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Abstract
Purpose: The purpose of this study was to
analyze the curriculum of Empirical sciences and
social studies at the sixth grades of elementary
school based on the Vark's learning styles.
Method: It was a content analysis descriptive
research using Shannon entropy method. The
statistical population included the curriculum
(purpose, content, methodology and evaluation) of
the sixth grades of the elementary school. The
statistical sample of curricula is Empirical
sciences and social studies. In order to analyze the
existing curriculum (intended) with each learning
style, the objectives of the textbooks were first
studied, then the content of the textbook was
examined. And in order to review the proposed
methods, we analyzed the teaching manual. In the
evaluation section, the questions raised in the
textbooks and the teaching guide were analyzed.
The research tool was a checklist of Vark's
learning styles (1998), which was composed based
on the history and Vark's learning styles
questionnaire and its validity and reliability
verified.
Findings: The results indicate that the preferred
style of the experimental science curriculum is the
sixth grade elemental visual style but the style of
social studies is reading / writing.
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مقدمه و بیان مسئله
نظابهای آ وزشو بر نوان بارزترین نمود سر ایرگذاری نیروی انسانو در ز ینر شکوفایو نقشو
اصیو در جا عر بر هفه دارد ( )Unesco, 1999از سوی دیگر ،یکو از ناصر طرح در این راستا،
برنا رهای درسو هستنف .بفون تردیف ،آنها نقش کییفی و همو در نظاب آ وزشو ایفاء وکننف
( .)Vajargah et al., 2007بر بارتودیگر ،برنا رهای درسو بر نوان قیب نظاب آ وزشو برشمار و-
رونف و همترین ابزار و ناصر تحقق بخشیفن بر اهفا و رسالتهای کیو نظاب آ وزشو نیز هستنف
( )Fathi Vajargah et al., 2009ویژگو جا عر سالم و توسعریافتر ،صرفاً بر داشتن وقعیت
جغرافیایو توب و عادن گوناگون و نابع الو نیست ،بیکر جا عۀ سالم و توسعریافتر ،جا عرای
است کر نظاب تعییموتربیت پویا ،بانشاط ،زنفه و تدرقو دارد ( Mohammadi, Kaykha and
)Alipour, 2016؛ بنابراین آ وزش دوره ابتفایو در حکم بنا و اصب همر آ وزشها طرح است و در
واقع سنگ زیربنای نظاب آ وزشو برشمار وآیف؛ ازاینرو توجر بر این دوره و برنا رهای درسو آن از
اهمیتو ویژه برتوردار است ( )Gavazi, 2008رشف روزافزون تکنولوژی و تغییرات سریع جا عر،
تقاضاهای ختیفو از برنا ر درسو بر همراه داشتر است .ربیان درصورتوکر این سئیر را نادیفه
انگارنف و بر پویایو اجتما و کر در آن زنفگو وکننف توجهو ننماینف ،تود و برنا رهایشان را بر
تطر انفاتترانف .ا روزه تقاضا برای برنا رهایو است کر نرتنها دربرگیرنفه بازتابهای اجتما و باشنف،
بیکر جرایو برای شارکت افراد را فراهم آورنف ( .)Ornesten and Hunkins, 2008در برنا رریزی
درسو ،فراینف طرح و اجرای برنا رها تا حف زیادی نیاز نف کاربست یافترهای روانشناسو است.
اهفا و حتوای برنا ر درسو بایف با توجر بر یزان رشف ذهنو یادگیرنفگان و نیز با توجر بر
توانایوها و حفودیتهای افراد و تناسب با تفاوتهای فردی باشف .ازاینرو ،توجر بر تفاوتهای
