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 گرايي شناختيکثرتبرنامه درسي ديدگاه 

 9/10/0939تاریخ پذیرش و انتشار:  01/01/0931تاریخ دریافت:

 

1 علي نوريدکتر 
 

                                                                                         

 معرفي ديدگاه و پيشينه آن، مدافعان، ميراث تاثيرگذار

ماهيت  مؤیدشناسي هاي روانچندگانه دانش و معنا و دیدگاهحامي ماهيت هاي فلسفي گرایي شناختي تركيبي از دیدگاهدیدگاه گثرت   

در دریافت، پردازش و بازنمایي اطالعات در  افراد مختلف هاي چندگانه و در عين حال منحصر به فردكه بر شيوه چندگانه هوش است

گرایي شناختي به برنامه پرداز دیدگاه كثرت(، مشهورترین نظریه0330؛ 0330؛ 0331)1اليوت آیزنر كند.يد ميكأهاي مختلف تموقعيت

هاي ارسطو و اعتقاد او به تمایز ميان سه شکل دانش )نظري، عملي گرایي شناختي به اندیشهدرسي معتقد است كه پيشينه نظري كثرت

او از و مفهوم  4نماید كه این اندیشه بعدها در فلسفه ارنست كاسيرراذعان مي 9چشم بصيرتاب ( در ك0330گردد. آیزنر)و توليدي( بر مي

به ویژه توصيف او از كاركردهاي شناختي هنر و آثار جان دیویي به  6آثار سوزان النگر شود؛ همچنين دربازسازي مي« 1نمادین شکل»

تقویت و  آیزنر گرایي شناختي را جستجو نمود.ان مباني فلسفي زیربناي كثرتتونيز مي فلسفه و تمدنو  هنر به مثابه تجربهویژه در 

 8شناساني همچون جورج سيمل و جامعه 0هاي برخي از فيلسوفان اروپایي همچون ویلهلم دیلتهايتالش را بهگسترش این اندیشه 

 . دهدنسبت مي

اشاره كرد. آرنهایم معتقد است  00البته مایکل پوالنيو 01، نلسون گودمن3یمتوان به رودولف آرنهااز ميان حاميان معاصر این دیدگاه، مي   

هاي كالمي، بازنمایي دیداري نيز یك شيوه عمده بازنمایي دانش و فهم است. گودمن معتقد است كه دنياهاي ما است كه عالوه بر گزاره

هاي ما فراتر كند و معتقد است كه دانستهحمایت مي« 01دانش ضمني». پوالني از هستندهاي توصيف آنها متعدد شيوه يبه همان اندازه

متأخر از دیگر بانيان دیدگاه  09نیتگنشتایو گیلودو (.0330)آیزنر،  هاي كالمي بيان كنيمتوانيم از طریق گزارهاست از آنچه كه مي

 هستند يمتفاوت يزبان يهاي، هنر و ... بازاخالق ات،يعلم، الهبر این باور است كه « 04هاي زبانيبازي»گرایي شناختي با طرح ایده كثرت

معنا ي آن گفتمان زبان يباز درون درزباني در هر گفتماني  يها و گزاره ميمفاه ن،ید. بنابرانقواعد و منطق خاص خود را دار كه هر یك

گرایي شناختي است. دگاه كثرتیکي دیگر از مدافعان اخير دی 01هورست ونياست(. 0981كند )ویتگنشتاین، پيدا ميفهم  يتو قابلیافته 

 بندیعلوم پا ي ميانناهمسان نييبه فلسفه علم و برخاسته از فلسفه ذهن است كه به تب يکردیروگرایي شناختي از منظر هورست كثرت

-تيفيرا به كفهم ما از جهان  يهاتيفيكه ك دانديم يلحاظ شناخت نیرا از ا دگاهید نیا يشناخت یيگرامفهوم كثرت لياست. او با تحل
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یافته واحد یك منظر تلفيقكه ما جهان از  دانديم انهیگرانظرگاه كثرت كیلحاظ  نیو از ا دهد؛يما نسبت م نساختمان ذه يها

