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 چکیده 

اساس نهریه هوش چندگانه گاردنر علوم تجربی بر آموزش الگوی برنامه درسی هدف اصلی این پژوهش، طراحی

که شامل مراحل: تعریف واحد تحلیل،  از نوع تحلیل محتواستدر دوره ابتدایی بود. روش پژوهش، کیفی 

 کدگذاری قیاسی بر و یک طرح بندیبندی قیاسی، اصالح نهام مقولهنهام مقوله ها، استفاده ازکاهش داده

 مقاالت و کلیهاین مطالعه، شامل کیفی بوده است. حوزه پژوهش درهایداده ها و ارائه گزارش ازاساس داده

ها در داده .استدر دسترس، پیرامون آموزش علوم تجربی، نهریه هوش چندگانه گاردنر و دوره ابتدایی کتب 

: نیاز، شامل ابعاد اولیه و مدل نهایی مدل قالب طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدکه در

ای، یادگیری، نقش معلم، ارزشیابی، فضا، مواد و منابع، عوامل مدرسه –های یاددهی اهداف، محتوا، روش

ارائه شده،  نای الگوی مفهومیمب بر  ، شکل گرفت. در این ارتباط ویری ضمنی و نتایج برنامه و پیامدها بودیادگ

های نیاز و اهداف بوده است. محتوا بر نقش معلم، روش نیاز بر اهداف تاثیرگذار بوده و محتوا نیز متاثر از

که شامل فضا، مواد و منابع و شرایط  مراحل راهبردها تحت تاثیر یادگیری و ارزشیابی تاثیر داشته و-ییادده

 . قرار گرفته است آموزان هستندای و یادگیری ضمنی دانششامل عوامل مدرسه
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 ABSTRACT 

The main purpose of this study was to design a curriculum model for teaching 

experimental science in primary school based on Gardner's multiple intelligence theory. 

The research method is qualitative content analysis, which includes the following steps: 

the definition of the analysis unit, the data reduction, the use of deductive categorization 

system, the reformulation of the classification system and a deductive coding scheme 

based on the data and their qualitative reporting. The research area in this study includes 

all available books and articles on teaching experimental science, Gardner's multiple 

intelligence theory, and primary school. The data were analyzed during three stages of 

open, axial, and selective coding. The initial and final models were formed included the 

dimensions of need, goals, content, retention-learning methods, teacher's role, 

evaluation, space, materials and resources, school factors, tacit learning and program 

results and outcomes. In this regard, based on the conceptual model presented, the need 

has influenced on goals and the content has been influenced by the needs and objectives. 

Content affects the role of teacher, retention-learning methods and evaluation. Strategies 

have also been influenced by processes that include space, materials and resources, and 

conditions involving school factors and tacit learning of students.  



 04                                                                             گاردنر چندگانه هوش نظریه اساس بر ابتدایی دوره تجربی علوم آموزش درسی برنامه الگوی طراحی 

 

 مقدمه 
جست وجوگری  ءکه اهداف واالیی چون شکوفایی قوه های اصلی دوره ابتدایی استترین درسمهم علوم تجربی یکی از

کند تا می آموزان کمک. فراگیری علوم تجربی به دانش(Ben-Chaim, 2017)دارد در بر آموزان و دانستن لذت بخش را دانش

ها باید آن منهور . برای این(Stappenbeck & Virgin, 2016) های شناخت دنیای اطراف خود را بهبود بخشندروش

(. Dieb & Tsuda, 2018) های خود را با یکدیگر درمیان بگذارندها بتوانند تجربهمفاهیمی کسب کنند تا به کمک آن

که با (Wood and et al, 2018)امری اساسی و ضروری است  ،آموزی و حساب کردنچون سوادآموختن علوم تجربی هم

با پیشرفت تکنولوژی اهمیت آن بیشتر شده و (؛ Mahmoudloo & Karim Yar, 2018) زندگی روزمره ما در ارتباط است

م بیشتر به آموزش راه کند که آموزش علوبیان می (،Takada, and et al, 2017) تاکادا (.Mohammadi et al,  2018) است

 ,Khandaghi & Zarghani) آگاهی از آن برای هر کودکی الزم است. همچنین خندقی و زرقانی پردازد ویادگیری می

تر معلمان علوم حاضر بیشدرحال ای دارد.علوم تجربی جایگاه ویژه ،در نهام آموزش و پرورش کنند کهتاکید می، (2011

-اب در نقش محورهای اصلی  تلقی میکه معلم و کت کنندخنرانی و پرسش و پاسخ استفاده میهای سنتی ستجربی از روش

 Abbs Zadeh & Chit) گیردترین محور فرایند آموزشی است چندان موردعنایت قرار نمیآموز که اساسیشوند و نقش دانش

Saz, 2018.) محوری و ، تاکید بر معلمآموزش علوم تجربی دوره ابتدایی های تدریس وضعف روشها و نقاطنارسائیترین مهم

(، در تحقیق خود Hamlyn, 2017) هاملین . (Baladeh and et al, 2018) های عملی و آزمایش استعدم توجه به فعالیت

 نینچگیرد. هماسب بین محتوا و روش صورت میدن تنپایه رویکردهای فرایندی و همچنین نبوآموزش برکه کند اشاره می

های نوین تدریس و کند بی توجهی به پرورش تفکر خالق و عدم آگاهی معلمان از روش(، بیان میTalkhabi, 2011تلخابی )

-واقعی دانش ارتباط محتواهای درسی را با زندگیاست ، نتوانستهگیری از امکانات و زمان تعیین شدهها در بهرهناتوانی آن

 آموزان برقرار کند.

