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 چکیده

شده است گاردنر از هوش به ذهن می هدف اصلی این پژوهش بررسی تحول نظریه ستدالل  باشد. در مقاله ا

شتر دیدگاه ست بر تواناییکه بی شده ا ضی هایی در این زمینه مطرح  شت تأکیدهای زبانی و ریا ند و به همین دا

وستته یستتتبخود را مطرح نمود. او پس از  های چندگانههوش دلیل گاردنر آنها را مورد نقد قرار داد و نظریه

نتایج این پژوهش حاکی از آن  دیگری مطرح نمود و به معرفی پنج ذهن پرداخت. ، نظریه9006سال در سال 

پرداز به گذار و نظریهبیشتتتر به عنوان یر ستتیاستتت بلکه شتتنا استتت که گاردنر نه تنها به عنوان یر روان

ست. معرفی ذهن ستها پرداخته ا سیا ست  شی امروز که هنوز برای یادگیری طوطی                  او معتقد ا    ار  و                                          های آموز

افراد در آینده به این پنج  . به زعم او همه   کند                                  آموزان را برای جهان دیروز آماده می                   ارزش قائل استتتت، دانش

سازد نه اهند داشت و سعی او بر این است تا مخاطبان را به ضرورت پرورش این ذهنذهن نیاز خو ها مجاب 

 های شناختی و مفهومی آنها بپردازد.اینکه به معرفی ویژگی

      گانه       های پنج                        های چندگانه، گاردنر، ذهن          : هوش، هوش          های کلیدی    واژه
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      مقدمه

        شتتتناستتتان،                               هوشتتتمندانه همواره موردتوجه روان    های                               های انستتتان به ویژه هوش و فعالیت     ویژگی

               نظران مختلف از              شتتناستتان و صتتاح                                       اندرکاران تعلیم و تربیت بوده استتت. روان            شتتناستتان و دستتت   عصتت 

      ور از           ها پیش منظ                 اند. اگرچه تا ستتتال                       بندی و ستتتنجش هوش پرداخته                          های گوناگون به تعریف، طبقه      دیدگاه

یا منطقی بود ) به Dickinson,1991 ؛Tabatabaei,2009                             هوش، هوش عقالنی                            (، امروزه در تعریف هوش 

        داند که                                    (، هوش را توانایی استتتتدالل انتزاعی می2000                        شتتتود. به طورنمونه، مایر )                    موارد دیگری اشتتتاره می

      متشکل                             گیرد. به نظر استرنبرگ، هوش                                                های ذهنی است و بر اسا  قوانین تثبیت شده انجام می             مستلزم انتقال

    یری   پذ                                                                          های ذهنی الزم برای ستتازگاری، انتخاب و شتتکل دادن به هر نوف بافت محیطی و انعطاف          از توانایی

    (. Cited in Nassel,2004            انگیز است )        ها چالش         در موقعیت

                       باشتتتد. او با بیان اینکه                         های فردی هوارد گاردنر می           هوش و تفاوت     ینه     در زم        پردازان             یکی از نظریه

                 های هوشتتی متفاوت                                             و با تأکید بر این واقعیت که انستتان دارای نیمر                               هوش دارای انواف گوناگونی استتت

 Mohammadi                                   ای را در نظام آموزشتتی به وجود آورد )                  نظری و عملی گستتترده   -        های فکری         استتت، چالش

Mehr,2006 دیگری را مطرح کرد و به        نظریه  1 «                  پنج ذهن برای آینده »        در کتاب       9006                 (. گاردنر در ستتتال                       

      ه است                  کند و بر این عقید            سوم اشاره می                                       او در این کتاب به تغییر و تحوالت هزاره   .  خت                  معرفی پنج ذهن پردا

با وجود این تغییرات، آموزش رستتتمی فعلی هنوز هم دانش                                       آموزان را بیشتتتتر برای دنیای قدیم آماده                                                     که 

         د به پنج                    های یادگیرندگان بای                   (. او معتقد استتتت ذهنGardner,2007                               ستتتازد تا دنیاهای احتمالی آینده )  می

   (. Gardner,2007             و بسط یابند )       گرفته   شکل     -     شدند                   یا حیاتی شمرده نمی   -                         ای که تاکنون حیاتی نبودند    شیوه

شد با مرور  و تحلیل آثار گاردنر در زمینه سیر تغییر رویکرد او در این                                                            در این پژوهش سعی                                        هوش و ذهن، 

                           زمینه به تصویر کشیده شود. 

 

              های عمومی هوش     نظریه

   ی   هوش        اختالفات         مشاهده         و سابقه     است   ی       های فرد     تفاوت   ی    شناس            های مهم روان       از شاخه     یکی   وش  ه

            باستتتان مورد           یونانیان   از      پیش                    ، مفهوم هوش از زمان   2 ن                   باشتتد. به باور استتالوی      علم می       تاریخ              افراد به قدمت 

      معروف    ب   کتا   در        یونان      مشتتتهور         فیلستتتوف       افالطون    ،               دو هزار ستتتال قبل              به طورنمونه،              بحث بوده استتتت. 

باال،       فردی    های      تفاوت        کارآمد  و       علمی            در هر جامعه  »                  خاطرنشتتتان ستتتاخت که   «       جمهوریت »             در هوش 

                                                 
1. Five Minds for the Future 

2. Slavin 
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             (. از نخستتتین Robinson & Robinson,2007 )   .«     باشتتد        افراد می         اجتماعی  و        ستتیاستتی        جایگاه       کننده ن  یی  تع

              همبستتتتگی را در                 های آماری مانند                      های فردی پرداخت و روش                                    کستتتانی که با روش علمی به مطالعه تفاوت

سیس گالتن          سنجش ویژگی شد. جیمز   می    1                                    های روانی به کار گرفت، فران                 نیز مانند گالتن   2   کتل   ن ی ک  مر           با

      1820          را در سال   «          های روانی     آزمون »                                        های فردی پرداخت و برای نخستین بار اصطالح           گیری تفاوت         به اندازه

    (. Sharifi,2005            به کار بست )

         باشتتد. به   می  4              و تئودور ستتیمون  3                       هوش منتستت  به آلفرد بینه          در زمینه   ها           ترین تعریف            یکی از قدیمی

                                                                    ذهنی بنیادی استتتت که تغییر یا فقدان آن بیشتتتترین اهمیت را در زندگی عملی                ها هوش یر قوه        عقیده آن

