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 و مرسوم ترکیبی یادگیري هايرویکرد با آموزش تأثیر ايمقایسه بررسی 

 پیشرفت بر گاردنر ریاضی -منطقی و زبانی هايهوش بر مبتنی ترکیبی یادگیري

 هنرستانی آموزان دانش تحصیلی

  *2بدیعی الهه ،1اللهی فرج مهران

 ایران ،تهران ،نور پیام دانشگاه ،تربیتی علوم دانشکده

The Effects of Conventional Blended Learning and Blended Learning 
Approaches Based on Gardner's Linguistic and Logical–Mathematical 
Intelligences on Vocational Student's Academic Achievements 
 Mehran Farajollah

 1, Elaheh Badiee 2*  

Educational Sciences, Payame noor University, Tehran, Iran 
 
Abstract 
Introduction: Blended learning could be a suitable method to implement the modern theory of 
multiple intelligences. We aimed to compare the effect of conventional blended learning and 
blended learning approaches  based on Gardner's linguistic and logical–mathematical intelligences 

 on vocational student's academic achievements. 

Materials & Methods: Sixty third-grade vocational high school girls in the field of "computer 
multimedia production" in Isfahan were selected and randomly enrolled into two groups of 30. 
Their demographic characteristics and multiple intelligence profiles were measured and the 
similarity of the two groups was evaluated. The groups were trained using the blended learning 
method for 8 sessions. In experimental group an e-content based on multiple intelligence theory 
was used. The same pretest and post-test was performed before and after instruction. Data 
analysis was performed using the independent t test through SPSS software. 
Results: The experimental group who was taught based on the blended learning approach 
 according to Gardner's  linguistic intelligence, had significantly higher post-test scores compared 

with the control group (P<0.05). However, although an increase was observed in the scores of the 
experimental group,  based on Gardner's logical-mathematical  intelligence compared with the 

control group, the difference was not significant (P<0.05). 
Conclusion: Blended learning, which has the advantages of traditional teaching and e-learning, 
can helps learners to improve their learning achievement by using the instructional strategies 
based on linguistic intelligence. 
Keywords 
Multiple Intelligences, Blended Learning, Learning, Training, Intelligence 

  
  چکیده

 حاضر مطالعه هدف .باشد چندگانه هايهوش جدید نظریه سازي پیاده براي ناسبم روشی تواندمی ترکیبی یادگیري :مقدمه

 تحصیلی پیشرفت بر گاردنر، ریاضی-منطقی و زبانی هايهوش بر مبتنی ترکیبی یادگیري و مرسوم ترکیبی یادگیري تأثیر مقایسه

  .است هنرستانی آموزان دانش

 یتصادف طور به و انتخاب اصفهان شهر ايچندرسانه تولید رشته سوم پایه دختر آموزان دانش از نفر 60 تعداد :ها روش و مواد

 همسانی و یدهسنج یرانفراگ  چندگانه هايهوش انواع رخ یمن و ايزمینه مشخصات .گرفتند قرار کنترل و آزمایش نفره 30   گروه دو در

 یادگیري راهبردهاي بر عالوه آزمایش گروه در .یدندد موزشآ جلسه 8 در ترکیبی یادگیري روش به گروه دو .شد بررسی گروه دو

  اصیل  مقاله
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 بعد و قبل یکسان، آزمونپس و آزمونیشپ .یدگرد استفاده چندگانه هايهوش بر یمبتن یکیالکترون يمحتوا یک  از مرسوم، ترکیبی

   .شد انجام مستقل هايگروه    t يرآما يهاآزمون با و    SPSS افزار نرم کمک به هاداده تحلیل و تجزیه .شد انجام آموزش  از

 ترکیبی یادگیري روش به دیده آموزش گروه در آزمونپیش به نسبت آزمون،پس نمرات افزایش که داد نشان ها یافته :نتایج

 به نسبت آزمون،پس نمرات افزایش اما ).>05/0P( است بوده بیشتر کنترل گروه به نسبت داري معنی طور به زبانی هوش بر مبتنی

