دو فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در آموزش ابتدایی
.93-05 : صفحات.1931  بهار و تابستان،1  شماره،سال اول

طراحی الگوی برنامه درسی آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی بر اساس نظریه هوش
چندگانه گاردنر
2

 مرضیه بیانی،*،1 طیبه تجری

) ایران (نویسنده مسئول، تهران، دانشگاه فرهنگیان، گروه علوم تربیتی،استادیار

*،1

Email: Ati.Tajari@yahoo.com

. ایران، تهران، دانشگاه فرهنگیان، دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی2

چکیده

اطالعات مقاله

 طراحی الگوی برنامه درسی آموزش علوم تجربی براساس نهریه هوش چندگانه گاردنر،هدف اصلی این پژوهش
، تعریف واحد تحلیل: کیفی از نوع تحلیل محتواست که شامل مراحل، روش پژوهش.در دوره ابتدایی بود
 اصالح نهام مقولهبندی و یک طرح کدگذاری قیاسی بر، استفاده از نهام مقولهبندی قیاسی،کاهش دادهها
 شاملکلیه مقاالت و، حوزه پژوهش در این مطالعه.اساس دادهها و ارائه گزارش از دادههایکیفی بوده است
 دادهها در. نهریه هوش چندگانه گاردنر و دوره ابتدایی است، پیرامون آموزش علوم تجربی،کتب در دسترس
، نیاز: محوری و انتخابی تحلیل شدکه در قالب مدل اولیه و مدل نهایی شامل ابعاد،طی سه مرحله کدگذاری باز
، عوامل مدرسهای، مواد و منابع، فضا، ارزشیابی، نقش معلم، روشهای یاددهی – یادگیری، محتوا،اهداف
، در این ارتباط و بر مبنای الگوی مفهومی ارائه شده. شکل گرفت،یادگیری ضمنی و نتایج برنامه و پیامدها بود
 روشهای، محتوا بر نقش معلم.نیاز بر اهداف تاثیرگذار بوده و محتوا نیز متاثر از نیاز و اهداف بوده است
 مواد و منابع و شرایط،یادگیری و ارزشیابی تاثیر داشته و راهبردها تحت تاثیر مراحل که شامل فضا-یاددهی
.شامل عوامل مدرسهای و یادگیری ضمنی دانشآموزان هستند قرار گرفته است

1931  اسفند6 :دریافت
1931  فروردین23 :پذیرش

:واژگان کلیدی
 آموزش علوم،برنامه درسی
 نهرییییه هیییوش،تجربیییی
 دوره،چندگانیییه گیییاردنر
ابتدایی

Journal of Research in Elementary Education
Volume 1, Issue 1, Spring and Summer 2019. Pages:39-50.

Designing a Curriculum Model For Teaching Experimental Science of Primary
School Based on Gardner's Multiple Intelligence Theory
Tayyebeh Tajari 1,*, Marzieh Bayani2
1,*
2

Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran.
Undergraduate Student of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran.

ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Received: 25 February 2019
Accepted: 18 April 2019

