک دو ساله را با 
يک عروسک، يک دقيقه به عنوان شيئی جاندار و دقيقه ی بعد به عنوان شيئی بی جان به صورت ديگری 
توجيه کنيم؟ با وجود اين، سرانجام مفاهيم کودک باثبات تر و کم تر خصوصی می شوند. کودکان به طور 
روزافزون اهميت می دهند که توصيفشان از چيزها با توصيف ديگران هماهنگ باشد، اما هنوز فاقد 

توانايی الزم برای هماهنگ کردن يک مفهوم با مفهوم ديگرند.
کودکان  ذهنی  توانايی های  بين  اين که  با  سالگی):   ١١ تا   ٧) عينی٣  عملياتی  مرحله ی 
پيش دبستانی، يعنی مرحله ی پيش عملياتی، و دانش آموزان ابتدايی، يعنی مرحله ی عمليات عينی، تفاوت 
بزرگ ساالن فکر نمی کنند. آن ها به مقدار  مانند  عمليات عينی هنوز  کودکان  فاحشی وجود دارد اما 
زياد دنيا را آن گونه که هست می بينند و در تفکر انتزاعی مشکل دارند. فالول٤ کودک عمليات عينی 
و  عينی  تخيل،  قدرت  فاقد  که  را  مسئله ای  حّل  روش  که  می کند: «کسی  توصيف  صورت  اين  به  را 
درست  که  استنباطی  قابل  و  درک  قابل  واقعيت  روی  همواره  که  روشی  می کند؛  اختيار  است  عملی 
جلوی روی او قرار دارد تمرکز دارد. کودک دوره ی ابتدايی نظريه پرداز نيست کودکان در اين مرحله 
می توانند مفاهيم را تشکيل دهند، روابط را درک کرده، مسائل را حل کنند ولی فقط در صورتی که 

آن ها اشيا و موقعيت های آشنا را شامل باشند.
در طول سال های مدرسه ی ابتدايی، توانايی های شناختی کودکان تغييرات چشمگيری می کنند. 
مفهوم  زيرا  ندارند؛  مشکل  ذهنی  نگهداری  مسائل  با  رابطه  در  ديگر  ابتدايی،  دوره ی  دانش آموزان 

برگشت پذيری را کسب کرده اند.
کودک  که  است  اين  در  عينی  عمليات  کودک  با  پيش عملياتی  کودک  ديگر  اساسی  تفاوت 
که  درحالی  می دهد؛  پاسخ  شده  درک  ظواهر  به  دارد،  قرار  عملياتی  پيش  مرحله ی  در  که  کوچک تر 
کودکان بزرگ تر که در مرحله ی عملياتی عينی قرار دارد، به واقعيت استنباطی واکنش نشان می دهد. 

١ــ فليپس ١٩٧٥ به نقل از منبع پيشين.
.Flavell  ــ٤                          .Concrete operational stage ــ٣                         .Egocentric ــ٢
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کودکان پيش دبستانی آن چه را می بينند درک می کنند؛ به طوری که توانايی آن ها برای استنباط کردن 
معنای نهفته در آن چه می بينند، ناچيز است.

يکی از تکاليف مهمی که کودکان در مرحله ی عمليات عينی ياد می گيرند، رديف کردن١ يا چيدن 
برای  کودکان  آن ها.  بزرگ ترين  تا  کوچک ترين  از  چوب ها  چيدن  مثل  است؛  منطقی  توالی  با  چيزها 
انجام دادن اين تکليف بايد بتوانند اشيا را طبق مالک ها يا ابعاد، منظم طبقه بندی کنند. بعد از فراگيری 
اين توانايی، کودکان می توانند بر مهارت مربوط به انتقال پذيری٢ تسلط يابند؛ يعنی، توانايی پی  بردن به 
رابطه ی بين دو شیء براساس آگاهی از روابط نسبی آن ها با شیء سوم. در مرحله ی عمليات عينی، 
مرحله ی  پايان  در  نيست.  امکان پذير  است،  وارونه پذير  تفکر  مستلزم  که  ذهنی  تبديل  دو  دادن  انجام 
عمليات عينی، کودکان از توانايی ذهنی آموختن، جمع کردن، تفريق کردن، ضرب کردن و تقسيم کردن، 

منظم کردن اعداد براساس اندازه ی آن ها و طبقه بندی اشيا براساس چند مالک برخوردارند.
کودکان می توانند مفاهيم زمان و مکان را به قدر کافی درک کنند، نقشه ی از منزل تا مدرسه را 

بکشند و نيز قادرند رويدادهای گذشته را درک کنند.
تمرکززدا يا عينی پيش می روند.  خودمحور به سمت تفکر  ابتدايی از تفکر  کودکان در مقاطع 
است.  متفاوت  آن ها  با  ديگران  برداشت های  بفهمند  تا  می دهد  امکان  کودکان  به  تمرکززدايی  تفکر 
کودکانی که تفکرشان تمرکززدا شده است می توانند ياد بگيرند که وقايع ممکن است تحت تأثير قوانين 

فيزيکی، مانند جاذبه، قرار داشته باشند.
آخرين توانايی کودکان در مرحله ی عمليات عينی، درون گنجی طبقه ای٣ يا توانايی فکر کردن 
به صورت هم زمان به طبقه ی کامل و زير طبقه است؛ به گونه ای که توانايی مقايسه کردن يک جزء با ديگر 
اجزا وجود داشته باشد؛ چون کودکان عمليات عينی برگشت ناپذيری را نشان نمی دهند، لذا می توانند 
رابطه ی بين جزء و کل را بازآفرينی کنند. تفکر عمليات عينی تمرکززدايی شده و کودک می تواند به طور 
هم زمان روی دو طبقه متمرکز شود. آن ها می توانند عالوه بر روابط جزء با جزء، رابطه ی جزء با کل را 
هم درنظر بگيرند. اين تغييرات به طور هم زمان روی نمی دهند بلکه به تدريج در مرحله ی عمليات عينی 

