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 Background and Purpose: A valid curriculum must be based on the accurate understanding of the 

psychological dimensions of human beings. One of the most important mental aspects closely related 

to learning process and curriculum is the concept of intelligence. The concept of intelligence has 

evolved from a single concept to a multidimensional one with many forms. In this regard, Gardner's 

theory of multiple intelligences (2011) has established new conditions for understanding human 

intelligence and creating strong perspectives in the process of education and has significant functions 

in education. This study aimed to determine the position of multiple intelligences in the curriculum 

of the first grade of primary school.     

Method: The methodology of this research was descriptive content analysis using the method of 

Shannon's Entropy (1984) which has a new view on the quantitative data process. Based on this 

method, known as the compensatory model, the content of the first grade textbooks was examined 

based on 9 principal components and 55 sub-components of multiple intelligences. The statistical 

population of this study included all textbooks of the first grade of primary school (4 books), all of 

which, as a census, were selected as the study sample. A researcher-made checklist based on multiple 

intelligence components (Gardner, 2011 & Flithem, 2014) was used as the study tool.  

Results: The results of content analysis based on the Shannon Entropy method showed that logical 

mathematical intelligence with 573 items had the maximum frequency while musical intelligence 

with no item had the minimum frequency among the components. The coefficient of significance 

was 0.127 for logical mathematical intelligence and 0 for musical intelligence. 

Conclusion: Little or no attention was paid to some components of multiple intelligences in the 

textbooks of the first grade. However, multiple intelligences are important factors in learning 

progress. Accurate design and implementation of the curriculums in the form of multiple intelligences 

can make the individual differences to be noticed and can prevent the academic failure of the students.   
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مقاله پژوهشی

 دگانه های چنهای هوشهای چندگانه در کتب درسی دوره اول ابتدایی براساس مؤلفهجایگاه برنامه مبتنی بر هوش
 

 2، شهرام واحدی3، فیروز محمودی2*، یوسف ادیب1اکبر سلطانی
 شناسی، دانشگاه تبریز، ایرانتربیتی و روان ریزی درسی، دانشکده علومدکترای برنامه. 2

 شناسی، دانشگاه تبریز، ایرانتربیتی و روان تربیتی، دانشکده علوم استاد گروه علوم. 1

 شناسی، دانشگاه تبریز، ایرانتربیتی و روانتربیتی، دانشکده علوم  دانشیار گروه علوم. 3

 

 مشخصات مقاله
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 12/40/77دریافت شده: 

 12/40/77پذیرفته شده: 

 32/43/77منتشر شده: 

های روانی مهم انسان باشد. از جمله جنبه شناختی انساندرسی معتبر باید مبتنی بر درک صحیح و دقیق ابعاد روان یک برنامه زمینه و هدف: 

فهومی مدرسی ارتباط نزدیکی دارد، مفهوم هوش است. مفهوم هوش تاکنون روندی تحولی طی کرده و از  که با فرایند یادگیری و برنامه

( شرایط جدیدی 1422های چندگانه گاردنر )مختلف تبدیل شده است. در این بین، نظریه هوشهای شکلعدی با چند ب یبه مفهومواحد 

. ترا به دنبال داشته اس تربیت به وجود آورده و کارکردهای مهمیویند تعلیماهای قوی در فرآمدن دیدگاه برای درک هوش انسان و پدید

 چندگانه در برنامه درسی دوره اول ابتدایی است. های هدف پژوهش حاضر تعیین جایگاه هوش

( است که نگاه جدیدی به پردازش 2700)"آنتروپی شانون "کارگیری روشهروش این پژوهش، توصیفی از نوع تحلیل محتوا با ب روش:

 55اصلی و  مؤلفه 7اساس  اساس این روش که به مدل جبرانی مشهور است، محتوای کتب اول ابتدایی بر ی دارد. برها به صورت کمّداده

بود  های درسی پایه اول ابتداییکتابشامل تمامی آماری این پژوهش  های چندگانه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعهمؤلفه فرعی هوش

ای بود که ساختهلیست محقق آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل چک صورت سرشماری، همه کتاب(،که به 0)

 ( ساخته شد. 1420( و فلیتهم )1422های چندگانه )گاردنر، های هوشبر اساس مؤلفه

مورد،  573منطقی با  -نتایج تحلیل محتوای آنتروپی شانون نشان داد که از بررسی کل چهار کتاب اول ابتدایی، مؤلفه هوش ریاضی ها:یافته

ب اهمیت مورد فراوانی است. در نتیجه ضری ترین مقدار مربوط به هوش موسیقیایی با صفرو کمبیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده 

 ( بوده است.4) ( و هوش موسیقیایی217/4) هوش ریاضی منطقی

این  .های چندگانه، کمتر و یا اصلاً توجهی نشده استهای هوشهای درسی پایه اول ابتدایی به برخی مؤلفهدر محتوای کتاب گیری:نتیجه

های درسی در قالب ای است و طراحی و اجرای صحیح برنامهعامل پیشرفت فراگیران در هر زمینه ،های چندگانهدر حالی است که هوش

 آموزان شود. های فردی فراگیران را به خوبی مورد توجه قرار دهد و مانع افت تحصیلی دانشتواند تفاوتهای چندگانه میهوش
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 تیسؤالاپاسا  برای شاناساان به منظور یافتن های اخیر روانطی ساال در

