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 های چندگانه گاردنر ی پایه یازدهم بر اساس تئوری هوشجانوری کتاب زیست شناس مباحثتحلیل محتوای 
 

 2، محمد رضا قربانی1مصطفی منتظر غیب
 

 چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از مقوله های هوش های چندگانه در کتب درسی در امر یادگیری تاثیر فزاینده ای بر پیشرفت تحصیلی فراگیران دارد. 

 مورد روش کتاب زیست شناسی پایه یازدهم بر اساس تئوری هوش های چندگانه گاردنر انجام شده است. هدف تحلیل محتوای بخش جانوری

 نمونه از و بوده دهمیاز شناسی زیست کتاببخش جانوری  صفحات تمامی پژوهش آماری جامعه و محتوا تحلیل پژوهش، این در استفاده

دو استفاده شد که نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده از در آمار استنباطی جهت معناداری از آزمون کای .است نشده استفاده گیری

. همچنین میزان استفاده از توجه شده استزبانی -کالمیبیشتر به هوش مؤلفه های هوش در این بخش از کتاب تفاوت معناداری وجود دارد که 

 های لفهؤماز یافته های پژوهش چنین بر می آید  .باشد نمی یکسان )ها فعالیت و تصاویر متن، (محتوا ارائه های قالب در هوش های لفهؤم

 .است نرفته کار به اندازه یک به نیز کتاب مختلف های فصل در هوش

 : تحلیل محتوا، زیست شناسی، هوش های چندگانه گاردنرواژگان کلیدی
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 مقدمه

و ... در عصر  یاجتماع ،یعلم ،یفرهنگ راتییو تغ تحوالت ریسشدن با  هماهنگرسیدن به موفقیت، نیازمند  ی برایهای آموزش سازمان

 یبهتر م ایندهیآ یابی بهدستبرای  تحوالت مطلوب جادیا یبه سو راتییتغ نیا تیو هدا ندهیدر آ هایو دگرگون راتییتغی نیبشیپ ،یکنون

 .(1131)تافلر،  باشدیمدون و هدفمند م یبرنامه ا کی ازمندین یآموزش یمطلوب، سازمان ها راتییتغ نیبه ا رسیدن یباشد. برا

 اگر .ای داردگسترده و وسیع برنامه ریزی درسی بوده که مفهوم بسیار یکی از برنامه ریزی های کلیدی و اساسی در پیشرفت جوامع

 های فرصت آن در که ای دانست نقشه حقیقت در درسی را برنامه ریزی توانمی دهیم ارائه مفهوم این از کامل و شایسته تعریفی بخواهیم

 (. برنامه1131است )شیخاوندی،  شده بینی پیش مشخص مدارس جوامع و برای معینی جزئی و کلی های هدف به نیل قصد به یادگیری مناسب

 پایان، در و یادگیرنده رفتار در مطلوب تغییرات ایجادجهت  در یادگیری و دهییاد فعالیتهای درسی، هدفمندسازی و سازماندهی ریزی

(. اجزای عمده و اصلی برنامه درسی عبارت است از هدف، محتوا، روش و ارزشیابی 1131است )ملکی،  تغییرات این نیل به از میزان ارزشیابی

 (.1131، سعیدی رضوانیو   موسی پورمی باشد )

در  یاز مراحل اساس یکبوده که به تبع آن ی آموزش نظام های آموزشی متمرکز در مهم و تأثیرگذارهای مؤلفه از درسی یکی هایبرنامه

 یهمان موضوعات درس ی،برنامه درس یمحتوامی باشد. می توان گفت که برنامه  یانتخاب محتوا و مدارس یدرس یهابرنامه میو تنظ یطراح

 یخاص تیاز اهم کندیم یباز ،که در تحقق اهداف برنامه یز نظر نقشو ا شود یبه اهداف استفاده م نیل یبرا ابزاریاست که از آن به عنوان 

  .(1331، 1)لوی برخوردار است

می باشند. به  آموزشی های نظام در یادگیری منابع مهم ترین از مدارس را تشکیل و یکی درسی برنامه اصلی مواد درسی، های کتاب

ای به  ارزنده تالش های درسی کتاب تحلیل پیرامون پژوهش میگیرند، درسی بهره های کتاب از آموزان زیادی دانش و معلمان دلیل آنکه

 بررسی و مطالعه همچنین مؤثر بوده و آموزان دانش یادگیری برای مناسب های طراحی فرصت در مطالعات این تحقیقات و شمار می آید. 