 داري معنی تفاوت ،کنترل گروه به نسبت ی،ریاض- منطقی هوش بر مبتنی ترکیبی یادگیري روش به دیده آموزش گروه در آزمونپیش

   ).>05/0P( است نداشته

 بر مبتنی آموزشی راهبردهاي با داراست، را یکیالکترون یادگیري و سنتی آموزش مزایاي که ترکیبی یادگیري در :گیري یجهنت

   .نمود کمک کامپیوتر فراگیران در یادگیري بهبود به توانمی زبانی، يهاهوش

  

  کلیدي واژگان

 هوش تدریس، یادگیري، ترکیبی، یادگیري چندگانه، هايهوش

 
  مقدمه

 منطبق هایشقابلیت و هاویژگی با را شخص هر آموزش که است هوش زمینه در تئوري جدیدترین ندگانهچ هايهوش نظریه

 این گیريکار به )Blended Learning( ترکیبی یادگیري و )Electronic Learning( یالکترونیک یادگیري امکانات .سازدمی

  .است نموده تسهیل بخش،اثر یادگیري به دستیابی منظور به را نظریه

 تفکر هدفمندانه، اقدام براي فرد توانایی شامل را هوش Wechsler .رودمی کار به )IQ( هوشی بهره معادل معموالً هوش، واژه

 اما .]1[ نیست ممکن سادگی به آن تغییر و است گیري اندازه قابل و وراثتی ویژگی یک که داند می محیط با موثر برخورد و منطقی

Gardner 2[ است نظر تجدید نیازمند هوش مورد در قدیمی عقاید که کرد ادعا 1980 دهه اوایل در.[ Gardner 1993 سال رد، 

 وجود احتمال درباره و افزود مجموعه این به را هوش هشتمین بعد سال چند و نمود اشاره انسان در اصلی هوش هفت اقلحد وجود به

 در را او استعداد قوت میزان باید بدانیم، تحصیلی استعداد فاقد یا واجد را فردي اینکه جاي به بود معتقد او .گفت سخن نیز نهم هوش

 او توجهی بی باعث تواند می فرد یادگیري روش با تدریس روش تفاوت او، نظر از .]3[ کنیم مشخص نهگا هشت هاي زمینه از هریک

 است نمایی باز قابل متفاوت، مقولۀ هشت در ربش هاي توانایی آن، طریق از که کند می فراهم را اي شیوه نظریه این .گردد درس به

  :است شده بندي طبقه زیر صورت به چندگانه هاي هوش عنوان حتت متفاوت یادگیري روش هشت نظریه، این اساس بر ].4[

  زبان عملی هاي جنبه  ماهرانه کارگیري به و نوشتاري و گفتاري ارتباطات از استفاده و درك توانایی :)Linguistic( زبانی هوش

 الگوها اییشناس ،عددي یاتعمل و نمادها و منطق از استفاده و درك توانایی :)Logical–Mathematical( ریاضی- منطقی هوش

  انتزاعی امور دیگر و توابع ها، گزاره منطقی، روابط و

  )هماهنگی( هارمونی و ملودي مینه،ز ریتم، چون مفاهیمی از استفاده و درك توانایی :)Musical( موسیقی هوش

 بازنمایی و تجسم و جهان از تدرس دیداري درك ،بعدي سه فضاي دستکاري و یابی جهت درك، توانایی :)Spatial( فضایی  هوش

  بصري-مکانی افکار گرافیکی

 براي بدن کل  ماهرانه کارگیري به و فیزیکی حرکات کردن هماهنگ توانایی :)Bodily-kinesthetic( جسمانی -حرکتی  هوش

  ءاشیا تغییر براي ها دست و احساسات و افکار بیان

   زنده غیر اشکال زتمی و طبیعی هاي یدهپد یا اشیاء بندي هطبق و تشخیص توانایی :)Naturalistic( گر طبیعت هوش

   دیگر افراد با مطلوب تعامل و درك توانایی :)Interpersonal( فردي بین  هوش

  ].4،5[ خود منافع و ترجیحات احساسات، افکار، از استفاده و درك توانایی :)Intrapersonal( فردي درون  هوش

 در کاربردي صورت به تا اند تالش در متخصصین .سازد می فراهم را او مناسب آموزشی هاي شیوه کس هر براي نظریه این

