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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزشترویجی ـ  نامه علمی فصل

  1398 تابستان، هجدهم، شماره پنجمسال 

هاي چندگانه  شناسی پایه دهم بر اساس تئوري هوش تحلیل محتواي کتاب زیست
  گاردنر و تأثیر تدریس مبتنی بر آن در میزان یادگیري 

  

  2، اعظم غالمی1محمدرضا قربانی
  3/5/98تاریخ پذیرش:                                                                    27/3/98تاریخ دریافت:  

 
 

   چکیده
شناسی پایه دهم و  هاي هوش در محتواي کتاب زیست کارگیري مؤلفه پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان به

م محتواي کتاب شامل متن، شکل و اثربخشی تدریس مبتنی بر آن صورت گرفته است. در بخش تحلیل محتوا تما
گذاري و بررسی شد. براي بررسی میزان اثربخشی تدریس مبتنی بر انواع هوش در  هاي معین نشانه فعالیت در مقوله

آموزان پایه دهم شهر تهران و نمونه  آزمایشی استفاده شد. جامعه آماري کلیه دانش پیشرفت تحصیلی از روش شبه
سؤالی بود که  16ساخته  گیري پیشرفت تحصیلی، آزمون محقق ري بود. ابزار اندازهنف 24کالس  2آماري شامل 

آزمون  پس-آزمون شناسی قرار گرفت. طرح به صورت پیش روایی صوري سؤاالت مورد تأیید اساتید حوزه زیست
-ه هوش کالمیاین کتاب، بیشتر ب دهد که در و آزمایش انجام شد. نتایج تحلیل محتوا نشان می با دو گروه شاهد

هاي هوش در  ریاضی توجه شده است. همچنین میزان استفاده از مؤلفه-زبانی و در مرتبه بعدي به هوش منطقی
هاي ارائۀ محتوا و میزان کاربست آنها در فصول مختلف کتاب به یک اندازه نیست. نتایج تدریس بر اساس  قالب

با گروه شاهد نمرات باالتري کسب کردند که نشان از  دهد گروه آزمایش در مقایسه هاي چندگانه نشان می هوش
  مؤثر بودن مداخلۀ آزمایشی دارد. 

  هاي چندگانه گاردنر، تحلیل محتوا، یادگیري. شناسی، هوش : زیستها کلیدواژه
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 مقدمه. 1
جانبه انسان است. در عصر حاضر متخصصان آموزش و پرورش به  آموزش و پرورش به دنبال رشد همه

ها راهبردهایی ارائه شده که  دهند. براي رویارویی با این تفاوت بسیار اهمیت می ،هاي فردي تمبحث تفاو
اساس  هاست. دو نظریه مهم بر ریزي بر اساس این تفاوت ترین آنها طراحی و برنامه از این میان، عملی

چندگانه هاي  هاي یادگیري و نظریه دوم هوش نظریه اول سبک ؛هاي فردي ارائه شده است تفاوت
 1هاي چندگانه، براي اولین بار توسط هوارد گاردنر ). نظریه هوش1392منی،ؤم و کیامرثی( باشد می

). 1983هوارد گاردنر، مطرح شد ( »هاي ذهنی قاب«در کتاب  1983در سال  معاصر آمریکایی شناس روان
 به با کند. او ف میتعری  فرهنگ یک در باارزش خدمت ثر یاؤم محصول خلق توانایی را گاردنر هوش

 ینظام آموزش کرد که در بندي مقوله را آن مختلف گونه هشت هوش، از سنتی تلقی کشیدن چالش
زبانی که توانایی تفکر کالمی و - از هوش کالمی اند عبارت مقوالت باشند. این رثیرگذاأتوانند ت می

دستکاري اشیاء و تبحر جسمی توانایی  ی،جسمان- استفاده از زبان براي بیان منظور است. هوش حرکتی
-منطقی هوش ریتم و تن صدا است. موسیقیایی، حساس بودن نسبت به زیر و بم آهنگ، هوش است.

بعدي است. هوش  مکانی، توانایی تفکر سه- بصري  ریاضی، توانایی انجام عملیات ریاضی است. هوش
فردي، توانایی فهم خود است.  ون. هوش دراستثر با آنها ؤفردي، توانایی درك دیگران و تعامل م میان

هاي طبیعی و مصنوعی ساخت انسان است. به  گرا، مشاهدة الگوهاي طبیعت و فهم نظام هوش طبیعت
هاي چندگانه  مند هستند و یادگیري از طریق هوش ها از انواع مختلف هوش بهره گاردنر همه انسان ةعقید
؛ 1388 دیگران، و امینیدي باالتري خواهد داشت (من ، یادگیري بهتر و رضایتي بیشترتر، شاد بخش لذت

 ).1983 ؛ هوارد گاردنر،1395 فضیلتی، و رحیمی

هوش به عنوان یکی از ابزارهاي قابل توجه در تعامل انسان با محیط و یکی از عوامل مهم در 
اي  لهأن مسدهنده آ رود. هوش به دلیل عوامل تشکیل هاي فردي افراد جامعه با یکدیگر به شمار می تفاوت

کنند، برخی  نظران این حوزه است. برخی هوش را یک واحد معرفی می است که مورد توجه صاحب
هاي  دانند. درك، استدالل و قضاوت درست همگی از فعالیت شماري می هاي بی لفهؤدیگر آن را داراي م
  ).2003، 2ولفلک( اساسی هوش است
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وزش و یادگیري بسیار مهم است. کاربرد این نظریه آم فرایند هاي چندگانه گاردنر، در نظریه هوش
و  )2004 هوارد گاردنر،شود ( آموزان تلقی می هاي دانش گامی مهم در پرورش استعداد ،در برنامه درسی

همچنین این نظریه سرمشقی است که افراد درگیر در امر تعلیم و تربیت را با دید بازتري نسبت به افق 
). 1385مهرمحمدي، سازد ( هاي اجرایی روبرو می ها و سیاست تیجه برنامهها و در ن جدیدي از رسالت

نقاط مختلف کشور با  که درآموزان  شوند و دانش آموزان تدوین می هاي درسی براي همه دانش کتاب
لیف أپس به هنگام ت، باید بتوانند از کتاب استفاده کنند. کنند ها وشرایط متفاوتی زندگی می فرهنگ

