
۲کارگاه آىّزقی قياره  

 
 ٌَش چيد گاىً

 گاردىر





:تعریف ٌَش  

جؿؼیف ؾٍّان اؿحؿغاد یا جّان ؾيهکؼد ُّش ةَ مّرت کهی ةَ 
ىی قّد و صاال ةا جّزَ ةَ صیعَ ؾيهکؼدی اٌّاع ىعحهفی ىذم 

انتحَ ىّردی کَ اظیؼا . …ُّش کالىی، ُّش جسـو فضایی و 
ُّش . ظیهی ةاب قغه اؿث، ُّش جساری جؿؼیف ىی قٌّغ

 .ُو ةؼاؿاس اةؽار آن جؿییً ىی قّد ؾيّىی یا آی کیّ 



 :تاریخچً
 در کَ کؼد ىعؼح را ای ٌؼؼیَ گاردٌؼ ُاوارد ٌام ةَ آىؼیکایی رواٌكٍاس یک ۱۹۸۳ ؿال در•

 کَ ٌیـث ىؿٍی ةغان ایً ٌیـث كّی ریاضی در ىذال ةؼای کـی اگؼ کَ داد ىی جّضیش آن

 ةاالجؼی ىؼاجب ةَ ُّش زٌغگی از دیگؼی ُای زٍتَ در او قایغ ةهکَ اؿث پاییً او ُّش

 ُّش آن ةَ کَ قّد ىی جلـیو ىحفاوجی ُای دؿحَ ةَ اٌـان ُّش کَ داقث اؾحلاد او .دارد

 جّاٌایی ىاٌٍغ قٍاظحٍغ ىی ىِارت ةَ رواٌكٍاؿان ةلیَ کَ را چیؽی .گّیٍغ ىی چٍغگاٌَ ُای

 .اؿث درؿث کاىال كضیَ ایً .کؼد ىی ىؿؼفی ُّش ٌّع یک را آن گاردٌؼ ىّؿیلیایی، ُای

 زِان دارد ةاال ازحياؾی ُّش کَ فؼدی اٌغازه ةَ دارد ةاالیی ریاضی ُّش کَ قعنی زیؼا

 ازحياؾی ُّش ةا فؼد آن ایٍکَ .اؿث ىحفاوت ُا آن ٌگاه ٌّع جٍِا و کٍغ ىی درك را

 اىا کٍغ، ىضاؿتَ را زِان گـحؼش ٌؼخ ٌحّاٌغ قایغ کَ اؿث درؿث ٌتاقغ ظّةی ریاضیغان

 !دارد را جّاٌایی ایً کَ کٍغ پیغا را کـی جّاٌغ ىی



کاربردٌای نفٍَم ٌَش ٌیجاىی چيدگاىً 

نشاوره تحصیلی، برىانً نشاوره شغلی، شانل 

 .نی گردد ریزی آنَزشی و استعدادیابی





 جٌبشی -بدًی َّش•

دارٌغ ؿؼوکار ُا فؿانیث اٌسام و صؼکات ةا. 

دارٌغ ةغٌی ُای فؿانیث روی ای ىاُؼاٌَ و ةاال کٍحؼل. 

دارٌغ ةغن اؾضا ةیً ُياٍُگی و جؿادل صؾ از ةاالیی درك. 

 .....و



 ىظانی

 صيعت گری

ورزشكار حرفً 

 ای

نعلم تربیت 

 بدىی 
 جراح

 بازیگر

 کهدیان



 :فردی بیي َّش•
  ةؼون افؼادی ىؿيّالا  ، گیؼٌغ ىی كؼار ظتلَ ایً در کَ افؼادی . قّد ىی افؼاد ؿایؼ ةا جؿاىم قاىم ُّش ایً•

 در افؼاد ؿایؼ ُای اٌگیؽه و ظّ و ظهق اصـاؿات، صاالت، ةَ صـاؿیث ىیؽان ی واؿعَ ةَ و ةاقٍغ ىی اگؼ

 . آٌِا فِو و دیگؼان ةا کؼدن ةؼكؼار ارجتاط جّاٌایی یؿٍی فؼدی ةیً ُّش . قٌّغ ىی ةٍغی ظتلَ گؼوه ایً

 یاةٍغ در جا کٍٍغ ٌؼاره دیگؼان ٌؼؼ ٌلعَ از را ىـائم کٍٍغ ىی ؿؿی ةاقٍغ ىی كّی ُّش ایً در کَ کـاٌی

