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 کیدهچ

در این پژوهش به تحلیل محتوای کتاب فارسی )بخوانیم( پایه سوم و 

شده چندگانه گاردنر پرداخته هایششم ابتدایی بر اساس نظریه هوش

هدف پـژوهش حاضـر بررسـي میـزان توجـه کتاب فارسی سوم و ششم . است

 ابتدایی به پرورش ابعاد مختلف هوش مخاطبان بر اساس نظریه گاردنر
، شیوه تحلیل محتوا مورد استفاده قرار برای انجام تحقیق .است

واحد  تحلیل صفحه و واحد ثبت  جمله در متون و فعالیتهای . گرفت

قیاسي و بر اساس مقوله هاي هوش  ه یكدگذاري به شیو کتاب بود.

ي اعتباربخشي به فرایند برا .ندگانه در نظریـه ی گـاردنر اسـتچ

توافـق برابـر  و سوم اسـتفاده و میـزان ، از كدگـذار دومكدگـذاري

. یافته ها نشان دادند كه میزان توجه به پرورش % محاسبه شد87با 

ك اندازه نیست. ششم به ی های فارسی سوم وابعاد مختلف هوش در کتاب

ی ریاضی و دیداری ابعاد هوش کالمی زبانی و منطق در این کتاب ها،

را داشته و به ابعاد هوش : بیشترین فراواني فضایی به ترتیب

؛ همچنین گرایی كمترین توجه شده استطبیعتهای بدنی حرکتی و درزمینه

های متن و های چندگانه در قالبهای هوشهای مذکور از مؤلفهدر کتاب

 . نشده است لیت به یک نسبت استفادهفعا

تحلیل محتوا، هوش چندگانه گاردنر، فارسی سوم  ی:های کلیدواژه

 یی، فارسی ششم ابتدایی.ابتدا

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه 

ها و لیتاه جـامع خـود نسبت به قابنظریه هوش چندگانه بـه دلیل نگ

ریزی مهحي و برناتواند مبنایي براي طرا، میاستعدادهاي دانش آموزان

ن آ، بارز ویژگي اصـلي ایـن نوع نگاه ؛ وجههای درسی قرار گیردکتاب

بعدی نیستند بلكـه وجه، موجوداتي یکیچهاسـت كـه دانـش آموزان به

یهي اسـت د؛ بـهای هوشي هسـتندمتكثر از ظرفیت ای متنـوع ومجموعه

، نظـام برنامـه درسـي باید بتوانـد از كـه در راستاي این تنوع

های بالقوه و نیز اي پرورش و شكوفاسازي تواناییهایی متنوع برراه

، با توجه به سوی دیگر . ازدسواد کردن دانش آموزان بهره گیربا

ز منابع مهم یادگیری اینکه کتاب درسی در نظام آموزشی ایران یکی ا

های . وجود نظام آموزشی متمرکز موجب شده است که کتاببشمار می آید

های آموزشی برای همه دانش آموزان در مناطق درسی محور فعالیت

ای که چنین رویه های مختلف باشدگوناگون و حتی کودکان با توانایی

. اوانی را در کشور ایجاد کرده استجدا از برخی مزایای آن مشکالت فر

اهمیت زیادی در نظام آموزشی حال با توجه به اینکه کتاب درسی 

. کارایی و مناسب بودن آن برابر با مطلوب بودن نظام آموزشی و دارد

جهت  ینا ناکارآمدی آن مساوی با عدم کارایی و ضعف آموزشی است از

های درسی و هماهنگ ساختن آن با توانایی ذهنی دانش توجه به کتاب

 .(1388)ملکی،  دی برخوردار استآموزان  از حساسیت زیا

رود که های تحصیلی به شمار میترین دورهدوره ابتدایی یکی از مهم

باشد که نقش اساسی در تربیت های مهم این دوره فارسی مییکی از کتاب

های جسمی و ، در این دوره تواناییکندانش آموزان ایفا میدوزندگی 

. به همین دلیل یک برنامه کندروانی و اجتماعی کودک رشد میشعوری، 

شناختی و عاد رواندرسی معتبر و مبتنی بر درک صحیح و دقیق اب

 . رسددوره ابتدایی الزم به نظر می، در دانش آموزان های فردیتفاوت

