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تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی بر اساس هوش های چندگانه
گاردنر و میزان فعال بودن

مهوش خسروی  ،1هادی مصلح  ،2بی

بی عشرت زمانی3

چکیده
کتاب درسی ،یکی از مهمترین مراجع و منابع یادگیری در نظام های آموزشی است .به لحاظ این
اهمیت و همچنین به سبب نقش محتوای کتب درسی در برانگیختن ،هدایت فعالیتها و تسهیل
یادگیری دانش آموزان ،در این پژوهش ،به تحلیل محتوای «کتاب کار و فناوری پایه ششم»
ابتدایی بر اساس هوش های چندگانه گاردنر و میزان فعال بودن پرداخته میشود .روش مورد
استفاده در این پژوهش ،تحلیل محتوا است .جامعه آماری پژوهش ،کتاب کار و فناوری پایه ششم
ابتدایی سال  13۱4بود ،واحد مطالعه ،درسهای مندرج در کتاب مذکور شده است .واحد تجزیه
و تحلیل ،متن ،فعالیتها و تصاویر است که برمبنای هوشهای چندگانه و مقولههای فعال کتاب
مشخص شده است .نتایج به دست آمده در ابعاد هوش های چندگانه نشان میدهد که محتوای
کتاب کار و فناوری ششم ابتدایی ،بیشتر به هوش دیداری و کمتر به هوش موسیقیایی میپردازد.
و درقسمت تحلیل ،برمبنای فعال و غیرفعال بودن کتاب ،ضریب درگیری متن  6/630است که
نشان می دهد متن کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی به شیوه فعالی نوشته نشده است .ضریب
درگیری تصاویر نیز  6/22تعیین شد که نشان داد تصاویر کتاب ،دانشآموز را درگیر در یادگیری
نمی کند .همچنین در بخش تحلیل شاخص فعالیت محور بودن کتاب ،ضریب درگیری  6/۱تعیین
شد که نشان می دهد کتاب ،فعالیت محور است.
کلید واژه ها :فعالیت محوری ،هوش های چندگانه ،کتاب کار و فناوری ،پایه ششم ابتدایی.
 .1دانش آموخته برنامه ریزی آموزشی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایرانMahvash.khosravi68@gmail.com .
 .2دانش آموخته برنامه ریزی آموزشی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .3استاد تمام و عضوهیئت علمی گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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مقدمه
گسترش دانش بشری درباره ماهیت و چگونگی یادگیری و رشد مغز در سالهای اخیر بسیاری از
پژوهشگران حوزه برنامه درسی را بیش از پیش ترغیب نموده است که هرچه بیشتر و مؤثرتر از
این دانش ارزشمند در جهت بهبود یادگیری و آموزش بهره گیرند .نگاهی به سیر تحول رابطه
بین علوم اعصاب و تربیت نشان میدهد که آگاهی از ماهیت و چگونگی یادگیری مغز ،طراحی
برنامههای آموزشی منطبق با نحوه یادگیری مغز دانش آموزان همواره یکی از دغدغههای مهم و
اساسی بسیاری از عصب شناسان و مربیان بزرگ بوده است .در واقع میتوان گفت که در هر
عصری ،بسته به سطح دانش بشری از کارکرد مغز و چگونگی یادگیری آن ،تفکر و سیاست
تربیتی نیز تحت تأثیر قرارگرفته است .طرفداران الگوی طراحی سازگار با مغز با اتکا به مبانی
عصب شناختی برنامه درسی ،بر این باورند که یادگیری فرایندی است که در مغز دانش آموزان
رخ میدهد و مغز آنان هنگامی به بهترین صورت یاد میگیرد که مواد و تجارب یادگیری ،منطبق
با نیازها ،توانمندیها و عالیقشان طراحی شود (نوری.)13۱6،
ازآنجا که آموزش وپرورش به دنبال رشد همه جانبه انسان است ،در عصر حاضر مبحث
تفاوتهای فردی بسیار مورد تأکید و توجه متخصصان آموزش وپرورش بوده است .آن ها
راهبردهایی به منظور رویارویی با این تفاوتها ارائه نموده اند که از این میان عملی ترین راهبرد،
طراحی و برنامه ریزی آموزش و یادگیری بر اساس این تفاوت هاست تا بهترین نتیجه حاصل
گردد .در قرن حاضر دو نظریه مهم به منظور توضیح تفاوتهای فردی به وجود آمده که
محیطهای یادگیری را بر اساس این تفاوتها دستهبندی می کند .اولین نظریه ،سبکهای یادگیری
است و دومین نظریه ،هوشهای چندگانه می باشد (کیامرثی و مؤمنی .)13۱2،نظریه هوشهای
چندگانه ،شیوههای جدیدی برای افراد متفاوت فراهم میکند تا اینکه آن ها فرصتهای را برای
یادگیری از طریق شیوههای که مناسب آنهاست به دست آورند .هاوارد گاردنر روانشناس معاصر،
برای نخستین بار ،با تعریفی از هوش مبنی بر آنکه هوش ،توانایی خلق محصول مؤثر ،یا خدمت با
ارزش در یک فرهنگ است ،با به چالش کشیدن تلقّی سنّتی از هوش ،هشت گونه مختلف هوش
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را مقولهبندی کرد .این مقوالت عبارتاند از :هوش «کالمی-زبانی » ،هوش «منطقی-ریاضی »،
هوش «بصری-مکانی » ،هوش «حرکتی-جسمانی » ،هوش «موسیقیایی » ،هوش «میان فردی »،
هوش «درون فردی » و هوش «طبیعتگرا »(گاردنر . )2664،برنامه درسی مجموعه فرصتهایی
برای یادگیری است؛ اما آنچه واقعیت یادگیری است در حال تغییر است ،بدین نحو که تلقی ما
از یادگیری بر فرصتهایی که برای دانش آموزان فراهم میآوریم ،تأثیر خواهد گذاشت .یکی