 اصـاؿات درك در  ای انؿاده ظارق جّاٌایی ىؿيّالا آٌان . کٍٍغ ىی اصـاس و اٌغیكٍغ ىی چگٌَّ آٌان

 ةؼكؼار ارجتاط ظاظؼ ةَ کالىی غیؼ و کالىی ُای ىِارت از ىِيّالا آٌِا . دارٌغ افؼاد ؿایؼ ُای اٌگیؽه و ىلامغ

 ىی ُيغردی آٌِا ةا و داقحَ جؿاىم دیگؼان ةا ىؤدؼی ظّر ةَ افؼاد ایً . کٍٍغ ىی اؿحفاده دیگؼان ةا کؼدن

 یاد جؼ وؿؼیؽ ةِحؼ را ىعحهف ىّضّؾات و ىعانب ، دیگؼان ةا کؼدن فؿانیث ظؼیق از افؼاد گٌَّ ایً . کٍٍغ

 . ةؼٌغ ىی نػت گفحگّ و ةضخ از اغهب و گیؼٌغ ىی



 جازؼ
ىغیؼ 
رواةط 
 ؾيّىی

 
 فؼوقٍغه

 دیپهيات ىكاور
فؿاالن 
 ازحياؾی

ىؿهو ،   ىغیؼ ،    
ث ؿؿیا

 ىغار ،

ی
رد

ي ف
 بی

ش
َّ

 

دیدى هسبئل  
از ًقطِ ًظر 
ی دیگراى 

رد
ي ف

 بی
ش

َّ
 

گَش مردى،  
 ّودلی 

ی
رد

ي ف
 بی

ش
َّ

 

درك خلق ٍ 
خَ ٍ 
احسبسبت  
 دیگراى 

ی
رد

ي ف
 بی

ش
َّ

 

هشَرت  
،ّونبری بب  
ی گرٍُ 

رد
ي ف

 بی
ش

َّ
 

اعتوبد سبزی  
ٍ حل ٍفصل  
آرام هشنالت  
 ٍ درگیری ّب 



 زببًی _ مالهی َّش•

 كتیم از ىـائهی ةا زةاٌی – کالىی ُّش . دارد زةان و کهيات از اؿحفاده جّاٌایی ةَ اقاره ُّش ٌّع ایً•

 . دارد کار ؿؼو ٌّقحً و کؼدن مضتث ، امعالصات و نغات ةا فؿانیث

 ؿعٍّران ىؿيّالا و دارٌغ ای یافحَ جکاىم قٍیغاری ُای ىِارت ، ُـحٍغ كّی ُّش ایً در کَ افؼادی•

 ظاظؼ ةَ و گّئی داؿحان ، ٌّقحً ، ظّاٌغن ىِارت در ، افؼاد ایً ٌيٌَّ ظّر ةَ . ُـحٍغ ای ةؼزـحَ

 ، ةؼداری یادداقث ، ٌّقحً ، ظّاٌغن ظؼیق از آٌان. دارٌغ ظّةی ؾيهکؼد امعالصات و نغات ؿپؼدن

 گٌَّ ایً ُيچٍیً . آىّزٌغ ىی جؼ ؿؼیؽ و ةِحؼ را ىعانب گفحگّ و ةضخ و ُا ؿعٍؼاٌی ةَ کؼدن گّش

 ظّةی ٌـتحاا کالىی ی صافؼَ دارای و ةگیؼٌغ یاد جّاٌٍغ ىی ٌیؽ را ُا زةان ؿایؼ راصحی ةَ افؼاد

 . ىیتاقٍغ

 



 نٍارت ٌا

 گَش دادى

 حرف زدى

قصِ گَیی   

تَضیح  
 دادى

تدریس   

استفبدُ از 
 طٌس

درك قبلب  
ٍ هعٌی 
 ملوبت

یبدآٍری 
اطالعبت ٍ 
تحلیل ٍ 

 مبربرد زببى 

 شغل

سیبست 
 هدار

 
 ًَیسٌدُ

  
 فیلسَف

ٍمیل ، 
 هعلن ،

 هترجن 

رٍزًبهِ   
 .ًگبر 



:رايکاريای پرورش يوش کالمی  
 

 . او ةا زدن صؼف و کؼدن مضتث ةا نغات ظؽاٌَ ةؼدن ةاال•

 .ظاٌّاده در ىكؼکحی ُای ةضخ در فؼد کؼدن قؼیک•

 .ظّاٌی داؿحان•

 



