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  فصلنامه  
  تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعاتآوري  فن

  23-38 صفحات ـ 1393 تابستانـ  چهارم شماره ـ چهارم سال
  

 يها ساخته شده بر اساس هوش یکالکترون يمحتوا یرتأث
  آموزاندانش یادگیريگاردنر، بر  يفرد ینو ب يفرد درون

  
  1* الهه بدیعی

  ** اللهی مهران فرج

  چکیده
فـردي گـاردنر بــر    هــاي درون فـردي و بـین   از ایـن پـژوهش، بررسـی تـأثیر محتــواي الکترونیـک مبتنـی بـر هـوش        هـدف  

آزمـون   پـس  -آزمـون  آموزان بود. این پژوهش، از نوع کاربردي و بـه روش نیمـه آزمایشـی بـا طـرح پـیش       یادگیري دانش
آمـوزان پایـه سـوم کـامپیوتر هنرسـتانی در       دانش نفر از 60انجام گردید. تعداد  1391 -92با گروه کنترل در سال تحصیلی 

اي انتخـاب و بـه طـور تصـادفی در دو گـروه      مرحلـه  اي چنـد شهر اصفهان در این تحقیق شرکت داشتند که به روش خوشه
هـاي  هـاي چندگانـه در دو گـروه بـا آزمـون هـوش       اي و نیمـرخ هـوش  آزمایش و کنترل جایگزین شدند. مشخصات زمینه

 738/0نجیده شد و همسانی دو گروه بررسی گردید. پایایی ایـن ابـزار، بـه روش آلفـاي کرونبـاخ برابـر       چندگانه مکنزي س
اي مباحـث مشـترکی را بـه روش متـداول آمـوزش      دقیقـه  70جلسـه   8محاسبه گردید. هر دو گروه آزمایش و کنتـرل، در  

علـم سـاخته بـراي یـادگیري در کـالس      دیدند. در گروه آزمایش، عالوه بر روش مرسوم، از یـک محتـواي الکترونیـک م   
آزمـون پیشـرفت تحصـیلی یکسـان انجـام شـد. تحلیـل کوواریـانس          آزمـون و پـس   استفاده گردید. در هـر دو گـروه پـیش   

متغیري نشان داد که یادگیري در گروه آموزش دیده به کمک محتواي الکترونیک مبتنـی بـر هـوش درون فـردي بـه       چند
داري وجـود   فـردي، بـین دو گـروه تفـاوت معنـا      یشتر است، اما در روش مبتنی بر هوش بینداري از گروه کنترل ب طور معنا
    .ندارد

  واژگان کلیدي
  هاي فردي، گاردنرهاي چندگانه،تفاوت آموزش الکترونیک، محتواي الکترونیک، هوش
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  مقدمه

در ایـن  رود.  آموزش و پرورش همراه با پیشرفت روز افزون تکنولوژي، به سوي توسعه به پیش مـی 
گیر اسـت.   بسیار چشم 1آوري اطالعات و کامپیوتر و به طبع آن آموزش الکترونیک میان، نقش فن

هاي فردي بسیار مورد تأکید متخصصان آمـوزش و پـرورش بـوده و     در عصر حاضر، مبحث تفاوت
ــه  ــه آن را الزم ــه ب ــته  توج ــدالت آموزشــی دانس ــد (ع ــوزش  Mehrmohammadi, 2009ان ). آم

با مزایاي فراوانی که دارد شرایط مناسبی بـراي فـردي سـازي آمـوزش و تطـابق آن بـا       الکترونیک 
  ).Munger et al., 2011سازد (خصوصیات یادگیرندگان فراهم می

هاى جدید ارتباطات و رشد و گسـترش آن، مفهـوم آمـوزش الکترونیـک و      آوري با توسعه فن
نیکـی، شـامل تمـام اشـکال یـادگیري و      رواج بسیارى یافته اسـت.آموزش الکترو  2آموزش ترکیبی

آموزش در کالس درس و یا خارج آن است که از پشتیبانی الکترونیکی برخوردار باشند، از جملـه  
. ایـن  (Wikipedia, 2013)اي شـبکه  اي یـا غیـر  هاي اطالعات و ارتباطات به صورت شـبکه  سیستم

موزشی است کـه آمـوزش مبتنـی    هاي آ افزارهاي کاربردي و روش اي از نرمنوع آموزش، مجموعه
شـود و روش آموزشـی   و کـالس درس مجـازي را شـامل مـی     4، آمـوزش مبتنـی بـر وب   3بر رایانـه 

آوري جهـت   کارهـاي مبتنـی بـر فـن     یادگیري بـا راه  -دهی فرآیند یادددهی جدیدي جهت سازمان
ز طریـق  هـا ا  هاي یادگیري مستقل است. آمـوزش الکترونیکـی بـه کمـک رایانـه      سازي زمینه فراهم
هاي سازمان یافته مثل اکسـترانت و اینترانـت و پخـش     هاي الکترونیکی، اینترنت، وب، شبکه رسانه
اي،کـالس درس مجـازي،    هـاي چندرسـانه   هـاي فشـرده و محـیط   اي، نوارهاي صوتی، لوح ماهواره

هاي برخط، تصاویر متحرك و ویدیوها  گو، متن و پست صوتی، پست الکترونیک و تاالرهاي گفت
). آمـوزش الکترونیـک انتقـال دانـش و تجربیـات بـه کمـک        Zandi et al., 2010شـود (  رایه میا

ها و فرآیندهاي آموزش الکترونیک عبارتند از یادگیري ترین برنامه کامپیوتر و شبکه است و اصلی
  مبتنی بر وب و آموزش مبتنی بر کامپیوتر.

