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 چکیده

 پژوهش  این  های چندگانه گاردنر است. روش بر اساس هوش  کشورهای منتخب های ریاضی پایه اول ابتدایی هدف پژوهش بررسی محتوای کتاب 

های ریاضی تصاویر و نمودارهای کتاب ، های چندگانه گاردنر انجام گرفته است. جامعه آماری محتوا و بر اساس نظریه هوش  تحلیل  نوع  از  و  یفی ک 

تصویر   20ست. تعداد  ا -   2018  - 19های  یا سال   1397  –   98های  منتشر شده در بین سال - )ایالت کالیفرنیا( و ژاپن    ایران، آمریکا  های اول ابتدایی کشور 

های چندگانه گاردنر تحلیل و بررسی شد.  ، براساس هوش منتخب  محتوای های مختلف هر کتاب برای نمونه انتخاب شد. به طور تصادفی از قسمت 

محتوای هر کتاب، مقایسه  های موجود در دست آمده از فراوانی هوش های به شد. بین داده  تحلیل  و  تجزیه  توصیف و  آمده، دست های به سپس داده 

ریاضی در محتوای کتاب ریاضی - های انجام شده، هوش منطقی تطبیقی صورت گرفت و نتایج، در نموداری به نمایش در آمد. با توجه به بررسی 

ریزان این رو الزم است برنامه پایه اول ابتدایی کشور ایران فراوانی یازده دارد که بسیار کم است و این مقدار برای یک کتاب ریاضی، مطلوب نیست. از  

ریزی و دقت بیشتری  های ریاضی بخصوص پایه اول ابتدایی را با برنامه های درسی به این امر توجه الزم داشته باشند و محتوای کتابو طراحان کتاب 

 تدوین نموده تا تناسب بیشتری با مطالب و مفاهیم ریاضی داشته باشد.

 .گاردنر   ،ریاضی : تحلیل محتوا، کلیدواژه 
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 مقدمه: 

آید شمار می هوش به عنوان یکی از وجوه قابل توجه در سازش انسان با محیط است که عامل مهمی در تفاوت افراد بشر با یکدیگر به 

شود و یک توانایی کلی نیست )سیف،  می های گوناگون در نظر گرفته ای از ظرفیت (. امروزه هوش به عنوان مجموعه 1385)مهرمحمدی،  

انسان دارد  گوناگون    انواع   ، هوش   معتقد است که گاردنر  (.  1394  یو عمل   ی( نظر )   ی تحرکات فکر   دارند و متفاوت    های هوش ها  و 

تنوع    جاد ی چندگانه در جهت ا   ی ها بر مفهوم هوش   ه ی ه با تک به وجود آمد ک آموزش و پرورش در جهان    ی ها نظام   از ی  ا در پاره   ی ا گسترده 

تربیت  و ( توسط گاردنر، استاد تعلیم MIنظریه هوش چندگانه )   (. 1385)مهرمحمدی،    اند خود گام برداشته   ی آموزش ی  ها برنامه   ی گوناگون 

 فرهنگ در یک  ارزش   خدمت با  یا  مؤثر،  محصول  توانایی خلق  بار هوش را  نخستین  دانشگاه هاردوارد، پدید آمده است که برای 

 .    (Gardner, 2004)  کرد  بندی  مقوله  هوش را  مختلف گونة  ُنه  است، تعریف کرده 

 ات،ی اض ی آموزش ر  ی مرسوم برا   کرد ی رو   . برخوردارند   یی ، در سطح باال ریاضیات   آموزان از هوشدرصد دانش   25تنها    قات ی تحق   طبق 

آموزان  دانش   چندگانه   ی ها هوش   ه ی نظر   کند. با استفاده از یاکتفا م آموزان  دانش   ی زبان - ی و کالم   ی اض ی ر -ی منطق   ی ها کردن هوش به فعال 

مبذول    ی توجه جد   شان ی ا   ت ی و موقع   ط ی امر به شرا   ن ی ا   در شوند و  ی مداده   سوق «  دن ی فهم »   به   « دانستن » و از    « مشارکت»   به «  مشاهده »   از 

 اند از: این ُنه نوع هوش عبارت   . ( 1394)صیدی و همکاران،    گردد ی م 

ریاضی: که شامل توانایی کشف الگوها، استدالل قیاسی و تفکر منطقی است. افراد دارای این هوش، برای برقراری - منطقی هوش   -1

اندیشند، عملیات ریاضی را به شیوه منطقی و به سرعت  ارتباط میان اطالعات مختلف، براساس الگوهای منطقی و عددی می 

کنند، مسائل گوناگون را به روش علمی  ها آزمایش می ی آن هستند و درباره   های محیطی کنجکاو انجام دهند، نسبت به پدیده 

کردن الگوهای موجود میان های علمی و به کشف مند، آزمایش های قانون کردن مسائل عددی، بازی کنند، به حل میبررسی 

 دهند.می ها عالقه نشان روابط پدیده 

گفتاری و نوشتاری و توانایی کاربرد کلمات و زبان است. افراد دارای  کالمی: که شامل حساسیت نسبت به زبان  -هوش زبانی  -2

داستان  نوشتن،  خواندن،  از  هوش،  می این  لذت  خود  افکار  کالمی  بیان  و  سخنرانی  در گویی،  اشکال،  جای  به  آنان  برند. 

 اال برخوردارند.کالمی ب - اندیشند. نویسندگان، شعرا، سخنوران و وکالی دعاوی از هوش زبانی چهارچوب کلمات می 

کردن مسئله از طریق دستکاری و ایجاد تصاویر ذهنی و اندیشیدن از راه تجسم  فضایی: که شامل توانایی حل - هوش دیداری  -3

خوانی، تفسیر  کنند. آنان در نقشه گونه افراد برای یادگیری مطالب از نقشه، نمودار، تصویر و فیلم استفاده میدیداری است. این 

یابی فضایی، طراحی، نقاشی، ساختن و تعمیر اشیاء و تفسیر تصاویر ذهنی از توانایی باال برخوردارند. به نظر  نمودارها، جهت 

های خود به این نتیجه رسید که کودکان نابینا شوند؛ زیرا او در پژوهش گاردنر این نوع هوش تنها به حوزه دیداری محدود نمی 

 نیز این توانایی را دارند. 

های موزون و لذت بردن از موسیقی است. این گونه افراد  ها، تصنیف آهنگ موسیقیایی: که شامل توانایی تشخیص آهنگ هوش   -4

شنوند خواه مورد عالقه یا مورد انتقاد آنان  هایی که می اندیشند. به آهنگ ها و الگوهای موسیقی می از طریق اصوات، آهنگ 

ندن آواز و سرود، سوت زدن، نواختن آالت موسیقی، تشخیص الگوهای موزون، دهند. در خوا باشد به سرعت واکنش نشان می

 ها و درک ساختار و ریتم موسیقی استعداد زیادی دارند.ساختن آهنگ، یادآوری ملودی 
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رای  جنبشی: شامل توانایی کنترل حرکات بدنی، کارکردن ماهرانه با اشیاء، استفاده از تمام یا قسمتی از اعضای بدن ب - هوش بدنی  -5

حل کردن مسائل، تعامل با فضای پیرامون خود برای یادآوری و پردازش اطالعات و هماهنگی میان چشم و دست و دیگر 

 جنبشی باالیی برخوردارند.- گران و ورزشکاران از هوش بدنی ها، صنعت حرکتی است. نقاشان، هنرپیشه - های روانی مهارت 