 سبب به کار گیری درست  و نماید آشکار را درسی با برنامه آموزان دانش یادگیری مشکالت از برخی بین تواند ارتباط می درسی های کتاب

مدوّن و  سند آموزشی متمرکز های نظام درسی در . کتاب(2،2212)داگبی شوند درسی های کتاب در مناسب شکل به برنامه درسی مفاهیم

 های کتاب مطلوب محتوای بنابراین .می یابد سازمان آن محور بر یادگیرندگان های و فعالیت تجارب که شده تربیت محسوب و تعلیم مکتوب

 عصر های نیازمندی پاسخگوی وا دارد و فکری چالش به ساخته و آن ها را رها فکری ذهنی و جمود از را آموزان دانش تواند می درسی

 بودن آن و محدود اساس بر معلمان فعالیت های بودن (. از اهمیت های کتاب درسی می توان به متمرکز1131آنان باشد )آقازاده،  جدید

 و نفس رسانه، اشاره نمود )نیک این طریق از پرورش و آموزش اهداف بیشتر به بخشیدن تحقق آن و وایمحت و مطالب به و امتحان ارزشیابی

                                                           
1. Lewy 

2. Dogbey 
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های درسی برای دانش آموزان و همچنین  محتوای کتاب کارآمدیو به منظور تعیین میزان  هگفته شد موارد با توجه به(. 1132آبادی،  علی

  .تحلیل و ارزشیابی قرار گیرد بررسی، های درسی موردتغییرات سریع جامعه باید محتوا و مطالب کتاب تحوالت و میزان هماهنگی آن با

های فردی بسیار مورد بحث تفاوت امروزه ،است دانش آموزان ی آموزش و پرورش به دنبال رشد همه جانبهدر این راستا به دلیل آنکه 

طراحی و برنامه ریزی آموزش  ،با این تفاوت ها رو برو شدنبه منظور  را ن عملی ترین راهبردآنا .بوده است این حوزه کید متخصصانأتوجه و ت

 اولین نظریه سبک ،دو نظریه مهم به منظور توضیح تفاوت های فردی به وجود آمده است امروزه می دانند. و یادگیری بر اساس این تفاوت ها

 .(1132 ،ی و مومنیثهای چندگانه می باشد )کیامرنظریه هوش ینهای یادگیری و دوم

ی برنامه  ی پژوهشگران حوزه اکثرهای اخیر ماهیت و چگونگی یادگیری و رشد مغز در سال رابطه با دانش بشری در و توسعه ی گسترش

کمی  .یادگیری و آموزش ترغیب نموده استموثرتر و بیشتر از این دانش ارزشمند در جهت بهبود  یبهره گیر برای درسی را بیش از پیش

های طراحی برنامه و که آگاهی از ماهیت و چگونگی یادگیری مغز می دهد بین تربیت و علوم اعصاب نشان ی سیر تحول رابطه کاوش در

رفداران ط بوده است. مربیان بزرگ و عصب شناسان اکثرهای اساسی همواره یکی از دغدغه ،آموزشی منطبق با نحوه یادگیری دانش آموزان

و مغز آنان  اتفاق می افتدآموزان که یادگیری فرآیندی است که در مغز دانش استوارند مغز بر این باور ماهیت سازگار با آموزشی الگوی طراحی

. وقتی (1132 ،)نورید شده باشعالیقشان طراحی  و نیازها ،هاکه تجارب یادگیری منطبق با توانمندی می آموزدصورت  وجه و به بهترین زمانی

برای هوش انسانی ماهیتی ساده، در گذشته دیدگاه سنتی که بحث یادگیری و مغز به میان می آید، واژه ی هوش به ذهن ها راه پیدا می کند. 

تحصیلی دانش آموزان در  و پیشرفت امل اصلی موفقیتوشناسایی ع برای بود که ییها در کوششی آن و ریشه  بودیکپارچه و تک عاملی قائل 

در نظام های  شیوه ای وسیعشد که به  (IQ) 1طراحی ابزاری موسوم به سنجش هوش بهر باعث. این کوشش ها انجام گرفتاوایل قرن بیستم 

ر، اشکال و که هوش دارای مظاه موضوعاین  ساختن طرحمگاردنر با  اما امروزه با تالش های .رفتمورد استفاده قرار گ سراسر دنیا آموزشی

تحرکات فکری و عملی ها و فعالیتمبداء آغاز و دارای نیمرخ های هوشی متفاوت هستند،  ها انسانهمه ی  و تاکید بر این که مختلف بودهانواع 

 .(1131 ،در پاره ای از نظام های آموزش و پرورش در جهان شد )مهر محمدی وسیعی

 یا تأثیر گذار، محصولی آفریدن توانایی هوش، این که بر مبنای هوش از تعریفی با بار، معاصر، برای اولین روانشناس 2گاردنر هوارد