صورت می گيرند. کودکان در اين مرحله می توانند اصل نگهداری ذهنی٤ را درک کنند.
نظريه ی پياژه بررسی رشد انسان را به کلی متحول کرد و با آن که برخی از اصول اساسی او 
در پژوهش های اخير مورد سؤال قرار گرفته است اما هنوز به عنوان يک نظريه از چندين جهت حاکم 

   .Transitivity ــ٢                                               .Seriation ــ١
.Conservation ــ٤                                   .Class Inclusion ــ٣
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است. توصيف های جديد از رشد، تعدادی از ديدگاه های او را اصالح کرده است.
يکی از اصول مهّم پياژه اين است که رشد مقدم بر يادگيری است. پياژه معتقد بود مراحل رشد 
عمدتاً ثابت اند و مفاهيمی چون نگهداری ذهنی را نمی توان آموخت. با اين حال، پژوهش ها مواردی را به 

اثبات رسانده است که در آن ها تکاليف پياژه ای را می توان در مراحل رشد بيش تر، به کودکان ياد داد.
هم چنين در پژوهش های ديگر، خودمحوری کودکان يا مرحله ای بودن رشد مورد ترديد قرار 

گرفته است و محققان نوع تکاليف و نوع پرورش را بر آهنگ رشد بسيار مؤثر تشخيص داده اند.

٢ــ٢ــ کاربرد نظريه ی پياژه در آموزش مطالعات اجتماعی
از نظرات پياژه می توان در موارد زير در آموزش مطالعات اجتماعی استفاده کرد.

الف ــ تمرکز بر فرايند تفکر کودکان، نه فقط بر نتايج آن: آموزگاران عالوه بر بررسی 
کردن صحت پاسخ های دانش آموزان، بايد از فرايندهايی که کودکان برای رسيدن به اين پاسخ ها مورد 
فعلی  شناختی  عملکرد  سطح  براساس  مناسب،  يادگيری  تجربيات  باشند.  آگاه  می دهند،  قرار  استفاده 
به  رسيدن  برای  کودکان  روش های  آموزگاران  که  صورتی  در  فقط  و  می شوند  ديده  تدارک  کودکان 

نتيجه گيری های خاص را درک کرده باشند، می توانند اين گونه تجربيات را تأمين کنند. 
در بسياری از موضوعاتی که در کالس مطالعات اجتماعی مورد بحث قرار می گيرد، بيش از آن 

که نتيجه مهم باشد، فرايند تفکر کودکان و نحوه ی استدالل و ارزيابی موضوع اهميت دارد.
ـ تشخيص نقش مهّم درگيری فعال و خودانگيخته ی کودکان در فعاليت های يادگيری:  بـ 
در کالسی که به سبک پياژه اداره می شود، بر ارائه ی حاضر و آماده ی دانش تأکيد نشده است و کودکان بايد 
ترغيب شوند خودشان از طريق تعامل خودانگيخته با محيط، دست به اکتشاف بزنند؛ بنابراين، آموزگاران 
به جای اين که به صورت آموزگارمآبانه تدريس کنند، فعاليت های گوناگونی را فراهم می آورند که به کودکان 

امکان دهند مستقيماً در دنيای مادی عمل کنند.
 آموزش مطالعات اجتماعی با رويکرد کاوشگری اين فرصت را در اختيار دانش آموزان قرار می دهد؛ 
دانش آموزان  از  کنيم  صحبت  همدلی  و  مشارکت  فوايد  درباره ی  مستقيم  آن که  به جای  اگر  مثال،  برای 
بخواهيم با مشارکت، يکی از فضاهای مدرسه را اداره کنند يا مقرراتی برای آن بنويسند، دانش آموزان را 

به صورت فعال درگير کرده ايم.
ـ عدم تأکيد بر فعاليت هايی با اين هدف که «کودکان از نظر تفکر مانند بزرگ ساالن  پـ 
شوند»: پياژه معتقد بود که آموزش پيش از موقع، می تواند از آموزش نديدن بدتر باشد؛ زيرا اين نوع 
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آموزش به جای درک شناخت واقعی به پذيرش سطحی فرمول های بزرگ ساالن منجر می شود.
پياژه فرض می کند که همه ی  نظريه ی  رشد:  پيشروی  فردی در  تفاوت های  پذيرش  ت ــ 
در  بايد  آموزگاران  بنابراين،  متفاوت؛  سرعت های  با  اما  می گذرانند  را  يکسانی  رشد  مراحل  کودکان 
جهت ترتيب دادن فعاليت های کالسی برای افراد و گروه های کوچک کودکان (نه در جهت کّل کالس) 
تحصيلی  پيشرفت  ارزيابی  لذا  می گيرد،  قرار  موردنظر  فردی  تفاوت های  چون  به عالوه،  کنند.  تالش 
کودکان بايد براساس روند رشد قبلی هر کودک صورت گيرد نه براساس معيارهای هنجاری که عملکرد 

هم ساالن در اختيار می گذارد.
ث ــ معلم، سازنده ی محيط آموزشی است: محيط آموزشی بايد جذاب، به جهت فکری، 
انگيزشی و پر از فرصت هايی برای تجربه های حسی باشد؛ به همين دليل، در کالس مطالعات اجتماعی 
بايد از تصاوير جالب، تابلوهای اعالنات، انواع بازی ها، پازل، وسايل نقشه کشی، مدل ها و ماکت های 
تاريخی و جغرافيايی، و مراکزی که کودکان در آن جا می توانند به فعاليت عملی بپردازند، استفاده کرد. 
از  خارج  فضای  طريق  از  می توان  گاه  باشد.  فراهم  يک جا  امکانات  اين  همه ی  که  نيست  الزم  البته 
کالس و بازديدهای علمی، شرايط الزم را برای برانگيختن اجتماعی و فکری دانش آموزان فراهم کرد؛ 

به گونه ای که توانش و اميد به يادگيری را در يادگيرنده ايجاد کند.
رها  خود  حال  به  يادگيری  محيط  در  را  کودکان  اگر  کودکان:  تفکر  ارزيابی کننده ی  ــ  ج 
کنيم، از خود واکنش نشان می دهند. اما اين کافی نيست؛ در فرايند ياددهی ــ يادگيری، معلمان بايد 