ها و احساسات دیگران و مهارت در ایجاد روابط با آنان. این گونه افراد انگیزه فردی: یعنی استعداد درک مقاصد،  هوش بین  -6

ها را از منظر دیگران احساس و ادراک کنند. آنان از استعداد سازماندهی و نفوذ دیگران  کنند برای درک بهتر امور، آن سعی می 

های کالمی و غیرکالمی به  ارتباط با دیگران از روش کنند. برای برخوردارند و در میان افراد گروه، صلح و همکاری ایجاد می

 کنند. مربیان، بازاریابان، رهبران دینی، رهبران سیاسی و مشاوران از این استعداد برخوردارند. خوبی استفاده می 

های خود، دانستن  فردی: این هوش شامل استعداد شخصی برای خویشتن شناسی، درک احساسات درونی، انگیزه هوش درون  -7

کوشند تا احساسات درونی، رؤیاها، روابط  توانید انجام دهید، است. این گونه افراد می ینکه چه کسی هستید و چه کارهایی می ا 

شود که شخص زندگی خود را به  خود با دیگران و نقاط قوت و ضعف خود را درک کنند. برخورداری از این هوش سبب می 

 گونه مؤثری سازمان دهد. 

بندی کند، کنجکاوی خود را  ها را طبقه های طبیعت را بشناسد، آن شود که شخص بتواند پدیده سبب می   گرایی: هوش طبیعت  -8

 های طبیعی دست یابد. ی طبیعت و آزمایش ارضا کند و به درک روابط بین پدیده های طبیعی با مشاهده ی پدیده درباره 

 خود اضافه نمود: گانه  های هشت یک هوش دیگر نیز به هوش   1999گاردنر در سال  

ی هستی انسان، مانند معنای زندگی،  های عمیق درباره گرایی: شامل حساسیت و استعداد برای درگیرشدن با پرسشهوش هستی  -9

 (.1384مفهوم مرگ و زندگی انسان و چرایی هستی است )شریفی،  

 توجه  آموزان به صورت انفرادی مورد رد دانش ف استعداد منحصربه  که  کند می تحقق پیدا  هنگامی  واقعی  یادگیری  گاردنر  نظر  مطابق 

 خود  چندگانة  های هوش  به  اتکا  با  باشد. گاردنر  فراهم  هوشی  های مقوله  از  هر یک  پرورش  و  ایجاد  برای  الزم  شرایط  و  گیرد  قرار 

 دادن  پس  برای  راه  یک  و  یادگیری  به  کردن شاگردان  عالقمند  برای  راه  یک  آموزش،  برای  راه  یک  تنها  که  است  عقیده  این  مخالف 

-ت ی فعال   ، ی مشارکت   ی ر ی ادگ ی   ، یقی ها، مثل موس گستره متنوع از روش   ک ی  دارد؛ طبق پیشنهاد گاردنر، معلمان باید  وجود  آنها  های یادگیری 

 بیشتری پیدا کند سازگاری  آموز  دانش   فرد منحصربه   ی ازها ی ها و ن یی و توانا   ی ذهن   ات ی آموزش با خصوص   تا   رند ی گ ش ی و ... را پ  ی هنر   ی ا ه 

 (Tina & Gardner, 1990.) 

آموزان  فعال بودن دانش   .رود کار آموزان به دانش   ت ی موفق جهت    ی ساختار   ی در راهبردها   یی تواند الگو ی چندگانه م   ی ها هوش   ه ی نظر 

  زه ی خود انگ  ی به خود و این  خواهدبود. آنان در فرایند تدریس موثر و مفید دهد که فعالیت ها می در فرایند یادگیری، این اطمینان را به آن 

 (.Armstrong, 2009)   ابد ی ی م  ش ی افزا  شتر ی ب   ی ر ی ادگ ی   ی آنان برا 

به    ای و اندوخته   افته یسازمان   ف یتعر   ی آموزش   ی محتوا    ها، ت ی از واقع   ی ا است که مجموعه   ی درس   ی ماده   ک ی از اطالعات مربوط 

 یخاص  ی گروه سن  ی را به صورت قابل درک برا  ی و مسائل مرتبط علم  ها ده پدی  ها، روش  ها، م ی تعم  م، ی اصول، مفاه  ن، ی اصطالحات، قوان 

توان نقاط قوت و  به کمک تحلیل محتوا می   (. 113:  1395  ، ی مراد سازد )حسن  سر ی را م   ی کالن آموزش   هداف به ا   ل ی تا م   د نمای ی ارائه م 

کند و یک محتوای  آموزان ایجاد می های فکری در دانش ضعف یک محتوای آموزشی را مشخص نمود. محتوای درسی مناسب، چالش 

یل محتوای  ریزان درسی با تحل بنابراین الزم است برنامه   . کرد وارد خواهد در سیستم آموزشی    ری ی خسارت جبران ناپذ آموزشی نامناسب،  

های آموزشی بر  های متنوعی برای یادگیری و آمادگی نیروی انسانی مورد نیاز جامعه فراهم کنند. فعالیت آموزشی، امکانات و فرصت 

ریزان درسی است و یادگیری و  گیرد؛ چرا که کتاب، تنها ابزار آموزشی مورد استفاده معلمان و برنامه محور کتاب درسی صورت می 
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و  فعالیت  دانش ها  می ارزشیابی  صورت  اساس  همین  بر  نیز  ضروریات آموزان  از  درسی  کتب  مداوم  محتوای  تحلیل  بنابراین  گیرد. 

پژوهشی دقیق، عمیق و پیچیده است که از طریق   های پژوهشی یک نظام آموزشی است. تحلیل محتوای کتاب درسی یک شیوه فعالیت 

ها را مشخص  پردازد تا ارتباط بین مفاهیم، معانی، تأکیدات و داللت های درون متن می اژه تجربه و تحلیل متون به تعیین تعداد مفاهیم و و 

های موجود در پیام آشکار از طریق درک موقعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و  بندی مقوله کند و ورای توصیف و طبقه 

ای از پژوهش است که  در این شیوه محقق  د. بنابراین تحلیل محتوا شیوه اقتصادی نویسنده به تفسیر آثار و پیامدهای پیام در فراگیر بپرداز 

 (.  23:  1395مرادی،  )حسن   پردازد به تشریح و بیان کمی، منظم و عینی محتوای آشکار ِپیام می 

گیرد. با این همچنین »محتوای آموزشی به طور مستقیم از اهداف کلی نظام و مقاصد یک رشته در هر سطحی که باشد سرچشمه می 

تواند تفسیرهای متفاوتی را  ی معین می تواند از این اهداف فاصله بگیرد، زیرا حتمیت مطلق وجود ندارد و یک فلسفه وصف محتوا می 

کنندگان دهد. در ضمن اگر محتواها مشابه باشند، دریافت های مختلف، در یک مرحله یا در مراحل متفاوت توسعه اقتصادی ارائه در زمینه 

بارز پیدا نمی ها را به یک صورت دریافت ن آ  بیگانه باشد این حالت مصداقی  کند: میکنند. برای مثال وقتی زبان آموزش، یک زبان 

کند، مفاهیم خانواده و خویشاوندی، زمان و مکان، زندگی و مرگ را به همان  کودک آفریقایی که به زبان فرانسه یا انگلیسی تحصیل می 

فهمد. این تفاوت در قلمروهای معناشناسی اهمیت فراوان دارد« )لوتان کوی،  کند نمیسوی یا انگلیسی درک می صورتی که کودک فران 

شود که در آن کودک بیشترین  های درسی مدارس ابتدایی از این نظر اهمیت زیادی دارد که به سنی مربوط می (. » کتاب 67:  1392

