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 چکيده
پژوُف صاضؼ ةَ ىٍظّر ةؼرؿی ىیؽان جّزَ ةَ ُّش ُای چٍغگاٌَ گاردٌؼ در ىضحّای 

کحاب ُای ىعانػات ازحياغی دوره ی اةحغائی اٌسام قغه اؿث.. گؼدآوری اظالغات ةَ 

مّرت چک نیـث و از ظؼیق کغ گػاری ةا ةؼرؿی ىلاالت و پژوُف کحاةِای ىؼجتط ةا 

رؿی و زيع آوری ىحً و جناویؼ کحاب درؿی مّرت گؼفحَ اؿث. در ایً پژوُف کحاب د

ةَ روش جّمیفی جضهیهی جيام ىحً، جناویؼ و جيؼیٍِا ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث کَ از ةیً 

ةار جکؼار و درمغ  6421ىّنفَ ُای ذکؼ قغه ىّنفَ ُّش ىکاٌی در جياىی زىیٍَ ُا ةا 

ّؿیلایی ةا ؿَ ةار جکؼار و درمغ فؼاواٌی ةیكحؼیً و ىّنفَ ُّش ى37.46فؼاواٌی

کيحؼیً ىلغار را دارد..جسؽیَ و جضهیم کحاب از ٌظؼ آىّزقی و غهيی زِث ارائَ 9...

 کاؿحی ُا و ةیان ویژگی ُای ىعهّةی کحاةِای درؿی اٌسام قغه اؿث.
جضهیم ىضحّا، ىعانػات ازحياغی، ُّش ُای چٍغ گاٌَ :واشگاى کليدي
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 هقدهه

ٌظام آىّزقی ایؼان  یکی از ىِو جؼیً ىٍاةع یادگیؼی ةَ قيار ىی آیغ.وزّد ٌظام آىّزقی ىحيؼکؽ ىّزب قغ کَ کحاب درؿی در 

کحاب درؿی ىضّر فػانیث آىّزقی ةؼای ُيَ  داٌف آىّزان در ىٍاظق گٌّاگّن و صحی کّدکان ةا جّاٌایی ُای ىعحهف ةاقغ کَ چٍیً رویَ 

صال ةا جّزَ ةَ  ایً کَ  کحاب درؿی اُيیث زیادی در ٌظام .اٌی را در کكّر ایساد کؼده اؿث ای زغا از ةؼظی ىؽایای آن، ىكکالت فؼاو

کارایی و ىٍاؿب ةّدن آن ةؼاةؼ ةا ىعهّب ةّدن ٌظام آىّزقی و ٌاکارآىغی آن ىـاوی ةا غغم کارایی و ضػف ٌظام ,آىّزقی کكّر دارد

ؿاظحً آن ةا جّاٌایی ُای ذٍُی داٌف آىّزان و ىعهّب ؿاظحً کحاب  آىّزقی اؿث. از ایً زِث جّزَ ةَ کحاب ُای درؿی و ُياٍُگ

 [.6] ُای درؿی از صـاؿیث زیادی ةؼظّردار اؿث

جؼیً و ىِيحؼیً ىٍتع یـادگیؼی در ٌظاىِای آىّزقی  کحاةِای درؿی ىٍتع ةـیار ظّةی ةؼای اٌحلـال ىفـاُیو ةؼٌاىَ درؿی و امهی

 .]4[قٌّغ ىضـّب ىی
ُـای درؿـی از اُيیـث ةـیاری ةؼظّردارٌغ و جلؼیتاً غّاىم آىّزقی ةـؼ اؿـاس ىضحّای آن  ىحيؼکؽ کحابدر ٌظاىِای آىّزش  

ُـای آىّزش دارٌغ کاٌّن جّزَ ةـیاری از  ىكـی قّد. کحب درؿی ةَ ظـاظؼ اُيیث زیادی کَ در جػیـیً ىضحـّا و ظـط جػییً و ازؼا ىی

ةهکَ در  و روقـٍی ٌتـّده ظـام آىّزقـی ُيیكـَ جغییؼ کحاب ةؼ اؿاس اُغاف ىكعلةاقغ. در ٌ دؿث اٌـغرکاران آىّزش و پؼورش ىی

آن واداقحَ اؿث کَ ةؼای َ ن را ةىـئّال ,ُيیً اىؼ.پاؿط ةَ پیكٍِادُا و ٌظؼات ىػهيـیً و ىؼةیـان آىّزش ةعكی از کحاب ةّده اؿث 

ُای فـؼاوان ایـً کـار را  ُا و ةّدزَ ؼورش ٌیؽ ةا مؼف ُؽیٍَجغییؼ کـم ىضحـّای کحـب درؿی دؿث ةَ کار قّد و وزارت آىـّزش و پـ

کحـب درؿـی ةعنّص در دوران کهیغی اةحغایی دكیـق و ىّقـکافاٌَ اٌحعاب و جغویً قٌّغ جا ةحّاٌٍغ  یزم اؿـث ىضحّادُـغ. ال اٌسام ىـی

ُای رواٌكٍاؿـی ازحيـاغی و قعنـیث، رقغ  لان رقحَایً گٌَّ ىِارجِـا را در کّدکان پؼورش دٍُغ. چؼا کَ ةَ اغحلـاد ةــیاری از ىضل

ةَ ٍُسار و رقغ کـّدك، قـٍاظث، غهـو غنـب قٍاؿی، آؿیب قٍاؿی رواٌی، روان قٍاؿـی آىـّزش و پؼورش و روان قٍاؿی ىغرؿَ، 

 [3]جّاٌایی افؼاد در جٍظـیو ُیسان ةَ ىضیط جضنیهی ظاص آٌِـا ارجتـاط دارد .

ایی صـاس چـّن دورة اةحغایی از اُيیث  ّم جأدیؼگػار ةؼ ظؼاصـی و جأنیف کحب درؿی ةعنّص در دورهی اةػاد و غه جّزَ ةَ ُيَ

جکٍّنــّژی  {,آىــّزان ُای ُیساٌی و غّاظف و اصـاؿــات داٌــف جّزَ ةَ صّزه}ظامی ةؼظّردار اؿث. غهـّىی ىاٌٍغ رواٌكٍاؿی 

ػاد گٌّـاگّن آن در جأنیف کحاب درؿی جأدیؼ و دظانث ىـحلیو دارٌغ، در فؼایٍغ ریؽی درؿی و اىّری ىاٌٍغ ٍُؼ در اة آىّزقــی، ةؼٌاىَ

جّزِی ةَ آٌِا کاؿحی و ٌلل  ُـای ىـّرد ٌیاز و ةی فلغان ُؼ کغام از جعنل ظؼاصی و جأنیف از ىحعننان ایً صـّزُِـا ةایغ ةِؼه زـث،

 [2]د.گػار در ىحً کحـاب ةاكی ىی

ٌظام ُای آىّزقی ؿٍغ ىکحّب و ىغوّن جػهیو و جؼةیث ىضـّب ىی قّد کَ فػانیث ُا و  در صلیلث کحاب درؿی یا ىضحّا در

جسارب یادگیؼٌغگان ةؼ ىضّر آن ؿازىان دُی ىی قّد. ةٍاةؼایً ىضحّای ىعهّب کحا ب ُای درؿی ىی جّاٌغ داٌف آىّزان را ةَ چانف 

 [5]ُای غنؼ زغیغ اٌـان ُا ةاقغفکؼی وادارد و از زيّد فکؼی و ذٍُی رُا ؿازد و پاؿعگّی ٌیازىٍغی 

جضهیم کحاب ُای درؿی ةَ دؿث اٌغرکاران و ىّنفیً کحاب ُای درؿی کيک ىی کٍغ جا در ٍُگام جغویً،گؽیٍف و جسغیغٌظؼ در 

یکی از اٌّاع جضهیم، جضهیم ىضحّاؿث. جضهیم ىضحّا یک روش پژوُكی ىٍظو  کحاب ُای درؿی جنيیيات ىػلّل جؼی را اجعاذ ٌيایٍغ.