اندیشمند  2«هاروارد گاردنر»توسط  1ندگانه گاردنرنظریه هوش های چ

. به عقیده وی  هریـك از ابعـاد هـوش نباید پدید آمده است معاصر

تنها به عنوان وضعیتي معین در مغز قلمداد شود بلكه هریك از آنها 

ظرفیتهایي بـالقوه انـد كـه حضورشـان میتواند گونه هاي فكري 

 ،)سیف اي افراد بـه ارمغـان آوردمتناسب با موقعیـت خـاص را بر

(. تعریف هوش از منظر گاردنر که به رسمیت شناختن اشکال 1394

: قابلیت حل مسئله یا تولید وناگون هوش می باشد عبارت است ازگ

رهنگ تلقی می شود ، ساخت چیزی که دست کم در یک ف( یک محصول)خلق

ن مقوله هوشی هر فردی دارای چندی . به اعتقاد وی،(1999، )گاردنر

مستقل است که پیشرفت چشمگیر هر فرد در امر یادگیری مستلزم ترکیبی 

 (2006از این هوش ها است )گاردنر، 

ن اهمیت قابلیت های بالقوه انسان، هشت نوع گاردنر برای نشان داد

براي توصیف  به توانایي استفاده از زبان 3: هوش زبانی )کالمی(هوش

هاي منطقي و استفاده از استعاره و اد بخش، ایجحوادث، ایجاد ارتباط

                                                             

1 Gardner’s multiple intelligences 

2 Howard Gardner 

3 linguistic  



 ، این نوع هوش با مسائلی ازكنداصطالحات براي بیان افكار اشاره مي

، حساسیت نشان قبیل فعالیت با لغات و اصطالحات، صحبت کردن، نوشتن

 –هوش منطقی  ؛و معنای کلمات سروکار دارد دادن به دستورالعمل ها

دالل، منطق و اعداد است، این هوش با توانایی استفاده از است 1ریاضی

استدالل های منطقی، استقرایی، انتزاعی، استنباطی و اعداد سروکار 

به توانایي مشاهده كامل و دقیق و شرح دنیاي بصري  2، هوش فضاییدارد

هاي بصري به صورت آثار توصیفي و ذهني و درك و توصیف گرافیكي ایده

یانگر توانائي افراد در ادراك اشاره مي كند. این مولفه هوشي نما

جنبشي به  4جنبشی –هوش بدنی  ؛(2013، 3)صالح امور دیداري است

جنبشي و  –توانایي فرد در استفاده، كنترل و هماهنگ كردن حركات بدني

به كارگیري ماهرانه اشیاء اشاره دارد. این مؤلفه هوشي بر قابلیت 

ثالً به كارگیري حركات هایي از بدن، ماستفاده فرد از كل بدن یا بخش

و  )کارتیا كندها در حل مسائل تأكید ميظریف انگشتان یا دست

هوش  7هوش میان فردی(؛ 2014، 6و لوننبرگ و لوننبرگ 2014 ،5همکاران

رفتاري دیگران، شناخت و هاي ظریف فردي به توانایي تشخیص جنبهبین

ارتباط مؤثر  هاي دیگران، كه منجر بهها و خواست، انگیزهدرك نیات

، فرديند. به عبارتي دیگر هوش بینشود اشاره مي كبا دیگران مي

كند؟ ها را برانگیخته ميتوانائي درك دیگران است. اینكه چه چیزي آن

ها همكاري كرد اشاره كنند؟ و چگونه مي شود با آنچگونه كار مي

زه ها ها، انگیبه توانایي آگاه شدن از احساس 8هوش درون فردی؛ دارد

و امیال خود، و استفاده از این شناخت دروني در جهت حل مسایل و 

ها، كنترل شرایط اشاره دارد. به عبارت دیگر توانایي ارزیابي قوت

ها براي رسیدن به اهداف، ها، استعدادها، عالئق و به كارگیري آنضعف

، در واقع این هوش درك و شناخت خود براي كمك به دیگران مي باشد 

بی فرد سروکار دارد، فعالیت های درون گرایانه و فرد بازتا با

( در پژوهشی دریافت که بین هوش درون فردی با ظرفیت 2011گاردنر )