هاي  هاي تدوین کتاب لفین باید حوزه وسیعی از شیوهؤرسی باید به معیارها متعهد بود. مهاي د کتاب
هاي آموزشی متمرکز به کار  آموزان تحت آموزش سراسر کشور در نظام آموزشی را  در مورد دانش

شود  هاي فردي می وجود آمدن تفاوته که باعث ب هستندهاي متفاوتی  آموزان داراي هوش دانش گیرند.
هاي فردي  در تهیه و تدوین کتب درسی که به اصل توجه به تفاوت مناسبهاي  و از جمله روش

ي تمام این اها دار انسان گوید میباشد. این تئوري  هاي چندگانه می هاي مبتنی بر هوش پردازد روش می
ناسبی براي متفاوت است. این نظریه الگوي بسیار م ،ها در افراد اما ترکیب این هوش ،ها هستند هوش

چگونگی یادگیري تمام افراد بدون توجه به عوامل جنسیت، قومیت، بافت فرهنگی یا مقام و منزلت 
هاي چندگانه احترام  ). به اعتقاد گاردنر اساس هوش2002، 1؛ تیله1392امیري، و رضوانیاجتماعی است (

ها و آثار  ی در این روشهاي ارزشیاب هاي یادگیري، شیوه هاي فردي، وجود تنوع در روش به تفاوت
  ).2009، 2آمسترانگ( هاست جامانده از این تفاوت به

آموزانی توانایی پیشرفت دارند که هوش  کمپل اعتقاد دارد که در نظام آموزشی سنتی، تنها دانش
استعداد به  هوش و بی زبانی باالیی دارند و کودکان داراي استعداد متفاوت، کم-ریاضی و کالمی-منطقی
زبانی در سطح پایینی -زبانی و کالمی- آموزانی که در هوش منطقی توان گفت دانش آیند. می میشمار 

هاي قدیم براي  هاي هوش در سطح باالیی قرار داشته باشند. در روش لفهؤقرار دارند امکان دارد در سایر م
 ؛کردند میآموزان بسنده  زبانی دانش-ریاضی و کالمی-کردن هوش منطقی آموزش ریاضیات به فعال

توانستند خوب یاد بگیرند. در صورتی  ریاضی باالیی داشتند می-آموزانی که هوش منطقی پس فقط دانش
هایی که سایر  آموزان از این هوش در سطح باال برخوردارند. با طراحی فعالیت درصد دانش 25که فقط 

کرد تا در ریاضیات پیشرفت  کمک آنهاتوان به تمام  آموزان را در بر بگیرد می هاي هوش دانش لفهؤم
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ها و  آموزان به دلیل گسترده بودن آموزش، جایی که معلمان از تمرین کنند. به اعتقاد گاردنر دانش
گیرند یادگیري بهتري خواهند داشت  اي خاص) بهره می آموزان (نه عده هاي مربوط به تمام دانش فعالیت

افرادي که هوش سیال (توانایی و استداالل در . )1998، 2؛ مارتین1388یارمحمدیان، ؛ 2003، 1کمپل(
افراد با  ،پردازند. مضاف بر این له میأتفکرات انتراعی) باالیی دارند به بهترین حالت به تکالیف حل مس

هوش سیال هنگامی که در حال توضیح دادن هستند نسبت به افرادي که هوش متوسطی دارند از حرکات 
 ).2010و دیگران،  3وارتنبرگرکنند ( یدست و بازوي بیشتري استفاده م

هاي  استعداد و خالقهاي  توانایی حوزه کرده سعی چندگانههاي  نظریۀ هوش در گاردنر
 و یادگیري ازاي  شیوه گاردنر بکشاند. تئوري معمول ذهنی و هوش سوي مرزهاي آن به را آموزان دانش

 آموزان دانش تدریسهاي  روش تنها نه آن هوسیل توان به می که کند می ایجاد اثربخش و خالق یاددهی

 هشت از آموزشی برداري بهره و درس خالق طرح یک درآنها  دادن قرار با را خود شیوة ارزشیابی بلکه

هاي چندگانه،  ). تئوري هوش2009، 4کرد (آرامسترانگ خالق بازنمایی متفاوت ذهنی و مقولۀ هوشی
کنند  ریس، یادگیري و ارزشیابی ارائه میهاي تدفرایند هاي جدید براي بهتر شدن روش

هاي  هوش ) که کاربرد2005، 7؛ شانک2004، 6؛ الزیر2005، 5و اوکانر 4؛ مک تیه2005(آرمسترانگ،
) همچنین فضا را 1384شود (احمدي،  می کالس در معلّم یاددهی شدن تر خالق باعث گاردنر چندگانه

کند  کاربرد علم و انتقال مفاهیم جدید تأکید می آورد و با این روش بر براي خالقیت به وجود می
  ).2009، 9و لین 8(اواکسی

هاي مختلف هوش از اهمیت زیادي برخوردار است. کاربرد  شناسی توجه به مؤلفه در آموزش زیست
  10وسلیازس وئاآندر هاي گذشته مطرح بوده و هست. شناسی از زمان ویژه زیست هنر در آموزش علم به

 .کتاب خود ترسیم کرده است درهاي بدن آدمی  نظیري از اندام هاي بی دهم طرحپزشک سده شانز
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هایی هنرمندانه براي کتاب میکروسکوپیا رسم کرد و بدین وسیله چشم  طرح 1665در سال  1رابرت هوك
در پایان سده هفدهم و آغاز سده هجدهم تصاویر  2انسان را به دنیاي سلول گشود. ماریا سیبال مریان

شناس سده نوزدهم نیز در  زیست 3یري از حشرات و دگردیسی آنها نقاشی کرده است. ارنست هکلنظ کم
شناسی و هنر را به نمایش گذاشته است.  هایی از تلفیق زیست نمونه ،هاي هنري طبیعت کتاب شکل

 شناسی جهان مملو از هنر طراحی و نقاشی هنرمندان گمنام است. هاي زیست هاي کتاب امروزه، صفحه
چون با دیدن تصویر تمام اطالعات  ،ماندگاري بیشتري در ذهن دارد ،یادگیري از طریق دیدن تصاویر