 نوع از هایی مقوله به آن تبدیل با را محتوا یا مهارت هرگونه توانند می  آموزگاران .]6[ کنند استفاده آن از مدارس درسی هاي برنامه

   ].4[ دنماین تدریس روش هشت به اقلحد ها هوش دیگر

 یادگیري به توان می اند، نهاده آموزش  عرصه به پا ارتباطات و اطالعات هاي فناوري گسترش با که آموزشی جدید هاي روش از

  .نمود اشاره )تلفیقی( ترکیبی یادگیري آن پی در و یالکترونیک
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 هاي سیستم جمله از اشند،ب برخوردار یالکترونیک پشتیبانی از که است آموزش و یادگیري اشکال تمام شامل الکترونیکی یادگیري

 کالس از خارج آموزشی تجربیات شامل الکترونیکی یادگیري ).اي شبکه غیر یا اي شبکه یادگیري صورت به( ارتباطات و اطالعات

 Computer( کامپیوتر بر مبتنی آموزش" مانند اصطالحاتی .گردد می درس کالس داخل آموزشی تجربیات همچنین و درس

Based Training (CBT)("، "اینترنت بر مبتنی آموزش )Internet Based Training (IBT)(" بر مبتنی آموزش" یا و 

 از که محتوایی روش این در .شوند می استفاده الکترونیکی آموزش با مترادف معموالً ")Web Based Training (WBT)( وب

 دریافت )CD-ROM( فشرده لوح و اي ماهواره تلویزیون ویدیویی، نوار یا و صوتی نوارهاي اکسترانت، یا و اینترانت یا اینترنت طریق

 است شبکه و کامپیوتر کمک به اتیتجرب و دانش انتقال ،یالکترونیک یادگیري عبارتی به .است خودآموز صورت به معموالً گردد می

 اي مجموعه ،یالکترونیک محتواي .گیرد می صورت یالکترونیک محتواي ارائه با ها مهارت و مفاهیم انتقال لکترونیکیا یادگیري در ].7[

 است شده تدوین خاص مبحثی آموزش براي  اي رایانه فناوري کمک به که است تصویري و صوتی هاي انیمیشن و ها متن تصاویر از

  .]8[ شود می ارائه متن و تصویر صدا، انتقال از استفاده با و

 دسترسى بودن، صرفه به مقرون :جمله از است ساخته کارآمد و مؤثر بسیار را آن که دارد فراوانی مزایاي الکترونیکى یادگیري

 به آموزشی، جلسه تکرار قابلیت ،مرز و حد بی آموزش ،ها سرفصل و موضوعات انتخاب در افراد آزادي افراد، همه براى سریع و آسان

 و فراگیران در عالقه و انگیزه افزایش خود بیارزیا و کنترل ،امکان مستقل یادگیري به وکمک آموزشی محتواي آسان رسانی روز

 .]9- 12[ آموزشی کمک جدید و سودمند ابزارهاي انواع به دسترسی

 مناسب آموزش طراحی ،کامپیوتري بالقوه ابزارهاي با یالکترونیک آموزش محیط بود، کرده بینی پیش Gardner که طور همان

 با .سازد می فراهم تري مناسب بسیار تعامل چهره به چهره آموزش هم هنوز ماا ،]13[ است نموده تر ساده بسیار را فرد هر براي

 هاي رسانه از ترکیبی که است آمده وجود به ترکیبی آموزش سنتی، آموزش کنار در یالکترونیک یادگیري هاي روش از گیري هبهر

 با چهره، به چهره درس کالس هاي روش از ترکیبی واقع در و ]14[ سازد می فراهم خاص یادگیرندگان براي مختلف آموزشی

 روش دو هر مزایاي و امکانات که است روشی یافتن ترکیبی یادگیري در اصلی هدف .]7[ است کامپیوتر بر مبتنی هاي فعالیت

 واعان ارائه براي ترکیبی آموزش ،شد ذکر آنچه به توجه با .]15[ باشد دارا را فناوري بر مبتنی آموزش و چهره به چهره آموزش