 ارتباط معنی داری وجود دارد؛ خودآگاهی )خرده مقیاس هوش هیجانی(

به توانایي فهمیدن، گسترش و پیشرفت متون موسیقي،  9هوش موسیقیایی

هاي موسیقي، ایجاد عملكرد قي، درك اشكال و ایدهپاسخگویي به موسی

و مفتوم و نجفی  1983 ،)گاردنر كندسازي اشاره ميذهني و آهنگ 

هوش هوش طبیعت گرایانه مطرح  و گاردنر در سال بعد ها (2012، 10صارم

ها توانایي بازشناسي و طبقه بندي گونه به 11؛ هوش طبیعت گرایانهکرد

                                                             

1 logical – mathematical 

2 Spatial 

3 Saleh 

4 bodily kinesthetic 

5 Kartiah & et al 

6 Lunenburg & Lunenburg 

7 interpersonal 

8 intrapersonal 

9 musical 

10 Maftoon & Najafi Sarem 

11 naturalistic 



شد. قابلیت شناخت عناصر یك گروه، تمایز بادر محیط زندگي خود مي

ها، به صورت رسمي و ن آنها و درك روابط بیبین عناصر و گونه

ن شناسی معرفی کرد را به ادبیات روا گیردرا در بر مي غیررسمي

 . (1999 ،)گاردنر

مفهوم دیگری که در کنار هوش های چندگانه مطرح شده هوش هیجانی یا 

( با تکیه بر طبقه بندی 1990وی و جان مایر ). پیتر سالواست 1ای کیو

، ترکیب هوش های درون و میان فردی گاردنر از هوش هوش هیجانی را با

 (.1394 ،ند )سیفمفهوم هوش را گسترش داد

پرسش اساسی که نظام های تعلیم و تربیت با آن رو به رو هستند این 

ا و هادی است که کدام تصور یا برداشت از هوش انسانی باید راهنم

امه های درسی و جریان آموزش باشد. از این لحاظ، درک مفهوم برن

، خصوصًا یک پارچه تلقی کردن آن به عنوان یک توانایی کلی ذهن هوش

این است که در صورت ، ی از توانایی های مختلف داشتن آنیا مجموعه ا

سی کلی توانایی ، معلمان و مؤلفان می توانند با بررقبول نظر اول

، دارای یک از آنها را در سه گروه هوشمند، هر ی ذهنی شاگردانها

هوش متوسط و کم هوش قرار دهند،  در حالی که اگر آنها به وجود هوش 

های گوناگون در هر یک از شاگردان اعتقاد داشته باشند برخورد آنها 

رداشت کلی و کلیشه ای نخواهد با هر یک از شاگردان بر اساس یک ب

بذل دقت بیشتری خواهند کوشید تا از توانمندی های  ، بلکه بابود

 .هر فرد درک دقیق تری داشته باشد ذهنی

می توان نظریه هوش های چندگانه را در عرصه تعلیم و تربیتی، 

روشنگری و ایجاد وسعت دید در زمینۀ دامنه و سطوح استلزامات ناشی 

، ز اینروا(. 2016، 2از پدیده تفاوت های فردی ارزیابی کرد )راپر

نتایج  .ممكن است براي رویكردهاي آموزشي مفید واقع شود این دیدگاه

هاي  ها نیز حاكي از آن است كه تحقق نظریه هوش بسیاري از پژوهش

تواند خدمات بسیار مثبتي در پرورش استعدادهاي  چندگانه مي

 یبزرگمهر .آمدی محیط های آموزشي داشته باشدیادگیرندگان و كار

 3اتپتروو  (1395(، بدیعی و فرج الهی )1397و همکاران ) بوذرجمهری

در تحقیقات خود اظهار داشتند که استفاده از نظریه هوش های  (2013)

چندگانه در تدریس به موفقیت تحصیلی بیشتر دانش آموزان می انجامد. 

بلکه  عمومی شونشان دادند که نه تنها هو  (2016) 4مالیک و شهید

ظیر هوش هیجانی در سازماندهی فرآیند یادگیری و ویژگی های هیجانی ن

( نشان داد كه 2009)5فارنهام پژوهشتحصیل نقش اساسی ایفا می کند. 