فردی و تجارب ،انگیزهها ،الئق ،نیازها و نگرشها فراگیران بر نوان ا یو اساسو در فراینف
برنا رریزی درسو حسوب وگردد ()Fathi Vajargah, 2009
یکو از واقعیتهای هم هستو وجود تنوع در یان پفیفههای الم است .نرتنها گونرهای
ختیف جانفاران و گیاهان باهم فرق دارنف .بیکر ا ضای هرگونر نیز با یکفیگر تفاوتانف .انسانها
نیز شمول همین قا فهانف .دانشآ وزان از لحاظ توانایوهای ذهنو ،روشهای آ وتتن ،سبک و
سر ت یادگیری ،آ ادگو و القر و انگیزش نسبت بر کسب دانش و انجاب فعالیتهای تحصییو باهم
تفاوت دارنف .وا ب ختیفو وجب تفاوت در یان یادگیرنفگان وشونف .آنچر در سالهای اتیر
بیشتر از بقیۀ وا ب نظر روانشناسان پرورشو و تخصصان آ وزشو را بر تود جیب کرده تنوع
سبکهای یادگیری است ( .)Saif, 2017سبکهای یادگیری رویکردها یا روشهای گوناگون برای
یادگیری هستنف؛ کر شا ب آ وزش روشهای نحصربرفرد برای یادگیری بهترین یادگیرنفگان
است .اکثر افراد ترجی ودهنف روشو شخص در تعا ب با پردازش حرکها یا اطال ات داشتر
باشنف .بر این اساس این فهوب ،ایفه"سبکهای یادگیری"در دهر  2970ایجاد و حبوبیت زیادی
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بردست آورد ( .)SreeNidh and Tay, 2017وولفولک )2991( 2در ورد تفاوت بین سبک یادگیری
و سبکشناتتو تعقف است کر این دو واژه عموالً برطور تراد برکار ورونف در ینحال ربیان
یا عیمان غالباً اصطالح سبکهای یادگیری و روانشناسان اصطالح سبکهای شناتتو را ترجی
ودهنف ( .)Mansouri, 2000قولر سبکهای یادگیری بسیار پیجیفه است .در بررسوهای اتیر
بالغ بر هفتاد فل ختیف برای تعیین سبکهای یادگیری عرفو شفه است .این فلها فرضیات
تعفدی را ارائر وکننف و بر جنبرهای ختیفو از فراگیران تمرکز وشونف ( Salimi and et al.,
.)2013
یکو از این سبکها ،سبک یادگیری وارک 1است ( Coffield, Moseley, Hall and Ecclestone,
 .)2001دانشآ وزان در رویکرد وارک براساس شیوه تعا ب و پاسخدادن بر حی یادگیری بر چهار
دستر تقسیم وشونف .این سبکها شا ب؛ دیفاری :3گروهو از فراگیران کر از طریق دیفن و ارائر
طالب آ وزشو بر آنها برصورت نمایش (نمودار ،شکبها و تصاویر) کر همراه با توضی بیشتر
باشف ،بهتر یاد وگیرنف .شنیفاری :4گروهو کر از طریق گوش دادن و آ وزش شفاهو (شنیفن
سخنرانو و توضی ) ،یادگیری بهتری دارنف .توانفن/نوشتن :5گروهو دیگر از فراگیران کر اگر در
طو سخنرانو یا توانفن تون نوشتاری یا چاپو ،یادداشتنویسو و نکتربرداری کننف ،یادگیری
آنها بهتر وشود .جنبشو/حرکتو :1گروهو از فراگیران ز انو یادگیری بهتری دارنف کر نمونرهای
میو ،تجربو و دستکاری اشیاء طو یک فراینف فیزیکو را شخصاً انجاب دهنف (.)Fang, 2002
ایفه اصیو استفاده از"سبکهای یادگیری" این است کر یادگیرنفگان در یک یا چنف سبک
طبقربنفی شونف .لذا آ وزش دانشآ وزان براساس سبک آنها وجب بهبود یادگیری تواهف شف
( .)Philip and Mahallad, 2017این در حالو است کر نتایج تحقیقات نشان دادهانف سازگار کردن
واد آ وزشو برای برآورده کردن نیازهای گوناگون یادگیری دانشآ وزان وتوانف برای آنها سود نف
باشف .این ا ر ستیزب آن است کر سبکهای یادگیری و شناتتو آنها را شناسایو کرده و بفانیم کر
برای هر سبک چر نوع طالبو وردنیاز است ( .)Peirce, 2002پژوهشهای انجابشفه در رابطر با
سبکهای یادگیری نشان دادهانف کر اگر با توجر بر ترجیحات افراد در دریافت و پردازش اطّال ات بر
آنها آ وزش داده شود ،پیشرفت تحصییو افزایش ویابف (.)Spears, 1983; Murray, 1980
یافترهای براون ،7نشان ودهف کر« :وقتو سبکهای یادگیری دانشآ وزان با رویکردهای همتوان