 [1]ىلایـَ پیام ُا و ؿاظحار ىضحّا ةا اُغاف ةؼٌاىَ درؿی اؿث.و ىحّن ةؼٌاىَ درؿی و یا  ُا ای جّمیف غیٍی و کيی ىضحّای کحاب ةؼ

گـحؼش داٌف ةكؼی درةاره ىاُیث و چگٌّگی یادگیؼی و رقغ ىغؽ در ؿانِای اظیؼ ةـیاری از پژوُكگؼان صّزه ةؼٌاىَ درؿی را 

کَ ُؼچَ ةیكحؼ و ىؤدؼجؼ از ایً داٌف ارزقيٍغ در زِث ةِتّد یادگیؼی و آىّزش ةِؼه گیؼٌغ. ٌگاُی ةَ  ةیف از پیف جؼغیب ٌيّده اؿث

ُای آىّزقی ىٍعتق  دُغ کَ آگاُی از ىاُیث و چگٌّگی یادگیؼی ىغؽ، ظؼاصی ةؼٌاىَ ؿیؼ جضّل راةعَ ةیً غهّم اغناب و جؼةیث ٌكان ىی

ُای ىِو و اؿاؿی ةـیاری از غنب قٍاؿان و ىؼةیان ةؽرگ ةّده اؿث. در واكع  از دغغغَ ةا ٌضّه یادگیؼی ىغؽ داٌف آىّزان ُيّاره یکی

جّان گفث کَ در ُؼ غنؼی، ةـحَ ةَ ؿعش داٌف ةكؼی از کارکؼد ىغؽ و چگٌّگی یادگیؼی آن، جفکؼ و ؿیاؿث جؼةیحی ٌیؽ جضث جأدیؼ  ىی

َ ىتاٌی غنب قٍاظحی ةؼٌاىَ درؿی، ةؼ ایً ةاورٌغ کَ یادگیؼی فؼایٍغی كؼارگؼفحَ اؿث. ظؼفغاران انگّی ظؼاصی ؿازگار ةا ىغؽ ةا اجکا ة

گیؼد کَ ىّاد و جسارب یادگیؼی، ىٍعتق ةا ٌیازُا،  دُغ و ىغؽ آٌان ٍُگاىی ةَ ةِحؼیً مّرت یاد ىی اؿث کَ در ىغؽ داٌف آىّزان رخ ىی

 [7]یلكان ظؼاصی قّد ُا و غال جّاٌيٍغی

ُای فؼدی ةـیار ىّرد جأکیغ و جّزَ  رقغ ُيَ زاٌتَ اٌـان اؿث، در غنؼ صاضؼ ىتضخ جفاوت ازآٌسا کَ آىّزش وپؼورش ةَ دٌتال

ىحعننان آىّزش وپؼورش ةّده اؿث. آن ُا راُتؼدُایی ةَ ىٍظّر رویارویی ةا ایً جفاوجِا ارائَ ٌيّده اٌغ کَ از ایً ىیان غيهی جؼیً 

ایً جفاوت ُاؿث جا ةِحؼیً ٌحیسَ صامم گؼدد. در كؼن صاضؼ دو ٌظؼیَ ىِو ةَ راُتؼد، ظؼاصی و ةؼٌاىَ ریؽی آىّزش و یادگیؼی ةؼ اؿاس 

 ةٍغی ىی کٍغ. اونیً ٌظؼیَ، ؿتک ُا دؿحَ ُای یادگیؼی را ةؼ اؿاس ایً جفاوت ىٍظّر جّضیش جفاوجِای فؼدی ةَ وزّد آىغه کَ ىضیط

 [8]ةاقغ  ُای چٍغگاٌَ ىی ُای یادگیؼی اؿث و دوىیً ٌظؼیَ، ُّش
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کحاب درؿی را ىی ٌگارد از ُيان اةحغا ىعاظب جػؼیف قغه ای در ذًُ  دارد و جالش ىی کٍغ جا ىضحّای ٌّقحَ ظّد را ىّنفی کَ 

کحاب درؿی در ایً اؿث  رود.اُيیثكغر ایً جٍاؿب ةِحؼ و ةیكحؼ ةؼكؼار قّد ارزش و اُيیث ىضحّا ةاالجؼ ىی  ُؼ ٌيایغ.ىحٍاؿب ةا ىعاظب 

از ىػیارُا،جّزَ ةَ وزّد  ةّد.یکیکَ ةَ كنغ جػهیو و جؼةیث گؼوُی ظاص ظؼاصی ىی قّد،ةٍاةؼایً در جانیف آن ةایغ ةَ ىػیارُا ىحػِغ 

هیث ُا و جّاٌایی ُای ىحفاوجی در زىیٍَ ىلّالت ُّقی جفاوت ُای فؼدی ىیان ىعاظتان یا ُيان فؼاگیؼان اؿث .فؼاگیؼان از كاة

ةؼظّردارٌغ،ةَ دنیم وزّد ُيیً جفاوت ُای فؼدی ىیان فؼاگیؼان،ىّنفیً ىی ةایـث صّزه ی وؿیػی از قیّه ُای جغویً کحب آىّزقی را 

را جِیَ و جغویً کحب درؿی کَ ةَ امم جفاوت ُای فؼدی جّزَ الزم ,غریؾ ازروش ُای ُغفيٍغ ج گیؼٌغ.یکیدر ىّرد فؼاگیؼان ظّد ةکار 

 [9]گاٌَ اؿث.غروش ىتحٍی ةؼُّش ُای چٍ,دارد 

در اوایم كؼن ةیـحو ٌـتث داده  Charles Spearman)اونیً جالش ُای جئّری ةؼای جّمیف ىفِّم ُّش ةَ چارنؽ اؿپیؼىً )

اؿپیؼىً درکار ظّد از جکٍیک آىاری جضهیم غاىم اؿحفاده کؼد جا جّاٌایی ُای ىعحهف  [10].ةـط دادرا) g model)قّد کَ ىغل زی ىی

کؼد جا جّاٌایی آکادىیک  آىّزان کار ىی رواٌكٍاس فؼاٌـّی آنفؼد ةیٍَ کَ ةؼ روی داٌف1906و رواةط آٌِارا ةا ُو ةـٍسغ. ؿپؾ در ؿال  ،

 Standard-Binet))غه ایً جـث ةَ غٍّان جـث اؿحاٌغارد ُّش ةیٍَ ( را ارائَ کؼد. درچٍغ دُغ آیIQٍآٌِا را ةـٍسغ جـث ىكِّر  

IQ[11]درآىؼیکا ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفث. 

گاردٌؼ ىفِّم ُّش کَ درزةان و ىٍعق ریكَ داقث را ىحضّل کؼد. او ىػحلغ 1983در ؿال  Frames of Mindةا اٌحكار کحاب  

ةٍغی ىیکٍغ  و غٍّان کؼد کَ ُّش ُای چٍغگاٌَ ىفِّم ؿٍحی ُّش را زيع اٌغازه گیؼی قّدIQةّد کَ ُّش ٌيیحّاٌغ جّؿط جـث 

جّاٌغ ىـائهی را صم کٍغ کَ در یک ىضیط فؼٍُگی ارزقيٍغ  گیؼد کَ ىی او ُّش را ةَ غٍّان یک جّاٌایی ةیّفیؽیّنّژیکی درٌظؼ ىی.[12]

زٍتكی، ىیان فؼدی و -فضایی، ىّؿیلایی، اٌغاىی-، دیغاریریاضیاجی-زةاٌی، ىٍعلی-ىیدر اةحغا او ُفث ٌّع ُّش ةَ ٌام ُای کال ُـحٍغ.

