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 چكيده 

ثير آموزش محيط زيست بر أحاضر با هدف بررسي ت پژوهش

هاي چندگانه گاردنر در ايجاد نگرش و  اساس نظريه هوش

با   آموزان در مقايسه فهمي دانش عالقمندي و اصالح كج

ي تحقيق از نوع شبه  شيوه. تدريس سنتي انجام گرفت الگوي

نتايج . باشد آزمايشي به روش طرح چهارگروهي سولومون مي

ي تدريس بر اساس  دهد كه شيوه نهايي پژوهش نشان مي

هاي چندگانه گاردنر در ايجاد نگرش و  نظريه هوش

آموزان درباره محيط زيست همچنين در  عالقمندي دانش

ي تدريس سنتي برتري ا نسبت به شيوهه فهمي اصالح كج

از اين روي با توجه به اينكه آموزش در رويكرد سنتي، . دارد

تنها با هدف انتقال دانش به يادگيرندگان، با روش سخنراني و 

رياضي انجام -كالمي و منطقي-اغلب بر مبناي هوش زباني

هاي چندگانه، بستري را  شود و از سوي ديگر نظريه هوش مي

هاي فردي، يادگيري از طريق  كند تا بر اساس تفاوت يمهيا م

ترين ابزارهاي شناخت هريك از فراگيران صورت  اصلي

پذيرد و بر اساس نتايج اين پژوهش، استفاده از اين روش 

تدريس در آموزش مفاهيم محيط زيست و تجديد نظر در 

درسي آموزش محيط زيست، الزم و ضروري به نظر   برنامه

    .رسد مي
هاي  آموزش محيط زيست، نظريه هوش: گانليد واژك

 فهمي چندگانه، آموزش سنتي، نگرش، كج
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Abstract  
This study examines the impact of environmental 
education, based on the theory of MI, in order to reform 
traditional teaching model. Research findings reveals 
that MI theory is much preferable, comparing to 
traditional method, in correcting the misconceptions 
about  environmental education and making children 
interest in this regard .Traditional approach to education , 
with the aim of transferring knowledge to students ,is 
done through speech, that is, often based on verbal 
communications and logical mathematical intelligence. 
This approach is not able to attract children attention to 
environment and does not result in learning the proper 
concepts. On the other hand, MI Theory provide a 
ground for learning, that is based on individual 
differences, through the basic cognitive tools and results 
in developing appropriate interests and attitudes towards 
environment. Based on the results of this study, using 
this new method in teaching environmental concepts and 
revising the environmental instruction curriculum is both 
imperative and necessary.  
 
Keywords: environmental education, multiple 
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  مقدمه 
 زيادي مبذول توجه زيست محيط آموزش امر به جهاني پهنه در

 هاي اطراف كنفرانس از كه هايي توصيه در حتي .است شده

 (IUCN)١آن  و منابع طبيعت از حفاظت براي جهاني اتحاديه

 محيط به مربوط مسائل  تعليم فوريت و سودمندي است، شده

 . است گشته نشان تحصيلي خاطر سطوح كليه در يستز

 آموزش المللي، بين يك سازمان عنوان به همواره نيز يونسكو

 در .است گنجانده خود هاي رئوس فعاليت در را زيست محيط

 براي علمي اصول درباره المللي كنفرانسي بين 1968 سال

 برنامه. شد برگزار طبيعي منابع از و حفاظت صحيح استفاده

MAB)2 انسان و كره مسكون المللي بين  1970 سال در كه (

 هاي برنامه در شد، گذاشته اجرا به 1971 سال در و تصويب

 و صحيح استفاده آموزشي و فني علمي، هاي به جنبه توجه خود

 Dibaee( دادقرار  را مورد تأكيد آن منابع و طبيعت حفاظت از

and Lahijanian, 2010.(   
 دهنده بينش ن نشا اساسي قانون در موجود ولاص نيز ايران در

 در. زيست است محيط حفظ اهميت در گذاران سياست عميق

 به آن تلقي زيست و محيط حفظ لزوم به اساسي قانون 50 اصل

 هاي فعاليت و كليه است شده پرداخته عمومي وظيفه عنوان

 همراه زيست آلودگي محيط يا تخريب با كه غيره و اقتصادي

  .است شده اعالم منوعم هستند

 بايستي ملي توسعه برنامه راهبردي اولويت اصل، براساس اين 

و  حفاظت و عمومي وسيع مشاركت و آموزش بر اساس

منابع،  بر نظارت پژوهش، طريق از پيرامون محيط بازسازي

 و بهسازي حفاظت قانون در .باشد قانون اجراي و گذاري قانون

 منظور آموزشي به هاي برنامه اجراي لزوم به نيز زيست محيط

 پرداخته زيست بهسازي محيط و حفظ عمومي فرهنگ ارتقاء

  .است شده

 اجراي تنظيم به ملزم زيست حفاظت از محيط سازمان همچنين

 با همكاري عمومي، افكار تنوير به منظور آموزشي هاي برنامه

 در محيطي زيست درسي هاي برنامه در گنجاندن مربوطه مراجع

 زيست محيط هاي آموزش برنامه اجراي و تهيه ها و ورهد تمامي

                                                           

1. International Union for Conservation of Nature 
2. Man and the Biosphere 

خصوصي  و دولتي مؤسسات و ها سازمان كاركنان براي آموزش

 .است شده

 به معلومات بخشيدن آگاهي زيست، محيط آموزش از هدف

 هاي شخص ارزش كه طوري به است فرد هر محيطي زيست

 و فكر با و بوده آن كوشا از حراست در و كرده درك را محيط

 با واقع در .بپردازد آن از به حمايت زيستي فرآيندهاي در تعمق

 امروزي، جوامع در زيست محيط اهميت روزافزون به توجه

در  ناپذير جدايي و يكپارچه بخش يك زيست آموزش محيط

 ;Manzanal et al., 1999( است كشور هر جوانان زندگي

Schlesinger, 2004.(  
 ها براي راه ترين مناسب زا يكي پرورش و آموزش امروزه

. است و سياسي فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، توسعه به رسيدن