در تفریس هماهنگ وشود ،انگیزش ،میکرد و پیشرفت دانشآ وزان افزایش ویابف» ( Kang,
1. Woolfolk
2. Vark
3. Visual
4. Aural
5. Read/write
6. Kinesthetic
7. Bravn
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 )1999همچنین سبک یادگیری در دروس و رشترهای ختیف تفاوت است .برای ثال نتایج
تحقیقات کیب بر نقب از یناکاری ( )Minakari, 2006حسینولدرگانو ()Hosseini Lorgani, 1998
رحمدانوشمددس (  )RahmaniShams, 1999صفددری و بدذرافشان ( Safari and Bazrafshan,
 )2010نشان دادنف کر بین سبکهای یادگیری دانشآ وزان در دروس و رشترهای ختیف تفاوت
وجود دارد.
تاکنون طالعرای کر برصورت ستقیم با طالعری حاضر از نظر سئیر وردبررسو شباهت داشتر
باشف و بر بررسو سبکهای یادگیری در برنا رهای درسو یوب تجربو و طالعات اجتما و پرداتتر
باشف ،انجاب نگرفتر و یا در توشبینانرترین حالت تاکنون نتایج آن نتشر نشفه است؛ ا ا تا حفودی
برطور غیر ستقیم وتوان تحقیقاتو را نوان کرد ازجمیر؛ آزاد نش ،ظیمیان ،ضیغمو و جهانو
هاشمو ()Azadmanesh, Azimian, Zeighami and Jahani-Hashem, 2012؛ در پژوهشو نشان
دادنف کر باالترین یانگین ربوط بر سبک توانفنو -نوشتنو است .ر ضانپور ،بختیاری ،شیخو
کیاسری و فرهادی ((Ramezanpour, Bakhtiari, Sheikhi Kasiari and Farhadi, 2016؛ نشان
دادنف سبک یادگیری غالب دانشجویان دانشکفه روانشناسو -یوب تربیتو ،سبک توانفن -نوشتن
بود .یزدی ( )Yazdee, 2009در پژوهش تود بر این نتیجر رسیف کر دانشجویان دانشکفه روانشناسو
و یوب تربیتو ،سبک غالب یادگیریشان ،سبک توانفنو -نوشتنو است .حمفزاده قصر ،غنایو،
پاک هر و حجار ( )MohammadZadehGhasr, Ghanaei, Pakmehr and Hajjar, 2015نشان
دادنف کارکنان سبک شنیفاری را بیشتر از دیگر سبکها در اولویت تود قرار دادهانف .قادریدوست و
دانای طوسو ( )Ghaderidust and Danaye Tous, 2016نشان دادنف در ساتتار کتابهای درسو
زبان فارسو بر هارت نوشتن کم توجر شفه و از آ وزش هارتهای سخن گفتن و گوش دادن غفیت
شفه است.
یوب تجربو یکو از یازده حوزة یادگیری در برنا ری درسو یو (جمهوری اسال و ایران) است
کر از آن برای ایفای نقش سازنفه در ارتقای سط زنفگو فردی ،تانوادگو ،یو و جهانو استفاده
وگردد .این در حالو است کر در چنف دهر اتیر ،هیچیک از وضوعهای درسو در سط جهانو ،بر
انفازه دروس یوب تجربو دچار تغییر و تحول نشفه است .گرچر حتوای درسو یوب تجربو
برتودیتود بردلیب پیشرفت فزاینفه یم و دانش بشری ،روزبرروز جفیفتر و حجیمتر وشونف،
ولو این تغییر تنها از جنبر حتوایو ،آ وزش یوب را در برنموگیرد .در دهرهای اتیر تغییراتو هم
در برنا رها ،نظاب آ وزشو و برتبع آن در تهیر و تنظیم کتابها و واد آ وزشو صورت گرفتر است کر
این تغییرات برای شرکت دادن دانشآ وزان در فعالیتهای آ وزشو بوده است .چراکر تصور وشود
دانشآ وزان صر کننفگان بوچونوچرای اصالحات آ وزشو برحساب وآینف و قطعاً انجاب
تغییرات در کتابها و برنا رهای درسو و انجاب اصالحات در ابعاد گوناگون آ وزشو تیثیرگذار است
( )Setaish, 2006در این یان یوبتجربو با برنا رهای درسو و کتب ،دروس ،اهفا و راهبردهای
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جفیف و تفاوت و بر یت جفیف بودن حتوا و برنا رهای آن ،نیاز نف بررسو و تحییب بیشتر است .از
سوی دیگر ،طالعات اجتما و یک حوزه هم یادگیری است کر از انسان و تعا ب او با حی های
گوناگون در ز انهای ختیف (حال ،گذشتر و آینفه) و جنبرهای گوناگون این تعا ب (سیاسو،