. ىػحلغ اؿث کَ جيام افؼاد ُؼُكث ٌّع ُّش را دارٌغ کَ ةَ روش [64]ظتیػث گؼا را ةَ آن اضافَ کؼد درون فؼدی را ارائَ کؼد و ةػغا ُّش

یاةٍغ. ظتق  جّاٌغ جّؿط آىّزش جّؿػَ ىی قٌّغ. ُؼ فؼدُّش ُای كّی و ُّش ُای رقغٌیافحَ ای دارد کَ ُای ىعحهف ةا ُو جؼکیب ىی

جّاٌٍغ ةا جّزَ ةَ ارزش ُا وىّكػیث ُای ىّزّد در یک فؼٍُگ ظاص و جنيیيات فؼدی کَ  جّاٌایی ُای فؼدی ىی [11]ٌظؼ گاردٌؼ (،

 قّد فػال قٌّغ. جّؿط اقعاص یاظاٌّاده آٌِا گؼفحَ ىی

و ٌكاٌَ ُایی از رقحَ  غالیوُّش اٌـاٌی اکحفا ٌکؼد و و  ؼای آزىّدنف دیگؼ ىضللان گاردٌؼ مؼفا ةَ دیغگاه روان ؿٍسی ةةؼظال

كؼار داد. او ُكث ىػیار را ةؼای  صظَرواٌكٍاؿی، زیـث قٍاؿی جکاىهی، رواٌكاٌـی رقغ، و روان ؿٍسی را ىّرد ىال ُای ىعحهف ىاٌٍغ

 ُّش در ٌظؼ گؼفث:

 ىغؽی جسؽیَ ةانلّه ةّؿیهَ آؿیب .6

 ىهیجاریط جکاىهی و ىػلّنیث جکا .4

 ُـحَ كاةم قٍاؿایی یا ىسيّغَ غيهیات ُا .3

 كاةهیث کغ گؽاری دریک ؿیـحو ٌيادیً .2

 جاریط ىسؽای رقغ و ىسيّغَ كاةهحػؼیف غيهکؼد جعننی  .5

 وزّد افؼاد اؿحذٍایی .1

 صيایث جکانیف رواٌكٍاظحی و .7

  [12]صيایث از ؿّی ٌحایر رواٌـٍسی .8

 قفاُی)ىذال از ؿّی داؿحاٌگّ،ظعیب یا ؿیاؿحيغار(یا ةَ  :یػٍی جّاٌایی ةَ کارگیؼی درؿث نغات،ةَ مّرت6ُّش زةاٌی

مّرت ٌّقحاری )ىذال از ؿّی قاغؼ،ٌيایكٍاىَ ٌّیؾ،ویؼاؿحار یا روزٌاىَ ٌگار(.ایً ُّش ،جّاٌایی ةَ کارگیؼی ىاُؼاٌَ ی ٌضّ )ؿاظحار 

از ایً  قّد.ةؼظیزةان(را قاىم ىی زةان(،آواقٍاؿی)مغاُای زةان(،ىػٍاقٍاظحی)ىػٍای زةان( و زٍتَ ُای غيهی)کارةؼدُای غيهی 

کارةؼدُا غتارجٍغ از:ىػاٌی و ةیان)ةَ کارگیؼی زةان ةؼای ىحلاغغ کؼدن دیگؼان جا قیّه ی ظامی را در غيهکؼدُای ظّد ةَ کار 

یؼی زةان ةؼای آگاُی ةعكیغن( و فؼازةان)ةَ گیؼٌغ(،فً یادیاری)اؿحفاده از زةان ةؼای ةَ ظاظؼ آوردن اظالغات(،جّضیضات)ةَ کارگ

 [62]کارگیؼی زةان ةؼای مضتث کؼدن از ظّد زةان(.

  یػٍی جّاٌایی اؿحفاده درؿث از اغغاد و اركام )ىذال از ؿّی ریاضی دان،صـاةغار ىانیاجی یا 4ریاضی_ُّش ىٍعلی:

ؽٌاىَ ٌّیؾ کاىپیّجؼ یا کارقٍاس ىٍعق(.ایً کارقٍاس آىار( و ةیان اؿحغالالت ىٍعلی و درؿث )ىذال از ؿّی داٌكيٍغ،ة
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ُای ىعحهفی کَ در ایً  اؿث.روشُّش،ىـحهؽم قٍاؿایی انگُّا و رواةط ىٍعلی ،گؽاره ُا و كضایا،جّاةع و دیگؼ اىّر اٌحؽاغی ىؼةّط 

 [62]یو،ىضاؿتَ،آزىّن و فؼضیَ.ىلّنَ ُّش کارةؼد دارٌغ،غتارجٍغ از :ظتلَ ةٍغی،رده ةٍغی،اؿحٍتاط،جػي

 ةنؼی )ىذال از ؿّی قکارچی،دیغه ور و راٍُيا(و ایساد _:یػٍی جّاٌایی درك درؿث زِان ةَ مّرت ىکاٌی 3ُّش ىکاٌی

جغییؼ در ایً ادراك)ىذال از ؿّی ظؼاح داظهی، ىػيار،ٌلاش یا ىعحؼع(.ایً ُّش،ىـحهؽم قٍاؿایی رٌگ،ظط،قکم،فؼم،فضا و راةعَ 

ةَ كاةهیث  قّد.ُيچٍیًةنؼی را قاىم ىی _ىیان ایً غّاىم وزّد دارد و جّاٌایی جسـو و ةازٌيایی گؼافیکی افکار ىکاٌیای اؿث کَ 

:یػٍی ىِارت در ةَ کارگیؼی کم ةغن ةؼای ةیان افکار و اصـاؿات)ةؼای ىذال از ؿّی ٍُؼپیكَ 2زـياٌی_فؼد ةؼای ُّش صؼکحی 

 حّىیو،ورزقکار و ؿِّنث در ةَ کارگیؼی دؿث ُاةؼای ایساد یا جغییؼ اقیا ىذال از ؿّی مٍػحگؼ،ىسـيَ ؿاز،ىکاٌیک و زؼاح(.پاٌ

  ایً ُّش ىِارت ُای فیؽیکی ظاص از كتیم جػادل،ُياٍُگی،چاالکی،كغرت،اٌػعاف پػیؼی،ؿؼغث و ُيچٍیً كاةهیث ُای

 [62]نيـی را قاىم ىی قّد.

 جّاٌایی درك)ىذال از ؿّی آٍُگـاز(،جكعیل)ىذال از ؿّی ىٍحلغ ىّؿیلی(،جتغیم)ةَ غٍّان  :یػٍی5ُّش ىّؿیلایی

ُّش،ىـحهؽم قٍاؿایی ریحو ،ارجفاع یا ىهّدی و ظٍیً یا رٌگ ىایَ ی یک  ىّؿیلایی.ایًآٍُگـاز( و ازؼا)ةَ غٍّان ٌّازٌغه(ی اقکال 

دروٌی(یا درك ىػيّنی یا ٌؽونی _ٌؽونی)ةؼوٌی_ىی جّاٌغ درکی اؿحػاری یا مػّدی اؿث.فؼدكعػَ ىّؿیلی 

 [62]جکٍیکی(یا ُؼ دو را از ىّؿیلی داقحَ ةاقغ._مػّدی)جضهیهی_

 ُّش، ىـحهؽم  دیگؼان.ایً:یػٍی جّاٌایی درك و جيایؽ صاالت روصی،ىلامغ،اٌگیؽه ُا و اصـاؿات 1ُّش ىیان فؼدی

قٍاؿایی صاالت چِؼه،مغاُا،ایيا و اقارات،جّاٌایی جكعیل اٌّاع ىعحهف ٌكاٌَ ُای ةیً فؼدی و جّاٌایی پاؿط گّیی مضیش ةَ ایً 

 [62].ٌكاٌَ ُا ةا روش غيهی اؿث.)ىاٌٍغ جضث جادیؼ كؼاردادن گؼوُی از ىؼدم ةؼای پیؼوی از یک انگّی غيهکؼدی ظاص(

 :ُّش،ىـحهؽم داقحً جنّیؼ روقٍی از  آن.ایًیػٍی قٍاظث ظّد و جّاٌایی غيهکؼد ىٍاؿب ةؼاؿاس 7ُّش درون فؼدی

جيایالت،كغرت ظّیكحً داری،اٌضتاط ُا،ظهق و ظّ، دروٌی،ىلامغ،.اٌگیؽهجّاٌایی ُا و ىضغودیث ُای فؼدی ،آگاُی از صاالت 

 [62]فؼدی،ادراك و غؽت ٌفؾ اؿث.

 :ىّرد  فؼدی.ایًو ىضیط _گیاُان و زاٌّران_یػٍی ىِارت در قٍاظث و ظتلَ ةٍغی گٌَّ ُای ىعحهف8ُّش ظتیػث گؼا

و کّه ُا( و جّاٌایی جكعیل و جيییؽاقکال غیؼزٌغه ،ىاٌٍغ ُيچٍیً جّاٌایی قٍاؿایی دیگؼ پغیغه ُای ظتیػی)ىاٌٍغ جكکیم اةؼُا 

 [62]ىاقیً ُا، کفف ُای ورزقی و پّقف ؿی دی ُا)در ىّرد کـاٌی کَ در قِؼ زٌغگی ىی کٍٍغ(را قاىم ىی قّد.