. ریاضي با دانش عمومي همبسته اند -هوشهاي كالمي یا زباني و منطقي 

بر هوش چندگانه بر  یآموزش مبتن ریتأث یدر بررس( 2011) 6آکوستا

 یم جهینت ري،یادگیآموزان نسبت به  و نگرش دانش یلیتحص شرفتیپ

                                                             

1 EQ 

2 Rapr 

3 Petruta 

4  Malik & Shahid 

5 Furnham 

6 Acosta 



هاي  و مهارت یلیهاي تفكر تحل نوع مداخله بر مهارت نیکه ا ردیگ

. شود یآموزان م دانش یلیتحص شرفتیدارد و موجب پ ریتأث یارتباط

ریاضي، دیداري  -( همبستگي مثبتي بین هوشهاي منطقي 2010) 1اوزدلیك

پایه ششم گزارش كرده صیلي در فضایي و میان فردي و پیشرفت تح -

( گزارش كرده اند كه تنها هوش 1387. مطلب زاده و منوچهري )اند

خواندن و درك مطلب آي التس  ریاضی رابطه معني داري با مهارت -منطقي

. مطالعات نیز نشان داده است که هوش هیجانی نیز در سازمان دارد

که در ( به طوری 2009 ،2دهی یادگیری نقش اساسی دارد ) کلنوسکی

( روشن شده است که آگاهی از 2010مطالعات استین مایر و همکاران )

هیجانات به عنوان زیر مجموعه هوش هیجانی پیش بینی کننده مهمی 

. پژوهش های میدانی نیز حاکی از تحصیلی محسوب میشود برای پیشرفت

از  ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد که

( بر 1386) ، روشن و اضغر نژادوان به پژوهش کوهسارجمله میت

( 1388) ؛ پژوهش راهنما و عبدالملکییان شاهد دانشگاه تهراندانشجو

ن ( بر دانش آموزا1392) ، کاکاوندبر دانشجویان دانشگاه شاهد؛ کیانی

( بر دانش 1386) ؛ پژوهش خلیلی آذردختر سال اول متوسطه شهر رنجان

زهوش و عادی شهر تهران اشاره گاهی مدارس تیآموزان دوره پیش دانش

 . کرد

 روش تحقیق

تحلیل محتوا است ،  -صورت توصیفی از نوع غیر آزمایشی روش پژوهش به

های این مقاله با رویکرد کمی باهدف تحلیل واحدهای گوناگون کتاب

، درصدد است 97-98فارسی بخوانیم سوم و ششم ابتدایی سال تحصیلی 

های گیری محتوای کتابهای چندگانه گاردنر در شکلوشمیزان کاربرد ه

شده صورت جمله در نظر گرفته. واحدهای تحلیل بهردنظر سنجیده شودمو

     . است

های باشد  و بدین منظور، مؤلفهفرایند كدگذاري بـه شـیوه قیاسـي می

هوش چندگانه از منظر گـاردنر، مبناي مقوله بندی به واحدهاي ثبت 

از برداشـت درست هر روایی وپایایی رفتند و پس از تایید شدن قرار گ

 . از هوش، فرایند کدگذاری انجام شدمؤلفه 

بـزار عنوان ابـراي كدگـذاري مضامین از جدول دوبعدي كدگـذاري به

؛ در این راستا، ابتدا جـدولي با دو بعد شوداصلي پژوهش استفاده می

ها( و انواع هوش متن فعالیت محتوا )شامل واحدهاي زمینـه ماننـد

نوع هوش چندگانه(، طراحي و سپس مضامین هریـك از جمـالت در  8)شامل 

؛ در این راستا گیردهای ایـن دو بعد قرار میفهتالقـي میـان مؤل

های واگرای بخش خودآزمایی ریاضي، سؤال -بـراي پـرورش هـوش منطقي

 ذاري شــده اســت.ای از موارد كدگــکتاب ششم ابتدایی نمونه

 

 سؤاالت تحقیق

                                                             

1 Özdilek 

2 Klenowski 



های موردمطالعه چگونه میزان توجه به ابعاد مختلف هوش در کتاب (1

 است ؟

های میزان توجه به ابعاد مختلف هوش در هریك از کتاب (2

 موردمطالعه چگونه است ؟

های ( در کتابهاد مختلـف هـوش )متون و فعالیتتوجـه بـه ابعـا (3

 بررسی چگونه است ؟ مورد

 