آید و های آن از راه مشاهده و انجام آزمایش به دست میهای بشری است که یافتهها و معرفتعلوم تجربی یکی از دانش

آموزش  ،(. هدف از آموزش علوم تجربیSamadi, 2018)طباق داشتن با مشاهدات تجربی استان ،مالک یا معیار درستی آنها

 ،های آموزشی جهان(. در همه نهامSamarie and et al, 2018شوند )است که در زندگی روزانه مشاهده میهایی پدیده

آموزان ضمن آشنایی با اصول و شود تا دانشبوده و تالش میای برخوردار آموزش و یادگیری علوم تجربی از جایگاه ویژه

 Zolfaghari and et)زم برای یک شهروند مطلوب را کسب نمایندهای الآگاهی ،مفاهیم علوم تجربی و کسب سواد علمی الزم

al, 2018 .)زندگی خود در بود تا د نهای مختلف علوم تجربی قادر خواهآموزان با کسب آگاهی و مهارت الزم در زمینهدانش

رورش است که تاثیر مستقیم های اساسی آموزش و پپایهاز یکی  ،فناوریو علوم آموزش. تصمیمات منطقی و آگاهانه بگیرند

-خوبی مشخص شدهبه ،های مادی و معنوی یک جامعهآن در توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و افزایش سرمایه

های الزم هستند تا تربیت افرادی است که دارای معلومات و آگاهی ،وردهای آموزش علوم در مدارسترین دستااست. از مهم

ما وضعیت مطلوبی داشته باشد  ءرده وآگاهانه تصمیم بگیرند. اگر کیفیت آموزش علوم تجربی در جامعهبتوانند منطقی فکرک

آموزش،  ءاز چرخه (.Azizpour and et al, 2018) دهنداصلی جامعه فردا را تشکیل می ءآموزان امروز ما که پیکرهدانش

 ءپای توسعهبه کنند که پامانند و توانایی آن را پیدا میصنعتی دور نمی پیشرفت، هماهنگی و همگامی با توسعه علمی و

درحال تغییر  ءروزکنند و در نهایت شهروندانی سازگار  با جامعهمعلومات خود را توسعه دهند و به ،صنعتجهانی علم و 

 از جمله شود،مشاهده میهایی است که در زندگی روزانه هدف از آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی، آموزش پدیدهد. باشن

.  یادگیری آگاهانه و منطقی در زندگی (Gerami & Mirazayan, 2018)است کسب سواد علمی که برای شهروندان ضروری 

فردی  و های آوردن کودکان، شناسایی تفاوتشود،  انتقادی  و خالقانه بارروزمره، که در نتیجه کسب سواد علمی فراهم می

فراگیری علوم تجربی از دو جنبه مفید است: هم (. Fotovat and et al, 2015) علوم و سایر دروس استین برقراری ارتباط ب

 ،تواند در تجارب آتی به کارگرفته شود. اما فرایند علومعلوم همان عقایدی است که میفرایند است و هم فراورده. فراورده 
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ها باید همراه هم باشد آن اند گسترشوابستهم ه به هاست وچون این دو روش یافتن اطالعات، آزمایش نهریات و تفسیر آن

(Chaldawi and et al, 2018.) 

العمر و پرورش یادگیرنده مادامآموزش چگونگی یادگیری  ،آموزش علوم تجربی ویژگیترین مهم با توجه به آنچه گفته شد 

 عقایدی درمورد محیط ،شانهای کودکیکودکان از اولین سال-1 :اما دو نکته مهم دیگر وجود دارد (.Smith, 2011)است 

 تدریجال خود گذاشته شوند این عقاید نادرست، بهحاگرکودکان به -2غیرعلمی هستند. که اغلب  کنندخودکسب میاطراف 

کودکان با آموزش صحیح علوم تجربی، عقاید (.Ranjbarie and et al, 2013شود )ها کم میآن انتقاد پذیری در زیادتر شده و

توان آموخت و سازی را نیز در این فرایند میفرضیه که بدون تجربه چیزی را نپذیرند. شودها یاد داده میاصالح شده و به آن

اهدف  کند(، اشاره میSantrock, 2009) سانتراک(. Aghazadeh & Ahadiyan, 1999)پذیر تربیت نمود ها را انعطافآن

کردن کودکان در درک و یاری :ند ازعبارت ابتدایی باید وجود داشته باشدعلوم تجربی دوره ای که در برنامه اصلی و عمده

. های فردیاساس استعدادها، عالیق و تفاوت برکودکان  رشدبه  و خالقانه، توجهتفکر انتقادی اطرافشان، پرورش  توصیف

این اساس،  بر(. Ahrami and et al, 2012) علوم و سایر دروس برنامه تحصیلی ارتباط برقرار کنندبین  همچنین باید

 Naderiد )دستیابی به اهداف آموزش علوم تجربی در مدارس ابتدایی به برنامه ریزی آموزشی و درسی دقیق و علمی نیاز دار

& Sif Naraghi, 2015.) 