پذیری بسیار است. پذیری و فرهنگ است. بدین جهت کارآیی جامعه وز رشد نکرده ی انتقادی وی هن میزان پذیرش را دارد و روحیه 

کند« ها عرضه می دهد و پایه مشترکی را به آن ویژه که هنوز در بسیاری از کشورها مدرسه تعداد زیادی از کودکان را پوشش می به 

و دقیق برای توصیف عینی و کّمی محتوای متون و کتب    (. به نظر یارمحمدیان تحلیل محتوا به معنی یک روش پژوهش منظم 69)همان:  

  ف تحلیل محتوا، نقاط ضع (. همچنین  1381ها و ساختار محتوا با اهداف برنامه درسی است )یارمحمدیان،  ی پیام برنامه درسی با مقایسه 

میمحتوا   آشکار  برنامه کند را  یک  ایجاد  یا  پیروی  ضرورت  می   ،  احساس  بیشتر  ک استاندارد،  تیمشود.  آزمون  در  موفق  ، ز شورهای 

 (.  1385  بدریان و رستگار، )  اند برنامه درسی، پیشگام بوده   ب استانداردهای آموزشی یا چارچو   ن ی تدوی زمینه   اند که در کشورهایی بوده 

ریاضی برای  تواند راهنمای خوبی از نظر آگاهی نسبت به حقیقت موجود در محتوای درسی کتاب  این پژوهش به دلیل آن که می 

 آموزان و اولیاء آنان باشد، حائز اهمیت است.معلمان و دانش 

های درسی کمک  ب ن کتا اف ل ان و مؤ ز ریبه برنامه   محتوا   تحلیل شود که  اهمیت و ضرورت این پژوهش بیشتر از آن جا آشکار می 

و ایجاد تفکر    یادگیری در    تسهیل   ن تا ضم های درسی دقت بیشتر نموده  ب محتوای کتا   ب ینش و انتخا ز ، گ ن هنگام تدوی   کند تا در می

 (.1381یارمحمدیان،  ) آموزان را فراهم آورند  ی پیشرفت تحصیلی دانش ، زمینه منطقی

های درسی مطالعات اجتماعی، عربی و انگلیسی بررسی نمودند.  های چندگانه را در کتاب ( انواع هوش 2009)   القاذو و همکاران 

جنبشی  - فضایی و هوش بدنی - ترین هوش در کتاب اجتماعی، زبان انگلیسی و عربی، هوش دیداری اول نتایج این تحقیق نشان داد که متد 

سرایی و  قصابگرایی در عربی و انگلیسی کمترین مقدار است. یوسفیدارای کمترین اشتراک در اجتماعی و انگلیسی، و هوش طبیعت 

های  ( هوش 2010)   لگرز های چندگانه گاردنر پرداختند. ک ر اساس هوش ( به تحلیل محتوای کتاب زیست پایه دوم متوسطه ب 1391)   خزایی 

های انگلیسی چندگانه را در کتاب درسی انگلیسی مدارس ابتدایی کشور ترکیه بررسی نمود. وی نشان داد که نیمرخ هوش در کتاب 

تحلیل محتوای کتب درسی تعلیمات اجتماعی، علوم  ( به  1392)   کالمی است. بابایی و عبدی - دوره ابتدایی کشور ترکیه، هوش زبانی 

های  های چندگانه گاردنر پرداختند و به این نتیجه رسیدند که به هوش تجربی و تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی بر اساس نظریه هوش 

 م گشته است. اما هیچاست. تحقیقات محدودی در این زمینه انجا جنبشی، کمترین توجه شده - گرایی و موسیقیایی و حرکتی طبیعت 

های گاردنر انجام  پژوهشی بر روی کتب ریاضی پایه اول ابتدایی سه کشور آمریکا )ایالت کالیفرنیا(، ژاپن و ایران بر اساس نظریه هوش 

ش های تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی براساس تیوری هو ( در مقاله خود با عنوان » 1397تونی و همکاران )   نشده است. 

ها، های چندگانه گاردنر و واحدهای تحلیل چون تمرین های مورد نظر برای مالک های تحلیل هوش برای این کار مولفه «  چندگانه گاردنر
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آوری اطالعات  باشد و درجمع می   1395اند. جامعه آماری این پژوهش کتاب ریاضی پایه پنجم سال  ها و مسایل و... انتخاب شده فعالیت 

های مورد نظر حاکی های تحلیل و بررسی کتاب درسی ریاضی پایه ابتدایی بر اساس مولفه یافته   لیل محتوا استفاده شده است. از روش تح 

باشد. البته  گیری محتوای کتاب درسی مطلوب و قابل رضایت می های چندگانه گاردنر درشکل ای هوش ه از آن است که کاربرد مولفه 

ای  ( در مقاله 1397غالمیان و همکاران )   ت. های دیگر توجه کرده اس هوش منطقی ریاضی نسبت به هوش محتوای کتاب زیاد از حد به 

با تحلیل محتوای    کردند سعی    « های چندگانه گاردنر تحلیل محتوای کتب ریاضی، فارسی علوم دوره ابتدایی بر مبنای هوش با عنوان » 

های چندگانه گاردنر کشف بررسی شود، تا با دستیابی به شفافیت کاملی به هوش کتب ریاضی، علوم فارسی دوره ابتدایی، میزان پرداختن  

از این موضوع در متون درسی، مشخص شود که چگونه نظام آموزش پرورش نهاد مدرسه در ایران، ابعاد مختلف هوش را در دانش  

ار، انواع مختلف هوش کارکردهای آن از محتوای  کنند. در این نوشت توجهی می هایی از آن بی آموزان پرورش داده یا بالعکس به بخش 

کتب درسی ریاضی، علوم فارسی دوره ابتدایی،   شود. ها تصاویر کتب مورد نظر، مشاهده می ها استخراج در روند بررسی در متن درس 

ختلف هوش در میان کتب  ها انواع م ها نشان داد، با در نظر گرفتن مقوله در مجموعه هجده کتاب درسی بررسی شده است. نتایج بررسی 

اند.  درصد بیشترین هوش میان فردی با درصد کمترین مقدار را به خود اختصاص داده   17ریاضی، فارسی علوم؛ هوش منطقی ریاضی با  

مشخص  اند. بدین ترتیب  درصد به ترتیب بیشترین کمترین میزان پرداختن به انواع هوش را داشته   13درصد پایه پنجم با    20پایه چهارم با  

انواع مختلف هوش تدارک فعالیت  بین  توازن  تناسب  برای پروش آن شد  تا حدی رعایت شده در سایر موارد شاهد  های مناسب  ها 

 . ای نزدیک دیگر شاهد این موضوع نباشیم نابرابری هستیم که امید است با توجه مولفین در آینده 

است آموزشی صورت گرفته   حتوای ها و م ب کتا   ع آن در تهیه و تنظیم ب آموزشی و به ت ها، نظام  های اخیر تغییراتی مهم در برنامه در دهه 

های درسی و انجام اصالحات  این تغییرات در کتاب است.  های آموزشی بوده یت ل فعا   آموزان در دادن دانش تغییرات برای شرکت   ن که ای 

-ی محتوا و مواد آموزشی نیستند و فعال بودن دانش کننده صرف آموزان تنها مدانش چرا که  در ابعاد گوناگون آموزشی تأثیرگذار است.  