 از حفاظت براي خود بايد، هاي طرح در آموزشي نهادهاي

 وارد بنابراين .كنند مهم توجه امر اين به انساني، زيست محيط

 مقاطع درسي ستون در زيست با محيط مرتبط مفاهيم كردن

 ابتدا همان از آموزان دانش كه شود مي تحصيلي باعث مختلف

 نه زيست را محيط از حفاظت شخصيت، زمان تكوين در و

 و مسئوليت وظيفه يك به عنوان بلكه درس يك به عنوان فقط

 تا بينند مي آموزش مدارس در آموزان دانش .كنند تلقي انساني

 خود روزمره زندگي در را آنها و فراگيرند را ها و ارزش ها دانش

 و مهم بسيار ريزان درسي برنامه نقش جا اين در كه برند اربه ك

  . است اساسي

در اين حال تحقيقات نيز نشان داده است كه دانش ابتدايي 

آموزان، اطالعات قبلي و محيط ممكن است تفسير  دانش

مشاهدات و مفاهيم مورد نظر براي يادگيري را تحت تاثير 

هايي  فهمي است با كج آموزان ممكن بنابراين دانش. قراردهند

فهمي به  كج. نسبت به موضوع تدريس به كالس بيايند

تصورات قبلي و افكار و باورهاي غيرعلمي، مفاهيم درهم يا 

دهد  كند و حالتي را نشان مي تعبيرهاي مفهومي اشاره مي سوء

. آموزان با مفاهيم علمي كامالً مغاير است كه در آن عقايد دانش

 هاي مختلف تدريس در تفاده از روشهاي درسي و اس كتاب

ي مفاهيم جديد تكيه داشته باشند قادر  كه تنها به ارائه صورتي 

 ).Wadsworth, 1971(ها نيستند  فهمي كردن كج به برطرف

هاي درست  هاي مختلف و دريافت پاسخ الي سؤ ارائه

٢ 
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ي معنادار بودن يادگيري نيست و ممكن است  دهنده نشان

هاي  ها و روش راه. ان پابرجا بماندفهمي همچن مشكل كج

ها وجود دارد مانند يادگيري  فهمي بردن كج بين متفاوتي براي از

وجود دارد كه ... درحد تسلط، روش حل مسئله، كاوشگري و

هاي چندگانه استفاده  ما در اينجا از رويكرد نظريه هوش

  .كنيم مي

آموزان به صورت يك گروه  هاي مرسوم با دانش در كالس

آموزان  تمرينات مشابهي به همه دانش ،دوش شابه برخورد ميم

جواب مشابهي توليد  ،در زمان يكسان رود ميداده و انتظار 

طي يك زمان محدود و  رود آموزان انتظار مي از دانش. شود

و اكثر  ،ئه شده به وسيله معلم را فرا گيرندادانش ار ،يكسان

رياضي ارائه  -نطقيدانش رسمي با استفاده از زبان و تحليل م

هاي مكرر  هاي محدود و آزمون ي روش و به وسيله ،دوش مي

بهترين نمره به  ،كه به موجب آن د،ريگ مي مورد ارزيابي قرار

شد كه باالترين توانايي را براي  آموزي اختصاص داده مي دانش

 ).Azarfar, 2008( محفوظات داشت

تشار كتابي با ، با ان1983گاردنر، براي نخستين بار در سال 

با  3»هاي چندگانه نظريه هوش: هاي ذهن چهارچوب«عنوان 

تعريفي از هوش، مبني بر آنكه هوش، توانايي خلق محصول 

موثر، يا خدمت با ارزش در يك فرهنگ است، با به چالش 

كشيدن تلّقي مرسوم از هوش، هشت گونة مختلف هوش را 

-كالمي« هوش: اين مقوالت عبارتند از. بندي كرد مقوله

، 6»مكاني - بصري«، هوش 5»رياضي-منطقي«،هوش 4»زباني

، هوش 8»موسيقيايي«، هوش 7»جسماني- حركتي«هوش 

  .11»گرا طبيعت«و هوش  10،»فردي درون«، هوش 9»فردي ميان«

نظريه گاردنر الزاماً به هشت هوش يا هشت توانايي 

او معتقد است كه احتماالً بيش از هشت . شود محدود نمي

و 12»معنوي«د دارد و در يكي از آثار خود، هوش هوش وجو

                                                           

3. Frames of Mind: The Theory of Multiple intelligences (MI) 
4 .Verbal-Linguistic Intelligence 
5 .Logical-Mathematical Intelligence 
6 .Visual-Spatial Intelligence 
7. Bodily-kinesthetic Intelligence 
8 .Musical Intelligence 
9 .Interpersonal Intelligence 
10. Intrapersonal Intelligence 
11. Naturalistic Intelligence 
12. Spiritual intelligence 

. را نيز مطرح كرده است 13»)هستي گرايانه(وجودي «هوش 

هاي  توانايي"ها اذعان به وجود  منظور او از طرح اين هوش

هاي بزرگ مربوط به معناي زندگي  ي پرسش انديشيدن درباره

  ).Seif, 2011( "است

  هاي چندگانه در افراد توصيف هوش
اين نوع هوش يعني توانايي استفاده : زباني-ميهوش كال •

   .از كلمات و زبان

اي دارند و  هاي شنيداري تكامل يافته مهارت ،ها اين يادگيرنده

ها به جاي تصاوير، با  آن. اي هستند سخنوران برجسته معموالً

هاي آنها شامل موارد زير  مهارتبرخي . كنند كلمات فكر مي

گويي، توضيح دادن،  دن، قصهگوش دادن، حرف ز: شود مي

ها، يادآوري  تدريس، استفاده از طنز، درك قالب و معني كلمه

اطالعات، قانع كردن ديگران به پذيرفتن نقطه نظر آنها، تحليل 

   .كاربرد زبان

يعني توانايي استفاده از استدالل، : رياضي- هوش منطقي •

 .منطق و اعداد

فاده از الگوهاي ها به صورت مفهومي با است اين يادگيرنده

بين اطالعات  ،كنند و از اين طريق عددي و منطقي فكر مي

ها همواره در مورد دنياي  آن. كنند مختلف رابطه برقرار مي

پرسند و دوست  ال هاي زيادي ميؤاطرافشان كنجكاوند، س

هاي آنها شامل اين موارد  مهارتبرخي . دارند آزمايش كنند

بندي اطالعات،  بندي و طبقه له حل كردن، تقسيمأمس: شود مي

شان با يكديگر، به  كار كردن با مفاهيم انتزاعي براي درك رابطه

ها براي پيشرفت، انجام  طوالني از استدالل ي كاربردن زنجيره

هاي كنترل شده، سوال وكنجكاوي در پديده هاي  آزمايش

طبيعي، انجام محاسبات پيچيده رياضي، كار كردن با شكل هاي 

   .هندسي

توانايي درك درست جهان به : مكاني -وش بصريه •

  .بصري و ايجاد تغيير در اين ادراك -صورت مكاني

هاي داراي اين نوع هوش، گرايش دارند كه با  يادگيرنده

نياز دارند  دست آوردن اطالعات، تصاوير فكر كنند و براي به

                                                           