ریزی شود ای برنامهگونهباید به  ،نهریات جدید آموزش علوم  دنکن(، تاکید میZare and et al, 2016زارع و همکاران )

، 1های چندگانه که توسط گاردنرهوش ءنهریه آموزان مورد توجه قرار گیرد؛ بدین منهوردانشهای آن تمام هوش که در

علوم مقطع ابتدایی مطلوب به نهر می رسد.  ریزی آموزشآمده است برای برنامهاستاد تعلیم و تربیت دانشگاه هاروارد پدید

آورد را پدید میشود و محصوالتی کاربرده میست که برای حل مسائل بههاای از تواناییبه اعتقاد گاردنر هوش شامل مجموعه

-اگر به آن به باور گاردنر، کودکان رفتاری همچون دانشمندان دارند و. میان جامعه و فرهنگ ارزشمند قلمداد می شودکه در

(، در پژوهش خود 2017) هاملین شد.اند درگیر خواهند ای که خود ایجاد کردهمسئله شود در آزمایش  و حلها فرصت داده 

هایی و یافتن جواب سوالکودک در فرایند کاوشگری، پرسش، بررسی  درگیرشدن از آموزش علوم عبارت است کندمی تاکید

 که است بنیادی مؤلفه 3بر نهریه گاردنر دارای  آموزش علوم تجربی مبتنی کنند. برنامهزندگی میدنیایی که درآن  ءدرباره

 عبارتند از: عنصر این نه پذیرند.می تاثیر یکدیگر از و نیستند جدا هم از هرگز

 .(Anderson, 2017) است استدالل قیاسی و تفکر منطقی ،. هوش منطقی و ریاضی: شامل توانایی کشف الگوها1

کالمی: شامل حساسیت نسبت به زبان گفتاری و نوشتاری و توانایی در کاربرد کلمات و زبان است  . هوش زبانی و2

(Sanchez-Martin and et al, 2016.) 

کردن مسئله از طریق دستکاری و ایجاد تصاویر ذهنی و اندیشیدن از راه دیداری و فضایی: شامل توانایی حل. هوش 9

 (؛Martin, 2018) است دیداریتجسم 

 است های موزون و لذت بردن از موسیقیها و تصنیف آهنگشامل توانایی در تشخیص آهنگ. هوش موسیقیایی: 4

(Gardner, 2017.) 

. هوش بدنی و جنبشی: شامل توانایی کنترل حرکات بدنی، کارکردن ماهرانه با اشیاء، استفاده از تمام یا قسمتی از 0

 (.Najafi and et al, 2017) است برای حل کردن مسائل تعامل با فضای پیرامون خوداعضای بدن 

 & Chang) . هوش بین فردی: یعنی استعداد درک مقاصد انگیزه و احساسات دیگران و مهارت در ایجاد روابط با آنان6

Jung, 2017 .) 

های ها و انگیزه. هوش درون فردی: شامل استعداد شخص برای خویشتن شناسی، درک احساسات، ترس1 

 ؛ (Sanchez-Martin and et al, 2017)خود

                                                           
1
 Gardner 
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 ،ها را طبقه بندی کندآن ،خود طبیعت را بشناسد شود که شخص بتواند از دید. هوش طبیعت گرایی: سبب می1

های طبیعی به درک روابط پدیدهو آزمایش ارضا کند  ی طبیعی با مشاهده طبیعت وهاپدیده ءکنجکاوی خود را درباره

 (.Epa, 2017) یابددست

های عمیق درباره هستی انسان مانند .هوش هستی گرایی: شامل حساسیت و استعداد برای درگیر شدن با پرسش3

 (.Pasha Sharifi, 2005) حیات و چرایی هستی است ءآفرینش انسان در عرصه معنای زندگی و مفهوم مرگ و زندگی و

پنهان در پشت این نهریه این است که  ءکنند که عقیده(، بیان میIntan Azura and et al, 2008و همکاران ) ایتان آزورا 

-هش حاجیها موثر است. پژوآن در پرورش ،های مختلف دارد و آموزشهای پیشنهاد شده را به اندازههر فرد تک تک هوش

-بر نهریه گاردنر و روش (، که تأثیر روش تدریس مبتنیHaji Hosseini & Baleghi  Zadeh, 2001زاده )حسینی و بالغی

-که عملکرد دانش دادنشان  ،یادگیری علوم تجربی دانش آموزان را در یک تحقیق مقایسه کردند های سنتی بر عملکرد