 مقوله را آن مختلف گونه هشت هوش، از سنتی تلقی کشیدن چالش به با اونظریه خود را بیان میکند.  است، فرهنگ یک ارزشمند در خدمتی

 -منطقی گیرد(، هوش می بر در را تنشنو خواندن و با مرتبط توانایی نوع )که هرزبانی  -هوش کالمی  :از عبارتند مقوالت د که اینکر بندی

 مدل و طراحی طریق از مسئله نها، حل آ منطقی روابط و ها پدیده تبیین استدالل، ی ارائه برای ریاضی قوانین از استفاده ریاضی )که توانایی

 است(، هوش آن در تغییر و بصری و مکانی صورت پیرامون به محیط ادراکبعدی )توانایی  فضایی یا سه -است( ، هوش دیداری سازی

 کنترل بدنی )توانایی -جنبشی -حرکتی و تجزیه و تحلیل ریتم های آن(، هوش آن تکرار موسیقیایی )توانایی درک موسیقی و به یاد سپاری و

فردی  درون است(، هوش پیرامون فضای با مسائل وتعامل حل برای بدن از قسمتی یا تمام از استفاده اشیاء، با ماهرانه کارکرد بدن، حرکات

                                                           
3. Intelligence Quantity 

4. Howard Gardner 
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انگیزه  اجتماعی یا توانایی درک فردی )درک میان خود(، هوش درونی حاالت از بودن آگاه و خود درک درونی یا توانایی )توانایی ادراک

 انسانها، رفتار خوها، و خلق زیاد به بسیار گرا )تمایل طبیعت می باشد( و هوش با آنان مؤثر ارتباط برقراری نتیجه در و دیگران احساسات و ها

 . درتواند به یادگیری پایدار منجر شودو یک بعدی نمی یک سویه ،از دیدگاه گاردنر آموزش انفعالیدیگر(.  جانداران زندگی محل و رفتارها

معتقد  او توسعه یادگیری در نوع خود می باشد. پیشرفت و بنیادین در اساسی و این نظریه بر استفاده از کل مغز تأکید شده است که یک حرکت

چندگانه، همه ی پذیر است که برنامه درسی به شکلی آماده شود که مفاهیم هوش های است که کاربرد نظریه چندگانه آموزش زمانی امکان

 ذهنی و پتانسیل توانایی از همگی ها انسان گاردنر نظر طبق .راست و چپ و هماهنگی بین آن دو را فعال کند نیمکره های یعنی ،مغز های بخش

 (.2221چندگانه متفاوت اند )گاردنر، هوش کاربرد توانایی و هوش نظر برخوردارند پس از متفاوتی هوشی و

هوش های چند گانه، از نظر گاردنر می توانند آموزمحور است.  دانش ای بنیانگذار فلسفه هاواردگاردنر ی چندگانه هوش های ی نظریه

اساس تئوری هوش های چندگانه محترم شمردن تفاوت  وی،در یادگیری و آموزش دانش آموزان داشته باشند. به اعتقاد  های مهمی رانقش 

وری های هوش های چند ئاز ت . آگاهیستشیوه های ارزشیابی در این روش هاو  روش های یادگیریدر تنوع فراوان ایجاد افراد،  فردی های

 تئوری این (.1132انگیزاند )حقانی،روش های متفاوتی برای کمک به همه دانش آموزان کالس شان بر میدر صدد یافتن  گانه، معلمان را

 و بافتجنسیت  اجتماعی،،اقتصادی منزلت و قومیت، مقام عوامل به توجه بدون افراد تمام یادگیری چگونگی فهم جهت موثری الگوی

فراهم می کند تا آنها فرصتهایی را  مختلفرا برای افراد  و گوناگونی جدیدروش های این نظریه  (.2222، 1است )تیله فراهم ساخته را فرهنگی

مردود شمردن  سبب به گاردنر هوارد چندگانه های هوش ی نظریهکه مناسب آنهاست به دست آورند.  روش هاییبرای یادگیری، از طریق 

 برنامه دیدگاهو توسعه نگاه ضمن ذهنی انسان، هایتوانمندی  به نگر جامع دیدگاهی کل و هوش و داشتن به نسبت بعدی خطی و یک ردرویک

آموزش  دارد. زیرا با فراوانی کاربرد های نیز درسی های برنامه اجرای و طراحی در ،نآموزا دانش به راه ها و روش های یادگیری ریزان نسبت

سبب بروز  و یادگیری در فراگیران استعدادهای کارگیری به پنهان مغز و شکوفا سازی و های الیه به شناسایی توان می چندگانه هوش بر مبتنی