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.
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مقدمه
علوم تجربی یکی از مهمترین درسهای اصلی دوره ابتدایی است که اهداف واالیی چون شکوفایی قوهء جست وجوگری
دانشآموزان و دانستن لذت بخش را در بر دارد ( .)Ben-Chaim, 2017فراگیری علوم تجربی به دانشآموزان کمک میکند تا
روشهای شناخت دنیای اطراف خود را بهبود بخشند ( .)Stappenbeck & Virgin, 2016برای این منهور آنها باید
مفاهیمی کسب کنند تا به کمک آنها بتوانند تجربههای خود را با یکدیگر درمیان بگذارند (.)Dieb & Tsuda, 2018
آموختن علوم تجربی همچون سوادآموزی و حساب کردن ،امری اساسی و ضروری است )(Wood and et al, 2018که با
زندگی روزمره ما در ارتباط است ()Mahmoudloo & Karim Yar, 2018؛ و با پیشرفت تکنولوژی اهمیت آن بیشتر شده
است ( .)Mohammadi et al, 2018تاکادا ( ،)Takada, and et al, 2017بیان میکند که آموزش علوم بیشتر به آموزش راه
یادگیری میپردازد و آگاهی از آن برای هر کودکی الزم است .همچنین خندقی و زرقانی ( Khandaghi & Zarghani,
 ،)2011تاکید میکنند که در نهام آموزش و پرورش ،علوم تجربی جایگاه ویژهای دارد .درحالحاضر بیشتر معلمان علوم
تجربی از روشهای سنتی سخنرانی و پرسش و پاسخ استفاده میکنند که معلم و کتاب در نقش محورهای اصلی تلقی می-
شوند و نقش دانشآموز که اساسیترین محور فرایند آموزشی است چندان موردعنایت قرار نمیگیرد ( Abbs Zadeh & Chit
 .)Saz, 2018مهمترین نارسائیها و نقاطضعف روشهای تدریس و آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی ،تاکید بر معلممحوری و
عدم توجه به فعالیتهای عملی و آزمایش است ( .)Baladeh and et al, 2018هاملین ( ،)Hamlyn, 2017در تحقیق خود
اشاره میکند که آموزش برپایه رویکردهای فرایندی و همچنین نبودن تناسب بین محتوا و روش صورت میگیرد .همچنین
تلخابی ( ،)Talkhabi, 2011بیان می کند بی توجهی به پرورش تفکر خالق و عدم آگاهی معلمان از روشهای نوین تدریس و
ناتوانی آنها در بهرهگیری از امکانات و زمان تعیین شده ،نتوانستهاست ارتباط محتواهای درسی را با زندگی واقعی دانش-
آموزان برقرار کند.
علوم تجربی یکی از دانشها و معرفتهای بشری است که یافتههای آن از راه مشاهده و انجام آزمایش به دست میآید و
مالک یا معیار درستی آنها ،انطباق داشتن با مشاهدات تجربی است( .)Samadi, 2018هدف از آموزش علوم تجربی ،آموزش
پدیدههایی است که در زندگی روزانه مشاهده میشوند ( .)Samarie and et al, 2018در همه نهامهای آموزشی جهان،
آموزش و یادگیری علوم تجربی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و تالش میشود تا دانشآموزان ضمن آشنایی با اصول و
مفاهیم علوم تجربی و کسب سواد علمی الزم ،آگاهیهای الزم برای یک شهروند مطلوب را کسب نمایند( Zolfaghari and et
 .)al, 2018دانشآموزان با کسب آگاهی و مهارت الزم در زمینههای مختلف علوم تجربی قادر خواهند بود تا در زندگی خود
تصمیمات منطقی و آگاهانه بگیرند .آموزشعلوم و فناوری ،یکی از پایههای اساسی آموزش و پرورش است که تاثیر مستقیم
آن در توسعه فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و افزایش سرمایههای مادی و معنوی یک جامعه ،بهخوبی مشخص شده-
است .از مهمترین دستاوردهای آموزش علوم در مدارس ،تربیت افرادی است که دارای معلومات و آگاهیهای الزم هستند تا
بتوانند منطقی فکرک رده وآگاهانه تصمیم بگیرند .اگر کیفیت آموزش علوم تجربی در جامعهء ما وضعیت مطلوبی داشته باشد
دانشآموزان امروز ما که پیکرهء اصلی جامعه فردا را تشکیل میدهند ( .)Azizpour and et al, 2018از چرخهء آموزش،
ء
پیشرفت ،هماهنگی و همگامی با توسعه علمی و صنعتی دور نمیمانند و توانایی آن را پیدا میکنند که پا بهپای توسعه
جهانی علم و صنعت ،معلومات خود را توسعه دهند و بهروزکنند و در نهایت شهروندانی سازگار با جامعهء درحال تغییر
باشند .هدف از آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی ،آموزش پدیدههایی است که در زندگی روزانه مشاهده میشود ،از جمله
کسب سواد علمی که برای شهروندان ضروری است ( .)Gerami & Mirazayan, 2018یادگیری آگاهانه و منطقی در زندگی