 (.1385ها بسیار حائز اهمیت است )ستایش،  آموزان در یادگیری آن 

ابتدایی سه کشور ایران، آمریکا  اول  ی پایه  ریاضی   های ب کتا تصاویر و نمودارهای  است که آیا محتوای    ن اصلی پژوهش ای   پرسش 

های چندگانه گاردنر طراحی و ترسیم شده است؟ همچنین این نتایج با یکدیگر مقایسه خواهند  هوش  ی شیوه  ژاپن به )ایالت کالیفرنیا( و  

 شود.می های دقیق و جزئی بیان در ادامه به صورت پرسش اصلی پژوهش    شد. پرسش 

به هوش ابتدایی کشور آمریکا )کالیفرنیا(، چه   اول  ی پایه  ریاضی   ب محتوای کتا   در طراحی و تدوین  .1 های چندگانه  مقدار 

 است؟  گاردنر توجه شده 

های چندگانه گاردنر توجه  ابتدایی کشور ژاپن، چه مقدار به هوش  اول  ی پایه  ریاضی   ب محتوای کتا   در طراحی و تدوین  .2

 است؟ شده 

گاردنر توجه   های چندگانه ابتدایی کشور ایران، چه مقدار به هوش  اول  ی پایه  ریاضی  بمحتوای کتا   در طراحی و تدوین  .3

 است؟ شده 

محتوای کتب ریاضی پایه اول ابتدایی کشورهای آمریکا )ایالت کالیفرنیا(، ژاپن و ایران در تطابق و مقایسه با هم چگونه تدوین   .4

 است؟و طراحی شده 

 

 شناسی مطالعهروش 

است. جامعه پژوهش، تصاویر و گاردنر انجام گرفته های چندگانه  محتوا و بر اساس روش نظریه تحلیل  نوع  از  و   یفی تحقیق ک  این  روش 

های یا سال   1397- 98های های ریاضی اول ابتدایی سه کشور ایران، آمریکا )ایالت کالیفرنیا( و ژاپن منتشر شده در بین سال نمودارهای کتاب 

  157فصل و   19صفحه، کتاب ژاپن شامل    478فصل و   14است. کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی آمریکا )ایالت کالیفرنیا( شامل   2018  - 19



 37های چندگانه گاردنر    تطبیق محتوای کتب ریاضی پایه اول ابتدایی کشورهای منتخب، براساس هوش

 

 
 

های  تصویر به طور تصادفی از قسمت   20صفحه است که به علت گستردگی جامعه آماری، تعداد  175فصل و   25صفحه و کتاب ایران شامل 

شد.   تحلیل  ثبت و  توصیف،  آمده دست های به های چندگانه گاردنر بررسی و تحلیل شدند. سپس داده مختلف هر کتاب بر اساس هوش 

به بین داده  نتایج، در نموداری به  دست آمده از فراوانی هوش های  های موجود در محتوای هر کتاب، مقایسه تطبیقی صورت گرفت و 

 نمایش در آمد.

 ها:یافته

 )کالیفرنیا(: کتاب ریاضی اول ابتدایی آمریکا 

گیرند و با  کردن تصویرها، الگوها را یادمی آموزان از طریق رنگ(: دانش 14: 2019-2020 کتاب ریاضی درسی آمریکا، )  1  شکل شماره 

 ریاضی(.  - فردی و منطقیجنبشی، درون -فضایی، بدنی - )هوش دیداری   شوند ها در الگو آشنا می ترتیب رنگ 

الگوی آن را دریابد های بالن را بگوید و  ی رنگ آموز باید رابطه (: در تصویر ابتدای فصل الگوها، دانش 13)همان:  2  شکل شماره 

آموزان را به آسمان و  ریاضی(. تصویر به واقعیت بسیار نزدیک است و توجه دانش -کالمی و منطقی -فضایی، زبانی - )هوش دیداری 

 کند.ها جلب می بالن 

  بان بیاورندکنند و باید آن را به ز آموزان با شکل نوشتاری اعداد آشنایی پیدامی(: در این تصویر دانش 29)همان:    4شکل شماره 

فضایی( و تعداد آن را به صورت  - فردی و دیداری ریاضی، درون - )منطقی   شمارند آموزان تعداد تصاویر را می کالمی(. دانش - )زبانی 

 جنبشی(.- )بدنی   نویسند نوشتاری می 

 رودمی کار الگوها در زندگی به دادن کاربرد این (: این تصویر در انتهای فصل الگوهای عددی، برای نشان 42)همان: 5 شکل شماره 

فردی( و آن را با دقت روی  ریاضی و درون -)منطقی   آموز با توجه مباحث قبلی، الگوی اشکال را پیداکرده گرایی( و هر دانش )طبیعت 

 فضایی(.- جنبشی و دیداری - )بدنی   کند شده رسم میقسمت مشخص 

-فضایی و منطقی - شود )دیداری می فصل تفریق، به وضوح دیده (: آموزش مفهوم تفریق در صفحه اول  83)همان:  7  شکل شماره 

 گرایی(.یاضی و طبیعت ر 

ریاضی، -رود )منطقی شمارمی ها و اشتراک به ای برای آموزش نمودار ون، مجموعه (: این شکل، مقدمه 124)همان:    8  شکل شماره 

 فضایی(.- دیداری 

آموزان به صورت گروهی و  ای بازی و ریاضی قرار دارد تا دانش ای بر (: در پایان هر بخش درس، صفحه 58)همان:  9شکل شماره 

ریاضی(.  -اند، در قالب بازی تمرین کنند)منطقی جنبشی(، مفاهیم ریاضی که تا کنون یادگرفته - فردی و بدنی با استفاده از مهره و تاس)بین 

 فضایی(.- گرایی و دیداری کند)طبیعت آموزان را به طبیعت جلب می پویانمایی این تصویر، توجه دانش 

آموزان تواند به آشناکردن دانش گیری، می (: وضوح تصویر و استفاده از حیوانات برای آموزش اندازه 267)همان:   11شکل شماره 

 گرایی(.فضایی و طبیعت -ریاضی، دیداری - )منطقی   با این مفهوم جدید کمک کند 

کردن وسایل موجود در تصویر اهیم جلو، عقب، چپ، راست، باال و پایین را با بیان آموزان مف (: دانش382)همان:    13شکل شماره 

 کالمی(.-ریاضی و زبانی - فضایی، منطقی - )دیداری   گیرند می فرا 

کنند و هر  می های مختلف کتاب کالیفرنیا، گاهی مفاهیم و سؤاالت را از زبان کودکان بیان (: در قسمت 169)همان:    16شکل شماره 

کند و  میهای برای مشکل او بیان حل فردی( و راه )بین   ز با توجه به مشکل بیان شده توسط این کودک، با او همدردی کرده آمو دانش 

ی دهد که دربردارنده آموز به صورت انفرادی به این سؤال پاسخ می کالمی(. هر دانش - ریاضی و زبانی -جنبشی، منطقی - )بدنی   نویسد می 

 فردی است.هوش درون 
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دهند. و با پرسیدن سؤاالت، (: در کتاب کالیفرنیا، شمارش تا عدد صد را به صورت جدول آموزش می 247)همان:    17شماره شکل  

کنند تا با توجه به مکان اعداد در جدول به سؤاالت پاسخ دهد. در واقع این  آموز را به دقت و توجه بیشتر به این جدول وادار می دانش 

 فضایی(.- ریاضی، دیداری - باشد )منطقیگونه سؤاالت می آموز به این گویی دانش تصویر منبع پاسخ 

زدن اعداد، یک از مفاهیم مهم در ریاضیات است که در این کتاب با قراردادن این تصویر،  (: تخمین 430)همان:    19شکل شماره 