اي از تصـاویر،  شـود کـه مجموعـه   یاستفاده مـ  5در آموزش الکترونیک از محتواي الکترونیک
بـراي آمـوزش    اي هاي صوتی و تصویري اسـت کـه بـه کمـک تکنولـوژي رایانـه      ها و انیمیشنمتن

                                                   
1. E-Learning 
2. Blended Learning 
3. Computer Based Training (CBT) 
4. Web Based Training (WBT) 
5. E-Content 
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گردد. متخصصان مبحثی خاص تدوین شده است و با استفاده از انتقال صدا، تصویر و متن ارایه می

ددهنـده و یادگیرنـده یـا بـین     گیـري از ارتبـاط دوسـویه بـین یا     در طراحی این نـوع محتـوا بـا بهـره    
  Zandi et al., 2010). بخشند ( یادگیرندگان، کیفیت آموزش را ارتقاء می

  آموزش الکترونیکى با توجه به مزایاي زیر بسیار مؤثر و کارآمد است:
  از لحاظ تجارى بسیار مقرون به صرفه است. •
  .براى تمامى افراد از هر قشر و موقعیتى به سرعت قابل دسترسى است •
  هاى مورد عالقه خود آزادند. افراد در انتخاب موضوعات و سرفصل •
 در این روش براى آموزش حد و مرز محدودي وجود ندارد. •
  توانند در حداقل زمان ممکن به اطالعات آموزشی دسترسى پیدا کنند. فراگیران می •
  در این روش جلسه آموزشی به دفعات قابل تکرار است. •
  گیرد. تر انجام می زشی بسیار آسانبه روز رسانی محتواي آمو •
 کند. ترین دستاوردهاي آن است، کمک می به یادگیري مستقل که از مهم •
 امکان کنترل و ارزیابی خود وجود دارد. •
امکـان طراحــی تکـالیف معنــادارتري بــر اسـاس نیازهــا و تجربیـات فراگیــر وجــود دارد      •

)Benson, 2003, De Paiva Franco, 2007, Kia, 2009.( 
از »  1هاي همه کاره ي تکنولوژ«چه گاردنر با عنوان  حیط آموزش الکترونیک مثالی است از آنم

چنـین،   سـازد. او هـم  تـر مـی  آن نام برده است که در نهایت، فردي سازي آموزش را بسـیار راحـت  
هاي آموزشی با خصوصـیات فـردي،    بینی کرد که ابزارهاي کامپیوتري در فرآیند تطابق روشپیش
اي بسیار مهم در آموزش باشـد.   تواند تسهیل کننده ابل توجهی خواهند داشت و کامپیوتر مینقش ق

سـازي   هـاي کـالس مجـازي بـراي پیـاده      برداري از قابلیت گران را به سوي بهره این هدف، پژوهش
با توجه  .(McNamee et al., 2009)هاي چندگانه هدایت نمود  هاي تدریس مبتنی بر هوش روش
 یـه بـر نظر  یمبتنـ  یآموزش هاي روش يساز یادهپ یکی،ذکر شده در مورد آموزش الکترون یايبه مزا
 اسـت.  یاز آمـوزش سـنت   تـر  تـر و عملـی   سـاده  یاربسـ  یکی،چندگانه، در آموزش الکترون هاي هوش

گروهی از متخصصان، ترکیبی از دو روش آموزش چهره به چهره و آموزش الکترونیک را تحـت  

                                                   
1. Versatile Technologies 
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 ,Bersin)کننـد کـه مزایـاي هـر دو روش را داراسـت      تلفیقی) توصیه مـی عنوان آموزش ترکیبی (

2004, Tiirmaa et al., 2007). 
ه هـوش، معمـوالً   یکی از خصوصـیات فـردي مـؤثر در یـادگیري، هـوش اسـت. بـا شـنیدن واژ        

مندانـه،   هوش را شامل توانایی فـرد بـراي اقـدام هـدف     2شود. وکسلربه ذهن متبادر می 1هوشی بهره
)؛ یعنی، هوش چیزي اسـت  Pasha Sharifi, 2005داند ( منطقی و برخورد مؤثر با محیط میتفکر 

گیري است و ظرفیتی است که تغییر دادن آن دشوار است.  شوند، قابل اندازهکه افراد با آن زاده می
تـا  تواننـد آنهـا را    هـاي مختلـف هـوش را دارا هسـتند و مـی     نظر گاردنر، کودکان غالباً همه جنبه به 

ترین وظایف نظام آموزشـی   مندي رشد دهند. بر اساس نظریه او، یکی از مهم سطوح باالیی از توان
یادگیري  هاي آموزان و انطباق روشهاي چندگانه در دانش هوش هاي برجسته مشخص کردن جنبه