تحصیل موفق خواهند بود؟، چرا برخی از موضاوع چه کساانی در  :مانند

عد ب برخورداری از ضاریب هوشی بالا در تحصیل و مراحلبا وجود افراد 

جام هایی انپژوهش، کنند؟های فاحشی را تجربه میاز تحصایل شاکست

اناد کاه تا حد زیادی دیدگاه سااانتی از هوش و تآنیر آن در زندگی داده

ها انسانبدلیل های بی(. هوش یکی از سرمایه2انساان را تیییر داده است )

شاااناساااان به تشاااخیب و ارزیابی آن از همان زمانی که روان اسااات و

گرفت. اما حاصااال  های متفاوتی در مورد آن شاااکلپرداختناد، دیدگاه

 بندی کرد: دیدگاهتوان به دو دساااته تقسااایمها را میتماامی این دیدگاه

دیاادگااه دوم هوش را  و دانااد،وش را یاک توانااایی کلی مینخسااات ه

 کیلهای گوناگونی تشاااداند که از عناصااار و مؤلفهتوانایی یا ظرفیتی می

 (.1است )شده 

داند، عاامل میای ازچنادین یکی از کساااانی کاه هوش را مجموعاه

ای از  که مجموعه، هوارد گااردنر اسااات. وی هوش را نه یک اساااتعداد

سبی های نفردی ضمن دارا بودن توانایی گیرد که هراستعدادها در نظر می

این نظریه کارکردهای تر اسااات. در یکی از آنها زبده ،هادر تماام مؤلفه

کتااب خود با  در (5) (. گااردنر0و  3تربیات دارد ) مهمی برای تعلیم و

روانی  -وانایی زیساااتی تهاای ههن، هوش را به عنوان عنوان چاارچوب

تواناد در یاک موقعیت تعریف کرده اسااات کاه می پردازش اطلااعاات

فرهنگی منجر به حل مسالله یا خلق محصولاتی شود که در یک فرهن  

 موارد این گیری کرد که شااااملاند. او هفت نوع هوش را اندازهبا ارزش

. 0، 3تصااویری-. فضااایی3، 1ریاضاای-. منطقی1، 2کلامی-. زبانی2ت: اسا

. ولی 7فردی. بین7، و 2فردی. درون2، 5. موساایقیایی5، 0حرکتی-جنبشاای

موفق به شناسایی  ،یابی به شواهد جدیدمطالعات بعدی و دستسااس بر ا

 گانه را به فهرستی مشتمل برانواعی دیگر از هوش شاد که فهرست هفت

گانه جدیدتر هوش که البته از ش افزایش داده اسات. انواع سهنوع هو 24

. 2 قرار اسااات:دین قطعیاات هفاات نوع هوش قبلی برخوردار نیسااات باا

. گاردنر این (0 – 2) 24. وجودگرایانه3و ، 7گرایااناه. طبیعات1، 0معنوی

یکساااان در نظر گرفته و حتی سااالساااله  ،ها را از نظر میزان اهمیتهوش

                                                           
1  . Linguistic  

2  . Logico-mathematical 

3. Spatial 

4  . Kinesthetic  

5  . Musical 

کند. با شاااناساااایی این ن این عوامل مطرح نمیمراتب خاصااای را در بی

و بازدهی  ،آموزان را مشخبهای یادگیری دانشتوان سبکها میهوش

های جدیدی آموزش را در مقااطع مختلف افزایش داد. این نظریاه روش

(. 0) کندو ارزیابی ارائه می ،برای بهبود فراینادهاای تادریی، یاادگیری

باعث  و کردهچندگانه، کلاس را فعال  هاییادگیری برمبنای نظریه هوش

و  ،خشبشود معلم و شاگرد در فرایند یادگیری به صورت فعال، لذتمی

ای هیادگیری بر مبنای نظریه هوش-کنناد. در فرایناد یاددهیمؤنر عمال 

گیرنااد و هم یاااد هم یااد می ،یااادگیری فراینااد چنادگااانااه، هر دو طرف

جهت  ای درهای چندگانه، زمینهمبنای هوش (. یاادگیری بر7دهناد )می

های بنیادی است. شناخت و آشنایی معلمان با این نظریه به تحول آموزش

هاای تدریی آنان آموزان و هموارکردن روشتساااهیال یاادگیری دانش

ران های گوناگون فراگیبه ههنیت ابتدای تدرییزیرا در ؛کندکماک می

های ها، روشآن برند و سااابی به تناساااب هوش و هوش و تمایلپی می

 (.24گیرند )خاصی را به کار می

نظریااه گاااردنر درباااره هوش چناادگااانااه دیاادگاااه سااانتی هوش و 

تعلیم و تربیات و علوم شاااناختی دگرگون بااره هاای ههنی را درتواناایی

(. 3های آموزشی را تحت تآنیر قرار داده است )ها و برنامهساخته و روش

آموزشاای نظریه گاردنر را در راهبرهای  ریزانبساایاری از معلمان و برنامه

ریزی محتوای درسااای مورد توجه قرار داده و در ا لب تادوین و برناامه

ار ای مؤنر به کگونهیادگیری به-موارد این دیادگاه را در فرآیند یاددهی

(. در حالی که در نظام آموزشاای ایران بیشااتر معلمان از 21 و 22اند )برده

 بر اسااااس نادگانه آگاهی چندانی ندارند وهاای چکااربرد نظریاه هوش

درسی  هایهای چندگانه، در کتابوششاده درباره ههای انجام پژوهش

ه طوری که توجه ب ؛ها توجه کافی نشده استطور متوازن به همه هوشه ب

 (.23) طورکلی میفول مانده استه ب ،به برخی از استعدادهای فراگیران