شود. گاردنر نیز بر این اعتقاد است که یادگیري با تصاویر  مربوط به آن در ذهن فرد یادگیرنده تداعی می
شناسی  در تدریس زیستو  )1397 الدینی، کرامشود ( پذیر می امکان نیز اساس هوش دیداري فضایی بر

ثرتر از هر وسـیلۀ ارتبـاطی دیگــر، دانــش بشر را ؤزبان تصویر قادر است ماي دارد.  این مهم جایگاه ویژه
قالب تصویر  دهد تا تجربه کند و تجربیاتش را در نشر دهد. استفاده از این زبان این امکان را به انسان می

توان به جنبه جهانی تصویر (همه مردم جهان  ي کلی دارد که میها قابل استناد سازد. زبان تصویر ویژگی
 زارعی( دسادگی سخن، اشاره کر و آن خالقیت ،کنند) در زبان تصاویر از الگوي ثابتی پیروي می

  ). 1392 جعفرخانی، و زوارکی
مهارت در روابط اجتماعی و درك درست احساسات دیگران و پذیرش آن، با چگونگی یادگیري 

تنگاتنگ دارد. در گذشته یادگیري نوعی رقابت فردي بود، اما امروزه یک فعالیت گروهی تلقی ارتباط 
هاي عالی ذهنی، رشد و تلطیف  زیرا یادگیري به صورت گروهی باعث شکل دادن به توانایی ؛شود می

ي ها فردي از انواع هوش شود. این مهارت در هوش میان هاي اجتماعی می ها و پرورش مهارت هیجان
هاي متعدد  شناسی از فعالیت لذا براي تقویت این مهارت در آموزش زیست ؛شود بندي می گاردنر طبقه

  ).1993، 5و سالوي 4مایرتوان استفاده کرد ( می

آموز  ، آزمایش کردن است. زیرا آزمایش کردن دانششناسی زیست علم یک روش مؤثر در آموزش
 بهآموز را  دانش کهد ناي باش گونه ها باید به یل بپردازد. آزمایشدارد تا به تجزیه و تحل را به تفکر وامی

آموز  شود دانش هاي متنوع باعث می د. لذا انجام آزمایشنهاي جدیدتر و بهتر سوق ده ارائه آزمایش
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حرکتی شود - ها پیدا کند و باعث تقویت هوش جسمی مهارت الزم را در انجام دادن انواع آزمایش
شناسی اردوهاي علمی و بازدید از مراکز  ثر در آموزش زیستؤعوامل مدیگر  از ).1395قرنجیک، (

کند و  مرتبط با موضوع درسی است. زیرا فراگیر به عینه مطالبی را که خوانده است مشاهده  و لمس می
  ).1395 کارگري،شود ( دانش مربوط به آن ملکه ذهنش می

به  MIهاي  کل است که آموزش در کالسبدین ش 1هاي چندگانه هاي آموزشی به شیوه هوش روش
طور  شود، بلکه روش تدریس به صورت ترکیبی بوده و صرفاً از یک روش تدریس خاص استفاده نمی

کند و  طور تا آخر، تغییر می کند؛ از روش زبانی به مکانی و از مکانی به موسیقیایی و همین مرتب تغییر می
  ).1384شود (صفري،  ها پرداخته می هاي مختلفی به ترکیب این هوش اغلب با روش

ممکن است براي روشن ساختن مطلب، تصاویري روي تخته کشیده  MIهاي مبتنی بر  در کالس
آموزان توسط معلم براي کسب  شود یا با استفاده از فناوري فیلم نمایش داده شود، در بعضی مواقع دانش

موز از جاي خود برخیزد و حرکت کند یا آ شوند؛ براي مثال ممکن است دانش تجربه عملی آماده می
آموزان براي درك مطلب بیشتر ساخته شده را از بیرون به داخل  اي که توسط دانش سازه شییء یا دست

هاي مختلف با یکدیگر  کند تا با روش آموزان فراهم می هایی را براي دانش کالس بیاورد. معلم فرصت
هاي خود را نشان دهند و به کارهاي  دهد تا اندیشه ا میکنند. سپس این امکان را به آنه همکاري می

 موجب که هایی روش از با استفاده را خود تدریس هاي سنتی شیوه توانند می هوشمندانه بپردازند. معلمان

به  تدریس بر است چنین که آموزگاري .سازند شود، همراه افراد چندگانه هاي هوش شدن برانگیخته
 اقدام تخته روي تصاویر کشیدن به مطلب شدن روشن براي (موسیقیایی)، دارد تأکید شیوه ریتمیک

 بین جسمانی)، در کند (حرکتی، می استفاده نمایشی حرکات از حین صحبت در (دیداري)، کند می

 پرسند می سؤاالتی فردي)، باشند (درون تأمّل داشته فرصت آموزان دانش تا کند می مکث صحبتهایش

کند  می استفاده منابع طبیعت از هایش صحبت در و فردي) آورد (میان می ذوق سر را آموزان دانش که
  )1384(طبیعتگرا)، (صفري، 

آموزان و حفظ  گیري شخصیت افراد، یادگیري دانش هاي چندگانه در شکل از آنجا که هوش
مدنظر قرار  ریزي درسی در برنامه توجه به آنهاثر است پس بهتر است تا ؤبهداشت و سالمت روانی آنها، م

هاي فردي موجود بین  آموزان دارند و به دلیل تفاوت ها در رشد دانش هوشانواع با توجه نقشی که  گیرد.
هاي مختلف قادر به  آموزان با هوش آموزان باید مطالب درسی طوري ارائه شوند که تمام دانش دانش

                                                             
1. Multiple Intelligences 
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داشته باشند ضروري به نظر  لیف کتب درسی که محتوایی بر اساس این تئوريأپس ت .درك آن باشند
شناسی پایه  . با توجه به جدیدالتألیف بودن کتاب زیست)1391خزایی، و قصابسرایی یوسفیرسد ( می

هاي چندگانه را در برنامه تدوین محتواي کتاب  رود که مؤلفین محترم توجه به هوش دهم، انتظار می
هاي  ست که میزان استفاده از انواع هوشلذا هدف تحقیق حاضر این امورد توجه قرار داشته باشند. 

