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تأثير مداخله مبتني بر نظريه گاردنر بر خودكارآمدي عمومي دانش آموزان ناشنواي هنرستاني شهر 
  اصفهان

  
  2باقر غباري بناب ،1*پردنجاني سعيد رحيمي

  كارشناس ارشد روان شناسي وآموزش كودكان استثنايي از دانشگاه تهران  -1
  دانشيار دانشكده روان شناسي دانشگاه تهران -2

  
 كيدهچ

چندگانه گاردنر را بر خودكارآمدي  يها پژوهش حاضر بر آن است كه تأثير آموزش مبتني برنظريه هوش: هدف 
به منظور اين : روش .شهر اصفهان بررسي كند عمومي دانش آموزان ناشنواي هنرستاني در مراكز آموزش ويژه

شهر اصفهان به طور تصادفي انتخاب و با  ي ناشنوايها نفر از دانش آموزان دختر و پسر هنرستان 60بررسي، تعداد 
گروه نمونه با . آزمايشي و گواه تقسيم شدند) نفر دختر 15نفر پسر و  15(نفري 30گمارش تصادفي به دو گروه 

سپس گروه آزمايشي به مدت . به عنوان پيش آزمون ارزيابي قرار شدند) 1986(پرسشنامه خودكارآمدي عمومي شرر
در . چندگانه گاردنر قرار گرفتند يها لسه دو ساعته تحت آموزش مبتني بر نظريه هوشهفته و هر هفته دو ج 3

گروه گواه هيچ . ضمن، يك جلسه پي گيري به منظور ميزان ماندگاري اثر اين روش براي گروه نمونه انجام شد
پس آزمون و پيگيري مرحله  پس از پايان دوره آموزش، گروه آزمايشي و گواه در. اي را دريافت نكردندمداخله

ي مكرر و مدل كواريانس ها به كمك طرح اندازه گيري ي پژوهش حاضرها داده :ها يافته. مجدداً ارزيابي شدند
توان نتيجه گرفت كه، آموزش  بنابراين مي. تفاوت معناداري را بين دو گروه نشان داد ها يافته :نتايج .بررسي شدند

  .مومي دانش آموزان ناشنواي هنرستاني را افزايش مي دهدمبتني بر نظريه گاردنر خودكارآمدي ع
   

  چندگانه، خودكارآمدي عمومي، دانش آموزان با آسيب شنوايي يها ، هوش: ي كليديها واژه
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  مقدمه
خودكارآمدي به قضاوت فرد در بارة آنچه فرد  

تواند انجام دهد، نه آنچه انجام داده   كند، مي  فكر مي
خودكارآمدي ). 1386احمدي،(د شو  است، گفته مي

هاي اساسي در نظريه شناختي  يكي از مكانيسم
خودكارآمدي ) 1977(باندورا. اجتماعي باندور است

را توجه به باورها يا قضاوت فرد نسبت به 
ها هاي خودش در انجام وظايف و مسؤوليت يي توانا
گيري اين نظريه خودشناسي را اساس تصميم. داند  مي
 هاي انسان را مورد توجهويژگي همچنين داند و  مي

   .دهد  قرار مي
دانش آموزان از نظر ميزان خودكارآمدي با هم  

ممكن است برخي از آنان در بعضي . متفاوتند
تكاليف از خودكارآمدي باال ، ولي در انجام برخي 
ديگر از خودكارآمدي پاييني برخوردار باشند، و در 

، 1اسپكتور(نباشند نتيجه، در انجام آن كار موفق 
يكي از علل ). 1385؛ نقل از زماني امير، 2003

ناكارآمدي افراد، ادراك شخصي هر فرد در باره 
عملكرد ضعيف   وضعيت فعلي خود و نارضايتي از

 2الستينگ و استرايسر(خود در انجام امور است
همچنين، فقدان ). 1386نقل از كسايي، ؛2003،

ها باعث ايجاد واناييخودشناسي در زمينه عاليق و ت
مشكالت زيادي، به خصوص براي افراد معلول 

به ويژه براي دانش آموزان ناشنوا كه داراي . شود  مي
ي گوناگون پزشكي و اجتماعي ها مشكالتي در جنبه

   ).1386خانزاده،(هستند

                                                            
1- Spektor 
2- Lasting&Strayser - 

پس الزم است شرايطي فراهم گردد تا اين دانش  
نند در ي خود بتواها آموزان با شناخت توانمندي

انتخاب و تصميم گيري براي آينده به خودكارآمدي 
بنابراين، نقش خودكارآمدي در تصميم . بااليي برسند

درخور  3گيري براي دانش آموزان با آسيب شنوايي
در ) 2009(انگل ).1387نصر اصفهاني،(توجه است 

باره برداشت مفهوم خودكارآمدي در بين دانش 
اي انجام داد مطالعه آموزان عادي و با آسيب شنوايي

و مشاهده كرد تفاوت معناداري از نظر نوع درك 
مفهوم خودكارآمدي در بين افراد دو گروه وجود 

؛ نقل از 1989( 4همچنين، جانسن و همكاران. ندارد
ي ها دريافتند كه در بين حوزه) 1385زماني امير،