 فته ها یا

میزان توجه به ابعاد ، مبنی بر متناسب با پرسش اول: پرسش اول

های مربوط در خصوص ابتـدا یافته، های موردبررسیمختلف هوش در کتاب

 ارائه 1 نمودارمیـزان توجـه کتاب ها به ابعاد مختلف هوش در قالـب 
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 های چندگانههوش های موردبررسی به ابعاد مختلفتوجه کتاب. توصیف میزان  1نمودار 

های ، بیشـترین میزان توجه کتابشودمشاهده می 1گونه كه در جدول همان

% ( معطوف بوده 47.95بـا )   زبانی –های کالمی موردبررسی، به جنبه

؛ ایـن در حـالي اسـت كـه كمتـرین میزان توجه محتواي ایـن است

گرایی با ، طبیعت%(1.35حرکتی با ) –مقوله هـاي بدنی کتاب ها به 

 %( مربوط بوده است. 4.51%( و موسیقیایی با )2.88)

 

 

های سوم میزان توجه به ابعاد مختلف هوش در هریك از کتاب :پرسش دوم

 و ششم ابتدایی موردمطالعه چگونه است ؟



ك از براي پاسخ دادن به این پرسش پژوهش كه به میـزان توجه هری

 1، جدول عطوف بوده، مبررسی به ابعاد مختلـف هـوش مورد هایکتاب

 شده است. ارائه

 های چندگانههای هوشهای موردبررسی به مؤلفه.  میزان توجه کتاب 1جدول 

 ششم ابتدایی سوم ابتدایی 

 درصد فروانی درصد فراوانی

 %43.50 234 %52.10 297 زبانی –هوش کالمی 

 %13.57 73 %15.61 89 ریاضی –هوش منطقی 

 %13.20 71 %6.84 39 هوش درون فردی

 %13.01 70 %4.03 23 هوش میان فردی

 %8.74 47 %11.93 68 فضایی -هوش دیداری 

 %1.11 6 %1.58 9 حرکتی -هوش بدنی 

 %6.13 33 %3 17 هوش موسیقیایی

 %0.74 4 %4.91 28 هوش طبیعت گرایی

 %100 538 %100 570 جمع کل

 

های سوم و شود ، میـزان توجه کتابمشاهده می 1گونه كه در جدول همان

؛ ، تقریبًا یکسان استهوش چندگانههای مختلف ششم ابتدایی به مؤلفه

از مقوله های  زبانی بیشتر –که در هر دو کتاب به مقوله کالمی طوریبه

وله های ترین توجه به مق؛ این در حالی است که کمدیگر توجه شده است

دیگر عبارت ، به م یکسان نیستهای سوم و ششهای چندگانه در کتابهوش

حرکتی و در کتاب ششم  –ترین میزان توجه به هوش بدنی در کتاب سوم کم

در  تواند. این تفاوت را میتر توجه شده استگرا کموش طبیعتبه ه

 .بیشتر آشکار نمود 2نمودار 

 
های سوم و ششم ابتداییهای چندگانه در هر یک از کتاببه هوش . توصیف میزان توجه 2نمودار   

 



ریاضی در هر  –شود ، به هوش منطقی مشاهده می 2گونه که در نمودار 

دو کتاب موردنظر تقریبًا به یک اندازه توجه شده است ؛ این در حالی 

ن فردی و میان فردی های درواست که با رشد سنی دانش آموزان هوش

اند . هوش نسبت به سوم ابتدایی در ششم ابتدایی رشد چشمگیری داشته

یافته است فضایی نسبت به سوم ابتدایی در ششم ابتدایی کاهش –دیداری 

یافته ؛ این در حالی است که هوش موسیقیایی در ششم ابتدایی افزایش

 است.

سـط هریـك از واحدهاي توجـه بـه ابعـاد مختلـف هـوش توپرسش سوم: 

های در کتابها ( ثبت در فرایند تحلیل محتـوا ) متون و فعالیت

 ؟موردبررسی چگونه است

براي پاسخ دادن به پرسش سوم این مطالعه كه میزان توجـه بـه 

ابعـاد مختلـف هـوش را توسـط هریـك از واحدهاي ثبـت در فراینـد 

ر کتاب ها، مورد پرسش قرار ها ( د) متون و فعالیتتحلیـل محتـوا 

 .  شده استارائه 2دا در جدول ، ابتداده

های موردمطالعه به تفكیك های موردتوجه هوش چندگانه در کتاب. توصیف مؤلفه 2جدول 

 واحد ثبت )متون و فعالیت( در کتاب ها

                        