از زمینههای که بر مفهوم یادگیری تأثیر میگذارد پژوهشهای مربوط به مغز است .در این دیدگاه
مغز کلیتی بینظیر است که در نظامهای آموزشی تکه تکه شده و تفاوت میان آن ها مورد غفلت
قرارگرفته است (تلخابی.)1331،
یافتههای پژوهشگران درباره چگونگی یادگیری طبیعی مغز حاکی از آن است که مغز هر
یادگیرنده در جستجو و ساخت دانش و پردازش اطالعات منحصر به فرد است .این تفاوتها به
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روشنی حاوی این پیام تربیتی عمده است که تجویز یک برنامه درسی یکنواخت برای همه
یادگیرندگان نه تنها به لحاظ علمی مردود است ،بلکه به لحاظ اخالقی نیز ،ترویج و اشاعه نابرابری
در تربیت است (فوگارتی .)266۱،با توجه به اینکه تحقیقات نشان میدهند که در نظام آموزشی
سنّتی ،تنها دانشآموزانی میتوانند پیشرفت کنند که از هوش منطقی-ریاضی و کالمی-زبانی
باالیی برخوردارند و کودکان دارای استعداد متفاوت ،کمهوش و بیاستعداد محسوب میشوند،
میتوان فرض نمود دانش آموزان ناموفق ،در هوش منطقی-ریاضی و کالمی-زبانی در سطح
پایینی قرار دارند ،ولی این امکان وجود دارد که آن ها از لحاظ سایر مؤلفههای هوشی در سطح
باالیی قرار داشته باشند (محمدیان.)1333،
اهمیت کتاب درسی در این است که به قصد تعلیم و تربیت گروهی خاص طراحی و تولید
میشود ،بنابراین در تألیف آن باید به معیارها متعهد بود .یکی از این معیارها ،توجه به تفاوتهای
فردی میان مخاطبان یا همان فراگیران است .فراگیران از قابلیتها و تواناییهای متفاوت در زمینه
مقوالت هوش برخوردارند ،به دلیل وجود همین تفاوتهای فردی میان فراگیران ،مؤلفین
میبایست حوزهی وسیعی از شیوههای تدوین کتابهای آموزشی را در مورد فراگیران خود
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بهکارگیرند .یکی از روشهای هوشمندتهیه و تدوین کتب درسی که به اصل تفاوتهای فردی
توجه الزم را دارد ،روشهای مبتنی بر «هوشهای چندگانه» است .این تئوری اشاره دارد که
انسانها دارای تمام این هوشها هستند اما ترکیب این هوشها در نزد افراد متفاوت است (رضوانی
و امیری.)13۱2،
بیان مسئله
امروزه دانش آموزان در حال رویارویی با بازارکاری هستند که در محدوده اقتصاد اطالعات در
حال ظاهر شدن است و خواندن ،نوشتن و علم حساب دیگر دانش آموزان را برای محیطهای
کاری قرن  21به طور مناسب آماده نخواهد کرد .اگرچه خواندن ،نوشتن ،ریاضیات و شهروندی
هنوز هم مؤلفههای اصلی و مرکزی سیستم آموزشی میباشند ،ولی عصر اطالعات به وضوح
بیانگر این است که مردم نیازمند مهارتهای بیشتری هستند تا در رقابت باقی بمانند (زنگنه و
شیری پور .)13۱1،کشور جمهوری اسالمی ایران ظرفیتها ،منابع و مزیتهای ویژه و متنوعی را
داراست و هم اکنون برای رسیدن به اهداف حال و آینده کشور (توسعه همه جانبه و پایدار) در
چشمانداز  1464نیازمند فناوری در تمامی حرف و مشاغل برای بخشهای مختلف اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی میباشد (سند چشم انداز .)1464
آموزش فناوری ،کار و مهارت آموزی ،باعث پیشرفت فردی ،افزایش بهرهوری ،مشارکت در
زندگی اجتماعی و اقتصادی ،کاهش فقر ،افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد .این آموزش
ها توزیع نیروی انسانی را اصالح می نماید و سرمایه گذاری در آن ،سرمایه گذاری برای آینده
تلقی می شود.آموزش وپرورش در برنامه ریزی دورهی  0ساله ابتدایی برای دانش آموزان
کتابهای جدید در نظر گرفته است .یکی از این کتابها کتاب کار و فناوری است .هدف این
درس این است که مهارت های اساسی الزم را به افراد عرضه کند تا آن ها بتوانند به عنوان عضوی
مفید نقش مؤثری در جامعه ایفا نمایند؛ و فراگیران را برای رویارویی با چالشهای دنیایی پر از
فناوری آماده سازد.
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کتابهای درسی ،یکی از مهمترین منابع یادگیری در نظامهای آموزشی و مواد اصلی برنامه
درسی مدارس را تشکیل میدهند .از این رو به خاطر اهمیت زیادی که در تعیین محتوا و خط
مشی آموزشی دارند ،کانون توجه دستاندرکاران آموزش و پرورش میباشند .اهمیت کتابهای
درسی در نظامهای آموزشی متمرکز مانند ایران که تقریباً تمام عوامل آموزشی بر اساس محتوای
آن تعیین و اجرا میشود بیش از سایر انواع نظامهای آموزشی است ،و به خاطر همین اهمیت بیش
از اندازه است که صرف وقت نیروهای متخصص در ارزشیابی و تحلیل کتابهای درسی میتواند
راهگشای حل بسیاری از مشکالت جاری آموزش باشد .در حال حاضر کتابهای درسی یکی از
مهمترین مراجع و منابع برای یادگیری به شمار میآیند .چراکه بیشتر فعالیتهای آموزشی در
چارچوب این رسانه صورت میپذیرد .موارد زیر از جمله دالیلی میباشند که اهمیت این رسانه
را در کشور ما نشان میدهند:

04

متمرکز بودن فعالیتهای معلمان بر اساس کتاب درسی.
محدود بودن امتحان و ارزشیابی به مطالب و محتوای کتاب درسی.
تحقق بخشیدن به بیشتر اهداف آموزش و پرورش از طریق این رسانه.
ملزم بودن دانش آموزان به خواندن کتابهایی که از سوی دفتر برنامه ریزی تدوین و
معرفی شدهاند.
وجود نظامی متمرکز که برای تمام کشور ،یک برنامه ،یک کتاب و یک ارزشیابی
دارد.
نامناسب بودن شرایط آموزشی و کمبود امکانات ،که این خود منجر به عدم استفاده از
سایر رسانهها و روشهای تدریس میشود.
عدم مهارت کافی معلمان در شناخت هدفهای آموزشی و کاربرد شیوه های مناسب
تدریس و متکی بودن آنها به کتاب درسی (نیک نفس و علی آبادی.)13۱2 ،
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در حقیقت کتاب درسی یا محتوا در نظام های آموزشی سند مکتوب و مدوّن تعلیم و تربیت
محسوب می شود که فعالیت ها و تجارب یادگیرندگان بر محور آن سازمان دهی می شود.
بنابراین محتوای مطلوب کتا ب های درسی می تواند دانش آموزان را به چالش فکری وادارد و
از جمود فکری و ذهنی رها سازد و پاسخگوی نیازمندی های عصر جدید انسان ها
باشد(آقازاده.)1331،
دورة ابتدایی برای دانش آموزان ،مقطعی سر نوشت ساز است و شالوده شخصیتی و فکری افراد
پی ریزی می شود  .برخی از دروس برای دانش آموزان جالب و دوست داشتنی است و این عالقه
به دروس خاص ممکن است ،مسیر تحصیل و شغلی افراد را تغییر دهد  .آنچه که عالقه مندی
دانش آموزان را به برخی کتاب ها ی درسی بر می انگیزد ،به عوامل مختلفی  ،از جمله معلم ،
روش تدریس و کتاب درسی بستگی دارد .کتاب درسی از اجزای مختلفی تشکیل شده است :
جلد ،متن ،تصویر ،پرسشها  ،رنگ و فونت حروف .هرچه این اجزا ،بویژه متن ،پرسش ها و
تصاویر فعال تر باشد ،میزان انگیزه و عالقه به درس نیز افزایش می یابد و آن درس می تواند در
زندگی دانش آموز مؤثرتر باشد .شیوة تدوین فعال محتوا بر نقش یادگیرنده در آموزش و افزایش
این نقش تأکید دارد و از وی می خواهد که در پاسخگویی به سؤال ها  ،اطالعات و مفروضات
را تجزیه و تحلیل کند و نتایج حاصل کار خود را بیان کند و درباره سؤاالتی که پاسخ آن ها
صریحا داده نشده است  ،فکرکند و جواب دهد ( شعاری نژاد ،به نقل از دهقانی و زمانی.)13۱2،
شیوه تدوین غیرفعال بر بیان حقایق و اصول کلی و تعاریف استوار است  .سؤال های مطرح شده
در این نوع از ارائه محتوا با پاسخ های بالفاصلة مؤلف همراه است و یادگیرنده را در جهت
آموزش متکی بر انباشتن حافظه سوق می دهد.
با توجه به آنچه گفته شد و به منظور تعیین میزان مناسب بودن محتوای کتابهای درسی برای
دانش آموزان کنونی و همچنین میزان هماهنگی آن با تغییرات سریع جامعه باید محتوا و مطالب
کتابهای درسی مورد تحلیل و ارزشیابی و تعمق و تفکر قرار گیرد .ارزشیابی صحیح از محتوای
کتابهای درسی با توجه به سایر عوامل مؤثر در کارآیی آموزشی ،امکان قضاوت و تصمیمگیری

