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 چکیده
پژوهش با هدف  تحییدب برنا در درسدو  یدوب تجربدو و  :هدف

ی ریادگید یهاسبکع پایر ششم ابتفایو براساس  طالعات اجتما

 وارک انجاب پذیرفتر است.

کارگیری روش پژوهش توصیفو، از نوع تحییب  حتوا با بر روش:

های درسو شا ب کییر برنا ر آ اری آنتروپو شانون است. جا عر

)هف ،  حتوا، روش و ارزشیابو( پایر ششم ابتفایو است. نموندر 

 یوب تجربو و  طالعات اجتمدا و  ی درسوهاآ اری شا ب برنا ر

هدای درسدو  وجدود . برای تحییب برنا راستپایر ششم ابتفایو 

های یادگیری ابتفا اهفا   ندفر  )قصف شفه( با هر یک از سبک

های درسو، سپس  حتوا کتاب درسدو و بدرای بررسدو در کتاب

های پیشنهادی بر تحییب کتاب راهنمای تدفریس پرداتتدر روش

های درسدو در کتاب شفه طرحر بخش ارزشیابو، سؤاالت شف. د

 سدتیلچکو راهنمای تدفریس تحییدب گردیدف. ابدزار پدژوهش، 

( بددود کددر براسدداس 1998هددای یددادگیری وارک )وارسدو سددبک

پیشینر و پرسشنا ر وارک تفوین و روایدو  حتدوایو آن توسد  

 درسو و روانشناسو تربیتدو تیییدفهای برنا رنظران رشترصاحب

  شف

نتایج حاکو از آن دارد کر سبک ارجد  برنا در درسدو  ها:یافته

 یوب تجربو پایر ششم ابتفایو سبک دیفاری ا ا سبک  طالعات 

 .است اجتما و توانفن/ نوشتن

 

 

 ناصر برنا ر درسو،  یوب  های یادگیری،سبک ها:کلید واژه

 ششم ابتفایو ریپاتجربو،  طالعات اجتما و و 
 

 

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. 

 

Key word: Learning styles, curriculum elements, 

empirical sciences, social studies and the sixth 

elementary school 
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 مسئلهو بیان  مقدمه

گذاری نیروی انسانو در ز ینر شکوفایو نقشو  نوان بارزترین نمود سر ایرهای آ وزشو برنظاب

رح در این راستا، طسوی دیگر، یکو از  ناصر   ( ازUnesco, 1999) اصیو در جا عر بر  هفه دارد

کننف نقش کییفی و  همو در نظاب آ وزشو ایفاء  و هاآنهای درسو هستنف. بفون تردیف، برنا ر

(Vajargah et al., 2007) .شمار  وآ وزشو بر  نوان قیب نظابهای درسو بربرنا ر، گریدو بارتبر-

 های کیو نظاب آ وزشو نیز هستنفو  ناصر تحقق بخشیفن بر اهفا  و رسالت رابزاترین  همو  رونف

(Fathi Vajargah et al., 2009 )وقعیت داشتن بر صرفاً یافتر،توسعر و سالم عرجا  ویژگو  

 ایجا عر یافتر،توسعر و سالم جا عۀ بیکر  الو نیست،  نابع و گوناگون  عادن و توب جغرافیایو

 Mohammadi, Kaykha and) دارد  تدرقو زنفه و ،بانشاط پویا، وتربیتعییمت نظاب کر است

Alipour, 2016) در و است  طرح هاآ وزش همر اصب و  بنا حکم در ابتفایو دوره آ وزشبنابراین ؛ 

 ازآن  های درسوو برنا ر دوره این بر توجر رونیازا آیف؛ و شماربر آ وزشو زیربنای نظاب سنگ واقع

 جا عر، سریع تغییرات و تکنولوژی رشف روزافزون (Gavazi, 2008) است برتوردار ویژه تواهمی

 نادیفه را  سئیر این کررتودرصو  ربیان است. داشتر همراه بر درسو برنا ر از  ختیفو تقاضاهای

 بر را هایشانبرنا ر و تود ننماینف، توجهو کننف و زنفگو آن در کر اجتما و پویایو بر و انگارنف

 باشنف، اجتما و هایبازتاب رنفهیدربرگ تنهانر کر است هایوبرنا ر برای تقاضا ا روزه انف.انفاتتر تطر

ریزی در برنا ر .(Ornesten and Hunkins, 2008آورنف ) فراهم را افراد  شارکت برای  جرایو بیکر

های روانشناسو است. ها تا حف زیادی نیاز نف کاربست یافتردرسو، فراینف طرح و اجرای برنا ر

اهفا  و  حتوای برنا ر درسو بایف با توجر بر  یزان رشف ذهنو یادگیرنفگان و نیز با توجر بر 

 هایبر تفاوت توجر ،رونیازاهای فردی باشف. و  تناسب با تفاوت های افرادها و  حفودیتتوانایو