13 .Existential intelligence 

٣ 
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ها از نگاه كردن به  آن. يك تصوير ذهني واضح ايجاد كنند

برخي . آيد فيلم خوششان مي و نمودارها، تصاوير ها، نقشه

ساختن پازل، خواندن، : هاي آنها شامل موارد زير است مهارت

شناسي خوب،  نوشتن، درك نمودارها و شكل ها، حس جهت

 هاي تصويري ها و تمثيل طراحي، نقاشي، ساختن استعاره

دستكاري كردن تصاوير،  ،)از طريق هنرهاي تجسمي احتماالً(

ن، تعمير كردن و طراحي وسايل عملي، تفسير تصاوير ساخت

  . ديداري

كارگيري بدن براي  مهارت در به: جسماني - هوش حركتي •

ها  كارگيري دست بيان افكار و احساسات و سهولت در به

   .براي ايجاد يا تغيير در اشياء

خودشان را از طريق حركت بيان مطالب ها  اين يادگيرنده

بي از حس تعادل و هماهنگي دست و آنها درك خو. كنند مي

: شود هاي آنها شامل اين موارد مي مهارتبرخي . چشم دارند

هماهنگي بدني، ورزش، استفاده از زبان بدن، صنايع دستي، 

هايشان براي  هنرپيشگي، تقليد حركات، استفاده از دست

   .ساختن يا خلق كردن، ابراز احساسات از طريق بدن

ع هوش يعني توانايي توليد و اين نو: هوش موسيقيايي •

   .درك موسيقي

با استفاده از صداها،  بوده و متمايل به موسيقي ها اين يادگيرنده

چه با  ،آنها بالفاصله. كنند ها و الگوهاي موسيقي فكر مي ريتم

. دهند العمل نشان مي تعريف و چه با انتقاد، به موسيقي عكس

مانند (ي محيطي ها بسيار به صداها خيلي از اين يادگيرنده

) صداي زنگ، صداي جيرجيرك و چكه كردن شيرهاي آب

هاي آنها شامل موارد زير  مهارتبرخي . حساس هستند

آواز خواندن، سوت زدن، نواختن آالت موسيقي، : شود مي

، آهنگ سازي، به ياد آوردن تشخيص الگوهاي آهنگين

   .ها، درك ساختار و ريتم موسيقي ملودي

وانايي درك، ارتباط، فهم و تمايز ت: هوش ميان فردي •

  . ها و احساسات ديگران حاالت روحي، مقاصد، انگيزه

هاي  كنند چيزها را از نقطه نظر آدم ها سعي مي اين يادگيرنده

انديشند و احساس  ها چگونه مي ديگر ببينند تا بفهمند آن

اي در درك احساسات،  العاده توانايي خارق آنها معموالً. كنند مي

هاي خيلي خوبي  آنها سازمان دهنده. ها دارند د و انگيزهمقاص

ها  آن. شوند ها به دخالت متوسل مي بعضي وقت هستند، هرچند

كنند كه در گروه آرامش را برقرار كنند و  سعي مي معموالً

مانند ( هاي كالمي هم از مهارت ،ها آن. همكاري را تشويق كنند

نند تماس چشمي، ما( هاي غيركالمي و هم مهارت) حرف زدن

هاي ارتباطي با ديگران  كنند تا كانال استفاده مي) زبان بدن

: شود هاي آنها شامل موارد زير مي مهارتبرخي . برقرار كنند

، گوش )نقطه نظر دوگانه( ديدن مسائل از نقطه نظر ديگران

كردن، همدلي، درك خلق و احساسات ديگران، مشورت، 

هاي  ها و نيت خو، انگيزه همكاري با گروه، توجه به خلق و

چه غير كالمي، و  ، رابطه برقرار كردن چه از طريق كالميافراد

ها، برقراري روابط  اعتماد سازي، حل و فصل آرام درگيري

   .افرادمثبت با ديگر 

توانايي درك خود و آگاه بودن از : هوش درون فردي •

  .و توانايي عملكرد مناسب بر اساس آن حالت دروني خود

كنند احساسات دروني، روياها، روابط  ها سعي مي يادگيرندهاين 

برخي . ت خود را درك كنندبا ديگران و نقاط ضعف و قو

تشخيص نقاط : شود ها شامل موارد زير مي هاي آن مهارت

ضعف و قوت خود، درك و بررسي خود، آگاهي از احساسات 

خود ارزيابي الگوهاي فكري خود، با دروني، تمايالت و روياها،

  .استدالل و فكر كردن، درك نقش خود در روابط با ديگران

هاي مختلف  مهارت در شناخت گونه: گرا هوش طبيعت •

هاي طبيعي  گياهان و جانوران و محيط فردي اعم از پديده

   .و يا اشكال غير زنده

انديشند و  از طريق طبيعت و اشكال طبيعي ميها  اين يادگيرنده

يوانات اهلي و جستجو در طبيعت به باغباني و بازي با ح

: شود هاي آنها شامل موارد زير مي مهارتبرخي . عالقمندند

هاي مشابه و  تشخيص اعضاي يك گونه، شناسايي ديگر گونه

هاي مختلف  درك روابط معمولي يا غير معمولي ميان گونه

)Armstrong, 2009.(  

۴ 
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 چندگانه هاي هوش بر تنيمب درس طرح در مطروحه سؤاالت: 1جدول 