اقتصادی ،اجتما و ،فرهنگو ،حیطو و…) بحث وکنف بر همین دلیب ،این حوزه ،فاهیم رشتر-
های تعفد و ختیف چون تاریخ ،جغرافیا ،فنو ،اقتصاد ،حقوق ،ردبشناسو و نظایر آن را در
بر وگیرد .در برنا ۀ جفیف در دوره ابتفایو از تیفیق بیشتری در ساز اندهو حتوا استفاده وشود؛
ا ا با رسیفن بر قطع توسطۀ اول از درجۀ تیفیق کاستر شفه و با توجر بر درجر و نوع تیفیق
برکاررفتر ،رشترها هویت تود را از دست نمودهنف ،بیکر یک حوزة وضو و غالب بوده و در جاهای
ناسب از پیونف با حوزههای دیگر و فاهیم کییفی ربوطر استفاده وشود .درس طالعات اجتما و
با توجر بر رویکرد کیو برنا ر درسو یو بنو بر فطرتگرایو توحیفی و اهتماب بر شکوفایو آن،
سعو وکنف ز ینرهای تربیت فردی و اجتما و نوجوانان را فراهم آورد ازاینروی ،هف غایو این
درس تربیت افرادی ؤ ن ،سئول ،توانمنف و آگاه در زنفگو فردی و اجتما و ،پایبنف بر اتالق و
ارزشهای دینو و القر نف بر ایران و هویت فرهنگو -تمفنو آن است این درس پیونف نزدیکو با
هارتهای زنفگو دارد ( )Fallahian, 2011بر همین دلیب ،بایف همر جانبرنگری ،رویکرد تیفیقو،
تفکّر ،آگاهو ،توانایو ایجاد ارتباط بین آ وزههای یمو و زنفگو واقعو و بر بارتو کسب یم
سود نف و هف دار کر بتوانف انسانهایو سئولیتپذیر ،تفکّر و تالق پرورش دهف ،در کانون توجر
قرار گیرد ( .)Ghandagh and Razfani, 2011استفاده از برنا رهای درسو کر با سبکهای یادگیری
فراگیران تطابق داشتر باشف ،بر انگیزش آنان ؤثر است ( )Kyong-Jee, 2005بیشتر صاحبنظران بر
این باورنف کر شناتدت سبک یادگیری دانشآ وزان وتوانف در ایجاد یک حی برانگیزنفه برای
یادگیری ؤثر همر دانشآ وزان کمک کنف و همر ذینفعان آ وزشو ا م از فیران ،عیمان ،والفین
و تود دانشآ وزان در صورت شناتت درست تیثیر سبک یادگیری بر فراینف آ وزشو بهره نف
تواهنف شف ( .)Christensen, 2015با توجر بر تغییر و تحوالت سریع در دنیای ا روز و وجود
برنا رهای درسو جفیف و از آنجا کر برنا ر درسو پایرها ششم نیاز بیشتری بر بررسو و طالعر
دارد بنابراین در این پژوهش بر بررسو  4سبک یادگیری وارک ()2987؛ شا ب؛ دیفاری ،شنیفاری،
توانفن/نوشتن و جنبشو /حرکتو در برنا رهای درسو یوب تجربو و طالعات اجتما و پایر ششم
ابتفایو و یزان انطباق برنا رهای درسو وجود (اهفا  ،حتوا ،روشهای تفریس و ارزشیابو) با هر
یک از سبکهای یادگیری تواهیم بود؛ بنابراین سئیر اصیو در این پژوهش تحییب و قایسر برنا ر
درسو یوب تجربو و طالعات اجتماع ششم ابتفایو براساس یزان توجر بر سبکهای یادگیری
(وارک) است.
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر توصیفو ،از نوع تحییب حتوا با برکارگیری روش آنتروپو شانون است .واحدف تحییدب
صفحات (اهفا  ،حتوا ،روش و ارزشیابو) کتاب درسو و راهنمای تفریس عیم است .تحییب حتوا
دارای سر رحیر اصیو است .ازجمیر این راحب شا ب؛
 -2رحیر قبب از تحییب (آ ادهسازی و ساز اندهو)
 -1بررسو واد (پیاب)
 -3پردازش دادهها (.)Sarmad, Bazargan and Hejazi, 2016
برای تحییب حتوا در این پژوهش از روش آنتروپو شانون استفاده شف .ا روزه فندون بسدیاری در
این تصوص ارائر شفه است کر اساس آنها بر درصفگیری از فراوانو قولدرهدا اسدت .ایدن دسدتر از
فنون دارای شکالت ریاضو تاص تود وباشنف کر نتایج آنها را کم ا تبار تواهف کرد .لذا در این
تحقیق تالش شفه تا با استفاده از روش آنتروپو شانون بر تحییب برنا رهای درسدو یدوب تجربدو و
طالعات اجتما و پایرهای چهارب ،پنجم و ششم ابتفایو براساس سبکهای یادگیری وارک پرداتتر
شف.
جامعه آماری و نمونه