روزمره ،که در نتیجه کسب سواد علمی فراهم میشود ،انتقادی و خالقانه بارآوردن کودکان ،شناسایی تفاوتهای فردی و
برقراری ارتباط بین علوم و سایر دروس است ( .)Fotovat and et al, 2015فراگیری علوم تجربی از دو جنبه مفید است :هم
فرایند است و هم فراورده .فراورده علوم همان عقایدی است که میتواند در تجارب آتی به کارگرفته شود .اما فرایند علوم،
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روش یافتن اطالعات ،آزمایش نهریات و تفسیر آنهاست وچون این دو به هم وابستهاند گسترش آنها باید همراه هم باشد
(.)Chaldawi and et al, 2018
با توجه به آنچه گفته شد مهمترین ویژگی آموزش علوم تجربی ،آموزش چگونگی یادگیری و پرورش یادگیرنده مادامالعمر
است ( .)Smith, 2011اما دو نکته مهم دیگر وجود دارد-1 :کودکان از اولین سالهای کودکیشان ،عقایدی درمورد محیط
اطراف خودکسب میکنند که اغلب غیرعلمی هستند -2 .اگرکودکان بهحال خود گذاشته شوند این عقاید نادرست ،بهتدریج
زیادتر شده و انتقاد پذیری در آنها کم میشود ( .)Ranjbarie and et al, 2013با آموزش صحیح علوم تجربی ،عقایدکودکان
اصالح شده و به آنها یاد داده میشود که بدون تجربه چیزی را نپذیرند .فرضیهسازی را نیز در این فرایند میتوان آموخت و
آنها را انعطافپذیر تربیت نمود ( .)Aghazadeh & Ahadiyan, 1999سانتراک ( ،)Santrock, 2009اشاره میکند اهدف
اصلی و عمدهای که در برنامه علوم تجربی دوره ابتدایی باید وجود داشته باشد عبارتند از :یاریکردن کودکان در درک و
توصیف اطرافشان ،پرورش تفکر انتقادی و خالقانه ،توجه به رشد کودکان بر اساس استعدادها ،عالیق و تفاوتهای فردی.
همچنین باید بین علوم و سایر دروس برنامه تحصیلی ارتباط برقرار کنند ( .)Ahrami and et al, 2012بر این اساس،
دستیابی به اهداف آموزش علوم تجربی در مدارس ابتدایی به برنامه ریزی آموزشی و درسی دقیق و علمی نیاز دارد ( Naderi
.)& Sif Naraghi, 2015
زارع و همکاران ( ،)Zare and et al, 2016تاکید میکنند نهریات جدید آموزش علوم ،باید بهگونهای برنامهریزی شود
که در آن تمام هوشهای دانشآموزان مورد توجه قرار گیرد؛ بدین منهور نهریهء هوشهای چندگانه که توسط گاردنر،1
استاد تعلیم و تربیت دانشگاه هاروارد پدیدآمده است برای برنامهریزی آموزش علوم مقطع ابتدایی مطلوب به نهر می رسد.
به اعتقاد گاردنر هوش شامل مجموعهای از تواناییهاست که برای حل مسائل بهکاربرده میشود و محصوالتی را پدید میآورد
که درمیان جامعه و فرهنگ ارزشمند قلمداد می شود .به باور گاردنر ،کودکان رفتاری همچون دانشمندان دارند و اگر به آن-
ها فرصت داده شود در آزمایش و حل مسئلهای که خود ایجاد کردهاند درگیر خواهند شد .هاملین ( ،)2017در پژوهش خود
تاکید میکند آموزش علوم عبارت است از درگیرشدن کودک در فرایند کاوشگری ،پرسش ،بررسی و یافتن جواب سوالهایی
دربارهء دنیایی که درآن زندگی میکنند .برنامه آموزش علوم تجربی مبتنی بر نهریه گاردنر دارای  3مؤلفه بنیادی است که
هرگز از هم جدا نیستند و از یکدیگر تاثیر میپذیرند .این نه عنصر عبارتند از:
 .1هوش منطقی و ریاضی :شامل توانایی کشف الگوها ،استدالل قیاسی و تفکر منطقی است (.)Anderson, 2017
 .2هوش زبانی و کالمی :شامل حساسیت نسبت به زبان گفتاری و نوشتاری و توانایی در کاربرد کلمات و زبان است
(.)Sanchez-Martin and et al, 2016
 .9هوش دیداری و فضایی :شامل توانایی حلکردن مسئله از طریق دستکاری و ایجاد تصاویر ذهنی و اندیشیدن از راه
تجسم دیداری است ()Martin, 2018؛
 .4هوش موسیقیایی :شامل توانایی در تشخیص آهنگها و تصنیف آهنگهای موزون و لذت بردن از موسیقی است
(.)Gardner, 2017
 . 0هوش بدنی و جنبشی :شامل توانایی کنترل حرکات بدنی ،کارکردن ماهرانه با اشیاء ،استفاده از تمام یا قسمتی از
اعضای بدن برای حل کردن مسائل تعامل با فضای پیرامون خود است (.)Najafi and et al, 2017
 . 6هوش بین فردی :یعنی استعداد درک مقاصد انگیزه و احساسات دیگران و مهارت در ایجاد روابط با آنان ( & Chang
.)Jung, 2017
 . 1هوش درون فردی :شامل استعداد شخص برای خویشتن شناسی ،درک احساسات ،ترسها و انگیزههای
خود )(Sanchez-Martin and et al, 2017؛
Gardner