) نادربه جز برخي موارد (اين نظريه مدعي است كه تمام افراد 

هر چند . مندند هايي در هريك از مقوالت هوشي بهره از قابليت

اي خاص ظهور و بروز  ها براي هر يك از افراد به گونه آن

ها و  همچنين به رغم آنكه ممكن است برخي، نقص. يابد مي

مشكالتشان را ذاتي تصور كنند، اما گاردنر معتقد است چنانچه 

افي برخوردار باشد قادر فرد از آموزش، تشويق و استغناي ك

ي هوش خود را  خواهد بود تا حد زيادي تمامي هشت مقوله

از سوي ديگر گاردنر جز . تا حد بااليي از عملكرد توسعه دهد

ي هوشي به تنهايي  در مواردي نادر، معتقد است هيچ نوع مقوله

يابد و هر يك از آنها همواره بر يكديگر تأثير  موجوديت نمي

الً كودكي كه مشغول بازي با توپ است، براي مث. گذارند مي

براي دويدن، (شوت زدن نيازمند هوش حركتي جسماني 

براي تعيين جهت و (، هوش مكاني )گرفتن و زدن توپ

براي (فردي و هوش زباني و ميان) بيني محل افتادن توپ پيش

 MI14در نظريه . است) هاي جريان بازي موفقيت در درگيري

هاي اصلي و  ويژگي  اً جهت بررسيهاي هوشي صرف مقوله

و باالخره اين . شوند طور مستقل فرض مي مندي از آنها به بهره

كند كه با آنها افراد  هايي تأكيد مي نظريه بر تنوع فراواني روش

ها نشان  ي هوش توانند استعدادهاي خود را درون محدوده مي

ه ي براي اينكه فردي در زمين دهند و هيچ ويژگي استاندارد

مثالً فردي ممكن . خاصي هوشمند تلقي شود، وجود ندارد

است قادر به خواندن نباشد، اما از هوش زباني بااليي 

هاي خاص بگويد يا واژگان  برخوردار بوده و قادر باشد داستان

  ).Niroo and associated., 2012(زيادي را بداند 

- هاي چندگانه در فرايند ياددهي نظريه هوش

  يادگيري
هاي چندگانه در واقع پارادايم جديد است كه  يه هوشنظر

ها و  اندركاران تعليم و تربيت را با افقي جديد از رسالت دست

هاي اجرايي روبرو  سياستها و  ها و در نتيجه برنامه مأموريت

   اين انديشه را از آن جهت كه ويژگي انساني  .سازد مي

        بايد د شبخ هاي تعليم و تربيت مي بيشتري را به نظام

                                                           

14. Multiple Intelligences 

هاي آن استقبال  هاي عمل به داللت پاس داشت و از دشواري

  ).Mehrmohammady, 2007( كرد

هاي جديدي را براي افراد متفاوت فراهم  اين نظريه، شيوه

هايي را براي يادگيري از طريق  كند تا اينكه آنها فرصت مي

گاردنر، . دست آورند  هايي كه مناسب آنهاست به شيوه

گذاري كرده است كه در جريان آموزش،  هايي را پايه هشيو

هايي را به  دهند كه قادرند جايگزين اهميت بيشتري به فرد مي

  .شان دست پيدا كنند افراد ارائه دهند تا به نيازهاي آموزشي

مي تواند نقش زيادي در   هاي چندگانه ، هوشاز نظر گاردنر

آگاهي از تئوري  .آموزان داشته باشد يادگيري و آموزش دانش

هاي  انگيزد تا روش معلمان را بر مي ،هاي چندگانه هوش

به  .آموزان كالسشان بيابند متفاوتي براي كمك به همه دانش

هاي چندگانه، محترم  اعتقاد گاردنر، اساس تئوري هوش

هاي يادگيري،  هاي افراد، تنوع فراوان روش شمردن تفاوت

ات مختلف به جا مانده از ها و اثر هاي ارزيابي اين روش شيوه

  ). Armstrong, 2009(هاست  اين تفاوت

اين نظريه برخالف انتظار گاردنر، بيشتر مورد توجه 

اندركاران تعليم و تربيت قرار گرفت تا  آموزشگران و دست

كارشناسان تعليم و تربيت تالش كردند تا از اين . ها سنج روان

  رنامه هـاي درسـي و ب نظريه به صورت كاربردي استفاده كنند

۵ 
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ريزي كنند، به طوري كه اكنون  مدارس را بر اساس آن پايه