فراینف برنا ر در اساسو  ا یو  نوانبر فراگیران هانگرش نیازها و  الئق، ها،انگیزه تجارب، و فردی

 (Fathi Vajargah, 2009) گردد حسوب  و درسو ریزی

های گونر تنهانرهای  الم است. یفههای  هم هستو وجود تنوع در  یان پفیکو از واقعیت    

ها انف. انساننیز با یکفیگر  تفاوت هرگونرفرق دارنف. بیکر ا ضای  باهم ختیف جانفاران و گیاهان 

های آ وتتن، سبک و های ذهنو، روشآ وزان از لحاظ توانایوانف. دانشنیز  شمول همین قا فه

 باهمهای تحصییو بر کسب دانش و انجاب فعالیت سر ت یادگیری، آ ادگو و  القر و انگیزش نسبت

های اتیر چر در سالشونف. آنتفاوت دارنف.  وا ب  ختیفو  وجب تفاوت در  یان یادگیرنفگان  و

بیشتر از بقیۀ  وا ب نظر روانشناسان پرورشو و  تخصصان آ وزشو را بر تود جیب کرده تنوع 

برای  گوناگون هاییادگیری رویکردها یا روش هایسبک (.Saif, 2017) های یادگیری استسبک

بهترین یادگیرنفگان  یادگیری برای فرد نحصربر هایروش آ وزش شا ب ؛ کرهستنف یادگیری

ها یا اطال ات داشتر دهنف روشو  شخص در تعا ب با پردازش  حرک. اکثر افراد ترجی   واست

 زیادی  حبوبیت و ایجاد 1970 دهر در"ییادگیر هایسبک"ایفه  فهوب، این اساس باشنف. بر این
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 یریادگیسبک  نیب تفاوت  ورد در( 1996) 1فولکوول .(2017SreeNidh and Tay ,) آورد دستبر

 انی رب حالنیدر  رونفو  کاربر  تراد  طوربر  عموالً واژه دو نیا کر است  تعقف وشناتتسبک و

و   یترج را وشناتت هایسبک الحطاص وانشناسانر و یریادگی هایسبک اصطالح غالباً  عیمان ای

های اتیر بالغ های یادگیری بسیار پیجیفه است. در بررسو قولر سبک(. Mansouri, 2000) دهنف

ها فرضیات های یادگیری  عرفو شفه است. این  فلبر هفتاد  فل  ختیف برای تعیین سبک

 ,.Salimi and et al) شونففراگیران  تمرکز  و های  ختیفو ازکننف و بر جنبر و ارائر تعفدی را 

2013). 

,Coffield, Moseley, Hall and Ecclestone ) است 2ها، سبک یادگیری وارکیکو از این سبک    

دادن بر  حی  یادگیری بر چهار براساس شیوه تعا ب و پاسخ آ وزان در رویکرد وارکدانش .(2001

 ارائراز فراگیران کر از طریق دیفن و  وگروه :3دیفاریشا ب؛  هااین سبکشونف. دستر تقسیم  و

ها و تصاویر( کر همراه با توضی  بیشتر )نمودار، شکب صورت نمایشها بر طالب آ وزشو بر آن

)شنیفن  گروهو کر از طریق گوش دادن و آ وزش شفاهو :4گیرنف. شنیفاریباشف، بهتر یاد  و

دیگر از فراگیران کر اگر در  وگروه :5توانفن/نوشتن ی دارنف.سخنرانو و توضی (، یادگیری بهتر

برداری کننف، یادگیری نویسو و نکترطو سخنرانو یا توانفن  تون نوشتاری یا چاپو، یادداشت

های : گروهو از فراگیران ز انو یادگیری بهتری دارنف کر نمونر6جنبشو/حرکتو. شودبهتر  و هاآن

 (.Fang, 2002) شیاء طو یک فراینف فیزیکو را شخصاً انجاب دهنفا یکاردست میو، تجربو و 

 سبک چنف یا یادگیرنفگان در یک کر است این "یادگیری هایسبک"از استفاده اصیو ایفه    

 شف تواهف یادگیری بهبود  وجب هاآن سبکبراساس  آ وزاندانش شونف. لذا آ وزش بنفیطبقر

(Philip and Mahallad, 2017ا .)کردن  سازگار انفداده نشان تحقیقات ن در حالو است کر نتایجی

سود نف  هاآن برای توانف و آ وزاندانش یادگیری گوناگون نیازهای کردن برآورده برای  واد آ وزشو

 کر بفانیم و کرده شناسایو را هاآن شناتتو و یادگیری هایسبک کر است آن  ستیزب ا ر این باشف.