زىاٌی جّاٌغ ؿعّح ُّقی ظّد را ةِتّد ةعكغ جا  ُؼقعل ىی.[15]ایَ ای ةؼٌظؼیَ ُای کذؼت گؼا درىّرد ذًُ قغ پایً ٌظؼیَ 

 [13]از آىّزش کافی ةؼظّردار ةاقغ  کَ

 

ٌی ىحفاوت در اٌـان ُای غلال گیؼد کَ در آن اغحلاد ةَ وزّدجّاٌيٍغی ُای چٍغگاٌَ گاردٌؼ از ىتاٌی ؿؼچكيَ ىی ی ُّش ٌظؼیَ

ٌؼ ىّرد جأکیغ كؼار ٌگؼفحَ کَ وزّد ُّقِای چٍغگاٌَ جٍِا در ٌظؼیَ گارد جّان ةَ ایً ٌکحَ پی ةؼد ُی ىٍاةع ىی اؿث. در واكع ةا ىعانع

 ُای چٍغگاٌَ اكغام کؼده ُّش ُای ىكاةَ ُای آىّزقی ةؼاؿاس جکٍیک ةَ ایساد ٌظام {ىاریاىٌّحَ ؿّری و زان دیّیی}اؿث: ةؼای ىذال

حياع و س درس ةَ غٍّان ىغل کّچکی از یک ازةَ کال جّان ةَ صؼوف نيـی ىٌّحَ ؿّری ورویکؼد دیّیی ُا ىی اٌغ. از زيهَ ایً جکٍیک

چٍغگاٌَ اؿحّارٌغ اىا  ُای ُای ُّش ی ٌظام ُای آىّزقی رایر ٌیؽ اؿاؿاً ةؼپایَ غات ُّقيٍغىؼةّظَ اقاره کؼد. ةـیاری از ىغلؿایؼ اظال

 [14]کٍٍغ  صات ىحفاوجی اؿحفاده ىیاز امعال

 

 هروري تر پصوهش هاي صورت گرفته
کَ ىحنغیان جػهیو و جؼةیـث را ةـا  ّش چٍغگاٌَ پارادایيی اؿثکٍغ کَ ٌظؼیَ ُ پژوُف ظّد اقاره ىیدر(  6388ىِؼىضيغی )

 [16].افلی زغیغی از رؿانث ُا و ىأىّریث ُا و درٌحیسَ ةؼٌاىَ ُا وؿیاؿث ُای ازؼایی روةَ رو ىی ؿازد
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ؿاس جضهیم ىضحّای کحاةؽیـث قٍاؿی پایَ دوم ىحّؿعَ ةؼ ا»پژوُف ظّد جضث غٍّان در(  6396یّؿفی كناب ؿؼایی وظؽایی )

ریاضی -ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغکَ در کحاب زیـث قٍاؿی پایَ دوم ىحّؿعَ، ةیكحؼ ةؼ ُّش ىٍعلی« جئّری ُّش ُای چٍغگاٌَ گاردٌؼ

 [17].جيؼکؽ قغه و ةَ ؿایؼزٍتَ ُای ُّش یا جّزَ ٌكغه و یا ةـیار کو ىّردجّزَ كؼارگؼفحَ اؿث

چِارم اةحغایی ةؼ اؿاس ُّش ُای  یم ىضحّای کحاب غهّم جسؼةیجضه»( کَ ةَ 6394ٌحایر پژوُف کكاورز نكکٍاری و كاضی ) 

اةحغایی ةیكحؼیً جّزَ ةَ ُّش ُای زةاٌی و ؿپؾ ظتیػث گؼایی اؿث و ةَ  ىتادرت ٌيّدٌغ ٌكان داد کَ در کحاب غهّم چِارم« چٍغگاٌَ

 [18]. ٌیؽ جا صغودی ةیكحؼ از دیگؼ ُّش ُا جّزَ قغه اؿثریاضی –ُّش ىٍعلی 

 ةَ اؿث، ىؤدؼ ةـیار یادگیؼی درارجلای چٍغگاٌَ ُّش ُای ٌظؼیَ ةؼ ىتحٍی ( آىّزش6393) انهِی فؼج و ةغیػی فپژوُ ةؼاؿاس

 [19]داقحَ ةاقغ. ىعاةلث فؼاگیؼان ُّش ٌّع ةا آىّزش ایً اگؼ ویژه

ىِارجِای ازحياغی ةا  ُای جػهیيات ازحيـاغی دوره اةحـغایی ةـؼ اؿـاس کحاب جضهیم ىضحـّای پژوُكی ةا غٍّان (,6388)دُلاٌی 

در کحاب ُای جػهیيات ازحياغی  ُای ازحياغی ىِارت اٌسام داده اؿث؛ کَ اغو ٌحایر آن غتارجٍغ از:  ىیـؽان جّزـَ ةـَ دیـغگاه آىّزگـاران

ؼ از کحاب پایَ ُای ىِارجِـای ازحيـاغی درکحاب پایَ ؿّم ةیكح ؿـط و ىحّؿـط ةـَ پـاییً اؿـث. جػغاد و درمغ ىلّنَىسيّغا در صغ ىحّ

 [20].ةاقغ پایَ چِارم ةیكحؼ از کحاب پایَ پٍسو ىی چِـارم و در کحـاب

 کَ اؿث آن ىؤیغ ٌحایر صامم . اؿث داده كؼار ةؼرؿی ىّرد را ازحياغی کیفیث رواةط ةؼ ُیساٌی ُّش جأدیؼ ،( 6382 ) ةكارت

 ةیً قعنی ىكکالت زٌغگی از رضایث و ُیساٌی، ياغی،ةِؽیـحیازح ؿازش دیگؼان، ةا ُيغنی جّان رواٌی، جلّیث ؿالىث ةا ُیساٌی ُّش

 [21]. ؿازد ىی فؼاُو ازحياغی را رواةط ةِتّد زىیٍَ و ىی دُغ کاُف را

 .پؼداظحَ اٌغ ؿالىث روان ةؼ ُیساٌی ُّش ىؤنفَ ُای آىّزش جأدیؼ ةَ ةؼرؿی ،( 6383 ) آةادی قفیع و دالور اصغی، اؿياغیهی،

 ىؤنفَ ُای در را ةیياری غالئو و ةّه ىّدؼ ؿالىث روان افؽایف در ُیساٌی ُّش ىؤنفَ ُای کَ آىّزش داد ٌكان جضلیق یافحَ ُای جضهیم

 در ةِحؼی ةِؼه کَ فؼد ةعّری ىی قّد رواٌی ؿالىث ارجلای ؿتب ُّش ُیساٌی ُای ىؤنفَ آىّزش نػا .اؿث داده کاُف ؿالىث روان

 [22]آورد. ىی دؿث ةَ تىكکال ةا درىلاةهَ ىّفلیث از قعنی گؽارش ُای

ةؼ ٌظؼیة گاردٌؼ، ظّد کارآىغی غيّىی را در  ةیاٌگؼ آن اؿث کَ آىّزش ىتحٍی(.639)ُای جضلیق پّردٌساٌی و غتاری ةٍاب  افحَی

 [23]غ.دُ آىّزان ٌاقٍّای ٍُؼؿحاٌی افؽایف ىی داٌف

کَ از ظؼیق روش جغریؾ ىتحٍی ةؼ  آىـّزاٌیدُغ کَ داٌف  ،ٌحایر ٌكان ىی(.639)در پژوُف اٌسام قغه جّؿط غتغی و ُيکاران

اٌغ، پیكؼفث  آىّزاٌی کَ ةا روش ؿٍحی آىّزش دیغه قٍاظحی، ٌـتث ةَ داٌف اٌغ در کهیة ؿـعّح ُای چٍغگاٌَ آىّزش دیغه ٌظؼیة ُّش

 [24]ٌغ.ا در درس غهّم داقحَ جضنیهی ةیكـحؼی

 ی چٍغگاٌَ در داٌفاُ آىّزش ریاضی ىٍعتق ةؼ ٌظؼیة ُّش کَ ةَ ةؼرؿی جأدیؼ روش(8..4)س و ُيکاران ایر پژوُف داگالٌح

ىٍعتق  دُغ کَ ىیاٌگیً ٌيؼات آزىّن ریاضـی گـؼوه ىـّرد جـغریؾ ةـا روش اٌغ ٌیؽ ٌكان ىی پؼداظحَ آىّزان دظحؼ و پــؼ پایـة ُكـحو

 [25].جؼ اؿثةاال ىـحلیو داری از گؼوه ىّرد جغریؾ ةـا روش آىـّزش ظّر ىػٍی ُای چٍغگاٌَ، ةَ ةؼ ٌظؼیة ُّش