  .دارد زیادي انعطاف متفاوت، هاي ویژگی با افراد به آموزش براي آموزشی هاي راهبرد

 دیگر و ایران در Gardner  چندگانه هاي هوش  نظریه بر مبتنی تدریس يها روش تأثیر  زمینه در زیادي تحقیقات تاکنون

 Gardner نظریه بر مبتنی آموزشی راهبردهاي از استفاده اب Pahuski و Avila شپژوه اساس بر .است شده انجام کشورها

 در هک Lin و Xie تحقیقات در .]16[ داد افزایش را نیزبا يها مهارت یادگیري در دار مشکل آموزان دانش تحصیلی پیشرفت توان می

 هاي هوش ریهنظ در ها هوش از یک هر بر مبتنی روش به ها رنگ  نظریه تدریس تأثیر بررسی براي تایوان تکنیک پلی دانشگاه

 بودند دیده آموزش نهچندگا هاي هوش  نظریه بر منطبق روش با که زمایشآ گروه دانشجویان نیز گرفت انجام Gardner ندگانهچ

 .]17[ داشتند کنترل گروه به نسبت باالتري تحصیلی پیشرفت هوش، هر بر منطبق روش در داري معنا طور به
 و تحصیلی پیشرفت بر متداول، روش و چندگانه هوش بر مبتنی تدریس راهبرد بخشیاثر مقایسه" عنوان با ،همکاران و عبدي 

 هاي هوش نظریه از استفاده که داشتند اظهار خود تحقیقات در نیز "ابتدایی پنجم پایه آموزان دانش علوم درس یادگیري به نگرش

 آموزشی روش که دمعتقدن همکاران و نیرو .]18[ مدانجا می شناختی سطوح کلیه در بیشتر تحصیلی موفقیت به ،تدریس در چندگانه

 دانش در اما بوده مؤثر پایین ریاضی-منطقی هوش با آموزان دانش ریاضی تحصیلی پیشرفت بر چندگانه، هاي هوش  نظریه بر مبتنی

  .]19[ شود نمی دیده معناداري تفاوت دیگر انآموز

 .]20-22[ اند نموده گزارش را ترکیبی یادگیري بیشتر بخشی اثر گرفته مانجا هاي پژوهش اکثر نیز ترکیبی یادگیري  زمینه در

Alqahtani پیشرفت نظر از ترکیبی و الکترونیکی سنتی، آموزشی روش سه مقایسه منظور به شانتحقیقات اساس بر همکاران و 

 روش به نسبت ترکیبی آموزش روش در که دارند می بیان سعودي، عربستان در القري ام دانشگاه در دانشجویان نگرش و تحصیلی

 تفاوت هیچ یالکترونیک و سنتی روش دو در اما است یافته بهبود نگرش و بوده باالتر تحصیلی پیشرفت داري معنا طور به سنتی

 آموزش روش با را سنتی آموزشی روش که همکاران و معتمدي تحقیقات نتایج .]20[ شود نمی دیده تحصیلی پیشرفت در داريمعنا

 آموزان دانش مشکالت کاهش در کامپیوتر، ککم به ترکیبی آموزش که آنست بیانگر نیز اند نموده مقایسه کامپیوتر کمک به یبیترک

 مقایسه پیرامون خود تحقیقات در همکاران و رنجبر .]21[ است مؤثرتر مرسوم سنتی هاي روش از ریاضی یادگیري در اختالل داراي

 روش واحدها اکثر در که داشتند بیان ،پرستاري دانشجویان در دادن دارو مهارت یادگیري بر ترکیبی و متداول آموزشی روش دو تأثیر
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 ،برخط روش سه مقایسه در نهمکارا و بهادرانی اما ،]22[ است بوده متداول روش از مؤثرتر یادگیري در معناداري طور به ترکیبی

 معناداري تفاوت مهارت و دانش یادگیري در ها روش این نتایج که داشتند اظهار پزشکی، دانشجویان یادگیري در ترکیبی و حضوري

 هايروش در تحصیلی، پیشرفت بر آن انواع و چندگانه هاي هوش بر مبتنی آموزشی راهبردهاي تاثیر  زمینه در .]23[ است نداشته