1

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

02

 .1هوش طبیعت گرایی :سبب میشود که شخص بتواند از دید خود طبیعت را بشناسد ،آنها را طبقه بندی کند،
کنجکاوی خود را دربارهء پدیدههای طبیعی با مشاهده طبیعت و آزمایش ارضا کند و به درک روابط پدیدههای طبیعی
دستیابد (.)Epa, 2017
. 3هوش هستی گرایی :شامل حساسیت و استعداد برای درگیر شدن با پرسشهای عمیق درباره هستی انسان مانند
ء
معنای زندگی و مفهوم مرگ و زندگی و آفرینش انسان در عرصه حیات و چرایی هستی است (.)Pasha Sharifi, 2005
ایتان آزورا و همکاران ( ،)Intan Azura and et al, 2008بیان میکنند که عقیدهء پنهان در پشت این نهریه این است که
هر فرد تک تک هوشهای پیشنهاد شده را به اندازههای مختلف دارد و آموزش ،در پرورش آنها موثر است .پژوهش حاجی-
حسینی و بالغیزاده ( ،)Haji Hosseini & Baleghi Zadeh, 2001که تأثیر روش تدریس مبتنی بر نهریه گاردنر و روش-
های سنتی بر عملکرد یادگیری علوم تجربی دانش آموزان را در یک تحقیق مقایسه کردند ،نشان داد که عملکرد دانش-
آموزان براساس نهریه گاردنر درمقایسه با شیوه سنتی درهمه سطوح بهتر میباشد .طالبی ( ،)Talebi, 2016در تحقیق خود
تاکید میکند ،حذف و یا به حاشیه بردن عالقهء ارتباطی در درس علوم ،مربیان ،طراحان وکودکان را با چالشهای جدی
مواجه کرده است ،بهطوریکه بعضی از محققان ابراز کرده اند ،برنامههای آموزش علوم نتوانسته است روحیه علمی ،کاوش-
گری ،آفرینندگی و بهرهگیری از هوشهای مختلف را در دانشآموزان پرورش دهد.
کورنهابر ،)2003(1طی مطالعهای درمورد مدارسی که نهریه هوشهای گاردنر را بهعنوان مالکی برای آموزش و هدایت
استعدادهای مختلف قرار داده بودند ،به این نتیجه رسید که  15درصد این مدارس موفقیتهای قابل توجهی درزمینه
شکوفاسازی استعدادهای کودکان بهدست آوردهاند ( .)Jafari Harandi and et al, 2009همچنین بررسی مطالعات جهانی
موید آن است که نهریهپردازان مختلف ،رویکرد گاردنر در آموزش علوم را موثر دانستهاند ( .)Nehot, 2018دراین راستا صفا
صالح ( ،)Safaa Saleh, 2010در نتایج پژوهش خود اشاره میکند که پرورش تفکرواگرا در آموزش میتواند تواناییهای
دانشآموزان را ارتقا ببخشد و راه را برای مطالعه ،استدالل ،آفرینندگی ،تفکر انتقادی و حل مسئله هموار سازد .بزرگمهری
بوذرجمهری و همکاران ( ،)Bozorgmehri Bozarjomehri and et al, 2018نیز در پژوهش خود بیان میکنند که آموزش
هوشافزایی مبتنی بر نهریه گاردنر می تواند یک روش موثر بر پرورش هوش هیجانی و خالقیت کودکان دوره ابتدایی باشد.
زارع و همکاران ( ،)Zare and et al, 2016در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که کودکان برای آینده به پنج ذهن از
نهریه گاردنر تحولی از هوش به ذهن نیاز خواهند داشت.
با توجه به مباحث مطرح شده ،سوال اصلی پژوهش این است که بر اساس تئوری هوش چندگانه گاردنر برای آموزش
علوم تجربی دوره ابتدایی چه الگویی می توان طراحی کرد؟ اهداف ،محتوا ،روشهای تدریس و ارزشیابی آموزش علوم بر
مبنای این تئوری کدامند؟