 با رابطر در شفهانجاب هایپژوهش (.Peirce, 2002) ستا ازی وردن  طالبو وعن چر هر سبک برای

 بر اطّال ات پردازش و دریافت در افراد بر ترجیحات توجر با اگر کر انفداده نشان یادگیری هایسبک

فتریا(. Spears, 1983; Murray, 1980) یابف و تحصییو افزایش پیشرفت شود، داده آ وزش هاآن

 در توانهم یکردهایرو با آ وزاندانش یریادگی هایسبک ووقت» :کر دهفو  نشان، 7براون یها

 (Kang, 1999) «ابفیو  شیافزا آ وزاندانش شرفتیپ و  میکرد زش،یانگ شود،و  هماهنگ سیتفر

                                                           
1. Woolfolk 

2. Vark 

3. Visual 

4. Aural 

5. Read/write 

6. Kinesthetic 

7. Bravn 
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برای  ثال نتایج تحقیقات  .های  ختیف  تفاوت استهمچنین سبک یادگیری در دروس و رشتر

-رحمدانو (Hosseini Lorgani, 1998) لدرگانوونی( حسMinakari, 2006) نقب از  یناکاری کیب بر

نشان  ( Safari and Bazrafshan, 2010) صفددری و بدذرافشان ( RahmaniShams, 1999) شمددس

 های  ختیف تفاوت وجود دارد.آ وزان در دروس و رشتردانش یادگیری هایسبک دادنف کر بین

 داشتر شباهت و وردبررس  سئیر از نظر حاضر یبا  طالعر  ستقیم صورتبر کر ای طالعر ونتاکن    

 طالعات اجتما و پرداتتر  وهای درسو  یوب تجربو های یادگیری در برنا رباشف و بر بررسو سبک

ا حفودی ت ا ا  نتشر نشفه است؛ آن نتایج تاکنون حالت نیترنانریبتوش در یا و نگرفتر انجاب باشف،

جهانو وآزاد نش،  ظیمیان، ضیغمو جمیر؛ توان تحقیقاتو را  نوان کرد از ستقیم  وطور غیررب

نشان در پژوهشو  ؛(Azadmanesh, Azimian, Zeighami and Jahani-Hashem, 2012) هاشمو

 است. ر ضانپور، بختیاری، شیخونوشتنو  -باالترین  یانگین  ربوط بر سبک توانفنو کر نفداد

نشان  ؛Ramezanpour, Bakhtiari, Sheikhi Kasiari and Farhadi, 2016)) فرهادی کیاسری و

 نوشتن -توانفن سبک  یوب تربیتو، -روانشناسو دانشکفه دانشجویان غالب یادگیری سبک دادنف

روانشناسو  دانشکفه دانشجویان کر رسیف نتیجر این بر تود در پژوهش (Yazdee, 2009) یبود. یزد

غنایو، ،  حمفزاده قصر. است نوشتنو -توانفنو سبک شان،غالب یادگیری سبک تربیتو، یوبو  

نشان  (MohammadZadehGhasr, Ghanaei, Pakmehr and Hajjar, 2015) حجار وپاک  هر 

 و دوست. قادریانفها در اولویت تود قرار دادهکارکنان سبک شنیفاری را بیشتر از دیگر سبک نفداد

درسو  هایکتاب ساتتار در نشان دادنف (Ghaderidust and Danaye Tous, 2016) دانای طوسو

 غفیت گوش دادن و گفتن سخن های هارت آ وزش از و هشف کم توجر نوشتن  هارت زبان فارسو بر

 است. شفه

است  )جمهوری اسال و ایران(  یو درسو یبرنا ر در یادگیری ةحوز یازده از یکو تجربو  یوب    

استفاده  جهانو و  یو تانوادگو، فردی، زنفگو سط  ارتقای در سازنفه نقش ایفای برای آن ازکر 

 بر جهانو، سط  در درسو های وضوع از کیچیه اتیر، دهر کر در چنف گردد. این در حالو است و

یتودبرگرچر  حتوای درسو  یوب تجربو است.  تحول نشفه و تغییر دچار تجربو  یوب دروس انفازه

شونف، ولو این تر  وروز جفیفتر و حجیمدلیب پیشرفت فزاینفه  یم و دانش بشری، روزبربر تود

 در  هم تغییراتو اتیر هایدهر در. ردیگوبرنم حتوایو، آ وزش  یوب را در  تغییر تنها از جنبر

 کر است گرفتر صورت  واد آ وزشو و هاتنظیم کتاب و تهیر در آن تبعبر و آ وزشو نظاب ها،برنا ر

 شود و تصور چراکر .است بوده آ وزشو هایدر فعالیت آ وزاندانش دادن شرکت برای تغییرات این

 انجاب قطعاً  و آینف و حساببر آ وزشو اصالحات یوچراچونوب کننفگان صر   وزانآدانش

 است ثیرگذاریت آ وزشو گوناگون ابعاد اصالحات در انجاب و های درسوها و برنا رکتاب در تغییرات

(Setaish, 2006) یراهبردها و دروس، اهفا  های درسو و کتب،تجربو با برنا ر یان  یوب این در 

از  .استو تحییب بیشتر  بررسو نیاز نف های آن، حتوا و برنا ر بودن جفیف  یت بر و  تفاوت و جفیف