رفتاري گوناگون دانش آموزان، خودكارآمدي پيش 
ي فردي و انتخاب ها ن تفاوتبيني كننده ميزا

اي و هاي مداخلهبرنامه همچنين، در اهميت. آنهاست
) 1386(كارآمدي، زاده محمدي و عابديافزايش خود

اي با عنوان بهبود حرمت خود و خودكارآمدي  مطالعه
ي ها آنان با استفاده از برنامه. در نوجوانان انجام دادند

نوجوان  20هنر درمانگري شناختي رفتاري، بر روي 
كه به طور تصادفي از مراكز شبانه روزي پسران بي 

 جلسه 12پس از پايان  سرپرست انتخاب شده بودند،
مداخله دريافتند كه خودكارآمدي و حرمت خود در 
نوجوانان و توانايي ابراز خود و مثبت انديشي در نزد 

  .آنها افزايش يافت
يكي از رويكردهاي مهم مطرح شده در زمينه  
ي ها ي شناختي انسان، نظريه هوشها نمنديتوا

                                                            
3- hearing impairment 
4- Johnson et al 
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نتايج پژوهش . است)1983(چندگانه هوارد گاردنر

گوياي تأثير مداخله ) 2007(2و تيلور) 2003( 1چن
چندگانه بر خودكارآمدي  يها مبتني بر نظريه هوش

گاردنر . دانش آموزان و معلَمان داشت تصميم گيري
خودشناسي ي فردي و اهميت ها با تأكيد بر توانمندي

راه جديدي را در تصميم گيري دانش آموزان ايجاد 
اين رويكرد با اين اعتقاد  ).1994آرمسترانگ،(نمود

مطرح شد كه استدالل، هوش، منطق و دانش معناي 
) 1999(گاردنر). 3،1994آرمسترانگ(يكسان ندارند 

 4به جاي نگاه سنجشي كه گالتن ":بيان داشته است كه
و ديگران به هوش ) 1905( 5نوبينه وسيمو) 1883(

ي هوشمندانه را ها بايد رفتار و توانايي داشته اند،
  ).1384نقل از شريفي، ("مشاهده و تحليل كرد

هوش را ناشي از تفاوت افراد در ) 1995(گاردنر
داند و معتقد است كه هوش را  فرآيند يادگيري مي

توان به صورت كلي اندازه گيري كرد، بلكه به  نمي
. ي مشخص قابل اندازه گيري استها بخشصورت 
به هفت وسپس به هشت و  ي انسان راها او توانايي

كه ) 2009شيرر، (در ادامه به نه طبقه تقسيم كرد
 :شامل

 7هوش منطقي رياضي-2؛  6زباني هوش كالمي-1
؛ 9هوش موسيقيايي-4؛ 8هوش فضايي-3؛  7رياضي

                                                            
1- Chan 
2- Taylor- 
3- Armstrong 
4- Galton 
5- Binet& Simon 
6- Linguistic & Verbal Intelligence 
7- Logical & Mathematical Intelligence 
8- Spatial Intelligence 
9- Musical Intelligence 

هوش  -7؛ 11هوش ميان فردي-6؛ 10هوش حركتي-5
هوش  - 9؛ 13هوش طبيعت گرا -8؛ 12درون فردي

 .است) معنوي(14وجودي

گاردنر نظريه اش را بازنمايي از كوشش انسان 
داند،كه اين خود ناشي   براي معنا بخشي به جهان مي

 نقل از خرازي،(  از انگيزه عميق در انسان است
گاردنر با ديدي انسان گرايانه، شناختي و  ).1386

او هوش را  .فرهنگي رويكرد خود را مطرح كرد
براي حل مسايل  ها و توانايي ها اي از مهارت مجموعه

 يا ساختن محصوالتي كه در يك يا چند مجموعه
كند كه   فرهنگي ارزشمند باشد، تعريف كرده، بيان مي

ي شناختي با يكديگرند ها افراد از نظر سطح توانايي
 .متفاوتند

) 2008؛ نقل از رزمجو،2002(از نظر مكنزي
د گانه گاردنر شامل سه حوزه كلي هاي چنهوش

  :است كه شامل

 ؛16حوزه درون نگرانه) ب ؛15حوزه تحليلي)الف
  .است 17حوزه تعاملي) ج

اي براي فهم ارتباط  سازمان دهنده ها اين حوزه
و كاركرد آنها در ارتباط با ديگر افراد  ها سيال هوش

  :است، كه شامل نمودار زير است
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                            
10-Physical& Kinesthetic Intelligence 
11- interpersonal Intelligence 
12- interpersonal intelligence 
13- Naturalistic Intelligence 
14- Existential Intelligence 
1- analytical domain 
2- introspective domain 
3- interactive domain 
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  )2008رزمجو،  ؛ نقل از2002(از مدل مكنزي  چندگانه، برگرفته اي هوشه حيطه -1شكل 
  

استفاده از اين نظريه براي ارايه يك برنامه جهت  
توانـد آنـان را    افزايش خودكارآمدي دانش آموزان مي