ُا، داٌكسّیاٌی کَ ةَ روش ىتحٍی ةؼ ٌظؼیة گـاردٌؼ ةـؼ  ( ٌحایر ٌكان داد کَ در جغریؾ ٌظؼیة رٌگ9..4ر پژوُف زی و نیً )د

 جؼی ٌـتث ةَ داٌكسّیان آىّزش دیـغه ةـَداری یادگیؼی ةاال ىٍعتق ةؼ ُؼ ُّش، ةَ ظّر ىػٍی اٌـغ در روش یـادگیؼی آىـّزش دیـغه

 [26]اٌـغ. ی داقحَروش ؿٍح

 یادؿپاری ىیؽان چٍغگاٌَ (ةؼ ُّش ُای ٌظؼیة ةاغٍّان جادیؼؿتک ُای آىّزقی )ٌاقی از ،(4.66) ُيکاران و3 اؿيیث پژوُف در

داٌف  دیگؼ از آٌِاةیكحؼ در غانب ُّش ةؼ ىٍعتق جغریؾ ؿتک در داٌف آىّزان یادؿپاری کَ اؿث آن ىّضّع ,ٌحایر ةیاٌگؼ ةؼ جـهط و

 [27].ضػیف جؼٌغ ُّش آن در کَ اؿث آىّزاٌی

پؼؿكی کَ ایً پژوُف در جالش ةَ پاؿعگّیی ةَ آن ىی ةاقغ غتارت اؿث از: ىیؽان جّزَ ةَ ُّش ُای چٍغ گاٌَ در اُغاف 

 ىنّب دروس ىعانػات ازحياغی دوره ی اةحغایی چگٌَّ اؿث؟ 

 

 روش پصوهش

جّمیفی زِث ىكعل ٌيّدن ىّنفَ ُای ُّش ُای چٍغگاٌَ و از روش پژوُف  جّمیفی و از ٌّع جضهیم ىضحّا اؿث کَ از روش 

ازحياغی  اؿحفاده قغه اؿث.  در جضلیق جّمیفی ،در پی جّمیف  س ىعانػاتروش جضهیم ىضحّا ةَ ىٍظّر ةؼرؿی و جضهیم ىضحّای درو

ُا را ٌغاریو ،ةهکَ كنغ ٌكان دادن  غیٍی ،واكػی و ىٍظو ظنّمیات یک ىّضّع ُـحیو و كنغ ُیچ گٌَّ دظانث و یا اؿحٍحاج ذٍُی از داده

ازحياغی دوره اةحغایی)پایَ ُای  ىعانػاتپژوُف صاضؼ ایً اؿث کَ ةا جضهیم واصغ ُای گٌّاگّن کحب  ُغف.[28]وضػیث ىّزّد اؿث

 قّد.واصغىضحّای کحب ىّرد ٌظؼ،ؿٍسیغه  ؿّم،چِارم،پٍسو قكو(،ىیؽان کارةؼد ىّنفَ ُای ُّش ُای چٍغگاٌَ گاردٌؼ در قکم گیؼی

http://است.هدف/
http://شود.واحد/
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 ىضلقىعانب ُؼ پایَ جضنیهی در ؿَ كـيث ىحً,جناویؼ و جياریً  جضهیم قغه اؿث. اؿث.ُای جضهیم ةَ مّرت زيهَ در ٌظؼ گؼفحَ قغه 

یَ ُّش ُای چٍغگاٌَ گاردٌؼ،ةا جّزَ ةَ جػؼیف ُؼ یک از ُّش ُا و جسؽیَ ُؼ یک از آن ُا ةَ ٌكاٌگؼُای ةا ىعانػَ دكیق و ىّقکافاٌَ ٌظؼ

ُيَ ی واصغ ُای ىضحّا ىّزّد در ىحً،جناویؼ،ظّد آزىایی، ةیكحؼ ةغاٌیغ و  ؿپؾغيهی،چک نیـث ُّش ُای چٍغگاٌَ را جٍظیو ٌيّد 

 آىار از ُا داداه جضهیم و جسؽیَ ةؼای پژوُف ایً درازحياغی را در ظتلات ىكعل چک نیـث كؼار داد.  ىعانػاتفػانیث کم کحب 

در واكع ،پژوُكگؼ از نضاظ جكعیل ایٍکَ ُؼ یک از واصغ ُای ىضحّا در کغام قغ اؿحفاده( ٌيّدار و فؼاواٌی فؼاواٌی،درمغ زغول)جّمیفی

 ی کؼده اؿث جا جيام قؼایط غيهیاجی جضهیم ىضحّا را رغایث کٍغ.یک از ظتلَ ُّش ُا كؼار ىی گیؼٌغ،ؿػ
 

 جاهعه و نوونه ي آهاري
زاىػَ ی آىاری پژوُف در ةعف جضهیم ىضحّا، ىضحّای دروس غهّم ازحياغی دوره ی اةحغایی ىی ةاقغ کَ از ایً زاىػَ کحاب 

 اٌحعاب قغه اٌغ.ُای درؿی ىعانػات ازحياغی پایَ ی ؿّم،چِارم،پٍسو و قكو ةؼای ىعانػَ 

 

 اتسار و روایی و پایایی پصوهش
اةؽار گؼد آوری داده ُا ىّنفَ ُای جغویً قغه ةؼای جضهیم اُغاف ىنّب و جضهیم کحاب ُای درؿی و جضهیم جناویؼ در واصغ 

د. وةَ ىٍظّر پاؿط ةَ جضهیم زيهَ ُا و جناویؼ ىٍغرج در ىحً کحاب ُای درؿی و در قؼایط گٌّاگّن جياریً  فػانیث ُا و  ؿؤال ُا ةّ

در ىضحّای ىعانػات ازحياغی دوره اةحغایی جّزَ قغه اؿث اةحغا ةا اؿحفاده از  ُّش ُای چٍغگاٌَ گاردٌؼىـئهَ ىّرد ٌظؼ کَ چَ ىیؽان ةَ 

 ُّش درون فؼدی ,ُّش ىیان فؼدی ,ُّش ىّؿیلایی ,ُّش صؼکحی,ُّش ىکاٌی ,ُّش ىٍعلی ,ُّش کالىی ىّنفَ ُای جغویً قغه 

 و ىضحّای کحاب ُای درؿی پؼداظحَ قغ. ش ظتیػث گؼاُّو
 

 یافته هاي پصوهش
 توزیع هيساى توجه ته هوش هاي چندگانه در اهداف هصوب در کتاب هطالعات اجتواعی پایه سوم اتتدایی

 زيع درمغ فؼاواٌی زيع فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی فؼواٌی ةعف کحاب ىّنفَ

 ُّش زةاٌی

 

 0 . جنّیؼ

 11.7 66 ىحً 16.4 92
 88.3 83 جيؼیً

 ُّش

 ریاضی_ىٍعلی

 

 8.9 .6 جنّیؼ
 20.35 43 ىحً 19.7 663

 70.8 .8 جيؼیً

 ىکاٌی ُّش

 

 63.1 99 جنّیؼ
 3.2 5 ىحً 27.25 657

 33.7 53 جيؼیً

 ُّش

 زـياٌی_صؼکحی

 

 40 64 جنّیؼ
 3.33 6 ىحً 5.3 .3

 56.7 67 جيؼیً

 ىّؿیلایی ُّش

 0 . نّیؼج

 0 . ىحً 0 .

 0 . جيؼیً

 فؼدی ىیان ُّش

 

 32.3 36 جنّیؼ
 27.08 41 ىحً 16.7 91

 40.62 39 جيؼیً

 فؼدی درون ُّش

 

 30.8 61 جنّیؼ
54 9.1 

 7.69 2 ىحً

http://است.محقق/
http://باشد.سپس/
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 61.53 34 جيؼیً 

 گؼا ظتیػث ُّش

 

 76 69 جنّیؼ
 12 3 ىحً 4.4 45

 12 3 جيؼیً

 زيع کم

 

 30.01 687 جنّیؼ
 11.71 73 ىحً 100 571

 49.27 3.7 جيؼیً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

فؼاواٌی  657ٌحایر صامم از جضهیم اُغاف ىػکّر در کحاب ىعانػات ازحياغی پایَ ؿّم اةحغایی ٌكاٌگؼ ایً اؿث کَ ُّش ىکاٌی ةا 

ش ىّؿیلایی ةا مفؼ فؼواٌی کيحؼیً ُّش ةکار رفحَ در ایً کحاب ىی درمغ فؼواٌی ةیكحؼیً ُّش ةکار رفحَ در ایً کحاب و ُّ  47.45و 

درمغ فؼواٌی  ةیكحؼیً فؼاواٌی داقحَ اؿث و در ىحً ایً کحاب ُّش 13.6جکؼار و 99در جناویؼ ایً کحاب ُّش ىکاٌی ةا  ةاقغ.ُيچٍیً

درمغ ةیكحؼیً فؼواٌی را 88.3جکؼار و 83ةا زةاٌی جکؼار و در جياریً ایً کحاب ٌیؽ ُّش  درمغ ةیكحؼی8ً..47جکؼار و  41ىیان فؼدی ةا 

 داقحَ اؿث.