کاری بيش از فراخوانی پاسخ انجام دهند.
معلمان حضور دارند تا پيشرفت کودک را تعيين، سؤاالت را تعديل و او را راهنمايی کنند. حضور 
معلمی ماهر، مطلع و عالقه مند بسيار مهم است؛ بدون وجود معلم، کودک به طور تصادفی دست به تجربه 
می زند که ضمن مفيد بودن، خود، محدود کننده است؛ مثالً، کودکی که مشغول وارسی يک سند تاريخی يا 
يک بنای تاريخی يا يک شیء قديمی است، هرگز نمی تواند بدون کمک معلم به اهداف و ماهيت آن مدارک 
بينديشد؛ بنابراين، يک فرصت برای کسب شناخت جديد از بين می رود. معلم از طريق تعامل با کودک 
به او کمک می کند تا در جريان بازديد و مشاهده به دنبال هدف بزرگ تری باشد و از اين طريق از تجربه ی 
مستقيم کودک استفاده کرده، امکان توسعه ی مفاهيم آموزشی را فراهم می کند. معلم با ارزيابی و تعديل 

پرسش های کودک، فرايند سازماندهی و انطباق توسط کودک را تسهيل می کند.
در  گذشت  است.  اجتماعی  محيط  يک  درس  کالس  گروهی:  فعاليت های  آغازگر  ــ  چ 
برخورد با ديگران، بازی های گروهی، بحث و گفت و گو، تجربه های مشترک، و فرصت صحبت کردن 
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و گوش دادن به ديگران، نمونه هايی از يادگيری اجتماعی اند.
پياژه معتقد بود که کودکان فقط زمانی رشد می کنند که خود آغازگر تجربيات يادگيری باشند. 
به نظر او، يادگيری بايد خودجوش بوده و از طريق تجربه های مستقيم و عينی کسب شود. يادگيرنده 
در جريان يادگيری بايد فعال باشد و از طريق کند و کاو و کشف به حقايق دست پيدا کند. اين با آن چه 

کودکان هر روزه در کالس های درس با آن روبه رويند، مغاير است.
زبان،  مقررات،  تا  می کند  فراهم  کودک  برای  را  فرصت هايی  زيرا  است؛  مفيد  بسيار  بازی 
هنجارهای رفتاری، رهبری و پيروی از رهبری، شادی، نوميدی، برنده شدن و بازنده شدن و غيره را 

تجربه کند.
در اين مفهوم، کودک در فرايند رشد از ديدگاه های خودمحورانه، فردی و به شدت شخصی 
شده به سمت عمل، احساس و روش های تفکر اجتماعی سوق پيدا می کند. در اين جا، نقش محيط 
اجتماعی بسيار مهم است. گروه هم ساالن، منابعی از انگيزه و اطالعات را در قالب زبانی ارائه می دهند 
و  دانش آموزان  به  معلم  شيوه ی  به  يادگيری  از  مناسب تر  دانش آموزان  شناختی  ساختارهای  برای  که 
دوم  روش  با  ابتدايی  اجتماعی  مطالعات  در  غالباً  دانش آموزان  متأسفانه،  تمرين است.  کتاب  بر  مبتنی 

مواجه می شوند.

٣ــ هوارد گاردنر١

با  مخالفت  به  گاردنر  هوارد  به نام  هاروارد  دانشگاه  روان شناسان  از  يکی   ،١٩٨٣ سال  در 
نظريه ی سنجش هوش پرداخت. وی که با نگاه سنتی به هوش مخالف بود با به چالش کشيدن نظريه ی 
مبتنی بر توانايی استداللی و کالمی است، اظهار کرد که هوش  کوته بينانه تر در مورد خرد٢ که اساساً 
در  وی  است.  برخوردار  هوش  مختلف  اشکال  از  معين  ميزان  به  فرد  هر  و  دارد  متعددی  شکل های 
نظريه ی «هوش های چندگانه»٣ يا (MI) کوشيد حوزه های استعدادهای انسان را به آن سوی مرزهای 

٤IQ بکشاند.

       .Intellect ــ٢                               .Howard Gardner ــ١
          .Intelligence Quantity ــ٤                        .Multiple Inteligence ــ٣ 
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١ــ٣ــ ماهيت و انواع هوش
گاردنر ابتدا هفت هوش «زبانی ــ بيانی»، «رياضی ــ منطقی»، «فضايی ــ بصری»، «حرکتی ــ 
جسمانی»، «موسيقيايی»، «بين فردی» و «ميان فردی» را شناسايی کرد. سپس در سال ١٩٩٩ هوش 
«طبيعت گرا» را به آن ها افزود و بيان داشت که در حال کار کردن روی اثبات هوشی ديگر به نام «هوش 

وجودی» است.
گاردنر در اين باره که چه کسی باهوش است، ديدگاه جالبی را ارائه می دهد. اکثر مردم اين تفکر 
را پذيرا شده اند که می توان هوش را به کمک آزمونی نظير وکسلر يا استنفورد بينه، اندازه گيری کرد. 
اين آزمون بهره ی هوشی يا IQ را نشان می دهد، اما گاردنر معتقد است که آزمون های بهره ی هوشی 
فقط مجموعه ی محدودی از توانمندی انسان يا هوش را نشان می دهد. اکثر آزمون های بهره ی هوشی 
عمدتاً توانايی کالمی و مسئله گشايی را اندازه می گيرند. گاردنر معتقد است که هر يک از اشکال هوش، 
الگوی عصبی منحصر به خود و روش توسعه ی خاّص خود را دارا بوده و ضروری است معلمان به 

اين موضوع توجه کنند.
متأسفانه، اکثر نظام های آموزشی بيش از هر چيز هّم خود را مصروف  پرورش هوشی کالمی 
و منطقی کرده اند. به يقين، هوش منطقی يا کالمی برای بسياری از کارهايی که افراد انجام می دهند، 
بسيار ضروری است اما تعريف هوش وسيع تر از اين بوده و با توانايی هايی که کودکان و بزرگ ساالن 