روش تحقیق
روش تحقیق ،کیفی از نوع تحلیل محتوا بوده است .این روش برای تحلیل دادههای متنی است و در مورد محصوالت
رسانهای و دادههای مصاحبهای کاربرد دارد .یکی از ویژگیهای برجسته این روش ،استفاده از مقولههایی استکه غالباً از
الگوهای نهری اخذ شدهاند و بر دادهها اعمال میشود .قلب تحلیل محتوا ،نهام مقولهبندی آن است .درتحلیل محتوای کیفی
هدف تقلیل داده هاست و جنبه های تفسیر متن بهدنبال سواالت ،در مقولههایی متناسب قرار داده میشوند ( Mayring,
 .)2000مراحلی که در تحلیل محتوای کیفی بررسی شد عبارتند از :تعریف واحد تحلیل (پاراگراف) ،کاهش دادهها ،استفاده
از نهام مقولهبندی ،اصالح نهام مقولهبندی و یک طرح کدگذاری بر اساس دادهها ،ارائه گزارش از دادههایکیفی .حوزه
پژوهش در این مطالعه ،شامل کلیه کتب و منابع نوشته شده پیرامون آموزش علوم تجربی بر اساس تئوری هوش چندگانه
Korn Haber
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گاردنر میباشد .جهت نمونهگیری در این حوزه از کلیه مقاالت مرتبط و کتب در دسترس از سال  2552تا  2513استفاده
شد .در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات ،جهت استخراج پاراگرافهای مرتبط ،از شیوه فیشبرداری از کتب و منابع
استفاده شد .در این پژوهش جهت جمعآوری اطالعات از منابع چاپی و دیجیتالی موجود درکتابخانه ،بانکهای اطالعاتی،
مجالت وکتاب های الکترونیک و همچنین از مطالعات میدانی استفاده شد .روش تجزیه و تحلیل اطالعات در این تحقیق،
استفاده ازنهام مقولهبندی قیاسی به شیوهء کدگذاری موضوعی بوده است که از واحد تحلیل پاراگراف استفاده شده و طی
سه مرحله انجام گرفته است :اولین مرحله کدگذاری برای آن است تا داده ها و پدیده ها را در قالب مفاهیم درآورد؛ به این
منهور ابتدا دادههای از هم مجزا «تقطیع» شدند .عبارتها بر اساس واحدهای معنایی دسته بندی شدند تا تعلیقات و
«مفاهیم» (کدها) به آنها ضمیمه شوند ( .)Khanef Far & Maslmi, 2018ابتدا جمالت مهم مرتبط با سؤال تحقیق
استخراج گشت و در جدول قرارگرفت ،سپس از متن ،مفاهیم دقیق و جزیی بیرون کشیده شد و کدگذاریگردید .در مرحله
بعد این کدها براساس پدیدههای کشف شده در دادهها که مستقیماً به پژوهش حاضر مربوط میشدند ،دستهبندی شد.
مقولههای بهدست آمده مجدداً به کدهایی مرتبط شدند که انتزاعیتر از کدهای مرحله اول بودند .کدها بهشکل بارزی
نمایانگر محتوای مقوله می باشند و باالتر از همه به یادآوری مرجع مقوله کمک میکنند .برای تهیه عنوان و نام برای کدها،
از آثار و ادبیات علوم تربیتی و روانشناسی استفاده گردید .دومین مرحله کدگذاری محوری بوده است که مقولههای بهدست
آمده از کدگذاری باز پاالیش و تفکیک شدند ،ازمیان مقولههای بهوجود آمده در مرحلهء کدگذاری باز ،آنهایی که بهنهرمی-
آمد بیشاز سایر مقوالت در مراحل بعدی بهکار میآیند انتخاب شدند و مفاهیم مشترک در یک دسته قرارگرفتند .دراصل-
کدگذاری محوری فرایند مرتبط کردن مقولههای اصلیتر را شامل میشود .این عمل شامل فرایند پیچیده تفکر استقرایی و
قیاسی است که طی چند مرحله انجام گرفت .این فرایند نیز مانند کدگذاری باز از طریق انجام مقایسه و طرح پرسش انجام
شد .البته درکدگذاری محوری استفاده از این روشها متمرکزتر انجام گرفت و تالش شد تا مقوالت براساس الگوی پارادایمی
ایجاد و کشف شوند .مرحله سوم کدگذاری گزینشی بوده است؛ یعنی کدگذاری محوری در سطحی انتزاعیتر ادامه پیدا کرد
و به هر دسته یک برچسب زده شد .در این مطالعه برای افزایش اعتبار ،از روش تحلیل افراد بیرون از محدوده استفاده شد و
نقاط کور پژوهش مشخص و اصالح گردید.

یافتهها
در پاسخ به سوالهای پژوهش ،دادههای کیفی گردآوری شده از فرایند اجرای تحلیل محتوی کیفی ،بهصورت کدگذاری
باز ،تجزیه و تحلیل شد .اجرای فرایند کدگذاری باز روی دادههای کیفی گردآوری شده ،ابتدا به استخراج تعداد زیادی ویژگی
و مفهوم منجر شد که با بررسیهای مجدد و بازنگریهای انجام شده و براساس مشابهتها و اشتراکات مفهومی ،این مفاهیم
و ویژگیها تقلیل یافته و دسته بندی شدند .در ادامه ،این ویژگیها و مفاهیم استخراج شده به  11مقوله فرعی تبدیل و در
نهایت از این مقولههای فرعی  12مقوله اصلی ایجاد شد .یافتههای بهدست آمده از فرایند اجرای کدگذاری در جدول ()2
آمده است( .بهعلت کثرت مفاهیم و ویژگی ها ،نمونههایی از آنها ارائه شده است).
بعداز فرایند کدگذاری باز ،یافتههای پژوهش در قالب ابعاد الگوی کدگذاری محوری (شکل  )1شامل مبانی :به عنوان
عامل اصلی بهوجود آورنده پدید مطالعه شده؛ اصول :بهعنوان اتفاق اصلی که یک سلسله کنشهای متقابل برای اداره کردن
آن وجود دارد و به آن مربوط می شود؛ راهبردها :بهعنوان کنشهای خاصی که از پدیده محوری منتج میشوند و روشهایی
برای مواجهه با پدیده مورد مطالعه ارائه میکند؛ مراحل :بهعنوان یکسری خصوصیات ویژه که در آن کنش متقابل برای
کنترل اداره و پاسخ به پدیده انجام می شود؛ شرایط :بهعنوان شرایط زمینهای عمومی که بر راهبردها تاثیر میگذارند؛ و
ارزشیابی و پیامدها :بهعنوان خروجی حاصل از استخدام راهبردها .با توجه به مقولههای اصلی و فرعی مربوط به هر قسمت،
چگونگی الگوی برنامه درسی آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی بر اساس نهریه هوشچندگانه گاردنر را منعکس می
کنند؛ که این فرایند نیز همراه با جدول ( )2با عنوان کدگذاری محوری ارائه شده است.