 

 جدول توزیع هيساى توجه ته هوش هاي چندگانه در اهداف هصوب در کتاب هطالعات اجتواعی پایه چهارم اتتدایی

 زيع درمغ فؼاواٌی زيع فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی فؼواٌی ةعف کحاب ىّنفَ

 زةاٌی ُّش

 . 0 جنّیؼ

 8.98 7 ىحً 9.47 78
 91.02 71 جيؼیً

 ُّش

 ریاضی_ىٍعلی

 

 8.24 14 جنّیؼ
 40.58 69 ىحً 20.65 .67

 51.17 87 جيؼیً

 ىکاٌی ُّش

 

 67.45 232 جنّیؼ
 5.23 18 ىحً 41.79 322

 27.32 94 جيؼیً

17% 

20% 

28% 

5% 

0% 

17% 

9% 

4% 

 جسمانی-هوش حرکتی  هوش مکانی هوش منطقی ریاضی هوش زبانی

 هوش طبیعت گرا هوش درون فردی هوش میان فردی هوش موسیقایی

http://باشد.همچنین/
http://باشد.همچنین/
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 ُّش

 زـياٌی_صؼکحی

 5.41 2 جنّیؼ
 . 0 حًى 4.49 37

 94.59 35 جيؼیً

 ىّؿیلایی ُّش

 . 0 جنّیؼ

 . 0 ىحً 0.24 4

 100 2 جيؼیً

 فؼدی ىیان ُّش

 37.74 20 جنّیؼ
 13.2 7 ىحً 6.43 53

 49.05 26 جيؼیً

 فؼدی درون ُّش

 24.25 8 جنّیؼ
 54.54 18 ىحً 4 33

 21.21 7 جيؼیً

 گؼا ظتیػث ُّش

 79.25 84 جنّیؼ
 6.6 7 ىحً 12.87 6.1

 14.15 15 جيؼیً
 

 زيع کم

 

 43.74 360 جنّیؼ
 15.3 126 ىحً 100 843

 40.94 337 جيؼیً

 

 
 

 322ٌحایر صامم از جسؼةیات اُغاف ىػکّر در کحاب ىعانػات ازحياغی پایَ چِارم اةحغایی ٌكاٌگؼ ایً اؿث کَ ُّش ىکاٌی ةا 

کيحؼیً 42..و درمغ فؼاواٌی  جکؼار  4ةیكحؼیً ىّنفَ ةکار رفحَ در ایً کحاب اؿث. و ُّش ىّؿیلایی ةا  26.79جکؼار و درمغ فؼاواٌی 

ةیكحؼیً ىّنفَ ةکار رفحَ ىی 17.25فؼواٌی و درمغ فؼواٌی 434ىّنفَ ةکار رفحَ در ایً کحاب ىی ةاقغ. در جناویؼ ایً کحاب ُّش ىکاٌی ةا 

9% 

21% 

42% 

5% 

0% 

6% 

4% 

13% 

 جسمانی-هوش حرکتی  هوش مکانی ریاضی_هوش منطقی هوش زبانی

 هوش طبیعت گرا هوش درون فردی هوش میان فردی هوش موسیقایی
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ةیكحؼیً ُّش ةکار رفحَ ىی ةاقغ.و در ىیان  58..2فؼاواٌی و درمغ فؼواٌی 19ریاضی ةا _علیةاقغ. در ىیان ىحً ایً کحاب ُّش ىٍ

 درمغ فؼاواٌی ةیكحؼیً جّزَ قغه اؿث. 47.34فؼاواٌی و 92جياریً ایً کحاب  ةَ ُّش ىکاٌی ةا 

 

 جن اتتداییجدول توزیع هيساى توجه ته هوش هاي چندگانه در اهداف هصوب در کتاب هطالعات اجتواعی پایه پن

 زيع درمغ فؼاواٌی زيع فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی فؼواٌی ةعف کحاب ىّنفَ

 زةاٌی ُّش

 . 0 جنّیؼ

 17.35 17 ىحً 10.65 98
 82.65 81 جيؼیً

 ُّش

 یریاض_ىٍعلی

 10.5 17 جنّیؼ
 24.07 39 ىحً 17.6 614

 65.43 106 جيؼیً

 ىکاٌی ُّش

 70.8 286 جنّیؼ
 3.71 15 ىحً 43.91 2.2

 25.49 103 جيؼیً

 ُّش

 زـياٌی_صؼکحی

 . 0 جنّیؼ

 . 0 ىحً 2.93 47

 100 27 جيؼیً

 ىّؿیلایی ُّش

 . 0 جنّیؼ

 . 0 ىحً . .

 . 0 جيؼیً

 فؼدی ىیان ُّش

 12.8 13 جنّیؼ
 50.98 52 ىحً 11.08 6.4

 36.27 37 جيؼیً

 فؼدی درون ُّش

 

 . 0 جنّیؼ

 52.18 24 ىحً 5 21

 47.82 22 جيؼیً

 گؼا ظتیػث ُّش

 65.44 53 جنّیؼ
 24.69 20 ىحً 8.8 86

 9.87 8 جيؼیً

 

 زيع کم

 

 40.1 369 جنّیؼ
 18.15 167 ىحً 100 .94

 41.73 384 جيؼیً
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 2.2حغایی ةیاٌگؼ ایً ایً اؿث کَ ُّش ىکاٌی ةا ٌحایر صامم از جسؼةیات اُغاف ىػکّر در کحاب ىعانػات ازحياغی پایَ پٍسو اة

ةیً  اؿث.درفؼاواٌی جّزِی ٌكغه  .ةیكحؼیً ُّش ةکار رفحَ در ایً کحاب ىی ةاقغ و  ةَ ُّش ىّؿیلایی ةا 23.96فؼاواٌی و درمغ فؼاواٌی

ةیكحؼیً جّزَ قغه اؿث. و در ىیان ىحً ایً کحاب ةَ ُّش ىیان 8..7جکؼار و درمغ فؼاواٌی 481جناویؼ ایً کحاب  ةَ ُّش ىکاٌی ةا 

جکؼار و  6.1ةیكحؼیً جّزَ قغه اؿث. و ُيچٍیً در جياریً ایً کحاب ُّش ىٍعلی ریاضی ةا 98..5جکؼار و درمغ فؼاواٌی  54فؼدی ةا 

 ةیكحؼیً ُّش ةکار رفحَ ىی ةاقغ. 15.23درمغ فؼاواٌی 

 
 ش هاي چندگانه در اهداف هصوب در کتاب هطالعات اجتواعی پایه ششن اتتداییجدول توزیع هيساى توجه ته هو

 زيع درمغ فؼاواٌی زيع فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی فؼواٌی ةعف کحاب ىّنفَ

 زةاٌی ُّش

 . 0 جنّیؼ

 21.63 32 ىحً 14.52 628
 78.37 116 جيؼیً

 ُّش

 ریاضی_ىٍعلی

 3.19 5 جنّیؼ
 33.12 52 ىحً 15.4 657

 63.69 100 جيؼیً

 ىکاٌی ُّش

 65.99 225 جنّیؼ
 8.79 30 ىحً 33.46 326

 25.21 86 جيؼیً

 ُّش

 زـياٌی_صؼکحی

 . 0 جنّیؼ

 5.89 2 ىحً 3.33 32
 94.11 32 جيؼیً

 ىّؿیلایی ُّش

 . 0 جنّیؼ

 . 0 ىحً 0.098 6

 100 1 جيؼیً

 فؼدی ىیان ُّش
 12 12 جنّیؼ

6.. 9.81 
 39 39 ىحً

11% 

17% 

44% 

3% 
0% 

11% 

5% 

9% 

 هوش مکانی ریاضی_هوش منطقی هوش زبانی

 هوش میان فردی هوش موسیقایی جسمانی-هوش حرکتی 

 هوش طبیعت گرا هوش درون فردی
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 49 49 جيؼیً