اي هـا دار  همه انسـان  ،3گانه گاردنر هاي چند ). مطابق نظریه هوشArmstrong, 2009بر آنهاست (
، هوش 5کالمی ـ، هوش زبانی  4ریاضی ـ  انواع مختلفی از هوش هستند که عبارتند از: هوش منطقی

، هـوش درون  9، هـوش بـین فـردي    8جنبشی ـ  ، هوش حرکتی7، هوش موسیقیایی6فضایی ـ  دیداري
هاسـت   دهنده یک سري از توانـایی  دارد که هر هوش نشان . او بیان می11گرا و هوش طبیعت10فردي
هاي  و هوش (Armstrong, 1999) باشد ط به حل مشکالت و پرورش ثمرات فرهنگی میکه مربو

  کند: چندگانه را این گونه توصیف می
  هاي عملی زبان. جنبه گیري ماهرانه هوش زبانی: توانایی به کار -
 ها، توابع و دیگر امور انتزاعی. ریاضی: شناسایی الگوها و روابط منطقی، گزاره -هوش منطقی -
یقیایی: توانایی درك و استفاده از مفاهیمی چـون ریـتم، زمینـه، ملـودي و هـارمونی      وسم هوش -

  (هماهنگی).

                                                   
1. IQ 
2. Wechsler 
3. MI: Multiple Intelligences  
4. Logical – Mathematical 
5. Verbal – Linguistic 
6. Spatial  
7. Musical 
8. Bodily-Kinesthetic 
9. Interpersonal 
10. Intrapersonal 
11. Naturalistic 
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 -هوش فضایی: درك دیداري درست از جهـان و تجسـم و بازنمـایی گرافیکـی افکـار مکـانی       -

  بصري.
ها بـراي   کارگیري ماهرانه کل بدن براي بیان افکار و احساسات و دست هوش بدنی حرکتی: به -

  شیا.تغییر ا
یـز اشـکال   هـاي طبیعـی و تم   بنـدي اشـیاء یـا پدیـده     گرا: توانایی تشخیص و طبقـه  هوش طبیعت -

 زنده. غیر
  فردي است: توانایی درك و تعامل مطلوب با افراد دیگر.  هوش بین -
فـردي: توانــایی درك و اسـتفاده از افکــار، احساسـات، ترجیحــات و منـافع خــود       درون هـوش   -

)Armstrong, 2009, Moran et al., 2006.(  
کنــد تــا  هــاي جدیــدي را بـراي افــراد متفـاوت فــراهم مـی    ، شـیوه هـاي چندگانــه  نظریـه هــوش 

هایی که مناسب آنهاست به دست آورنـد. کارشناسـان    هایی را براي یادگیري از طریق شیوه فرصت
درسـی   هـاي  تعلیم و تربیت تالش کردند تا از این نظریه به صورت کاربردي استفاده کنند و برنامـه 

در   .)Hajihoseininejad & Baleghizadeh, 2008( ریـزي کننـد   بـر اسـاس آن پایـه    مـدارس را  
محیط آمـوزش الکترونیـک بایـد چگـونگی بـه کـارگیري مزایـاي محـیط مجـازي، حـول محـور            

چنین، به طراحی محیطـی پرداخـت کـه     هاي چندگانه را به روشی متفاوت در نظر گرفت. هم هوش
امکانـات و ابزارهـاي    آمـوزان تقویـت کنـد. در ایـن زمینـه،      شـی را در دانـش  این هشـت مقولـه هو  

بـر   یدبا تأک). Yi-donga et al., 2011(سازند اي انعطاف زیادي براي طراحی فراهم میرسانهچند
شـده اسـت. در    محتوا فراهم  یاآموزش هر مهارت  يبرا یسهشت نوع هوش، هشت روش تدر ینا
 يابزارهـا  یـد با  یپس از مشخص نمودن اهـداف و مطالـب آموزشـ    زین یکیآموزش الکترون یطمح
 ,Armstrong)در نظـر گرفـت    یس،هشـت روش تـدر   یـن ا يسـاز  یادهپ يرا برا یکالکترون یطمح

2009).  
  هـاي چندگانـه   هـوش   تاکنون در ایران و دیگر کشورها، تحقیقات زیـادي در زمینـه کـاربرد نظریـه    

  دهند.ه مفید بودن کاربرد آن را در آموزش نشان میگاردنر در آموزش، انجام شده است ک
) بیـانگر اثربخشـی روش   Niroo et al., 2011تحقیقات انجام شـده توسـط نیـرو و همکـاران (    

آمـوزان بـا هـوش     هاي چندگانه، بر پیشرفت تحصیلی ریاضـی دانـش   آموزشی مبتنی بر نظریه هوش
وش آموزشی باعـث حـذف شـکاف میـان     دهد که این ر باشد و نشان می ریاضی پایین می -منطقی
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ریاضی بـاال) گردیـده اسـت.     -ریاضی پایین و با هوش منطقی -عملکرد دو گروه (با هوش منطقی

هـاي   هـوش   اسـت کـه اسـتفاده از نظریـه      ن  ) بیـانگر آ Gangi, 2011چنین، تحقیقـات گنجـی (   هم
انجامـد.   آموزان می انشچندگانه در تدریس براي کالس درس ابتدایی به موفقیت تحصیلی بیشتر د

آمـوزانی کـه در    ) بـر روي دانـش  Avila & Pahuski, 1999بر اساس پژوهش اویال و پاهاسکی (
ها و هنرهاي زبـانی مشـکل داشـتند، نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه بـا اسـتفاده از           یادگیري مهارت

زان را افـزایش  آمـو  توان، پیشرفت تحصـیلی دانـش   راهبردهاي آموزشی مبتنی بر نظریه گاردنر، می
) که در دانشگاه پلی تکنیک تایوان انجام شـده بـود   Xie & Lin, 2009در تحقیق زي و لین ( داد.