گیری انواع وساایعی را برای اندازهعرصااه های چندگانه، هوشنظریه 

تواناد در آموزش و یااادگیری میه مختلف هوش مطرح کرده اسااات کاا

های شناختی و آموزان و نیز کمک به آنها برای رشاد دادن مهارتدانش

ترین راهکارهای (. از مهم20کارگرفته شاااود )شاااان بههای درونیانگیزه

6  . Intrapersonal In 

7  . Interpersonal  

8  . Spiritual  

9  . Naturalistic  

10  . Existential  
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اندن آنها در محتوای گنج ،هاای چنادگاانه در دنیای واقعیاجرای هوش

 درسی در کشور ما، برنامه ترین برنامههای درسی است. یکی از مهمبرنامه

زیربنای آموزشااای و تربیتی در آن درسااای پاایه اول ابتدایی اسااات که 

 ریزیانگاری در برنامههرگونه سااهل و شااودگذاری میآموزان پایهدانش

 تماع وارد خواهد کرد. اج ناپذیری به پیکرهنوآموزان، صدمات جبران

نربخشی مداخلات آموزشی بر اساس باره ادر شدههای انجام پژوهش

هااای مختلف بر بهبود نگرش و هااای چناادگااانااه در کلاااسهوش نظریااه

هایی در ساااطوح مهدکودک بین گروه درعملکرد تحصااایلی فراگیران 

هنر، ریاضیات، مانند درسای های برنامه و در (22ابتدایی) ( و مدارس25)

( در 20اساااتجی و نفیسااای ) ( حکایت دارد.27و علوم تجربی) ،جیرافیا

( Bricks1های  الب در کتاب درساای)پژوهشاای برای شااناسااایی هوش

های هوش ،فردیفردی و بینهای کلامی، درونفنلاند، نشان داد که هوش

ه ریاضاای ب -اند. همچنین هوش منطقی الب در تمرینات این کتاب بوده

تصااویری هرکدام به  -و فضااایی ،جنبشاای -درصااد، هوش بدنی 0مقدار 

و هوش موسیقیایی  ،درصد 3گرا به مقدار درصاد، هوش طبیعت 5مقدار 

 اند. کتاب مورد توجه قرار گرفتهاین  درصد در 1به مقدار 

ریزی درسی (، در نظام برنامه27مبنای شواهد و مستندات موجود ) بر

های فکری )معرفتی( و از محادودیاتای ایران باه دلیال وجود مجموعاه

بااه بخش قاااباال توجهی از اساااتعاادادهااا و  ،کمبودهااای اجرایی )عملی(

آموزان توجه نشاده اساات. در واقع آنچه که در های هوشای دانشقابلیت

)عقیم یا  2درسااای پو  ریزی درسااای، تحت عنوان برنامهادبیاات برنامه

های درساای ایران را به ای از برنامهشااود، بخش برجسااتهخنثی( نامیده می

خود اختصاااص داده اساات. نتیجه این وضااعیت آن اساات که عملاً تعداد 

 ،درسای که در رشد و پرورش موزون، متعادل زیادی از قلمروهای برنامه

ای دارنااد، مورد  فلاات و کنناادهآموزان نقش تعیینجااانبااه دانشو همااه

پرورش و  موزشآ در گیرنااد. تیییرات اخیر در دنیاااتوجهی قرار میبی

ریزی درسی معلمان، باید بر روی ایجاد نشان داده است که اهداف برنامه

ند آموزان متمرکز باشد تا آنها بتواندانشتحولی بیشتر در نیازهای  چالش

 های چندگانه دسااات یابندهای لازم هوشتر و مؤنرتر باه تواناییساااریع

نقشاای بساایار اساااسی در  تربیت هرکشاورو (. در همین راساتا، تعلیم 14)

های آموزشااای هاای چنادگااناه افراد دارد. بناابراین، نظامپرورش هوش

                                                           
1. Null curriculum 

 ،ند، ضاامن طرح کردن تصااویری وساایع، پربار و دقیق از آیندهاموظف

 (. 11 و 12ریزی کنند )ها برنامهبرای تقویت این مهارت

دهد که به ارائه هاای انجاام یاافته نشاااان مینتاایج بررسااای پژوهش

توجهی شده کم ،های چندگانههوش بارهب مناسب و عملیاتی درچارچو

های هوش مربوط باه هاایباه ویژه در پژوهشموضاااوع  این کاه اسااات

(. با 13 و 23)آید به چشاام می ترپررن  ،چندگانه در دوره ابتدایی ایران

عماال آماده در این پژوهش مبنی بر اهمیاات  هااای بااهتوجاه بااه بررسااای

چندگانه در تآلیف کتب درسی، هدف این پژوهش های های هوشمؤلفه

ابتدایی بر حساااب  هاای درسااای پاایاه اول دورهتحلیال محتوای کتااب

 هک سؤال اساسی پاس  دهداین های چندگانه است تا به های هوشمؤلفه

-های چندگانه )زبانیهوش های اول ابتدایی به مؤلفهمیزان توجاه کتااب

ردی، فبدنی، میان-یی، جنبشاایفضااا-منطقی، تصااویری-کلامی، ریاضاای

 ه است؟چگون ،گرایانه(گرایانه، موسیقیایی و هستیفردی، طبیعتدرون

 روش

 کنندگانطرح پژوهش و شرکت (الف

روش این پژوهش، توصااایفی از نوع تحلیل محتوا اسااات. تحلیل محتوا  

و  ،بررسی پیام .1ساازی و سازماندهی، آماده .2دارای ساه مرحله اصالی: 