 دانش آموزان بیشتر بوده و در آن روش دراین ها آموخته ترکیب توانایی و یادگیری پایداری همچنین وشد ها آن در خالقیت نوآوری و

 دانش آموزان یآموزش یمند تیرضاداشته و  را تدریس روش بهترین ارائه امکان و معلمان خود هوش مختلف ابعاد یادگیری در به امکان

 (.1131خواهد بود )رنجبر، باالتر  بسیار روش نیدرا

 برخوردار زبانی باالیی -ریاضی و کالمی  - پیشرفت کنند که از هوش منطقی ستندمی توان یدر نظام آموزشی سنتی تنها دانش آموزان

دانش آموزان ناموفق  که توان فرض نمودمی دند. اما اکنونشوش محسوب میهدارای استعداد متفاوت بی استعداد و کم  دانش آموزانو  بودند

حاظ سایر قرار دارند ولی این امکان وجود دارد که آنان از ل در رابطه با این هوش ها زبانی در سطح پایینی - ریاضی و کالمی - در هوش منطقی

 کردن فعال به علوم برای آموزش معلم سنتی شیوه های (. زیرا که در1133 محمدیان، )یار مولفه های هوش در سطح باالیی قرار داشته باشند

 ریاضی -منطقی  هوش از که آموزانی دانش ها تنها  روش این می کرده و با اکتفا آموزان دانش زبانی -کالمی  و ریاضی - منطقی های هوش

                                                           
5. Teele 
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 باالیی سطح در هوش این از دانش آموزان درصد 21 فقط که است بیاموزند. این درحالی توانستند به راحتی برخوردار بودند می باالیی

کمک کرده وباعث  آموزان دانش سایر به توانیم می بر می انگیزد را دانش آموزان های هوش سایر که روش هایی طراحی با اما .برخوردارند

 .(1333، 1)مارتین شدپیشرفت آنان 

زبانی( بسنده  _در آموزش زیست شناسی به دلیل پیچیدگی و گستردگی آن نمی توان فقط به انتقال شفاهی و کتبی مطالب )هوش کالمی 

 و هم چنین کمک می کنند یادگیری زیست شناسیکمک آموزشی به امر  ابزار و رسانه ها استفاده از  نوین آموزشی کرد بلکه در روش های

و به دلیل مرتبط بودن علم زیست  (1133)کرمی گزافی و همکاران،  را افزایش می دهدیادگیری  -انگیزه و آگاهی و سرعت فرآیند یاددهی 

 و افزایش داده محیط را  و زنده موجودات به نسبت آنها شخصی و ارزش مسئولیت دانش آموزان شناسی با زیستن و زندگی جانوران، احساس

 تندرسی و سالمتی به مربوط تصمیمات فهمیدن برای انگیزه افزایش این علم باعث همچنین می کند. ایجاد غیررسمی یادگیری برای فرصتی

سالم  زندگی سبک نحوه دیگر عبارت به و استفاده قابل غیر و استفاده قابل مواد و بهداشت شخصی سالم، خوراک قبیل از آموزان دانش

اساسی ترین رشته های علوم تجربی است که تاثیر  مهم ترین و زیست شناسی یکی ازدر واقع  (.1133، )هوش درون فردی( می شود )صمدی

رسد تا به همین دلیل برای افزایش تاثیر مطالعات مربوط به این رشته در زندگی دانش آموزان ضروری به نظر می .بسزائی در زندگی افراد دارد

 .(1131یوسفی قصابسرایی، ) های ذهنی آنان مطابقت داشته باشدبیشتر با توانایی

. در استفاده کردیدن به درک دانش آموزان به عنوان ابزارهایی برای عمق بخش و تصاویر را هنر نقاشی توانتجربه نشان داده که می

لی پایدار اصو  )هوش دیداری( تواند نقش بسزایی داشتهتدریس و درسی مانند زیست شناسی و یادگیری آن توسط دانش آموزان هنر نقاشی می

 ای در یادگیرییشگاه اهمیت ویژهآزما های عملی، فعالیت ها وواحد (.2221 ،2از مطالب درسی در ذهن دانش آموزان ایجاد کند )استین ماری

زمان اختصاص  کمبودبه طوری که حذف آن در کنار حجم زیاد مطالب کتب درسی و  ،دنمباحث زیست شناسی دار مشارکتی و مهارت در

جربی به رشته علوم تجنبشی(  –عملی )هوش حرکتی  هایواحد به لذا باید می شودداده شده باعث افت شدید کیفیت آموزش زیست شناسی 