جا عر آ اری پژوهش شا ب کییر برنا رهای درسو پایرهای ششم شدا ب هدف هدا ،حتدوا ،روش و
ارزشیابو است .نمونر آ اری این پژوهش شا ب برنا رهای درسو یوب تجربو و طالعدات اجتمدا و
پایرهای ششم ابتفایو براساس سبکهای یادگیری وارک است .برای تحییب برنا رهای درسو یدوب
تجربو و طالعات اجتما و وجود (قصف شفه) با هر یک از سبکهای یادگیری بر تحییدب حتدوای
برنا رها درسو پایر ششم ابتفایو شا ب اهفا  ،حتوا ،روشهای تدفریس و ارزشدیابو کتداب یدوب
تجربو و طالعات اجتما و پرداتتر شف .بفین نظور ابتفا اهفا نفر در کتابهای درسو ،سپس
حتوا کتاب درسو و برای بررسو روشهای پیشنهادی بر تحییب کتاب راهنمدای تدفریس پرداتتدر
شف در نهایت در بخش ارزشیابو ،سؤاالت طرحشفه در کتابهای درسو و راهنمای تفریس تحییدب
گردیف.
در این پژوهش برای تحییب برنا رهدای درسدو از چدکلیسدت تدفوینشدفه براسداس پیشدینر و
پرسشنا ر وارک ( )1998کدر شدا ب سدبکهدای یدادگیری دیدفاری ،شدنیفاری ،توانفن/نوشدتن و
جنبشو /حرکتو است ،استفاده شف ( .)Fleming, 2010بر این اساس ابتفا بانو یمدو سدبکهدای
یادگیری ،نظریرها و تعاریف ربوط بر آن بررسو و طالعر شف .سدپس بدا توجدر بدر بدانو نظدری،
چکلیست ناسب برای تحییب حتوا تفوین شف .این چکلیست شا ب  4ؤلفر اصدیو و  41ؤلفدر
فر و است .پدس از تعیدین واحدفهای تحییدب (کیمدرهدا و ضدا ین) و اسدتخرا دادههدا براسداس
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چکلیست ،برای تجزیروتحییب دادههای حاصب از فرب تحییب حتوا از روش آنتروپو شانون استفاده
شف .این روش دارای سر رحیر بر شرح جفول  2است.
جدول ( :)1مراحل آنتروپی شانون
راحب آنتروپو شانون
رحیر اول