يشان كمك كرده، فراينـد اسـتقالل   ها در تصميم گيري
بـراي  . و سازگاري اجتماعي را در آنان افزايش دهـد 

ي تـاثير آمـوزش مبتنـي بـر نظريـه گـاردنر بـر        بررس
ــش آمــوزان ناشــنواي      خودكارآمــدي عمــومي دان
  . هنرستاني توجه به شيوه ارزيابي اين افراد مهم است

يكي از مشكالت روزمره افراد ناشنوا، چگـونگي   
هايي است كه پژوهشگران از پاسخگويي به پرسشنامه

ي رفـع  بـرا . كننـد   هاي خود استفاده مي آن در پژوهش
اين مشكل بايد شرايطي فـراهم كـرد كـه بـا تسـهيل      

بتـوان بـازخورد     و كمتـر كالمـي      كالمـي ارتباط غيـر 
در . ها بـه دسـت آورد  مناسب را در تكميل پرسشنامه

همين رابطه حسن زاده، محسـني، افـروز و حجـازي    
اي با عنوان تحـول شـناختي كودكـان     مطالعه )1386(

انجـام دادنـد كـه نتـايج      1ناشنوا بر اساس نظريه ذهن
حاصل از اين پژوهش اين بود كه؛ در ارايـه تكـاليف   
نظريه ذهن بـراي كودكـان ناشـنوا، بـر ارتبـاط كمتـر       

كه خود از پيش نيازهـاي   -و بويژه زبان اشاره   كالمي
پـژوهش  . تأكيـد شـود   -نظريه سازي ذهنـي هسـتند  

حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش مبتني بـر نظريـه   
ــر دانــش آمــوزان ناشــنواي  خودكارآمــدي گــاردنر ب

آمــوزش مبتنــي بــر «: هنرســتاني، ايــن فرضــيه را كــه
ي چندگانـه گـاردنر خودكارآمـدي عمـومي     ها هوش

. »دهـد  دانش آموزان ناشنواي هنرستاني را افزايش مي

                                                            
1- Theory Of Mind(TOM) 
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مورد آزمون قرار داد تـا هـدف ايـن پـژوهش عملـي      

 . گردد

  
  روش كار

ـ       يش پژوهش حاضـر نيمـه آزمايشـي و از نـوع پ
  . پس آزمون با گروه گواه است -آزمون

 
 جامعه آماري

در پژوهش حاضر جامعه آماري شامل كليه دانش 
آموزان ناشنواي هنرستاني آموزش ويژه شهر اصـفهان  

مشغول بـه تحصـيل    88-89درسال تحصيلي  بود كه
و ) سـال 16-20(ي سـني هـا  بودند و بر اساس ويژگي

همتاسـازي  ي تحصيلي اول تا سـوم هنرسـتان   ها پايه
شدند و سـپس در دو گـروه آزمايشـي و گـواه قـرار      

 .گرفتند

  
  نمونه و روش نمونه گيري

 افـراد جامعـه   به لحاظ موجود بودن فهرست كليه
   ،)ي آموزش ويژه ناشنواي شـهر اصـفهان  ها هنرستان(

اي به صورت  برداري تصادفي طبقهپژوهشگر از نمونه
  . استفاده كرد اي مرحله

ــوزان در اينجــا فهرســت ــه دانــش آم از اداره  كلي
بـرداري   استثنايي اصفهان اخذ و بر اساس روش نمونه

اي در مرحله اول به نسبت جنس و پايه  تصادفي طبقه
در مرحلـه دوم  . تحصيلي اقدام به تهيه طبقات گرديد

از هر طبقه به تناسب تعداد افراد نمونه، تعـداد مـورد   
تصادفي نظر به طور تصادفي انتخاب و سپس به طور 

 174از تعداد . در گروه آزمايشي و گواه تقسيم شدند
) دختـر ناشـنوا   86پسر و88(نفر دانش آموزان ناشنوا 

نفر به طور تصـادفي   60متوسطه شهر اصفهان، تعداد 
و به تناسب جنس و پايه تحصيلي انتخاب و به طـور  

) پسـر 15دختـر و   15(نفـري  30تصادفي به دو گروه 
  . شدند تقسيم آزمايشي و گواه

  
 ابزار اندازه گيري پژوهش و روايي و اعتبار آن

ــراي گــردآوري اطالعــات از   ــژوهش ب در ايــن پ
  :ي ذيل استفاده شده استها پرسشنامه
 )2008(ي چندگانه كرزي ها پرسشنامه هوش)الف

  )1986( شرر  پرسشنامه خودكارآمدي عمومي)ب
  

  )2008(كرزي ي چندگانهها پرسشنامه هوش 
، هـا  ن به روايي و اعتبـار پرسشـنامه  قبل از پرداخت

الزم است كه براي گـروه ناشـنوا ايـن پرسشـنامه بـه      
صورت مقدماتي اجرا گردد، تا بتوان در اجراي اصلي 
پــژوهش بــدون اشــكاالت موجــود مراحــل اجــراي  

هـدف از بررسـي مقـدماتي بـر     . پژوهش را ادامه داد
طرف كردن اشكاالت احتمالي در ميان افرادي اسـت  