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

جدول :1یافتههای مستخرج از فرایند کدگذاری باز و مقولههای کدگذاری محوری

کدگذاری محوری

کدگذاری باز
مقولهی اصلی

 .1ضروت و نیاز
مبانی

اصول

 .2اهداف

 .9محتوا

 .1.9محتوی مبتنیبر پرورش کنشعقلی و منطقی
 .2.9محتوی مبتنیبر پرورش هوشزبانی
 .9.9محتوی لذتبخش و چالشی
 .4.9تهیه محتوی آموزشی برمبنای تفاوتهای فردی دانشآموزان (شناختی ،هیجانی ،شخصیتی)
 .0.9تکالیف کالمی ،حرکتی ،ذهنی و عاطفی
 .1.4استفاده از راهبردهای یادگیری مشارکتی
 .2.4همکاری گروهی
 .9.4راهبردهای یاددهی–یادگیری مبتنیبر مغز
 .0.4آموزش بهصورت غیرمستقیم
 .0.0استفاده از روشهای ترکیبی تدریس

 .0نقش معلم

.1.0گسترش تعامالت معلم و دانشآموز
 .2.0توجه به مشکالت دانشآموزان و پیگیری آنها
 .9.0رویارویی دانشآموزان با فرایند علمی
 .4.0احترام به گرایش و توانش یادگیرندگان

 .6ارزشیابی

 .1.6ارزشیابی تکوینی
 .2.6شیوههای جدید ارزشیابی پایانی

 .1مواد و منابع

مراحل

 .1.1ساختن موضوعات یادگیری علوم با مسائل زندگی
 .2.1یادگیری عملی
 .9.1مهارت اجتماعی
 .4.1مهارت حرفهای
 .0.1گرایش به طبیعت و درک روابط طبیعی
 .1.2استفاده از ساختن گرایی مبتنی بر هوشهای چندگانه
 .2.2دست ورزی مبتنیبر هوش مکانیکی
 .9.2ذهنورزی و تفکر
 .4.2استداللسازی و مفهومسازی

 .4روشهای
یاددهی-یادگیری

راهبردها

مقولههای فرعی ،مفاهیم و ویژگی ها

 .1فضا

 .3عوامل مدرسهای
شرایط
 .15یادگیری ضمنی

 .1.1منابع فیزیکی مثل فیلمآموزشی ،کتاب داستان ،کتاب مصور
 .2.1منابع مجازی مثل کامپیوتر ،اینترنت وبه کارگیری ابزار الکترونیک
 .1.1فضا بهعنوان محل اجرا نهیر چیدمان کالس درس برای ارتباط چشمی موثر
 .2.1فضا بهعنوان منبع یادگیری مثل آزمایشگاه و کتابخانه
 .9.1استفاده از رسانه در فضای آموزشی
 .4.1ایجاد محیط مناسب تجارب مستقیم
 .0.1محیط مناسب برای درگیر کردن چند هوش در یک عمل
 .6.1محیط مناسب برای انجام اعمال محاسباتی
 .1.15برنامههای توانمندسازی معلمان
 .2.15فراهم آوردن زمینه مناسب برای آموزش طبیعی و متفاوت
 .2.15ایجاد جوی برای بهکارگیری هیجان و ذهن بهصورتی باهم
 .1.11تغییر نگرش به یادگیری در محیط مدرسه
 .2.11جلوگیری از رقابت منفی دانشآموزان در روابط دوستانه در جو مدرسه
 .9.11ازبین رفتن برچسب زدن در محیط مدرسه
 .4.11ایجاد مهارتهای زبانی ،عاطفی ،حرکتی و منطقی از طریق رسانه ،محیط مدرسه
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ارزشیابی و پیامدها

 .11نتایج برنامه

00

 .1.12پرورش مولفههای دانشی دانشآموزان ،سالمت روان
 .2.12پرورش مولفههای مهارتی دانشآموزان
 .9.12پرورش مولفههای نگرشی دانشآموزان
 .4.12یادگیری دائمی
 .0.12جهتیابی هوشهیجانی
 .6.12حفظ بهداشت
 .1.12شکلگیری شخصیت دانشآموز

برای تحلیل محتوای متون و انجام کدگذاریهای باز ،در مرحله کدگذاری محوری همانطور که در شکل ( )1مشاهده
می شو د ،الگوی آموزشی علوم تجربی ترسیم شد که در آن روابط بین مبانی ،اصول ،راهبردها ،مراحل ،شرایط ،ارزشیابی و
پیامدها مشهود است.
شرایط
عوامل مدرسه ای
یادگیری ضمنی
برنامههای توانمندسازی معلمان ،فراهمآوردن زمینه مناسب برای آموزش طبیعی و متفاوت ،ایجاد جوی
برای بهکارگیری هیجان و ذهن بهصورتی باهم ،تغییر نگرش به یادگیری در محیط مدرسه
جلوگیری از رقابت منفی دانشآموزان در روابط دوستانه در جو مدرسه ،ازبین رفتن برچسب زدن در
محیط مدرسه ،ایجاد مهارتهای زبانی ،عاطفی ،حرکتی و منطقی از طریق رسانه ،محیط مدرسه