اتریس
فراوانوهای

بار اطال اتو
هر قولر
رحیر دوب
رحیر
سوب

حاسبر بار
اطال اتو
نشانگرها و
ضریب
اهمیت

)(i=1, 2, 3,..., m, j=1, 2…, n

 = Fفراوانو ؤلفر
= nتعفاد ؤلفر
=k

 = Pهنجار شفه اتریس فراوانو
= mتعفاد پاسخگو

)(i=1, 2, 3,..., m, j=1, 2…, n

 = Ejبار اطال اتو
 = mتعفاد پاسخگو

= Pij

= iشماره پاسخگو
 = jشماره ؤلفر
Ej=k

 = iشماره پاسخگو
 = Pهنجار شفه اتریس فراوانو
 = jشماره ؤلفر  =Lnلگاریتم  = nتعفاد ؤلفر
=Wj

=Ejبار اطال اتو

=Wjدرجر اهمیت

 = jشماره ؤلفر

 = nتعفاد ؤلفر

برای تعیین روایو حتوایو ،چکلیست تفوینشفه در اتتیار  20نفر صاحبنظران برنا ر درسو
و روانشناسو قرار گرفت و نظرات آنها در طراحو نهایو چکلیست ا مال و روایو حتوایو
چکلیست تیییف گردیف .از طر دیگر ،بر نظور حصول اطمینان از پایایو تحییبهای بردستآ فه،
کفگذاریهای تحییب را در اتتیار سر پژوهشگر قرار داد و درصف توافق آنها را حاسبر نمود کر
 /88برآورد شف.
یافتههای پژوهش
ابتفا جموع فراوانوهای بردستآ فه برحسب هر ؤلفر در جفول ( )1تهیر شف و سپس دادههای
این جفول براساس روش آنتروپو شانون برصورت دادههای بهنجار شفه درآ ف .پسازآن ،براساس
رحیۀ دوب این روش ،قفار بار اطال اتو دادهها بردست آ ف و در انتها براساس رحیۀ سوب روش
ذکور ،ضریب اهمیت اطال ات بردستآ فه نیز تعیین شف تا بفین طریق شخص شود کر
برطورکیو بیشترین یزان توجر و اهمیت ،بر کفاب سبک تعیق دارد .نتایج بر تفکیک در جفاول زیر
آ فه است.
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جدول ( :)2فراوانی سبکهای یادگیری در عناصر برنامه درسی علوم تجربی و مطالعات اجتماعی ششم
ابتدایی