و همچنین میزان  شناسی پایه دهم ها در فصول مختلف کتاب زیست چندگانه و میزان کاربست این هوش
نتیجۀ این پژوهش و سایر   .دهدمورد ارزیابی قرار  هاي چندگانه را اثربخشی تدریس مبتنی بر هوش

عات مفیدي در زمینه بازنگري کتاب مورد نظر را در اختیار تواند اطال هاي مشابه در این زمینه می پژوهش
  مؤلفین قرار دهد.

 
  روش پژوهش. 2
  . تحلیل محتوا2-1

در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. تحلیل محتوا یک روش پژوهشی منظم براي 
ار محتوا با اهداف برنامه ها و ساخت ها و متون درسی و مقایسه پیام ی محتواي کتابتوصیف عینی و کمّ 

شناسی پایه دهم بر اساس میزان  ). در این پژوهش، محتواي کتاب زیست1388 یارمحمدیان،درسی است (
. جامعه آماري پژوهش، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاي هوش چندگانه گاردنر  لفهؤکاربست م

مورد تحلیل قرار گرفته کتاب  این کل صفحات و هبود 1396شناسی پایه دهم چاپ سال  کتاب زیست
هاي  مالك ،هوش هاي انواع ویژگیبا توجه به  هاي چندگانه دقیق تئوري هوش ۀپس از مطالع است.

لیستی با طبقات مشخص براي  مشخصی براي تشخیص انواع هوش در محتواي کتاب تعیین و سپس چک
، تصاویر و کتاب در متن شده موجود هاي تحلیل سپس همه واحدهاي مورد نظر تنظیم شد.  مالك
به دست آمده،  شده چک لیست قرار داده شد. براي اطمینان از نتیجه در طبقات مشخصآن،هاي  فعالیت

صورت تصادفی بعضی از صفحات کتاب انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ه یک بار دیگر ب
. بر اساس نتایج تحلیل محتوا، شداستفاده  )x2( آزمون کاي دو در آمار استنباطی جهت معناداري از

اند، انتخاب و روش  هاي چندگانه که در کتاب درسی کمتر مورد توجه قرار گرفته هایی از هوش مؤلفه
  تدریس بر اساس آنها طراحی شد.
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  .  روش تدریس 2-2
یلی آموزان پسر پایه دهم شهر تهران در سال تحص جامعۀ مورد مطالعه در قسمت دوم پژوهش شامل دانش

نفري پایه دهم از مدارس شهر تهران است که به  24نمونه آماري شامل دو کالس  بوده است. 98-97
صورت تصادفی یک کالس به عنوان گروه آزمایش و کالس دیگر به عنوان گروه شاهد انتخاب شد. 

 آزمون روي دو گروه شاهد و آزمون و پس آزمایشی شامل پیش این بخش از پژوهش به صورت نیمه
آزمون و گیري متغیر پیشرفت تحصیلی از آزمون پیشرفت تحصیلی (پیشبراي اندازهآزمایش انجام شد. 

کتاب  2ساخته بر اساس محتواي فصل  نامه محقق پرسش استفاده شد. ساخته محققآزمون) پس
یه شد و امتیاز ته 20هاي چندگانه با  کارگیري هوش سؤال مبتنی بر به 16شناسی پایه دهم، شامل  زیست

نامه به  براي تأیید روایی، در اختیار اساتید متخصص قرار گرفت. پس از اعمال نظر آنها پرسش
گیري شد. در این  اندازه 79/0ریچاردسون  -نامه با روش کودر آموزان داده شد. پایایی این پرسش دانش

هر دو گروه  شناسی پایه دهم از پژوهش پیش از شروع تدریس محتواي فصل دوم در کتاب زیست
هاي مبتنی بر  در کالس مربوط به گروه آزمایش، با استفاده از روش آزمون گرفته شد.تدریس پیش

هاي چندگانه و در کالس مربوط به گروه شاهد، به روش سنتی انجام گرفت. پس از وارد کردن  هوش
  ، نتایج حاصله تجزیه و تحلیل شد.SPSS-22افزار نرمها در   نمرات آزمون

  
  سؤاالت پژوهش. 3
  . سؤاالت اصلی پژوهش3-1
  شناسی پایه دهم به یک نسبت است؟ هاي هوش در کتاب زیست . آیا میزان استفاده از مقوله1
هاي چندگانه در مقایسه با روش سخنرانی بر پیشرفت  . آیا استفاده از روش تدریس بر اساس هوش2

  آموزان تأثیرگذار است؟ تحصیلی دانش
  
  پژوهش . سؤاالت فرعی3-2
شناسی پایه دهم به یک نسبت  هاي کتاب زیست . آیا میزان کاربست هر یک از انواع هوش در فصل1

  است؟
هاي ارائه محتواي کتاب  هاي چندگانه در قالب هاي هوش . آیا میزان استفاده از هر یک از مؤلفه2

  شناسی پایه دهم به یک نسبت است؟ زیست
  شناسی پایه دهم به یک اندازه است؟ ي مختلف کتاب زیستها شده در فصل . آیا محتواي ارائه3
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 شناسی پایه دهم به یک اندازه است؟ هاي ارائه محتوا در کتاب زیست . آیا میزان کاربست قالب4

  شناسی پایه دهم به یک اندازه است؟ هاي مختلف کتاب زیست هاي محتوا در فصل . آیا میزان ارائه قالب5
  

  هاي پژوهش یافته. 4
  تحلیل محتوا .4-1
شناسی پایه دهم به  هاي هوش در کتاب زیست آیا میزان استفاده از مقوله :سؤال اصلی اول •

 یک نسبت است؟

 شده، پژوهش آورده شده است. با توجه به نتایج ارائه اصلیمربوط به فرضیه  x2 محاسبه 1در جدول 
 بنابراین با اطمیناناست.  8/1882عدد  )p ≤ 0.01( خطاپذیريدر سطح ، 6 با درجه آزادي  x2 مقدار

شناسی پایه  زیستکتاب هاي چندگانه در  هاي هوش لفهؤم استفاده ازتوان گفت که بین میزان  می 99/0
  .دهم تفاوت معنادار وجود دارد