04

آموزش پژوهی /شماره سوم  /پاییز 4931

در مورد مطلوب بودن محتوا را فراهم می سازد (ملکی .)1332،در این راستا تحلیل محتوای
کتابهای درسی موجود و تالش در جهت برطرف نمودن عیوب احتمالی آن ها رسالتی است
که بر عهده همه آنهایی است که به تعلیم و تربیت نسل حال و آینده می اندیشند .با توجه به نقش
و اهمیتی که برنامه ریزی درسی در دهه های اخیر در پیشرفت کیفیت آموزشی بسیاری از نظامهای
آموزشی جهان داشته است و همچنین بر اساس اهمیتی که کتاب درسی در نظام آموزش وپرورش
کشورمان دارد برای پرهیز از نارسایی ها و مشکالت بسیاری که در برنامه ریزی درسی بخصوص
انتخاب و سازماندهی محتوای کتابهای درسی وجود دارد ،انجام تحقیقات وسیع در این زمینه
الزم و ضروری است.
زمانی و دهقانی ( )1331در پژوهشی تحت عنوان «میزان فعال و غیرفعال بودن محتوای کتاب
هدیههای آسمانی و کتاب کار چهارم ابتدایی» به این نتیجه رسیدند که متن و تصاویر کتاب
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هدیههای آسمانی و کتاب کار پایه چهارم ابتدایی به روش غیرفعال و پرسشهای هر دو کتاب به
روش فعال تدوین شدهاند.
مهرمحمدی ( )1333در پژوهش خود اشاره میکند که نظریه هوش چندگانه پارادایمی است
که متصدیان تعلیم و تربیـت را بـا افقی جدیدی از رسالت ها و مأموریت ها و درنتیجه برنامه ها و
سیاست های اجرایی روبه رو می سازد.
یوسفی قصاب سرایی وخزایی ( )13۱1در پژوهش خود تحت عنوان «تحلیل محتوای کتاب
زیست شناسی پایه دوم متوسطه بر اساس تئوری هوش های چندگانه گاردنر» به این نتیجه رسیدند
که در کتاب زیست شناسی پایه دوم متوسطه ،بیشتر بر هوش منطقی-ریاضی تمرکز شده و به سایر
جنبه های هوش یا توجه نشده و یا بسیار کم موردتوجه قرارگرفته است.
نتایج پژوهش کشاورز لشکناری و قاضی ( )13۱2که به «تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی
چهارم ابتدایی بر اساس هوش های چندگانه» مبادرت نمودند نشان داد که در کتاب علوم چهارم
ابتدایی بیشترین توجه به هوش های زبانی و سﭙس طبیعت گرایی است و به هوش منطقی -ریاضی
نیز تا حدودی بیشتر از دیگر هوش ها توجه شده است.
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براساس پژوهش بدیعی و فرج اللهی ( )13۱3آموزش مبتنی بر نظریه هوشهای چندگانه در
ارتقای یادگیری بسیار مؤثر است ،به ویژه اگر این آموزش با نوع هوش فراگیران مطابقت داشته
باشد.
با توجه به اهمیت و نقش تحلیل محتوا در بهبود کتابهای درسی و همچنین تحقیقات محدودی
که در زمینه تحلیل محتوا کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی انجام شده است الزم دیدیم تا
تحلیلی در این باره انجام دهیم .از آنجایی که به نظر میرسد کتاب کار و فناوری به قصد تعلیم و
تربیت گروهی مخاطبان یا فراگیرانی طراحی و تولید شده؛ که از قابلیتها و تواناییهای متفاوت
در زمینه مقوالت هوش برخوردارند .این پژوهش در صدد است تا با تحلیل محتوای کتاب کار و
فناوری به بررسی میزان توجه به تفاوتهای فردی میان فراگیران براساس هوشهای چندگانه و
همچنین تحلیل محتوای متن و تصاویر و فعالیتهای بر اساس میزان فعال و غیرفعال بودن این
کتاب بﭙردازد.