                                                                         ذهنی همان قضتتتاوت استتتت که گاه با عنوان عقل ستتتلیم، عقل عملی، ابتکار و توانایی                دارد. این قوه    آدمی

                                                       شتتود. درستتت قضتتاوت کردن، درستتت درد کردن، درستتت استتتدالل کردن،               ا شتترایط یاد می        انطباق ب

               و همکارش ستتتیمون              (. آلفرد بینهAtkinson & Atkinson,2010                        های بنیادی این هوش استتتت )      فعالیت

ستم تدوین کردند و در اختیار آموزش     آزمون سه قر                                                                   های هوشی جدیدی را در ابتدای قرن بی    ار                 وپرورش فران

سط ترمن                 زمون بینه به زبان        دادند. آ سی آن تو ست و ترجمه انگلی شده ا            و همکارانش   5                                                    های مختلف ترجمه 

                منتشر شد. اصطالح       1216                                       های استنفورد تتتت بینه شهرت یافت و در سال             به نام آزمون  6                   در دانشگاه استنفورد

                    ان با انتشتار نخستتین                (. تقریباً همزمKadivar,2006 )                                         برای اولین بار توستط ترمن به کار برده شتد    7   بهر   هوش

     ستتنجی                  که او را پدر روان  8                                                                 آزمون هوشتتی کودکان از ستتوی آلفرد بینه و تئودور ستتیمون، چارلز استتپیرمن

     ( را S                   ( و عوامل اختصاصی )G                         های متفاوت هوش، عامل کلی)                                      نامند، از راه تحلیل همبستگی میان آزمون  می

                                     کرد و برای هوش هفت عامل شتتامل توانایی                  متفاوتی را مطرح       نظریه  9        ، ترستتتون    1238                 مطرح کرد. در ستتال 

                                                                                          کالمی، ستتیالی کالمی، توانایی عددی، توانایی فضتتایی، توانایی ادراکی، استتتدالل استتتقرایی و حافظه را 

که برت هاد کرد. پس از آن عاملی را تکمیل کرد، روان    10                           پیشتتتن یل  ناستتتان دیگر آن را در                                   روش تحل                      شتتت

            پرداخت و یر   «           ستتاختار عقل »                           گیری از این روش به مطالعه       با بهره  11                          ستتنجی به کار بستتتند. گیلفورد    روان

                                                                                               الگوی ستتته بعدی را پیشتتتنهاد کرد: بعد فرایندها یعنی عملیات ذهنی و بعد محتوا یعنی مواد و اطالعاتی که 

                                                 
1. Frances Galton 

2. James McKean Cattel 

3. Alfred Binet 
4. Theodore Simon 

6. Terman 

6. Stanford 
7. Intelligence Quotient 

8. Charles Spearman 

9. Thurston 
10. Bert 

11. Guilford 
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سوی آزمودنی. او بدین                   گیرد و بعد فرآورده                            عملیات ذهن روی آنها انجام می شکل خبرپردازی از                                                ها یعنی 

سترش آن      190  ش              ترتی  برای هو سپس با گ صرف     190                       عامل و                       نظر از انتقادهایی که                      عامل را مطرح کرد. 

                                       مفهوم تفکر واگراستتتت که تا آن زمان چندان                        ترین دستتتتاورد او ارائه                             به نظریه گیلفورد شتتتده استتتت، مهم

        ل مستتئله  ح                                                                                         موردتوجه نبود. او با طرح این عامل، راه را برای مطالعه استتتدالل، آفرینندگی، تفکر انتقادی و

    های                                                        ها انتقادهایی را به دنبال داشتتت. گاردنر عقیده داشتتت آزمون            (. این آزمونSharifi,2005           هموار کرد )

ضی شتر توانایی کالمی، روابط میان مفاهیم کالمی و تفکر ریا         گیرند و   می                 منطقی را اندازه   –                                                                سنتی هوش بی

     نجند  س                                 نوین، خالقیت و تفکر انتقادی را نمی                                               هایی مانند تجزیه و تحلیل اطالعات جدید، حل مسائل      مهارت

بالقوه »        درباره  ، 1        ویگوتستتتکی           و به گفته      دهند                         اطالعات چندانی به دستتتت نمی  «     آدمی                  گستتتترش رشتتتد 

( Gardner,2004در پی این مالحظات انتقادی از آزمون .)                                    دیدگاه شناختی کامالً متفاوتی   2              های هوش، پیاژه                            

                                                            عه تفکر آدمی نخست باید این اصل را بپذیریم که شخص همواره تالش                                  را مطرح کرد. به نظر او، برای مطال

        ردازد و  پ                      سازد، به تولید دانش می          ی فرضیه می   درپ ی پ                                                 کند تا جهان پیرامون خود را بشناسد. او در این راه   می

     جهان        طبیعت                              کند تا ستتترانجام بتواند درباره                                                  برای کشتتتف ماهیت اشتتتیای مادی و تعامل میان آنها تالش می

                                   (. بر این استتتا  بود که پیاژه نظریهGardner,2004                                                یزیکی و اجتماعی، مفهومی یکپارچه و بامعنا بستتتازد ) ف

                     سنجی در فرایند سنجش،          سنتی روان       نظریه       برخالف                                            تحول هوش در مراحل مختلف رشد را مطرح کرد. او 

  و                    های آزمون، چگونگی ش                   های آزمودنی، به پرس          گذاری پاسخ                 برد و به جای نمره                       روش بالینی را به کار می

    (. Sharifi,2005      نمود )           دهی توجه می        علت پاسخ

سئله و دیگر  شناختی و رویکرد خبرپردازی، رابطه هوش با یادگیری، تفکر و حل م سی  شنا                                                                                      در روان

                    هوش تشکیل شده از یر  »           معتقد است:   3                     گیرد. چنانکه استرنبرگ                                    فرآیندهای شناختی مورد مطالعه قرار می

   (. Aiken,1985   « )    روند                                                        ی تفکر و یادگیری که در حل مسائل آموزشی و زندگی به کار می  ها           سلسله مهارت

ست که دو مؤلفه شناختی ا شامل چند مؤلفه یا فرایند  سه ا                                                                  به عقیده او، هوش    ز                             آن یعنی رمزگردانی و مقای

   د.    دهن  می                                                                                   اهمیتی ویژه برخوردارند. افراد باهوش عمل رمزگردانی و مقایستتته را با ستتترعت بیشتتتتری انجام 

                                 کند و به جای تأکید بر ستتاختارهای                              هوش، پردازش اطالعات را بررستتی می                              بنابراین، استتترنبرگ در مطالعه