 :ریبضی – هٌطقی َّش•

 ، ىٍعلی ُای اؿحغالل ةا ُّش ایً . اؾغاد و ،ىٍعق اؿحغالل از اؿحفاده جّاٌایی یؿٍی ریاضی – ىٍعلی ُّش•

 . دارد وکار ؿؼ اؾغاد و ی،اؿحٍتاظ اٌحؽاؾی ، اؿحلؼایی

 ریؽی ةؼٌاىَ ، قعؼٌر ، ریاضیات در ظتیؿی ظّر ةَ ُـحٍغ كّی ُّش ایً در کَ افؼادی گاردٌؼ جئّری ظتق•

 از ةـیاری صال ؾیً در اىا . کٍٍغ ىی ؾيم ؿایؼیً از ةِحؼ ؾغدی و ىٍعلی ُای فؿانیث ؿایؼ و کاىپیؼجؼ

 قٍاؿی ةاز ، اؿحغالل ُای كاةهیث و ریاضیات ىـائم صم در جّاٌایی ةؼ کيحؼی جأکیغ ُّش ؿٍحی جؿاریف

 . اٌغ داقحَ پیچیغه ىـائم صم جّاٌایی و ، ؾيهی ةؼرؿی ، جفکؼ ، اٌحؽاؾی انگُّای

 جّاٌایی کَ اؿحغالل ایً ةا ، ُـحٍغ كؼیً ریاضیات در ىِارت ةا و ُّش ایً ةا کار ظّد ظّر ةَ کَ آٌِایی•

 اٌغ داده كؼار اٌحلاد ىّرد را ُّش ایً ریاضیات، جّاٌایی ٌَ ةاقغ ىی ىؼجتط زةاٌی جّاٌایی ةا قغت ةَ ، ىٍعلی





 نٍارت ٌا

 حل هسألِ

طبقِ بٌدی  
 اطالعبت

مبر مردى بب 
هفبّین اًتساعی  

تَاًبیی 
 استدالل مردى

اًجبم   
هحبسببت 
پیچیدُ ی 

 ریبضیبت

مبر مردى بب 
شنل ّبی  

 نشاغل نرتبط .ٌّدسی 

 داٌكيٍغ

ریاضی  
 دان

 ىٍِغس 

 صـاةغار 



:موطقی –رايکاريای پرورش يوش ریاضی   
 

 .کٍیغ ظؼح چیـحان و ىؿيا او ةؼای•

 و اٌغازه کَ ظّری کٍیغ كایو ىهضفَ یا پحّ زیؼ را کّدك ُای ةازی اؿتاب کّچکحؼ ؿٍیً در•

 ایغ؟ کؼده كایو را چیؽی چَ ةؽٌغ صغس ةعّاُیغ کّدك از و ةاقغ ىؿهّم آن کهی قکم

 کی ةا دارم جهفً ةا گفحی اگَ ۺىاٌٍغ ةؽٌغ، صغس را ىعحهف ُای ىّكؿیث ةعّاُیغ او از•

 کیفو داظم ىیؽٌی صغس ایٍکَ یا ظٌّيّن؟ ىیاد داره کی کٍی ىی فکؼ کٍو؟ ىی مضتث

 ظؼیغم؟ ةؼات چی

 پؼجلال چٍغجا صغودا کٍی ىی فکؼ ۺىاٌٍغ ةؽٌغ، جعيیً را ىعحهف ُای ىّكؿیث ةعّاُیغ او از•