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=129613
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=129613
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=129613
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=183928
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 های حی  با او تعا ب و انسان از کر است یادگیری  هم حوزه یک اجتما و سوی دیگر،  طالعات

 سیاسو،) تعا ب این گوناگون هایجنبر و آینفه( و )حال، گذشتر  ختیف هایز ان در گوناگون

- فاهیم رشتر حوزه، این دلیب، همین بر کنف و ( بحث…و  حیطو فرهنگو، اجتما و، اقتصادی،

وبر  در را آن نظایر و شناسو ردب حقوق، اقتصاد،  فنو، جغرافیا، تاریخ، چون  ختیف و  تعفد های

 با ا ا شود؛ و تفادهاس  حتوا ودهساز ان در بیشتری تیفیق از دوره ابتفایو در جفیف برنا ۀ . درردیگ

 ،کاررفتربر تیفیق نوع و درجر بر توجر با شفه و کاستر تیفیق درجۀ از اول  توسطۀ  قطع بر رسیفن

 از  ناسب در جاهای و بوده غالب  وضو و حوزة یک بیکر دهنف،نمو دست از را تود هویت هارشتر

 بر توجر با اجتما و  طالعات ود. درسش و استفاده  ربوطر کییفی  فاهیم و دیگر هایحوزه با پیونف

کنف  و سعو آن، بر شکوفایو اهتماب و توحیفی گرایوفطرت بر  بنو  یو درسو برنا ر کیو رویکرد

 تربیت درس این غایو هف  ،یرونیازا آورد فراهم را نوجوانان اجتما و و فردی تربیت هایز ینر

 دینو هایارزش و اتالق بر پایبنف اجتما و، و ردیف زنفگو آگاه در و توانمنف ، سئول  ؤ ن، افرادی

 زنفگو های هارت با پیونف نزدیکو درس این است آن تمفنو -فرهنگو هویت و ایران بر  نف القر و

 توانایو آگاهو، تفکّر، تیفیقو، رویکرد نگری،جانبر همر بایف دلیب، همین بر (Fallahian, 2011) دارد

 بتوانف کر دارهف  و سود نف  یم کسب  بارتو بر و واقعو زنفگو و ی  یموهاآ وزه بین ارتباط ایجاد

 Ghandagh and) در کانون توجر قرار گیرد دهف، پرورش و تالق  تفکّر ،ریپذتی سئول هایوانسان

Razfani, 2011.) باشف، داشتر تطابق فراگیران یادگیری هایسبک با کر درسو هایبرنا ر از استفاده 

 تدشنات کر باورنف نیا بر نظرانصاحب شتریب( Kyong-Jee, 2005)  ؤثر است زش آنانانگی بر

-دانش همر ثرؤ  یریادگی یبرا زنفهیبرانگ  ی ح کی جادیا در توانفو  آ وزاندانش یریادگی سبک

 در آ وزاندانش تود و نیوالف  عیمان، ران،ی ف از ا م وآ وزش نفعانیذ همر و کنف کمک آ وزان

 ,Christensen) شف تواهنف  نفبهره وآ وزش نفیفرا بر یریادگی سبک ریثیت درست شناتت صورت

جا های درسو جفیف و از آنوجود برنا ر و ا روز یایدن در عیسر تحوالت و رییتغ بر توجر با. (2015

 بر پژوهش نیا درنیاز بیشتری بر بررسو و  طالعر دارد بنابراین  ششم هابرنا ر درسو پایر کر

دیفاری، شنیفاری، توانفن/نوشتن و جنبشو/  شا ب؛؛ (1987) ی وارکریادگی سبک 4 وبررس

های درسو  یوب تجربو و  طالعات اجتما و پایر ششم ابتفایو و  یزان انطباق حرکتو در برنا ر

های های تفریس و ارزشیابو( با هر یک از سبک)اهفا ،  حتوا، روش های درسو  وجودبرنا ر

 قایسر برنا ر درسو  یوب تحییب و  پژوهش نیا در واصی  سئیر نیبنابرا؛ ی تواهیم بودیادگیر

 .است )وارک( یریادگی یهاسبک یزان توجر بر براساس تجربو و  طالعات اجتماع ششم ابتفایو 

 
 

 

 



120   های یادگیری در عناصر برنامه درسیجایگاه سبک... 