مدارس (مدارس بسياري در سراسر دنيا تأسيس شده است 

MI (هاي چندگانه  راگيران را بر اساس نظريه هوشكه ف

  .دهند آموزش مي

هاي  ي درسي مبتني بر هوش بهترين روش ايجاد برنامه

هاي انتقال و تبديل مطالب درسي از  چندگانه، انديشيدن به راه

براي اين منظور، . يك مقوله هوشي به مقوله هوشي ديگر است

  .ردتوان به شيوه زير عمل ك به عنوان نمونه مي

پس از تعيين موضوع يا هدف، نخست بايد سواالتي پيرامون 

. ، در نظر گرفت)1مطابق جدول (هاي هوشي  هر يك از مقوله

هاي  سپس بر اساس رويكردهاي آموزش مبتني بر هوش

ها در موضوع  ، براي هر يك از هوش)2مانند جدول (چندگانه 

مه با در ادا. يابي كرد ايده آموزش، به صورت بارش فكري،

ها، به ارزيابي و انتخاب  ها و محدوديت توجه به اولويت

هاي توليد شده در مرحله قبل پرداخته و آن را در يك  ايده

بديهي است . بندي شده در كالس ارائه نمود برنامه زمان

هاي چندگانه يادگيري مبتني بر هوش-هاي ياددهي ي روش خالصه: 2جدول   

 مقوالت هوشي
هاي آموزشي  فعاليت

)نمونه(  

منابع آموزشي مناسب 

)نمونه(  
هاي آموزشي شيوه هاي معلم مهارت   

ها  اي از فعاليت نمونه

 براي شروع درس

كالمي-زباني  

سخنراني، مباحثه، بازي با 

سرايي،  ات، داستانكلم

 نوشتن خاطرات

كتاب، ضبط صوت، ماشين 

 تحرير، نوارهاي صوتي

خواندن، نوشتن، صحبت 

 كردن و گوش كردن

آموزش از طريق 

...سخنراني، قصه و   

نوشتن كلمات طوالني 

 روي تخته

رياضي-منطقي  

معما، حل مسئله، تجربيات 

علمي، محاسبات ذهني، 

 بازي با اعداد

هاي  ماشين حساب، بازي

 منطقي

ساز، تفكر دقيق،  كمي

 آزمايش
 طرح پارادوكس سقراطي، استقرايي

بصري-مكاني  
بازي تخيلي، تجسم، نقشه 

هاي هنريذهني، فعاليت  

نمودار، نقشه، ويدئو، 

 موضوعات هنري

ديدن، كشيدن، تجسم، 

آميزي، نقشه ذهني رنگ  
 تصاوير غير طبيعي نقشه ذهني

جسماني-حركتي
ي، هاي عمل يادگيري

هاي لمسي ، فعاليت نمايش  

تجهيزات ورزشي، 

 ابزارهاي توليد

ساختن، نمايش دادن، 

لمس كردن، حركات 

 ورزشي

هاي  استفاده از مهارت

 غيركالمي و بدني
 آوردن يك وسيله عجيب

 موسيقيايي
يادگيري موزون، ضربه 

 زدن، استفاده از موسيقي

ضبط صوت، نوارهاي 

 صوتي، ابزار موسيقي

، ضربه زدن، آواز خواندن

 گوش دادن

استفاده از صوت و 

 صورت موزون
 نواختن موسيقي

هاي گروهي بازي يادگيري مشاركتي ميان فردي  
آموزش دادن، همكاري 

 كردن، برقراري ارتباط

ارتباط فعال و مؤثر با 

 فراگيران
 دو به دو با هم كار كنيد

 درون فردي
آموزش فردي، مطالعه 

 مستقل
هاي روزانه يادداشت  

رتباط دادن آن با زندگي ا

 شخصي خود
 بيان احساس

چشمان خود را ببنديد و 

...فكر كنيد به   

 مطالعه طبيعت طبيعت گرا
گياهان، جانوران، ابزارهاي 

شناسي و جانورشناسيگياه  

ارتباط دادن با موجودات 

 زنده و طبيعت

ارتباط دادن موضوعات با 

هاي طبيعي پديده  

آوردن يك گياه يا جانور 

كالسبه   

فلسفي- هاي مذهبي كتاب بحث در مورد نظم هستي وجودي  
بحث و مطالعه مذاهب و 

 سنن فرهنگي مذهبي

شناخت آيين و مقررات 

 مذهبي

خواندن شعرهاي فلسفي و 

 مذهبي

۶ 
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الگوهاي به كار رفته در هر جلسه و ارزشيابي آن، زمينه تسريع 

   .پي خواهد داشت و بهبود طراحي آموزشي جلسه بعد را در

هاي متعددي كه براي همكاران خود در زمينه  محقق، در كارگاه

هاي چندگانه برگزار كرده است، اغلب با اين  آشنايي با هوش

سوال مواجه بوده كه زمان محدود اختصاص يافته براي هر يك 

كند؟  از مفاهيم كتاب، چگونه اقتضاي نه روش ياددهي را مي

رورت ندارد هر يك از اين رويكردهاي الزم به ذكر است كه ض

هاي  تدريس، به طور مجزا اجرا شود، بلكه با استفاده از روش

هاي گوناگون هوشي پرداخت تا هر يك  توان به جنبه تلفيقي مي

ترين ابزارهاي شناخت خود  آموزان با استفاده از اصلي از دانش

نيز  هاي غالب است، بتوانند به خوبي بياموزند و كه همان هوش

  .هاي ايشان منجر شود به تقويت ساير هوش

هاي آموزشي قابل  اي با بافت ي گسترده اين تئوري در حوزه

هاي بسيار سنتي، جايي كه معلمان زمان  اجراست؛ از محيط

هاي باز، با جايي  كنند تا محيط زيادي را صرف سخن گفتن مي

يب آموزان بخش اعظم فرايند يادگيري را خودشان ترت كه دانش

توان با  ي تدريس سنتي سخنراني را مي حتي شيوه. دهند مي

هايي انجام داد كه موجب برانگيخته شدن  استفاده از روش

ي كه بر تدريس به آموزگار. گانه افراد شود هاي هشت هوش

، براي روشن شدن )موسيقيايي( كيد داردي موزون تأ شيوه

، در )مكاني( كند مطلب، به كشيدن تصاوير روي تخته اقدام مي

 - حركتي( كند حين صحبت از حركات نمايشي استفاده مي

آموزان  كند تا دانش هايش مكث مي ، در بين صحبت)جسماني

پرسد كه  ، سؤاالتي مي)فردي درون( فرصت تأمل داشته باشند

هايش  ، و در صحبت)فردي ميان( آموزان را سر ذوق آورد دانش

؛ در حقيقت اصول )گرا طبيعت( كند از منابع طبيعي استفاده مي

هاي چندگانه را با روش سنتي، در هم آميخته   تئوري هوش

  .است

گاردنر، عالوه بر تسهيل و تعميق اي چندگانه ه كاربرد هوش

تر شدن ياددهي معّلم در سر  خالق نه تنها باعث يادگيري،

قي خالّ آموزان نيز تأثير شود، بلكه در يادگيري دانش كالس مي

  : رازي خواهد داشت

 و شادتر يادگيري از طريق هوش هاي چندگانه لذّت بخش تر

  . است

هاي  هوش يادگيري -فرايند ياددهي شاگرد و معّلم در •

  .شوند نمي چندگانه خسته

هاي  كيفيت آموزشي از طريق يادگيري به وسيله ي هوش •

  .چندگانه بيشتر است

ها دراين روش  پايداري يادگيري و توانايي تركيب آموخته •

  .تر استبيش

شاگردان امكان يادگيري ابعاد مختلف هوش خود را  •

  .دارند

  .ي بهترين روش تدريس را دارند معّلمان امكان ارائه •

  .اين روش باالتر است مندي آموزشي شاگردان در رضايت •

  .يادگيري در اين روش دوطرفه است - ياددهي •

 ترند فعال ،شاگردان و معّلمان در اين روش يادگيري •

)Ahmadi, 2006(. 

 است اين دهد مي تشكيل را حاضر مسأله پژوهش آنچه بنابراين

هاي چندگانه  آموزش محيط زيست بر اساس نظريه هوش كه

گاردنر چه تأثيري در تغيير نگرش و ايچاد عالقمندي و 

هاي  آموزان نسبت به آموزش فهمي دانش هنچنين اصالح كج

  سنتي ايجاد خواهد كرد؟

  پيشينه پژوهش
هاي چندگانه گاردنر  آموزش مبتني بر نظريه هوش در اثرگذاري

  .تحقيقاتي هم در داخل و هم خارج از كشور انجام شده است

در اولين پژوهش داخل كشور در اين ) 2003(بالغي زاده 

مقايسه تأثير آموزش بر اساس ديدگاه گاردنر و «مقوله با عنوان 

هنمايي آموزان سال دوم را شيوه سنتي بر عملكرد رياضي دانش

نشان داد بين عملكرد دو گروه تفاوت » شهرستان شهريار

داري وجود دارد و عملكرد گروهي كه بر اساس نظريه  معني

گاردنر آموزش ديده بودند در آزمون پيشرفت تحصيلي و 

بخش عمده در ) 2003( فرجامي. سطوح شناختي بهتر بود

متون آموزش زبان انگليسي با استفاده از «پژوهشي با عنوان 

در مورد تاثير استفاده از » رويكرد هوش چندگانه: محتوايي

بر روي  هاي هوش چندگانه و متون آموزشي محتوايي فعاليت

عملكرد . پرداخت آموزان دانشگاهي  توانايي زباني عمومي زبان

دانشجويان در پس آزمون تا حدي فرضيه هاي دال بر اينكه 

٧ 
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در  ،ي هوش چندگانهها استفاده از متون محتوايي يا فعاليت