(، در تحقیق خود Talebi, 2016طالبی ) باشد.شیوه سنتی درهمه سطوح بهتر می آموزان براساس نهریه گاردنر درمقایسه با

های جدی طراحان وکودکان را با چالش مربیان، ارتباطی در درس علوم، ءکند، حذف و یا به حاشیه بردن عالقهتاکید می

-وم نتوانسته است روحیه علمی، کاوشآموزش عل هایبرنامه که بعضی از محققان ابراز کرده اند،طوریبه مواجه کرده است،

 آموزان پرورش دهد. های مختلف را در دانشگیری از هوشگری، آفرینندگی و بهره

عنوان مالکی برای آموزش و هدایت های گاردنر را بهمورد مدارسی که نهریه هوشای در(، طی مطالعه2003)1هابرکورن

زمینه های قابل توجهی دردرصد این مدارس موفقیت 15تیجه رسید که استعدادهای مختلف قرار داده بودند، به این ن

همچنین بررسی مطالعات جهانی  (.Jafari Harandi and et al, 2009)اند دست آوردههای کودکان بهشکوفاسازی استعداد

(. دراین راستا صفا Nehot, 2018اند )را موثر دانسته پردازان مختلف، رویکرد گاردنر در آموزش علومموید آن است که نهریه

های تواند تواناییدر آموزش میواگرا کند که پرورش تفکر(، در نتایج پژوهش خود اشاره میSafaa Saleh, 2010) صالح

له هموار سازد. بزرگمهری آفرینندگی، تفکر انتقادی و حل مسئاستدالل،  ،آموزان را ارتقا ببخشد و راه را برای مطالعهدانش

ند که آموزش کن(، نیز در پژوهش خود بیان میBozorgmehri Bozarjomehri and et al, 2018جمهری و همکاران )بوذر

 .دوره ابتدایی باشدتواند یک روش موثر بر پرورش هوش هیجانی و خالقیت کودکان می افزایی مبتنی بر نهریه گاردنرهوش

خود به این نتیجه دست یافتند که کودکان برای آینده به پنج ذهن از (، در تحقیق Zare and et al, 2016) و همکاران زارع

 نهریه گاردنر تحولی از هوش به ذهن نیاز خواهند داشت.

گانه گاردنر  برای آموزش سوال اصلی پژوهش این است که بر اساس تئوری هوش چند ،با توجه به مباحث مطرح شده

های تدریس و ارزشیابی آموزش علوم بر اهداف،  محتوا، روش طراحی کرد؟علوم تجربی دوره ابتدایی چه الگویی می توان 

 مبنای این تئوری کدامند؟ 

 

  تحقیقروش 
های متنی است و در مورد محصوالت برای تحلیل داده این روشروش تحقیق، کیفی از نوع تحلیل محتوا بوده است. 

 که غالباً ازهایی استهای برجسته این روش، استفاده از مقولهویژگیای کاربرد دارد. یکی از های مصاحبهداده وای رسانه

بندی آن است. درتحلیل محتوای کیفی شود. قلب تحلیل محتوا، نهام مقولهها اعمال میداده براند و الگوهای نهری اخذ شده

 ,Mayringشوند )قرار داده می هایی متناسبواالت، در مقولهسدنبال هدف تقلیل داده هاست و جنبه های تفسیر متن به

ها، استفاده : تعریف واحد تحلیل )پاراگراف(، کاهش دادهبررسی شد عبارتند از(. مراحلی که در تحلیل محتوای کیفی 2000

کیفی. حوزه هایداده ها، ارائه گزارش ازبندی و یک طرح کدگذاری بر اساس دادهبندی، اصالح نهام مقولهاز نهام مقوله

گانه اساس تئوری هوش چند در این مطالعه، شامل کلیه کتب و منابع نوشته شده پیرامون آموزش علوم تجربی برپژوهش 

                                                           
1
 Korn Haber 
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استفاده  2513تا  2552کتب در دسترس از سال  کلیه مقاالت  مرتبط و گیری در این حوزه ازباشد. جهت نمونهگاردنر می

برداری از کتب و منابع مرتبط، از شیوه فیشهای گرافاراج پارآوری اطالعات، جهت استخشد. در این پژوهش برای جمع

های اطالعاتی، درکتابخانه، بانکو دیجیتالی موجود از منابع چاپی آوری اطالعات . در این پژوهش جهت جمعشد استفاده

در این تحقیق،  طالعاتو تحلیل ا های الکترونیک و همچنین از مطالعات میدانی استفاده شد. روش تجزیهمجالت وکتاب

و طی  گراف استفاده شدهاکدگذاری موضوعی بوده است که از واحد تحلیل پار ءقیاسی به شیوهبندی  مقولهاستفاده ازنهام 

به این  ؛تا داده ها و پدیده ها را در قالب مفاهیم درآورد برای آن استاولین مرحله کدگذاری  :سه مرحله انجام گرفته است