 یادگیري تأثیر با مرسوم، ترکیبی آموزش تأثیر تا است شده تالش مطالعه این در .نشد یافت پژوهشی ترکیبی، و الکترونیکی یادگیري

 .شود بررسی و مقایسه هنرستانی، آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر ،Gardner ریاضی-منطقی و زبانی هايهوش بر مبتنی ترکیبی

  :است زیر پژوهشی سؤاالت به به گویی پاسخ پی در تحقیق این

 یادگیري روش به دیده آموزش گروه و )مرسوم ترکیبی یادگیري روش هب دیده آموزش( کنترل گروه نمرات افزایش بین آیا .1

 دارد؟ وجود معناداري تفاوت ،Gardner زبانی هوش بر مبتنی ترکیبی

 یادگیري روش به دیده آموزش گروه و )مرسوم ترکیبی یادگیري روش به دیده آموزش( کنترل گروه نمرات افزایش بین آیا .2

 دارد؟ وجود معناداري تفاوت ،Gardner اضیری- منطقی هوش بر مبتنی ترکیبی

  

  ها روش و مواد

 دختر آموزان دانش از نفر 60 بر مطالعه این .بود کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش نوع از و آزمایشی نیمه نوع از پژوهش این

 چند اي خوشه صورت به کنندگان شرکت .آمد در اجرا به اصفهان شهر در 91- 92 تحصیلی سال در اي رسانه چند تولید رشته سوم پایه

 مورد در گروه دو هر به .شدند تقسیم )فرن 30( کنترل گروه و )نفر 30( آزمایش گروه دو به تصادفی طور به و شدند انتخاب اي مرحله

 توسط وهگر دو در ندگانهچ هاي هوش نیمرخ ابتدا .شد داده آگاهی پژوهش انجام براي نتایج از استفاده و چندگانه هايهوش

 پیشرفت آزمون پیش گروه دو هر در و گردید بررسی هوش انواع نظر از هگرو دو همسانی و شد سنجیده McKenzie پرسشنامه

 این به دیدند، آموزش ترکیبی، یادگیري روش به ايدقیقه 70 جلسه 8 در کنترل و آزمایش گروه دو هر سپس .شد انجام تحصیلی

 به شبکه در مدرس که منابعی و کامپیوتري امکانات کامپیوتر، با نمایش از چهره به چهره ریستد با همراه فراگیران که صورت

 که گردید استفاده بخش، دو شامل ساخته محقق یالکترونیک محتواي یک از آزمایش گروه در .کردند می استفاده ،بود گذاشته اشتراك

 بر مبتنی آموزشی راهبردهاي اساس بر دیگر بخش و Gardner زبانی هوش بر مبتنی آموزشی راهبردهاي اساس بر بخش یک

  .آمد عمل به تحصیلی پیشرفت آزمون پس گروه دو در آموزش پایان از پس هفته یک .بود شده تهیه Gardner منطقی هوش

  :از بودند عبارت اطالعات آوري گرد ابزارهاي

 سنجش براي ،بود شده ترجمه محقق توسط و طراحی McKenzie توسط که Gardner  چندگانه هاي هوش  امهپرسشن .1

 سطح در اي درجه چهار مقیاس یک اساس بر گویه هر به و بود گویه 80 شامل که گردید استفاده گیرانفرا یادگیري سبک

Likert، پرسشنامه این ،)موافقم = 4 موافقم، کمی =3 مخالفم، کمی =2 مخالفم، بسیار =1( شد می داده 4 تا 1 از اي نمره 

 به ابزار این پایایی .گرفت قرار دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی آموزشی گروه علمی هیأت اعضاي از جمعی تأیید مورد

 .شد سنجیده 738/0 برابر ،کرونباخ آلفاي روش

 اقتصادي،-فرهنگی-اجتماعی مشخصات سنجش براي اي گویه 10 ساخته محقق فردي اي زمینه مشخصات پرسشنامه یک .2

 علوم و روانشناسی آموزشی گروه اساتید از جمعی توسط که گردید استفاده رشته، به عالقمندي میزان و تحصیلی  سابقه