  
  شناسی پایه دهم هاي چندگانه در زیست هاي هوش لفهؤم x2 محاسبه .1جدول 

 x2 معناداري
درجه 
 آزادي

 مانده باقی
تعداد مورد 

 انتظار

تعداد 
 مشاهده شده

 هاي هوش لفهؤم

 
 
 
 
 

01/0 

 
 
 
 
 

8/1882 

 
 
 
 
 

6 

 ریاضی- منطقی 466 5/185 5/280

 زبانی-کالمی 581 5/185 5/395

 فضایی-تصویري 183 5/185 - 5/2

 جنبشی-بدنی 43 5/185 - 5/142

 میان فردي 16 5/185 - 5/169

 درون فردي 8 5/185 - 5/177

 موسیقیایی 2 5/185 - 5/183

  کل 1299  

  



 پژوهی  آموزشترویجی -نامه علمی فصل     56

 1398 تابستان /هجدهم شماره / پنجم سال

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

36

45

14.25

3 1 0.6 0.15

هاي هوش مؤلفه
  

  
  شناسی هاي چندگانه در کتاب زیست هاي هوش . درصد فراوانی مؤلفه1نمودار

 
  

  سؤاالت فرعی پژوهش
ایه دهم به یک شناسی پ هاي کتاب زیست آیا میزان کاربست هر یک از انواع هوش در فصل -1

   نسبت است؟
 36با درجه آزادي   x2 مقدار  که مربوط به اولین فرضیه فرعی پژوهش است، ،2 توجه به نتایج جدول با

توان گفت که  می 99/0بنابراین، با اطمینان است.  52/68، برابر با عدد ) p ≤ 0.01(  در سطح خطاپذیري
شناسی پایه دهم  کتاب زیست يمحتوا ۀهاي ارائ هاي هوش در فصل لفهؤک از مبین میزان ارائه هری

  .تفاوت معنادار وجود دارد
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  هاي هاي هوش و فصل لفهؤماتریس تعامل میان م .2جدول
  شناسی پایه دهم کتاب زیست 

ش
هو

فصل  
  

منطقی
 -

ریاضی
  

کالمی
-

زبانی
  

فضایی
 -

تصویري
  

بدنی
-

جنبشی
دورن فردي  
میان فردي  
  

موسیق
یایی

  

کل
  

1  45  53  14  3  2  1  0  118  
2  87  112  37  3  3  2  0  244  
3  62  88  22  8  1  2  0  183  
4  95  107  24  9  1  6  2  244  
5  33  72  19  3  1  0  0  128  
6  84  90  44  11  0  5  0  234  
7  60  59  23  6  0  0  0  148  

  
 محتواي هارائهاي  قالب در چندگانههاي  هوشهاي  مؤلفه از یک هر از استفاده میزان آیا .2

  است؟ نسبت یک به شناسی پایه دهم زیست کتاب
 12با درجه آزادي   x2 که مربوط به دومین فرضیه فرعی پژوهش است، مقدار، 3با توجه به نتایج جدول 

توان گفت که بین  می 99/0بنابراین، با اطمینان است  72/725، عدد  )p ≤ 0.01(  در سطح خطاپذیري
شناسی پایه دهم تفاوت  کتاب زیست يهاي ارائه محتوا هاي هوش در قالب لفهؤمیزان ارائه هریک از م

  .معنادار وجود دارد
  

  هاي هوش و قالب ارائه محتوا  لفهؤماتریس تعامل میان م .3جدول 
  شناسی پایه دهم در کتاب زیست

ب 
ش ها/ قال

هو
محتوا

  

منطقی
 -

ریاضی
  

کالمی
-

زبانی
  

فضایی
 -

تصویري
  

بد
نی

-
جنبشی

درون فردي  
میان فردي  
موسیقیایی  
  

کل
  

  935  2  9  3  3  39  517  362  متن
  175  0  7  5  40  32  22  69  فعالیت
  189  0  0  0  0  112  42  35  شکل
  1299  2  16  8  43  183  581  466  کل
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  است؟ اندازه یک به شناسی پایه دهم زیست کتاب مختلفهاي  فصل در شده ارائه محتواي آیا .3
آورده شده است. با توجه به نتایج  پژوهشسومین فرضیه فرعی  مربوط به  x2  حاسبهم 4در جدول  

بنابراین، با است.  23/99 ، عدد)p ≤ 0.01(  در سطح خطا پذیري 6با درجه آزادي   x2 مقدار ،4جدول 
شناسی پایه دهم تفاوت  هاي کتاب زیست فصلمحتوا در  ۀتوان گفت که بین میزان ارائ می 99/0اطمینان 

  .معنادار وجود دارد
  

  
  شناسی پایه دهم هاي کتاب زیست ارائه محتوا در فصل x2محاسبه. 4جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  شناسی پایه دهم هاي مختلف کتاب زیست . فراوانی واحدهاي تحلیل در فصل2نمودار

  

  تعداد   فصل
  مشاهده شده

  تعداد
  معناداري  x2  درجه آزادي  مانده باقی  مورد انتظار 

1  118  5/185  5/67 -    
  
  
6  

  
  
  

23/99 

  

  
  
  

01/0  

2  244  5/185  5/58 -  
3  183  5/185  5/2 -  
4  244  5/185  5/58 -  
5  128  5/185  5/57 -  
6  234  5/185  5/48  
7  148  5/185  5/37 -  



  59      ... شناسی پایه دهم تحلیل محتواي کتاب زیست

 1398 تابستان /همهجد شماره / پنجم سال

  است؟ اندازه یک به شناسی پایه دهم زیست کتاب در محتوا ارائهاي ه قالب کاربست میزان آیا .4
پژوهش آورده شده است. با توجه به نتایج فرضیۀ فرعی  چهارمین مربوط به x2 محاسبه 5در جدول 

بنابراین، با ت. اس 880 ، عدد)p ≤ 0.01(  در سطح خطاپذیري 2با درجه آزادي   x2 مقدار ،5جدول 
شناسی پایه دهم  زیستکتاب هاي ارائه محتوا در  توان گفت که بین میزان کاربست قالب می 99/0اطمینان 

  .تفاوت معنادار وجود دارد
  

  شناسی پایه دهم قالب ارائه محتواي زیست x2محاسبه .5جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  