- نویسند)بدنی ها را می ارش، تعداد واقعی آن زده و سپس با شم فردی( ابتدا تعداد اشکال را تخمین )درون   آموزان به صورت انفرادی دانش 

  ریاضی(. - فضای و منطقی-)دیداری   کنند می زده مقایسه جنبشی( و با مقدار تخمین 

 

 کتاب ریاضی اول ابتدایی ژاپن:

شمارش و اعداد را  (: مؤلف کتاب ژاپن با استفاده از پویانمایی، مفهوم  11و    10:  2019-2020)کتاب ریاضی درسی ژاپن،    21  شکل شماره 

 ریاضی(.- فضایی و منطقی- دهد)دیداری آموزان آموزش میبه دانش 

فردی و  فضایی، درون - کند)دیداریآرام با مفهوم تفریق آشنا می آموزان را آرام (: این تصویر دانش 35و    34)همان:    22شکل شماره 

 ریاضی(.- منطقی

  سازندهایی مربوط به موضوع درس را میکارت رچه بهتر درس، فلشآموزان برای یادگیری ه (: دانش56)همان:    23  شکل شماره 

های  کارت، جنبه حرکتی دارد. حرکت مقوله بسیار مهم که در تمام جنبه جنبشی(. کار با فلش - فضایی، بدنی - ریاضی، دیداری -)منطقی 

های ر حوزه حرکتی کودکان است. پاسخ توان مشاهده کرد، تغییرات د ترین تغییراتی که در رشد کودکان می زندگی بشر وجود. سریع 

تواند خود و دنیای اطراف  یابد و کودک به کمک رفتارهای حرکتی می رفتاری در کودکان اغلب از نوع حرکتی و عضالنی رشد می 

تی، سازد. بنابراین خالصه شدن درس به همراه کاردس های او را فراهم می خود را درک کند. این تجارب حرکتی زیربنای یادگیری 

(. همچنین با توجه به تصویر، معلم با پرسش و  1391الویجه،  )یارمحمدیان و شفیعی   سزایی در روند یادگیری داشته باشد تواند تأثیر به می 

-)درون   دهند آموزان به صورت انفرادی به آن پاسخ درست می کند و دانش آموزان سؤال میکارت را از دانش پاسخ، عملیات روی فلش

 کالمی(.-نی فردی و زبا 

فردی( با توجه به تصویر  آموزان باید به صورت انفرادی)درون (: دانش 50:  2019- 2020)کتاب ریاضی درسی ژاپن،    24شکل شماره 

در ارتباط باشد)تفکر همگرا و   5+3گرایی( که با عدد  فضایی و طبیعت -کالمی، دیداری )تفکر واگرا و هوش زبانی  کنند داستانی بیان

 ریاضی(.  -هوش منطقی 

آموزان با انجام آزمایش به صورت گروهی و همچنین با پرسش و پاسخ توسط (: مطابق تصویر، دانش 91)همان:    29شکل شماره 

 جنبشی(.- المی و بدنیک -فردی، زبانی ریاضی، بین - فضایی، منطقی- )دیداری   شوند معلم، با مفهوم گنجایش آشنا می 

آموزان محاسبات  است به وسیله بازی و اشکال کودکانه متناسب با سن دانش (: در این تصویر، سعی شده 131)همان:    34شکل شماره 

- )منطقی   کند مستقیم مهارت حساب را در خود تقویت می آموز با انجام بازی و سرگرمی، به طور غیر آموزان تقویت یابد. دانش دانش 

 فضایی(.- فردی و دیداری جنبشی، درون-، بدنی ریاضی 

رقمی را پیش روی خود ، یعنی اعداد یک و دو 99آموزان در یک جدول منظم، اعداد از صفر تا  (: دانش 167)همان:    37شکل شماره 

 فضایی(. -ریاضی، دیداری - سپارند )منطقی دارند و به راحتی آن را در ذهن می

 

 کتاب ریاضی اول ابتدایی ایران: 

های کودکانه، کاربرد ریاضی را  (: جلد کتاب ریاضی اول ابتدایی ایران با نقاشی 1397- 1398)کتاب ریاضی درسی ایران،    41شکل شماره 

 ریاضی(. - فضایی و منطقی- کشد )دیداری در زندگی واقعی به تصویر می
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مفاهیم: :  آشپزخانه شود: » شده است، بیان می (: اهدافی که در کتاب راهنمای معلم برای این تصویر تدوین  1)همان:    42شکل شماره  

ریختن؛ هم زدن    شکر   ریختن؛ شیر ریختن؛   ی ؛ چا 5ها: شمارش تا  مهارت   جلو، پشت و وسط.   چپ، راست؛ باال، پایین؛ ردیف، ستون؛ 

 از سمت راست.  ی سوم   پایین   آشپزخانه مثالً ردیف   ی ها دادن به قفسه در مدرسه؛ آدرس   تغذیه ی  گرفتن؛ میوه برداشتن برا شکر؛ لقمه 

دیگران   ی کردن و بیان افکار برا درست صحبت - 2  دهد. ی م   پرورش   ارتباط   ی فرد را در مهارت برقرار   ی ریاضیات توانمند -1:  ها نگرش 

رشد قوه بیان و توضیح و  - 1  : ی تأثیرات بر ساختارشناخت   کند. ی ریاضیات به تمرکز افکار کمک م- 3  ارتباط اهمیت دارد.   ی برقرار   در 

ماست و از    ی خوریم رزق و روز ی که می  : غذایرزق   : ی تم شناخت   کار با ابزارها و کار با انگشتان. - 3  ؛ ی رشد ادراک کالم- 2توصیف؛  

که    ی طرف خداوند عطا شده است. به خصوص ریاضیات   از   و   ماست   ی رزق و روز   ی طرف خداوند عطا شده است، پدر و مادر و هر نعمت

کنیم همان طور که صبحانه را با  ی با نام خداوند آغاز م   را ی  زیم رزق است و خداوند آن را به بشر یاد داده است. آموختن ریاض آموی م 

از - 2  کنند. تا را با کمک شمارش بیان   5آموزان بخواهید تعداد اشیاء زیر  از دانش - 1  ارتباط با صفحات بخش:   کنیم. ی نام او شروع م 

آموزان بخواهید بگویند سمت چپ و راست میز چه  از دانش - 3تا را بدون کمک شمارش بیان کنند.    3تعداد زیر  آموزان بخواهید  دانش 

در کتابخانه آدرس دهند. مثاًل بگویند:    ی رسیدن به کتاب   ی آموزان بخواهید با کمد مفاهیم ردیف و ستون برا از دانش - 4  اند. نشسته   ی کسان 

آشپزخانه بکار   ی ها دادن به کمد آدرس   ی همین روش را برا - 5  هست که آن را برایم بیاور.  ی از چپ و ردیف اول از باال کتاب   اول   ستون 

به  - 8فرش توجه کنند.  حاشیه    ی رو   ی به الگوها - 7  اجاق گاز بکار ببرند.   ی رو   ی ها دادن به قابلمه آدرس   ی همین روش را برا - 6  ببرند. 