در زندگی روزمره به آن نياز دارند يا آن ها را به کار می برند، منطبق است.
به کودکی بينديشيد که در کار کردن با وسايل مکانيکی، توانمندی زيادی از خود نشان می دهد. 
می توانست  که  بود  من  کالس  در  دونالد  به نام  پسری  که  می کند  مطرح  خود  يادداشت های  در  گاردنر 
کار، مقدار  اندازد که البته اين  انجام می دادم، به کار  کردن به آن چه من  دستگاهی را با يک بار نگاه 
خاصی هوش فضايی را می طلبد. دونالد در خواندن و نوشتن بسيار ضعيف بود و هرگز به عنوان فردی 
دانش آموزانی  مدرسه ای،  نظام  حاضر،  حال  در  بود.  باهوش  کودکی  که  چند  هر  نشد،  تلقی  باهوش 
را تأييد می کند که در خواندن و نوشتن مهارت دارند. بايد پذيرفت که خواندن و نوشتن، مهارت های 
مهمی اند اما ياد گرفتن ابعادی وسيع تر از اين دارد و به همين دليل است که نمره های مدرسه ای معموالً 

پيش گويی ضعيفی نسبت به موفقيت شغلی يا موفقيت دانش آموزان در زندگی ارائه می دهند.
و  مکانی  موسيقيايی،  هوش  چون  مقوالت  برخی  وی  چرا  که  سؤال  اين  به  پاسخ  در  «گاردنر 
حرکتی  ــ جسمانی را هوش نام نهاده نه استعداد، می گويد که در استفاده از لغت هوش، کامالً هوشيارانه 
عمل کرده است؛ زيرا اگر می گفت مهارت و توانايی، مردم با بی تفاوتی او را تأييد می کردند، استفاده از 
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لغت هوش موجب می شود تأکيد کنيم که اين مقوالت جزء هوش به شمار می روند و از پديده ای واحد، 
مفاهيم متنوعی استنباط و درک می شود».١ وی برای فراهم آوردن مبنای نظری و منطقی خويش در 

مورد اين که اين هوش ها استعدادی معمولی نيستند، آزمون های خاصی تدارک ديد.٢
در نظريه ی گاردنر، توانايی های بشر يا انواع هوش در هشت مقوله جای می گيرد که عبارت اند 

از:
ـ زبانی٣: کاربردهای عملی زبان، توانايی به کارگيری لغات به صورت شفاهی  ١ــ هوش بيانیـ 
به  دادن،  توضيح  معناشناختی،  يا  ژرفا  هسته ی  فهم  آواشناسی،  جنبه ی  درک  نحوه ی  نوشتاری،  يا 

ياد  آوردن اطالعات و بيان استنباط اجزا و عناصر؛
تشخيص  درک،  طنين،  بم و  زير و  ريتم،  حساسيت به  شناسايی و  موسيقيايی٤:  هوش  ٢ــ 

تبديل يا توليد و اجرای شکل های موسيقيايی؛
منطقی  روابط  و  الگوها  شناسايی  منطقی،  استدالالت  بيان  رياضی٥:  ــ  منطقی  هوش  ٣ــ 
گزاره ها و قضايا، طبقه بندی، توانايی استفاده از ارقام و اعداد، رده بندی، محاسبه، آزمون و فرضيه؛

و  بصری  به صورت  محسوس  جهان  درست  درک  توانايی  فضايی٦:  ــ  بصری  هوش  ٤ــ 
مکانی، شناسايی رنگ، خط، شکل، فرم و فضا و رابطه ی ميان اين عوامل و توانايی تجسم و بازنمايی 

گرافيکی افکار مکان ــ بصری؛
و  افکار  بيان  برای  بدن  اعضای  به کارگيری  در  مهارت  جسمانی٧:  ــ  حرکتی  هوش  ٥ ــ 
احساسات، سهولت به کارگيری دست ها برای توليد يا تغيير اشيا، مهارت های فيزيکی و حرکتی چون 

تعادل، چاالکی، قدرت، سرعت، المسه و…؛
٦ ــ هوش درون فردی٨: شناخت خود و توانايی عملکرد مناسب براساس آن، داشتن تصويری 
عواطف به  سری  يک  نمادين  بازنمايی  عزت نفس و  ادراک،  خويشتن،  محدوديت های  توانايی ها و  از 

منظور درک رفتار، توانايی دست يابی به احساسات خود؛
٧ــ هوش بين فردی (ميان فردی)٩: توانايی درک و تمايز حاالت روحی، مقاصد، انگيزه ها و 
احساسات ديگران، تشخيص انواع متفاوت نشانه های بين فردی و توانايی پاسخ گويی صحيح به اين نشانه ها؛

١ــ آرمسترانگ؛ هوش های چندگانه در کالس درس، ترجمه ی مهشيد صفوی، ١٣٨٣، ص ١٥.
٢ــ منبع پيشين، ص ١٥

                             .Logical Mathematical Intelligence ــ٤                           .Linguistic Intelligence ــ٣
.Interal personal Intelligence ــ٧            .Spatial Intelligence  ــ٦        .Boldily - Kinesthtic Intelligence  ــ٥
.Musical Intelligence ــ٩                 .Inter - personal Intelligence ــ ٨
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جانوران،  و  گياهان  و  گونه ها  طبقه بندی  محيط،  شناخت  توانايی  طبيعت گرا:  هوش  ٨  ــ 
پديده های طبيعی و فرايندهای مربوط.