تا تعلیقات و  شدند ها بر اساس واحدهای معنایی دسته بندیشدند. عبارت« تقطیع»های از هم مجزا داده منهور ابتدا

 جمالت مهم مرتبط با سؤال تحقیق ابتدا (.Khanef Far & Maslmi, 2018)ها ضمیمه شوند )کدها( به آن« مفاهیم»

در مرحله  .گردیدکدگذاری بیرون کشیده شد وجزیی  متن، مفاهیم دقیق و، سپس از قرارگرفتدر جدول  استخراج گشت و

شد. بندی شدند، دستهمربوط می حاضر پژوهش بهها که مستقیماً های کشف شده در دادهاساس پدیدهاین کدها بر بعد

بارزی  شکلکدهای مرحله اول بودند. کدها به تر ازدست آمده مجدداً به کدهایی مرتبط شدند که انتزاعیههای بمقوله

کنند. برای تهیه عنوان و نام برای کدها، می باشند و باالتر از همه به یادآوری مرجع مقوله کمک مینمایانگر محتوای مقوله 

دست های بهاز آثار و ادبیات علوم تربیتی و روانشناسی استفاده گردید. دومین مرحله کدگذاری محوری بوده است که مقوله

-نهرمیهایی که بهکدگذاری باز، آن ءوجود آمده در مرحلههای بهالیش و تفکیک شدند، ازمیان مقولهآمده از کدگذاری باز پا

-مفاهیم مشترک در یک دسته قرارگرفتند. دراصل آیند انتخاب شدند وکار میاز سایر مقوالت در مراحل بعدی بهآمد بیش

شود. این عمل شامل فرایند پیچیده تفکر استقرایی و امل میتر را شهای اصلیگذاری محوری فرایند مرتبط کردن مقولهکد

کدگذاری باز از طریق انجام مقایسه و طرح پرسش انجام  قیاسی است که طی چند مرحله انجام گرفت. این فرایند نیز مانند

اساس الگوی پارادایمی و تالش شد تا مقوالت برانجام گرفت  ها متمرکزترگذاری محوری استفاده از این روششد. البته درکد

تر ادامه پیدا کرد گذاری محوری در سطحی انتزاعیکد یعنی است؛گذاری گزینشی بوده کشف شوند. مرحله سوم کد ایجاد و

و به هر دسته یک برچسب زده شد. در این مطالعه برای افزایش اعتبار، از روش تحلیل افراد بیرون از محدوده استفاده شد و 

 هش مشخص و اصالح گردید.نقاط کور پژو
 

 هایافته
صورت کدگذاری به ،های کیفی گردآوری شده از فرایند اجرای تحلیل محتوی کیفیهای پژوهش، دادهدر پاسخ به سوال

های کیفی گردآوری شده، ابتدا به استخراج تعداد زیادی ویژگی باز روی دادهباز، تجزیه و تحلیل شد. اجرای فرایند کدگذاری 

اکات مفهومی، این مفاهیم ها و اشتراساس مشابهتهای انجام شده و برهای مجدد و بازنگریمفهوم منجر شد که با بررسیو 

مقوله فرعی تبدیل  و در  11به ها و مفاهیم استخراج شده بندی شدند. در ادامه، این ویژگی ها تقلیل یافته و دستهو ویژگی

( 2گذاری در جدول )دست آمده از فرایند اجرای کدهای بهوله اصلی ایجاد شد. یافتهمق 12های فرعی نهایت از این مقوله

 ها ارائه شده است(.هایی از آنت کثرت مفاهیم و ویژگی ها، نمونهعلآمده است. )به

ه عنوان ( شامل مبانی: ب1گذاری محوری )شکل های پژوهش در قالب ابعاد الگوی کدیافتهگذاری باز، از فرایند کدبعد

های متقابل برای اداره کردن عنوان اتفاق اصلی که یک سلسله کنشوجود آورنده  پدید مطالعه شده؛ اصول: بهعامل اصلی به

هایی شوند و روشهای خاصی که از پدیده محوری منتج میعنوان کنشآن وجود دارد و به آن مربوط می شود؛ راهبردها: به

سری خصوصیات ویژه که در آن کنش متقابل برای عنوان یککند؛ مراحل: بهطالعه ارائه میبرای مواجهه با پدیده مورد م

گذارند؛ و ای عمومی که بر راهبردها تاثیر میعنوان شرایط زمینهکنترل اداره و پاسخ به پدیده انجام می شود؛ شرایط: به

های اصلی و فرعی مربوط به هر قسمت، ا توجه به مقولهخدام راهبردها. بعنوان خروجی حاصل از استارزشیابی و پیامدها: به

چندگانه گاردنر را منعکس می چگونگی الگوی برنامه درسی آموزش علوم تجربی  در دوره ابتدایی بر اساس نهریه هوش

 ( با عنوان کدگذاری محوری ارائه شده است.2کنند؛ که این فرایند نیز همراه با جدول )
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گذاری محوریهای کدگذاری باز و مقولهج از فرایند کدهای مستخر: یافته1جدول  