ی تصویر، مفاهیم خانواده و مفاهیم  با مشاهده   . ( 26:  1391« )داودی و همکاران،  آشپزخانه توجه کنند   ی ها پایین در کابینت   ی الگوها 

، کالمی - فضایی، زبانی- کند)دیداری آموز را به خود جلب میدیگر، بیشتر از مفاهیم ریاضی موجود در اهداف مورد نظر طراحان، دانش 

 گرایی(.هستی 

ایران،    44شکل شماره  بیستم،  141:  1397- 1398)کتاب ریاضی درسی  تا  »مفاهیم: چپ/ راست، جلو/ عقب، جلو/ پشت، اول   :)

پرسیدن از یکدیگر، مطالعه به طور گروهی  ها: درس های دیگر. مهارت وسط/ کنار/ بین، تغییر آدرس یک کتاب بعد از برداشتن کتاب 

ها نوشته  باورنکردن هر چه در کتاب - 1ها:  در مورد درس، پرسیدن از بزرگترها در مورد نکات مشکل درس. نگرش یا دونفره، مباحثه  

فرهنگ نقد.  - 1های مختلف در مورد یک موضوع خاص. تأثیرات شناختی:  مقایسه کتاب -3نگاهی اجمالی به یک کتاب.  - 2شده است.  

شناخت ساختارهای ترکیباتی. تم شناختی: مباحثه: در مورد آداب مباحثه درسی - 3ها از گمراهی. دادن آن کمک به دیگران و نجات - 2

(؛ لذا این تصویر با توجه به اهدافی که در 168:  1391ها بیاموزید« )داودی و همکاران،  دانید به آن آموزان نکاتی را که می بین دانش 

 کالمی(.- فضایی و زبانی -ری کتاب راهنمای معلم قراردارد، با مطالب ریاضی ارتباطی ندارد)دیدا 

-(: در کتاب راهنمای معلم، هدف از این تصویر همسایگان و احوال 92: 1397- 1398)کتاب ریاضی درسی ایران،  45شکل شماره 

»مفاهیم: وسط/ کنار/ بین، اول تا دهم، چپ/ راست، جلو/ پشت، جلو/ عقب.  پ  رسی است. و هیچ ارتباطی به مفاهیم ریاضی ندارد. 

خواهند  ها: زمانی که گروهی از مردم می کمک به همسایگان، احوالپرسی از همسایگان، کمک خواستن از همسایگان. نگرش   ها: مهارت 

چیزی را بسازند یا چیز جدیدی را امتحان کنند باید از پیش تعیین کنند که این چیز ممکن است چه تأثیری بر مردم بگذارد. تأثیرات 

(. در حالی که  119:  1391همکاری در کارها« )داودی و همکاران،  - 3مهربانی به حیوانات.  - 2شت. تأثیر شخصیت بر سرنو - 1شناختی:  

 گرایی(.فردی و هستی کالمی، بین -فضایی، زبانی - کند )دیداری بحث این فصل تفریق است و این تصویر چندان کمکی به این مفهوم نمی 

شماره  ایران،    49شکل  درسی  ریاضی  »اهداف:  68:  1397-1398)کتاب  تقارن. - 1(:  مفهوم  اشکال  - 2درک  تشخیص  و  شناخت 

-کسب مهارت در درک و کشف قانون الگوی شطرنجی و توانایی ادامه -4شناخت و تشخیص اشیاء متقارن محیط پیرامونی. - 3متقارن.  

شود. »پرورش هم یادگیری محسوب می های م (. یادگیری از طریق انجام دادن یکی از روش 94:  1391ادن آن« )داودی و همکاران،  د 

شود، بلکه موجب آرامش، ثبات  ذهنی و شناختی می   حرکتی از طریق توان بخشی حرکتی نه تنها موجب بهبود رشد _های روانی مهارت 

 جنبشی(.- فردی و بدنی ریاضی، درون - فضایی، منطقی- ( )دیداری 2: 1391الویجه،  گردد« )یارمحمدیان و شفیعی و لذت کودک می 
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چپ/ راست.  وسط/ کنار/ بین،  پنجم،  الی  اول  جلو/ پشت،  :(: »مفاهیم64:  1397- 1398)کتاب ریاضی درسی ایران،    51کل شماره ش 

 شدن وارد  های کالس، مهارت  از  شدن  خارج های مهارت  مدرسه،  حیاط  در  رفتار مربوط به  های لوحه: مهارت به  مربوط  های مهارت 

است.  مفید  دیگران  های یافته  در  و مشارکت  تیم  یک  با  کردن  کار علمی  کارهای  در  اغلب - 1لوحه:   به  مربوط  های نگرش   .کالس  به 

 آموز دانش  کودکانه  های بازی در- 2باشند.   چیست رسیده  یافته  که  این  به  راجع  خود  ی فردی نتیجه  به  باید تیم  تمام اعضای  این وجود  با 

 دادن یاد - 2آن.   نتایج  و  طبیعت  در  حرکت  درک - 1شناختی:   کند. تأثیراتمی پیدا  برخورد  ریاضیات  با  زندگی روزمره  مسائل  حل  با 

 آموزان دانش  به  شناسیدمی  که  را  گروهی های است. تم شناختی: کارگروهی: بازی  شدنی  برچیده  باطل و  پایدار حق - 3دیگران.   به 

(. این اهداف و  90:  1391کنید« )داودی و همکاران،  بیان  آموزان به دانش  دانید می  که  را نکاتی  گروهی  آداب  مورد  کنید. در معرفی 

- تایی بیشتر هستند، ندارد)دیداری 5های  ها از دسته ها، ربطی به موضوع مورد نظر که شمارش اعدادی مثل یازده و...که مقدار آن مهارت 

 فردی(.کالمی و بین -ضایی، زبانی ف 

 پشت.  جلو،  بین؛  وسط، کنار،  راست؛  نیک: مفاهیم: چپ، (: »پیک 29:  1397- 1398)کتاب ریاضی درسی ایران،    52شکل شماره 

 مرحله  اولین  نمادین  تفکر - 1ها:  نیک. نگرش پیک  و  تفریح  گردش،  آداب  از ماشین؛  شدن پیاده  سوارشدن؛  ماشین  ی ها: نحوه مهارت 

 نیازهای  از  اعداد  به  نیاز - 2کند.   ارتباط برقرار  دیگران  با  بتواند  نمادین زبان  به  باید  آموز است. دانش  تفکر مجرد  با  آموز دانش  برخورد 

تأثیرات  دیگری چیز  دادندست  از  به معنی است  ممکن خواهد می نفر  یک  که  چیزی  به  رسیدن-3است.   بشر  طبیعی   بر  باشد. 

شناختی:  تم گفتار.  بر افکار  تأثیر - 3هندسی.   اشکال  با  تخیل  تقویت - 2شمردن.   بدون  5 تا  کاردینالیتی  تشخیص - 1ساختارشناختی:  

 آموزان با دانش  رسد می  نظرتان  به  که  را  نکاتی  طبیعت  با  ارتباط  و طبیعت  در  کردن  بازی  و  طبیعت  از مراقبت  آداب  مورد طبیعت: در 

فضایی، -کند)دیداری تایی نزدیک نمی 5آموز را به مفهوم شمارش  (. این تصویر، ذهن دانش 55:  1391کنید« )داودی و همکاران،   مطرح 

 کالمی(.فردی و زبانیگرایی، بین طبیعت 

 جلو،  ردیف، ستون،  بین، کنار،  وسط،  راست،  (: »مفاهیم: چپ، 51:  1397- 1398)کتاب ریاضی درسی ایران،    55شکل شماره 

-چوب  کمک  به  ها قنوت و   ها قیام  ها، رکوع  ها، سجده  تعداد  ها: شمارشمهارت   رکوع، قیام، قنوت  سجده،  حاالت  قبله،  جهت  پشت، 

آموزان در این سن،  (. البته این تصویر، به فهم ترتیب در ریاضی کمکی نخواهدکرد؛ زیرا دانش 76:  1391ط« )داودی و همکاران،  خ 