به منظور تسلط بر محتوا و  فراگیران( روش یادگیری مشارکتی روشی است که در آن 2221)1از نظر گیلز(. 1131توجه ویژه ای شود )مقدسی، 

متوسط و ، کنند. به عالوه، اعضای هر گروه از فراگیران با موفقیت تحصیلی باالکار می)هوش میان فردی( مواد آموزشی به صورت گروهی 

 (.2221ها و جنسیت های مختلف دانش آموزی می باشد )گیلز، تشکیل شده است و اعضای هر گروه از نژادها، فرهنگپایین 

آموزش مهارت تعریف  ،کرددر مبحث زیست شناسی به آن اشاره  از جمله مهارت هایی که میتوان برای ایجاد خالقیت در دانش آموزان

بیان کرد که انجام فعالیت  2212در سال به نقل از امینی سیمر  .مسئله و تجزیه و تحلیل و ارائه راه حل برای یک مشکل و آزمایش فرضیه هاست

این تحقیق دانش در  .آموزان نیوزلندی انجام دادروی دانش قیقیتح 2223های در سال  .کندهای عملی به فهم بهتر مفاهیم زیستی کمک می

)هوش  آموزان وادار به انجام تحقیق برای حل یک مشکل زیستی شدند و اعتبار یا درستی اطالعاتشان را در هنگام آزمایش بررسی کردند

                                                           
6. Martin 

7. Steen Mari 

8. Gillies 
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ش بینی نمونه ای از حل مشکل در انجام فعالیت های آزمایشگاهی زمانی است که دانش آموز به نتایج غیرمنتظره و غیرقابل پی ریاضی(. –منطقی 

 (.1131امینی ، د )دست یاب

 مسائل با رابطه در علم چه این است. چون برخوردار پدیده ها سایر به نسبت برتری اهمیت از حاضر عصر در شناسی زیست علم

 اند، داده تشکیل زمین کره روی بر را حیات که موجودات زنده پیکر با مستقیما یط،مح زیست مطالعات مورد در چه و ژنتیکی وتحوالت

 مورد را زنده موجودات و حیات های ویژگی که است دانشی شناسی زیست(. در حقیقت 1133میرشکاری و جنگی زهی، دارد ) سروکار

 محدوده در حداقل زنده، غیر و زنده بین تمیز به اولیه انسان دارد. زیرا انسان همپایه قدمتی این علم که گفت بتوان دهد. شاید می قرار بررسی

 است ای تجربه شناسی، زیست که گفت توان می می شود. بنابراین قائل تفاوت وحیوان سنگ بین و می پرداخت خود روزمره مشاهدات

دهند. با  می انجام تر موشکافانه و تر دقیق را آن پیشرفته مطالعاتی ابزار کارگیری به و علمی روشهای از گیری بهره با دانشمندان که روزمره

توجه به مطالبی که در رابطه با اهمیت زیست شناسی ذکر شد، لزوم یادگیری زیست شناسی برای همه ی دانش آموزن با میزان هوش های 

زیست شناسی پایه یازدهم تصمیم گرفته شد تا میزان استفاده از انواع متفاوت دو چندان می شود و همچنین به دلیل جدید التالیف بودن کتاب 

کتاب زیست شناسی پایه یازدهم مورد ارزیابی قرار مباحث جانوری ش های چندگانه و میزان استفاده از این هوش ها در فصول مختلف هو

 گیرد.

 

 پژوهش روش

 و ها کتاب محتوای کمی و عینی توصیف برای منظم پژوهشی روش یک محتوا تحلیل. است محتوا تحلیل نوع از حاضر پژوهشروش 

 بخش جانوری محتوای ، پژوهش این در(. 1133)یارمحمدیان،  است درسی برنامه اهداف با محتوا ساختار و ها پیام مقایسه و درسی متون

 آماری جامعه. گرفت قرار تحلیل و بررسی مورد گاردنر چندگانه هوش مقوله هایاستفاده از  میزان اساس بر یازدهم شناسی زیست کتاب

 پس. گرفت قرار تحلیل مورد کتاببخش از  این صفحات کل و بود 1133 سال چاپ یازدهم، شناسی زیست کتاب بخش جانوری ، پژوهش

 تنظیم نظر مورد های مالک برای مشخص طبقات با لیستی چک ،هوش انواع های ویژگی به توجه با چندگانه های هوش نظریه دقیق مطالعه از

 در. شد داده قرار لیست چک شده مشخص طبقات در آن، های فعالیت و تصاویر کتاب، متن در موجود شده تحلیل های واحد همه سپس. شد

 . شد استفاده 𝑥2و د کای آزمون از معناداری جهت استنباطی آمار

 