 یک به شناسی پایه دهم زیست کتاب مختلفهاي  فصل در محتواهاي  قالب ارائه میزان آیا .5
  است؟  اندازه

 12 آزادي درجه با x2 مقدار است، پژوهش فرعی فرضیه پنجمین به ربوطم که  6 جدول نتایج به توجه با
 بین که گفت توان می 99/0 اطمینان با بنابراین، است 71/40 عدد)، p ≤ 0.01(  خطاپذیري  سطح در

  .دارد وجود معنادار تفاوت دهم پایه زیست کتاب مختلفهاي  فصل در محتواهاي  قالب ارائه میزان
 

  شناسی پایه دهم هاي کتاب زیست هاي محتوا در فصل ماتریس تعامل میان قالب .6جدول 
  
  
  
  
  
  
  
 

  تعداد  قالب ارائه محتوا
  مشاهده شده 

  تعداد
 معناداري  x2 درجه آزادي  مانده باقی  مورد انتظار 

    505  433  938  متن
6  

  
880  

  
  - 258  433  175  فعالیت  01/0

  - 244  433  189  شکل

  فصل 1 2 3 4 5 6 7 کل
  قالب محتوا

 متن 95 176 126 170 103 160 105 938

 فعالیت 13 21 26 41 6 51 17 175

 شکل 10 47 31 33 19 23 26 189

 کل 118 244 183 244 128 234 148 1299
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شناسی پایه دهم، میزان استفاده  تایج حاصل از جداول مربوط به تحلیل محتواي کتاب زیستبا توجه ن
هاي چندگانه در یادگیري  هاي چندگانه به یک اندازه نبوده است. به دلیل اهمیت هوش از انواع هوش

این  شناسی حائز اهمیت هستند انتخاب شدند و تأثیر هایی که در زیست آموزان، سه نوع از هوش دانش
  آموزان مورد بررسی قرار گرفت. ها بر پیشرفت تحصیلی دانش هوش

هاي چندگانه، تعریف انواع  برده به روش تدریس بر اساس هوش براي تدریس محتواي فصل نام
ها و چگونگی اجراي آنها به معلم توضیح داده شد و در این پژوهش، روش تدریس بر اساس  هوش
شناسی  فردي با توجه به اهمیتشان در درس زیست ضایی و میانف- ریاضی، دیداري-هاي منطقی هوش

هاي آموزشی،  فضایی از ترسیم تصاویر، استفاده از موالژ و فیلم- استفاده شد. در رابطه با هوش دیداري
هاي مفهومی براي یادگیري و  ها با دلیل، پرسشفرایند ریاضی از چگونگی انجام-براي هوش منطقی

آموزان و ارائه مطالب به صورت گروهی  فردي از گروه بندي دانش اي هوش میانارتباط بین مطالب و بر
  ها استفاده شد.  و همکاري بین گروه

  

  هاي هوش کارگیري مؤلفه . نتایج تدریس بر اساس به4-2
شاهد (آموزش  و آزمایش (آموزش با آزمایش) گروه نمرات میزان پژوهش، هاي فرضیه بررسی از پیش

  .است بررسی شده 7جدول  در با سخنرانی)
  

  آزمون در دو گروه . میانگین نمرات پیش7جدول 
  انحراف معیار N  میانگین  شیوه تدریس  

  آزمون پیش
  66/0  24  71/3  آموزش با روش سخنرانی

  60/0  24  61/3  هاي چندگانه آموزش با روش هوش

  آزمون پس
  41/0  24  47/7  آموزش با روش سخنرانی

  45/0  24  85/10  چندگانه هاي آموزش با روش هوش
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  آزمون آزمون و پس . میانگین نمرات پیش3نمودار 

  
هاي چندگانه بر پیشرفت  سؤال اصلی دوم: آیا استفاده از روش تدریس بر مبناي هوش •

  آموزان در مقایسه با روش سخنرانی تاثیرگذار است؟ تحصیلی دانش
ؤال اصلی پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. از مفروضیات مهم در براي پاسخ به دومین س

 آزمون) تحلیل کواریانس، همگنی شیب رگرسیون تعامل بین شرایط آزمایش و متغیر کوریت (پیش
  آمده است. 8باشد که نتایج بررسی تعامل بین نوع آموزش و متغیر کوریت در جدول  می
  

 آزمون) آموزش بر متغیر کوریت (پیش.  نتایج اثرات نوع 9جدول 

  میانگین  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغییرات
  F Sig  مجموع مجذورات 

  005/0  1 005/0  آزمون تعامل نوع آموزش و پیش
049/0 

  
825/0  

  107/0  44  72/4  خطا

  
درصد  95در سطح  825/0که با سطح معناداري  049/0برابر است با  F، مقدار 9بر اساس جدول 

شود؛ بنابراین اثر تعاملی  اطمینان از لحاظ آماري معنادار نیست و فرض همگنی شیب رگرسیون تأیید می
  بین نوع آموزش و متغیر کوریت وجود ندارد. 
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ها است که با آزمون لوین  هاي مهم در تحلیل کوواریانس، همگنی خطاي واریانس فرض از پیش
  آمده است. 10ن در جدول گیرد. نتایج آ مورد بررسی قرار می

  
  هاي خطا .  نتایج آزمون لوین جهت بررسی فرض برابري واریانس10جدول

Sig d.f2  d.f1  F  

581/0  46  1  309./  
  

درصد  95در سطح  581/0که با سطح معناداري  309/0برابر است با  F، مقدار 10طبق جدول 
  گیرد. هاي خطا مورد تأیید قرار می اریانسباشد و فرض برابري و اطمینان از لحاظ آماري معنادار نمی

گیرد  گروهی مورد توجه قرار  می جهت بررسی نوع آموزش بر متغیر وابسته، نتایج آزمون اثرات بین
  شود. مشاهده می 11که نتایج آن در جدول 

  
  . نتایج اثرات نوع آموزش بر متغیر وابسته (یادگیري مبحث گوارش)11جدول 

  

  
درصد 99است که در سطح  5/1237شده برابر با  محاسبه F، مقدار 11با توجه به نتایج جدول 

آزمون)  که بیانگر تفاوت اثر نوع آموزش بر متغیر وابسته (پساطمینان از لحاظ آماري معنادار است 
درصد نوع آموزش بر متغیر وابسته  96تقریباً  دهد نشان می ) است که967/0باشد و مجذورات ایتا ( می

  تأثیر گذاشته است.
  