مرحله ساااوم  ،(. کاانون توجه این پژوهش10هااسااات )پردازش داده .3

بدین صورت که پی از رمزگذاری پیام  ؛ها بودتحلیل یعنی پردازش داده

بندی آن، اطلاعات به دسااات آمده تحلیل شااادند. امروزه، برای و مقوله

های بسیاری ارائه شده که اساس آنها درصدگیری از ها روشتحلیل داده

لاش شاااده با روش جدیدی که پژوهش ت هاسااات. در اینولهفراوانی مق

ها پردازش شاااوند. این روش هاسااات، دادهبرگرفتاه از نظریه سااایساااتم

به  نگاه جدیدی ،حلیل محتواموضوع تنام دارد که در  "آنتروپی شاانون"

تر و ها بساایار قویاساااس این روش، تحلیل داده ها دارد. برپردازش داده

اطلاعات، شاااخصاای برای نظریه د شااد. آنتروپی در معتبرتر انجام خواهن

گیری عادم اطمینان اسااات که به وسااایله یک توزیع احتمال بیان هاناداز

اساااس این روش که به مدل جبرانی مشااهور اساات، محتوای  شااود. برمی

انه های چندگهای هوشگویی و مؤلفههای اول ابتدایی از نظر پاس کتاب

ورد بررساای قرار گرفته اساات. در این بندی شااده، مشاااخب طبقه 55و 



 و همکاران اکبر سلطانی                                                                                                      های چندگانه در کتب درسی دوره اول ابتدایی جایگاه برنامه مبتنی بر هوش 

170 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

7
، شماره 
2

، بهار 
2377

 

 

 ،ها به تناسب هر پاسخگو در قالب فراوانیروش ابتدا پیام برحساب مقوله

به این ترتیب  ،های جدول فراوانی مراحلشامارش شاده و بر اساس داده

 :اجرا شد

زیر به  هاای جادول فراوانی بهنجار شاااده از رابطهمرحلاه اول: مااتریی 

 دست آمد:

Pij =   
𝐹𝑖𝑗

∑ 𝐹𝑖𝑗𝑚
𝑖=1

   (i=1, 2, 3,..., m, j=1, 2…, n) 

F  ،)فراوانی مؤلفه(P  فراوانی(،   ماتریی )هنجارشدهI پاسخگو(، )شماره N تعداد  ،)مؤلفهM 

 مؤلفه( )شماره  jپاسخگو(،  )تعداد

های مرحله دوم: محاسابه بار اطلاعاتی هر مقوله و قرار دادن آن در ستون

 دست آمد:مربوطه از رابطه زیر به 

Ej=k∑ [pij ln pij ]
𝑚
𝑖=1    

 (i=1, 2, 3,..., m, j=1, 2…, n)       k = 
1

𝐿𝑛 𝑀
 

  Ej اطلاعاتی(، )بارP فراوانی(، ماتریی شده )هنجارi   پاسخگو(، )شمارهM پاسخگو(، )تعدادj   

 مؤلفه( )تعداد  n)لگاریتم(، Lnمؤلفه(،   )شماره

ها از رابطه زیر و با استفاده ضریب اهمیت هر یک از مقوله مرحله ساوم: محاسبه

ای که بار اطلاعاتی بیشااتری به دساات آمد. هر مقوله (j=1)از بار اطلاعاتی آنها 

 (.12و15بیشتری دارد )  (WJ)داشته باشد، اهمیت

Wj=
𝐸𝑗

∑ 𝐸𝑗𝑚
𝑗=1

 

 
  Ej  ،)باراطلاعاتی( Wjاهمیت(،  )درجهj  مؤلفه(،   )شمارهN مؤلفه( د)تعدا 

های درسی پایه اول کتاب شامل تمامیآماری این پژوهش جامعه  

آنها به عنوان نمونه  صورت سرشماری، همهکتاب(،که به  0ابتدایی بود )

 آماری انتخاب شدند.

ای هلیست تحلیل محتوای کتابها، چکگیری دادهابزار اندازهابزار:  (ب

شاخب  55بر اساس نه مؤلفه و  ساخته بوده، کهدرسی اول ابتدایی محقق

لیسات مذکور با استفاده از شاده اسات. چکتدوین های چندگانه هوش

( 17( و فلیتهم )5ادبیااات نظری بااا محور قرار دادن نظریااات گاااردنر )