مخرج  كیبه  ليكه قابل تقل ميكنيهدف خاص ارتباط برقرار م يدارا يالگوهاكنيم، بلکه با جهان از طریق تعدادي بازنمایي نمي

متفکران اخير دیدگاه دیگر از  1و استيفان تولمن 0ریچارد رورتي .(1110ند )هورست، ستين واحدنظام   كیبه  لیل تبدقاب ایمشترک 

  (.0330)آیزنر،  كنندهاي چندگانه دانستن و فهم حمایت ميگرایي شناختي هستند كه از  شيوهكثرت

. اگر چه داشته استگرایي شناختي شناختي اندیشه كثرتمباني روان در تقویت اينيز نقش ارزنده 9لو ویگوتسکي هايهمچنين، تالش   

ها كند، اما اهميت ابزارهاي دیگري همچون نوشتار، هنرها، نقشهشناختي براي رشد تفکر قلمداد مياو زبان را مهمترین ابزار یا نماد روان

 (.  0380)ویگوتسکي، د دهكيد قرار ميأو نمودارها و غيره را نيز به عنوان ابزارهاي فرهنگي رشد تفکر مورد ت

 4مشهورترین نظریه پرداز این حوزه هوارد گاردنر متداول گشته وهاي اخير كثرت هوش نيز در دههاعتقاد به  عالوه بر كثرت معنا،   

قد است كه یکي از معت گاردنرشر شد. تمن 1هاي ذهنچارچوبدر كتاب  0389ایده هوش چندگانه او براي نخستين بار در سال كه  است

هاي تمایز انسان از گونه هاي رفتار هوشمندانه آدمي، توانایي او در بکارگيري نمادهاست كه این توانایي مهمترین نشانهمهمترین نشانگر

ایي حل توانمنبع  هر هوشيو كم از هشت هوش مجزا برخوردار هستند همه انسانها دستكند كه او ادعا مي(. 0334)گاردنر،  دیگر است

به . آیزنر با اذعان (1119، گاردنرشود )ارزشمند قلمداد مي خاص مسائل یا توليد محصوالتي است كه  در یك یا چند موقعيت فرهنگي

گاردنر و همکارانش در مورد تعدد هوش  هايایدهمعتقد است كه  در برقراري یك نظام تربيتي عادالنه ایده هوش چندگانه اهميت حياتي

)آیزنر،  و جان دیویي معرفي شده است شرلي هنيز، ادوارد اسپرانگر، شناسان دیگري همچون موریس استينن توسط روانپيش از آنا

 (.1114؛ 0334

)هرست،  هاي اخير استورود این اندیشه به قلمرو برنامه درسي محصول دهه گرایي شناختيبا وجود قدمت تاریخي دیدگاه كثرت   

در  0و ریچارد پيترز 6توان در آثار پاول هرستگرایي شناختي در حوزه برنامه درسي را ميرگيري مفهوم كثرت. بکا(0331؛ آیزنر، 0304

نظران با اتکا به مباني فلسفي كثرت دانش و (. این صاحب0331در آمریکا جستجو كرد )آیزنر،  8و اليوت آیزنر و فيليپ فنيکس  انگلستان

پردازند كه باید در مدارس هاي تربيتي و معرفي آنچه ميختي كثرت و تعدد هوش به تبيين آرمانگيري از مباني روان شناو بهره فهم

 تدریس شود.