 ؿاظحيان ایً ٌؼؼت ةَ داره؟ واگً چٍغجا جؼن ایً کٍی ىی فکؼ ُـث؟ کیـَ ایً داظم

 ؟داره پٍسؼه چٍغجا



 : فردی درٍى َّش•

 ایً واكؽ در . ظّد دروٌی صاالت از ةّدن آگاه و ، ظّد درك جّاٌایی یؿٍی ُّش ایً•

 ایً در کَ آٌِایی .دارد وکار ؿؼ ةازجاةی ظّد و گؼایاٌَ درون ُای فؿانیث ةا ُّش

 ةَ کَ دٍُغ ىی وجؼزیش ةاقٍغ ىی  گؼا درون افؼادی  ٌّؾاا ُـحٍغ، كّی ُّش

 فِو ةؼای و دارٌغ ةاالیی آگاُی ظّد اغهب آٌِا .ةپؼدازٌغ فؿانیث ةَ جٍِایی

 افؼاد گٌَّ ایً .دارٌغ ةاالیی كاةهیث ، ظّد ُای اٌگیؽه و اُغاف ؾّاظف، اصـاؿات،

 .دارٌغ فهـفَ ُيچّن ىضّر، جفکؼ زـحسُّای و ىعانؿات ةَ زیادی ی ؾالكَ اغهب

 آن ةاقٍغ، داقحَ جيؼکؽ ظّد ىّضّع روی جا قّد داده ازازه افؼاد ایً ةَ کَ زىاٌی

  .آىّزٌغ ىی ةِحؼ را ىعهب





تکویک يای آموزش در کالس درس برای کودکان دارای 
 يوش درون فردی باال

 .ةگیؼیغ ٌؼؼ در اٌفؼادی ُای فؿانیث ةؼای را زایی ظّد، درس ظؼح در --•

 و دُیغ كؼار ىعاظب را آٌِا کَ قؼظی ةَ اؿث گؼوه ایً ؾالكَ ىّرد کالؿی گفحگّی و ةضخ --•

 .کٍٍغ جؼدیغ ٌؼؼ اةؼاز در اؿث ىيکً زیؼا ةپؼؿیغ را ٌؼؼقان ىـحلیيا

 را افکارقان جا ةغُیغ ةضخ ىّضّع پیؼاىّن جضلیق یا فکؼ ةؼای کافی فؼمث گفحگّیی، ُؼ از كتم --•

 .کٍٍغ ىٍؼو

 (فؼدی پؼوژه یا پژوُف اٌسام ىلانَ، ٌّقحً ىذم) ةگیؼیغ ٌؼؼ در اٌفؼادی جکانیف --•

 .کٍیغ جكّیق را اٌكاءٌّیـی --•

 .ةپؼدازٌغ ظّد درون اةؼاز ةَ کَ دُیغ كؼار اظحیارقان در ٍُؼی کارُای اٌسام ةؼای فؼمحی --•

 



 :فضبیی َّش•

 نضاظ ةَ ٌّؾاا ، ةاقٍغ ىی كّی ُّش ایً در کَ افؼادی . دارد کار ؿؼو فضایی كضاوت ةا ُّش ایً•

 دیغاری ی صافؼَ آٌان . دارٌغ ةاالیی ؾيهکؼد ، ىعحهف ىّضّؾات دؿحکاری و کؼدن جنّر ةَ ذٍُی

 ُّش در کَ آٌِایی . ةاقٍغ ىی جّاٌا و ىـحؿغ افؼادی ای انؿاده ظارق ظّر وةَ دارٌغ ىعهّةی ةـیار

 . ةاقٍغ ىی ةاالیی رُتؼی كغرت دارای ىؿيّالا ُـحٍغ كّی فضایی

 ُيتـحگی ، ریاضی ُای جّاٌایی و فضایی ُای جّاٌایی ةیً کَ کٍٍغ ىی ادؾا ، ىٍحلغان از ةؼظی•

 . ةاقٍغ ىی ُّش دو ایً جفکیک رد پی در اؿحغالل ایً ةا ىٍحلغان ایً واكؽ در . دارد وزّد ةاالیی

 ةا کاىالا ُّش ایً صال ُؼ ةَ . قّد ىی اٌحلاداجی چٍیً قغن ىعؼح ىاٌؽ ُّش دو ایً کاىم فِو•

 ىكحؼك ُو ةا ُا ویژگی ةؼظی در ُّش دو ایً گؼچَ ، ٌغارد ىعاةلث دیغاری و ریاضی ُای جّاٌایی