منظور تعیین روایی صااوری و محتوایی ابزار  شااناسااایی و ساااخته شااد. به

های درساای رگروهنفر از ساا 5لیساات تهیه شااده در اختیار پژوهش، چک

 رسیریزی دهای برنامهدوره ابتدایی و متخصصان دانشگاهی که در رشته

رتیب بدین تنظر بودند، قرار گرفت که شاااناسااای تربیتی صااااحبروان و

هااا، )متن، پرساااش واحااد تحلیال این پژوهشتاآییاد شاااد. روایی ابزار 

ل شده واحد تحلی 1077صفحه و  000و تصاویر( بوده که جمعاً  ،هاتمرین

اساات.  گزارش شااده 2های حاصاال در جدول ها و شاااخباسات. مؤلفه

 ،درونی و با کمک تکنیک اجرای مجدد یناعتبار ابزار، به روش همساااا

بدین صاورت که فرم نهایی تهیه شده همزمان  ؛مورد بررسای قرار گرفت

گر و متخصب محتوای دیگری نیز قرار داده شد و مجزا در اختیار تحلیل

ها را تحلیل کنند. ضریب همبستگی احد درسی از برخی کتابکه چند و

های حاصال از تحلیل پژوهشگر و متخصب محتوا پی از محاسبه با داده

  دست آمد. به 024/4برابر SPSSنرم افزار 

تربیتی و پی از کساب مجوزهای لازم از دانشکده علومروش اجرا:  (ج

مؤلفه  اساس نه ندگانه برهای چشناسی دانشگاه تبریز، فهرست هوشروان

 -فضااایی، جنبشاای -منطقی، تصااویری -کلامی، ریاضاای-)هوش زبانی

و  ،گرایااانااه، موسااایقیاااییفاردی، طبیعااتفاردی، درونباادنای، مایااان

شاخب که مورد تآیید متخصصان قرار گرفت، تهیه  55گرایانه( و هساتی

بر اسااااس فهرسااات تهیه شاااده، به تحلیل محتوای  . در مرحله بعدشاااد

های پایه اول ابتدایی اقدام شااد که واحد تحلیل این پژوهش، متن، کتاب

دساات آوردن فراوانی هر  ها، و تصاااویر بود. بعد از بهها، تمرینپرسااش

های بهنجار، بار اطلاعاتی، شاخب و مؤلفه به منظور به دست آوردن داده

ش آنتروپی شانون استفاده شد. در این پژوهش ضمن ها از روو وزن داده

کنندگان رعاایات مراحال قاانونی و اخاذ مجوزهاای لازم، به مشاااارکت

 نتایج که درسای و متخصاصان( اطمینان داده شدهای )معلمان، سارگروه

شااود. همچنین جهت رعایت مسااائل پژوهش در اختیارشااان قرار داده می

 شد. آنها افشا نخواهد مشخصات ،اخلاقی

 هایافته
های اول های چندگانه کتابهای هوشها و شااااخبابتدا فراوانی مؤلفه

های به دست آمده ( تهیه شد، سبی مجموع فراوانی2ابتدایی در جدول )

های این و در نهایت داده ،بندی شدجمع 1بر حساب هر مؤلفه در جدول 

ر شده های بهنجاجدول بر اسااس روش آنتروپی شاانون به صاورت داده

(Pijد )دوم این روش، مقدار بار  اساااس مرحله . ساابی برگزارش شااد

ساااوم روش  و در انتها براسااااس مرحله ،ها به دسااات آمداطلاعاتی داده

مذکور، ضااریب اهمیت اطلاعات به دساات آمده نیز تعیین شااد تا بدین 

طور کلی بیشااترین میزان توجه و اهمیت، به  طریق مشااخب شااود که به

های های هوشتوجه به مؤلفه ،1و  2های تعلق دارد. جدول کادام مؤلفاه
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هند. دچندگانه را به تفکیک فراوانی هر مؤلفه و به صورت کلی نشان می

های چندگانه در کتب های هوشتوزیع فراوانی توجه به مؤلفه 2جادول 

ز های مربوط به هریک اپایه اول ابتدایی را به صاااورت کلی با زیرمؤلفه

 دهد.دگانه نشان میهای چنهوش
 

 های چندگانه در کتب پایه اول ابتداییهای هوشتوزیع فراوانی توجه به مؤلفه: 1 جدول

 فراوانی کتب درسی هامؤلفه

 مجموع فراوانی شاخص مجموع خرده فراوانی قرآن علوم ریاضی فارسی مؤلفهخرده مؤلفه

ی 
زبان

-
می
کلا

 

 

 142 201 4 02 13 خواندن

502 

 77 4 4 73 0 نوشتن

 74 22 23 4 22 گفتن

 1 4 4 4 1 پاس  دادن

 12 22 0 4 2 یادگرفتن

 2 4 3 4 3 پرسش کردن

 01 4 4 4 01 سازیواژه

 12 4 2 4 15 شنیدن

 2 2 4 4 4 صدا کردن

 0 4 4 4 0 توصیف کردن

 25 25 4 4 4 گوییداستان

 22 24 2 4 4 صحبت کردن

 22 4 2 25 4 توضیح دادن

 23 2 4 4 12 نام بردن

 2 4 2 4 4 گزارش کردن

قی
نط
م

- 
ضی
ریا

 

 

 211 0 01 4 32 درک علمی

573 

 22 2 1 23 4 درک ریاضی

 17 4 22 7 7 ارزیابی

 222 7 07 10 31 تجزیه و تحلیل

 224 4 4 247 3 شمارش

 35 4 4 35 4 الگویابی

 54 4 4 54 4 حل مسلله

 0 4 4 0 4 استدلال

 4 4 4 4 4 درک هندسی

 54 4 4 54 4 عددنویسی

 1 4 1 4 4 دسته بندی

 7 2 0 4 4 خلاقیت

 20 4 20 4 4 آوری اطلاعاتجمع

 0 4 0 4 4 بندی کردنطبقه

 24 4 24 4 4 آزمایش کردن

یی
ضا
 ف

 