  مباني و مفروضات اساسي ديدگاه

ورزند و آن را كيد ميأبازنمایي دانش و معنا تارائه و بر اشکال چندگانه  گرایي شناختيكثرتطرفداران همانگونه كه اشاره شد،    

هاي مختلفي گرایي شناختي به گونهران كثرتظنكنند. این اشکال بازنمایي در آثار صاحبگرایي شناختي تلقي ميدیدگاه كثرت زیربناي

ریاضيات، علوم طبيعي/ فيزیکي، علوم  مشتمل بر« 3اشکال دانش»بندي شده است. پاول هرست آنها را تحت عنوان توصيف و طبقه

 مشتمل بر اشکال «01اشکال دانستن»تحت عنوان  كند. اليوت آیزنر آنهاهنر، فلسفه و اخالق توصيف ميانساني، تاریخ، دین، ادبيات/ 

اصطالح  كند. فيليپ فنيکس با استفاده ازشناختي، شهودي، علمي، بين فردي، روایتي، صوري، عملکردي، و معنوي معرفي ميزیبایي

دهد )نك. به شناختي، اخالقي و شهودي قرار ميمروهاي نمادین، تجربي، زیبایي، اشکال چندگانه بازنمایي را در قل«00قلمروهاي معنا»

هستند و معتقدند  رأيهمهاي دانستن و فهم ران در اعتقاد به كثرت و تعدد شيوهظن(. به هر حال، همه این صاحب1100مهرمحمدي، 
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اي نيز در ها و سایر عالئم نشانهي، موسيقيایي، نمودارها، نقشهدیگر همچون تصویري، عدد ، ابزارهايهاي كالميزبان و گزارهكه عالوه بر 

  (.0331، 0شتاینرا-جان) گيرندهاي بازنمایي و شناخت قرار ميزمره اشکال و گونه

پرورش ، نه تنها در توليد اشکال منحصربه فرد معنا، بلکه در توليد و دشوهاي نمادین هم اطالق ميامظاشکال بازنمایي كه به آنها ن   

نند اتوميهستند كه ابزارهایي نمایي زباي متعدد گونههال و شکا. عالوه بر این، ا(0331)آیزنر،  هاي ذهني خاص نيز درگير هستندمهارت

به شناخت  جتماعيي اعدبُ وومي بکشانند ـعمو رـه قلمـبرا شایي ـچو سي ـلم، ایيـبوی، يـحركت، دیداري، شنيداريد بعاداراي امفاهيم 

تکوین یافته و شد رجامعه در شناختي كه نشانهي هااربزامتکي بر و اعي ـجتمال ـپيوند با عمدر ست انمایي فعاليتي زبابنابراین، د. شنـبخ

هاي در مجموع، این دیدگاه به برنامه درسي بر این مفروضه اساسي مبتني است كه نظام(. 0980است )مهرمحمدي، نيکنام و سجادیه، 

ي دانش در عين كثرت و تفاوت با یکدیگر، به یك اندازه ارزشمند هستند و هيچ نظامي بر نظام دیگر برتري ندارد. در یادگيري و بازنمای

ورزند. طرفداران تأكيد مي« 1گرایي شناختيوحدت»هاي هنجاري قرار دارد كه بر گرایي شناختي در تقابل با طيفي از نظریهواقع، كثرت

گيرند )آیزنر، ه همه افراد ضرورتاً فرایندهاي شناختي یکساني براي ساخت و بازنمایي دانش بکار ميگرایي شناختي بر آنند كوحدت

 (.   0331، 9شتاینرا-؛ جان0330؛ 0334

 هاها و مثالبرنامه درسي مبتني بر ديدگاه، نمونه

هاي دانشي گوناگون را براي انها نه تنها نظامهاي گوناگوني اكتساب و تجربه شده و انسگرایي شناختي، فهم به شيوهاز منظر كثرت    

-هاي خود به خدمت ميهاي عملکردي متفاوتي براي ابراز و بازنمایي دانستهگيرند؛ بلکه نظامكسب، ذخيره و اصالح فهم خود بکار مي

محدود به( ریاضيات، فيزیك،  هایي همچون )اما نهاین اشکال مختلف دانش در مدارس از طریق ارائه دیسيپلين (.0331گيرند )آیزنر، 

بر همين اساس، هدف اساسي برنامه درسي مدارس باید بر فراهم  (.1101، 4شوند )فالیندرزشيمي، هنرها و علوم احتماعي بازنمایي مي