 

 پژوهش شناسیروش

 تحییدب . واحدفکارگیری روش آنتروپو شانون استرحاضر توصیفو، از نوع تحییب  حتوا با بپژوهش 

  حتوا تحییب. استکتاب درسو و راهنمای تفریس  عیم ( اهفا ،  حتوا، روش و ارزشیابو) صفحات

 شا ب؛  راحب این ازجمیر. دارای سر  رحیر اصیو است

 (دهوساز ان و سازیآ اده) تحییب از قبب  رحیر -1

 (پیاب)  واد بررسو -2

 .(Sarmad, Bazargan and Hejazi, 2016) هاداده پردازش -3

 در بسدیاری فندون روش آنتروپو شانون استفاده شف. ا روزه ازتحییب  حتوا در این پژوهش  برای    

 از دسدتر ایدن. اسدت هدا قولدر فراوانو از درصفگیری بر هاآن اساس کر است شفهارائر تصوص این

لذا در این . کرد تواهف را تبا کم را هاآن نتایج کر باشنف و تود تاص ریاضو  شکالت دارای فنون

های درسدو  یدوب تجربدو و استفاده از روش آنتروپو شانون بر تحییب برنا ر تحقیق تالش شفه تا با

پرداتتر  ی وارکریادگی یهاسبکبراساس های چهارب، پنجم و ششم ابتفایو  طالعات اجتما و پایر

 شف.

 

 نمونهآماری و  جامعه

هدا،  حتدوا، روش و شدا ب هدف  های ششمهای درسو پایر رپژوهش شا ب کییر برنا آ اری  عرجا

 یوب تجربو و  طالعدات اجتمدا و  های درسواست. نمونر آ اری این پژوهش شا ب برنا ر ارزشیابو

های درسو  یدوب ی وارک است. برای تحییب برنا رریادگی یهاسبکبراساس های ششم ابتفایو پایر

های یادگیری بر تحییدب  حتدوای ف شفه( با هر یک از سبک)قص تجربو و  طالعات اجتما و  وجود

های تدفریس و ارزشدیابو کتداب  یدوب یو شا ب اهفا ،  حتوا، روشابتفاششم  پایردرسو  هابرنا ر

های درسو، سپس  نظور ابتفا اهفا   نفر  در کتابتجربو و  طالعات اجتما و پرداتتر شف. بفین

های پیشنهادی بر تحییب کتاب راهنمدای تدفریس پرداتتدر ش حتوا کتاب درسو و برای بررسو رو

های درسو و راهنمای تفریس تحییدب در کتاب شفه طرحاالت ؤشف در نهایت در بخش ارزشیابو، س

 گردیف.

پیشدینر و براسداس  شدفهنیتفو سدتیلچکاز  هدای درسدودر این پژوهش برای تحییدب برنا در    

هدای یدادگیری دیدفاری، شدنیفاری، توانفن/نوشدتن و کدر شدا ب سدبک (1998) پرسشنا ر وارک

هدای این اساس ابتفا  بانو  یمدو سدبک بر .(Fleming, 2010) جنبشو/ حرکتو است، استفاده شف

ها و تعاریف  ربوط بر آن بررسو و  طالعر شف. سدپس بدا توجدر بدر  بدانو نظدری، یادگیری، نظریر

لفدر ؤ  46لفر اصدیو و ؤ  4شا ب  ستیلچک  ناسب برای تحییب  حتوا تفوین شف. این ستیلچک

براسداس هدا هدا و  ضدا ین( و اسدتخرا  داده)کیمدر . پدس از تعیدین واحدفهای تحییدباستفر و 
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های حاصب از فرب تحییب  حتوا از روش آنتروپو شانون استفاده داده بیوتحیریتجز، برای ستیلچک

 .است 1شف. این روش دارای سر  رحیر بر شرح جفول 

 
 : مراحل آنتروپی شانون(1)ول جد

  راحب آنتروپو شانون

 

  رحیر اول

  اتریس

 هایفراوانو
(i=1, 2, 3,..., m, j=1, 2…, n)   Pij =     

F   =  لفرؤفراوانو      P  = فراوانو  اتریس شفه هنجار      = i پاسخگو شماره 

= n لفرؤ  تعفاد       = m پاسخگو تعفاد                      j   = لفرؤ  شماره 

 

 

 دوب  رحیر

واطال ات بار  

  قولر هر 
(i=1, 2, 3,..., m, j=1, 2…, n)       k=   Ej=k 

= Ej   اطال اتو بار        P   = فراوانو  اتریس شفه هنجار     i   = پاسخگو شماره 

m    =پاسخگو تعفاد        j   = لفرؤ  شماره      =Ln لگاریتم= n       لفرؤ  تعفاد 

 

  رحیر

 سوب

 بار  حاسبر

 اطال اتو

 نشانگرها و

 ضریب

  اهمیت

 Wj= 

=Ej اطال اتو بار    =Wj  اهمیت درجر     j    =ؤلفر شماره       n   = لفرؤ  تعفاد  

 

نظران برنا ر درسو نفر صاحب 10در اتتیار  شفهنیتفو ستیلچکبرای تعیین روایو  حتوایو،     

ا مال و روایو  حتوایو  ستیلچکدر طراحو نهایو  هاآنقرار گرفت و نظرات  و روانشناسو

، آ فهدستبرهای حصول اطمینان از پایایو تحییب  نظورطر  دیگر، بر تیییف گردیف. از ستیلچک

ها را  حاسبر نمود کر گر قرار داد و درصف توافق آنهای تحییب را در اتتیار سر پژوهشکفگذاری