 سوال اصلی پژوهش

  آیا میزان استفاده از مولفه های هوش در بخش جانوری کتاب زیست شناسی یازدهم به یک اندازه

 است؟
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 سواالت فرعی پژوهش 

 میزان استفاده از انواع هوش ها در فصل های مربوط به بخش جانوری کتاب زیست شناسی یازدهم به یک اندازه است؟ آیا (1

بخش جانوری کتاب زیست شناسی یازدهم به  یآیا میزان استفاده هر یک از مولفه های هوش در قالب های ارائه محتوا (2

 یک اندازه است؟

 به یک اندازه است؟ کتاب زیست شناسی یازدهم های مختلف بخش جانوریآیا میزان محتوا ارائه شده در فصل  (1

 ندازه است؟به بک اکتاب زیست شناسی یازدهم محتوا در بخش جانوری قالب های ارائه  استفاده از آیا میزان (1

به یک اندازه  یازدهم شناسی زیست کتاب جانوری بخش به مربوط های فصل درقالب های محتوا استفاده انواع آیا میزان  (1

 است؟
 

 پژوهش های یافته

 سوال اصلی پژوهش

  آیا میزان استفاده از مولفه های هوش در بخش جانوری کتاب زیست شناسی یازدهم به یک اندازه

 است؟

𝑃در سطح خطاپذیری ) 6مربوط به میزان استفاده از مؤلفه های هوش با در جه آزادی  𝑋2، 1طبق جدول  ≤  21/2132، عدد (0/01 

 میزان استفاده از مؤلفه های هوش در بخش جانوری کتاب زیست شناسی پایه ی یازدهم متفاوت است.است که معنادار گزارش می شود و 
 

 دهم پایه شناسی زیست در چندگانه های هوش های مولفه  𝑋2محاسبه -1 جدول

در x2 معناداری

 جه آزادی

تعداد مورد  باقیمانده

 انتظار

تعداد مشاهده 

 شده

 مولفه های هوش

 

 

122/2  

 

 
 
 

21/2132 

 
 
 

6 

 ریاضی-منطقی 231 131 33

 زبانی-کالمی 321 131 123

 فضایی-تصویری 123 131 112

 جنبشی-بدنی 16 131 -113

 میان فردی 13 131 -133

 درون فردی 1 131 -132

 موسیقیایی 1 131 -132

 کل 1161  
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 درصد فراوانی مؤلفه های هوش در بخش جانوری کتاب -1نمودار

 

 

 سواالت فرعی پژوهش 

   کیبه  یشناس ستیکتاب ز یخش جانوربمربوط به  یاستفاده از انواع هوش ها در فصل ها زانیمآیا 

 ؟اندازه است

است که  23/31، برابر با 16محاسبه شده با درجه آزادی  𝑋2سوال فرعی پژوهش است، مقدار  اولینکه مربوط به  2با توجه به نتایج جدول

 ی متفاوت است.شناس ستیکتاب ز یخش جانوربمربوط به  یاستفاده از انواع هوش ها در فصل ها زانیممعنادار است و  21/2در سطح خطای 
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 دهمیاز شناسی زیست کتاب بخش جانوری های فصل و هوش های مولفه میان تعامل ماتریس -2 جدول
/ هوش ها

 فصل

-منطقی

 ریاضی

-کالمی

 زبانی

-فضایی

 تصویری

-بدنی

 جنبشی

درون 

 فردی

میان 

 فردی

 کل موسیقیایی

1 13 111 61 12 1 3 1 212 

2 11 121 12 3 2 2 2 221 

1 12 33 11 2 2 1 2 131 

1 13 32 21 2 2 2 2 111 

1 11 112 16 2 2 2 2 211 

6 11 112 11 6 2 2 2 222 

3 63 33 13 1 2 1 2 211 

 1161 1 13 1 16 123 321 231 کل

 

 ستیکتاب ز یارائه محتوا بخش جانور یهوش در قالب ها یاز مولفه ها کیاستفاده هر  زانیم ایآ 

 اندازه است؟ کیبه  ازدهمی یشناس

است  31/336برابر با  ،12محاسبه شده با درجه آزادی  𝑋2سوال فرعی پژوهش است مقدار  دومینکه مربوط به  1با توجه به نتایج جدول

 محتوا متفاوت است.میزان استفاده از انواع هوش در قالب های  ومعنادار است  21/2در سطح خطای که 

 دهم یاز شناسی زیست کتاب بخش جانوریدر محتوا ارائه قالب و هوش های مولفه میان تعامل ماتریس -1 جدول
هوش ها/ 