  
  

مجموع   منابع تغییرات
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
مجموع 

  مجذورات
F 

سطح 
  مجذور ایتا  معناداري

  64/139  1  64/139  نوع آموزش
65/1327  0001/0  967/0  

  105/0  45  73/4  خطا
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  . بحث و نتیجه گیري5
 بر مبتنی تدریس روش یرتأث شناسی پایه دهم و بررسی هدف ار این پژوهش تحلیل محتواي کتاب زیست

کتاب،  هاي مختلف در فصلشده  باشد. در ضمن، بررسی میزان محتواي ارائه چندگانه میهاي  هوش
براي اطمینان از حصول نتایج  ها نیز انجام شد. هاي محتوا در فصل میزان ارائه قالب وهاي ارائه محتوا  قالب

 94خاب شدند و تحلیل مجدد آنها با موفقیت به دست آمده بعضی از صفحات کتاب به طور تصادفی انت
  شده است. درصد، تأییدي بر دقت پژوهش انجام

هاي چندگانه نشان داد که در این  شناسی پایه دهم بر اساس نظریه هوش نتایج تحلیل کتاب زیست
صد در 7/44زبانی با -هاي چندگانه توجه نشده است و در این میان هوش کالمی کتاب به تمام ابعاد هوش

بر روي کتاب  1390بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است که با نتایج پژوهش قاضی در سال 
بر روي کتاب  2010همخوانی دارد. نتایج رزمجو و همکاران در سال ، علوم تجربی سوم و چهارم ابتدایی

   ت.زبانی اس-هوش کالمی تمرکز کتاب بیشتر بردهد که  تاپ ناچ نیز نشان می
ریاضی پرداخته -درصد از محتواي کتاب به هوش منطقی 8/35 پژوهش همچنین نشان داد که نتایج

شود فراگیران در  م) معتقد است که این هوش در محتواي علوم تجربی باعث می1998( است. هانتر
ریاضی مشروط -و این میزان پرداختن به هوش منطقی تفکر دقیق و حل مسائل تقویت شوند ،سازي فرضیه

هاي آموزشی مناسب نیز  آموزانِ تحت آموزش از این نوع هوش برخوردار باشند و روش ین که دانشبر ا
  . تواند قابل قبول باشد به کار گرفته شود، می

در کتاب درسی به یک اندازه به  هاي چندگانه هاي هوش لفهؤدهد که م هاي پژوهش نشان می یافته
زبانی توجه شده و در عوض به هوش -هوش کالمی هاي کتاب به کار نرفته است. در بیشتر قسمت

شود تا  هاي هوش باعث می فردي کمتر پرداخته شده است. این پراکنش نامناسب مؤلفه موسیقیایی یا درون
زبانی کمتري برخوردارند در فهم مطالب کتاب با مشکل روبرو -آموزانی که از هوش کالمی دانش

شناسی پایه دهم به دست آمد، نشان داد که  کتاب زیستشوند. نتیجه دیگري که از تحلیل محتواي 
تصاویر) به یک اندازه به کار گرفته نشده است  و هاي ارائه محتوا (متن، فعالیت در قالبهاي هوش  مؤلفه

ریاضی تدوین شده است. -زبانی و هوش منطقی -و بیشتر مطالب در قالب متن و بر اساس هوش کالمی
هاي خود در  آموزان قادر به استفاده از همۀ توانایی شود تا دانش ی باعث میاین نوع تدوین در کتاب درس

  هاي مختلف کتاب نباشند. جهت یاگیري محتوا در قسمت
به یک نسبت به کار نرفته است که این امر نیز هاي مختلف کتاب درسی  هاي هوش در فصل لفهؤم

مند هستند قادر به درك یک  ر زیاد بهرهاقدآموزانی که از بعضی از انواع هوش به م شود دانش موجب می
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از فصول کتاب بر  یاما در مقابل بعض ؛فصل از کتاب باشند که با توجه به هوش آنها تدوین شده است
  خواهند خورد.برآموزان در درك آنها به مشکل  اساس هوش آنها طراحی نشده و دانش

و  دومدر فصل  نیست.به یک اندازه شناسی پایه دهم در فصول مختلف  محتواي کتاب زیستارائۀ 
یعنی کتاب بر روي موضوع خاصی متمرکز شده و به آن بیشتر  ؛وجود دارد محتوا بیشترین مقدار چهارم

  صورتی که پراکندگی محتوا باید در تمام کتاب یکسان و به یک اندازه باشد. توجه کرده است. در
هاي ارائۀ محتوا به یک  میزان کاربست قالبتوان نتیجه گرفت که  چنین می 5هاي جدول  از یافته

هاي  محتوا به شکل ئۀهاي ارا استفاده از قالب اندازه نیست و بیشتر محتوا در قالب متن ارائه شده است.
تعداد  ،لفه هوش استفاده شودؤشود. اگر در قالب مد نظر از چندین م گوناگون باعث یادگیري بهتر می

هاي چندگانه منجر به افزایش  کارگیري هوش به .تفاده خواهند کردآموزان از آن اس زیادي از دانش
موانعی که در  رشود تا ب شود. از طرف دیگر باعث می آموزان می تحصیلی در دانش ةیادگیري و انگیز

 غلبه کرد. ،آموز مانند تعداد زیاد دانش ،کالس درس وجود دارد

هاي هوش به یک اندازه است. اما  ه از مقولهطور که از نتایج تحلیل مشخص است میزان استفاد همان
هاي چندگانه  آموزان، لزوم استفاده از هوش هاي فردي دانش هاي چندگانه و تفاوت به دلیل اهمیت هوش

ها نشان داد استفاده از تدریس مبتنی  شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده در تدریس چندین برابر می
شناسی پایه دهم در مقایسه با تدریس به روش  ه با فصل دوم کتاب زیستهاي چندگانه در رابط بر هوش

 967/0آموزان تأثیر مثبت داشته و با توجه به مقدار مجذورات ایتا که برابر با  سخنرانی بر روي دانش
شناسی پایه  گذاري روش تدریس (متغیر مستقل) بر یادگیري فصل دوم کتاب زیست است، میزان تأثیر