هاي سنتي، توانايي  مقايسه با استفاده از متون عمومي و فعاليت

   .ثابت كرد ،دهد زبان عمومي دانشجويان را افزايش مي

مقايسه «در نتايج تحقيقي با عنوان ) 2008(همچنين رباطي 

هاي چندگانه با شيوه  تأثير آموزش بر اساس دو رويكرد هوش

آموزان پايه چهارم  رس علوم دانشسنتي تدريس بر عملكرد د

نشان داد كه عملكرد » ابتدايي آموزش و پرورش شهر تهران

طور  اند به آموزاني كه بر اساس نظريه گاردنر آموزش ديده دانش

آموزاني كه با شيوه سنتي آموزش  محسوسي از عملكرد دانش

ديده بودند، در آزمون پيشرفت تحصيلي و سطوح شناختي 

  .بهتر بود) م، كاربرد مفاهيم و استداللدانستن مفاهي(

 بر مبتني آموزش تأثير«محقق نيز در دو پژوهشي با عنوان 

 تحصيلي رياضي پيشرفت بر گاردنر چندگانه هاي هوش نظريه

نشان داد كه از قبل اين نوع » دبيرستان اول آموزان دانش

توانند  رياضي پايين مي-آموزان با هوش منطقي آموزش دانش

رياضي به حل مسائل رياضي -ا هوشمندان باالي منطقيپا ب هم

همچنين در پژوهش ديگري  ).Niroo et. al., 2011(بپردازند 

 اساس بر زيست محيط آموزش اثربخشي مقايسه«با عنوان 

تأثير غالب » سنتي شيوه و گاردنر هاي چندگانه هوش نظريه

يادگيري و ماندگاري ذهني در اين رويكرد را نسبت به 

هاي سنتي در آموزش محيط زيست به نظاره نشست  شيوه

)Niroo, 2012.(  

 ,Balghiyzadh( 15در تحقيقات خارجي، شور جين رابين

در پژوهشي در پي بررسي ارتباط بين اجراي نظريه ) 2003

آموزان در يافت  ي دانشهاي چندگانه و پيشرفت تحصيل هوش

هاي چندگانه و  داري بين اجراي نظريه هوش كه ارتباط معني

آموزان در رياضيات، خواندن و نوشتن  پيشرفت تحصيلي دانش

ر. دارد ن 16ازدن با تحقيقي بر روي ) 2004( 17و ازكابا

آموزان كالس ششم نشان داد كه نمرات گروهي كه طبق  دانش

توجه به هوش، رغبت و هاي چندگانه و با  نظريه هوش

هايشان، آموزش ديدند، به طور چشمگيري از نمرات  توانايي

                                                           

15. Shore, Jane Robin 
16 .Ozdener, N. 
17 .Ozcoban, T. 

) 2006(18در تحقيق ديگري كه البالهان. گروه شاهد باالتر بود

آموزان مقطع متوسطه كويت انجام داد، تأثير  بر روي دانش

هاي خواندن بررسي  هاي چندگانه را بر روي مهارت هوش

هاي  روه آزمايش كه تحت برنامهنتايج نشان داد كه گ. نمود

هاي چندگانه قرار گرفتند، در سراسر سال تحصيلي  هوش

 20و اكي 19اكوزو. نسبت به گروه كنترل، عملكرد بهتري داشتند

هاي  در مورد تأثير آموزش بر اساس تئوري هوش) 2010(

ها به سوي  آموزان و گرايش آن چندگانه، بر موفقيت دانش

قي نيمه آزمايشي انجام دادند كه در كالس دهم، تحقي شيمي در

  آزمون و گرايش هاي پس هاي مهمي بين موفقيت نتيجه تفاوت

  .نسبت به درس شيمي دو گروه كنترل و آزمايش را موجب شد

  

  سؤاالت پژوهش
آيا تأثير آموزش محيط زيست بر اساس نظريه  -1

هاي چندگانه گاردنر در مقايسه با رويكرد  هوش

آموزان، متفاوت  مثبت دانشسنتي در ايجاد نگرش 

 است؟

آيا تأثير آموزش محيط زيست بر اساس نظريه  -2

هاي چندگانه گاردنر در مقايسه با رويكرد  هوش

آموزان، متفاوت  فهمي دانش سنتي در اصالح كج

 است؟

 

  روش و طرح پژوهش

پژوهش حاضر از نظر ماهيت كاربردي و به دليل آنكه تمامي 

به صورت   يار محقق نبوده است،گر در اخت متغيرهاي مداخله

. نيمه آزمايشي به روش چهارگروهي سولومن انجام شده است

در طرح مورد بحث دو گروه آزمايش، تدريس بر اساس نظريه 

آزمون  يكي از آنها پيش. كنند هاي چندگانه را تجربه مي هوش

دو گروه كنترل، تدريس . كند را دريافت وديگري دريافت نمي

يكي از آنها با دريافت . كنند ا تجربه ميبه روش سنتي ر

هر چهار گروه در پايان . آزمون وديگري بدون دريافت آن پيش

                                                           

18 .Al-Balhan, E. M. 
19 .Akkuzu, N. 
20 .Akçay, H. 
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هاي يادگيري و نگرش را دريافت  آزمون ي آموزشي پس دوره