هاي چندگانه آموزش دیده بودند،  هوش  نیز، دانشجویان گروه آزمایش که با روش منطبق بر نظریه
)، نیـز  Grace, 2011داري عملکرد بهتري نسبت به گروه کنترل نشـان دادنـد. گـریس (    به طور معنا

آموزان در سبک تدریسی که منطبق بر هوش غالب آنهـا اسـت، بیشـتر از     نشان داد یادسپاري دانش
  هستند. تر آموزانی است که در آن هوش ضعیفدیگر دانش

تأثیرات آموزش الکترونیـک و    هر چند که مطابق بررسی انجام شده، تحقیقات زیادي در زمینه
 ولـی، تحقیقـات انجـام شـده در زمینـه     . ي چندگانـه انجـام نگرفتـه اسـت    هـا  ترکیبی مبتنی بر هوش

دهنـد، از جملـه تحقیـق دمیرلـی و آکسـوجان      آموزش ترکیبی نیز سودمندي این روش را نشان می
)Demirli & Aksogan, 2012( دهـد کـه تـأثیر اسـتفاده از آمـوزش ترکیبـی، بـر ثبـات          نشان می

 ,.Motamedi et al)ش سنتی است. معتمـدي و همکـاران   پیشرفت تحصیلی بیشتر از فرآیند آموز

نیز درپژوهش خود روش آموزشی سنتی را با روش آمـوزش بـه کمـک کـامپیوتر مقایسـه       (2012
اند و نتایج پژوهش بیانگر آن است که آمـوزش بـه کمـک کـامپیوتر، در کـاهش مشـکالت        نموده
 ,Ghasemi)مـؤثرتر اسـت. قاسـمی   هاي سنتی مرسوم  آموزان داراي اختالل ریاضی از روش دانش

2009, cited in Zamani et al., 2011) آمـوزانی   کند کـه دانـش  نیز در تحقیق خود گزارش می
آموزانی کـه فقـط بـه     اند، نسبت به دانشآوري اطالعات و ارتباطات آموزش دیده که به کمک فن

  اند. اند عملکرد بهتري داشتهروش سنتی آموزش دیده
فـردي و   یر محتـواي الکترونیـک مبتنـی بـر هـوش میـان      تـأث بـا هـدف تعیـین میـزان      این تحقیق نیـز 

کـامپیوتر   آمـوزان دختـر سـال سـوم رشـته      فردي بر یادگیري، در آمـوزش ترکیبـی در دانـش    درون
انجـام شـد و در جهـت تحقـق     » کـاربر دایرکتـور  «هاي کـاردانش شـهر اصـفهان در درس     هنرستان
  توجه قرار گرفت: سؤاالت پژوهشی مورداین اهداف، 
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مبتنی بر هوش درون فردي گاردنر، در آموزش ترکیبی، بـر یـادگیري   محتواي الکترونیک آیا  .1

هـاي کـاردانش شـهر اصـفهان در درس      آموزان دختر سال سوم رشته کامپیوتر هنرسـتان  دانش
 ، تأثیر دارد؟»کاربر دایرکتور«

ر آمـوزش ترکیبـی، بـر یـادگیري     مبتنی بر هوش بین فردي گاردنر، دمحتواي الکترونیک آیا  .2
هـاي کـاردانش شـهر اصـفهان در درس      آموزان دختر سال سوم رشته کامپیوتر هنرسـتان  دانش

 ، تأثیر دارد؟»کاربر دایرکتور«

  روش  

باشد. جامعه آزمون با گروه کنترل می پس -آزمون این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش
اي کـامپیوتر  رسـانه  آمـوزان دختـر هنرسـتانی رشـته تولیـد چنـد       آماري، عبارت بـود از کلیـه دانـش   

 15کـالس   18آموز در دانش 240که شامل  1391-92کاردانش در شهر اصفهان در سال تحصیلی 
بیننـد و  آموزان این رشته، دروس تخصصی خود را در کارگاه کامپیوتر آموزش می نفره بود. دانش

آمـوزان پایـه سـوم مهـارت بیشـتري در      فـراهم اسـت. دانـش   امکان دسترسی به کامپیوتر براي آنها 
استفاده از کامپیوتر دارند و درس کاربر دایرکتور از دروس تخصصی پایه سوم این رشته اسـت، بـه   