از  دار، یعني پرورش اشکال چندگانه سواد معطوف گردد. سواد در این معنا فراترهایي براي تحقق سوادآموزي معنيساختن فرصت

هاي خواندن، نوشتن و حساب كردن، و به توانایي رمزگذاري و رمزگرداني معني از طریق هر شکلي اشاره دارد كه انسان براي مهارت

(. گاردنر نيز معتقد است كه رشد هر یك از اشکال چندگانه هوش از 0330، 0381)آیزنر،  كندهاي خود استفاده ميبازنمایي دانسته

هاي منحصر به فرد هر یك توانائي توجه به( كه این امر مستلزم 1114؛ 0334)آیزنر،  كنددین خاصي تحقق پيدا ميهاي نماطریق نظام

 (. 0331، 1و گاردنر بليث)است هوشي آنان  هاينيمرخشرایط الزم براي تقویت و پرورش همه  ایجاد آموزان واز دانش

اكتساب، پردازش و بازنمایي دانش و فهم فراتر از بيان شفاهي و اشکال ند كه گرایي شناختي اصرار دارطرفداران دیدگاه كثرت    

كند كه فرصت استفاده از اشکال مختلف بازنمایي و فهم در كل فرایند نوشتاري است. براین اساس، عدالت تربيتي زماني تحقق پيدا مي

ریه ظهاي پژوهشي نبا اتکا به یافتهحاميان این دیدگاه،  (.0381؛ 0331آموزان فراهم شود )آیزنر، و سنجش براي همه دانش تدریس

آموز، با تجویز یك برنامه درسي یکنواخت، یك شيوه تدریس هاي چندگانه مبني بر منحصر به فرد بودن نيمرخ هوشي هر دانشهوش

هاي درسي سنتي كه تنها امهضمن مردود تلقي نمودن برن. آنها كندآموزان مخالفت ميواحد و یك شکل واحد سنجش براي همه دانش

-كند كه موجبات پرورش اشکال چندگانه هوش دانششوند، از الگوهایي حمایت ميریاضي طراحي مي-مبتني بر هوش زباني و منطقي

وم هاي چندگانه، مطالعات اخير علعالوه بر نظریه هوش(. 0330گاردنر، ؛ 0331گاردنرو بليث، ؛ 0334آموزان را فراهم سازند )آیزنر، 

آموزي طي دوران ریزي ژنتيك منحصر به فرد و تجارب منحصر به فردي كه هر دانشاعصاب هم مؤید این ادعاست كه در نتيجه برنامه

كند، نه تنها كاركرد مغز، بلکه فيزیولوژي و ساختار مغز هيچ دو نفري شبيه یکدیگر نيست )نك. به نوري و رشد خود كسب مي

 (. 0983مهرمحمدي، 
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مردود  عيني راهاي استفاده از آزمون گرایي شناختي تأكيد صرف برطرفداران كثرتآموزان نيز، هاي دانشدر زمينه سنجش آموخته   

( خاطر 0988همانگونه كه مهرمحمدي  ). كنندهاي متعدد در سنجش عملکرد یادگيرندگان تأكيد ميبر بکارگيري رویهو  انگارندمي

هاي آموزان، پاسخي مثبت و توأم با احترام به تفاوتهاي دانشآموخته اف و پذیرش كثرت در زمينه ارزشيابي ازایجاد انعطكند، نشان مي

دنبال خواهد دلسردي، بي اعتمادي و انفعال را به  ،هاتفاوتاین توجهي به در ابعاد گوناگون است. كامالً روشن است كه بيآنان فردي 

 داشت. 

