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تحلیل محتوای کتب علوم دوره ابتدایی از نظر میزان توجه بر نظریه هوش سه  
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 چکیده 

جامعه برای رسیدن به سطح مطلوب یادگیری و آموزش نیازمند بهره گیری از نظام های آموزشی برای پرورش استتعداد هتوش 

-1401افراد و استفاده از کتاب های درسی که اصلی ترین ابزارآموزشی است. بر این اساس کتتاب علتوم پایته دوم را در ستا   

 وجهی مورد پژوهش و تحلیل قرار گرفت.  به نظریه هوش سه  از نظر توجه 1400

 

 ، استرنبرگ، هوش، علوم پایه دوم ابتدایی نظریه ی هوش سه وجهیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه:

خالق   مدارس، تواناییمدارس بیشتر نوع تفکر تحلیلی را از دانش آموزان انتظار دارند و به نظر می رسد فرآیندهای آموزشی در  

( و این در حالی است که دنیای واقعتی، اهمیتت توانتایی 2015دانش آموزان را پرورش نمی دهند )استرنبرگ،    انایی عملیو تو

استترنبرگ توانتایی ( از دیتدگاه 2007خالق و به ویژه توانایی عملی، خیلی بیشتر مورد انتظار است )استترنبرگ و گریگورنکتو، 

(. هتوش 2007توانند ارتقا یابند )استرنبرگ، گرگورنکو  است و از طریق آموزشی می لی و خالقانه انعطاف پذیرهای عملی، تحلی

و حل مشکالت مربوط به جامعه ای که در آن زندگی می کنید،   ،چند گانه از جمله هوش شخصی می تواند انگیزه کار، خالقیت

ن انتظتار متی ین تفکری که از دانتش آمتوزا( در مدارس، بیشتر2014یر،  پیش بینی کند. )پیاو، ایشاک، یاکوب، سعید، پی وکد

اهمیت تفکتر  ختالق و تفکتر عملتی خیلتی بیشتتر استت.   ،اما در خارج از مدرسه و در دنیای واقعی  ،رسد، تفکر تحلیلی است.

 (. 1385، ترجمه ی حجاززی و عابدینی،  2000)استرنبرگ، گریگورنکوف 

برنامته ریتزی،  ،مثتل تصتمیگ گیتری  بردارنده ی کارکردهای متعتددیبه کلیتی اشاره دارد که در    اصطالح کارکردهای اجرایی

بازداری، سازمان دهی است و به مهارت های شناختی عالی مغز نظیر توجه حافظه ی فعا ، زبان ادراک و تفکر خالق نیتاز دارد. 

)امینایی و موسوی نسب،   تحصیلی به افراد کمک  می کند  این کارکردها در انجام تکالیف یادگیری، کنش های هوشی و مسائل

( نیز نشان داد که متغیر شناختی هوش 2016نتایج پژوهش قربانی و خرمائی ).  (1390نیروزی، ایراهیمی قوام و درتاج،    ،1393

غیرمستتقیگ بتر موفق که دارای ابعاد تحلیلی، عملی، خالق است هتگ ارتر مستتقیگ و هتگ از طریتق خودکارآمتدی مقابلته ارتر 

تا موفقیت هر دانش آموز در مدرسه به حدارر برسانند و بهتترین روش آن هتا ابراین معلمان باید تالش کنند  خردمندی دارد. بن

برای رسیدن به این هدف، ایجاد دامنه وسیعی از مهارتهاست به گونه ای که دانتش آمتوزان امکتان تتالش کتردن بتا الگوهتای 

یابند در واقت  ایتن امکتان را از طریتق جسته خود را کشف و بر آن تسلط  اشته باشند و توانایی مهگ و برمتفاوتی از توانایی را د

 (.2009آموزش هوش شخصی و هوش موفق در دانش آموزان ایجاد کرد. )استرنبرگ، جاروین و گریگورنکو، 

، هتوش تحلیلتی شتامل توانتاییشتود.    برای اندازه گیری هوش تحلیلی از پرسشنامه ساخته شده براساس تحقیق استفاده متی

(. یکی 2005ی، مقایسه کردن امور انتزاعی، پردازی اطالعات و سازماندهی به مطالب است. )استرنبرگ،  تحلیل، قضاوت، ارزشیاب

دیگر از توانایی های شناختی هوش خالص است که مجموعه ای از مهارت هایی است که بتر ختود آگتاهی و درک از چگتونگی 