 . ُـحٍغ جفکیک كاةم ُو از ىعحهف ؾّاىم جّؿط راصحی ةَ اىا ، ُـحٍغ



 5 زرد 4 خروس

 ابی 2 3 قرنز

 شیر 1 زرد پليگ

 8 نَش فیل 7



ؿاظحً /ؿاظحً پازل
اؿحؿاره ُا و جيذیم ُای 

 جنّیؼی

درك ٌيّدارُا و 
دؿحکاری کؼدن /قکهِا

 جناویؼ، 

 ٌلاقی صؾ زِث قٍاؿی ظّب 

 مهارت ها

ىٍِغس، 
 ىؿيار

ٍُؼىٍغ، 
 دریا ٌّرد

ىسـيَ  
 ؿاز

و ظؼاح 
 .ىکاٌیک



:رايکاريای پرورش يوش فضایی  

 دارٌغاؿتاب ةازی ُایی کَ ةؼای کار کؼدن ٌیاز ةَ دؿحکاری •

ىذال یک رادیّی . ازازه دُیغ كعؿات آن را از ُو زغا کٍغ•

 ....كغیيی



 :هَسیقبیی َّش•

 آٍُگ، ةا ُّش ایً .ىّؿیلی جّنیغ و درك جّاٌایی یؿٍی ىّؿیلیایی ُّش •

 ُّش از ةاالیی ؿعش ی دارا کَ آٌِایی .دارد وکار ؿؼ آن ةَ دادن گّش و ىّؿیلی

 ظّ از ىّؿیلی و ُا ٌث ُا، ریحو امّات، ةَ زیادی صـاؿیث ةاقٍغ، ىی ىّؿیلیایی

 آالت اةؽار ٌّاظحً ظّاٌغن، آواز ةَ كادر ىؿيّل ظّر ةَ آٌِا .دٍُغ ىی ٌكان

 .ةاقٍغ ىی ىّؿیلی ؿاظث و ىّؿیلی

 ، دارد وزّد ُّش ایً ةا ارجتاط در كّی ةـیار قٍیغاری ُای ىؤنفَ کَ آٌسا از•

 و ىعانب ؿعٍؼاٌی، ظؼیق از جّاٌٍغ ىی ةاقٍغ ىی كّی ُّش ایً در کَ آٌِایی

 ةؼای ُا ریحو و ُا آٍُگ از اغهب آٌِا ةؿالوه . ةگیؼٌغ یاد ةِحؼ را ىعحهف ىّضّؾات

 ةَ جّاٌٍغ ىی ُو ىّؿیلی ٌّاظحً ةا و کٍٍغ ىی اؿحفاده ؿپاری یاد ةَ و یادگیؼی

 . آیٍغ ٌائم ىِو ُغف ایً



 ىِارت ُا

 آواز ظّاٌغن

ٌّاظحً اةؽار 
آالت 

 ىّؿیلی،

جكعیل  
انگُّای 
 آٍُگیً

آٍُگ ؿازی   

، ةَ یاد  
آوردن ىهّدی 

 ُا

درك ؿاظحار  
و ریحو 
 ىّؿیلی 

 ىّؿیلی دان

ظّاٌٍغه   

آٍُگ ؿاز   

رُتؼ ارکـحؼ    



 رايکاريای آموزشی برای پروش يوش موسیقایی

 .کٍیغ اؿحفاده ظّد جغریؾ زىیٍَ پؾ در ىّؿیلی و آٍُگ از -•

 .کٍٍغ اؿحفاده آواز و ىّؿیلی از درؿی ىعانب ةیان ةؼای ةعّاُیغ آىّزان داٌف از -•

 و ٌّاظحً ةؼای را آىّزان داٌف و کٍیغ ةؼگؽار ىغرؿَ یا کالس در ٍُؼی فـحیّال یا زٍُگ یک -•

 .کٍیغ جكّیق ىّؿیلی از اؿحفاده

 .کٍیغ اؿحفاده آٍُگیً نضً از ُـحٍغ، ؿپؼدن ظاظؼ ةَ ٌیازىٍغ کَ ىعانتی ةؼای -•

 کالس کَ ٌعّاُیغ) کٍٍغ زىؽىَ را درؿی ىعانب ؿپؼدن، ظاظؼ ةَ ةؼای آىّزان داٌف ةغُیغ ازازه -•

 (ةاقغ ؿاکث ُيیكَ

 قٍیغن راه از کٍغ ىی کيک آىّزان داٌف ةَ کحاب ىحً از ظّاٌی ةهٍغ کٍیغ روظّاٌی را درس -•

 .ةیاىّزٌغ

 



تواهیم در این زمیوى بى رشد تواهایی يای چگوهى می
 فرزهد خود کمک کویم؟

 ةَ کَ ىعحهفی ؿازُای پاییً ؿٍیً در) کٍیغ ایساد اٌگیؽه ىّؿیلی ٌّاظحً ةؼای ظّد فؼزٌغ در جّاٌیغ ىی قيا•