 متوسط پایایی از حاکی که گردید محاسبه 522/0 معادل کرونباخ آلفاي روش به ابزار این پایایی .شد تایید دانشگاه تربیتی

 .است آن

 عنوان به بود، دهش تهیه سؤال، طراحی استانداردهاي با مطابق که اي چهارگزینه تحصیلی پیشرفت  پرسشنامه یک .3

 بخش سؤاالت قسمت هر در که بود قسمت 2 شامل آن سؤاالت که گرفت قرار استفاده مورد آزمون، پس و آزمون پیش

 به 5 تا 0 از اي نمره بخش هر در .داشت وجود ریاضی-منطقی و زبانی هاي هوش از یکی بر مبتنی آموزش به مربوط

 گروه اعضاي و استانی االتسؤ طراحان و متخصص معلمان از جمعی تأیید به پرسشنامه این .گرفت می تعلق کسهر

 .رسید تحقیقات مرکز کامپیوتر آموزشی

 محتوا این در که شد ساخته Adobe Captivate افزار نرم کمک به و طراحی ،محقق توسط الکترونیکی محتواي یک .4

 بخش و Gardner زبانی هوش بر منطبق آموزشی اهبردهاير اساس بر بخش یک .داشت وجود بخش 2 ،فصل هر براي

 که Lazear پیشنهادي روش مطابق .شد ساخته ریاضی-منطقی هوش بر منطبق آموزشی راهبردهاي ساسا بر دیگر
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 متن و متنی منابع از زبانی، هوش با انطباق براي محتوا تهیه در است، شده ذکر ]24[ همکاران و Yi-donga توسط

 با هایی الگوریتم و ها  رابطه  دهنده نشان اي داده هاي مدل ریاضی،- منطقی هوش با انطباق براي و شد استفاده شده خوانده

 تربیتی علوم و روانشناسی آموزشی گروه اساتید از جمعی توسط یالکترونیک محتواي این .شد برده کار به مناسب هاي گام

 محتوا تولید داوران و اصفهان استان کاردانش کامپیوتر آموزشی گروه اعضاي محتوا، تولید نمتخصصا از گروهی دانشگاه،

  .گردید تأیید

 اي زمینه هاي ویژگی و هاهوش انواع نظر از گروه دو همسانی بررسی براي .گردید تحلیل 19 نسخه SPSS افزار نرم توسط نتایج

  .شد استفاده مستقل هاي گروه tآزمون از

 بر مستقل هاي گروه tآزمون از گروه دو در ریاضی-منطقی و زبانی هاي هوش بر مبتنی آموزشی هاي راهبرد تأثیر سیبرر براي

  .گردید استفاده آزمون، پس و آزمون پیش نمرات اختالف روي

  
  ها یافته

 و جنسیت نظر از گروه دو شد، انجام کامپیوتر رشته سوم سال هنرستانی دختر آموزان دانش روي بر که حاضر مطالعه در

 مشخصات میان از محدودیت، علت به .دیدند آموزش یکسان معلم توسط گروه دو هر و بوده یکسان فردي ايزمینه مشخصات

  .گردد می ذکر قبل سال معدل بررسی فقط اي، زمینه

  .شد استفاده مستقل هايگروه tآزمون از ،قبل سال معدل و سن نظر از گروه دو مقایسه براي
  

  مستقل هايگروه tآزمون با قبل سال معدل و سن نظر از گروه دو مقایسه :1جدول

  کنترل  آزمایش  آماري شاخص
p 

  معیار انحراف و میانگین  معیار انحراف و میانگین  متغیر

  551/0  78/14±85/1  50/14±67/1  قبل سال معدل

 225/0 03/17±56/0 83/16±699/0  سن

  

  .ندارد وجود )>05/0P سطح در( داريمعنا تفاوت قبل، سال معدل و سن نظر زا گروه دو بین ،1 جدول مطابق

 به هوش ترین قوي از ترتیب به آموزان دانش هوشی نیمرخ که دهد می نشان 2 جدول در ها گروه افراد در هوش سنجش نتایج