 223 10 32 7 07 نشان دادن تصاویرو فیلم

127 

 55 2 24 32 0 طرح کشیدن

 02 1 4 03 2 رن  کردن

 5 4 4 5 4 استفاده از محور

 4 4 4 4 4 استفاده از نقشه

نی
بد

تی -
رک
  ح

 232 22 00 4 77 حرکات موزون بدن
150 

 07 4 20 20 5 کار با انگشتان
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 32 3 24 5 23 بازی واجرای نمایش

 1 4 4 4 1 جنگیدن

 1 4 4 4 1 پختن

ون
در

دی
فر

 

 20 2 21 2 0 علاقه به تفکر

231 
 74 33 1 4 55 بیان احساسات

 7 4 4 4 7 علایق شخصی را بیان کردن

 25 3 21 4 4 سلامت و ایمنی

ان
می

دی
فر

 250 04 30 21 20 رابطه با دیگران 

 73 20 7 0 22 درک دیگران 153

 2 4 4 2 4 رعایت قوانین ومقررات

تی
هس

گرا
 

 

 203 210 3 4 21 ارتباط با خدا

144 
 10 20 4 4 20 پیامبران و امامان

 10 22 4 3 7 قران ..-احکام دینی )نماز

 2 4 4 4 2 اماکن مذهبی

ت
بیع
ط

گرا
 

 

 210 0 10 10 68 شناخت گیاهان و حیوانات
172 

 220 22 57 3 75 شناخت طبیعت و گردش

یی
قیا
سی
مو

 

 

ها و سرودهابخاطر داشتن ترانه  4 4 4 4 4 
4 

 4 4 4 4 4 آواز خواندن

 1077 1077 571 071 204 773 جمع کل

 

مورد توجه به  1077از مجموع دهد که نشااان می 2مندرجات جدول 

مورد به هوش  507های چندگانه در کتب درسی دوره اول ابتدایی، هوش

مورد به هوش  127منطقی، -مورد به هوش ریاضااای 573کلامی، -زباانی

مورد به هوش  231بدنی،  -مورد به هوش جنبشی 150فضایی، -تصویری

هوش مورد بااه  144فردی، ماورد بااه هاوش مایااان 153فاردی، درون

گرایانه توجه شااده اساات و به مورد به هوش طبیعت 172گرایانه و هسااتی

فراوانی حاصل  1 جدولدر اصالاً توجهی نشده است.  ،هوش موسایقیایی

طورکلی های چندگانه به مؤلفه هوش 7کتاب پایه اول ابتدایی برای  0 از

 .داده شده است نشان

 

 مؤلفه 9کتاب پایه اول ابتدایی برای  4 از فراوانی حاصل :2جدول

 موسیقیایی اگرطبیعت اگرهستی میان فردی درون فردی یبدن-جنبشی فضایی-تصویری منطقی -ریاضی کلامی-زبانی کتب درسی

 4 27 250 240 37 20 32 23 272 قرآن

 4 07 3 03 12 71 02 202 30 علوم

 4 17 3 11 2 73 72 170 217 ریاضی

 4 223 32 00 20 77 52 04 207 فارسی

 4 172 144 153 231 150 127 573 507 جمع کل

 4 227/4 402/4 241/4 453/4 240/4 400/4 132/4 114/4 درصد فراوانی

 

کتاب پایه اول  0دهد که از بررسااای کل نشاااان می 1نتاایج جدول 

بیشترین فراوانی را به  ،مورد 573منطقی با  -هوش ریاضای ابتدایی، مؤلفه

خود اختصااص داده و کمترین مقدار مربوط به هوش موسیقیایی با صفر 

هااای چناادگااانااه در هااای هوشمورد فراوانی اساااات. از مجموع مؤلفااه

مورد  573کلامی،  -مورد به هوش زبانی 502های پایه اول ابتدایی، کتاب

 150تصااویری، -مورد به هوش فضااایی 127 منطقی، -به هوش ریاضاای

مورد  153فردی، مورد به هوش درون 231بدنی،  -مورد به هوش جنبشی

مورد به  172 و گرایانه،مورد به هوش هساااتی 144فردی، باه هوش میاان
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گرایانه توجه شاده و به هوش موسایقیایی اصاالًا توجه نشده هوش طبیعت

های چندگانه برای ( هوشPijهای بهنجار شده )داده 3جدول در اسات. 

اساااس روش آنتروپی شااانون  کتاب اول ابتدایی بر 0مؤلفه حاصاال از  7

 شده است.گزارش 
 

 مؤلفه 9کتاب اول ابتدایی برای  4( حاصل از Pijهای بهنجار شده )داده: 3جدول

 موسیقیایی اگرطبیعت گراهستی میان فردی درون فردی یبدن -جنبشی یفضای-تصویری منطقی-ریاضی کلامی-زبانی کتب درسی

 4 420/4 774/4 022/4 104/4 450/4 201/4 413/4 357/4 قرآن

 4 170/4 425/4 274/4 277/4 177/4 207/4 315/4 421/4 علوم

 4 472/4 425/4 407/4 440/4 103/4 022/4 523/4 132/4 ریاضی

 4 554/4 204/4 331/4 514/4 300/4 152/4 204/4 301/4 فارسی

 

هاا با اساااتفاده از فرمول مرحله دوم روش ساااازی دادهپی از نرماال

 ها به دستیک از مؤلفه مقدار بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت هر ،شاانون

هر مقوله که دارای بار اطلاعاتی بیشتری  لازم به هکر است که آمده است.