 چیزی هستند از این هوش استفاده می کنند.(. افرادی که در حا  یادگیری  87: 1387یر می گذارد. )منصوری، رفتار تار

مردم را آن گونه هستند می پذیرد پیش از سخن گفتن می اندیشد و رفتار و کردارش با ستنجیدگی همتراه استت. ایتن هتوش 

ه روش آموزشتی سته وجهتی ا اختتراع کنتیگ. در ایتران پیشتیناجازه می دهد تا برای راه حل مسائل ناآشنا روشهای جدیدی ر

( بتا عنتوان 1391تنها در دو پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که اولین پژوهش توسط )راقبیتان و همکتاران،    استرنبرگ

زایش درک ارربخشی برنامه طراحی شده براساس ادغام رویکردهای پرسش از نویسنده و درک مطلب سه وجهی استرنبرگ بر اف

ت و یافته های این پژوهش نشان داده است کارکرد دانش آموزانی کته زان دوم راهنمایی انجام شده اسمطلب خواندن دانش آمو

و رویکرد سه وجهی به درک خوانتدن شترکت داشتتند، در برنامه ی به کار گرفته شده براساس رویکردهای پرسش از نویسنده  

وتتاه، بته طتور یتت کهتن، نثتر امتروزی و داستتان کرده آزمون های آن یعنی درک حکاهگ در آزمون درک خواندن وهگ در خ

( با عنوان ارربخشتی 1396معناداری بهتر از عملکرد دانش آموزان گروه گواه بود. پژوهش بعدی توسط )فارسی نژاد و همکاران،  

 صورت گرفتته استت و ستودمندی ایتن آموزش سه وجهی خواندن استرنبرگ بر بهبود مهارت های خواندن کودکان نارساخوان

دادند. معلمی که از انگیزه خالق برخوردار است هگ خودالگتویی بترای ختالق بتودن و هتگ فراینتد رویکردها را مورد تأیید قرار  
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از دانش آموزان اطالعات و پیروی محضنمی خواهند بلکه به آنهتا   خالقیت را تقویت می کند آنها به واسطه ی نگرشی که دارند

( فردی که دارای سبک تفکر آزاد است کارها را بتا 1378  ،نیانند خود کشف و ابداع کند )حسیادی الزم را خواهند داد تا بتوآز

روش های جدیدی انجام می دهد و با آداب و رسوم مخالف است ولی فردی که دارای تفکر محافظته کارانته استت کارهتا را بتا 

 (1382م می دهد )امامی پور،  روش هایی از پیش تعیین شده و صحیح انجا

 

 ش:  ور

این پژوهش بر مبنای روش تحلیل محتوای توصیفی انجام شده است در این پژوهش از جدو  مقوله بندی به عنتوان ابتزار کتار 

 استفاده شده است.

جتام این ابزار دارای سه مقوله ی اصلی: هوش تحلیلی یا )حس کنجکاوی( هوش خالق یا )کشتف کتردن( هتوش عملتی یتا )ان

 ینی تر شدن مقوله های ذکر شده بیان شده است. یه ی هوش استرنبرگ به منوظر ع دادن( تحلیلی بر اساس نظر

 1جدول

 کد تصویر  درس 
 هوش تحلیلی

 )حس کنجکاوی(

 هوش خالق 

 )کشف کردن(

 هوش عملی

 )انجام دادن( 

 درس اول
  -  1کد 

  - - 2کد 

 درس دوم

 - -  3کد 

   - 4کد 

  - - 5کد 

 -  - 6کد  

 - -  7کد 

 - -  8کد 

   - 9کد 

 درس سوم

 - -  10کد 

  - - 11کد 

  - - 12کد 

    13کد 

    14کد 

 - - - 15کد 

  -  16کد 

 - -  17کد 

 درس چهارم 
 - -  18کد 

  - - 19کد 
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  -  20کد 

 - - - 21کد 

  - - 22کد 

 - -  23کد 

 - -  24کد 

 - -  25کد 

 

و مولفه ی هوش عملی یا انجام دادن   50با توجه به ضریب و درصد کل مولفه ی هوش تحلیلی با میزان بار اطالعاتی    -1درس  

 بیشترین فراوانی مربوطه را داشته است و به مولفه ی خالقیت اصالً توجه نشده است.  100با میزان 

و هتر دو بته میتزان   8/42و هوش ختالق    28/4ش تحلیلی  ست آمده هودر این درس با توجه به ضریب و درصد به د  -2درس  

 کمتر توجه شده است.  5/28مساوی توجه نشده است و به مولفه ی هوش عملی با درصد  

کته بته هتوش  5/62و هوش عملی  %25% و هوش اخالقی  50در این درس با توجه به میزان درصد هوش تحلیلی با   -3درس  

 ری شده است. توجه بیشت عملی و انجام داده کاری

که بته میتزان انجتام  %0و هوش خالق  %5/37% و هوس عملی  5/62با توجه به درصد هوش تحلیلی با   در این درس  -4درس  

 دادن و حس کنجکاوی دانش آموز توجهی نشده است. 