 ( ُـحٍغ قؼوع ةؼای ىٍاؿتی وؿایم ،النترًٍیل درام یا طبل ،بــلس ىذم اٌغ، قغه ظؼاصی ةازی اؿتاب ؾٍّان

  کٍیغ آٍُگـازی ةَ جكّیق را او•

 کٍیغ جكّیق جؼاٌَ ظّاٌغن ةَ را او•

  دُیغ آىّزش او ةَ را ىّؿیلی و ریحو•

 کٍغ جؼ ؾيیق را ظّد ىّؿیلیایی ُای ىِارت جا کٍیغ کيک•

 کٍغ ىلایـَ را ُا آن و قّد آقٍا ىعحهف ىّؿیلی ُای ؿتک ةا•

 .کٍغ قؼکث ُا کٍـؼت در•
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 :گرایی طبیعت َّش•

 ایً .دارد کار و ؿؼ قعل یک ظتیؿی ىضیط ةَ اظالؾات دادن ارجتاط و ظتیؿث ةا ُّش ایً•

 قّد ىی گفحَ .گؼدیغ ىعؼح ۱۹۹۶ ؿال در گاردٌؼ ظؼف از کَ اؿث ُّقی ُكحيیً ُّش

 ُـحٍغ، آن در کَ ىضیعی و ظتیؿث ةَ ةاالیی صـاؿیث ُـحٍغ، كّی ُّش ایً در کَ افؼادی

 و ىؼاكتث در داقحً آراىف گیاُی، و زاٌّری ىعحهف ُای گٌَّ پؼورش و رقغ جّاٌایی .دارٌغ

 جكعیل ةَ كادر اؿث ىيکً آٌِا ُيچٍیً .ةاقغ ىی افؼاد ایً ُای ویژگی از صیّاٌات کؼدن اُهی

 در آٌان ةؼایً ؾالوه . ةاقٍغ ظّد پیؼاىّن ىضیط در ىكاةَ ؾيهکؼدُای ؿایؼ و ُّا و آب جغییؼات

 كّی ُّش ایً در کَ افؼادی. دارٌغ ةاالیی ىِارت ىضیعی زیـث ىعحهف ُای گٌَّ ةٍغی ظتلَ

 و ظتیؿث از جضهیم و جسؽیَ و اظالؾات آوری زيؽ قاىم ىعهب یا ىّضّع کَ زىاٌی ةاقٍغ ىی

 یاد را ىعانب آن ةِحؼ ةاقغ، ُـحٍغ ةؼزـحَ و ىِو ظتیؿث در کَ اىّری ةا ٌؽدیک ارجتاظی دارای

 . گیؼٌغ ىی

 



تواهیم در این زمیوى بى رشد تواهایی يای چگوهى می
 فرزهد خود کمک کویم؟

 در ُایی فؿانیث در کٍیغ جكّیق را ظّد فؼزٌغ جّاٌیغ ىی ُّش ایً پؼورش ةَ کيک ةؼای•

 .کٍغ ىكارکث ظّد، ظتیؿی ىضیط قٍاظث زىیٍَ

 کٍیغ آقٍا کكاورزی و ةاغتاٌی ةا را ظّد فؼزٌغ•

 زٌغگی روش ةا را ظّد فؼزٌغ جناویؼ و کحاب، فیهو، کيک ةا و ةتؼیغ وصف ةاغ ةَ را او•

 کٍیغ آقٍا گیاُان و صیّاٌات زاٌّران،

 ةگػراٌغ ظتیؿث در را زیادی زىان کٍیغ ؿؿی•

 ظتیؿث در ىّزّدات جناویؼ یا ظتیؿی ُای ىسيّؾَ آوری زيؽ ةَ را کّدك جّاٌیغ ىی قيا•

 ...و دریایی گیاُان ، صیّاٌات پؼ ُا، ؿٍگ ظكکی، گیاُان آوری زيؽ ىذم کٍیغ جكّیق

  میتقایغ .ةـازد ظتیؿث ىّضّع ةا ُایی ىسـيَ کٍیغ جكّیق را او جّاٌیغ ىی ُيچٍیً

  .کٍغ کيک آٌِا ةَ ةحّاٌغ هجسوِ سبخت
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 :سایر يوش يا 