کاررفته در این  درصد است. همچنین با مقایسه نتایج دو روش تدریس به 96وابسته) برابر دهم (متغیر 
هاي چندگانه نمره  آموزان تحت تدریس مبتنی بر هوش توان به این نتیجه رسید که دانش پژوهش، می

نژاد و  اند. در پژوهش حاجی حسین باالتري نسبت به گروه تحت تدریس به روش سخنرانی کسب کرده
هاي سنتی بر عملکرد  ثیر روش تدریس مبتنی بر نظریه گاردنر و روشأمقایسه ت«زاده با عنوان  الغیب

داري  بین عملکرد دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنیبه این نتیجه رسیدند که » آموزان ریاضی دانش
پیشرفت  وجود دارد و عملکرد گروهی که بر اساس نظریه گاردنر آموزش دیده بودند در آزمون

  هاي پژوهشگرانی چون یافته باشد. که با نتایج این پژوهش همسو می تحصیلی و سطوح شناختی بهتر بود
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  طریق از آموزان دانش خواندن توانایی بهبود«) در تحقیقی با عنوان 2009( 2و اوکه بوالکی 1اوالبی 
 تقویت«) در تحقیق بر روي 2006( 5و تاکایا 4، گانیسو3، اوزدمیر»چندگانه هوش و مطالعههاي  گروه

آموزان ابتدایی با عنوان  ) در پژوهش بر روي دانش2007( 6، جانسون»چندگانه هوش طریق از یادگیري
) در پژوهش بر روي 1385، فنا خسرو (»ابتدایی دانشجویان عملکرد بر چندگانه هوش تأثیر«تحقیق 

، »میزان یادگیري بر سخنرانی روش به آموزش و چندگانههاي  هوش بر مبتنی آموزش تأثیر مقایسه«
 هاي هوش نظریه تأثیر«آموزان پایه پنجم با عنوان  ) در پژوهش بر روي دانش1998( 7کسکانونالی

) در پژوهش بر 2008( 10و دورهام 9، بورتن8، و داگاالس»پنجم آموزان دانش ریاضی پیشرفت بر چندگانه
هاي چندگانه بر روي پیشرفت  روش تدریس هوشتأثیر «روي دانشجویان ریاضی انگلیس، با عنوان 

هاي تدریس مبتنی بر  حاکی از آن بود که روش» تحصیلی دانشجویان سطح اول ریاضی در انگلیس
ه با نتایج پژوهش شود ک هاي چندگانه موجب بهبود پیشرفت تحصیلی و بهبود امر یادگیري می هوش

  هاي چندگانه در یک راستا است.  حاضر در رابطه با میزان اثر بخشی تدریس مبتنی بر هوش
  
  منابع

 .تهران تخصصی رسانه .ایران وتربیت تعلیم درنظام موجودهاي  خالق ).1384علی اصغر .( احمدي،

 انتشارات :تهران صفري. هشیدم ترجمه. درس هاي در کالس چندگانه هاي هوش). 1384آرمسترانگ توماس .(
  .مدرسه

ثیر روش تدریس مبتنی بر نظریه گاردنر و أمقایسه ت«). 1383زاده. ( نژاد، غالمرضا و سوسن بالغی حاجی حسین
، 20- 19، پیاپی 2-1. شپژوهش در مسائل تعلیم و تربیت ».آموزان هاي سنتی بر عملکرد ریاضی دانش روش

  .26-1ص 
تحلیل محتواي کتب آموزش زبان انگلیسی منتخب دانشگاهی از نظر میزان «). 1392( .يرضوانی، رضا و طیبه امیر

  .200-189ص . 16شماره  . 4دوره . رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. »هاي چندگانه توجه به هوش

                                                             
1. Owolabi 
2. Okebukola 
3. Özdemir 
4. Güneysu 
5. Tekkaya 
6. Johnson 
7. Coskungonullu 
8. Douglas 
9. Burton 
10. Durham 
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بیت تعلیم و تر .»بررسی کاربرد تصویر در آموزش ویژه«) . 1392( .زارعی زوارکی، اسماعیل و فاطمه جعفرخانی
  .28ص  7شماره  .120پیاپی  .استثنایی

 بر سخنرانی روش به آموزش و چندگانههاي  هوش بر مبتنی آموزش تأثیر مقایسه). 1385محبوبه. ( خسرو، فنا

 دبیرستان اول پایه دختر آموزان دانش ریاضی درس در تحصیلی پیشرفت انگیزش و یادداري میزان یادگیري،

 .طباطبایی عالمه هدانشگا ارشد. کارشناسی نامۀ پایان .1385-86 یلیتحص سال .تهران یک شهر منطقۀ

. 3. شماره 29. دوره شناسی رشد آموزش زیست .»هاي ساده براي یادگیري آزمایش«). 1395( .ابراهیم قرنجیک،
  . 65ص 

 .1شماره  .30دوره  .شناسی موزش زیستد آرش .»شناسی هاي آموزش زیست چالش«). 1395( .کارگري، محمد
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the application of intelligence 
components in the content of the tenth biology textbook and the effectiveness of 
teaching based on it. In the content analysis section, all the content of the book, 
including text, form, and activity, has been marked and reviewed in certain 
categories. The quasi-experimental method was used to assess the effectiveness 
of teaching based on the types of intelligence in academic achievement. The 
statistical population included all 10th grade students in Tehran and the 
statistical sample included 2 classes with 24students. The instrument for 
measuring academic achievement was the researcher-made test ( 16 questions) 
with the formal validity of the questions which was approved by the professors 
of the field of biology. The research was done as a pretest-posttest with two 
groups of control and experiment. The results of the content analysis show that 
the book focuses more on verbal-linguistic intelligence and, at a later stage, on 
logical-mathematical intelligence. Also, the use of intelligence in content 
formats and their use in the chapters of the book is not the same. Teaching 
results based on multiple-intelligences show that the experimental group got 
higher scores compared with the control group, which indicates the 
effectiveness of experimental intervention. 

Keywords: Biology؛ Gardner Multiple Intelligences؛ Content analysis؛ 
Learning. 
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