 درون ُّش

 فؼدی

 . 0 جنّیؼ

 55.68 54 ىحً 9.51 97
 44.32 43 جيؼیً

 گؼا ظتیػث ُّش

 46.1 65 جنّیؼ
 46.8 66 ىحً 13.83 626

 7.09 10 جيؼیً
 

 زيع کم

 

 30.12 307 جنّیؼ
 26.98 275 ىحً 100 6.69

 42.88 437 جيؼیً

 

 
 

 

 326ایر صامم از جسؼةیات اُغاف ىػکّر در کحاب ىعانػات ازحياغی پایَ قكو اةحغایی ٌكاٌگؼ ایً اؿث کَ ةَ ُّش ىکاٌی ةا حٌ

 ؿث.دراکيحؼیً اقاره قغه 9...درمغ فؼاواٌی  فؼاواٌی  6درمغ فؼاواٌی ةیكحؼیً جّزَ قغه اؿث و ةَ ُّش ىّؿیلایی ةا 33.21فؼاواٌی و 

ىحً ایً کحاب ُّش ظتیػث گؼا  ةاقغ.دردرمغ فؼاواٌی ةیكحؼیً ُّش ةکار رفحَ ىی 15.99فؼاواٌی و  445جناویؼ ایً کحاب ُّش ىکاٌی ةا 

درمغ 78.37 و فؼاواٌی 661جياریً ایً کحاب ُّش کالىی ةا  ىیان اؿث.درفؼاواٌی ةیكحؼیً کاریؼد را داقحَ درمغ 21.8وفؼاواٌی  11ةا 

 فؼاواٌی ةیكحؼیً جکؼار را داقحَ اؿث.

 
 جدول توزیع هيساى توجه ته هوش هاي چندگانه در اهداف هصوب در کتة هطالعات اجتواعی دوره اتتدایی

 زيع درمغ فؼاواٌی زيع فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی فؼواٌی ةعف کحاب ىّنفَ

 زةاٌی ُّش

 . . جنّیؼ

 16.03 17 ىحً 12.56 268
 83.97 356 جيؼیً

 ُّش

 ریاضی_ىٍعلی

 7.65 21 جنّیؼ
1.4 18.09 

 30.39 683 ىحً

15% 

15% 

33% 

3% 
0% 

10% 

10% 

14% 

 جسمانی-هوش حرکتی  هوش مکانی ریاضی_هوش منطقی هوش زبانی

 هوش طبیعت گرا هوش درون فردی هوش میان فردی هوش موسیقایی

http://است.در/
http://باشد.در/
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 61.96 373 جيؼیً 

 ىکاٌی ُّش

 67.58 824 جنّیؼ
 5.45 18 ىحً 37.46 6421

 26.96 331 جيؼیً

 ُّش

 زـياٌی_صؼکحی

 10.94 62 جنّیؼ
 2.34 3 ىحً 3.84 648

 86.71 666 جيؼیً

 ىّؿیلایی ُّش

 . . جنّیؼ

 . . ىحً 0.09 3

 100 3 جيؼیً

 فؼدی ىیان ُّش

 21.65 71 جنّیؼ
 35.33 642 ىحً 10.55 356

 43.01 656 جيؼیً

 فؼدی درون ُّش

 10.53 42 جنّیؼ

 43.85 ..6 ىحً 6.85 448

 45.61 6.2 جيؼیً

 گؼا ثظتیػ ُّش

 62.61 446 جنّیؼ
353 

10.61 

 
 27.19 91 ىحً

 10.19 31 جيؼیً

 

 زيع کم

 

 36.77 6443 جنّیؼ
 19.27 126 ىحً 100 3341

 43.95 6214 جيؼیً

 

 
 

ایً ٌحایر صامم ازجسؼةیات اُغاف ىػکّر در کم کحب ىعانػات ازحياغی دوره اةحغایی )پایَ ؿّم،چِارم،پٍسو و قكو(صاکی از 

 3درمغ فؼاواٌی ةیكحؼیً ُّش ةکار رفحَ در ایً کحب ىی ةاقغ. و ُّش ىّؿیلایی ةا 37.21فؼاواٌی و ةا 6421اؿث کَ ُّش ىکاٌی ةا 

13% 

18% 

37% 

4% 
0% 

10% 

7% 

11% 

 جسمانی-هوش حرکتی  هوش مکانی ریاضی_هوش منطقی هوش زبانی

 هوش طبیعت گرا هوش درون فردی هوش میان فردی هوش موسیقایی
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فؼاواٌی  824ةا  در جناویؼ ایً کحب ُّش ىکاٌی ةاقغ.ُيچٍیًکيحؼیً ُّش ةکار رفحَ در ایً کحب ىی درمغ فؼاواٌی 9...وفؼاواٌی 

 .درمغ فؼاواٌی ةیكحؼیً ُّش ةکار رفحَ ىی ةاقغ 17.58و

 درمغ فؼاواٌی ةیكحؼیً جّزَ قغه اؿث.39..3 فؼاواٌی و  683ریاضی ةا _در ىحً ایً کحب ٌیؽ ةَ ُّش ىٍعلی

 .ه قغه اؿثدرمغ فؼاواٌی ةیكحؼیً اُيیث داد 16.91فؼاواٌی و 373ریاضی ةا _در جياریً ایً کحب ٌیؽ ةَ ُّش ىٍعلی
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 تحث و نتيجه گيري
ٌحایر جضهیم ىضحّای کحب ىعانػات ازحياغی دوره اةحغایی ةؼاؿاس ُّش ُای چٍغگاٌَ ةؼای جيام دروس مّرت پػیؼفث ٌكان داد 

  ریاضی_ُّش ىٍعلی ،%  37.21ش ىکاٌی کَ ایً کحب ةَ جيام  اةػاد ُّش ُای چٍغگاٌَ جّزَ کافی ٌکؼده اٌغ، کَ در ایً ةیً ُّ

و ُّش  % 3.82 زـياٌی_،ُّش صؼکحی%  55..6ُّش ىیان فؼدی%، 16..6ُّش ظتیػث گؼا%,64.51 زةاٌیُّش 9%..68

 از صسو کحاب را ةَ ظّد اظحناص داده اٌغ.%9...ىّؿیلایی

فؼاواٌی را 3یی قغه اؿث ةعّریکَ در ىسيّع ٌحایر جضلیق صاکی از آن اؿث کَ در ایً چِار کحاب کيحؼیً جّزَ ةَ ُّش ىّؿیلا 

در جيام ایً ىضحّا ىی قّد پیغا کؼد. در ُؼ چِارجا کحاب ةیكحؼیً جّزَ ةَ ُّش ىکاٌی قغه اؿث. کَ در ایً ىیان کحاب  ىعانػات 

و کحاب پایَ قكو  322غایی ةا فؼاواٌی ةیكحؼیً جّزَ را داقحَ اؿث. و پؾ از آن ةَ جؼجیب کحاب پایَ چِارم اةح 2.2ازحياغی پایَ پٍسو ةا 

 فؼاواٌی كؼار دارٌغ.657و کحاب پایَ ؿّم ةا   326اةحغایی ةا 

 .ةَ ُّش زةاٌی در پایَ قكو اةحغایی ةیكحؼیً جّزَ قغه اؿث 

 ریاضی در پایَ چِارم اةحغایی ةیكحؼیً جّزَ قغه اؿث._ةَ ُّش ىٍعلی 

 ؿث.ةَ ُّش ىکاٌی در پایَ پٍسو اةحغایی ةیكحؼیً جّزَ قغه ا 

 زـياٌی در پایَ چِارم اةحغایی ةیكحؼیً جّزَ قغه اؿث._ةَ ُّش صؼکحی 

 .ةَ ُّش ىّؿیلایی در پایَ چِارم اةحغایی ةیكحؼیً جّزَ قغه اؿث 

 ةَ ُّش ىیان فؼدی در پایَ پٍسو اةحغایی ةیكحؼیً جّزَ قغه اؿث 

 .ةَ ُّش درون فؼدی در پایَ قكو اةحغایی ةیكحؼیً جّزَ قغه اؿث 

 ػث گؼا در پایَ قكو اةحغایی ةیكحؼیً جّزَ قغه اؿث.ةَ ُّش ظتی 

ٌحایر صامم از جضلیق ةیاٌگؼ ایً اؿث کَ از جيام ُّش ُای چٍغگاٌَ ةَ جّازن اؿحفاده ٌكغه اؿث و ُيچٍیً در ایً کحاب ُا از 