ــه جام ــه ك ــژوهش را تشــكيل مــي ع ــاري پ ــد   آم دهن
پژوهشـگر، ابتـدا   ). 1385سرمد،بازرگان و حجـازي، (

را ) 2008(هــاي چندگانــه كــرزي  پرسشــنامه هــوش
ترجمه كرد و در اختيار اساتيد گروه قرار داد كه پـس  

روي گروهي از دانـش آمـوزان ناشـنواي       از ويرايش،
  .هنرستاني اجرا گرديد

سخ دهندگان خواسته شد در اجراي مقدماتي از پا
و روشـن   هـا  تا نظر خود را در باره فهم و درك گويه

اگر در كلمه يا سؤالي و نوع . ارائه دهند ها بودن سؤال
شدند، آن سؤال ساده تـر   مواجه مي  پاسخ آن با ابهامي 

و تصحيح گرديد، تا افراد آن جامعه درك درسـتي از  
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ددا روايي پس از اجراي مقدماتي، مج. آن داشته باشند

. محتوايي پرسشنامه از سوي استادان گروه تاييـد شـد  
بررسي شد و نمونه تكميـل   ها سپس همبستگي سؤال

براي اجراي مجدد در يـك گـروه تصـادفي بـه      شده
صورت آزمايشي ارزيابي و اعتبار آن بر اساس اصول 

پايـايي ايـن پرسشـنامه از    . روان سنجي بررسـي شـد  
سي قرار گرفت و نمره روش آلفاي كرونباخ مورد برر

  . برآورد شد 89/0 حاصل
ــنامه در    ــن پرسشــ ــرايش ايــ ــتين ويــ نخســ

توسط كـرزي و همكـاران بـر     2002-2003يها سال
ــد اجــرا شــد  ــن . روي دانشــجويان دانشــگاه فنالن اي

 35سؤالي بـود كـه بـه     90پرسشنامه داراي فرم اوليه 
اعتبار اين پرسشـنامه بـر اسـاس    . سؤال كاهش يافت

هـوش    ، 64/0اخ در حـوزه هـوش زبـاني    آلفاي كرانب
هوش    ، 93/0هوش موسيقيايي    ،76/0منطقي رياضي 

هوش ميان فردي    ،74/0هوش حركتي   ،73/0فضايي 
كـرزي  (گزارش شد 70/0و هوش درون فردي    82/0

دومين ويرايش تجديد نظر شده ). 2002و كوميولينن،
ز اين ابزار كه شامل هوش معنوي يا وجودي اسـت، ا 

بررسي گرديـد كـه    )2006(سوي كرزي و كوميولينن
صــدم  70-74اعتبــار آن بــر اســاس آلفــاي كرونبــاخ 

ويرايش سوم اين پرسشـنامه كـه شـامل    . گزارش شد
شود، توسـط كـرزي و نـوكلينن      هوش محيط گرا مي

. صـدم محاسـبه شـد    89 كه. بررسي گرديد ) 2007(
 سال مونـث  51تا  14اين پرسشنامه براي گروه سني 

پرسشنامه داراي نه حـوزه  . و مذكر استفاده شده است
سؤال است كـه بـراي هـر     35هوشي گاردنر و داراي 

فقـط  . سؤال در نظر گرفته شده است 4حوزه هوشي 

ايــن . هــوش طبيعــت گــرا شــامل ســه ســؤال اســت
پرسشــنامه شــامل يــك روايــي و اعتبــار مطلــوب در 

ــولينن  ــرزي و كومي ــات ك ــوكلينن و   ، )2002(مطالع ن
ــ ــرزي،   ،)2002-2003(رزي ك ــاني    ك ــوكلينن و اوب ن
هـاي  گويـه . است) 2007(كرزي و نوكلينن    ،)2006(

تـا   5اين ابزار در مقياس ليكرت از كامالً موافقم نمره 
نتـايج  . درجه بندي شـده اسـت   1كامالً مخالفم نمره 

ــاران  پ ــرزي و همك ــه ) 2003(ژوهش ك ــان داد ك نش
ضـي بـا هـوش    همبستگي دروني هـوش منطقـي ريا  

همچنـين، همبسـتگي   . فضايي مثبت و معنـادار اسـت  
هوش زباني با هوش درون فـردي و هـوش زبـاني و    
درون فردي با هوش طبيعت گـرا و معنـوي مثبـت و    

همچنين، نتايج نشان داد كـه مـردان در   . معنادار است
هوش منطقي رياضي، توانايي بيشتري نسبت به زنـان  

توانايي بـاالتري    مي، دارند و زنان در هوش زباني كال
بر اساس مطالعات كرامتـون و  . نسبت به مردان دارند

ــر اجــراي ايــن  ).2008؛ نقــل از كــرزي، 1994(واگن
شـيوه  . دهي اسـت  پرسشنامه به صورت خود گزارش

نمره دهي بر اساس مقياس درجه بندي ليكرت كه در 
 20باال گفته شد، براي هر طبقه هوشي حداكثر نمـره  