ثر در ایجاد تغييرات نهادي در مدارس ؤبه عنوان یك جنبش گسترده و م ختي هنوز جایگاه واقعي خود راگرایي شنااگر چه كثرت   

هاي اخير مورد توجه گسترده قرار گرفته و در موارد محدودي به برنامه درسي هاي گاردنر به كثرت هوش در سالنيافته است، اما دیدگاه

هاي در ایندیانا است كه برنامه درسي مدرسه را منطبق با نظریه هوش key Schoolها، نهمدارس مجوز ورود یافته است. یکي از این نمو

به تدوین و اجراي برنامه درسي  0386اي است كه در سال . این مدرسه ابتدایي، نخستين مدرسهاست چندگانه طراحي و تدوین نموده

اي طراحي شده است كه همه كودكان فرصت برنامه درسي به گونه هاي چندگانه اهتمام ورزید. در این مدرسه،ریه هوشظمبتني بر ن

كنند. عالوه بر این، در طول سال تحصيلي، هر كودكي به اجراي و پرورش همه اشکال هوش خود را پيدا مي استفادههاي اكتشاف زمينه

ها براي تحليل بيشتر در مطالعات بعدي ن پروژهورزند. ایمبادرت مي« 1تغييرات در زمان و فضا»یا « 0انسان و محيط»هایي همچون پروژه

آموزي هاي دانشاي از معيارها براي سنجش این پروژهدرگير طراحي مجموعه «9پروژه صفر»شوند. تيمي از پژوهشگران ارائه و ثبت مي

رائه آن، نو بودن آن، ميزان ترغيب پردازي پروژه، كيفيت فني پروژه و اها عبارتند از: مفهوم. مهمترین ابعاد مورد سنجش پروژه4هستند

 (. 0333، 1همکاري گروهي و در عين حال درگيري فردي )نك. به گاردنر و هاچ

 نقد ديدگاه

هاي دانش گرایي شناختي عمدتاً بر محور این ادعاست كه این دیدگاه ساختارهاي متفاوتي براي عرصهانتقادات عمده بر دیدگاه كثرت   

كند )نك. به باقري و همکاران، هاي مختلف تأكيد ميبه آن بر طراحي برنامه درسي در قالب موضوعات یا رشته ترسيم نموده و با اتکا

كنند كه سخن گفتن از پذیرند و ادعا ميگرایي شناختي همچون فنيکس و هرست این انتقاد را نمي(. طرفداران دیدگاه كثرت0980

-توان یك سازمان دانش بين رشتهاي سخن گفت، بلکه ميرشته وان از برنامه درسي بينهاي مختلف معنا مانع از آن نيست كه بتعرصه

شناختي دو یا چند قلمرو دانش تركيب و تليفق شود )همان(. هرست به هاي معنایي، مفهومي و روشاي خلق كرد كه بر محور عرصه

العاتي صرف تلقي كرد، بلکه به زعم او این اشکال دانش را باید به هاي اطكند كه اشکال متعدد دانش را نباید بستهعنوان مثال تأكيد مي

(. در این ارتباط، 0304هایي پيچيده از فهم تجربه تلقي نمود كه آدمي در سير تکاملي خود اكتساب نموده است )هرست، مثابه شيوه

و رویارویي با آنها نيازمند به خدمت گرفتن  بسياري از مسائل عملي زندگي پيچيده هستند»گوید كه ( هم به صراحت مي0331آیزنر )

ها است. این مسائل، نيازمند بکارگيري قضاوت عملي هستند كه امکان آن با استفاده از معيارهاي یك قلمرو دانش انواع متعددي از دانش

 (. 041شود )ص، واحد ميسر نمي

نوید بخش پيامدهاي نویني براي نظریه و عمل برنامه درسي  سيبرنامه درگرایي شناختي در حوزه كثرت یچهبازشدن در ،در مجموع    

به رمزگذاري یا رمزگرداني  ،كه معموالً به توانایي خواندن و نوشتن اشاره دارد« سواد»گيري، مفهوم نخست آنکه در پرتو این جهتاست. 