 2جدول

 کد تصویر  درس 
 هوش تحلیلی

 )حس کنجکاوی(

 هوش خالق 

 )کشف کردن(

 هوش عملی

 )انجام دادن( 

 پنجمدرس  

  - - 26کد  

 - -  27کد 

   - 28کد 

  - - 29کد 

  - - 30کد 

 - -  31کد 

 - -  32کد 

 ششمدرس  

 - - - 33کد 

  - - 34کد 

 -  - 35کد 

  - - 36کد 

 - -  37کد 

  - - 38کد 

 - -  39کد 
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  - - 40کد 

 - -  41کد 

 -  - 42کد 

  - - 43کد 

 درس هفتم

 - -  44کد 

  - - 45کد 

 - -  46کد 

 -  - 47کد 

 - - - 48کد 

 - -  49کد 

 - -  50کد 

 -  - 51کد 

 - -  52کد 

  - - 53کد 

  - - 54کد 

 درس هشتم
  - - 55کد 

 - -  56کد 

 درس نهم

 - -  57کد

 - -  58کد

  - - 59کد

   - 60کد

 -  - 61کد

 - -  62کد

  - - 63کد

 درس دهم 

 - -  64کد

  - - 65کد

 - -  66کد

 -  - 67کد

 -  - 68کد

 -  - 69کد
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کته بیشتتر بته   %2/14% و هوش خالق     14/57و هوش عملی    %8/42با توجه به میزان درصد فراوانی هوش تحلیلی    -5درس  

 توجه شده است و بعد هگ حس کنجکاوی دانش آموز مطرح شده است.  مولفه ی  انجام دادن

ملی توجه شده است که درصد هوش ع   %27/27هوش خالق و    %1/18هوش تحلیلی و    %2/27در این درس به میزان    -6درس  

 همۀ مولفه ها بسیار پایین و رضایت بخش نیست. 

می باشد که بیشتر به هتوش  %27/27و هوش عملی  %1/18و هوش خالق    %4/45  یدر این درس درصد هوش تحلیل  -7درس  

 است.  تحلیلی و حس کنجکاوی دانش آموز توجه شده

کشتف می باشد کته  %50و هوش عملی  %0و هوش خالق  %50 یوش تحلیلبا توجه به درصد فراوانی در این درس ه  -8درس  

 کردن هیچ توجهی نشده است.

می باشد و درصد هر سه مولفته کتگ   %8/42و هوش عملی    %5/28ش خالق  و هو  %8/42در این درس هوش تحلیلی    -9درس  

 است و رضایت بخش نیست. 

متی باشتد و  %6/16و هتوش عملتی  %50و هوش ختالق  %3/33  میزان بار اطالعاتی در این درس در هوش تحلیلی  -10درس  

 درصد حس کنجکاوی و انجام دادن بسیار پایین است. 

 3جدول

 کد تصویر  درس 
 هوش تحلیلی

 س کنجکاوی()ح

 هوش خالق 

 )کشف کردن(

 هوش عملی

 )انجام دادن( 

 یازدهم درس  

 

 - -  70کد

 - -  71کد

  -  72کد

  -  73کد

 - -  74کد

  - - 75کد

 درس دوازهم 

  - - 76کد

  -  77کد

 - -  78کد

  - - 79کد

  - - 80کد

 - -  81کد

  - - 82کد

  - - 83کد

 سیزدهم درس  

  - - 84کد

  - - 85کد

 -  - 86کد
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  - - 87کد

 -  - 88کد

  - - 89کد

 درس چهاردهم

 - - - 90کد

 - -  91کد

 - -  92کد

  - - 93کد

 - -  94کد

 -  - 95کد

 - -  96کد

 

می باشد که به حس کشتف   %50وش عملی  و ه  %0و هوش خالق    %3/83در این درس میزان درصد هوش تحلیلی    -11درس  

 و جستجو کودک توجهی نشده است. 