 گذاری بازکد 
 گذاری محوریکد

 ی اصلیمقوله های فرعی، مفاهیم و ویژگی هامقوله

 گیری علوم با مسائل زندگیساختن موضوعات یاد .1.1

 یادگیری عملی .2.1

 . مهارت اجتماعی9.1

 ای. مهارت حرفه4.1

 درک روابط طبیعی . گرایش به طبیعت و0.1

. ضروت و نیاز1  

 مبانی

 های چندگانه. استفاده از ساختن گرایی مبتنی بر هوش1.2

 بر هوش مکانیکی. دست ورزی مبتنی2.2

 ورزی و تفکر. ذهن9.2

 سازیسازی و مفهوم. استدالل4.2

 . اهداف2

 عقلی و منطقیبر پرورش کنش. محتوی مبتنی1.9

 زبانیپرورش هوشبر . محتوی مبتنی2.9

 بخش و چالشی. محتوی لذت9.9

 آموزان )شناختی، هیجانی، شخصیتی(های فردی دانشمبنای تفاوت. تهیه محتوی آموزشی بر4.9

 . تکالیف کالمی، حرکتی، ذهنی و عاطفی0.9

 اصول . محتوا9

 . استفاده از راهبردهای یادگیری مشارکتی1.4

 . همکاری گروهی2.4

 بر مغزیادگیری مبتنی–یاددهی. راهبردهای 9.4

 مستقیمصورت غیر. آموزش به0.4

 های ترکیبی تدریس. استفاده از روش0.0

 های. روش4

 یادگیری-یاددهی

 راهبردها

 آموز.گسترش تعامالت معلم و دانش1.0

 هاآموزان و پیگیری آن. توجه به مشکالت دانش2.0

 آموزان با فرایند علمی. رویارویی دانش9.0

 . احترام به گرایش و توانش یادگیرندگان4.0

 . نقش معلم0

 . ارزشیابی تکوینی1.6

 های جدید ارزشیابی پایانی. شیوه2.6
 . ارزشیابی6

 آموزشی، کتاب داستان، کتاب مصور. منابع فیزیکی مثل فیلم1.1

 بزار الکترونیکا. منابع مجازی مثل کامپیوتر، اینترنت وبه کارگیری 2.1
 مواد و منابع. 1

 عنوان محل اجرا نهیر چیدمان کالس درس برای ارتباط چشمی موثر. فضا به1.1

 عنوان منبع یادگیری مثل آزمایشگاه و کتابخانه. فضا به2.1

 . استفاده از رسانه در فضای آموزشی9.1

 . ایجاد محیط مناسب تجارب مستقیم4.1

 یک عمل. محیط مناسب برای درگیر کردن چند هوش در 0.1

 . محیط مناسب برای انجام اعمال محاسباتی6.1

 مراحل . فضا1

 سازی معلمانهای توانمند. برنامه1.15

 . فراهم آوردن زمینه مناسب برای آموزش طبیعی و متفاوت2.15

 صورتی باهمکارگیری هیجان و ذهن به. ایجاد جوی برای به2.15

 

 ای. عوامل مدرسه3

 

 نگرش به یادگیری در محیط مدرسه. تغییر 1.11 شرایط

 آموزان در روابط دوستانه در جو مدرسه. جلوگیری از رقابت  منفی دانش2.11

 چسب زدن در محیط مدرسهبین رفتن بر. از9.11

 های زبانی، عاطفی، حرکتی و منطقی از طریق رسانه، محیط مدرسه. ایجاد مهارت4.11

 . یادگیری ضمنی15
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 آموزان، سالمت روانهای دانشی دانش. پرورش مولفه1.12

 آموزانهای مهارتی دانش. پرورش مولفه2.12

 آموزانهای نگرشی دانشش مولفهرو. پر9.12

 . یادگیری دائمی4.12

 هیجانییابی هوش. جهت0.12

 . حفظ بهداشت6.12

 آموزگیری شخصیت دانش. شکل1.12

 ارزشیابی و پیامدها . نتایج برنامه11

 

( مشاهده 1طور که در شکل )های باز، در مرحله کدگذاری محوری همانگذاریی متون و انجام کداتحلیل محتو برای

 شرایط، ارزشیابی و د، الگوی آموزشی علوم تجربی ترسیم شد که در آن روابط بین مبانی، اصول، راهبردها، مراحل،می شو

 پیامدها مشهود است.
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوش چندگانه گاردنر: الگوی اولیه برنامه درسی آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی بر اساس نهریه 1شکل

 شرایط

عوامل مدرسه ای   

 یادگیری ضمنی

آوردن زمینه مناسب برای آموزش طبیعی و متفاوت، ایجاد جوی سازی معلمان، فراهمهای توانمندبرنامه

صورتی باهم، تغییر نگرش به یادگیری در محیط مدرسهکارگیری هیجان و ذهن بهبرای به  

رفتن برچسب زدن در  بینآموزان در روابط دوستانه در جو مدرسه، ازجلوگیری از رقابت  منفی دانش