مراحل
فضا
فضا بهعنیوان محیل اجیرا
نهیییر چیییدمان کییالس
درس برای ارتباط چشمی
موثر
فضییا بییهعنییوان منبییع
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

اصول
محتوا :محتوی مبتنییبیر
پییرورش کیینشعقلییی و
منطقی ،محتوی مبتنیبر
پییرورش هییوش زبییانی،
محتییوی لییذت بخییش و
چالشییی ،تهیییه محتییوی
آموزشی برمبنای تفیاوت-
های فردی دانیشآمیوزان
(شییییناختی ،هیجییییانی،
شخصیتی)
تکالیف کالمیی ،حرکتیی،
ذهنی و عاطفی

ارزشیابی و پیامدها
پرورش مولفههای دانشی دانشآموزان ،سالمت
روان ،پرورش مولفههای مهارتی دانشآموزان
پرروش مولفههای نگرشی دانشآموزان
یادگیری دائمی
جهتیابی هوشهیجانی
حفظ بهداشت
شکلگیری شخصیت دانشآموز

شرایط
عوامل مدرسهای
یادگیری ضمنی

راهبردها
استفاده از راهبردهای ییادگیری
مشارکتی
همکاری گروهی
راهبردهای ییاددهی–ییادگیری
مبتنیبر مغز
آموزش بهصورت غیرمستقیم
گسیییترش تعیییامالت معلیییم و
دانشآموز
توجه به مشکالت دانشآمیوزان
و پیگیری آنها
رویارویی دانشآموزان با فراینید
علمی
احتییرام بییه گییرایش و تییوانش
یادگیرندگان ،اسیتفاده از روش-
های ترکیبی تدریس

شکل :1الگوی اولیه برنامه درسی آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی بر اساس نهریه هوش چندگانه گاردنر
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در ادامه ،با استفاده از فرایند کد گذاری انتخابی ،الگوی مفهومی نهایی برنامه درسی آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی بر-
اساس تئوری هوش گاردنر طراحی شد .در این مرحله ،پژوهشگر برحسب فهم خود از متن پدیده مطالعه شده ،در قالب
پاالیش مرحله کدگذاری محوری و ارائه روابط مستتر در بین مقولههای موجود در مدل ،نهریه خود را پیرامون پدیده
محوری در قالب مجموعهای از گزارهها یا زیرگزارهها ارائه میدهد .در این راستا پژوهشگر براساس تجارب و فهم خود از
پدیده محوری مدل پارادایمی کدگذاری محوری یعنی (محتوا) ،الهام از ادبیات نهری موجود دریافت نهرهای اصالحی
متخصصان امر و اساتید دانشگاه ،الگوی مفهومی نهایی را ترسیم کرد .پساز تهیه الگوی نهایی و در راستای اعتبارسنجی آن،
همچنان که اشاره شد از نهرات  0تن از اساتید دانشگاه و  1تن متخصص نیز استفاده شد ،که الگوی مذکور مورد تایید این
افراد نیز قرار گرفت.

اهداف

محتوا
نیاز

نقش معلم

فضا

عواملمدرسه-
ای
مواد و منابع

یاددهی-

ارزشیابی

یادگیری-
ضمنی

یادگیری

پیامد

شکل  .2الگوی مفهومی نهایی برنامه درسی آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی براساس تئوری هوشچندگانه گاردنر