فقـط در  . در نظر گرفتـه شـده اسـت    4رهو حداقل نم
. است 3و حداقل  15هوش طبيعت گرا حداكثر نمره 

پــس از اجــراي ايــن پرسشــنامه بــراي گــروه نمونــه 
  .ها را ترسيم كرد توان نيمرخ هر يك از آزمودني مي

  
  )1986(شرر  پرسشنامه خودكارآمدي عمومي 

ــدي   ــراي ســنجش خودكارآم ــژوهش ب ــن پ در اي
از پرسشـنامه خودكارآمـدي شـرر     ها آزمودني  عمومي
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پس از اجراي مقدماتي در مراكز ويژه .استفاده گرديد 

روايـي   ناشنواي هنرستاني در شهر تهـران و شهرضـا،  
همچنـين،  . آن توسط استادان گروه پژوهش تأييد شد

اعتبار آن براي گروه ناشنواي هنرستاني بررسـي و در  
 17ايــن پرسشــنامه داراي . پــژوهش اســتفاده گرديــد

سؤال است كـه بـر اسـاس مقيـاي ليكـرت از كـامالً       
درجه بنـدي  ) 5نمره (تا كامال موافقم) 1نمره (مخالفم

است؛ به اين ترتيب  5تا  1نمره گذاري از . شده است
از راسـت بـه چـپ     1،3،8،9،13،15ي هـا  به گويه كه

بـه طـور    هـا  گيرد و بقيـه سـؤال    تعلق مي 5تا  1نمره 
حداكثر . گيرد  تعلق مي 1 تا 5به ترتيب نمره  معكوس

اين پرسشـنامه از سـوي   . است 17و حداقل  85نمره 
. ترجمــه و اعتبــار يــابي شــده اســت) 1375(براتــي 

ضريب پايايي اين آزمون با استفاده از روش دو نيمـه  
 79/0و از طريق آلفـاي كرونبـاخ    76/0 كردن گاتمن

هاي به دست  همچنين، همبستگي. گزارش شده است
مقيـاس عـزت نفـس و خـود ارزيـابي بـا        آمده با دو

خودكارآمدي در جهت تأييد اعتبار سازه آزمون بـوده  
پايايي اين ). 1380  ؛ نقل از عابدي،1375براتي،( است

پرسشنامه در اين پژوهش بر اسـاس آلفـاي كرونبـاخ    
   .محاسبه و گزارش شد 84/0

  
  محتواي برنامه و شيوه اجرا

ــ    ــداف آم ــامل اه ــه ش ــن برنام ــواي اي وزش محت
خودكارآمدي براساس نظريه گاردنر اسـت كـه خـود    

بـر اسـاس    خودآگـاهي  -1: شامل موارد ذيل اسـت 
ــا ترســيم نيمــرخ هــوش  ــك از  ه ــر ي ــه ه ي چندگان

 ي هوشـي و هـا  ها و بيان هـر يـك از حـوزه    آزمودني

كاربرد آن در زندگي آنان و همچنين، بررسي توانـايي  
: ادنانطبـاق د  -2؛ هـا  افراد در هر يك از اين حـوزه 

و  هـا  ي هوشـي آزمـودني  هـا  ارتباط هر يك از حـوزه 
ــان ــين، آشــنايي آزمــودني. باورهــاي آن ــا  هــا همچن ب

هاي هر حوزه هوشي و شيوه به كـارگيري آن   ويژگي
تغيير نگـرش  : ايجاد انگيزه -3در تصميم گيري فرد؛ 

ي گوناگون هوش در ها و باور ناشي از شناخت حوزه
ــدرت ــزايش ق ــري؛  جهــت اف ارزش  -4تصــميم گي

هاي هوشـي در جهـت    روشن سازي توانايي :گذاري
در اينجــا . خودبــاوري و تصــميم گيــري واقعــي   

هاي گروه آزمايشي از طريق آگاهي و تغييـر   آزمودني
در جهـت   نسبت به توانـايي هـوش چندگانـه    نگرش

افزايش ادراك و خودباوري، تصميم مناسب را اتخـاذ  
شـان داده  نمودند كه بازخورد آن در پايان جلسـات ن 

شـيوه اجـراي برنامـه، پرسشـنامه خـود سـنجي       . شد
در جلسـه اول  ) 2008كـرزي،   (هاي چندگانـه  هوش

فقط براي گروه آزمايشـي بـه منظـور خودآگـاهي از     
ين، اجـراي  و همچنـ  هوش چندگانه خود اجـرا شـد،  

در جلسـه اول    پرسشنامه خودكارآمدي عمومي شـرر 
به عنوان پيش آزمون و جلسه ششم بـه عنـوان پـس    

اجـرا   هـا  آزمون و جلسه پيگيري براي تمام آزمـودني 
با اسـتفاده از   اجراي برنامه به صورت گروهي .گرديد

زبان اشاره و لب خواني با كمـك رابـط زبـان اشـاره     
ور پوينــت پرسشــنامه پــا(وهمچنــين، روش نمايشــي

انجام شد كه ويـدئوي آن در دسـت   ) هوش چندگانه
  .است
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  ي تحليل آماريها روش - 