های زبانی، عاطفی، حرکتی و منطقی از طریق رسانه، محیط مدرسهمحیط مدرسه، ایجاد مهارت  

 

 راهبردها

استفاده از راهبردهای ییادگیری  

 مشارکتی

 همکاری گروهی

ییادگیری  –راهبردهای ییاددهی 

 بر مغزمبتنی

 مستقیمصورت غیرآموزش به

تعیییامالت معلیییم و گسیییترش 

 آموزدانش

آمیوزان  توجه به مشکالت دانش

 هاو پیگیری آن

آموزان با فراینید  رویارویی دانش

 علمی

احتییرام بییه گییرایش و تییوانش   

-یادگیرندگان، اسیتفاده از روش 

 های ترکیبی تدریس

 

 

 ارزشیابی و پیامدها

آموزان، سالمت های دانشی دانشپرورش مولفه

 آموزانهای مهارتی دانشروان، پرورش مولفه

 آموزانهای نگرشی دانشپرروش مولفه

 یادگیری دائمی 

 هیجانییابی هوشجهت

 حفظ بهداشت 

 آموزگیری شخصیت دانششکل

 اصول

بیر  محتوا: محتوی مبتنیی 

عقلییی و پییرورش کیینش 

بر نیمنطقی، محتوی مبت

پییرورش هییوش زبییانی،   

محتییوی لییذت بخییش و  

چالشییی، تهیییه محتییوی  

-مبنای تفیاوت آموزشی بر

آمیوزان  های فردی دانیش 

)شییییناختی، هیجییییانی، 

 شخصیتی(

تکالیف کالمیی، حرکتیی،   

 ذهنی و عاطفی

 

 مراحل

 فضا

عنیوان محیل اجیرا    فضا به

نهیییر چیییدمان کییالس   

درس برای ارتباط چشمی 

 موثر

عنییوان منبییع  بییه فضییا

یادگیری مثل آزمایشیگاه  

 و کتابخانه

اسییییتفاده از رسییییانه در 

 فضای آموزشی

ایجییاد محیییط مناسییب   

 تجارب مستقیم

محییییط مناسیییب بیییرای 

درگیر کردن چند هیوش  

 در یک عمل

محیط مناسب برای انجام 

 اعمال محاسباتی

 

 شرایط

  ایعوامل مدرسه

 یادگیری ضمنی
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-گذاری انتخابی، الگوی مفهومی نهایی برنامه درسی آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی بردر ادامه، با استفاده از فرایند کد

اساس تئوری هوش گاردنر طراحی شد. در این مرحله، پژوهشگر برحسب فهم خود از متن پدیده مطالعه شده، در قالب 

های موجود در مدل، نهریه خود را پیرامون پدیده حوری و ارائه روابط مستتر در بین مقولهگذاری مپاالیش مرحله کد

دهد. در این راستا پژوهشگر براساس تجارب و فهم خود از ها ارائه میها یا زیرگزارهای از گزارهمحوری در قالب مجموعه

های اصالحی ز ادبیات نهری موجود دریافت نهرپدیده محوری مدل پارادایمی کدگذاری محوری یعنی )محتوا(، الهام ا

آن،  از تهیه الگوی نهایی و در راستای اعتبارسنجیاساتید دانشگاه، الگوی مفهومی نهایی را ترسیم کرد. پس متخصصان امر و

تایید این تن متخصص نیز استفاده شد، که الگوی مذکور مورد  1تن از اساتید دانشگاه و  0همچنان که اشاره شد از نهرات 

 افراد نیز قرار گرفت.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چندگانه گاردنراساس تئوری هوشبرنامه درسی آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی بر. الگوی مفهومی نهایی 2شکل 

 

 گیرینتیجه
چندگانه گاردنر با اساس تئوری هوشدر این پژوهش سعی شد تا الگوی برنامه درسی آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی بر

که  استآن  کنندهها بیانهدر این راستا تحلیل یافتسازی مفهومی قرار گیرد. استفاده از تحلیل محتوی کیفی مورد الگو

یادگیری، نقش معلم، ارزشیابی، فضا، مواد و –های یاددهیتجربی برمبنای نیاز، اهداف، محتوا، روشدرسی آموزش علومبرنامه

 ارائه شده در هومیمبنای الگوی مف پیامدها شکل گرفت. در این ارتباط و بر ضمنی و ای، یادگیریمنابع، عوامل مدرسه

های پژوهش، نیاز بر اهداف تاثیرگذار بوده و محتوا نیز متاثر از نیاز و اهداف بوده است. محتوا بر نقش معلم، بخش یافته

که شامل فضا، مواد و منابع  مراحل همچنین راهبردها تحت تاثیر است، یادگیری و ارزشیابی تاثیر داشته-های یاددهیروش

راهبردهای بین راهبرد نقش معلم بر  آموزان هستند. در اینای و یادگیری ضمنی دانشعوامل مدرسهو شرایط شامل 