مقدار بار اطلاعاتی،  0در جدول  برخوردار است.است، از اهمیت بیشتری 

و رتبه حاصااال از کتب درسااای پایه اول برای نه مؤلفه  ،ضاااریب اهمیت

 گزارش شده است. های چندگانههوش
 

 انههای چندگو رتبه حاصل از کتب درسی پایه اول برای نه مؤلفه هوش ،مقدار بار اطلاعاتی، ضریب اهمیت :4جدول

 موسیقی اگرطبیعت اگرهستی میان فردی فردیدرون یبدن-جنبشی یفضای-تصویری منطقی-ریاضی کلامی-زبانی سطوح

 Ej 237/4 772/4 702/4 073/4 724/4 077/4 000/4 702/4 4 مقدارباراطلاعاتی

 Wj 240/4 217/4 250/4 202/4 210/4 202/4 473/4 217/4 4 ضریب اهمیت   

 R 5 3 2 1 0 1 2 3 7رتبه       

 

های درسااای اول دهاد در محتوای کتابنشاااان می 0نتاایج جادول 

( در رتبه اول، 250/4فضایی با ضریب اهمیت ) -ابتدایی، هوش تصویری

( در رتبه 202/4بدنی با ضاااریب اهمیت ) -هوش میان فردی و جنبشااای

( 217/4ضااریب اهمیت )گرایانه با منطقی و طبیعت -دوم، هوش ریاضاای

( در رتبه 210/4در رتباه ساااوم، هوش درون فردی باا ضاااریب اهمیت )

( رتبه پنجم، هوش 240/4کلامی با ضااریب اهمیت )-چهارم، هوش زبانی

و هوش موسیقیایی  ،( در رتبه ششم473/4گرایانه با ضریب اهمیت )هستی

 توان نتیجهبنابراین می ؛( در رتبه هفتم قرار دارند4باا ضاااریاب اهمیات )

های های چندگانه در کتابهای هوشگرفت که ضاااریب اهمیت مؤلفه

 یکسان نیستند. ،درسی پایه اول ابتدایی

 گیریبحث و نتیجه
های چندگانه های هوشهدف از پژوهش حاضاار، بررساای جایگاه مؤلفه

اسااات. این پژوهش وجود نااه مؤلفااه  بودهدر کتااب پااایااه اول ابتاادایی 

های پایه اول باه روش تحلیال محتوا در کتااب هاای چنادگااناه راهوش

ابتدایی بررسااای کرد. با توجه به تحلیل کتب درسااای پایه اول ابتدایی از 

 رسد که در کتب موردهای چندگانه، چنین به نظر میمنظر توجه به هوش

 منطقی از -های چندگانه، به هوش ریاضیبررسای از میان نه مؤلفه هوش

، شده و بر هوش موسیقیایی اصلاً توجه نشده استنظر فراوانی بیشتر توجه 

ضاریب اهمیت در مرحله سوم روش  ها و محاسابهاما پی از تفسایر داده

، است هبود یبار اهمیتی متفاوت به دسات آمده نشاان دهنده شاانون، نتایج

فردی و فضاااایی در رتبه اول، هوش میان-طوری که هوش تصاااویریبه

انه در گرایمنطقی و طبیعت -ریاضاای بدنی در رتبه دوم، هوش -جنبشاای

 کلامی در رتبه-فردی در رتبه چهارم، هوش زبانیرتبه سوم، هوش درون

و هوش موساایقیایی در رتبه  ،گرایانه در رتبه شااشاامپنجم، هوش هسااتی

 اند.هفتم قرار گرفته

های های هوشهاا از لحا  تآکید مواد آموزشااای بر مؤلفهاین یاافتاه

(، اساااتجی و 0(، ایسااالام )7پور )ی عجم و همتیهاچنادگااناه باا یاافتاه

عمل آمده از بررساای به ( همسااو اساات.11( وکوبان و دوباز )20نفیساای)

های های هوشدهد که به مؤلفههاای پاایاه اول ابتدایی نشاااان میکتااب

طور متناسااب توجه نشااده اساات، به طوری که میزان فراوانی چندگانه به

الی که دامونت، سیورنیا، فرون و در ح ؛هوش موسایقی صافر بوده اسات
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( موسااایقی را ابزاری منااساااب برای تربیات هوش در دوره 10هورن )ون

ردن ای برای لذت باسااتفاده از آن را نه تنها وساایله و ابتدایی معرفی کرده

ی، های حرکتمؤنر در پرورش تواناییای شااایوهآموز دبساااتانی،که دانش

دانند. آنها معتقدند، علمی نیز میو  ،اجتماعی، شااناختیهایزبان، مهارت

 تواند به عنوان قلمرویی از برنامهمیاز حیطه موسااایقیایی گیری عدم بهره

درسای و  یررسامی قلمداد شااود. در همین درسای میفول در نظام برنامه 

تآنیر آموزش موسیقی باره ( در17راستا، نتایج پژوهش آلمن و همکاران )

 حولت ه آموزش موسیقی علاوه بر افزایشکودکان نشان دادند کتحول بر 

های اجتماعی کودکان، بر توانایی استدلال عمومی نیز شاناختی و مهارت

 تآنیرگذار بوده است.