نیاموخته  را  قیام و...  نیست)دیداری مفاهیم قنوت و  پایه و مخصوصًا در درس ریاضی، جایز  این  این مطلب در  بیان  لذا  فضایی،  - اند؛ 

 گرایی(. فردی و هستی کالمی، درون انی زب 

 حرکت  بین؛  کنار،  وسط،  عقب؛  عاشورا مفاهیم: جلو،  (: »عزاداری 134:  1397- 1398)کتاب ریاضی درسی ایران،    59شکل شماره 

 کردن  تماشا  آداب پرچم؛  حمل  عزاداران؛ آداب  از  پذیرایی زنی؛سینه  صف نظم پشت مهارت: رعایت جلو، آن؛ نظم با حفظ صف 

 گروه  کار  بیشتر  توانایی  که  هایی فعالیت  و  ها بازی - 2است.  پذیر  امکان  رقابت  ایجاد  با  گروهی  کار  به  تشویق - 1ها: عزاداری. نگرش 

هندسی.  ساختارهای  شهود - 1ساختارشناختی:   بر  کنند. تأثیرات مند میعالقه  گروهی  کار  به  را  آموزان دانش  گذارند، می  نمایش  را به 

 بزرگان دین به  احترام  و  بزرگداشت  مورد  سوگواری: در شناختی: آیین  معنوی. تم  مفاهیم درک - 3عددی.   ساختارهای شهود - 2

 دارند،  دست  به  زنجیر  که  را  کسانی دست  انگشتان  تعداد - 1بخش:   صفحات  با  بیاموزید. ارتباط  آموزان دانش  به  دانید می  که  را  نکاتی 

 که  را  کسانی  دست  انگشتان  تعداد - 3بشمارید.   اند،  داده  قرار  سینه  روی  را  دستشان  که  را  کسانی  دست  انگشتان  تعداد - 2بشمارید.

 جمع  کمک  با - 5بشمارید.   را  درخت  روی  های برگ  تعداد  تا  5 تا  5 شمارش  کمک  با - 4بشمارید.   دارند،  دست  به  عالمت  یا  پرچم 

 باز  چشم  چند -7بشمارید.   تا دو  تا دو  دارند؟  بال  چند لوحه  پرندگان- 6بشمارید.  را  عالمت  روی  هندسی هایشکل  تعداد چندتایی

بشمارید« )داودی و   تا  5تا 5 اند؟ شده  داده  قرار  ها سینه  روی  بر  زدن سینه  برای انگشت  چند -8بشمارید.   تا دو  تا دو  بینید؟ می  لوحه  در 

توان دریافت که تصویر  است، می در کتاب راهنمای معلم بیان شده ی آن  ی تصویر و مطالبی که درباره (. با مقایسه 161:  1391همکاران،  

کند. تصویر شلوغ است و حاوی مطالب مربوط آموز را به سمت این اهداف معطوف نمیهیچ ارتباطی به این مفاهیم ندارد و ذهن دانش 

 گرایی(.فردی و هستی فردی، درون کالمی، بین -فضایی، زبانی - )دیداری   به مباحث ریاضی نیست 
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های چندگانه های آمریکا، ژاپن و ایران بر اساس هوش ی تصاویر کتب ریاضی پایه اول ابتدایی کشور : نمودار مقایسه 1شماره    نمودار 

 .گاردنر

 

چندگانه  های  ابتدایی کشور آمریکا )کالیفرنیا(، چه مقدار به هوش  اول  ی پایه  ریاضی   ب محتوای کتا   پرسش اول: در طراحی و تدوین 

ریاضی هستند. بنابراین محتوای این کتاب بسیار با درس -های انتخاب شده، دارای هوش منطقی است؟ تمامی نمونه گاردنر توجه شده 

است. تصاویری تر توجه شده کالمی کم -فردی و زبانی های بین ریاضی مرتبط است. در کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی آمریکا، به هوش 

-تر است. دانش آموزان ملموس است که برای دانش های طبیعی و زندگی واقعی در محتوای این کتاب گنجانده شده ت نزدیک به موقعی 

ی مضامین انتزاعی  شوند؛ لذا اگر در سؤاالتی که دربردارنده آموزان در این سن، مفاهیم حسی و عینی را بهتر از مفاهیم انتزاعی متوجه می 

کند. دکتر سیف معتقد است، کودکان از سن هفت  میدهیم، متربی مفهوم سوال را بهتر درک وال قرار هستند، تصاویر کمکی مربوط به س 

توانند انجام دهند و نه با امور فرضی  کنند، اما این اعمال را با امور حسی و عینی می سالگی توانایی انجام اعمال منطقی را کسب می تا یازده 

 (.  1394نامند )سیف،  ات محسوس می ی عملیو انتزاعی. این مرحله را دوره 

های چندگانه گاردنر  ابتدایی کشور ژاپن، چه مقدار به هوش  اول  ی پایه  ریاضی   ب محتوای کتا   پرسش دوم: در طراحی و تدوین 

دلیل استفاده است؟ تمامی تصاویر انتخاب شده در کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی ژاپن با درس ریاضی تناسب مطلوب دارند. به  توجه شده 

گرایی مناسبی نیست ولی در این تصاویر، از ی هوش طبیعت های حیوانات، این کتاب دربردارنده زیاد از تصاویر کودکانه و پویانمایی 

کند. این کتاب به هوش  آموزان را بسیار به خود جذب می است که دانش های متنوع و شاد و متناسب با سن کودکان استفاده شده رنگ 

 شود.فردی( توجه می ردی و کارهای انفرادی، بیشتر از کارگروهی )هوش بین درون ف 

های چندگانه گاردنر ابتدایی کشور ایران، چه مقدار به هوش  اول  ی پایه  ریاضی   ب محتوای کتا   پرسش سوم: در طراحی و تدوین 

کنند. این مقدار برای کتاب درسی عیت میریاضی تب - است؟ تعداد یازده عدد از بیست تصویر انتخاب شده از هوش منطقی توجه شده 

ی مطالبی خارج از ریاضی، بسیار کم است. یعنی تعداد زیادی از تصاویر این کتاب با مفاهیم ریاضی در ارتباط نیستند و دربردارنده 

بیشتر تصاویری که به ریاضی مربوط نمی  - می و دیداری کال -گرایی، زبانی شوند، دارای هوش هستی محتوای درس ریاضی هستند. 