گذار بوده است. درنهایت راهبردهای مذکور پیامدها و نتایجی مانند پرورش دانش، نگرش و یادگیری وارزشیابی تاثیر-یاددهی

ه جایگاه آموزش علوم و ضرورت و نیاز آموزش آن براساس درگیرکردن توجه بآموز را به همراه دارند. بنابراین بامهارت دانش

 محتوا اهداف

 پیامد

 نیاز

 نقش معلم

-یاددهی ارزشیابی

 یادگیری

 فضا

و منابع مواد -یادگیری 

 ضمنی

-مدرسهعوامل

 ای
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انداز موجود در داخل و خارج کشور بر آموزش ای از اسناد چشمآموزان در آن و همچنین تاکید پارههای چندگانه دانشهوش

های اساس هوش م تجربی برای مهم جایگاه خاصی در الگوی آموزش علویادگیری پایدار علوم تجربی، نیاز به عنوان مقوله

ویرجین و  بیکو استفن (Abdi & Rustami, 2017) داشته باشد. همچنان که نتایج عبدی و رستمی چندگانه گاردنر

(Stappenbeck & Virgin, 2016بر ضرورت نیاز آموزش علوم تجربی به ،)یادگیرنده دارای گرایش و توان  طوری که هر

همان اندازه که توان منطقی و زبانی توانش و گرایش یادگیرندگان باید محترم شمرده شود. بهیادگیری خاص خود است و 

د و نیز نتایج نهر گرفته شونهای آنان نیز درعالقه مندی یهاگیرند باید سایر زمینهدانش آموزان مورد توجه و تاکید قرار می

ها و دارند، بر ضرورت و نیاز آموزش آن براساس توانایی( بر آموزش علوم تجربی تاکید Talebi, 2016پژوهش طالبی )

احمدیان و یزدی ( حسینیHassan and et al, 2011) سلیمانحسن های دانش آموزان اشاراتی دارند. نتایج پژوهششایستگی

(Hosseini Yazdi & Ahmadian, 2014نیز همسو با این پژوهش نشان داده )لوم تجربی، اند که برنامه درسی آموزش ع

های چندگانه، دست ورزی مبتنی بر هوش مکانیکی، افزایش خالقیت بر هوش اهدافی نهیر استفاده از ساختن گرایی مبتنی

سازی در کانون توجه قرار دارند. همچنین با توجه به اهداف مورد نهر سازی و مفهومو انگیزه، ذهن ورزی و تفکر، استدالل

ترین عنصر، باید توجه خاصی به آن شود. دراین ارتباط عنوان مهمبه پذیر است. محتوانامه تنهیمی برامحتو مستخرج از نیاز،

ی آموزش ااساس محتو(،که برHamlyn, 2017( و هاملین )Ajadi and et al, 2018همکاران ) و های ایجادینتایج پژوهش

های ر علوم تجربی از اهمیت شایانی برای توسعه مولفهی آموزش داعلوم تجربی انجام شده است نشان از این دارد که محتو

و ادامه باید خاطرنشان کرد که محتوا تاثیر شگرفی بر راهبردهای یاددهی آموزان دارد. دردانشی، مهارتی و نگرشی دانش

چندگانه های چنین فضا، مواد و منابع و نقش معلم بستر خاصی را برای یادگیری و ایفای نقش هوشیادگیری دارد. هم

 ,Erkan & Burcuبرکو ) و ارکان ها با طبیعت و زندگی روزمره دارد. در این راستاآموزان در درگیرکردن عملیاتی آندانش

علوم تجربی تاکید  های یاددهی یادگیری و منابع در آموزش(، نیز در پژوهش خود بر فهم و عمل معلمان و نقش روش2013

تواند تحت تاثیر آموزان میهای چندگانه دانشتوجه داشت که نقش معلم در درگیرکردن هوش اند. ضمنا بایدفراوانی داشته

های چندگانه ای قرار گیرد و معلم باید بخشی از اقدامات خود را براساس توجه به هوشضمنی و عوامل مدرسه ییادگیر

عمل به این الگوی برنامه درسی رهنمودهایی ارائه های پژوهش، برای پایان با توجه به یافته در آموزان تنهیم نماید.دانش

تر راجع تر و تخصصیتواند راهنمای خوبی برای مطالعات عمیقکه کدهای استخراج شده در این مطالعه میاول این :شودمی

جهت تغییر و ریزان درگذاران و برنامهبه ابعاد جزیی این برنامه درسی به شمار آید. اهداف این برنامه درسی برای سیاست

های چندگانه است تا از یک طرف خصوص اهداف و مفهوم برنامه درسی آموزش علوم بر اساس هوشها دراصالح نگرش آن

که البته از ملزومات نهر کنند ها و از طرف دیگر درفضا سازی و جو موجود مدارس تجدیدبودجه الزم برای ایجاد زیرساخت

ابتدایی نسبت به برنامه درسی آموزش علوم براساس های تخصصی در دروه ایجاد کارگروهمیزان آگاهی با  یامر ارتقا این

 های چندگانه گاردنر است.هوش
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