جای بهره به  جه دارد و  کارکرد و کنش هوش تو به  ته             گیری از آزمون                                                 ذهنی،  یاف     های                  های ستتتنتی از 

   (.Sharifi,2005     کند )                                          یادگیری، تفکر، حافظه و حل مسئله استفاده می                   آزمایشگاهی درباره

                                                 
1. Vygotsky 
2. Piaget  

3. Sternberg 
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 1           های چندگانه            گاردنر و هوش

سال  سا  و پایه روان      1283       در  شار کتاب                                هاوارد گاردنر، ا سی تربیتی را با انت     های        چهارچوب »                               شنا
                            ها و استتتعدادهای انستتان مانند                                  های ستتنتی هوش بر ابعادی از توانایی                             تکان داد. او معتقد بود دیدگاه  « 2   ذهن

         دهد و از                                  ها را مورد ارزیابی و ستتتنجش قرار می                     زبانی تأکید دارد و آن   -            ریاضتتتی و کالمی   -         هوش منطقی

ست )         سایر جنبه سان دارای چند هوش متمایز از هم              (. به عقیدهFurnham,2002                  های هوش غافل ا                                         گاردنر ان

ند هوش استتتتت  فت چشتتتمگیر فرد مستتتتلزم ترکیبی از این چ خار. هر پیشتتتر یر هوش  نه                                                                           استتتتت 

( Gardner,2011.)   اند از:       ا عبارت ه       این هوش        

طورکلی توانایی استفاده از اعداد برای محاسبه و ریاضی به -هوش منطقی:  3ریاضی –هوش منطقی (1

شیا، به ضی در زندگی روزانه، بهتوصیف ا ضی برای ایجاد بکارگیری ریا حث کارگیری قوانین ریا

 (. Shepard,2004باشد )ی میالگوسازتناس  و تقارن، طراحی و 

نایی استتتتفاده از زبان برای توصتتتیف حوادا، ایجاد :  4کالمی –هوش زبانی  (2 به توا هوش کالمی 

های منطقی و استفاده از استعاره و اصطالحات برای بیان افکار خود اشاره دارد ارتباط، ایجاد بخش

(Nolen,2003  .) 

ضایی -هوش دیداری (3 یای کامل و دقیق و شتترح دن فضتتایی به توانایی مشتتاهده -هوش دیداری:  5ف

سته صری برای مرت  کردن و د شکلها، خطبندی رنگب صلهها،  ها برای درد و توصیف ها و فا

 (. Armstrong,2009های بصری به آثار توصیفی و ذهنی اشاره دارد )گرافیکی ایده

سیقایی (4 های موزون و لذت بردن از ها، تصتتنیف آهنگ: شتتامل توانایی تشتتخیص آهنگ 6هوش مو

اندیشتتند و در ها و الگوهای موستتیقی میافراد از طریق اصتتوات به آهنگ گونهاینموستتیقی استتت. 

خواندن آواز، ستترود، ستتوت زدن، نواختن آالت موستتیقی، تشتتخیص الگوهای موزون، ستتاختن 

 & Gardnerها و درد ستتاختار و ریتم موستتیقی استتتعداد زیادی دارند )آهنگ، یادآوری ملودی

Hatch,1989 .) 

ش (9 شی و : 7یهوش بدنی/جنب ستفاده، کنترل و هماهنگ کردن حرکات بدنی جنب به توانایی فرد در ا

هوشتتتی بر قابلیت  (. این مؤلفهGardner & Hatch,1989کارگیری ماهرانه اشتتتیاش اشتتتاره دارد )به

                                                 
1. Multiple Intelligences (MI) 

2. Frames of Mind 
3. Logical/ Mathematical Intelligence 

4. Verbal/Linguistic Intelligence  

5. Spatial/Visual Intelligence   
6. Musical Intelligence 

7  .  Bodily/ Kinesthetic Intelligence 
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ستفاده فرد از کل بدن یا بخش ستهایی از بدن مانند بها شتان یا د ها کارگیری حرکات ظریف انگ

 (. Gardner,1997کند )أکید میدر حل مسائل ت

صد، انگیزه: 1هوش بین فردی (6 ستعداد درد مقا سات دیگران و مهارت در ایجاد یعنی ا سا ها و اح

ها. افراد دارای هوش بین با آن ها را از منظر فردی ستتتعی میروابط  ند برای درد بهتر امور، آن کن

شاوران از این دیگران احسا  و ادراد کنند. مربیان، بازاریابان، رهبران  سی و م سیا دینی، رهبران 

 (. Gardner & Hatch,1989استعداد برخوردارند )

شناسایی خویشتن، درد احساسات، تر  : 2هوش درون فردی (7 ستعداد شخص برای  ها و شامل ا

کوشند تا احساسات درونی، رؤیاها، روابط فردی میهای خود است. افراد دارای هوش درونانگیزه

 (. Gardner,1997ان و نقاط قوت و ضعف خود را درد کنند )خود با دیگر

شناسد،شود که شخص بتواند پدیدهاین هوش سب  می:  گراییهوش طبیعت (8 آنها  های طبیعت را ب

ا طبیعت و آزمایش ارضتت های طبیعی با مشتتاهدهپدیده بندی کند، کنجکاوی خود را دربارهرا طبقه

 ( . Gardner,1999عی دست یابد )های طبیکند و به درد روابط پدیده

ستی (2 سش: گراییهوش ه شدن با پر ستعداد برای درگیر  سیت و ا سا شامل ح ق های عمیاین هوش 

ات و حی هستی انسان مانند معنای زندگی، مفهوم مرگ و زندگی و پیدایش انسان در عرصه درباره

 (. Sharifi,2005باشد ) چرایی هستی می

 

                   پنج ذهن برای آینده
نده »        در کتاب       9006              گاردنر در ستتتال                                     نظریه دیگری را مطرح کرد. او در این   «                   پنج ذهن برای آی

     ها و                         با موتورهای جستتجو، روبات   -          جهان فردا  »      دارد:              کشتد و بیان می             ستوم را پیش می                  کتاب مستائل هزاره

       د برای         استتتت. بای                  حال اختیاری بوده                        هایی خواهد بود که تا به                نیازمند توانایی   –                    ستتتایر وستتتایل کامپیوتری

                     (. او در این کتاب به Gardner,2007,P.189 )  «    یم.                    ها را اکنون پرورش ده                               مواجهه با این جهان، این توانایی