نکات اصلی در نظريه ی هوش های چندگانه:
 همه ی افراد دارای قابليت هايی در هريک از هشت مقوله ی هوشی اند. البته اين تحوالت در 
هر يک از افراد به گونه ای خاص بروز می کند؛ بيش تر افراد، در برخی هوش ها کامالً رشد يافته و در 

بعضی ديگر، اندکی رشد يافته و در برخی رشد نيافته اند؛
آموزش،  از  برخورداری  صورت  در  را  خود  هوش های  از  هريک  می توانند  افراد  همه ی   

تشويق و استغنای کافی، تا سطح مناسبی از عملکرد توسعه دهند؛
 مقوله های هوشی به شکلی پيچيده با يکديگر همکاری دارند و بر هم تأثير می گذارند؛

 برای هوشمندی در هر مقوله، چندين راه وجود دارد. ممکن است فردی در زمينه ی هوش 
جسمانی، حرکتی در زمين بازی بسيار دست و پاچلفتی به نظر آيد اما در فرش بافی يا آرايش صفحه ی 
شطرنج، بسيار چيره دست عمل کند يا ممکن است در زمينه ی هوش زبانی قادر به خواندن نباشد، اما 

واژگان زيادی را بداند تا بتواند داستان های ترسناک بگويد.١

٢ــ٣ــ هوش های چندگانه و مسئوليت های مدارس
تمام هوش های خود را به  افراد می توانند  بيش تر  تئوری MI اين است که  مهّم  نکات  يکی از 

سطح مناسبی از توانشان برسانند.
ايجاد و توسعه ی اين هوش ها به سه عامل بستگی دارد:

 استعداد بيولوژيکی که عوامل ارثی، ژنتيکی و نقايص يا آسيب ديدگی های مغزی قبل و در 
حين تولد را شامل می شود؛

 تاريخچه ی زندگی فردی، تجربيات والدين، مربيان، هم ساالن، دوستان و ساير افراد که موجب 
تحريک يا توقف رشد هوشی افراد می شود.

 سابقه ی تاريخی و فرهنگی، زمان و مکان تولد و پرورش فرد و هم چنين اوضاع اجتماعی، 
فرهنگی و محيطی وی در زمينه های مختلف.

بر اين اساس، اگرچه دانش آموزان ممکن است در زمينه هايی از استعداد ذاتی برخوردار باشند 
١ــ آرمسترانگ، به نقل از فالحيان  ،ناهيد، ١٣٨٧؛ آموزش جغرافيا و پرورش هوش های چندگانه، مجله ی رشد آموزش جغرافيا، 

شماره ی ٣٩، ص ٤٧.
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اين  هرگز  اجتماعی،  و  محيطی  عوامل  يا  فردی  رشد  بستر  منفی  عملکرد  تحت تأثير  است  ممکن  اما 
استعدادها شکوفا نشوند. لذا در اين تئوری، «پرورش» به همان اندازه ی «طبيعت و سرشت» و حتی 

بيش تر از آن حايز اهميت است.
گاردنر در کتابش با عنوان «ذهن متفکر آموزش نديده»١ می نويسد: معلمان، مسئول آموزش سه 
مقوله ی دانش به دانش آموزان اند. در سطح آموزش ابتدايی، اين سه مقوله، شکل سوادهای پايه را 
به خود می گيرند: مهارت نشانه گذاری، مفاهيم يک رشته ی علمی، روش استدالل و تفصيل در يک 

رشته ی علمی.
مهارت نشانه گذاری به تسلط يادگيرنده به کدهای نوشتاری و فهم فرهنگ اشاره می کند. فرض 
اصطالح  به  نظام های  از  را  خود  دانش  ابتدايی،  آموزش  سال های  طّی  دانش آموزان  که  است  اين  بر 
جمله ها،  و  کلمه ها  نوشتن  و  خواندن  برای  يکديگر  کنار  در  حروف  گذاشتن  الفبا،  يعنی  اّول،  رديف 

اطالعات عددی و نظاير آن، تکميل می کنند.
پس دانش آموزان آماده می شوند تا از اين دانش برای درک اشکال پيچيده تر نشانه گذاری، يعنی 
به کار بردن مفاهيم علمی پايه، حّل معادالت ساده، خواندن نمودار، جدول و نقشه ی سواد کامپيوتری پايه 
و نظاير آن استفاده کنند. در برنامه ی درسی مارپيچی، به کار بردن دانش برای درک اشکال پيچيده تر، 
سال های  طول  در  پيچيدگی  فزاينده ی  سطح  در  مذکور  موارد  از  يک  هر  با  مجدد  مواجهه ی  مستلزم 

ابتدايی است.
در  بگيرد؛  فرا  را  آن  کردن  تفسير  و  تصويری  نقشه ی  کشيدن  می تواند  سال  و  کم سن  کودک 
حالی که کودکی که در پايه های ميانه است، می تواند کشيدن نقشه های انتزاعی تر و تفسير کردن آن ها را 

فرا گيرد. کشيدن اين نوع نقشه به نمادها، مقياس مسافت و بازنمايی انتخابی منظره وابسته است.
در مورد مفاهيم يک رشته ی علمی بايد گفت در سال های آموزش ابتدايی، زمانی که مجموعه ای 
از ايده ها، مفاهيم، روش ها و مثال ها بايد ياد گرفته شوند، زمينه برای مطالعات پيشرفته تر مهيا می شود؛ 
بنابراين، کودکان در اين دوره می توانند در رابطه با رشته های علمی چون اقتصاد، تاريخ و مردم شناسی 

در بافت وسيع تری مطلب را فرا بگيرند.
راه های  می توانيم  کنيم،  تدوين  نو  از  يا  دهيم  گسترش  هوش  درباره ی  را  خود  ديدگاه  اگر 
علمی  رشته ی  يک  در  تفصيل  و  استدالل  شيوه های  مورد  در  کنيم.  پيدا  آموزش  برای  مناسب تری 
می توان مثال زد که کودکی که تاريخ يا موسيقی يا جغرافيا می آموزد، از رويکردهای متفاوت استفاده 

Inschooled mind ــ١
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به کار  يافته هايشان  ارائه ی  و  داده ها  تحليل  و  جمع آوری  برای  دانش آموزان  که  شيوه هايی  می کند. 
می برند، متفاوت است. برای رسم يک نقشه، هنرمند می تواند آزادانه و بی محابا و با توجه به جنبه های 
جغرافيايی،  نقشه ی  ترسيم  برای  که  حالی  در  دهد؛  توضيح  دقت  به  را  زيبايی  و  کند  عمل  زيباشناسی 