روش پﮋوهﺶ
در پژوهش حاضر ،از روش تحلیل محتوا استفاده شده است .تحلیل محتوا یک روش پژوهشی
منظم برای توصیف عینی و کمی محتوای کتابها و متون برنامه درسی و مقایسهی پیامها و ساختار
محتوا با اهداف برنامه درسی است (یارمحمدیان .)116 :1333،دراین پژوهش ،به تحلیل محتوای
«کتاب کار و فناوری پایه ششم» ابتدایی بر اساس هوش های چندگانه گاردنر و همچنین برمبنای
میزان فعال و غیرفعال بودن پرداخته میشود .جامعه آماری پژوهش ،کتاب کار و فناوری مقطع
ششم ابتدایی در سال تحصیلی  13۱4میباشد .نمونه انتخاب شده برای تحلیل هوشهای چندگانه
گاردنر  10درس کتاب کار و فناوری و از هر درس دو صفحه به صورت تصادفی انتخاب شد.
سﭙس کل مطالب صفحات انتخاب شده کتاب به صورت دقیق مورد تحلیل قرار گرفت و فراوانی
مباحث مرتبط با هریک از ابعاد هوش چندگانه با توجه به تعریف هریک از هوشها و تجزیه
هریک از آن ها به نشانگرهای عملی ،به صورت چک لیست تنظیم شد .سﭙس واحدهای مورد
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تحلیل در طبقات مشخص شده چک لیست قرارداده شد؛ که برای نمونه در مبحث هوش زبانی
به عبارت «به برنامههای رایانهای که سبب کارکردن سختافزار میشوند ،نرمافزار میگوییم» در
درس اول در صفحه  ،3در مبحث هوش جسمی  -حرکتی به جمله «کلید  Deleteرا فشار دهید»
در صفحه  ،1۱در بعد هوش منطقی  -ریاضی متن «این وسیله را در چه مکانیهایی دیدهاید» در
صفحه  ،2درباره هوش مکانی عبارت «روی کدام قسمت کلیک میکنید» صفحه  ،4۱درباره
هوش درون فردی عبارت «آیا میخواهید شما هم یکی از افرادی باشید که کارهای زیادی با
رایانه انجام میدهند؟» در صفحه  ،2درباره هوش میان فردی متن «یک کﭙی از نقاشیها را به
آموزگارتان بدهید» در صفحه  ،22درنهایت در مبحث هوش دیداری به تصاویر صفحه  11کتاب
اشاره نمود.
همچنین در این پژوهش ،در بخش تحلیل محتوا بر اساس میزان فعال و غیرفعال بودن ،واحد تحلیل

00

متن 24 ،صفحه از تمامی فصول کتاب و در بخش تصاویر نیز از همه درسها به صورت رندومی،
تصاویری انتخاب و کدگذاری گردید؛ و در بخش تحلیل فعالیت محور بودن نیز به صورت
تصادفی  16صفحه انتخاب شد و تعداد فعالیتها مورد شمارش قرار گرفت.
به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات براساس میزان فعال و غیرفعال بودن کتاب از فرمول ارائه
شده ویلیام رومی ،استفاده و به روش زیر کدگذاری شد :کدگذاری متن درس :جمالت بیان
حقیقت ،کد) (A؛ بیان نتایج یا اصول کلی) (B؛ تعاریف) (C؛ سؤاالت پاسخ داده شده) (D؛
سؤاالت تحلیلی) (E؛ بیان نتایج فعالیتهای انجام شده توسط دانشآموز) (F؛ انجام آزمایش و
فعالیت یا حل مسائل) (G؛ سؤاالتی برای جلب توجه  (H).از مقولههای فوق ،مقولههای  Aو B
و  Cو  Dجزو مقولههای غیرفعال به حساب میآیند و مقولههای  Eو  Fو  Gو  Hجزو مقولههای
فعال قلمداد میشوند .به منظور محاسبه ضریب درگیری با متن ،میتوان مجموع مقولههای فعال
را بر مجموع مقولههای غیرفعال تقسیم نمود.
کدگذاری تصاویر و اشکال :به تصویر برای تشریح موضوعی خاص ،کد) (A؛ و تصویر برای
انجام فعالیت ،کد ) (Bاختصاص یافت .از مقولههای فوق ،مقوله ، Aغیرفعال و مقوله  Bمقوله
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فعال قلمداد میشود .به منظور محاسبه ضریب درگیری با تصاویر میتوان مجموع مقولههای فعال
را بر مجموع مقولههای غیرفعال ،تقسیم نمود.
کدگذاری فعالیت کتاب :به سؤالهای که جواب آن مستقیم در کتاب وجود دارد کد) ، (Aبه
سؤالهای که مربوط به نقل تعاریف است کد) ، (Bبه سؤالهای که جواب آن مستلزم نتیجهگیری
از مباحث درسی است کد ) (Cو به سؤاالتی که مستلزم حل مسئله به خصوصی است کد )(D
اختصاص یافت .در طبقهبندی فوق مقولههای  Aو  Bدر زمرهی مقولههای غیرفعال و مقولههای
Cو  Dدر زمرهی مقولههای فعال قرار میگیرند .در اینجا نیز برای محاسبه ضریب درگیری،
مجموع مقولههای فعال تقسیم بر مجموع مقولههای غیرفعال میگردد.
روایی و پایایی :روایی پژوهش با استفاده از نظرات معلمان پایه ششم ابتدایی که به تدریس
کتاب کاروفناوری مشغول بودند تعیین شد؛ همچنین به منظور سنجش پایایی ،نتایج تحلیل 16
درصد از متن و کل تصاویر و فعالیتهای تحلیل شده قبلی ،دوباره مورد تحلیل قرار گرفت و
درصد توافق چهار کدگذار مشخص شد .در بخش تحلیل متن ،توافق بین دو کدگذار  13درصد
بود .در تصاویر ،میزان توافق  32درصد و در بخش فعالیتهای کتاب نیز ،میزان توافق  ۱2درصد
محاسبه شد .در بخش تحلیل تمرینها ،فعالیتها وسواالت نیز  16درصد از موارد ،توسط چهار
کدگذار تعیین سطح شد که در این بخش هم ضریب  11درصد به دست آمد که نشان دهنده
توافق خوبی میان چهارکدگذار بوده است .در مبحث هوش چندگانه نیز نتایج تحلیل به وسیله
چهار محقق به صورت جداگانه صورت پذیرفت که میزان توافق  31درصد بود .
یافتههای پﮋوهﺶ
یافتههای تحقیق در قالب پاسخگویی به سؤالهای تحقیق (اصلی و فرعی) در قسمت زیر خالصه
میشود:
سؤال اول تحقیق :تا چه حد در تألیف کتاب کار و فناوری به تفاوتهای فردی میان فراگیران بر
اساس هوشهای چندگانه توجه شده است؟
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برای پاسخگویی به سؤال باال از روش تحلیل محتوا استفاده شد که نتیجه آن در جداول  1و 2
دیده میشود.
جدول ( :)1تحلیل فعالیتهای کتاب بر اساس هوش چندگانه
نوع هوش