سان شی و دو ذهن با روابط بین ان سائل هو سه ذهن با م ست که      ند.              ها ارتباط دار                                                                             معرفی پنج ذهن پرداخته ا

ند از: ذهن تخصتتتص        ها عبارت       این ذهن       و ذهن     6    گذار            ، ذهن احترام5         ، ذهن خالق4    گذار  هم      ، ذهن 3    محور                ا

                                                 
1. Interpersonal Intelligence 
2. Intrapersonal Intelligence 

3. Disciplined Mind 

4. Synthesizing Mind 
5. Creative Mind     

6. Respectful Mind 
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                               کتاب جدید را انتشارات دانشکده    این                ها افتاده است.     زبان                          گاردنر در جامعه تجاری سر       نظریه  .   1    مدار    اخالق

صاد هاروارد شریه هاروارد بیزنس ریویو  2              اقت ست و ن شر کرده ا ضوف ذهن ترک  3                                          منت           را یکی از        کننده   ی             مو

               لق  داده است.       9007    سال   «     جاری ت                 افکار پیشتازانه »

صص محور یا منظم (1 شی مجزا : ذهن تخ این ذهن حداقل تحت یر نوف روش فکری قرار دارد؛ رو

تخصصی مانند تاریخ، ریاضیات، علوم، یر هنر یا یر حرفه مانند  رشته راز شناخت که وجود ی

نند که کها تأیید میپژوهشرود. بیشتتتر حقوق، پزشتتکی و مدیریت ویژگی اصتتلی آن به شتتمار می

داند چگونه در طول زمان کشتتد. ذهن منظم میدستتتیابی به این نوف ذهن حداقل ده ستتال طول می

ها و ادراد انسان شود. به زبان ساده این ذهن بسیار مدون و منظم است. باید باعث پیشرفت مهارت

ای جز اینکه فرد چارهخاطرنشتتان نمود که بدون برخورداری از تخصتتص در حداقل یر رشتتته، 

 بردار دیگران باشد، نخواهد داشت. برای همیشه فرمان

ولین مرحله شناسایی اشمارد: محور چهار مرحله را برمیگاردنر برای گسترش یر ذهن تخصص

ها و مفاهیم محتوی نظم و برخی نظم است که برخی از این موضوفبه طور میا مفاهیم مهم  هاموضوف

ای از زمان برای مالحظهدومین مرحله صرف مقدار قابل. شوندعلمی شناخته می هایدیگر با روش

هر موضوف است که اگر ارزش مطالعه و تحقیق را دارد، پس این تحقیق باید عمیق و همراه با صرف 

 . های مختلف تجزیه و تحلیل انجام پذیردها و شیوهزمان طوالنی برای استفاده از نمونه

 ؛های گوناگون یادگیری استها از زوایای متفاوت و روشیر شدن به موضوفسومین مرحله نزد

، ها، توضیحات منطقی، مناظره، گفتگومانند استفاده از داستانهای مختلف به شیوه زیرا هر درسی

یر . ودشقابل یادگیری می  اهسخنرانی و طنز، نقش بازی کردن، تصاویر گرافیکی و ویدئویی

مفاهیم و فرآیندهای  یمتفاوت در محاسبه هایهوش چندین نقشه با ستبایآموز خوب میدانش

 .کلیدی داشته باشد

آموز فرصت کافی برای فهم موضوف به دانش ایجاد عملکردهای مفهومی است کهچهارمین مرحله 

توان گیرد، نمیدر ذهن و مغز انجام می میدنفه عمل دهد. ازآنجاکهدر شرایط گوناگون را می

ت آموز توانایی به حرک، مگر در مواردی که دانشصورت گرفته یا خیرمطمئن شد که درد و فهم 

ا آن ب یشترجدیدی که پ به یر سؤال یا مسئله آشکاردرآوردن فهم خود را به صورت پاسخ 

                                                 
1. Ethical Mind 
2. Harvard 

3. Harvard Business Review 
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 .(Gardner,2007) سروکاری نداشته است، دارا باشد

، عاتاطالاین را دارد که از میان مقادیر زیاد توانایی  تفکراین روش : گرگذار یا ترکیبذهن هم (2

توانایی  .کندفهم رای انسان قابلها را ب، آنبندی این اطالعاتبا ردهموارد مهم آن را انتخاب کند و 

یای امروز جمع به یکدیگر، یر اصتتتل حیاتی در دن آوری و ارتباط اطالعات از منابع گوناگون 

رابر ، دو بباریرر دانش انباشته شده موجود در دنیا در هر دو یا سه سال ها مقدااست. بنا به گزارش

شود. منابع اطالعاتی گسترده و نامشخص هستند و از طرفی انسان تمایل به انسجام و یکپارچگی می

در قرن بیست و یکم، ذهنی تأکید کرده است که « 1منمورای ژل»برنده جایزه فیزیر نوبل، »دارد. 

هدهدر بهترین و ند از ع که بتوا یت قرار دارد  ته ضتتتع ی  و تلفیق آموخ یدترک به خوبی برآ .« ها 

(Gardner,2007,p.61 .) 

ین و ها، مفاهیم پیچیده، قوانبندیکند: حکایتی، ردهمعرفی می گاردنر هشتتت روش را برای ترکی 

ستعاره و تمثیل، تجسم صار، ا لفیق و تطورکلی هر بهها و فرانظریه. های بدون کالم، نظریهکلمات ق

ست ترکیبی شده ا شکیل  یر گزاره و یا مفهوم ترکیبی که در : هدف( 1: از چهار جزش جداگانه ت

یر ایده، تصویر و یا هر کار قبلی که وظایف به  :شروف نقطه( 9؛ تالش برای رسیدن به آن هستیم

ستروی آن پایه شده ا ستراتژی، روش یا رویکرد( 3؛ ریزی  ضباطی در ای :انتخاب ا نجا تمرینات ان

ه ستتمت ب شتتکل تولید نهایی خودش را انتخاب کند و گر بایستتتیترکی آید. به کار می گرترکی 

بازخوردهاسینوپیش( 4؛ هدف حرکت کند ها،  :ها و  ید  گرترکی در انت یه ر نویسپیشبا ا اول

 (.Gardner,2007) آن را دریافت کند یانجام داده و بازخوردها

د، جدی هایسؤالتوانایی پرواز فراتر از دانش موجود، ترکی  و انطباق طرح این ذهن  :ذهن خالق (3