طرح اين پژوهش به لحاظ محدود بـودن جامعـه   
ــورت  ــه ص ــژوهش ب ــورد پ ــي م ــه تجرب ــه ( نيم نيم

پس آزمون بـا گـروه    -و از نوع پيش آزمون)آزمايشي
ها توسـط   پس از گردآوري اطالعات، داده. گواه است

براي تجزيه و  .شد تحليل و پردازش  SPSSافزار  نرم
ي توصـيفي و بـراي بررسـي    ها از آماره ها تحليل داده

هاي مكرر و مدل  پژوهش از طرح اندازه گيري فرضيه
ــزان كنتــرل . كواريــانس اســتفاده شــد ايــن طــرح مي

پژوهشگر درباره افـزايش اعتبـار درونـي پـژوهش را     

ها بـيش از يـك    در اين روش آزمودني. كندتأمين مي
ــرار     ــاهده ق ــا مش ــري ي ــدازه گي ــرض ان ــار در مع ب

  ).1382؛ نقل از غباري بناب، 1377دالور،(گيرند مي
  

  نتايج
هاي مكرر و مـدل   با استفاده از طرح اندازه گيري 

ي جمع آوري شده تجزيه و تحليـل  ها كواريانس داده
شد كه نتايج ان به صورت توصيفي و استنباطي آمـده  

  .است

  
  ها به تفكيك مرحله و جنسيت آزمودني  ي خودكارآمدي عموميها ميانگين و انحراف معيار نمره -2جدول

 شاخص آماري
 دوره زماني

 انحراف معيار ميانگين گروه تعداد جنسيت

 پيش آزمون

 15 پسر
 04/15 56 آزمايشي

 26/3 4/56 گواه

 15 دختر
 03/6 4/54 آزمايشي

 12/6 4/57 گواه

 پس آزمون

 15 پسر
 93/4 9/61 آزمايشي

 7 7/56 گواه

 15 دختر
 8/6 4/63 آزمايشي

 5/6 2/60 گواه

 مرحله پيگيري

 15 پسر
 5/3 7/62 آزمايشي

 6/4 1/57 گواه

 15 دختر
 1/8 3/60 آزمايشي

 7/5 4/56 گواه

 
شود،  مشاهده مي -2همان طور كه در جدول

در پيش آزمون، پس هاي گروه آزمايشي و گواه  نمره
بدين ترتيب كه . آزمون و پيگيري با هم متفاوتند

هاي گروه آزمايشي هم در پس آزمون و  ميانگين نمره
هاي گروه گواه  هم در مرحله پيگيري بيشتر از نمره

هايي كه  اين بدان معناست كه امتياز آزمودني. است



  
  

  81 /  تأثير مداخله مبتني بر نظريه گاردنر بر خودكارآمدي عمومي دانش آموزان ناشنواي هنرستاني شهر اصفهان

  
اند، بيشتر  آموزش مبتني بر نظريه گاردنر را ديده

هاي گروه آزمايشي  نابراين، نتايج ميانگين نمرهب. است
  .در مرحله پس آزمون و پيگيري افزايش يافته است

آموزش مبتني بر نظريه : بررسي فرضيه پژوهش
هاي چندگانه گاردنر، خودكارآمدي عمومي  هوش

  .دانش آموزان ناشنواي هنرستاني را افزايش مي دهد  
  

 ها هاي خودكارآمدي عمومي آزمودني مرهخالصه نتايج تحليل واريانس ن -3جدول

 منبع تغييرات
مجموع 
)ss(مجذورات 

ميانگين  درجه آزادي
 (Ms)مجذورات 

F توان آزمونمعني داري df2

گروهي بين
df1 
گروهي درون

 A 4/294 112 2 2/147 4/3 04/0 15/0) (مرحله

 B 2/259 56 1 2/259 8/3 04/0 23/0) (گروه

 2/2 56 1 2/2 03/0 85/0 73/0 (C)جنسيت

A*B*C 78/0 97/0 02/0 95/0 2 112 9/1 تعامل 

A*B  1/387 112 2 55/193 69/4 01/0 96/0 

A*C 4/129 112 2 7/64 57/1 21/0 53/0 

B*C 2/51 56 1 2/51 74/0 39/0 88/0 

    93/41 112 56 3/4696 خطا

    33/47 123  7/5821 مجموع

  
هد كه تفاوت حاصـل شـده   د  نشان مي -3جدول 

پـيش آزمـون، پـس      در سه مرحله  گروه در بين متغير
). p <0/05(آزمون و مرحلـه پيگيـري معنـادار اسـت     

تعامل جنسيت با مرحلـه معنـادار نشـد، ولـي تعامـل      
گروه بـا مرحلـه معنـادار شـد؛ يعنـي خودكارآمـدي       

پـيش  ( عمومي گروه آزمايشي و گواه در سـه مرحلـه  
بـه  . متفـاوت اسـت  ) ن و پيگيـري پس آزمـو   آزمون، 

گروه معنـادار اسـت؛   *متقابل مرحله اثر عبارت ديگر،
به اين معني كه رونـد تغييـر ميـانگين خودكارآمـدي     
عمومي دانـش آمـوزان در سـه مرحلـه، در دو گـروه      
آزمايشي وگواه متفاوت است و فرضيه پژوهش تأييد 