  در این بررسی انتخاب گردید.» کاربر دایرکتور«همین دلیل درس 
). Delavar, 2009( نفـر در هـر گـروه اسـت     15هـا در پـژوهش آزمایشـی حـداقل      تعداد آزمودنی

 50/0و حجـم اثـر برابـر     α=  05/0مطابق جدول کوهن، براي پژوهش آزمایشـی بـا دو گـروه اگـر     
تـوان بـه تـوان آزمـون      هاي کنترل و آزمایش، می آزمودنی در هر یک از گروه 15باشد، با انتخاب 

ه بـودن  نفـر  15شـود. بـا توجـه بـه      دست یافت کـه تـوان آزمـون بـاالیی محسـوب نمـی       76/0برابر 
نفر در نظر گرفته شد. مطابق جدول کوهن براي پژوهش  30ها، تعداد آزمودنی در هر گروه  کالس

آزمودنی در هر یـک   30باشد با انتخاب  50/0و حجم اثر برابر  α = 05/0آزمایشی با دو گروه اگر 
 ,.Sarmad et al) دسـت یافـت   97/0توان به توان آزمون برابر  هاي کنترل و آزمایش، می از گروه

2011) .  
اصفهان، یـک ناحیـه و    گانه اي انجام شد. از نواحی ششاي چند مرحلهگیري به روش خوشه نمونه 

طـور   کـالس انتخـاب شـدند. بـه     2هنرسـتان کـاردانش دخترانـه و از هـر هنرسـتان،       2ناحیه،  ایناز 
ین گردیـد و در  تصادفی یک کالس به عنوان گروه آزمایش و دیگري به عنوان گـروه کنتـرل تعیـ   
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نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. در هر مدرسه معلـم هـر دو    30نفر در گروه آزمایش و  30مجموع 

 کالس یکسان بود.
  در این پژوهش ابزارهاي زیر استفاده گردید:

فرهنگـی، جنسـیت،    -اقتصـادي   -اي مانند مشخصات اجتماعیبراي سنجش خصوصیات زمینه .1
اي گویـه  10نامه محقـق سـاخته    عالقمندي به رشته، از یک پرسش سن، سابقه تحصیلی و میزان
ریـزي درسـی    نامه توسط جمعـی از اسـتادان گـروه آموزشـی برنامـه      استفاده شد که این پرسش

 دانشگاه پیام نور تهران تأیید گردید.  
 )McKenzie, 1999( اي مکنـزي گویـه  80 نامـه  هاي چندگانـه، از پرسـش   براي سنجش هوش .2

شناسـی و   د که توسـط محققـان ترجمـه گردیـد و بـه تأییـد جمعـی از اسـتادان روان        استفاده ش
نامه، به هر گویه بر اسـاس یـک    در این پرسش ریزي درسی دانشگاه پیام نور تهران رسید. برنامه

  = بسـیار مخـالفم،  1شـد (   داده مـی  4تـا   1اي از  اي در سـطح لیکـرت، نمـره    مقیاس چهار درجه
بخش بود کـه در   8= بسیار موافقم). این پرسشنامه شامل  4می موافقم، = ک 3کمی مخالفم،  =2

 -ریاضـی، هـوش زبـانی     -هاي چندگانه گاردنر (هـوش منطقـی  هر بخش، یکی از انواع هوش
جنبشی، هـوش بـین فـردي،     -فضایی، هوش موسیقایی، هوش حرکتی -کالمی، هوش دیداري

پایـایی ایـن ابـزار بـه روش آلفـاي      شـد.  گـرا) سـنجیده مـی    هوش درون فردي و هوش طبیعـت 
 محاسبه گردید.  738/0 کرونباخ برابر 

اي معلم ساخته که مطابق با استانداردهاي  سؤالی چهارگزینه 10پیشرفت تحصیلی   یک آزمون .3
آزمون، مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت.      آزمون و پس طراحی سؤال، تهیه شده بود، به عنوان پیش

 5مورد تدریس از درس کاربر دایرکتور طرح شده بـود کـه    هايسؤاالت این آزمون از بخش
سؤال آن مربوط به بخشـی بـود کـه گـروه آزمـایش، بـه روش مبتنـی بـر هـوش درون فـردي           

سؤال دیگر مربوط به بخشی دیگر بود کـه گـروه آزمـایش، بـه روش      5آموزش دیده بودند و 
بخـش بـه روش متـداول    مبتنی بر هوش بـین فـردي آموختـه بودنـد (در گـروه کنتـرل هـر دو        

تدریس شده بود). ایـن آزمـون بـه تأییـد اعضـاي گـروه آمـوزش کـامپیوتر کـاردانش اسـتان           
  اصفهان رسید.