سترش راه سمت روشحلگ شکلهای تازه به  یر  .های جدید را داردگیریهای کاری موجود و 

ا جدیدی ر ای را که تا کنون مشتتکل بوده حل کند و یا یر نظریهتواند مستتئلهشتتخص خالق می

توان معتبر و کارساز دانست که به تأیید افراد های حاصله را زمانی میحال خالقیتارائه دهد. بااین

های بدیع و خارج از باورهای سنتی، نظر رسیده باشد. ذهن خالق با جوالن دادن در عرصهصاح 

یشترین ب، جلوتر باشد. همواره بر آن است که یر گام از ابزارهای خودکار و کامپیوترهای پیشرفته

شی از کنش و واکنشخالقیت سه عامل ها نا ست؛ های   دفرفرد، حوزه فرهنگی و حوزه اجتماعی ا

ضر به طور مرت  در حال ایجاد تنوفکه  شته چیرگی پیدا کرده و در حال حا ن هایی در آدر چند ر

                                                 
1 . Murray Gell-Mann 
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 زهحوو  هاستو ممنوعیت هاها، نسخهالگوفرهنگی که فرد در آن مشغول کار با  حوزهحوزه است. 

صت یعنی اجتماعی شی مربوط و همچنین فر سی به تجارب آموز ستر ساتی که د س ایی هافراد و مؤ

 .کنندبرای انجام عملکردها را تأمین می

سواد و نظم دارند.  موجود است. هر دو نیاز به پایه گذارهمهای زیادی بین ذهن خالق و ذهن تشابه

نه ئه نمو عددی بهرهههر دو از ارا یانگر ای مت ما ند و هر دو ن ند هستتتت فاوت و الگوم نه مت های نمو

 یر موضوف کلی هستند. های مختلف در ارائهسازه

کند و برخی از و خالق را از یکدیگر جدا نمی گذارهمدر حقیقت، هیچ مرز قدرتمندی دو ذهن 

 دنتتشتتتور می، آشتتتکتتاگتتذاریترکیتت  و همهتتا در تالش برای رستتتیتتدن بتته بهترین خالقیتتت

(Gardner,2007با . ) ست که وجود، این دو ذهن با هم تفاوت دارند. هدف ترکی این کننده این ا

سودمند کنار هم قرار داده و ارائه کند اما  شکلی  سرحد امکان به  شده تا  آنچه را پیش از این ارائه 

در  جدید یافته وهدف شخص خالق آن است که دانش را به نوعی ابتکاری گسترش داده  معنایی 

ه دنبال نظم، کننده بهایی را بنیان نهد. ترکی بینی نبودند، روشهایی که تا به حال قابل پیشجهت

بندی است اما فرد خالق به دنبال تعج ، شگفتی، مبارزه، چالش دائمی و عدم توازن توازن و جمع

 (.Gardner,2007نسبت به مسائل است )

پاستخ به حس همدردی و ستازنده برای اختالفات میان افراد و  ین ذهنتوانایی ا: گذاراحترامذهن  (4

 یر شتتخصباشتتد. میو در جستتتجوی درد و تفاهم و کار با آنهایی که متفاوت هستتتند  هاگروه

گونه تعصتبی در مورد عقاید خود و دیگران نخواهد داشتت و با شتر مؤدب به معنای واقعی، هیچ

ستقبال هرگونه اید شرایط جدیدی می هسازنده به ا ضع از تفکر در  سان مؤدب و متوا شتابد. یر ان

کند و تمامی امکانات و عقایدی که در گذشتتته مورد قضتتاوت دیگران بوده را گروهی اجتناب می

شتباه بودن، باز می ضع برای تغییرات رفتار خود، به عنوان یر ؤم شخصگذارد. برای ا دب و متوا

 .استآماده احسا  احترام به دیگران همواره 

البته این بدان معنا نیست که او در تقابل با دیگران باید از باورهای خود دست بکشد و با هر خطایی  

به افراد و  چون و چرای آن برآید ) به طورنمونه، احترامشتتتود درصتتتدد بخشتتتش بیکه مواجه می

یر افراد های ساها و اندیشهمعناست(. فرد باید در راستای ادای احترام به باورهای تروریست بیگروه

خود بپروراند تا بتواند به نتایجی ملمو  و درخور توجه  ذهنآن را در  تالش کند نه اینکه تنها ایده

 های مثبت دیگر افراد باشد. دست یابد و شاهد واکنش
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با ماهیت گذار قرار میتر از ذهن احتراماین ذهن در ستتتطحی انتزاعیمدار: اخالقذهن  (9 گیرد و 

به دنبال توانایی انجام نقش  مدارای که در آن هستیم مرتبط است. ذهن اخالقکار و الزامات جامعه

فعالیت مداوم، تأمل و تالش  از طریق یریکپارچه در محیط کار به عنوان یر شتتتهروند خوب 

ست شهروند محترم بودن ا شد که از نظر کاری می.برای انجام کارهای خوب و یر  تواند خوب با

 پذیری و ایجاد حسی خوب در حد اعلی باشد.یت، مسئولیتکیف

در خصتتور این ویژگی فرد باید تالش کند جایگاه و نقش خود را به عنوان کارمند )یا کارگر( و 

سد و مطابق آن رفتار کند. از طریق پروراندن  شنا سیاره به خوبی ب شهروند یر منطقه، ملت و یر 

های شتتخصتتی و در راستتتای تأمین منافع را فراستتوی هدفهایش چنین ذهنی استتت که فرد فعالیت

تواند به دستتتتیابی نتیجه در یر کار خوب چهار واقعیت که می کند.ریزی میستتتایر افراد برنامه

 اند از :عبارتکمر کند، 

 :های خود مشخص کند. دانش روشن از در فعالیت را خواهد به دست آوردآنچه می ستبایانسان می هدف

 .در مسیر درست گام بردارد و از مشکالت دوری جوید تاکند به انسان کمر می هاهدف

 اند، داشته باشدآشکار از کسانی که کار خوبی ارائه داده بسیار مهم است که انسان یر نمونه :نمونه. 