دهد که عمل آمده از پژوهش حاضااار نشاااان میهمچنین بررسااای به

ر تهای اول ابتدایی پایینگرایانه در کتابضاااریب اهمیت هوش هساااتی

لسفی گرایانه، توانایی تفکر فهوش هستیاشت که باید توجه دبوده است. 

به عنوان منبع  و (17ست )موضوعات او همه  ،و شاناخت زندگی، هستی

 آموزان از کلام و پیام خدا و فرستادگان خداوند متعالآگاهی بیشتر دانش

در این هوش، جامعیت آموزش مسائل و مفاهیم هستی آید. به حساب می

یعنی علاوه بر توانایی درک مفاهیم دینی و آساامانی، به  ؛مورد نظر اساات

های ضروری و پرجاهبه آن، مانند تدبر در عالم هستی، آشنایی سایر جنبه

و ایجاد انی با خداوند متعال از  ،های هساااتیزیبایی ،باا اماامان، پیامبران

 ،نهای زیبا و پرمعنای آطریق بیان آیات و روایات و با استفاده از داستان

ی به های درسدر نتیجه شایسته است که در تدوین برنامهمورد نظر اسات. 

 صورت رسمی و  یر رسمی به این نوع هوش، اهمیت زیادی داده شود.

هاا و عااداتی که در کودکی شاااکل کاه نگرش یاادآور شااادباایاد 

یفا ا بسیار مهمی های دوران بزرگساالی نقش گیریگیرند، درتصامیممی

های بالاتر و تجارب ابتدایی اساس دوره و، دوره آموزشکنند. از این رمی

آموزان اسااات کاه در صاااورت مرتبط بودن، ساااودمناد بوده و با دانش

 هاییادگیری همیشگی همراه خواهند بود. پی بهتر است آموزش هوش

چنادگااناه در مدارس به طور جدی در دساااتور کار قرار گیرند. در این 

و  ،خگوی نیازهای عاطفی، اجتماعیهای درساای باید پاسااراسااتا، کتاب

آموزان بوده و امکان شناخت لازم از خود، ارضای حی کنجکاوی دانش

ها را به آنها بدهد و در آنها امید و آرامش ایجاد و ارزش ،دنیای پیرامون

ای هکند. بنابراین یکی از وظایف نظام آموزشی، علاوه بر توجه به تفاوت

جاد شاارایط لازم برای شااکوفایی آنها، و ای ،فردی، شااناخت اسااتعدادها

های تحصااایلی و های خلاقانه و هدایت افراد به رشاااتهاساااتفاده از روش

ترتیب توجه به نظریه مشاااا ال مرتبط باا هوش  الب آنان اسااات. بدین

گااردنر مبنی بر وجود انواع هوش و آماادگی افراد برای پرورش یک یا 

 شاااود کههای درسااای باعث میمهدر انواع برنا هاچند نوع از این توانایی

در جایگاه اجتماعی و شاایلی متناسااب با هوش خود  با احتمال زیاد افراد

تواند با توجه به تآنیر محیط فرهنگی، ماهیت گیرند. این موضوع میقرار 

 ،و عوامل مؤنر بر هوش، در پیشااابرد علمی و حفل سااالامت افراد جامعه

 (.34) و بهداشتی قرار گیرد ،گزاران آموزشی، شیلیمورد توجه سیاست

بااا  مطااالعااات حوزه علوم انسااااانی ایان پاژوهش هماااننااد دیگر

های این پژوهش محدود به تحلیل بوده است. یافته همراههایی محدودیت

ود، شاامحتوای کتب درساای پایه اول ابتدایی اساات، بنابراین پیشاانهاد می

یی ابتدا مقطعهای دیگر پایههای درسااای کتابباره مشاااابهی درپژوهش 

های هوش چندگانه یا کم توجه مؤلفه از . از آنجا که به برخیشودانجام 

شااود با توجه کردن به این شااده یا اصاالاً توجه نشااده اساات، توصاایه می

به پرورش  ،های درسااایهاای میفول و لحا  کردن آنها در کتابمؤلفاه

ه بشااود پیشاانهاد میدر نتیجه کمک شااود. جانبه و همههای سااالم انسااان

سااااحتی نبودن هوش، آموزان و تکمنظور احترام به اسااتعدادهای دانش

 های فردیهای چندگانه در مدارس با در نظرگرفتن تفاوتآموزش هوش

آموزان و فراهم کردن امکانات لازم، در دساتور کار نظام آموزشی دانش

 قرار گیرد.

ه تاری  نبت بی تخصصی ااز رساله دکتر برگرفته این مقاله: تشکر و قدردانی

وساایله از زحمات  /د شااده اساات. بدین2031/27و به شااماره مجوز  1/7/2372

ساااایر اساااتادان دانشاااکده  همچنین پژوهش واین اساااتاد راهنما و مشااااوران 

 شود.قدردانی می ،شناسی دانشگاه تبریزتربیتی و روانعلوم

گونه ه هیچللازم به هکر است که این پژوهش برای نویسندگان مقا: تضاد منافع

 تضاد منافعی نداشته است.
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