محتواي الکترونیک به کار رفته جهت آموزش گـروه آزمایشـی، بـر اسـاس راهبردهـاي آموزشـی       
حتـوا در مرکـز   هاي چندگانـه تهیـه شـده بـود و بـه تأییـد متخصصـان تولیـد م         هوش مبتنی بر نظریه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  31/… يفرد درون يها ساخته شده بر اساس هوش یکالکترون يمحتوا یرتأث

 
ریزي درسی دانشـگاه رسـید. ایـن محتـوا      شناسی و برنامه تحقیقات معلمان و جمعی از استادان روان

شامل دو بخش بود که یک بخش بر اساس هوش درون فردي و بخش دیگر بر اسـاس هـوش بـین    
در  ) طراحـی شـده بـود.   cited in Yi - donga et al., 2011( 1مطابق روش پیشنهادي الزیرفردي 

این محتواي الکترونیک مطابق محتواي آموزشی در هر مبحث براي تطـابق بـا هـوش میـان فـردي،      
فراهم شد. براي تطابق با هـوش درون فـردي، از    3و پست الکترونیک 2ارتباط از طریق تاالر گفتگو

وجـوي منـابع از شـبکه و     کارهـاي متفـاوت بـراي حـل مسـایل، جسـت       آموزان براي ارایه راه دانش
  درخواست شد. یابی به هدف با راهنمایی و ارایه بازخورد دست

هـاي   اي و نیمـرخ هـوش  خصوصـیات زمینـه   روش اجرا به این صورت بود کـه، پـیش از آزمـایش،   
پیشـرفت تحصـیلی معلـم      آزمونی با آزمون چندگانه در هر دو گروه سنجیده شد. از دو گروه، پیش

جلسـه   8به هر دو گروه در  »کاربر دایرکتور«ساخته به عمل آمد و سپس آموزش دو فصل از درس 
عنی، ترکیبی از آموزش چهره به چهره اي در کارگاه کامپیوتر به روش آموزش ترکیبی؛ یدقیقه 70

و آموزش الکترونیک (از نوع آموزش مبتنی بر کامپیوتر) انجام شد. در گروه آزمایشـی عـالوه بـر    
هـاي درون   سـاخته مبتنـی بـر هـوش     روش آموزشی ذکر شده، از یک محتواي الکترونیکـی محقـق  

روه آزمـایش و کنتـرل، بـا    فردي و بین فردي استفاده گردید. پـس از پایـان آمـوزش در هـر دو گـ     
  آزمون اجرا گردید.   پیشرفت تحصیلی معلم ساخته، پس  استفاده از همان آزمون

هـا و   هـاي مسـتقل بـر روي نیمـرخ هـوش     انجام شد. آزمـون گـروه     SPSSافزار ها با نرم تحلیل داده
ردد. اي انجام شد تا همسان بودن دو گـروه بررسـی گـ    آزمون مجذورکاي بر روي مشخصات زمینه

متغیري براي بررسی اثـر روش تـدریس مبتنـی بـر هـر هـوش بـر یـادگیري          تحلیل کوواریانس چند
   استفاده گردید.

  ها   یافته

بـه علـت محـدودیت،    و  در این تحقیق جنسیت و سن در هر دو گروه آزمایش و کنترل یکسان بود
ردد. نتـایج توصـیفی   گـ اي معدل سال قبل ذکـر مـی   اي فقط بررسی مقایسهاز میان مشخصات زمینه

دهـد کـه در هـر دو گـروه بیشـترین فراوانـی       نشان می 1ها در جدول هاي معدل سال قبل گروه داده

                                                   
1. Lazear 
2. Chat 
3. Email 
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است. براي بررسی همسانی دو گروه از لحاظ معدل سال قبـل، از آزمـون    16تا  14مربوط به معدل 

  کاي استفاده شد. مجذور 
 آزمون مجذور کاي گروه از نظر معدل سال قبل با . مقایسه دو1جدول 

معدل سال 
  قبل

گروه آزمایش 
  (درصد)

گروه کنترل 
  (درصد)

 مجذور کاي
  P  درجه آزادي  ارزش

  0/20  0/20  14کمتر از 
  7/66  3/73  16تا  14  683/0  2  762/0

  3/13  7/6  19تا  17
  

وجـود   ،>P 05/0در سـطح   ، بین دو گروه از نظر معدل سال قبل تفـاوت معنـاداري  1مطابق جدول 
  ندارد.

آزمـون و   میـانگین و انحـراف معیـار نمـرات را در پـیش     یعنـی؛  هـا،  ، نتـایج توصـیفی داده  2جدول 
  دهد.  ، در دو گروه نشان میآزمون پس

  يفرد ینو ب يدرون فرد يها بر هوش یمبتن یسنمرات روش تدر یارو انحراف مع یانگینم .2جدول  

روش آموزش 
 مبتنی بر هوش

 مرحله
 کنترلگروه  مایشآزگروه 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 درون فردي
 691/0 93/2 968/0 40/2 پیش آزمون

 910/0 00/3 968/0 60/3 آزمون پس

 بین فردي
 232/1 00/2 143/1 93/1 پیش آزمون

 155/1 33/3 126/1 87/2 آزمون پس

  
آموزش دیده با اسـتفاده از محتـواي الکترونیـک    آزمون گروه  ، میانگین نمرات پس2مطابق جدول 

مبتنی بر هوش درون فـردي نسـبت بـه گـروه کنتـرل بیشـتر اسـت، در حـالی کـه میـانگین نمـرات            
  آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کمتر بوده است.  پیش
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اده از آزمون گروه آموزش دیـده بـا اسـتف    آزمون و پس دهد که میانگین نمرات پیشنتایج نشان می