کودک بايد دقيق و مبتنی بر واقعيات عمل کند.
طرح گاردنر بيش از همه چيز ابزار مفيدی در اختيار معلمان خالق می گذارد که با تکيه بر آن، 
برنامه ی درسی را در قالب پروژه هايی پياده کنند و هم چنين آموزش را با شيوه های متفاوت يادگيری 
استثنا.  تا  قاعده اند  بيش تر  فرد  رفتاری  تفاوت های  ديدگاه،  اين  از  سازند.  هماهنگ  دانش آموزان 
تفاوت های فردی کم نيستند و همه ی امور خوشايند و ناخوشايند در محيط يادگيری بر همه ی کودکان 

تأثير يکسان ندارند.
هم اکنون در برخی از کشورهای توسعه يافته، در برنامه ريزی های درسی و طراحی فعاليت های 
يادگيری به نظريه ی گاردنر توجه جدی می شود. در آمريکا حتی مدارس با عنوان مدارس MI تأسيس 
شده اند که در آن ها، هر روزه مقوله های هشت گانه ی هوش آموزش داده می شود و با ايجاد شرايط و 
امکانات الزم هم چون اتاق های بازی و فکر، منطقه ی نگهداری حيوانات، منطقه ی کشت گياهان، 
کميسيون ها و کميته های فعال دانش آموزی، تالش می شود تا شرايط واقعی زندگی بازسازی شود.

پس، نتيجه می گيريم که تجربه های ياددهی ــ يادگيری را می توان در برنامه های درسی مدارس 
به گونه ای طراحی کرد که به پرورش هوش های چندگانه در کودکان و نوجوانان کمک کنند. در جدول 
صفحه ی بعد، برخی زمينه های يادگيری و فعاليت، و شيوه های آموزشی متناسب برای مقوالت هوشی 

مختلف، توصيف و طبقه بندی شده اند.
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خالصه ای از هشت روش آموزشی متناسب با مقوالت هوشی١

فعاليت های آموزشی مقوالت هوشی
(نمونه ها)

منابع آموزشی 
شيوه های آموزشی(نمونه ها)

سخنرانی، مباحثه، بازی با کلمات، زبانی
داستان سرايی، خواندن همراه با 

کر و نوشتن خاطرات

ماشين تحرير،  ضبط صوت،  کتاب، 
مجموعه ی تمبرها و کتاب های 

همراه با نوار

خواندن، نوشتن، صحبت کردن 
و گوش دادن به آن

منطقی ــ رياضی
معما، حّل مسائل، تجربيات علمی، 
محاسبات ذهنی، بازی با اعداد و 

تفکرات موشکافانه

ماشين حساب، تجهيزات علمی، 
خود  رياضی  و  رياضی  بازی های 

کنترلی

کميت گذاری، تفکر دقيق، قرار 
منطقی  چارچوب  يک  در  دادن 

و تجربه کردن آن

مکانی
معرفی بصری، فعاليت های هنری، 
بازی های تخيلی، استعاره، تجسم 

و نقشه ی ذهنی

نمودار، نقشه، ويدئو، مجموعه های 
خطاهای  هنری،  موضوعات  لگو، 

چشم، دوربين و کتاب خانه ی 
تصويری

ديدن، کشيدن ،تجسم، 
رنگ آميزی و نقشه ی ذهنی

حرکتی ــ جسمانی
يادگيری های عملی، نمايش نامه، 

ورزش، فعاليت های لمسی و 
تمرين های ريلکسيشن

ابزارهای توليد، خاک رس، 
يادگيری  منابع  ورزشی،  تجهيزات 

لمسی و اقالم خودکنترلی

ساختن، نمايش دادن، لمس 
ورزشی  مختلف  حرکات  کردن، 

و احساس غريزی آن

موسيقيايی
(ريتميک)،  موزون  يادگيری های 
ضربه زدن و استفاده از آواز برای 

تدريس

و  نوارها  مجموعه ی  ضبط صوت، 
ابزارهای موسيقی

آواز خواندن، ضربه زدن و 
گوش دادن به آن

ميان فردی
يادگيری گروهی، آموزش به 

اجتماعی،  فعاليت های  هم ساالن، 
گردهمايی اجتماعی و شبيه سازی

محصوالت  صفحه ای،  بازی های 
مشترک و وسايل صحنه ی نمايش

ارتباط دادن آن با زندگی 
شخصی خود، تصميم گيری 
با توجه به آن و پاسخ دادن 

براساس آن

درون فردی
آموزش های فردی، مطالعات 
مستقل، امکانات دوره های 
مطالعاتی و ايجاد عزت نفس

يادداشت های روزانه و منابع 
طرح های تحقيقاتی

ارتباط دادن آن با زندگی 
شخصی خود، تصميم گيری 
با توجه به آن و پاسخ دادن 

براساس آن

طبيعت گرا
مطالعه، طبيعت، اطالعات 

بوشناختی و مراقبت از حيوانات
گياهان، حيوانات، ابزارهای 

و  دوچشمی ها)  (مانند  طبيعی دانان 
ابزارهای باغبانی

موجودات  با  آن  دادن  ارتباط 
زنده و پديده های طبيعی

١ــ مأخذ: تامس آرمسترانگ؛ هوش های چندگانه در کالس های درس، ترجمه ی مهشيد صفری، ١٣٨٣.