زبانی

منطقی-

میان

درون

فردی

فردی

درس اول

4

2

0

9

0

0

4

9

درس دوم

0

0

0

9

0

0

0

9

درس سوم

0

4

0

9

0

0

0

1

درس چهارم

4

4

0

4

0

0

0

4

درس پنجم

0

4

0

4

0

4

0

4

درس ششم

0

0

0

9

0

0

0

9

درس هفتم

0

0

4

3

0

0

0

3

درس هشتم

0

0

4

4

0

0

0

4

درس نهم

4

0

0

1

0

0

0

5

درس دهم

0

4

0

4

0

0

0

0

درس یازدهم

4

0

0

4

0

0

0

4

درس دوازدهم

2

4

2

5

0

0

0

3

درس سیزدهم

4

0

0

4

0

0

0

4

درس چهاردهم

4

4

0

1

0

0

0

5

درس پانزدهم

4

0

4

1

0

0

0

5

درس شانزدهم

0

4

0

4

0

0

4

4

جمع

3

3

5

12

0

4

2

13

درس
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مکانی

جسمی-

ریاضی

موسیقیایی

حرکتی

دیداری

جدول ( :)2تحلیل سطوح هشتگانه هوش گاردنر
منطقی -ریاضی

هوش زبانی

جسمی -حرکتی

مکانی

موسیقیایی

میان فردی

دیداری

درون فردی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

3

7/93

3

7/93

5

1/99

12

93/95

0

0

4

./99

2

4/75

13

10/93

نتایج تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی براساس هوش های چندگانه که
برمبنایی اهداف رفتاری برای  10درس صورت پذیرفت نشان داد کتاب کاروفناوری پایه ششم به
تمام ابعاد هوش چندگانه توجه نکرده که در این بین هوش زبانی  ،1/3۱هوش منطقی -ریاضی
 ،1/3۱هوش مکانی  ،4/33هوش جسمی -حرکتی  ،30/31هوش موسیقیایی  ،6هوش میان فردی
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 ،6/33هوش درونی فردی  1/11و هوش دیداری  46/30درصد از کتاب را به خود اختصاص
دادند.
سؤال دوم پژوهش :تا چه حد روشهای فعال در تدوین متون ،تصاویر و پرسشهای کتاب کار و
فناوری در نظر گرفته شده است؟
برای پاسخگویی به این سؤال باید به سه سؤال فرعی پاسخ داده شود:
سؤال فرعی  :1-2میزان به کارگیری شیوهی ارائه فعال در متن کتاب کار و فناوری پایه ششم
ابتدایی تا چه حد است؟
جدول ( :)3تحلیل متن کتاب بر اساس میزان فعال و غیرفعال بودن
کد
درس

A

B

C

D

E

F

G

H

درس اول صفحه 2-9

40

2

5

0

0

0

0

1

درس دوم صفحه 3-40

41

0

0

0

0

0

0

0

درس سوم صفحه 49-41

43

0

4

0

0

4

0

0

درس چهارم صفحه 49-43

20

9

3

0

4

0

0

0

درس پنجم صفحه 23-27

3

0

0

0

0

0

0

0

درس ششم صفحه 90-94

45

0

0

0

0

0

0

0

درس هفتم صفحه 91-95

47

0

0

0

0

0

0

0

درس هشتم صفحه 97-99

22

4

0

0

0

0

0

0

درس نهم صفحه 11-15

24

5

1

2

0

0

0

0

درس دهم صفحه 19-13

45

2

0

0

4

0

0

4

درس یازدهم صفحه 57-59

42

4

0

0

0

0

0

0

درس دوازدهم صفحه 34-32

49

0

0

0

0

0

0

جمع

497

43

2

2

4

0

5

4
45

= 0/093

9
220

8/220=0/036
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متن  12درس از کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی بر اساس موارد مربوط به مقوله های
فعال و غیرفعال تحلیل شد .نتایج به دست آمده نشان داد که از مجموع  223جمله در کتاب کار
و فناوری پایه ششم ابتدایی 131 ،جمله در مقوله  Aقرار دارد 11 ،جمله در مقوله16 ، Bجمله
در مقوله2 ، Cجمله در مقوله  Dقرار دارد؛ و  2جمله در مقوله  Eو  1جمله در مقوله  Fو مقوله
Gصفر و مقوله  Hنیز  1جمله میباشد .از تقسیم جمع شاخص های تشکیل دهنده مقوله فعال بر
جمع شاخص های تشکیل دهنده مقوله غیرفعال ،ضریب درگیری برای متن کتاب ( )6/630به
دست آمد.
سؤال فرعی  :2-2میزان به کارگیری شیوهی ارائه فعال در تصاویر کتاب کار و فناوری پایه ششم
ابتدایی تا چه حد است؟
جدول ( :)4تحلیل تصاویر کتاب بر اساس میزان فعال و غیرفعال بودن