 ). Naderi and Seif Naraghi, 2010(كنند  مي

ي تدريس مزبور  در اين پژوهش متغيرهاي مستقل، دو شيوه

آموزان به عنوان  فهمي دانش ش و كجهستند و تغيير نگر

ي آماري اين تحقيق  جامعه. روند متغيرهاي وابسته به شمار مي

ي دوم راهنمايي هستند كه در سال  آموزان پسر پايه ي دانش كليه

. شهر تهران تحصيل ميكردند 3در منطقه  90- 91تحصيلي 

گيري در اين پژوهش به صورت نمونه در دسترس  روش نمونه

ميان شش كالس موجود، چهار كالس از دو مدرسه  از. است

نفري به  25ي  راهنمايي براي نمونه انتخاب شدند كه دو نمونه

نفري به عنوان گروه  24ي  عنوان گروه آزمايش و دو نمونه

هاي آماري  در مجموع حجم نمونه. كنترل در نظر گرفته شد

ن در اين پژوهش جزوه آموزشي تدوي. نفر است 98اين تحقيق 

شده توسط كارشناسان ارشد آموزش محيط زيست، به عنوان 

افزار آموزشي و اساليدهاي متنوع به همراه  ماده آموزشي و نرم

برخي اشياء طبيعي، به عنوان مواد كمك آموزشي استفاده 

گيري اين پژوهش شامل دو نوع آزمون به  ابزاراندازه. گرديد

 :شرح زير مي باشد

ن آزمون در طول دوره مطالعه اي :آزمون يادگيري -الف

در . آزمون برگزار شد آزمون و پس در دو نوبت به صورت پيش

اين پژوهش هدف از اجراي پيش آزمون تعيين سطح و 

اطمينان يافتن از همگن بودن گروه هاي آزمايش و كنترل به 

آزمون مشخص  پس از برگزاري پيش. منظور انجام تحقيق است

زمايش و كنترل و همچنين ميانگين هاي آ گرديد واريانس گروه

نمرات آنها در پاسخگويي به سواالت پيش آزمون تفاوت 

  .داري با هم نداشتند معني

ظور سنجش اين آزمون به من :آزمون نگرش سنج -ب

آموزان به آشنايي با محيط زيست و به ويژه  ميزان عالقه دانش

در موضوعاتي چون انواع آلودگي، فرسايش، كاهش ضخامت 

 20راي شدن زمين و پسماندها برگزار شد، كه دا يه ازن، گرمال

با توجه به . ، نمره گذاري شد5تا  1سؤال و هر سؤال از 

همساني كليه پارامترهاي چهار گروه، بعد از انجام فرايند 

نامه پس آزمون حاكي از رشد عالقه و  تدريس نتايج پرسش

  . هاي آزمايش است اشتياق دانش آموزان در گروه

سنج از آزمون  براي تهيه آزمون يادگيري همچنين آزمون نگرش

هاي  براي بررسي روايي پرسش. محقق ساخته استفاده شد

آزمون يادگيري و نگرش از نظرات دو استاد دانشگاه و يك 

. شناسي نظرخواهي شد نفري از معلمان علوم و زيست 5گروه 

فاي براي تعيين پايايي آزمون سنجش يادگيري ازمعيار آل

آزمون يادگيري و نگرش، هر كدام . كرونباخ استفاده شد

هاي آزمايش  دانش آموز، كه جدا از نمونه 50جداگانه بر روي 

هاي يادگيري  ضريب پايايي پرسش. و كنترل بودند، انجام شد

به دست آمد كه  72/0ش  هاي نگر و براي پرسش 70/0

  .مقدارهاي مناسبي است

اي و در مدت  دقيقه 60ة جلس 8طول دوره آموزش شامل 

هاي آمار  براي تحليل اطالعات از شاخص. چهار هفته بود

هاي آمار  و از شاخص...)ميانگين و انحراف معيار و(توصيفي 

 .ها استفاده شد استنباطي براي تاييد يا رد فرضيه

  هاي پژوهش ها و يافته تجزيه و تحليل داده

پيش آزمون و پژوهش و با توجه به داده هاي  اجرايپس از 

پس آزمون، نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده هاي به دست 

ابتدا . آمده در دو بخش توصيفي و استنباطي انجام گرفته است

آزمون از  براي بررسي بهنجار بودن پر اكندگي نمرات پس

با توجه به نتايج . ويلك استفاده كرديم-آزمون معناداري شاپيرو

ها به جز يادگيري گروه آزمايش  ي گروه ، نمرات همه3جدول 

با رسم نمودار هيستوگرام نمرات گروه . اول بهنجار است

آزمايش اول مشاهده شد كه توزيع نمرات اين گروه متقارن 

است، يعني افراد با نمرات باال و نمرات پايين در كنار يكديگر 

توان گفت كه تقريباً تمامي چهار  بنابراين مي. اند قرار گرفته

آموزان از توانايي يكساني در موضوعات محيط  دانشگروه 

  .اند زيست برخوردار بوده

  

  

 
  

٩ 



  آموزان فهم دانش هاي چندگانه گاردنر در ايجاد نگرش و اصالح  بر اساس نظريه هوش تأثير آموزش محيط زيستنيرو و همكاران، 

 

  هاآزمون وبررسي بهنجاربودن آن هاي پس توصيف داده: 3جدول 

معناداري 

 ويلك-شاپيرو

 پس آزمون ميانه ميانگين

 A1ياد گيري  14 13.64 0.02

 A2ياد گيري  13  13.44  0.12

 C1ياد گيري  10 10.33 0.33

 C2ياد گيري  10 10.54  0.44

 A1نگرش  65 63.32  0.97

 A2نگرش  60 60.28 0.38

 C1نگرش  50 47.62 0.36

 C2نگرش   48.50  48.45  0.25

آزمون اثر شود كه پيش  طرح سولومون با اين فرض مطرح مي

ابزار . گذارد كنترل مي هاي آزمايش و تصادفي متفاوتي در گروه

از آناليز واريانس دو طرفه، بر بررسي اين ادعا، استفاده 

هاي آزمايش وكنترل است كه نتايج در  ي گروه آزمون همه پس

  .نشان داده شده است 4 جدول در

  

  ها آزمون بر آزمودني پيش اثر  بررسي  طرفه براي واريانس دو آناليز: 4 جدول

داري لوين معني  

 

معناداري اثر متقابل 

شيوه  -پيش آزمون

 تدريس

جهت (زمون لوين داري آ معنا

هاي  آزمودن برابري واريانس

خطا در نمرات پس آزمون 

)چهار گروه  

 يادگيري 0.79 0.61

 نگرش 0.55 0.36

  