شود، درحالي كه اين تغيير در گروه گـواه معنـادار    مي
يســت؛ يعنــي آمــوزش مبتنــي بــر ديــدگاه گــاردنر،  ن

خودكارآمدي عمومي آزمودني هاي گروه آزمـايش را  
به . در مرحله پس آزمون و پيگيري افزايش داده است

عبارت ديگر، دانش آمـوزاني كـه آمـوزش مبتنـي بـر      
ديدگاه گاردنر را ديده بودند، از نظر آمـاري بـه طـور    

  .اشتندمعناداري رشد خودكارآمدي باالتري د
هـا   شايان ذكر است به دليل اينكه تفاوت ميـانگين 

 LSDدرسه دوره زماني معنادار بود، از آزمون تعقيبـي 
هـا و تبيـين نتـايج اسـتفاده     براي تعيين منبـع تفـاوت  

  .كنيم مي
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  آزمودني ها در سه مرحله  عمومي هاي خودكارآمدي  مقايسه زوجي اختالف ميانگين نمره - 4جدول 
 داريسطح معني ميانگيناختالف مرحله

 پيش آزمون
 002/0 - 517/4 پس آزمون

 019/0 - 08/3 مرحله پيگيري

  
طبـق نتـايج آزمـون     -4هاي جـدول  براساس داده

LSD،     ــدي ــره خودكارآمـ ــانگين نمـ ــومي  ميـ   عمـ
آموزان در دو دوره پيش آزمـون و پـس آزمـون     دانش 

اختالف معناداري داشت، كه اين اختالف به صـورت  
بـه دسـت    زايشي است و همچنين با توجه به نتايجاف

اي مبتني بر ديـدگاه   توان گفت برنامه مداخله آمده مي
دانـش    گاردنر، باعث افزايش خودكارآمـدي عمـومي   

  . گردد آموزان ناشنواي هنرستاني مي
  

  بحث و نتيجه گيري
فرضيه پژوهش حاضر بر اساس نتايج حاصـل از   

د؛ يعنـي آمـوزش مبتنـي    ها تأييد شتحليل آماري داده
دانش آمـوزان   بر نظريه گاردنر، خودكارآمدي عمومي 

بـه عبـارت ديگـر،     .ناشنواي هنرستاني را افزايش داد
زماني كه دانش آموزان ناشنوا توانمندي هاي هوشـي  
خود را مي شناسند، ميزان خود كارآمدي آنها باال مي 

از بر همين اساس، آنها توانستند با آگاهي نسبي . رود
توانمندي هاي خود و باور بـه آن در تصـميم گيـري    

توانسـت  ) 2009(فابيان گالسـيا  .مناسب شركت كنند
با آگاهي دادن به افراد ناتوان در مورد توانمندي هاي 
خود، در رفـع موانـع شـغلي، خودكارآمـدي آنـان را      
افزايش دهد، كه نتـايج يافتـه هـاي پژوهشـگر فـوق      

همخـواني دارد و   الذكر با يافتـه هـاي ايـن پـژوهش    

نشان مي دهد كه بـا دادن آگـاهي بـه دانـش آمـوزان      
ناشنوا مي توان خودكارآمدي عمومي آنان را افـزايش  

يكي از نكات اساسي كه در ارتباط با افراد ناشنوا . داد
توان مطرح كرد، اين است كه توانايي شناختي اين  مي

بـا   مشـابه  افراد با توجه به پژوهش هاي انجام شـده، 
؛ نقـل  1964فورث و هانس جي،(است دكان عاديكو

ــي،   ــدي و تجل ــاورزي ارش ــين ). 1384از كش همچن
در پژوهشي نشان داد كه تمرين هـاي  ) 2005(ورنون

شناختي دوران تحصيل وآموزش آن در افـراد ناشـنوا   
باعث ايجـاد بيـنش كـافي و تسـهيل شـرايط شـغلي       

پـس لـزوم توجـه بـه      .درازمدت براي آنان مي گردد
مدي به عنوان سازه اي كه آزمودني ها آن را خودكارآ

هـاي آينـده آمـاده    باور كرده، آنـان را بـراي موفقيـت   
در اينجا چون آمـوزش مبتنـي بـر    . كند، مهم است مي

ديــدگاه گــاردنر، خودآگــاهي و بــاور دانــش آمــوزان 
در گروه هـاي   ناشنوا را تغيير داده است، پس آموزش

عمومي آنها  مختلف ديگر هم مي تواند خودكارآمدي
تـوان بـه نتـايج    در ايـن رابطـه مـي   . را افزايش دهـد 

، )2007(، تيلـور )2003(پژوهش هاي چن وهمكاران
؛ نقــل از ســوليوان و ماهاليــك، 1982(بتــز و هاكــت

؛ نقل از 1996لوز و آنتوني و فلتز ،. اشاره كرد) 2000
اي را مداخله هشت دقيقه) 2000سوليوان و ماهاليك،