 شف./ برآورد 88

 

 ی پژوهشهایافته

های ( تهیر شف و سپس داده2) هر  ؤلفر در جفول برحسب آ فهدستبرهای ابتفا  جموع فراوانو

براساس ، ازآنپسهای بهنجار شفه درآ ف. صورت دادهروش آنتروپو شانون بربراساس این جفول 

 رحیۀ سوب روش براساس دست آ ف و در انتها رها بۀ دوب این روش،  قفار بار اطال اتو داده رحی

نیز تعیین شف تا بفین طریق  شخص شود کر  آ فهدستبر ذکور، ضریب اهمیت اطال ات 

بیشترین  یزان توجر و اهمیت، بر کفاب سبک تعیق دارد. نتایج بر تفکیک در جفاول زیر  وطورکیبر

 ست.آ فه ا
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ششم  و مطالعات اجتماعی های یادگیری در عناصر برنامه درسی علوم تجربیفراوانی سبک (:2) جدول

 ابتدایی

وترکیب   جنبشو  
توانفن/ 

 نوشتن
های یادگیریسبک  دیفاری  شنیفاری     

  هف   14  31  4  26  3
 

 یوب 

 تجربو

   حتوا  302  67  44  216  89

شرو  30  26  4  66  20   

  ارزشیابو  13  32  0  20  0

  هف   19  37  39  89  0
 

  طالعات

 اجتما و

   حتوا  264  94  52  232  50

  روش  37  135  79  111  10

  ارزشیابو  15  22  13  18  9

 

 و  طالعات اجتما و های یادگیری در  ناصر برنا ر درسو  یوب تجربوفراوانو سبک 2جفول     

 دهف. هف ،  حتوا، روش و ارزشیابو ششم ابتفایو بر تفکیک را نشان  و ازجمیرم ابتفایو شش

 
 یادگیری وارک سبکبراساس برنامه درسی  یهامؤلفهبهنجار شده حاصل از تحلیل  یهاداده (:3) جدول

وترکیب   جنبشو  
توانفن/ 

 نوشتن
های یادگیریسبک  دیفاری  شنیفاری     

026/0   079/0   760/0   198/0   038/0   هف   
 

 یوب 

 تجربو

794/0   658/0   846/0   429/0   841/0    حتوا  

178/0   201/0   076/0   166/0   083/0   روش  

0  060/0   0  205/0   036/0   ارزشیابو  

0  197/0   213/0   128/0   056/0   هف   

  طالعات

 اجتما و

724/0   515/0   284/0   326/0   788/0    حتوا  

144/0   246/0   431/0   468/0   110/0   روش  

130/0   04/0   071/0   076/0   044/0   ارزشیابو  

 

و  حاصب از تحییب  ناصر برنا ر درسو  یوب تجربو (Pij)بهنجار شفه  یهاداده 3جفول     

ان  وازجمیر هف ،  حتوا، روش و ارزشیابو پایر ششم ابتفایو را بر تفکیک نش  طالعات اجتما و

ها با استفاده از فر ول  رحیر دوب شانون  قفار بار اطال اتو و ضرایب سازی دادهدهف. پس از نر ال

است. هر  قولر یا سبک کر دارای بار اطال اتو بیشتری باشف از  آ فهدستبرها اهمیت هر یک سبک

 اهمیت بیشتری برتوردار است.
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های یادگیری در عناصر برنامه درسی یت و رتبه حاصل از سبک: مقدار بار اطالعاتی، ضریب اهم(4) جدول

 سه پایه

وترکیب   جنبشو  
توانفن/ 

 نوشتن
   سطوح  دیفاری  شنیفاری 

361/0   598/0   329/0   368/0   807/0   
 قفار بار 

 Ej اطال اتو   
  

 یوب 

 تجربو
146/0   243/0   133/0   149/0   328/0 ضریب اهمیت   

Wj 
 

  R           رتبر     1  3  5  2  4

481/0   639/0   763/0   726/0   451/0   
 قفار بار 

 Ej اطال اتو   
 

  طالعات

157/0 اجتما و   208/0   249/0   237/0   147/0 ضریب اهمیت   
Wj 

 

  R          رتبر   5  2  1  3  4

 

های یادگیری در  ناصر بک قفار بار اطال اتو، ضریب اهمیت و رتبر حاصب از س 4نتایج جفول     

دهف. با توجر بر نتایج، پایر ششم ابتفایو را نشان  و و  طالعات اجتما وبرنا ر درسو  یوب تجربو 

)هف ،  حتوا، روش و ارزشیابو( ششم ابتفایو سبک دیفاری   یوب تجربو در تحییب برنا ر درسو

( دارای رتبر 133/0یب اهمیت )( رتبر اول و سبک توانفن/ نوشتن با ضر328/0با ضریب اهمیت )

 ناصر برنا ر درسو  طالعات اجتما و ششم داد در  حاکو از آن نتایج از سوی دیگر،. استپنجم 