نتیجهگیری
در این پژوهش سعی شد تا الگوی برنامه درسی آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی براساس تئوری هوشچندگانه گاردنر با
استفاده از تحلیل محتوی کیفی مورد الگوسازی مفهومی قرار گیرد .در این راستا تحلیل یافتهها بیانکننده آن است که
برنامهدرسی آموزش علومتجربی برمبنای نیاز ،اهداف ،محتوا ،روشهای یاددهی–یادگیری ،نقش معلم ،ارزشیابی ،فضا ،مواد و
منابع ،عوامل مدرسهای ،یادگیری ضمنی و پیامدها شکل گرفت .در این ارتباط و بر مبنای الگوی مفهومی ارائه شده در
بخش یافته های پژوهش ،نیاز بر اهداف تاثیرگذار بوده و محتوا نیز متاثر از نیاز و اهداف بوده است .محتوا بر نقش معلم،
روشهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابی تاثیر داشته است ،همچنین راهبردها تحت تاثیر مراحل که شامل فضا ،مواد و منابع
و شرایط شامل عوامل مدرسهای و یادگیری ضمنی دانشآموزان هستند .در این بین راهبرد نقش معلم بر راهبردهای
یاددهی-یادگیری وارزشیابی تاثیر گذار بوده است .درنهایت راهبردهای مذکور پیامدها و نتایجی مانند پرورش دانش ،نگرش و
مهارت دانشآموز را به همراه دارند .بنابراین باتوجه ب ه جایگاه آموزش علوم و ضرورت و نیاز آموزش آن براساس درگیرکردن
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هوشهای چندگانه دانشآموزان در آن و همچنین تاکید پارهای از اسناد چشمانداز موجود در داخل و خارج کشور بر آموزش
یادگیری پایدار علوم تجربی ،نیاز به عنوان مقولهای مهم جایگاه خاصی در الگوی آموزش علوم تجربی بر اساس هوشهای
چندگانه گاردنر داشته باشد .همچنان که نتایج عبدی و رستمی ( )Abdi & Rustami, 2017و استفنبیک و ویرجین
( ،)Stappenbeck & Virgin, 2016بر ضرورت نیاز آموزش علوم تجربی بهطوری که هر یادگیرنده دارای گرایش و توان
یادگیری خاص خود است و توانش و گرایش یادگیرندگان باید محترم شمرده شود .بههمان اندازه که توان منطقی و زبانی
دانش آموزان مورد توجه و تاکید قرار میگیرند باید سایر زمینههای عالقه مندیهای آنان نیز درنهر گرفته شوند و نیز نتایج
پژوهش طالبی ( )Talebi, 2016بر آموزش علوم تجربی تاکید دارند ،بر ضرورت و نیاز آموزش آن براساس تواناییها و
شایستگیهای دانش آموزان اشاراتی دارند .نتایج پژوهش حسنسلیمان ( )Hassan and et al, 2011حسینییزدی و احمدیان
( )Hosseini Yazdi & Ahmadian, 2014نیز همسو با این پژوهش نشان دادهاند که برنامه درسی آموزش علوم تجربی،
اهدافی نهیر استفاده از ساختن گرایی مبتنی بر هوشهای چندگانه ،دست ورزی مبتنی بر هوش مکانیکی ،افزایش خالقیت
و انگیزه ،ذهن ورزی و تفکر ،استداللسازی و مفهوم سازی در کانون توجه قرار دارند .همچنین با توجه به اهداف مورد نهر
مستخرج از نیاز ،محتوای برنامه تنهیمپذیر است .محتوا بهعنوان مهم ترین عنصر ،باید توجه خاصی به آن شود .دراین ارتباط
نتایج پژوهشهای ایجادی و همکاران ( )Ajadi and et al, 2018و هاملین (،)Hamlyn, 2017که براساس محتوای آموزش
علوم تجربی انجام شده است نشان از این دارد که محتوای آموزش در علوم تجربی از اهمیت شایانی برای توسعه مولفههای
دانشی ،مهارتی و نگرشی دانشآموزان دارد .در ادامه باید خاطرنشان کرد که محتوا تاثیر شگرفی بر راهبردهای یاددهی و
یادگیری دارد .هم چنین فضا ،مواد و منابع و نقش معلم بستر خاصی را برای یادگیری و ایفای نقش هوشهای چندگانه
دانشآموزان در درگیرکردن عملیاتی آنها با طبیعت و زندگی روزمره دارد .در این راستا ارکان و برکو ( Erkan & Burcu,
 ،) 2013نیز در پژوهش خود بر فهم و عمل معلمان و نقش روشهای یاددهی یادگیری و منابع در آموزش علوم تجربی تاکید
فراوانی داشتهاند .ضمنا باید توجه داشت که نقش معلم در درگیرکردن هوشهای چندگانه دانشآموزان میتواند تحت تاثیر
یادگیری ضمنی و عوامل مدرسه ای قرار گیرد و معلم باید بخشی از اقدامات خود را براساس توجه به هوشهای چندگانه
دانشآموزان تنهیم نماید .در پایان با توجه به یافتههای پژوهش ،برای عمل به این الگوی برنامه درسی رهنمودهایی ارائه
میشود :اول اینکه کدهای استخراج شده در این مطالعه میتواند راهنمای خوبی برای مطالعات عمیقتر و تخصصیتر راجع
به ابعاد جزیی این برنامه درسی به شمار آید .اهداف این برنامه درسی برای سیاستگذاران و برنامهریزان درجهت تغییر و
اصالح نگرش آنها در خصوص اهداف و مفهوم برنامه درسی آموزش علوم بر اساس هوشهای چندگانه است تا از یک طرف
بودجه الزم برای ایجاد زیرساختها و از طرف دیگر درفضا سازی و جو موجود مدارس تجدیدنهر کنند که البته از ملزومات
این امر ارتقای میزان آگاهی با ایجاد کارگروههای تخصصی در دروه ابتدایی نسبت به برنامه درسی آموزش علوم براساس
هوشهای چندگانه گاردنر است.
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