١١٧

٣ــ٣ــ کاربرد نظريه ی گاردنر در آموزش مطالعات اجتماعی
هوش های  پرورش  برای  آن،  رشته ای  بين  ماهيت  دليل  به  اجتماعی  مطالعات  درسی  برنامه ی 
فعاليت های  از  گسترده ای  طيف  در  را  کودکان  آن،  طريق  از  می توان  و  دارد  خوبی  قابليت  چندگانه 
يادگيری درگير کرد. مقوله های هوش طبيعت گرا و هوش فضايی ــ مکانی با درس جغرافيا ارتباط و 
هم پوشی نزديکی دارد. مقوله ی هوش ميان فردی با دروس علوم اجتماعی و آموزش های شهروندی 

رابطه ی خوبی برقرار می کند.
براساس  بايد  معلم  کاوشگری،  رويکرد  بر  مبتنی  اجتماعی  مطالعات  درسی  برنامه ی  يک  در 
هوش های چندگانه به درک خوبی از تفاوت های فردی در جريان کاوشگری دانش آموزان، دست يابد. 
کودکانی که منظم و دقيق اند، کودکانی که نمی توانند ابهام را تحمل کنند، کودکانی که ايده ها و منابع 
متضاد را می جويند، کودکانی که ايده ها و اطالعات را به صورت مقوله های کلی سازماندهی می کنند يا 
بر جزئيات تأکيد می ورزند، هريک شيوه ها، منابع و فعاليت های آموزشی خاصی را طلب می کنند. از 
سوی ديگر، با گسترش انواع شيوه ها می توان زمينه ی خوبی برای پرورش ساير مقوالت هوشی در آن 

کودکان فراهم آورد.
برای  سودمندی  اطالعات  اگرچه  مجزا،  علمی  رشته های  بر  مبتنی  آموزش های  «اصوالً 
دانش آموزان فراهم می کنند اما اين آموزش ها اغلب از ارتباط دادن دانش آموزان با دنيای واقعی آن ها، 
دنيايی که در سال های آتی به عنوان عضوی از آن محسوب می شوند، خودداری می کنند. به عکس، 
آموزش های مضمونی در قالب تم ها، موضوعات و مهارت هايی را که به طور طبيعی در زندگی وجود 
چندگانه ی  هوش های  دانش آموزان  تا  می سازند  فراهم  فرصت هايی  و  می دهند  پيوند  يکديگر  به  دارند 

خود را به روش هايی کامالً عملی به کار گيرند.»١
در اين زمينه، معلم مطالعات اجتماعی می تواند از بستر هر يک از مقوله های هوشی برای پيشبرد 
اهداف آموزشی خود استفاده کند؛ برای مثال، بايد فکر کند که در قالب هوش رياضی ــ منطقی چگونه 
می توان فعاليت هايی را تدارک ديد که به تقويت مهارت های عددی، حسابی و منطقی بينجامد. چگونه 
می توانم از هوش زبانی ــ بيانی و مهارت های گفتاری و نوشتاری در جهت آموزش موضوع موردنظر 
کمک بگيرم؟ در قالب هوش درون فردی، چگونه می توانم احساسات يا خاطرات شخص را نسبت به 
موضوع مورد آموزش برانگيزانم يا فرصتی برای ابراز آن ها به وجود بياورم؟ چگونه می توانم دانش آموز 

را با محيط طبيعی و پديده های طبيعی پيوند دهم؟ و…  .
١ــ آرمسترانگ، منبع پيشين، ص ٨٦
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البته تئوری MI به روش های مختلفی در برنامه ی درسی قابل استفاده است و در اين زمينه، 
دستورالعمل خاص يا استانداردی وجود ندارد و موارد بيش تر حکم پيشنهاد دارند.

در  آن ها  طراحی  طريق  از  می توان  که  تمرين هايی  و  فعاليت ها  از  نمونه هايی  بخش،  اين  در 
معرفی  جست،  بهره  آن ها  از  يا  کرد  کمک  چندگانه  هوش های  پرورش  به  اجتماعی  مطالعات  درس 

می شوند:
١ــ هوش بيانی

ــ متنی کوتاه درباره ی يک موضوع اجتماعی يا محيطی، مثالً زندگی کودکان معلول يا مصرف 
بی رويه ی آب، بنويسند؛

ــ با مطالعه ی بخشی از يک سفرنامه يا شرح حال يک شخصيت تاريخی، اوضاع اجتماعی و 
زندگی مردم را در آن دوره ی زمانی حدس بزنند و استنباط کنند؛

ــ خاطره ای از مشارکت در يک فعاليت اجتماعی يا سفر به يک منطقه را در حضور جمع در 
کالس تعريف کنند.

ــ با استفاده از روش های بارش مغزی، درباره ی مشکالت زندگی در يک شهر بزرگ، هرچه به 
ذهنشان می آيد بيان کنند و واژگان را روی تخته بنويسند؛

ــ در يک جدول متقاطع، واژگان مربوط به يک فرايند اقتصادی يا محيطی را در جای مناسب 
قرار دهند.

٢ــ هوش موسيقيايی
را  خود  منطقه ی  سرود  يا  جمع آوری  را  ايران  مختلف  اقوام  محلی  ترانه های  و  سرودها  ــ 

شناسايی کنند.
ــ سرود جمهوری اسالمی ايران را در کالس به طور دسته  جمعی اجرا کنند؛

ــ يکی از سرودهای مربوط به ٢٢ بهمن يا دفاع مقدس را گوش کنند و ياد بگيرند؛
ــ يک سرود برای يک موضوع محيطی يا اجتماعی بسازند و اجرا کنند.

٣ــ هوش منطقی ــ رياضی
ــ با استفاده از داده ها، نمودار آب و هوايی يک منطقه را تکميل يا ترسيم کنند؛

ــ درباره ی تعداد دانش آموزان مهاجر در مدرسه ی خود پرس و جو کنند و برای هر کالس اين 
تعداد را محاسبه کنند؛

ــ برای مکان گزينی يک پديده، مثالً يک فروشگاه در يک منطقه استدالل کنند؛



١١٩

ــ با توجه به اعداد مساحت و جمعيت، تراکم جمعيت را در يک منطقه محاسبه کنند؛
ــ هزينه های آب و برق مصرفی خانه ی خود را طّی چند ماه مقايسه و ميزان افزايش يا کاهش 

آن ها را بيان کنند.
٤ــ هوش جسمانی ــ حرکتی

ــ مدلی از ناهمواری های ايران را با گچ، مقوا و ساير مواد بسازند؛
ــ در يک راه پيمايی از مدرسه تا يک مکان معين در شهر يا  در طی يک گردش علمی، مشاهدات 

خود را طبق برنامه ای از پيش تعيين شده، يادداشت و گزارش کنند؛
ــ مقررات عبور و مرور در کوچه و خيابان را در کالس نمايش دهند.