( رتبر اول و سبک دیفاری با ضریب اهمیت 249/0ابتفایو سبک توانفن/ نوشتن با ضریب اهمیت )

لذا نتایج  آ فه است. 4در جفول ها بر تفکیک . سایر ضرایب و رتبراست( دارای رتبر پنجم 147/0)

)هف ،  حتوا، روش و ارزشیابو( ششم ابتفایو سبک  حاکو از آن دارد کر سبک ارج   یوب تجربو

 .است دیفاری ا ا سبک ارج   طالعات اجتما و ششم ابتفایو سبک توانفن/ نوشتن

 
تداییات اجتماعی ششم ابهای درسی علوم تجربی و مطالعهای یادگیری در برنامه: مقایسه سبک(5)جدول   

ا ر های یادگیری در برنرتبر سبک

  یوب تجربو ششم درسو
 

های یادگیری در برنا ر رتبر سبک

  طالعات اجتما و ششم درسو
هاسبک   

   درصف رتبر  ضریب اهمیت رتبر

1 328/0   5 147/0  دیفاری  

3 149/0   2 237/0  شنیفاری  

5 133/0   1 249/0  نوشتن/توانفن  

2 243/0   3 208/0  جنبشو  

4 146/0   4 157/0  ترکیبو  
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های درسو  یوب تجربو و  طالعات های یادگیری در برنا ربر  قایسر وضعیت سبک 5جفول     

 سبک دیفاری رتبر اول ششم ریپاپردازد. در برنا ر درسو  یوب تجربو اجتما و ششم ابتفایو  و

( و در برنا ر درسو  طالعات اجتما و سبک 13/0) ( و سبک نوشتن/توانفن سبک پنجم32/0)

د. نمودار زیر نیز ( را دار147/0) ( و سبک دیفاری رتبر پنجم249/0) نوشتن/توانفن رتبر اول

 .است  سئیرگویایو این 

 

 

 

 

 

 
 های یادگیری در دو ماده درسیسبک تیاهم بیضر نیو کمتر نیشتریب(: 1) نمودار 

 

 گیریبحث و نتیجه

، الزب است نظداب های فردی در آ وزشدگیری و اصب توجر بر تفاوتهای یابا توجر بر اهمیت سبک

های یادگیری توجر بر سبکهای درسو بر این  هم توجر بیشتری نشان دهنف.  فبآ وزشو و برنا ر

آ وزان  شکالتو بر وجود تواهف آورد. لذا در این پژوهش بر تحییدب های درسو برای دانشدر برنا ر

 نوشدتن و/ های یادگیری ازجمیر؛ سبک دیفاری، شدنیفاری، تواندفنبر سبکو بررسو  یزان توجر 

پرداتتدر  پایر ششم ابتدفایو  یوب تجربو و  طالعات اجتما و جنبشو در  ناصر اصیو برنا ر درسو

ششدم ابتدفایو پایر  یزان توجر کتاب  یوب تجربو  و تحییب از بررسو آ فهدستبره است. نتایج شف

)هدف ،  حتدوا، روش و ارزشدیابو(  درسدو هدایرسف کر در برنا ربر نظر  و یادگیری یهاسبکبر 

ششم ابتفایو سبک دیفاری در رتبر اول و سبک توانفن/ نوشتن در رتبر پدنجم قدرار دارد بدر ایدن 

های درسدو  یدوب تجربدو ششدم ابتدفایو سدبک نتیجر گرفت سبک ارج  در برنا ر توانو اساس 

 ارائدرهای درسو  یوب تجربو ششم ابتفایو بیشتر از طریدق دیدفن و  ردیفاری است. بر  بارتو برنا

از سدوی دیگدر تحییدب  ها و تصاویر( ...  طرح اسدت.صورت نمایش )نمودار، شکب طالب آ وزشو بر

ی وارک نشدان داد ریادگی یهاسبکبراساس های ششم ابتفایو برنا ر درسو  طالعات اجتما و پایر

هدف ،  حتدوا، روش و ارزشدیابو( ششدم ابتدفایو سدبک ) واجتمدا ات کر در برنا ر درسو  طالعد

توان بیان نمود کر برنا ر درسو ششم ابتدفایو بیشدتر لذا  وتوانفن/ نوشتن در رتبر اول قرار دارد. 