 ند یببشتتنا  خوب باید هر از گاهی در آینه به خود نگاه کند و یر وظیفه:  فردیمستتئولیت  – آزمایش آینه

 تواند به آن افتخار کند؟دارد، درست و مورد تأیید است و میآیا مسیری که در آن گام برمی

 که شتتاغالن جوان در حال انجام وظایف خود هستتتند، هر فرد در هنگامی :ایمستتئولیت حرفه - آزمایش آینه

دهد. تعهد به نظارت بر  ای همکاران خود را گزارشمستتتئولیت دارد رفتار غیرحرفه یر منظرمحیط کار از 

  .دهیم و در صورت لزوم تذکر برای انجام بهتر وظایف مهم استآنچه انجام می

 

ستیابی به ذهن اخالق ساده                   د شد که در آن      تر می               مدار زمانی  شد کرده با                                            شود که فرد در محیطی ر

سایر افراد ساالن، والدین، معلمان و  شد و از طرف هم                 مورد حمایت قرار                                                                             کار خوب یر هنجار اجتماعی با

                                              پایه و استتتا  کار باکیفیت و شتتتهروند خوب را فراهم    ،     مذهبی                                    گیرد. همچنین برخورداری از یر زمینه

      آورد.  می

                                               هایی برای هر کدام در آموزش رستتتمی، محل کار، زمان        ها مثال                          گاردنر پس از معرفی این ذهن

                     نشان داده شده است.          ر خالصه  طو     ( به  1                دهد که در جدول )                      های کاذب آنها ارائه می           پرورش و شکل
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 (Gardner, 2007) ها و اشکال کاذب پنج ذهن: مثال1جدول

 شکل کاذب زمان پرورش محل کار آموزش رسمی ذهن

ص
ص

خ
ت

ور
ح

م
 

س  تخصص در تاریخ،                     ک

                  ریاضی، علوم طبیعی

             تتتالش بتترای کستتتت  

            مهارت بیشتر

    شود                         از دوران نوجوانی آغاز می

     شود.         متوقف نمی     گاه چ ی ه  و 

شتن تخصص                     ادعا به دا

هه تالش  یر د                 بدون 

            برای کس  آن

ب
کی

تر
 گر

                  آمتتادگتتی بتترای انتتجتتام   

               تتتکتتالتتیتتف از طتتریتتق 

        ی مطال   ده      سازمان

ناستتتایی اطالعات و                   شتتت

                 های مهم و افزودن      مهارت

                   آنها به دانش فردی.

غاز می با                 از کودکی آ          شتتتود و 

   د.   یاب                         افزایش دانش فردی ادامه می

بی تختتاب  ن          برنتتامتته و          ا

        اطتتالعتتات،        اتتتفتتاقتتی 

     عنا،  م               ترکی  ناقص و بی

                    وستتتوا  بیش از اندازه 

                در گزینش اطالعات
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خ
 

ل   طا کت در ورای م                    حر

     ی نو  ها    سؤال           درسی و طرح 

                 انتتدیشتتتتیتتدن ختتارج از 

               چتتتارچتتتوب، ارائتتتته

نو در  یی  نهتتادهتتا                   پیشتتت

         های کاری         خصور رویه

    شتتتود                      از زمان کودکی آغاز می

                          اما خالقیت واقعی پس از کس  

      پرورش                     مهارت در یر رشته و

    تد.  اف           گر اتفاق می         ذهن ترکی 

    های                نشان دادن خالقیت

                 ابتتتتتدایتتی یتتا مشتتتتابتته 

           های قدیمی.     خالقیت

ام
تر

ح
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گ
 

    هتتا،     کتتالستتتتی      درد هتتم

جام  نان، ان کارک مان و                          معل

           کار گروهی.

   ان         با همتای      مؤثر        کارکردن 

                    نظر از پیشینه آنها،    صرف

             بخشش همکاران

ما     محیط  نده ت ی   ح ید از        کن         با

                          بدو تولد وجود داشتتتته باشتتتد، 

سه، محیط،                            وجود الگو در مدر

                            محل کار و رسانه اهمیت دارد.

حمتتل و گتتذشتتتتت              ت

           متتحتتج، تتتجتتلتتیتتل 

ندان و کوچر                   قدرتم

             شمردن ضعیفان
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مل باره      تأ به         در            نقش فرد 

           آموز و تالش           عنوان دانش

               برای ایفای آن.

ناستتتایی ارزش     های             شتتت

  ،        موردنظر         اصتتتیل شتتتغل 

    هتتای        مستتتئولیتتت    درد 

                    فردی در قبتتال جتتامعتته، 

                   منطقه، کشور و جهان

                              پس از آنکته فرد بتوانتد دربتاره

                          نقش یر کارمند و یر شهروند 

                    ای انتزاعی فکر کند.       به شیوه

                   اتخاذ رویکردی اخالق 

                   محور در شتتتعار و عدم 

                 تالش برای تحقق آن

 

            بحث و بررسی  

                                                                            گاردنر از جهتی با نظریه قبلی او مرتبط و از جهاتی کامالً با آن متفاوت است. در       گانه   پنج    های    ذهن

                                      گونه بیان نمود که هر یر از پنج ذهن از         توان این              های چندگانه می   هوش                                مورد رابطه این رویکرد با نظریه

یا چند هوش بهره می به طورنمونه، احترام                     یر  به                         گیرد.  بدون تمرین و      ردی  ف     ش بین          کارگیری هو                     گذاری 
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              ها مرتبط نمود                  ها را با برخی هوش                 توان هر یر از ذهن                   (.  به هر ترتی ، میGardner,2007            ناممکن استتت )

                                                                             که به زعم گاردنر این مرتبط ساختن نیازمند نوشتن کتابی دیگر در این زمینه است. 

یه با نظر گاردنر  جدید  فاوت عمده   هوش                             رویکرد  نه ت یه                       های چندگا     های    هوش                  ای دارد. در نظر

سان تعیین کند ) سعی دارد چگونگی عملکرد هر هوش را در جمجمه ان    (. Gardner,2007                                                                          چندگانه گاردنر 

سان   هوش             مطابق نظریه سبتاً غیرارادی دارند که هر یر از آنها                   های چندگانه، ان شناختی ن شماری توانایی                                                                 ها 

            ای محاسباتی  ه                           تر از اینکه به عنوان قابلیت        گانه بیش       های پنج             شوند. اما ذهن                             به عنوان هوش جداگانه معرفی می

    اری      های ک                                                                                مشخص باشند، از ماهیتی عملکردی برخوردارند و قابلیت پرورش در مدرسه، دانشگاه و محیط

ند ) بهGardner,2007                   را نیز دارا هستتتت بارت      ( .  با نظریه           دیگر،  مهم     ع گاردنر  فاوت رویکرد جدید                                         ترین ت

ست که او د   هوش صحبت می   هوش         ر نظریه                           های چندگانه این ا شنا      ند  ک                                        های چندگانه به عنوان یر روان