 بین و زبانی ریاضی،-منطقی را،گ طبیعت موسیقایی، جسمانی،-حرکتی ،فضایی-دیداري فردي، درون :از است عبارت ترین یفضع

 تفاوت هوش انواع نظر از روهگ دو در 2 جدول مطابق .است بیشتر زبانی هوش از ریاضی-منطقی هوش میانگین مقدار .فردي

 .ندارد وجود )>05/0P سطح در( داريمعنا
  

  مطالعه مورد هاي گروه در هوش هاي مقیاس خرده میانگین مقایسه :2جدول

  کنترل  آزمایش  آماري شاخص
p  

  معیار انحراف  میانگین  معیار انحراف  میانگین  متغیرها

  191/0  12/2   60/33   21/3  53/34  فردي درون

  654/0  96/4  29  87/2  47/29  زبانی

  108/0  59/3  87/31  64/2  53/30  حرکتی

  893/0  43/4  40/27  07/3  27/27  فردي بین

  155/0  01/3  67/32  71/2  73/33  فضایی-دیداري

  353/0  10/3  60/29  96/2  33/30  ریاضی-یمنطق

  118/0  88/2  93/29  28/2  31  موسیقیایی

  738/0  61/2  40/30  50/3  13/30  طبیعی

  

 گروه نمرات آموزش از بعد و قبل که است آن بیانگر زبانی، هوش بر مبتنی تدریس روش در گروه دو نمرات میانگین مقایسه

 دو نمرات میانگین مقایسه .است بوده بیشتر آزمایش گروه در میانگین افزایش ولی است داشته برتري آزمایش گروه به نسبت کنترل
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 از بیشتر آزمایش گروه نمرات میانگین آزمایش از بعد و قبل دهد می نشان ریاضی-منطقی هوش بر مبتنی تدریس روش در گروه

  .)3 جدول( ستا بوده کنترل گروه از بیشتر آزمایش گروه در میانگین افزایش و بوده کنترل گروه

  

 مطالعه مورد هايگروه بین ،آزمونپیش به نسبت آزمونپس افزایش يمقایسه براي مستقل هايگروه t آزمون :3 جدول

  

  گیري نتیجه و بحث 

 ریاضی-منطقی و زبانی هايهوش بر مبتنی ترکیبی یادگیري و مرسوم ترکیبی یادگیري تأثیر مقایسه هدف با مطالعه این

Gardner، سن جنسیت، نظر از بررسی مورد هايگروه حاصل، نتایج طبق .گردید انجام هنرستانی آموزاندانش تحصیلی پیشرفت بر 

 هوش بر مبتنی روش به آزمایشی گروه که مبحثی در که است آن از اکیح مطالعه این نتایج .نداشتند داريمعنا تفاوت هوش نوع و

 به توجه با اما است یافته بهبود معناداري طور به آزمون پیش به نسبت آزمون پس نمرات گروه دو هر در اگرچه اند،دیده آموزش زبانی

 زبانی هوش بر مبتنی ترکیبی یادگیري که یابیمدرمی بوده، کنترل گروه از بهتر معناداري طور به آزمایش گروه نمرات افزایش اینکه

Gardner، که نمود استدالل چنین توانمی .است بوده مؤثر کامپیوتر آموزش در هنرستانی آموزاندانش یادگیري افزایش در 

 بر مبتنی یادگیري راهبردهاي صورت به الکترونیکی، یادگیري محیط در موجود ايرسانهچند و متنی متنوع ابزارهاي کارگیري به

 پژوهش این آموزاندانش تحصیلی پیشرفت مستقل، یادگیري به محیط این توجه قابل کمک از منديبهره و Gardner زبانی هوش

  .است داده افزایش را

 و عبدي ،همکاران و نیرو ،Pahuski و Avila توسط چهره به چهره روش به شده امانج تحقیقات نتایج با هایافته این 

 نتایج همچنین .دارد همخوانی تحصیلی، پیشرفت بر چندگانه هايهوش بر مبتنی تدریس روش مثبت تأثیر بر مبنی ،ارانهمک

 نموده بررسی چهره به چهره آموزش در مجزا طور به را منطقی هوش و زبانی هوش بر مبتنی روش که را Lin و Xie تحقیقات