ر اسـت و میـانگین نمـرات    بین فردي نسبت به گروه کنترل کمت محتواي الکترونیک مبتنی بر هوش
  آزمون، در گروه کنترل تغییر بیشتري داشته است. آزمون نسبت به پیش پس

  هاي مورد مطالعه  هاي هوش در گروه . مقایسه میانگین خرده مقیاس3جدول 

  شاخص آماري
 نوع هوش

 کنترلوه گر آزمایشگروه 
t P 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 191/0 327/1  12/2   60/33  21/3 53/34 درون فردي
 654/0 445/0 96/4 29 87/2 47/29 زبانی
 108/0 -634/1 59/3 87/31 64/2 53/30 حرکتی
 893/0 -135/0 43/4 40/27 07/3 27/27 بین فردي
 155/0 441/0 01/3 67/32 71/2 73/33 فضایی -دیداري
 353/0 936/0 10/3 60/29 96/2 33/30 ریاضی - منطقی

 118/0 585/1 88/2 93/29 28/2 00/31 موسیقیایی
 738/0 -336/0 61/2 40/30 50/3 13/30 طبیعی

  
هـاي مسـتقل   هاي چندگانه، از آزمون تی گروه براي بررسی همسانی دو گروه از لحاظ انواع هوش

تـرین   دهـد کـه در هـر دو گـروه، قـوي     ها نشان مـی د. نتایج سنجش هوش در افراد گروهاستفاده ش
فضایی است. در دو گـروه از نظـر    -هوش مربوط به هوش درون فردي و پس از آن هوش دیداري

 ، وجود ندارد.>P 05/0داري در سطح  انواع هوش تفاوت معنا
فـردي گـاردنر، در آمـوزش ترکیبـی، بـر      آیا محتواي الکترونیک مبتنی بـر هـوش درون    سؤال اول:

هـاي کـاردانش شـهر اصـفهان در      آموزان دختر سال سوم رشـته کـامپیوتر هنرسـتان    یادگیري دانش
  ، تأثیر دارد؟  »کاربر دایرکتور«درس 
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  هاي مطالعه متغیري نمرات در روش مبتنی بر هوش درون فردي بین گروه . تحلیل کوواریانس چند4 جدول

 منبع
مجموع 

 جذوراتم
درجه 
 آزادي

مجذور 
 میانگین

F 
سطح 

 داري معنی
مقدار 

 اتا
توان 
 آماري

 122/0 011/0 431/0 628/0 518/0 1 518/0 آزمون (کوواریت) پیش
 769/0 118/0 008/0 514/7 197/6 1 197/6 گروه

  
 آزمـون، بـین نمـرات گـروه     دهد، پس از تعدیل نمرات پـیش ، نشان می4طور که نتایج جدول  همان

آموزش دیده با استفاده از محتواي الکترونیک مبتنی بر هوش درون فردي و گروه کنترل در سـطح  
05/0<P آمـوزان گـروه   داري وجود دارد. با توجه به این که میانگین نمـرات در دانـش   تفاوت معنا

آزمایش از میانگین گروه کنترل بیشـتر اسـت، ایـن تفـاوت بـه نفـع گـروه آزمـایش اسـت؛ یعنـی،           
اي الکترونیک مبتنی بر هوش درون فردي گاردنر، در آموزش ترکیبی، بر افـزایش یـادگیري   محتو
  آموزان تأثیر داشته است.  دانش

آیا محتواي الکترونیک مبتنـی بـر هـوش بـین فـردي گـاردنر، در آمـوزش ترکیبـی، بـر           سؤال دوم:
شـهر اصـفهان در    هـاي کـاردانش   آموزان دختر سال سوم رشـته کـامپیوتر هنرسـتان    یادگیري دانش

  ، تأثیر دارد؟»کاربر دایرکتور«درس 
  هاي مورد مطالعه متغیري نمرات در روش مبتنی بر هوش بین فردي بین گروه تحلیل کوواریانس چند .5جدول

 منبع
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادي

مجذور 
 میانگین

F 
سطح 

 داري معنی
مقدار 

 اتا
توان 
 آماري

 716/0 106/0 013/0 634/6 969/7 1 969/7 آزمون (کوواریت) پیش
 350/0 044/0 115/0 561/2 067/3 1 067/3 گروه

  
آزمـون، بـین نمـرات گـروه آمـوزش       ، بیانگر آن است که پس از تعدیل نمرات پیش5نتایج جدول 

 P > 05/0دیده با استفاده از محتواي الکترونیک مبتنی بر هوش بین فردي و گروه کنترل در سـطح  
مبتنـی بـر هـوش بـین فـردي گـاردنر، در       محتواي الکترونیک وجود ندارد؛ یعنی،  داري تفاوت معنا

  آموزان تأثیر نداشته است. آموزش ترکیبی، بر افزایش یادگیري دانش
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 گیري   بحث و نتیجه

فـردي و    هـاي درون  راهبردهـاي آموزشـی مبتنـی بـر هـوش     تحقیق حاضر، با هـدف بررسـی تـأثیر    
آموزان هنرستانی، در آموزش ترکیبـی   کترونیک، بر یادگیري دانشفردي گاردنر در محتواي ال بین