 قالب محتوا

 -منطقی

 ریاضی

-کالمی

 زبانی

دیداری

 تصویری-

بدنی

 جنبشی-

درون 

 دیفر

میان 

 فردی

 کل موسیقیایی

 316 2 2 1 1 111 611 163 متن

 216 1 13 2 11 16 11 62 فعالیت

 131 2 2 2 2 123 11 11 شکل

 1161 1 13 1 16 123 321 231 کل
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 ارائه محتوا فراوانی هر یک از مؤلفه های هوش در قالب های -2نمودار

 

 

 دازه است؟شده در فصل های مربوط بخش جانوری به یک ان آیا میزان محتوا ارائه 

است که در  33/12، برابر با 6جه آزادی با در یمربوط بخش جانور یمحتوا ارائه شده در فصل ها زانیممربوط به   𝑋2، 1طبق جدول 

𝑃سطح خطاپذیری ) ≤ و میزان استفاده از مؤلفه های هوش در بخش جانوری کتاب زیست شناسی پایه یازدهم  معنادار است، (0/01 

 متفاوت است.

 یازدهم شناسی زیست کتاب بخش جانوری های فصل در محتوا ارائه X2حاسبه م -1 جدول

تعداد مشاهده  فصل

 شده

مورد  تعداد

 انتظار

درجه  باقیمانده

 آزادی

𝒙𝟐 معناداری 

5 242 571 49   

6 

 

 

 

 

 

97/12 
 

005/0 2 201 571 50 

3 591 571 20- 

4 553 571 82- 

1 251 571 20 

6 200 571 1 

9 256 571 25 
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 فراوانی واحدهای تحلیل در هر فصل از بخش جانوری کتاب -1نمودار

 

 اندازه کی به یازدهم شناسی زیست کتاب جانوری بخش در محتوا ارائه های قالب از استفاده میزان آیا 

 است؟

 36/313، برابر با 2محاسبه شده با درجه آزادی  𝑋2که مربوط به چهارمین سوال فرعی پژوهش است، مقدار  1با توجه به نتایج جدول

 .ی متفاوت استشناس ستیکتاب ز یمحتوا در بخش جانور یارائه قالب ها زانیمبنابراین،  .معنادار است 21/2است که در سطح خطای 

 دهمیاز یشناس ستیکتاب زقالب ارائه محتوای بخش جانوری  X2محاسبه  -1جدول 
قالب ارائه 

 محتوا

مورد  تعداد تعداد مشاهده شده

 انتظار

درجه  باقیمانده

 آزادی

𝑥2 معناداری 

  121 111 316 متن

2 

 

36/313 

 

221/2 
 -213 111 216 فعالیت

 -262 111 131 شکل
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 فراوانی قالب های ارائه محتوا -1نمودار

 

 شناسی زیست کتاب جانوری بخش به مربوط های فصل در محتوا های قالب انواع استفاده میزان آیا 

 است؟ اندازه یک به یازدهم

است  11/12، برابر با 12محاسبه شده با درجه آزادی  X2که مربوط به پنجمین سوال فرعی پژوهش است، مقدار  6با توجه به نتایج جدول 

 ی متفاوت است.شناس ستیکتاب ز یمحتوا در فصول بخش جانور یارائه قالب هامیزان بنابراین،  .معنادار است 21/2که در سطح خطای 

 دهمیاز یشناس ستیکتاب زبخش جانوری  یمحتوا در فصل ها یقالب ها انیتعامل م سیماتر -6جدول 

 

 

70%

16%

14%

متن

فعالیت

شکل

 قالب محتوا/ فصل 1 2 1 1 1 6 3 کل

 متن 161 111 121 31 111 111 116 316

 فعالیت 11 12 13 1 26 26 13 213

 شکل 26 22 11 11 13 12 12 131

 کل 212 221 131 111 211 222 211 1161
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 بحث و نتیجه گیری

دانست. هدف از این پژوهش، تحلیل  ها کتاب محتوای کمی و عینی توصیف برای منظم پژوهشی روش یک را محتوا تحلیلمی توان 

گانه است. جامعه آماری این پژوهش های چندبر اساس مؤلفه های تئوری هوش 1133 سالمحتوای بخش جانوری کتاب زیست شناسی یازدهم، 

 دادند. گانه موجود در متن، فعالیت و شکل تشکیل های چندهای هوشهای مرتبط با مؤلفهرا کل واحد

 فصل 3 برای رفتاری اهداف که برمبنایی چندگانه های هوش براساس بخش جانوری کتاب زیست شناسی یازدهم محتوای تحلیل نتایج

 زبانی با-کالمی هوش بین این در که نشده توجه چندگانه به یک میزان هایهوش ابعاد تمام این بخش به که در داد نشان گرفت صورت