 یالکترونیک محتواي کمک به نیز ترکیبی آموزش در و یافته تعمیم گذشته نتایج که دهدمی نشان پژوهش این .کندمی تأیید است

   .داد افزایش را آموزاندانش تحصیلی پیشرفت توانمی ،Gardner زبانی هوش اساس بر شده طراحی

 بر مبتنی یترکیب یادگیري روش در آزمایشی گروه آموزاندانش نمرات افزایش که دهدمی نشان مطالعه این نتایج همچنین

 معناداري تفاوت بودند، دیده آموزش مرسوم ترکیبی یادگیري روش به که کنترل گروه نمرات افزایش با ریاضی،-منطقی هوش

 یادگیري افزایش در ،Gardner ریاضی- منطقی هوش بر مبتنی ترکیبی یادگیري که است آن بیانگر مطلب این .است نداشته

 که ايشده انجام تحقیقات با هایافته این .ندارد برتري مرسوم، ترکیبی یادگیري روش بر مپیوتر،کا آموزش در هنرستانی آموزاندانش

 روش موفقیت عدم دلیل توانمی را مطالعه این آموزان دانش در ریاضی- منطقی هوش نیمرخ بودن پایین .ندارد همخوانی گردید، ذکر

  .دانست ریاضی-منطقی هوش بر مبتنی ترکیبی یادگیري

 آنها براي کامپیوتري امکانات به دسترسی و داشتند کامپیوتر با کار سابقۀ بوده، کامپیوتر پژوهش، این در کنندگان شرکت تهرش 

 به را آن تعمیم و داشته تأثیر تحقیق این نتایج بر شرایط این .باشد نداشته وجود امکانات این دیگر جوامع در است ممکن بود، فراهم

  .سازد می محدودیت دچار دیگر جوامع و ها گروه

 مباحث در و متفاوت خصوصیات با یادگیرندگان از دیگري هاي گروه روي بر بررسی این آینده، تحقیقات در که شود می پیشنهاد

 هاي هوش نظریه بر مبتنی آموزشی اهبردهاير از متخصصان، توسط محتوا طراحی در که شود می توصیه .گردد انجام دیگر درسی

  .گردد استفاده ریاضی-منطقی هوش ویژه به چندگانه

 شناخت راستا این در و است ضروري یالکترونیک ابزارهاي و محتوا از ايمجموعه تهیه مؤثر آموزش داشتن براي حاضر عصر در

 زمینه این در شایسته یاقدام آنها مناسب یالکترونیک محتواي طراحی و نهاآ هوش نوع ویژه به فراگیران هايویژگی گرفتن نظر در و

  

  آزمون  آماري هاي شاخص

 نسبت آزمونپس افزایش  آزمونپس  آزمونپیش

  آزمونپیش به

 

 p معیار انحراف و ینمیانگ  معیار انحراف و میانگین  معیار انحراف و میانگین
  67/1±213/1  93/2± 081/1  27/1±015/1  آزمایش  زبانی

010/0  
  87/0±106/1  13/3±042/1  27/2±944/0  کنترل

  ریاضی-منطقی

  
  73/0±258/1  33/3±213/1  60/2± 163/1  آزمایش

412/0  
  40/0±812/1  67/2±422/1  27/2±785/0  کنترل
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 براي مناسبی راه ،الکترونیکی آموزش و سنتی آموزش مزایاي داشتن با که ترکیبی آموزش زمینه در گذاري سرمایه با .است

 یادگیري به افراد استعدادهاي همه از گیري بهره با توانمی است، Gardner  چندگانه هاي هوش  نظریه بر مبتنی آموزش سازي پیاده

  .یافت دست آموزشی دالتع برقراري و بهتر

 و الکترونیکی آموزش محیط متنوع ابزارهاي کمک به ،Gardner زبانی هوش بر مبتنی محتواي طراحی با که رسدمی نظر به

 نه ايهزینه با کامپیوتري دروس در را فراگیران یادگیري توانمی ترکیبی، آموزش صورت به سنتی، آموزش کنار در آن از استفاده

  .بخشید بهبود زیاد چندان
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