سایر اىَاع ٌَش ٌا تَسط گاردىر و ٌهكاران او نطرح گردید کً 

. باشدنی  شياسیو ٌَش وجَد اخالقی ٌَش نعيَی، شانل ٌَش 

ٌَش وجَد شياسی شانل تَاىایی باال بردن و اىعكاس سؤاالت فلسفی 

 . در نَرد زىدگی، نرگ و واقعیت ٌای غایی نی باشد



 



 : گبًِ چٌد ّبی َّش تئَری دیدگبُ

 . قّد ىـأنَ صم ُای روش و یادگیؼی پؼورش ةاؾخ جّاٌغ ىی افؼاد ی گاٌَ چٍغ ُای ُّش ؿٍسف -۱

  رقحَ ةیً ُای ىِارت گیؼی اٌغازه ةَ كادر آٌِا کَ چؼا ةاقغ ٌيی ٌؼؼ ىغ ، دیغگاه ایً در پاؿط کّجَ آزىٌِّای

 ةؼ جأکیغ ) ی ؿپار یاد ةَ ىؿيّنی ىِارجِای اغهب ُا آزىّن ایً . ةاقغ ٌيی آىّزان داٌف ؾيیق فِو یا ای

 .کٍغ ىی گیؼی اٌغازه پاؿط کّجَ ُای آزىّن ةَ پاؿط در را افؼاد ىِارت و ( جکؼار و صفغ

 .ةاقغ ىی ُا ُّش ایً از ىحفاوجی جؼکیب دارای فؼد ُؼ اىا ُـحٍغ، ُا ُّش ایً جيام دارای ُا اٌـان -۲

 ُا ُّش ایً از یکی در ؿِّنث ةَ افؼاد از ةؼظی چَ اگؼ ، ةاقیو ىی ُا ُّش ایً جيام ةِتّد ةَ كادر ىا -۳

 .کٍٍغ ىی پیكؼفث ُا ُّش ؿایؼ ةَ ٌـتث

 را ةیؼوٌی ىضیط ةا جؿاىم از ىحفاوجی ُای قیّه کَ دارد وزّد ُا اٌـان در ُا ُّش از ىعحهفی اٌّاع -۴

 . ؿازٌغ ىی ىٍؿکؾ

 جّزَ ةا ، ىعحهفی ُای قیّه ةَ ىؿهيان کَ کٍغ ىی ایساب گاٌَ چٍغ ُای ُّش ةؼ ىتحٍی جؼةیث و جؿهیو -۵

 .کٍٍغ ارزقیاةی و جغریؾ افؼاد كغرت و ضؿف ٌلاط ةَ

 



کار روزاىً برای تقَیت کردن ذٌو  17: قَیت ذٌو
 کً باید بداىید

جلّیث 
 ذًُ

 ۳۰ػؼف . ۱
َ  ةؿغ از ةیغار  دكیل
قغن دو نیّان آب 

 ةٍّقیغ
َ ی یک . ۲ ظالم

کحاب را در زىان 
ظّرن متضاٌَ 

 ةعّاٌیغ

در رفث  و آىغُای . ۳
َ جان ةَ  روزاٌ
پادپعف ُا یا 

کحاب ُای مّجی ىِیر 
 گّش ةغُیغ

در ظّل . ۵
روز چؼت 

 ةؽٌیغ

در ظّل . ۶
روز قکؼ 
 ٌعّریغ

ةَ زای جياقای . ۸
ؿؼیال یا فیهو 

ؿیٍيایی، ةازی ُای 
کاىپیّجؼی اٌسام 

 ةغُیغ

ةَ زای جياقای . ۹
جهّیؽیّن، کحاب 

 ةعّاٌیغ

 

جلّیث 
 ذًُ

کيی کار . ۱۰
َ ریؽی  ةؼٌاى

 ةکٍیغ
چٍغ جيؼیً . ۱۲

ورزقی ؿاده در 
ظّل روز اٌسام 

 ةغُیغ

زىان جان را ةا . ۱۳
آد م ُای ةاُّش جؼ 

 ؿپؼی کٍیغ

ةا آدم ُایی . ۱۴
کَ ىعانف قيا 
ُـحٍغ مضتث 

 کٍیغ

یک دفحؼچَ . ۱۶
یادداقث ُيؼاه 
 ظّد داقحَ ةاقیغ

در . ۱۵
ظتیؿث كغم 

 ةؽٌیغ

ده دكیلَ در . ۱۷
روز را ةؼای 

َ ریؽی فؼدا  ةؼٌاى
 اؿحفاده کٍیغ