 واحد

 ها هوش

 مجموع هافعالیت متون

 درصد فراوانی درصد انیفراو درصد فراوانی

 %47.95 531 %15.80 175 %32.15 356 زبانی –هوش کالمی 

 %14.63 162 %9.21 102 %5.42 60 ریاضی –هوش منطقی 

 %9.93 110 %3.34 37 %6.59 73 هوش درون فردی

 %8.39 93 %3.61 40 %4.78 53 هوش میان فردی

 -هوش دیداری 

 فضایی
88 7.94% 27 2.43% 115 10.37% 

 %1.26 14 %0.72 8 %0.54 7 حرکتی -هوش بدنی 

 %4.51 50 %0.72 8 %3.79 42 هوش موسیقیایی

 %2.88 32 %0.54 6 %2.34 26 گراییهوش طبیعت

 100 1108 %36.37 403 %63/55 705 جمع کل
 

های شود میـزان توجه واحدهای ثبت به مؤلفهگونه که مشاهده میهمان

های ـان نیسـت . میزان توجه متن به هوشمختلف هوش چندگانه ، یكس

، هوش فضایی -زبانی ، هوش دیداری  –چندگانه به ترتیب هوش کالمی 

ریاضی ، هوش میان فردی ، هوش موسیقیایی  -درون فردی ، هوش منطقی 

که این باشد ؛ درحالیحرکتی می -گرایی و هوش بدنی ، هوش طبیعت

منطقی ریاضی  -زبانی ، هوش  -می صورت هوش کالها بهمیزان در فعالیت

فضایی ، هوش بدنی و  -،  هوش درون و میان فردی ، هوش دیداری 

ت که بیشترین باشد ؛ این در حالی اسگرایی میموسیقیایی و هوش طبیعت

به  3چنین در جدول . همتوجه هردو واحد ثبت، هوش کالمی زبانی است

با افزایش سـطح سـني دهد که های موردبررسی نشان میتفکیک کتاب

ها در انتقـال مفـاهیم و توسعه مخاطبان، میزان استفاده از فعالیت

یافته و جاي خود را به استفاده از متون داده است . ابعاد هوش کاهش

بیشترین میزان استفاده از متون در پرورش ابعاد هوش چندگانه به 



ها ، به فارسی ت%( و بیشترین استفاده از فعالی65.98فارسی ششم با ) 

 % ( مربوط بوده است . 38.60سوم ابتدایی با ) 

 هاهای مختلف هوش از طریق متون یا فعالیتهای موردبررسی به مؤلفه. میزان توجه کتاب 3جدول 

                     