 برنا ر درسو  یوب تجربو پایر ششم

تیاهم بیضر کمترین تیاهم بیضر نیشتریب   

 (32/0) یفارید سبک (13/0نوشتن )سبک توانفن/

 برنا ر درسو  طالعات اجتما و پایر ششم

تیاهم بیضر کمترین تیاهم بیضر نیشتریب   

 (24/0سبک توانفن/نوشتن ) (14/0) یفاریدسبک 

 بیشترین و کمترین ضریب اهمیت  ولفر های سبک یادگیری 
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بر  بدارتو در برنا در درسدو  طالعدات اجتمدا و ششدم  باشنف. و  بتنو بر سبک توانفن/ نوشتن

 یا چاپو  طرح است. نوشتاری  تون توانفن و بردارینکتر ابتفایو بیشتر

 نمایشو ارائر و دیفن طریق برتو از آ وزانبین دانش ها بایف اذ ان کرد کر دردر تبیین یافتر    

 گیرنف برتو از و یاد بهتر شفاهو آ وزش و دادن گوش طریق گیرنف، تعفادی از و یاد بهتر اطال ات

 تجربو  میو، هاینمونر انجاب طریق و تعفادی از یا چاپو شتارینو  تون توانفن و بردارینکتر طریق

گیرنف و تعفادی از ترکیبو از این  وارد  و یاد بهتر فیزیکو فراینف طو یک اشیاء یکاردست و

های درسو حاکو از آن دارد کر سبک ارج  در برنا ر کننف. نتایج حاصب از این تحقیقاستفاده  و

سبک دیفاری ا ا سبک غالب در  طالعات اجتما و سبک توانفن/   یوب تجربو ششم ابتفایو

های درسو  یوب تجربو ششم ابتفایو بیشتر تیکیف بر دیفن و نوشتن است. بر  بارتو در برنا ر

 توانفن برداری،های درسو  طالعات اجتما و ششم ابتفایو بر نکتراست ا ا برنا ر اطال اتنمایش 

 دارد. این در حالو است کر نتایج تحقیقات نشان داده کر غالبنوشتاری و چاپو تیکیف   تون

-کوک، سالمون تحقیقاتنتایج ؛ )ترکیبو( آ وزان از سبک یادگیری چنفوجهودانشجویان و دانش

، دیمور و مزیج ؛(Koch, Salamonson, Rolley and Davidson, 2011) سن، رولو و دیویفسون

 ,Murphy)  ورفو، گری، ستاراجا و بوگرت ؛(James, D'Amore and Thomas, 2011) تو اس

Gray, Straja and Bogert, 2011)تانتوی -و ال ؛ (El-Tantawi, 2009) دابسون؛ و (Dobson, 

های غالب های درسو  وجود و سبکهماهنگو بین برنا ربا این اوصا ،  فبگیرنف. بهره  و؛ (,2010

های درسو  وجود و سبککر هماهنگو بین برنا رشود این در حالو است آ وزان دیفه  ودانش

 . آوردآن نظاب آ وزشو را فراهم  و تبعبرآ وزان و های  وفقیت دانشآ وزان ز ینرهای غالب دانش

آ وزان باشنف. بفین گوی نیاز فعیو دانشطراحو شونف کر پاسخ یاگونربرهای درسو بایف برنا ر    

صورت است کر بر یادگیری بر یاگونربرریس در نظاب آ وزشو های تفکر روش عنو کر ز انو

ای نباشف کر بر  مب و تجربر گونرآ وزان نیز برهای ارزشیابو از دانششنیفاری تیکیف دارد، روش

های درسو رسف، نو و ناهمخوانو در طراحو  ناصر اصیو برنا رچر بر نظر  وتیکیف داشتر باشف. آن

بر نظر کالین در قیمرو طراحو برنا ر درسو، چنانچر نو و ناهمخوانو بین  وجود دارد. با  نایت

 شودرو  ور ناصر برنا ر درسو وجود داشتر باشف، برنا ر درسو در اجرا با ناهماهنگو و آشفتگو روب

(MohammadZadehGhasr and et al., 2015) برانگیز در های اصیو و چالشا روزه یکو از حیطر

 آ وزان استبر دانش هاآندوره ابتفایو،  وضو ات درسو و نحوه آ وزش دادن برنا ر درسو 

(Hassani, Enayati Novinfar and seraji, 2016)  های با شناتت بهتر سبک  سئیرکر این

های های یادگیری در برنا ر)سبک هاهای درسو و هماهنگ کردن این سبکیادگیری در برنا ر

 هایردبرنا  جا کرآن . ازاست بهبودقاببوزان دآ های یادگیری دانشکدبها و سدرسو( با توانایو

 ,Salehi Omran) ونفدش و فویندت وزاندآ دانش اتدازها و  طالبدنی بر نیب در درسو

Chaharbashloo and Hashemi, 2010) بایف این نکتر را  فنظر قرار داد و در طراحو نابراین ب
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توانو بین یعنو بایف هم؛ اصر برنا ر درسو هماهنگو درونو برقرار نمودهای درسو، بین  نبرنا ر

چر روش های تفریس و ارزشیابو برقرار باشف. چنان، روششفهارائراهفا   صوب دوره،  حتواهای 

های یادگیری تفریس  عیم با توجر بر اهفا ، با در نظر داشتن شرای   حی  آ وزشو و با سبک

 (.Skehan, 1991) گیرنفآ وزان بهتر یاد  وباشف، دانشآ وزان هماهنگ دانش
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