18

5
4 4

13

20

10

0 0

20

1

3

6
5

20

13

0 0

20

3
4

8

10
11

12

4

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

آمریکا ژاپن ایران



    نامه پویش در آموزش علوم پایهفصل

 

42 
 

آموزان به این تصاویر چندان جذب نخواهند شد؛ چرا که  نشاط، دانش های بی فضایی هستند. و به دلیل ضعیف بودن پویانمایی و رنگ 

کننده است و کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی با توجه به حساس بودن سن  های دردسترس کودکان بسیار جذاب و خیره امروزه رسانه 

های موجود در کتاب راهنمای  کرده است. همچنین بسیاری از اهداف و مهارت آموزان در این پایه، در این زمینه بسیار ضعیف عمل  دانش 

ریاضی ندارند و  - شود. در تصاویری که هوش منطقی آموزان می خوانی ندارد و باعث سردرگمی معلمان و دانش معلم، با تصویر هم 

 افزاید. آموزان می گونه توضیح در آن صفحات، به سردرگمی معلمان و دانش م نوشته شدن هیچ های دیگر هستند، عد شامل هوش 

پرسش چهارم: محتوای کتب ریاضی پایه اول ابتدایی کشورهای آمریکا )ایالت کالیفرنیا(، ژاپن و ایران در تطابق و مقایسه با هم  

اند و  فضایی استفاده نکرده - ریاضی اول ابتدایی آمریکا، از هوش دیداریاست؟ در تمامی تصاویر کتاب  چگونه تدوین و طراحی شده 

گرایی در این  برند. همچنین هوش طبیعت کار می آموزان با این سن، به های دیگری نیز برای آموزش مباحث درس ریاضی به دانش شیوه 

شود. اما تصاویر کتاب ریاضی آمریکا، جذابیت  ی کتاب، بیشتر از دو کشور دیگر است و ژاپن کمترین مقدار از این هوش را شامل م 

ها ارتباط برقرار کنند  توانند با این تصاویر و تمرین تر می آموزان راحت تر هستند. درنتیجه دانش آموزان دارد و ملموس باالیی برای دانش 

به یک مقدار وجود دارد. بسیاری از  فردی در سه کشور تقریبًا  گیرد. هوش بین تری صورت می و فرایند یادگیری، با کیفیت مطلوب 

های کتاب ریاضی پایه  کالمی هستند که این هوش در تمامی نمونه - تصاویر در کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی ایران، دارای هوش زبانی 

در کتاب  آموزان است و تنوع کمی در این مقوله وجود دارد. اما  اول ایران در یک سطح و به صورت توضیحات ساده توسط دانش 

جنبشی  - ریاضی اول ابتدایی آمریکا، این هوش، در سطوح گوناگون وجود دارد. کشور آمریکا بیشتر از دو کشور دیگر به هوش بدنی 

کند. بنابراین استفاده از بازی و  ها را خسته می نواختی زیاد، آن تأکید دارد. کودکان در این سن، انرژی زیادی دارند و نشستن و یک 

 آموزان پایه اول ابتدایی دارد.  آموزان است، تناسب بیشتری با شرایط سنی دانش هایی که باعت جنبش و حرکات بدنی دانش تمرین 

ها، مرتبط با مطالب ریاضی نیستند؛  محتوای کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی کشور ایران برخالف دو کشور دیگر، در بسیاری از نمونه 

ها و برای آشنایی  ن کتاب، بسیار پایین است. تصاویری که در این کتاب، بخصوص در ابتدای فصل ریاضی در ای - چراکه هوش منطقی 

فضایی و  - گرایی، دیداری است، اغلب شلوغ و دارای مفاهیم گوناگونی مثل هوش هستیآموزان به مباحث جدید استفاده شده دانش 

ما در کتاب راهنمای معلم به اهدافی برای یادگیری مطالب ریاضی برای است. ا کالمی هستند و مفاهیم ریاضی در آن گنجانده نشده زبانی 

آموز  پذیر نیست و دانش است که با توجه به ضعیف بودن پویانمایی و شلوغ بودن تصاویر، تحقق این اهداف امکان این تصاویر اشاره شده 

ی آمریکا و ژاپن، ارتباط مطلوب با درس ریاضی دارند و  کند. اما تمامی تصاویر کتاب ریاضی اول ابتدایی کشورها را خسته و دلزده می 

است. هدف اصلی کتاب ریاضی باید مطالب  فردی و... در کنار مطالب ریاضی، گنجانده شده ها مثل هوش بین بسیاری از مفاهیم و هوش 

گرایی تنها در  است. هوش هستی نشده مربوط به ریاضی باشد. اما در کتاب ریاضی اول ابتدایی کشور ایران، این مقوله به درستی رعایت  

 آموزان جذاب نیست.  کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی ایران وجود دارد. اما پویانمایی این تصاویر، برای دانش 

 

 گیرینتیجه 

دیگر بیشتر است. کالمی موجود در کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی کشور ایران از دو کشور  -های انجام شده، هوش زبانی با توجه به بررسی 

گرایی نیز در کتاب ها در صفحات مربوط، برای توجیه معلمان و والدین، قرار ندارد. هوش طبیعت اما توضیحاتی مناسب با اهداف تمرین 

تصاویر  ریاضی پایه اول ابتدایی ایران از کتاب ریاضی اول ابتدایی آمریکا بیشتر و از کتاب ریاضی اول ابتدایی ژاپن کمتر است؛ اما نوع  

های ریاضی دو کشور آمریکا و ژاپن در ریاضی در کتاب تر است. هوش منطقی تر و به زندگی واقعی نزدیک دو کشور دیگر، جذاب 

ریاضی دارای ضعف بسیاری است. بسیاری از تصاویر  - تمامی تصاویر وجود دارد. اما کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی ایران، در هوش منطقی

پردازد. وجود تصاویر شلوغ در صفحات  بتدایی ایران، با مفاهیم و مطالب ریاضی، ارتباط ندارند و به مفاهیم دیگر می کتاب ریاضی اول ا 

مطابق  آموزان را به همراه خواهد داشت. شود و پویانمایی ضعیف تصاویر، دلزدگی دانش آموزان می این کتاب، موجب سردرگمی دانش 



 43های چندگانه گاردنر    تطبیق محتوای کتب ریاضی پایه اول ابتدایی کشورهای منتخب، براساس هوش

 

 
 

 سطحی   یادگیری  باعث  تنها  و  کند نمی  کمکی  چندان  آموزان دانش  به  درسی های ب کتا  در زیاد  اطالعات  گنجاندن (  2007نظر کانفری ) 

 های مهارت  آنها طریق  از  تا  داد  قرار  درسی  های کتاب  در توان می  را متنوعی و  متعدد های فعالیت .  نیست  توجه  مورد  امروزه  که شودمی 

 مسأله،  حل  به  درسی  های کتاب   در  است  الزم  ریاضیات،  استانداردهای  اساس بر . شود  تقویت   آموزان،دانش  مسأله  حل  و  فکری 

ریاضی در محتوای کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی کشور  - هوش منظقی.  شود داده  خاصی  اهمیت  فعال  یادگیری  و  فکری  های مهارت 

با توجه به نتایجی که از این تحقیق به دست آمد، به دلیل آن که    ایران بسیار کم است و این مقدار برای یک کتاب ریاضی، مناسب نیست. 

مندی و توجه درگیر  آموزان در این سن است، آنان با عالقه مطالب و مفاهیم کتاب ریاضی پایه اول ایران، بسیار بیشتر از توان ذهنی دانش 

شود که هرچند دیدگاه طراحان و مولفین  ریاضی، بسیار دیده می ربط به مباحث درسی  در این کتاب، محتوای بی   شوند. یادگیری نمی 

های دینی و مفاهیم علوم اجتماعی و غیره با مفاهیم ریاضی خیرخواهانه و به نوعی در پی تلفیق موضوعات مختلفی چون مفاهیم و آموزه 

های صحیح صورت پذیرد. در غیر این صورت  یوه هستند، اما برنامه درسی تلفیقی نیز باید طبق نظم و ترتیب خاص و بر مبنای اصول و ش 

های درسی به  ریزان و طراحان کتاب از این رو الزم است برنامه شود.  ممکن است که این باعث سردرگمی فراگیران در جریان آموزش می 

و دقت بیشتری تدوین نموده تا  ریزی  های ریاضی بخصوص پایه اول ابتدایی را با برنامه شته باشند و محتوای کتاب س این امر توجه الزم دا 

 تناسب بیشتری با مطالب و مفاهیم ریاضی داشته باشد. 
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