03

صفحه ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص جمع
32 51 13 13 10 95 23 49 42 40 2
کد
A
3
*
* * * * * * * *
B

*

*

2
= 0/22

2
3

2/9=0/22
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تصاویر  11درس از کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی بر اساس موارد مربوط به مقوله های
فعال و غیرفعال تحلیل شد .نتایج به دست آمده نشان داد که از مجموع  11تصاویر در کتاب کار
و فناوری پایه ششم ابتدایی ۱ ،تصاویر در مقوله  Aقرار دارد و  2تصاویر در مقوله  Bمی باشد .از
تقسیم جمع شاخص تشکیل دهنده مقوله فعال  Bبر جمع شاخص تشکیل دهنده مقوله غیرفعال
 ،Aضریب درگیری برای تصاویر کتاب ( )6/22به دست آمد.
سؤال فرعی  :3-2میزان به کارگیری شیوهی ارائه فعال در فعالیتهای کتاب کار و فناوری پایه
ششم ابتدایی تا چه حد است؟
جدول ( :)1تحلیل فعالیتهای کتاب بر اساس میزان فعال و غیرفعال
صفحه ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص
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فعالیتهای  16درس از کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی بر اساس مقوله فعال و تحلیل
شد .نتایج به دست آمده نشان داد که از مجموع  16فعالیت در کتاب کار و فناوری پایه ششم
ابتدایی ۱ ،فعالیت در مقوله فعال  Aقرار دارد .از تقسیم جمع مقوله فعال  Aبر تعداد صفحات
ضریب درگیری برای فعالیت کتاب ( )6/۱به دست آمد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی براساس هوش های چندگانه که
برمبنایی اهداف رفتاری برای  10درس صورت پذیرفت نشان داد که کتاب کاروفناوری پایه ششم
به تمام ابعاد هوش چندگانه توجه نکرده که در این بین هوش زبانی  ،1/3۱هوش منطقی -ریاضی
 ،1/3۱هوش مکانی  ،4/33هوش جسمی -حرکتی  ،30/31هوش موسیقیایی  ،6هوش میان فردی
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 ،6/33هوش درونی فردی  1/11و هوش دیداری  46/30درصد از کتاب را به خود اختصاص
دادند .از آنجایی که یافتههای این پژوهش نشان داده که مؤلفه های هوش چندگانه در قالبهای
مختلف محتوا مانند متن ،فعالیتها و تصاویر به طور متقارن به کار گرفته نشدهاند؛ و بیشتر مطالب
بر اساس هوش دیداری و جسمانی -حرکتی تدوین شده است؛ این نوع کاربست مؤلفه های هوش
در کتاب درسی سبب می شود که دانش آموزان قادر به استفاده از همه توانایی های خود در
جهت یادگیری محتوا در قسمتهای مختلف کتاب نباشد .از آنجایی که استفاده از قالبهای
مختلف محتوا جهت یادگیری بهتر و مؤثرتر در نظر گرفته می شود ،اگر در هریک از این مؤلفه
ها یکی از قالبهای هوش در نظر گرفته شود ،محتوای هر قالب توسط گروه خاصی از دانش
آموزان مورد استفاده مؤثر قرار گرفته و سایر گروهها از آن بهرهمند نمی شوند (یوسفی قصاب
سرایی وهمکاران .)13۱1 ،در مفهوم چندگانگی اعتقاد بر این است که هرکدام از دانش آموزان
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به هوشهای متفاوت تمایل دارند؛ بنابراین مجموعهای از محتوای آموزشی ممکن است برای
گروهی از فراگیران کارآمد و برای گروهی دیگر ناکارآمد باشد .توجه و اهتمام در به کارگیری
هوشهای چندگانه منجر به افزایش یادگیری و انگیزهی تحصیلی در دانش آموزان و از طرفی
موجب غلبه بر موانعی هم چون تعداد باالی دانش آموزان در یک کالس که پیامد آن دشوارِی
توجه به تفاوتهای فردی است ،میشود .همچنین توجه به تمام ابعاد هوش چندگانه در تدوین
کتاب درسی فرصتی برای یادگیری صحیح بر اساس نیازها ،عالیق و استعداد دانش آموزان فراهم
میسازد و دانش آموزان به فعالیتهای بیشتری میپردازند و به یادگیرندگانی تبدیل میشوند که
مدام درگیر امر یادگیری هستند و فعاالنه در فرآیند آن شرکت میکنند .با توجه به آنچه گفته
شده ،مغز انسان دارای قسمتهای مختلف و منحصر به فردی بوده وهرشخص نیازمند تجربه
آموزشی متفاوتی میباشد .نتایج تحلیل در حیطه هوشهای چندگانه بیانگر این واقعیت است که
ارائه غیر متوازن مطالب در فصول مختلف کتاب ،دانش آموزان را در مقطعی از آموزش مجبور
به یادگیری حجم باالیی از مطالب می نماید که منجر به خستگی و کاهش کارآیی آنان در

تحلیل محتوای کتاب کار و...