ست                                        اما در رویکرد پنج ذهن از دیدگاه یر نظریه سیا ساده           گذار فکر می             پرداز و            سعی او بر     تر                 کند. به بیان 

    ختی        های شنا                                    ها مجاب سازد نه اینکه به معرفی ویژگی                                            این است تا مخاطبان را به ضرورت پرورش این ذهن

   (.Gardner,2006, P 4               ی آنها بپردازد)       و مفهوم

           که به نظر            باشتتتد. درحالی  می    ها           ها و یا هوش                                           تفاوت دیگر این دو رویکرد در ترتی  پرورش ذهن

                       ها ترتی  خاصی قائل شده                                                ها دارای ترتی  خاصی باشد، گاردنر برای پرورش ذهن             رسد پرورش هوش   نمی

                                      ها متفاوت باشتتتد که البته از نظر گاردنر    ویت                                              استتتت. هرچند در مناطق و جوامع مختلف ممکن استتتت اول

  (  3        ( تخصص؛  9          ( احترام؛  1      دارد:             صورت بیان می                                                  خوشایند است اما او ترتی  پرورش این پنج ذهن را بدین

به این دلیل استتتت که فرد در طول ستتتال 4         ترکی ؛ و      های                                                                        ( اخالقیات. آوردن اخالقیات در مرحله آخر 

شهروندی ر                                      د انتزاعی فکر کند، دنیای کار و مسئولیت    توان                            دبیرستان و دانشکده است که می           ا به تصور              های 

          یرا معتقد      کند ز                      بندی خالقیت را لحاظ نمی                                         این تصتتتورات رفتار کند. گاردنر در این ترتی                 آورد و بر پایه

ستگی دارد. بااین      تفکر       شانه ه ب    شانه                       حال معتقد است که خالقیت                                                     است که خالقیت به جایگاه آن در جامعه ب

                     ای، خالقیت ممکن نیست.                      رود. بدون تخصص در رشته           محور پیش می    تخصص

                  تری از ستتته نوف اول              مدار اهمیت کم           گذار و اخالق                              رستتتد دو نوف ذهن آخر یعنی احترام         به نظر می

قاد دارد در جهان امروز نقش این دو ذهن  با این نظر مخالف استتتت و اعت گاردنر  ما                                                                                              برای موفقیت دارد ا

ست. او به سرمایه، انتقال پراکنده     جهانی           چهار جنبه                  حیاتی ا سان به ن      میلیون                                        شدن یعنی انتقال            قاط دیگر،              ها ان

     ودیم     ای ب       ما گونه »                     کند و عقیده دارد که                                                        انتقال اطالعات از طریق فضتتای مجازی و انتقال فرهنگ اشتتاره می

ستیم فقط                     که طبق روند تکامل می سیم.     190             توان شنا    و                          ییم، پیامدهای جهانی دارد                 اما حاال هر چه بگو                 نفر را ب
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شدیدی وجود دارد که وقتی آدم     اختالف سیار  شند، اهمیتی ندارند. اما                                             های فرهنگی ب                                             ها با هم در تما  نبا

  م                      لوحانه است. دوست ندار                                توان دورشان مانع ایجاد کرد، ساده                      م باشند، این فکر که می و                وقتی در تما  مدا

  . (Gardner,2006    .« )        تر هستند                           احترام و اخالق حاال بسیار مهم                                     دنیا منفجر شود و به همین دلیل است که 

  2             مارتین ستتلیگمن  1                        گاردنر با روانشتتناستتی مثبت      گانه   پنج    های    ذهن                                بین مفاهیم بکار  رفته در نظریه

               های شتتخصتتی مانند                                                                 نکات مشتتترکی وجود دارد. موضتتوف روانشتتناستتی مثبت در ستتطو فردی به ویژگی

شجاعت، مهارت صالت، آینده            فردی، زیبایی       های بین                           مهرورزی، تعهد،  شتکار، بخشش، ا ستی، پ       گری و  ن                                 دو

                                                                  شتتود. در ستتطو گروهی این نظریه به فضتتائل شتتهروندی مانند احستتا  مستتئولیت،                 خردورزی مربوط می

 Seligman and      شتتتتود )                                                        متتهتترورزی، ایتتثتتار، ادب، اعتتتتتدال، متتدارا و اختتالق کتتاری متتربتتوط متتی

Csikszentmihalyi,2000)  .  گاردنر به       گانه       های پنج         ها با ذهن             شتتود این موضتتوف            که مشتتاهده می      گونه    همان          

                 گاردنر با نظریه       نظریه                حال تفاوت عمده                             مدار وجوه مشتتتترکی دارند. بااین           گذار و اخالق               ویژه ذهن احترام

سی مثبت، حیطه شنا ست ه ی   نظر            عملکردی این                       روان سی درم       نظریه        . حوزه    ها شنا شتر به روان سی بی شنا       انی                                 روان

   .     باشد         وپرورش می             گذاری و آموزش     سیاست                               که نظریه گاردنر بیشتر در حوزه          شود درحالی        مربوط می

                   باشتتتد. پینر در کتاب             نیز مرتبط می  4          دانیل پینر  3                               های گاردنر با نظریه ذهن کامل نو   ذهن       نظریه

    های           خلق زیبایی     های                           کند. مفهوم باال شتتتامل توانایی            باال اشتتتاره می    حس                            خود به دو اصتتتطالح مفهوم باال و 

      ای به  ه                               حکایتی ارضاکننده و ترکی  اندیشه                    ها، ساخت هنرمندانه                                 هنری و عاطفی، تشخیص الگوها و فرصت

نامرتبط و نوآوری بدیع می                     ظاهر  نایی همدلی کردن، درد ظرافت           های  باال توا           های روابط                                           باشتتتد. حس 

                  حال پینر به شتتیوه       . بااین (Pink,2005 )    باشتتد               آن در دیگران می     ختن ی     برانگ                            انستتانی، یافتن شتتادی در خود و 

   ای                                                               ایفای وظایفمان به عنوان کارکنان و شهروندان اجتماف )اخالق( اشاره                                    رفتار ما با دیگران )احترام( و نحوه

ستدالل پینر این باشد           کند درحالی   نمی                                                                           که گاردنر به تفصیل در مورد آن بحث کرده است. ممکن است ا

                                  توان گفت یر فرد برخوردار از همدلی                 پنهان استتت اما می  «      همدلی »      واژه                          که موضتتوف احترام و اخالق در 