یوب
تجربو

طالعات
اجتما و

سبکهای یادگیری

دیفاری

شنیفاری

توانفن/
نوشتن

جنبشو

ترکیبو

هف
حتوا
روش

24
301
30

32
17
11

4
44
4

11
121
11

3
89
10

ارزشیابو

23

31

0

10

0

هف
حتوا
روش
ارزشیابو

29
114
37
25

37
94
235
11

39
51
79
23

89
131
222
28

0
50
20
9

جفول  1فراوانو سبکهای یادگیری در ناصر برنا ر درسو یوب تجربو و طالعات اجتما و
ششم ابتفایو ازجمیر هف  ،حتوا ،روش و ارزشیابو ششم ابتفایو بر تفکیک را نشان ودهف.
جدول ( :)3دادههای بهنجار شده حاصل از تحلیل مؤلفههای برنامه درسی براساس سبک یادگیری وارک

یوب
تجربو

طالعات
اجتما و

سبکهای یادگیری

دیفاری

شنیفاری

توانفن/
نوشتن

جنبشو

ترکیبو

هف
حتوا
روش
ارزشیابو

0/038
0/842
0/083
0/031

0/298
0/419
0/211
0/105

0/071
0/841
0/071
0

0/079
0/158
0/102
0/010

0/011
0/794
0/278
0

هف

0/051

0/218

0/123

0/297

0

حتوا

0/788

0/311

0/184

0/525

0/714

روش

0/220

0/418

0/432

0/141

0/244

ارزشیابو

0/044

0/071

0/072

0/04

0/230

جفول  3دادههای بهنجار شفه ( )Pijحاصب از تحییب ناصر برنا ر درسو یوب تجربو و
طالعات اجتما و ازجمیر هف  ،حتوا ،روش و ارزشیابو پایر ششم ابتفایو را بر تفکیک نشان
ودهف .پس از نر السازی دادهها با استفاده از فر ول رحیر دوب شانون قفار بار اطال اتو و
ضرایب اهمیت هر یک سبکها بردستآ فه است .هر قولر یا سبک کر دارای بار اطال اتو بیشتری
باشف از اهمیت بیشتری برتوردار است.
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جدول ( :)4مقدار بار اطالعاتی ،ضریب اهمیت و رتبه حاصل از سبکهای یادگیری در عناصر برنامه درسی
سه پایه
سطوح
قفار بار
اطال اتو
ضریب اهمیت
Ej

یوب
تجربو

Wj

رتبر
طالعات
اجتما و

R

قفار بار
اطال اتو Ej
ضریب اهمیت
Wj

رتبر

R

دیفاری

شنیفاری

توانفن/
نوشتن

جنبشو

ترکیبو

0/807

0/318

0/319

0/598

0/312

0/318

0/249

0/233

0/143

0/241

2

3

5

1

4

0/452

0/711

0/713

0/139

0/482

0/247

0/137

0/149

0/108

0/257

5

1

2

3

4

نتایج جفول  4قفار بار اطال اتو ،ضریب اهمیت و رتبر حاصب از سبکهای یادگیری در ناصر
برنا ر درسو یوب تجربو و طالعات اجتما و پایر ششم ابتفایو را نشان ودهف .با توجر بر نتایج،
در تحییب برنا ر درسو یوب تجربو (هف  ،حتوا ،روش و ارزشیابو) ششم ابتفایو سبک دیفاری
با ضریب اهمیت ( )0/318رتبر اول و سبک توانفن /نوشتن با ضریب اهمیت ( )0/233دارای رتبر
پنجم است .از سوی دیگر ،نتایج حاکو از آن داد در ناصر برنا ر درسو طالعات اجتما و ششم
ابتفایو سبک توانفن /نوشتن با ضریب اهمیت ( )0/149رتبر اول و سبک دیفاری با ضریب اهمیت
( )0/247دارای رتبر پنجم است .سایر ضرایب و رتبرها بر تفکیک در جفول  4آ فه است .لذا نتایج
حاکو از آن دارد کر سبک ارج یوب تجربو (هف  ،حتوا ،روش و ارزشیابو) ششم ابتفایو سبک
دیفاری ا ا سبک ارج طالعات اجتما و ششم ابتفایو سبک توانفن /نوشتن است.
جدول ( :)5مقایسه سبکهای یادگیری در برنامههای درسی علوم تجربی و مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
سبکها