 واحد

  کتاب ها

 مجموع هافعالیت متون

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

فارسی سوم 

 ابتدایی
350 61.40 220 38.60 570 100 

فارسی ششم 

 ابتدایی
355 66 183 34 538 100 

 گیری بحث و نتیجه

شده ، های مطرحبررسی نتایج حاصل از این مطالعه با توجه به سؤال

شم های سوم و شبیانگر این واقعیت است که بیشترین توجه کتاب

% 47.95کالمی زبانی با ) به مقوله هوش  1ابتدایی با توجه به نمودار 

. % ( بوده است1.35حرکتی با )  –ترین توجه نیز به هوش بدنی ( و کم

در هر دو کتاب سوم و ششم ، بیشترین میزان توجه به مقوله هوش کالمی 

ترین میزان توجه به زبانی بوده است ؛ این در حالی است که کم -

ترین میزان که کمطوری، بهباشدهای مذکور یکسان نمیر کتابها دهوش

% ( و 1.57ی با ) حرکت -ها در سوم ابتدایی به هوش بدنی توجه به هوش

 . % ( بوده است0.74گرایی با ) یعت، هوش طبدر ششم ابتدایی

، میان سیر توجه شود، در موارديمشاهده می (1)گونه كه در جدول همان

مسویي وجود های رشدي مخاطبان، هررسی بـا ویژگیهای موردبکتاب

جیمز وندر زندن )ترجمه حمزه ، پیاژه به نقل از نمونه ؛ برايندارد

اساس سطح سني مخاطبـان  ، مراحل تفكر آدمـي را بر(1393گنجی

 عملیـات ، مراحل شـهودي )پـیش عملیـاتي( ، مشـتمل بـریـادگیري

کتاب سوم ابتدایی  رودعینـي و عملیات صوری تقسیم كرده، انتظار می

، بیشتر های ملموس مخاطبانبتني بـر جنبهلیل نوع تفكر عیني و مبه د

؛ یافته ها نشان های طبیعي و محسوس استوار باشدهبه پرورش جنب

های سبت بـه پرورش هوش، نكـه میزان توجه کتاب ششم ابتداییدادند 

ب فارسی سوم ، بیشـتر ، درون و میان فردی نسبت به کتاموسیقیایی

رود تا دانش آموزان ن در حـالي اسـت كـه انتظار می؛ ایـبـوده اسـت

وسوی بـا آغـاز تفكـر انتزاعـي و از حدود سنین نوجواني به سمت

مقایسه  بتني بر تفكر انتزاعي حركت كنند؛ با این وصفای ممحرکه

ي در کتاب فارسی ششم های پرورش هوش منطقي ـ ریاضدرصد توجه به جنبه

ت دارد كه دقت كافي در انتخاب محتوا و ، از آن حكاینسبت به سوم

تنها . زیرا نهشناختی صورت نگرفتـه اسـتی روانهامبتني بـر بنیان

 . فته است بلکه کاهش نیز یافته استافزایش نیا

، مبنی بر توجه ابعـاد (2ی مربـوط بـه پرسـش سـوم )جدولهایافته

که به جزء  دادند ، نشانثبتمختلـف هـوش توسـط هریـك از واحدهاي 

های چندگانه، کانون اصلی توجه هوش ،حرکتی –های منطقی و بدنی هوش

ریاضی  –های منطقی دیگر کانون اصلی پرورش هوشعبارت؛ بهباشدمتون می

اند که این نشان از عدم توازن در ها بودهحرکتی فعالیت –و بدنی 

در  3دول در ج. همچنین باشدچندگانه در واحدهای ثبت می هایتقسیم هوش

، یافته ها بر این امر داللت دارند که ادامه پاسخ به پرسش سوم

انه از سوم به های چندگمیزان توجه به متون در انتقال و توسعه هوش



های تحقیق حاکی از آن است که چنین یافته. همششم بیشتر شده است

وش مالحظه ای به هکتاب فارسی ششم ابتدایی نسبت به سوم توجه قابل 

که با  داشته است . توجه به هوش هیجانی،هیجانی دانش آموزان 

، های چندگانه است )سیفتی از هوشاستناد به ادبیات پژوهشی قسم

ا موفقیت تحصیلی دارد )فالح حاکی از ارتباط مثبت معناداری ب، (1394

چنین یک همبستگی معناداری بین هیجانات منفی و . هم(1390 ،زاده

( ، 2010، اوستین و همکارانن دانش آموزان وجود دارد )در میااسترسی 

ها در بین دانش آموزان نکه این ناشی از عدم کنترل و تشخیص هیجا

یکی از مقوله های هوش هیجانی باال توانایی کنترل  باشد، زیرامی

. از طرف دیگر (2005، آن –باشد )بار های سخت میاسترس در موقعیت

، ارتباط اند( بیان کرده1386و همکاران ) هسارکوحدادی گونه که همان

؛ بدین معنی که ن سالمت روانی باهوش هیجانی داردمثبت معناداری بی

سالمت روانی نیز افزایش  ،فزایش هوش هیجانی در دانش آموزانبا ا

های مذکور به هوش هیجانی در پیشرفت . بنابراین توجه کتابیابدمی

 . وزان تأثیر وافری داردنی دانش آمتحصیلی و سالمت روا

 ها محدودیت

 های چندگانه از یکدیگر.های هوشبین مؤلفه فقدان تمایز روشن

 محدودیت پیشینه پژوهش به علت ناچیز بودن سابقه تحقیقات مشابه.

 

 ها پیشنهاد

های چندگانه در طراحی های درسی از هوشاستفاده برنامه ریزان کتاب

 ملكـرد تحصـیلي دانـش آموزان.عمنظور بهبود  کتاب ها به

خصوص در دوره های درسی بهانجام تحقیقات مشابه در سایر کتاب

 ابتدایی.

های فارسی سوم و ششم ابتدایی و استفاده از تئوری بازبینی کتاب

 های چندگانه گاردنر در تدوین آن.هوش
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