-گرایي كه در نوشتهنوعي از كثرتعملي ساختن ین . بنابرا(0331)آیزنر،  یابدمعنا گسترش ميبه واسطه اشکال متعدد انتقال اطالعات 

را فراهم پرورش اشکال چندگانه سواد  موجباتشود كه ميمنجر هایي برنامهبه توليد شود زنر حمایت ميو آی هاي فنيکس، پيترز، هرست

 سازند. مي

                                                
1. Man and His Environment 
2.  Man and His Environment 
3.  Project Zero 

وارد است كه توسط گروهي از پژوهشگران به هدف فهم و بهبود یادگيري، تفکر، و خالقيت در هنرها و علوم پروژه صفر یك پروژه تربيتي در دانشکده علوم تربيتي دانشگاه هار  . 4

 كند. طبيعي و انساني در سطح فردي و سازماني فعاليت مي
5. Gardner & Hatch  
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توجهي به تعدد و كثرت دانش و هوش، نه بي گسترش عدالت تربيتي در كالس درس است. ،گرایي شناختيپيامد بالقوه دیگر كثرت   

و  ادموشود، بلکه به مغفول باقي ماندن ارزش و جایگاه تعدادي از تنها منجر به محروم ساختن فرصت پيشرفت تعدادي از كودكان مي

و  هاادستعداز ا يعسو طيفي با مشابه ردبرخو ياـمعن هـب نساـیکو  اردستاندا يبرنامهها بر تأكيدزند. نيز دامن مي سيدر تموضوعا

 نيز طرفيو از  هستند برنامهها يستادر را عالئقيداراي  كه ستا زانموآنشدا از يـهوگر بهدادن  زمتياا يمعنا به ینو ا ستا عالئق

؛ 0988)مهرمحمدي و همکاران، ستند ـه برنامهها با ناهمسو یيهاينمنداتوو  ادستعدداراي ا كه ستا یگرد هيوگردنرـك وممحر

شایسته ولي داراي ماهيتي غيرشناختي تلقي شوند و  يهایقابليتبه عنوان  هاي هنري سطح بااليیتوانا (. چنانچه0980، مهرمحمدي

هرگز همانند  هاهنر توانمند و عالقمند به، كودكان شود ءهاي شناختي به افراد اعطابراساس پيشرفتمدرسه جوائز بسيار ارزشمند 

-شوند در سلسله مراتب برنامهمي همانند كودكاني كه به آنها جذب نيزو هنرها گيرند توجه قرار نمي مورددر ریاضيات كودكان توانمند 

 آموزان و تدوینهاي فردي ميان دانشپذیرش تفاوت(. با 0331مانند )آیزنر، باقي مي «شهروندان درجه دوم» مدرسه در جایگاههاي 

-پيشرفت براي همه دانش هايفرصت ،هوش را تحقق بخشد دانستن و  کال متفاوتها كه استفاده از اشري از برنامهتمجموعه وسيع

 كند. در مدرسه افزایش پيدا ميآموزان 

 فهرست منابع

 ي.ریزي آموزشسازمان پژوهش و برنامهتهران:  .ریزي درسيمباني فلسفه برنامه(. 0980. ). و همکارانخ ،ياقرب

 .تهران: انتشارات مدرسه.یادگيري-یاددهي بازاندیشي فرایند(. 0980م. ) مهرمحمدي،

گرایـي شـناختي.   (. اشکال بازنمایي و شناخت در برنامه درسي: بازكـاوي نظریـه كثـرت   0980. )ن ه،یسجاد . ونام، زكين .،م ،يمهرمحمد

 .13 -11(، 9) 14تربيت و  تعليم فصلنامه

 انتشارات سمت. :تهران.)ویراست دوم( ها و چشم اندازهانظرگاهها،رویکرد درسي:(. برنامه 0988). و همکاران. م مهرمحمدي،

، (46)01 ،هاي علوم شـناختي  تازه(. تبيين انتقادي جایگاه علوم اعصاب در قلمرو دانش و عمل تربيتي. 0983نوري ع. و مهرمحمدي م. )

011-89. 

 .نشر مركز :تهران ي.فاطم دونیترجمه فر .يفلسف يپژوهشها (.0981. )ل ن،یتگنشتایو 
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