٥  ــ هوش بصری ــ فضايی
ــ جهات اصلی و فرعی را در حياط مدرسه نشان دهند؛

ــ روی يک نقشه، موقعيت مکانی پديده ها را نسبت به هم معين کنند؛
ــ روی عکس ها، زندگی در يک ناحيه ی روستا يا عشايری را با زندگی در شهر مقايسه کنند:

ــ از يک پارک ديدن کنند و عناصر طبيعی و مصنوعی و وابستگی آن ها با يکديگر را مشخص 
کنند.

٦ــ هوش ميان فردی
ــ به طور گروهی، يکی از فضاهای مدرسه را برای يک روز اداره کنند؛

از  يکی  درباره ی  نمايشگاهی  يکديگر،  با  مناسب  تعامل  و  وظايف  تقسيم  با  به طور گروهی  ــ 
مناسبت های تاريخی در مدرسه برپا کنند؛

ــ به طور گروهی، دستورالعمل ها و مقرراتی برای بازديد از يک بنای تاريخی يا مکان گردشگری 
يا کالس و مدرسه ی خود بنويسند؛

ــ به طور گروهی، سؤاالتی برای مصاحبه با يکی از مسئوالن نهادهای محلی طراحی کنند.
٧ــ هوش درون فردی

ــ احساس خود را درباره ی يک موضوع اجتماعی و راه حل هايی برای آن بيان کنند (برای مثال 
کودکان کم توان، آلودگی محيط زيست، گرسنگی و…)؛

ــ خود را در جای يک گزارشگر تلويزيون تلقی کنند و درباره ی يک موضوع مثالً وقوع زلزله 
يا قطع آب در يک منطقه گزارش دهند؛

ــ برای مصاحبه با يک کشاورز يا دامدار يا ساير مشاغل، سؤاالتی طراحی کنند؛



١٢٠

ــ احساس خود را درباره ی يک شخصيت يا رويداد تاريخی، بيان کنند؛
خصوصياتشان  و  استعدادها  عالقه مندی ها،  به  اشاره  و  توجه  با  جمع  حضور  در  را  خود  ــ 

معرفی کنند.
نشان  مرتب،  به طور  زمان،  خّط  يک  روی  آن  و  کنند  معين  را  خود  زندگی  مهّم  رويدادهای  ــ 

دهند.



١٢١

دانستنی های خود را بيازماييد
١ــ به نظر برونر، کودکان سه مرحله ی اساسی بازنمايی ذهنی دنيای پيرامون را در 

فرايند رشد خود، طی می کنند. اين سه مرحله را توضيح دهيد.
٢ــ سه مدل آموزشی برونر که معلمان می توانند از آن ها به طور متوازن استفاده 

کنند، چيست؟ توضيح دهيد.
٣ــ آيا ميان نظريه های برونر، پياژه و گاردنر وجوه اشتراکی وجود دارد؟ اگر پاسخ 

مثبت است، توضيح دهيد.
٤ــ انواع هوش های چندگانه ی گاردنر را نام ببريد و توضيح دهيد.

٥ــ نکات اصلی نظريه های هوش های چندگانه چيست؟
٦ ــ ويژگی های دوره های کلی رشد از نظر پياژه را توضيح دهيد.

٧ ــ توجه به نظريه ی گاردنر چه مسئوليت هايی برای مدارس و معلمان در زمينه ی 
تدريس و ارزش يابی ايجاد می کند؟

فعاليت ها
١ــ به چند گروه تقسيم شويد و هر گروه درباره ی کاربرد يکی از نظريه های مطرح 
هر  نماينده ی  سپس  کنيد.  گفت وگو  اجتماعی  مطالعات  آموزش  در  فصل  اين  در  شده 

گروه، اهّم نکات مورد بحث را در صورت فهرستی کالسی ارائه کند.
بقيه  از  بيش تر  کدام يک  فصل،  اين  در  شده  ارائه  نظری  ديدگاه های  بين  از  ٢ــ 
توجه شما را به خود جلب کرد؟ کدام يک کم تر؟ داليل خود را در اين زمينه مختصرًا 

روی کاغذی يادداشت کنيد و در کالس بخوانيد.
٣ــ کتاب درسی مطالعات اجتماعی در سطح ابتدايی يا راهنمايی را از نظر ميزان 
تأثيرگذاری هريک از نظريه های يادگيری بر مندرجات و سازماندهی محتوا و فعاليت های 

يادگيری آن بررسی کنيد و نتيجه را به صورت گزارشی تنظيم و در کالس ارائه کنيد.
٤ــ موضوعی برای آموزش مطالعات اجتماعی انتخاب کنيد. سپس بنويسيد با توجه 
به تفاوت های فردی دانش آموزان کالس و بهره گيری از نظريه های يادگيری، چه تمهيداتی 

برای آموزش آن موضوع درنظر می گيريد. طرح خود را در کالس توضيح دهيد.
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معرفی منابع برای مطالعه ی بيش تر فصل چهارم
ترجمه ی  کاربست،  و  نظريه  تربيتی،  روان شناسی  ايی؛  رابرت  اسالوين  ــ 

سيديحيی سيد محمدی، انتشارات روان، ١٣٨٥.
ــ فالحيان، ناهيد؛ آموزش جغرافيا و پرورش هوش های چندگانه، مجله ی 

رشد آموزش جغرافيا، شماره ی ٨٣، ١٣٨٧.
ــ نيک چهر محسنی، نظريه ها در روان شناسی رشد شناخت، شناخت اجتماعی 

شناخت و عواطف، ١٣٨٣.
ــ کرين ويليام؛ نظريه های رشد، مفاهيم و کاربردها، ترجمه ی غالمرضا خوی نژاد 

و عليرضا رجايی، انتشارات رشد، ١٣٨٤.
ــ گلمن دانيل؛ هوش هيجانی، ترجمه ی نسرين پارسا، انتشارات رشد، ١٣٨٦.
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