یادگیری مؤثر میگردد (یوسفی قصاب سرایی وهمکاران .)13۱1 ،نتایج به دست آمده ،با پژوهش
هایکشاورز لشکناری و قاضی ( )13۱2و رضوانی و امیری ( )13۱2هم خوانی دارد.
نتایج جدول ( )3نشان می دهد تعداد مقوله های غیرفعال متن نسبت به مقوله های فعال ،در
نمونه صفحات مورد بررسی ،بیشتر است .از این رو کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی در
زمرهی محتواهای غیر پژوهشی قرار می گیرد که دانش آموز در آن هیچ گونه نقش فعالی در امر
یادگیری به عهده ندارد و به دانش آموز و به ذهن او به عنوان یک سیستم بانکی نگریسته شده که
همیشه در پی حفظ ،نگهداری و بایگانی مطالب است .این نتیجه بدین معنی است که در فرآیند
یادگیری ،دانشآموز مشغول فعالیتهای علمی به معنای واقعی نمی باشد (مهنانی و عبداله
میرزائی .)13۱2،نتایج به دست آمده ،با پژوهش های مهنانی و عبداله میرزائی ( )13۱2همسو و با
پژوهش کرمی و همکاران ( )13۱2و ساریخانی ( )1333ناهمسو است.
یافتههای جدول شماره ( ،)4بیانگر این واقعیت است که تصاویر کتاب ،دانش آموز را درگیر
در یادگیری نمی کند .به جرأت می توان گفت تمام دانش آموزان در اولین مواجهه با کتابهای
درسی ابتدا آن را ورق زده و تصاویر آن را رصد می کنند؛ یعنی یک تصویر خوب ،گام نخست
در فرآیند یادگیری را خواهد برداشت و پس از آن دانش آموز (مهنانی و عبداله میرزائی.)13۱2،
نتایج پژوهش حاضر با یافته پژوهش ساریخانی ( )1333ناهمخوانی ولی با یافتههای مهنانی و عبداله
میرزائی ( )13۱2همخوانی دارد ولی کارشناسان و تصویرسازان کتابهای درسی بر این باورند
که برای انتقال صحیح پیام باید تصویر خوب و متناسب را مکمل متن دانست .این امر تا جایی
اهمیت دارد که می تواند خالقیت را شکوفا سازد و او را به مطالعه ترغیب کند (فتحی واجارگاه
وآقازاده .)13۱6،همچنین مختصات کتابهای درسی به لحاظ متن باید به گونه ای تدوین شود
که تصاویر نیز بتواند با آن همسو باشد ،به عبارت دیگر متن و تصویر می بایست وفادار به هم
باشند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که دعوت از کارشناسان برجسته جهت ورود به این وادی و
اظهارنظر کارشناسی ،می تواند در راستای باال بردن ضریب درگیری دانش آموز با تصاویر ،نقش
مؤثر داشته باشد.
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یافته های جدول شماره ( )1نشان می دهد که کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی فعالیت
محور است؛ که نتایج به دست آمده با یافتههای پژوهش یزدانی ( )1333هم خوانی دارد ولی با
یافتههای پژوهش مهنانی و عبداله میرزائی ( )13۱2هم خوانی ندارد .نتایج پژوهش فعالیت محور
بودن سؤاالت دلیل بر این است که تعداد فعالیتهای پیش بینی شده در نمونه مورد بررسی نسبت
به سایر مؤلفه های مورد بررسی مناسب بوده است.
پیشنهادات
توصیههای پﮋوهشی

بررسی کتابهای کار و فناوری سایر مقاطع آموزشی برمبنای هوشهای چندگانه و
توجه به تفاوتهای فردی فراگیران.
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نیازسنجی کتاب کار و فناوری با توجه تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی هر
منطقه.
توصیههای کاربردی

با توجه به توانایی هوشی متفاوت دانش آموزان بهتر است در تدوین کتب درسی صرفاً
به یک یا دو مورد از ابعاد هشتگانه هوش توجه نشود بلکه به تمام ابعاد هوش هشتگانه توجه
شود تا از این طریق دانش آموزان بتوانند تمام ابعاد هوش خود را درگیر کنند.
جهت افزایش ضریب درگیری در حوزه متن الزم است نسبت به کاهش حجم انبوه
اطالعات اقدام کرد و به جای آن از روشهای غیرمستقیم که دانشآموز را ملزم به تفکر و
تجزیهوتحلیل میکند بهره بگیریم.
در مبحث تصاویر کتاب شایسته است تصاویر کتاب را متناسب با متن تدوین کنیم و
بهگونهای باشد که دانشآموز بتواند با تمرکز بر تصاویر به معنا و مفهوم آن پی ببرد.

تحلیل محتوای کتاب کار و...

جهت افزایش ضریب درگیری ،الزم است فعالیتهای بیشتری در کتاب گنجانده و
درعین حال از حجم مطالب ارائه شده هم کاسته شود .با کاستن از حجم مطالب و افزایش
فعالیتهای کتاب می توان کتاب درسی مناسبتری تألیف نمود.
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