دهد كه بين شيوه تدريس و پيش  نتيجه اين آزمون نشان مي

، فقط  ها آزمون اثر متقابل وجود ندارد، لذا براي بررسي فرضيه

كنترل اول را بررسي  تفاضل نمرات گروه هاي آزمايش اول و

، 5ول رسي سوال و فرضيه اول، به كمك جدبراي بر. مي كنيم

آمار توصيفي تفاضل نمرات نگرش دو گروه آزمايش وكنترل را 

  .هيم د نشان مي

  

  ويتني براي مقايسه ميانگين هاي د وگروه-آزمون من: 5جدول 

 ميانه ميانگين 

معناداري 

- شاپيرو

 ويلك

آز مون ناپارامتري 

ويتني-من   

ميانگين 

 رتبه

 معنا

 داري

 A1 14.64 15.00 0.58 35.32 نگرش

0.00 
 C1 1.70 2.00 0.02 14.25 نگرش

بهنجار  C1گي گروه  شود پراكند كه مالحظه مي  طوري همان

اي مقايسه  ويتني بر-نيست و از آزمون ناپارامتري من

ي كمتر از  دار هاي دو گروه استفاده كرديم و مقدار معني ميانگين

شود، يعني  ييد نمي بنابراين فرض صفر تأ. ست آمد به د 0.05

 هاي چندگانه در تأثير شيوه تدريس بر اساس نظريه هوش

آموزان پسر سال  نگرش دانش مقايسه با شيوه تدريس سنتي، در

  .اول راهنمايي متفاوت است

در بررسي سوال و فرضيه دوم، با توجه به گزينه هاي 

ر پاسخنامه آزمون يادگيري دانش آموزان، تعداد انتخاب شده د

سپس به مقايسه تعداد كج . كج فهمي را استخراج كرديم 10

ي دو گروه آزمايش و كنترل در پيش آزمون و پس  ها فهمي

معناداري اختالف  6درجدول . آزمون و مقايسه آنها پرداخته ايم

ل ه آزمايش و كنترل قابهاي اصالح شده در دو گرو فهمي كج

  .بررسي است

، اختالف كج فهمي هاي اصالح شده 6آخر جدول  درستون

در مواردي كه عدد به دست . دوگروه با هم مقايسه شده است

باشد، اين اختالف معناداراست كه با توجه  5/3آمده بزر گتر از 

١٠ 
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مورد ديگر اين  9بر اي  2به نتايج، به جزكج فهمي شماره 

د از كج فهمي ها درگروه مور 9يعني . اختالف معناداراست

بنابر اين الگوي جديد تدريس در . آزمايش اصالح شده است

  .ها مؤثرتر بوده است فهمي مقايسه با الگوي سنتي دراصالح كج

  گيري بحث و نتيجه
در اين مقاله به بررسي تأثير الگوي تدريس بر اساس نظريه 

هاي چندگانه گاردنر بر ايجاد نگرش مثبت و اصالح  هوش

از شاخص هاي . فهمي مفاهيم محيط زيست پرداختيم كج

- هاي من مركزي و پراكندگي براي توصيف داده ها و از آزمون

نتايج . دو براي آزمودن فرضيه ها استفاده شد-ويتني و خي

هاي  پژوهش حكايت از برتري روش استفاده از نظريه هوش

چندگانه گاردنر نسبت به روش سنتي در ايجاد نگرش مثبت 

همچنين با توجه به نتايج . به مفاهيم محيط زيست دارد نسبت

هاي دو گروه مشخص شد كه اين الگو در اصالح  كج فهمي

  . آموزان نسبت به الگوي سنتي مؤثرتر است هاي دانش فهمي كج

رسد دليل اين امر چنين است كه در آموزش مبتني  به نظر مي

به » مشاهده«آموزان از  هاي چندگانه، دانش ي هوش بر نظريه

» فهميدن«يعني اطالعات منفصل، به » دانستن«و از » مشاركت«

شوند و  كه همان اتصال اطالعات منفصل است، سوق داده مي

در اين امر به شرايط، محيط و موقعيت ايشان توجه جدي 

هاي  آزمون گروه با توجه به اينكه ميانگين پس. گردد مبذول مي

بوده و به عبارتي ميزان  هاي كنترل آزمايش بيشتر از گروه

يادگيري و موفقيت ايشان بيشتر بوده است، لذا نتايج اين 

، فرجامي ؛)2003(پژوهش با نتايج تحقيقات بالغي زاده، 

؛ ازدنر و )2012 & 2011 (؛ نيرو، )2008(؛ رباطي، )2003(

) 2010(؛ اكوزو و اكي، )2006(؛ البالهان، )2004(ازكابان، 

  . سو است هم

 احساس تحصيلي و رفتپيش وضعي آثار همچنين

آموزشي بر  هاي كالس ي جذبه كنار در آموز دانش موفقيت

 و خودباوري ايجاد از جدا هاي چندگانه، اساس نظريه هوش

 موجب كننده، تشديد خود يك چرخه همچون انگيزشي، بهبود

 :است گفته كوهن همچنانكه گرديد؛ خواهد بعدي هاي موفقيت

طبعاً . 21شود موفقيت نمي موفقيت، موجب اندازه به چيز هيچ

آموز را در پي  اين كاميابي، عالقمندي و نگرش مثبت دانش

 هاي ديگر از پژوهش خواهد داشت و از اين اين روي با نتايج

                                                           

21. Nothing Succeeds Like Success 

  هاي دو گروه فهمي كجتعداد  يسهمقا يدو برا-يآزمون خ: 6جدول 

 دو- معناداري خي

هاي  اختالف درصد

 وه دوگر

 در صد اصالح شد ه

 فهمي شماره كج

 ه آزمايشگرو گروه كنترل

14.2 32% 20% 52% 1 

2.1 14% 39% 53% 2 

13.4 34% 26% 60% 3 

8 30% 41% 71% 4 

37 58% 16% 74% 5 

57  25% 42% 67% 6 

16.9 39% 35% 79% 7 

4.8 21% 35% 56% 8 

16.3 39% 27% 66% 9 

11.9 33% 29% 62% 10 
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  آموزان فهم دانش هاي چندگانه گاردنر در ايجاد نگرش و اصالح  بر اساس نظريه هوش تأثير آموزش محيط زيستنيرو و همكاران، 

 

، 22؛ كوپاران )2006(، عبداهللا؛ )2003(جمله پژوهش كاظمي، 

ي اين تحقيقات  همه. مطابقت دارد )1995(، 23بس و )2010(

ي نوين تدريس در بهبود فرايند يادگيري و به نقش موثر الگوها

  .كنند نگرش فراگيران اشاره مي
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