می باشد که درصد هوش   %75و هوش عملی    %0و هوش خالق    %5/37میزان درصد در این درس در هوش تحلیلی    -12درس  

 ت اصالً توجه نشده است. عملی بسیار باالست اما به خالفی

متی باشتد کته بته حتس کنجکتاوی  %66/66و هوش عملی  %33/33الق و هوش خ %0در این درس هوش تحلیلی   -13درس  

 کودک اصالً توجه نشده و به هوش خالق کمتر توجه شده است. 

متی   %28/14وش عملتی  و هت  %28/14و هوش خالق    %1/57با توجه به میزان درصد با اطالعاتی در هوش تحلیلی    -14درس  

 می باشد.    باشد که درصد فراوانی خالقیت و انجام دادن پایین

 

 نتیجه گیری:

جامعه مطلوب باید توانایی بالقوه ی کودکان را شناسایی کرده و تا حد امکان شرایطی را به وجود آورد که تحت راهنمایی معلتگ 

انایی هایش را پرورش دهتد. در اهتداف کتتب علتوم دوره ی ابتتدایی و محیط و ابزار آموزشی بتواند استعدادها، ظرفیت ها، و تو

تفکر، توانایی ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی بتا زنتدگی واقعتی و بته عبتارتی   ،شده است که توجه به، رویکرد تلفیقی  اشاره

فردی برای استتفاده کامتل از کسب علگ سودمند باعث می شود تا انسان هایی مسئولیت پذیر متفکر و خالق پرورش یابند. هر  

باشد بلکه باید توانایی انجام کاری را در ارتباط با ایده ها نیتز داشتته باشتد. یعنتی هوش خود نباید فقط ایده های خوبی داشته 

 (. 1390بتواند فکر را به عمل تبدیل کند )استرنبرگ، گریگورنکو، 

( همسو می باشد که نشان می دهد آمتوزش هتوش موفتق کته مبتنتی بتر 1392تحقیق حاضر همچنین یا تحقیقات سلالمی )

خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأریر مثبتت ،خالق  و عملی است می تواند بر تفکر انتقادیپرورش تفکر تحلیل،  

( غیرهمسو می باشد. مدارس متا نیازمنتد آن 2013از بنگ    به نقل  2009داشته باشد. اما با تحقیق انجام شده توسط )آردست  

ه قرار بدهند آن هایی که از آن ها بهره بردند موفق تر خواهند بود هستند تا هر سه متغیر ره به طور گسترده با هگ مورد استفاد
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گیری حافظه ای است و آموزشتی ( آموزش سنتی بیش از همه آموزش برای یاد152، ص 2003طبق نظریه تعاد  )استرنبرگ، 

 در جهت پرورشی باید از این سه متغیر در امر یادگیری دانش آموزان استفاده کند.  

 ان ضریب و درصد فراوانی و تحقیق و پژوهش انجام شده پیشنهاد می شود که:با توجه به میز

 رش مغزی تشویق کند.  معلگ در امر تدریس به جنبه های مثبت دانش آموزان توجه کند و آنان را به با •

 برای دانش آموزن مناب  تحقیقاتی جهت جست و جو و کنجکاو کردن فراهگ کند.   •

ر کالس ایجاد کند تا دانش آموز از هتوش ختالق ختود بیشتتر استتفاده کنتد و چیزهتای جو معمارگونه و مسائل مبهگ د •

 جدیدی کشف کند.  

 ند به مرحله ی عمل برسانند.  چیزهای که دانش آموزان آموزش می بینندو یا کشف می کن •

 به عالیق درونی کودک و با شناسائی به موق  توجه شود. •

 تخیالت کودک بیهوده شمرده نشود. •

 ش آموزان ایجاد رقابت کنند.  بین دان •

 از گذاشتن قوانین خشک و خسته کننده در کالس خودداری شود.  •

درسی است در زمانی که کتتاب هتا در مرحلته ی آزمایشتی پیشنهاد می شود پژوهش هایی که در زمینه ی تحلیل کتاب های 

گردد و بعد در کشور توزی  و به آن عمل کنند. بته   قرار دارند انجام گرفته تا با تکیه بر نتایج پژوهش ها مشکالت کتاب برطرف

استت انتظتار متی رود دلیل اینکه بیشترین توجه به مولفه های انجام دادن و تحلیل کردن در کسب علوم ابتدایی دوره ی دوم  

در آن هتا برنامته  معلمان نیز به دلیل نقش مهگ و کلیدی که دارند راهکارهایی را به کار ببرند که برای توجه به ایتن مولفته هتا

 ریزی شده باشد.  
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