اده ٌكغه اؿث.و ىّنفَ ُای ىّنفَ ُای ُّش ُای چٍغگاٌَ در كانب ُای ىعحهف ىضحّا ىاٌٍغ ىحً،  جيؼیً و جناویؼ ةَ یک ٌـتث اؿحف

 جنّیؼی ارائَ قغه اؿث._ُّش در کم کحب ةَ ظّر ىحلارن ةَ کار گؼفحَ ٌكغه اؿث و غيغه ی  ىعانب ةا جّزَ ةَ ُّش ىکاٌی

 زیـث کحاب ىضحّای جضهیم» کَ در پژوُف ظّد ةا غٍّان  [67]ٌحایر جضلیق صاضؼ ةا جضلیق یّؿفی كناب ؿؼایی و ظؽایی

 دوم پایَ قٍاؿی زیـث کحاب در کَ رؿیغٌغ ٌحیسَ ایً ةَ«گاردٌؼ چٍغگاٌَ ُای ُّش   جئّری اؿاس ةؼ ّؿعَىح دوم پایَ قٍاؿی

قغه  ىکاٌی ُّش ةَ جّزَ ةیكحؼیً جضلیق ایً در کَ جفاوت ایً ؛ةا اؿث ُيـّ اؿث قغه جّزَ ریاضی _ىٍعلی ُّش ةؼ ىحّؿعَ، ةیكحؼ

 اؿث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 -93، ص 0931، تابستان 01رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 هراجعهناتع و 

 :اٌحكارات ىغرؿَ.جِؼانةؼٌاىَ ریؽی درؿی)راٍُيای غيم(.(.6388ىهکی,صـً) [6]

[2] Dogbey, J. K. (2010). “Concepts of variable in middle-grades mathmatics textbooks 

during four eras of mathematics education in the United States”. Graduate School 

Theses and Dissertaitions. 

 ةا) ارزيٍغ کحاب: جِؼان ةِؼاىی، فاظيَ و کیاٌی اصيغرضا جؼزيَ. کّدکان ُیسان جٍظیو(.  .639)  ال گایم نو، ىک [3]

 (.7..4.)امهی زةان ةَ ادؼ اٌحكار جاریط. اول چاپ ،(ٌـم فؼدا و ارزيٍغ اٌحكارات ُيکاری

 (,کحاب درؿی,ظؼاصی و جانیف.جِؼان:داٌكگاه غالىَ ظتاظتایی.چاپ اول.6378ىهکی,صـً) [2]

 (. ىـایم آىّزش و پؼورش ایؼان.چاپ اول,جِؼان:اٌحكارات ؿيث.           6385آكازاده,اصيغ.) [5]

 (. امّل ةؼٌاىَ ریؽی درؿی.جِؼان:اٌحكارات یادواره کحاب.  6377یارىضيغیان,ىضيغ صـیً) [1]

كکغه غهّم (.جغویً چارچّب ىفِّىی ةؼٌاىَ درؿی ؿازگار ةا قػؼ.پایان ٌاىَ دکحؼی,داٌ.639.ٌّری,غهی.) [7]

 اٌـاٌی,داٌكگاه جؼةیث ىغرس.

(.ةؼرؿی ارجتاط ؿؼىایَ ازحياغی و قادکاىی ةا پیكؼفث جضنیهی در داٌف آىّزان 6394کیاىؼدی,آذر و ىّىٍی,ؿّیم.) [8]

 669_.63,پیاپی:4دظحؼان دةیؼؿحاٌی.فنم ٌاىَ روان قٍاؿی ىغرؿَ.دوره

زةان اٌگهیـی ىٍحعب داٌكگاُی از ٌظؼ ىیؽان جّزَ ةَ  (.جضهیم ىضحّای کحب آىّزش6394رضّاٌی,رضا.اىیؼی,ظیتَ) [9]

 ,پیاپی.94,زىـحان2ُّش ُای چٍغگاٌَ.كنهٍاىَ غهيی پژوُكی رُیافحی ٌّ در ىغیؼیث آىّزقی,ؿال چِارم,قياره 
[10] sternburg R J  . 8Grigorenko E L.(2002).The general factor of intelligence :How is it? 

[11] Gardner, H. (1999). Intelligence Reframed: Multiple Intelligence for the 21
st
 Century. 

New York: Basic Books. 

[12] Gardner, Howard. (1993) "Multiple Intelligences: The Theory in Practice." New York: 

Basic Books. 

[13] Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. NewYork: 

Basic Books. 

 (6387 )مفؼی،ىِكیغ جؼزيَ س . در کالس در گاٌَ چٍغ ُّقِای .( 6..4) جّىاس آرىـحؼاٌگ، [62]
[15] Gangi, S. (2011). Differentiating instruction using multiple intelligences in the 

elementary school classroom: A literature review. University of Wisconsi 

 كغس آؿحان :جِؼان ؿّم، اچاپ.اٌغازه چكو و رویکؼدُا ٌظؼگاُِا، :درؿی ةؼٌاىَ) 6388 (ىضيّد ىِؼىضيغی، [61]

 رضّی

(. جضهیم و ىضحّای کحاب زیـث قٍاؿی پایَ دوم ىحّؿعَ ةؼ 6396یّؿفی كناب ؿؼایی، ىؼیو و ظؽائی، کاىیان.) [67]

 .61-47(:34)6، 9اؿاس جئّری ُّش ُای چٍغ گاٌَ گارد ٌؼ. فنم ٌاىَ پژوُف در ةؼٌاىَ ریؽی درؿی. دوره 

(. جضهیم و ىضحّای کحاب غهّم جسؼةی چِارم اةحغایی ةؼ اؿاس ُّش 6394).راضیَ كاضی، و انَ روح نكکٍاری، کكاورز [68]

 .6.7ةیحی و رواٌكٍاؿی ، ىعانػات ازحياغی و فؼٍُگی .ُای چٍغگاٌَ . اونیً کٍفؼاٌؾ ىهی جّؿػَ پایغار در غهّم جؼ

 و فؼدی درون ُّقِای ةؼاؿاس قغه ؿاظحَ انکحؼوٌیک ىضحّای جأدیؼ .) 1363 (.ىِؼان انهِی، فؼج و انَِ ةغیػی، [69]

اپی )پی2،2دوره  .جؼةیحی غهّم در ارجتاظات و فٍآوری اظالغات فنهٍاىَ .آىّزان داٌف یادگیؼی ةؼ گاردٌؼ، فؼدی ةیً

 .43-38(:مفض61َ

(. جضهیم ىضحّای کحاةِای جػهیيات ازحياغی دوره ی اةحغائی ةؼ اؿاس ىِارجِای ازحياغی ةا 6388دُلاٌی، ىؼضیَ) [.4]

 628-646، مل 88، ؿال ُكحو، پاییؽ36جّزَ ةَ دیغگاه آىّزگاران. فنم ٌاىَ ٌّ آوریِای آىّزقی، قياره 

ُّش ُیساٌی ةؼ کیفیث رواةط ازحياغی، فنم ٌاىَ ىعانػات رواٌكٍاظحی  (. ةؼرؿی جادیؼ6382ةكارت،  ىضيغغهی) [46]

 38-45، مل 82، ةِار و جاةـحان4داٌكکغه غهّم جؼةیحی و رواٌكٍاؿی داٌكگاه انؽُؼا)س(، دوره اول، قياره 

ی ُّش (. ةؼرؿی ادؼ ةعكی آىّزش ىّنفَ ُا6381اؿياغیهی، ىػنّىَ؛ غهی دالور؛غتغاهلل قفیع آةادی و اصغی.) [44]

 . 81، قِؼیّر 29ُیساٌی ةؼ افؽایف ؿالىث روان. فنهٍاىَ روان پؽقکی و رواٌكٍاؿی ةانیٍی ایؼان قياره 

 گاردٌؼةؼظّدکارآىغی ٌظؼیَ ةؼ ىتحٍی آىّزش ای ىغاظهَ جأدیؼ .( .639 )ةاكؼ ةٍاب، غتاری و رصیو پّردٌساٌی، [43]

 اول، قياره اول، ؿال ، رفحاری و قٍاظحیغهّم  ایپژوُكِ ه ىسم امفِان، قِؼ ٍُؼؿحاٌی ٌاقٍّای داٌكآىّزان

 81-73، 6پیاپی
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