رتبر سبکهای یادگیری در برنا ر
درسو طالعات اجتما و ششم

رتبر سبکهای یادگیری در برنا ر
درسو یوب تجربو ششم

دیفاری

درصف
0/247

رتبر
5

ضریب اهمیت
0/318

رتبر
2

شنیفاری

0/137

1

0/249

3

نوشتن/توانفن
جنبشو
ترکیبو

0/149
0/108
0/257

2
3
4

0/233
0/143
0/241

5
1
4
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جفول  5بر قایسر وضعیت سبکهای یادگیری در برنا رهای درسو یوب تجربو و طالعات
اجتما و ششم ابتفایو وپردازد .در برنا ر درسو یوب تجربو پایر ششم سبک دیفاری رتبر اول
( )0/31و سبک نوشتن/توانفن سبک پنجم ( )0/23و در برنا ر درسو طالعات اجتما و سبک
نوشتن/توانفن رتبر اول ( )0/149و سبک دیفاری رتبر پنجم ( )0/247را دارد .نمودار زیر نیز
گویایو این سئیر است.
بیشترین و کمترین ضریب اهمیت ولفر های سبک یادگیری

برنا ر درسو طالعات اجتما و پایر ششم
بیشترین ضریب اهمیت

کمترین ضریب اهمیت

سبک توانفن/نوشتن
()0/14

سبک دیفاری ()0/24

برنا ر درسو یوب تجربو پایر ششم
بیشترین ضریب اهمیت

کمترین ضریب اهمیت

سبک دیفاری ()0/31

سبک توانفن/نوشتن
()0/23

دگیری در دو ماده درسی

بحث و نتیجهگیری
با توجر بر اهمیت سبکهای یادگیری و اصب توجر بر تفاوتهای فردی در آ وزش ،الزب است نظداب
آ وزشو و برنا رهای درسو بر این هم توجر بیشتری نشان دهنف .فبتوجر بر سبکهای یادگیری
در برنا رهای درسو برای دانشآ وزان شکالتو بر وجود تواهف آورد .لذا در این پژوهش بر تحییدب
و بررسو یزان توجر بر سبکهای یادگیری ازجمیر؛ سبک دیفاری ،شدنیفاری ،تواندفن /نوشدتن و
جنبشو در ناصر اصیو برنا ر درسو یوب تجربو و طالعات اجتما و پایر ششم ابتدفایو پرداتتدر
شفه است .نتایج بردستآ فه از بررسو و تحییب یزان توجر کتاب یوب تجربو پایر ششدم ابتدفایو
بر سبکهای یادگیری بر نظر ورسف کر در برنا رهدای درسدو (هدف  ،حتدوا ،روش و ارزشدیابو)
ششم ابتفایو سبک دیفاری در رتبر اول و سبک توانفن /نوشتن در رتبر پدنجم قدرار دارد بدر ایدن
اساس وتوان نتیجر گرفت سبک ارج در برنا رهای درسدو یدوب تجربدو ششدم ابتدفایو سدبک
دیفاری است .بر بارتو برنا رهای درسو یوب تجربو ششم ابتفایو بیشتر از طریدق دیدفن و ارائدر
طالب آ وزشو برصورت نمایش (نمودار ،شکبها و تصاویر)  ...طرح اسدت .از سدوی دیگدر تحییدب
برنا ر درسو طالعات اجتما و پایرهای ششم ابتفایو براساس سبکهای یادگیری وارک نشدان داد
کر در برنا ر درسو طالعدات اجتمدا و (هدف  ،حتدوا ،روش و ارزشدیابو) ششدم ابتدفایو سدبک
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توانفن /نوشتن در رتبر اول قرار دارد .لذا وتوان بیان نمود کر برنا ر درسو ششم ابتدفایو بیشدتر
بتنو بر سبک توانفن /نوشتن وباشنف .بر بدارتو در برنا در درسدو طالعدات اجتمدا و ششدم
ابتفایو بیشتر نکتربرداری و توانفن تون نوشتاری یا چاپو طرح است.
در تبیین یافترها بایف اذ ان کرد کر در بین دانشآ وزان برتو از طریق دیفن و ارائر نمایشو
اطال ات بهتر یاد وگیرنف ،تعفادی از طریق گوش دادن و آ وزش شفاهو بهتر یاد وگیرنف برتو از
طریق نکتربرداری و توانفن تون نوشتاری یا چاپو و تعفادی از طریق انجاب نمونرهای میو ،تجربو
و دستکاری اشیاء طو یک فراینف فیزیکو بهتر یاد وگیرنف و تعفادی از ترکیبو از این وارد
استفاده وکننف .نتایج حاصب از این تحقیق حاکو از آن دارد کر سبک ارج در برنا رهای درسو
یوب تجربو ششم ابتفایو سبک دیفاری ا ا سبک غالب در طالعات اجتما و سبک توانفن/
نوشتن است .بر بارتو در برنا رهای درسو یوب تجربو ششم ابتفایو بیشتر تیکیف بر دیفن و
نمایش اطال ات است ا ا برنا رهای درسو طالعات اجتما و ششم ابتفایو بر نکتربرداری ،توانفن
تون نوشتاری و چاپو تیکیف دارد .این در حالو است کر نتایج تحقیقات نشان داده کر غالب
دانشجویان و دانشآ وزان از سبک یادگیری چنفوجهو (ترکیبو)؛ نتایج تحقیقات کوک ،سالمون-
سن ،رولو و دیویفسون ()Koch, Salamonson, Rolley and Davidson, 2011؛ جیمز ،دیمور و
تو اس ()James, D'Amore and Thomas, 2011؛ ورفو ،گری ،ستاراجا و بوگرت ( Murphy,
)Gray, Straja and Bogert, 2011؛ و ال -تانتوی ()El-Tantawi, 2009؛ و دابسون ( Dobson,
)2010,؛ بهره وگیرنف .با این اوصا  ،فبهماهنگو بین برنا رهای درسو وجود و سبکهای غالب
دانشآ وزان دیفه وشود این در حالو است کر هماهنگو بین برنا رهای درسو وجود و
سبکهای غالب دانشآ وزان ز ینرهای وفقیت دانشآ وزان و برتبع آن نظاب آ وزشو را فراهم
وآورد.
برنا رهای درسو بایف برگونرای طراحو شونف کر پاسخگوی نیاز فعیو دانشآ وزان باشنف .بفین
عنو کر ز انوکر روشهای تفریس در نظاب آ وزشو برگونرای است کر بر یادگیری برصورت
شنیفاری تیکیف دارد ،روشهای ارزشیابو از دانشآ وزان نیز برگونرای نباشف کر بر مب و تجربر
تیکیف داشتر باشف .آنچر بر نظر ورسف ،نو و ناهمخوانو در طراحو ناصر اصیو برنا رهای درسو
وجود دارد .با نایت بر نظر کالی ن در قیمرو طراحو برنا ر درسو ،چنانچر نو و ناهمخوانو بین
ناصر برنا ر درسو وجود داشتر باشف ،برنا ر درسو در اجرا با ناهماهنگو و آشفتگو روبررو وشود
( )MohammadZadehGhasr and et al., 2015ا روزه یکو از حیطرهای اصیو و چالشبرانگیز در
برنا ر درسو دوره ابتفایو ،وضو ات درسو و نحوه آ وزش دادن آنها بر دانشآ وزان است
( )Hassani, Enayati Novinfar and seraji, 2016کر این سئیر با شناتت بهتر سبکهای
یادگیری در برنا رهای درسو و هماهنگ کردن این سبکها (سبکهای یادگیری در برنا رهای
درسو) با توانایوها و سبدکهای یادگیری دانشآ دوزان قابببهبود است .از آنجا کر برنا درهای
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( درسو در نیب بر نیدازها و طالبدات دانشآ دوزان تدفوین وشدونف
) بنابراین بایف این نکتر را فنظر قرار داد و در طراحوChaharbashloo and Hashemi, 2010
 بین ناصر برنا ر درسو هماهنگو درونو برقرار نمود؛ یعنو بایف همتوانو بین،برنا رهای درسو
 چنانچر روش. روشهای تفریس و ارزشیابو برقرار باشف، حتواهای ارائرشفه،اهفا صوب دوره
 با در نظر داشتن شرای حی آ وزشو و با سبکهای یادگیری، تفریس عیم با توجر بر اهفا
.)Skehan, 1991(  دانشآ وزان بهتر یاد وگیرنف،دانشآ وزان هماهنگ باشف
Salehi Omran,
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