درصد،  26/1فردی  درصد، میان 63/2جنبشی -درصد، حرکتی 22ریاضی -درصد، منطقی 11/22فضایی -دیداری، میزان بیشترین درصد 33/12

 ها را به خود اختصاص داده است.درصد، کمترین میزان واحد 21/2درصد و موسیقیایی با  13/2درون فردی 

رزمجو و همکاران  ابتدایی و چهارم علوم تجربی کتاب روی بر که( 1131کشاورز لشکناری و قاضی ) با پژوهش پژوهش این نتایج 

-( که به تحلیل کتاب تاپ ناچ پرداخته اند از نظر تفاوت موجود در استفاده از مؤلفه ها به صورت یکسان و استفاده بیشتر از هوش کالمی2212)

دوم متوسطه  پایه شناسی زیست کتاب حتوایم ( که بر روی تحلیل1131) خزاییو  یوسفی قصابسراییهای  باشد ولی با پژوهشزبانی همسو می

( که بر 1131ششم و مژگان قاسمی و همکاران ) پایه فناوری و کار کتاب محتوای ( که بر روی تحلیل1131خسروی و همکاران ) و  مهوش

 ها، همخوانی دارد. ی نامتقارن از مؤلفهروی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ی پنجم ابتدایی انجام گرفتند فقط در استفاده

از قالب های فصول  هریک در دارد. اگر تمایل متفاوتی هایهوش آموز به دانش هر که است این بر چندگانه اعتقاد هایمفهوم هوش در

 مورد دانش آموزان از خاصی گروه توسط قالب هر شود، محتوای گرفته نظر مؤلفه ها به صورت متقارن در کتاب )متن، فعالیت، شکل( این

 چندگانه سبب افزایش کارگیری هوش های به در و اهتمام شوند. زیرا که توجه نمی مندبهره آن از گروه ها سایر و گرفته قرار مؤثر استفاده

 .شودمی فردی هایتفاوت دقت و توجه بهها و یادگیری آن آموزان و دانش تحصیلی یانگیزه

 دانش  شودیم سبب امر این که باشدمیزان نمی یک بهنسبت کاربست مؤلفه های هوش نیز در فصل های بخش جانوری  1با توجه جدول 

 شده تدوین آنها هوش به توجه با که باشند کتاب از فصل یک درک به قادر برخوردارند، بیشتر رامقد به هوش انواع از بعضی که از آموزانی

شود. طبق جدول هوش های می ها آن درک مشکل در ، باعث ایجادنشده طراحی ها آن هوش اساس بر که فصول از بعضی مقابل در اما است

موسیقیایی و درون فردی و میان فردی فقط در بعضی از فصل ها به کار برده شده اند و البته به نسبت خیلی کم استفاده شده اند که توزیع 

 دهد.ناهمگن هوش ها را نشان می 

 و بودهن اندازه یک به مختلف فصول در زیست شناسی یازدهم کتاببخش جانوری  محتوای یارائهمیزان  1و نمودار  1با توجه جدول 

 درصورتی. است هشد توجه بیشتر آن به وکه به معنی تمرکز کتاب بر روی مبحث خاصی بوده  دارد وجود محتوا مقدار بیشترین 3و  1 فصل در

 استفاده از میزان که گرفت نتیجهچنین   میتوان 1و نمودار  1طبق جدول  .باشد اندازه یک به و یکسان کتاب تمام در محتوا پراکندگی باید که
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 به محتوا ارائه های قالب از استفاده .استرا به خود اختصاص داده  محتوا ین مقداربیشتر متن قالب و نبوده اندازه یک به محتوا ارائه های قالب

خواهد شد ولی تأکید بیش از حد به یک قالب باعث جلب توجه بیشتر دانش آموز به آن قالب و عدم  بهتر یادگیری باعث گوناگون های شکل

توجه وی از قالب های دیگر و کاهش کارایی آن ها می شود از طرفی عدم توزیع یکنواخت مقوله های هوش در این قالب ها نیز بر کاهش 

افزاید. در بین توزیع یکنواخت قالب های ارائه محتوا در فصل های مختلف نیز تفاوت وجود دارد که این تفاوت در قسمت متن و کارآیی می 

می باشد. نبود قسمت خودآزمایی و پرسش در قالب تمرین های پایانی در هر بخش و  1و در قسمت تصاویر به سود فصل  1فعالیت به سود فصل 

 کتاب در قسمت هوش منطقی است که توسط دست اندرکاران حوزه تالیف باید بازنگری شود. گفتار نیز نشانه ضعف
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