هـاي چندگانـه، تفـاوت     هـوش  هاي جنسیت، سن و نیمرخ انجام گرفت. در این مطالعه از نظر متغیر
رو  از ایـن در هر مدرسـه معلـم هـر دو کـالس یکسـان بـود.       داري در دو گروه وجود نداشت و  معنا
  ها قرار نگرفته است.گروه، تحت تأثیر این ویژگی توان گفت که نتایج مقایسه دو می

نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن بود کـه اسـتفاده از محتـواي الکترونیـک طراحـی شـده بـه        
ایـن    اسـت.  درون فردي در آموزش ترکیبی، باعـث افـزایش یـادگیري شـده      سبک مبتنی بر هوش

)، اویـال و  Gangi, 2011)، گنجی (Niroo et al., 2011ها، نتایج تحقیقات نیرو و همکاران (یافته
را مبتنی بر تـأثیر مثبـت    )Xie & Lin, 2009(و زي ولین  Avila & Pahuski, 1999) پاهاسکی (

بر پیشـرفت تحصـیلی، تأییـد     هاي چندگانه در آموزش چهره به چهره روش تدریس مبتنی بر هوش
بـه غالـب بـودن هـوش درون فـردي در      دهد. بـا توجـه   را به آموزش ترکیبی تعمیم می نموده و آن 

توان این موفقیت را ناشی از تطابق روش آموزشی با هوش غالب آنهـا دانسـت و   آموزان، میدانش
خـوانی دارد. از آنجـا    ) همGrace, 2011هاي تحقیق گریس (از این نظر نتایج این پژوهش، با یافته
الکترونیک بوده و امکان کنتـرل و   ترین دستاوردهاي آموزش که کمک به یادگیري مستقل از مهم

ارزیابی خود نیز به مزایاي آن افزوده شده است، طبیعی است که بـا تأکیـد بـر هـوش درون فـردي      
  بتوان از این مزایا بیشتر و بهتر استفاده نمود.

اما در مورد روش تدریس مبتنی بر هـوش بـین فـردي، نتـایج بیـانگر آن اسـت کـه اسـتفاده از          
نتوانسـته اسـت نتـایج را بهبـود      بین فردي، در آمـوزش ترکیبـی   یک مبتنی بر هوشمحتواي الکترون

آزمون در گروه آمـوزش دیـده بـه ایـن      آزمون و پیش تفاوت میانگین نمرات پسبخشد. بلکه حتی 
و این بـا نتـایج تحقیقـات ذکـر شـده کـه در        روش، نسبت به گروه کنترل تغییر کمتري داشته است

تـوان ناشـی از ضـعف بـالقوه     بود، مطابقت ندارد. این عدم موفقیت را می آموزش سنتی انجام شده
  ابزارهاي آموزش الکترونیک در برقراري ارتباط و تعامل نسبت به آموزش چهره به چهره دانست.

 توان نتیجه گرفت که آموزش مبتنی بر نظریهبا توجه به نتایج تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی می
ارتقاي یادگیري بسیار مؤثر است، به ویژه اگر ایـن آمـوزش بـا نـوع هـوش      هاي چندگانه در  هوش

اي از  آموزش کارآمد، نیازمنـد تهیـه مجموعـه    فراگیران مطابقت داشته باشد. در عصر حاضر، ارایه
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هاي فراگیـران و   محتوا و ابزارهاي الکترونیکی است. در این راستا شناخت و در نظر گرفتن ویژگی

وش آنها و طراحی محتواي الکترونیک مناسب آنها اقدامی بسیار مؤثر در ایـن  به طور خاص نوع ه
هـا و بـا توجـه بـه      اي زمینه است. در طراحـی محتـواي الکترونیـک بـا اسـتفاده از انـواع چندرسـانه       

هـاي آموزشـی مناسـب آنهـا را      تـوان روش خصوصیات فراگیران به ویژه نوع هوش غالب آنها، می
منـد تـوان بیشـتري بـه      چـه درآمـوزش الکترونیـک، وجـود ابزارهـاي قـدرت      سازي نمود. اگر  پیاده

 توان گفت که آموزش الکترونیک در زمینهپژوهش می آموزش بخشیده است، اما با توجه به نتیجه
آمـوزش   سـازي  رو نیـاز بـه همـراه    هوش میان فردي نتوانسته است تعامل مطلوبی فراهم سازد. از این

گـردد.  ه به چهره، در قالـب آمـوزش ترکیبـی بـه وضـوح احسـاس مـی       الکترونیک با آموزش چهر
هاي دیگـر و در مباحـث یـادگیري متفـاوت انجـام       شود تحقیقات مشابهی بر روي گروهپیشنهاد می

رود طراحان محتواي الکترونیک با تأکید بر هوش درون فردي و هـوش غالـب در    گردد. انتظار می
ــه   ــران در راســتاي آموزشــی عادالن ــاوت  فراگی ــا تف ــاق ب ــل انطب ــدلی قاب ــر، م ــردي  و فراگی ــاي ف ه

یادگیرندگان، از آموزش الکترونیک ارایه دهنـد تـا همـراه بـا آمـوزش چهـره بـه چهـره آموزشـی          
  مطلوب فراهم گردد.
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