                                                        تواند موج  آسی  رساندن به یر فرد یا گروه شود. در دیدگاه                                          الزاماً رفتار مطلوبی ندارد و گاه همدلی می

ضوف صص                  پینر برخی از مو ست               ها مانند تخ ست    د شده ا شته  ضوعی کهنه انگا شده یا مو   ر  د                                            کم گرفته 

      دیگری                             مانند یا بایستتتتی برای افراد                                                   توان گفت افرادی که تخصتتتص ندارند در آینده یا بیکار می ی م        حالیکه

شده که در                          حال در کتاب پینر به موضوف               کار کنند. بااین                                                        هایی مانند همنوایی، طراحی و بازی نیز پرداخته 

                                                 
1- Positive Psychology 

2. Martin Seligman 
3. A Whole New Mind 

4. Daniel Pink 
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           ازاریابی و            مدیریتی و ب     وزه               پینر بیشتتتر در ح              طورکلی نظریه               ای نشتتده استتت. به                          نظریه گاردنر به آنها اشتتاره

              های بعدی است.                 آموزش و تربیت نسل                      گاردنر بیشتر در حوزه       نظریه

    ا و  ه                                                                     گذاران و جویندگان علم در قرن بیستتت و یکم بیشتتتر در پی کستت  مهارت در حرفه     ستتیاستتت

        اندازه  به   ه                                                      شتبه به ثروت و شتهرت برستاند. با وجود این، فرد تا زمانی ک                                علومی هستتند که بتواند آنها را یر

  ه                                                       تواند به انسانی کامل تبدیل شود. متأسفانه در حال حاضر ب                                          کافی در علوم انسانی و هنری پرورش نیابد نمی

               دادند. به نظر                     نظام آموزشتتی را شتتکل می                     که در گذشتتته، شتتالوده          شتتود درحالی                        این علوم توجه چندانی نمی

سانی و اخالقیات ک  می سته می                                               رسد هرچه از اهمیت آموزش علوم ان شاهد جنگ و کشمکش        ا شتر                              شود، بی

ست که                                                          در جهان خواهیم بود. با توجه به این نکته، موضوف ذهن احترام سی برخوردار ا سا                                      گذار از اهمیتی ا

                                  اندرکاران نظام آموزشی قرار گیرد.             گذاران و دست                           بایستی بیشتر موردتوجه سیاست

س                                          گاردنر در کتاب پنج ذهن برای آینده  نگرش کل                                      بت به جهان دارد و صرفاً به عنوان یر       نگری ن

      ذیری،  پ                                           های دیگری مانند تخصتتص، اخالق، احترام، مستتئولیت               کند، بلکه موضتتوف                 روانشتتنا  صتتحبت نمی

                       امروزی، عالوه بر تخصتتص و                                  کند نشتتان دهد که در جهان پیشتترفته            کشتتد و ستتعی می               خالقیت را پیش می

شبکه اینترنت و در دستر  بودن حجم وسیعی                                              دانش به اخالقیات نیز نیازمندیم. با توجه به فراگ شدن     از                                                یر 

شد؛ ذهنی که به ما کمر می               نوین و جالبی می            گذار، ایده                    اطالعات، موضوف ذهن هم                    کند از میان انبوهی                           با

شمندترین آن ستفاده کنیم که برای خود و دیگران     گونه                      ها را انتخاب کنیم و به                         از اطالعات، ارز                                              ای از آنها ا

    د.            معنادار باش

 

       نتیجه 

سیر تحول نظریات گاردنر از هوش به ذهن گاردنر بود. بنابراین،  سی  صلی این مطالعه، برر                                                                                       هدف ا

   نر                           این نتیجه حاصل شد  که گارد   «                  پنج ذهن برای آینده »                    آخرین اثر او به نام         مطالعه   و    ها               ضمن بررسی نظریه

سیاست شنا  بلکه از دید یر       ن به                    شنا  و حتی اقتصاددا          مدار، مردم                                                           در این کتاب نه تنها از دید یر روان

    دول                           های تفکر بیش از یادگرفتن ج        ها و راه              یادگرفتن مهارت   او                                          مسائل روز جهان نظر افکنده است. به عقیده

                                     گاردنر اهمیت این پنج ذهن را بیشتتتتر از                                                           تناوبی یا استتتامی پادشتتتاهان در تاریخ به نفع فرزندانمان استتتت.

  ا  ه                                               دارد بقای ما در ستتیاره ممکن استتت به پرورش این ذهن               ایی که  بیان می         داند تا ج              های چندگانه می   هوش

        دارد و                                                                                 وابستتته باشتتد. او در خصتتور نادیده انگاشتتتن این پنج ذهن دیدگاه خود را به صتتراحت بیان می

                                                                                افراد فاقد تخصتتتص در یر یا چند رشتتتته، محدود به انجام وظایف بستتتیار پایین در محیط کار  »      گوید:   می
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                 ور شتتتده و توانایی                            ها را ندارند در اطالعات غوطه                                      . افرادی که قابلیت ترکی  اطالعات و داده          خواهند بود

    های                 افراد فاقد ظرفیت  .                  ای را نخواهند داشتتت                                     های آگاهانه در مورد مستتائل شتتخصتتی و حرفه    گیری     تصتتمیم

        ارزشمند     گی     شایست    ام،                   افراد عاری از احتر  .                    تر جایگزین خواهند شد                      کامپیوترها و افراد خالق       وسیله       خالق، به

                                افراد بدون اخالق از جان  کارکنان   .                                                           بودن و محترم شمرده شدن در محیط کار و اجتماف را نخواهند داشت

  «                                       از ما دوستتتت نداریم در انزوا زندگی کنیم.   ر ی چ ی ه                     پذیر طرد خواهند شتتتد و                   و شتتتهروندان مستتتئولیت

( Gardner,2007,P 29.)   

    سزا           بشر نقشی ب                       ایم که در زندگی آینده              آوری مواجه شده        علم و فن                   سوم با تغییراتی در                در آغاز هزاره

   ای  ه                                            های جدید آموزش هستند. یادگیرندگان بایستی ذهن                                                خواهند داشت. این تغییرات نیازمند فرآیندها و شیوه

  1                                                                                            خود را به پنج شتتیوه پرورش دهند تا بتوانند برای جهان فردا آماده شتتوند. چقدر ستتخنان وینستتتون چرچیل

    (. Gardner,2007, P 20   « )                                           امپراطوران آینده امپراطوران ذهن خواهند بود. »                          آگاهانه بوده که گفته است: 
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