ــدئ  ــه صــورت ضــبط وي ــزايش خــود ب ــراي اف ويي ب
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. كارآمدي عمومي دانش آموزان متوسطه ترتيب دادند

ــاردنر،     ــه گ ــتفاده از نظري ــا اس ــم ب ــن ه ــور و چ تيل
خودكارآمدي دانش آموزان ومعلمان را افزايش دادند، 

ايـن مطالعـه   . كه با نتايج اين پژوهش همخـواني دارد 
هـايش توانسـت خودكارآمـدي    رغم محـدوديت علي

اين بدان معناسـت  . ها را افزايش دهدآزمودني عمومي
ي هـا  كه همزمان با افـزايش بـاور افـراد از توانمنـدي    

آنها نيز در ارتبـاط   هوشي خود، خودكارآمدي عمومي
. يابـد  مي با باور و احساس اعتماد به نفسشان افزايش

در اين خصوص نتايج پژوهش زاده محمدي، عابدي 
ايـن نظـر   با نتايج اين پژوهش از ) 1387(و خانجاني

مطابقت دارد كه هـر دو ايـن پـژوهش بـا اسـتفاده از      
ــتند      ــناختي توانس ــرد ش ــر رويك ــي ب ــوزش مبتن آم

ها را بـه طـور نسـبي افـزايش      خودكارآمدي آزمودني
ي شـناختي  ها پس به نظر مي رسد تأثير تمرين. دهند

چون برنامه آموزشي مبتني بـر نظريـه گـاردنر بتوانـد     
ر گـروه ناشـنوا، در   عالوه بر افزايش خودكارآمـدي د 

 .نيز استفاده شود ها ساير گروه

تـوان گفـت كـه، در پـژوهش حاضـر بـا       پس مي
هـاي   اي و با توجه به توانايي استفاده از برنامه مداخله

ــي  ــراد، م ــي اف ــاداري در   هوش ــاي معن ــوان تغييره ت
در اينجا، . ايجاد كرد ها خودكارآمدي عمومي آزمودني

از نظريـه گـاردنر در   با توجه به نقش عوامل برگرفته 
 هـا  توان اين بـاور را در آزمـودني  برنامه آموزشي، مي

هـاي خـود بـاور دارم و    من به توانايي«: ايجاد كرد كه
ي خود در آينده اميـدوار بـوده،   ها توانم به موفقيتمي

از محــدوديت ايــن .»تصــميم مناســب را اتخــاذ كــنم
ن پژوهش مي توان به نوع ابزار آن براي گروه ناشنوايا

چون اين دانش آموزان مشكالت خوانـدن  . اشاره كرد
دارند، پس بايد از ابزار هنجاريابي شده اي همـراه بـا   

  .ي بعدي استفاده كردها در پژوهش روش مصاحبه
توان نتيجه گرفـت كـه نظريـه    به طور خالصه مي

گاردنر، در واقع پارادايم جديـدي اسـت كـه متوليـان     
ــازه  ــا افقــي ت ــيم و تربيــت را ب ــا و  از رســالت تعل ه

ايـن انديشـه   . هاي عملي روبه رو ساخته اسـت  برنامه
براي دانش آمـوزان بـا نيـاز ويـژه، چـون ناشـنوايان،       
توانسته است آنها را ياري كـرده، زمينـة كـافي بـراي     

نسـبت بـه    و تغييـر نگـرش الزم   ها باور به توانمندي
توانايي هوشي و ارتباط آن با خودكارآمدي را در اين 

  . يجاد كندافراد ا
  
 منابع

تأثير آموزش مديريت كسب ). 1386.(نهال  احمدي، 
و كار خانگي بر خود كارآمدي حرفه اي زنان 

ــان نامــه خــود سرپرســت شــهر اصــفهان ، پاي
، دانشــكده )چــاپ نشــده (كارشناســي ارشــد 

  .روانشناسي دانشگاه اصفهان
مطالعه مقدمات نظريه «). 1384. (شريفي،حسن پاشا 

نــه گــاردنر، در زمينــه   هــاي چنــد گا هــوش
، »ي درسي و سازگاري دانـش آمـوزان  ها موضوع

 ،صـص 11ش ي آموزشي،ها فصل نامه نوآوري

1-24.  
حسن زاده، سعيد؛ محسني، نيـك چهـر؛ افـروز،غالم    

تحــول شــناختي ). 1386.(علــي وحجازي،الهــه
: تهـران . كودكان ناشنوا بر اساس نظريـه ذهـن  
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). 1386.(زاده محمدي، علـي و عابـدي، علـي رضـا    
ــدي در   « ــود و خودكارآمـ ــت خـ ــود حرمـ بهبـ

ــان ــي  ،»نوجوان ــان ايران ــلنامه روان شناس . فص
 .252-245، صص )15(4

تأثير مشاوره شغلي بـه  ). 1385.(زماني امير، فاطمـه 
سبك نظريه يادگيري اجتماعي كرومبـولتز بـر   

، جارب خانگي در زنان شـهر اصـفهان  رفتار ت
، دانشكده )چاپ نشده(پايان نامه كارشناسي ارشد

 .دانشگاه اصفهان  روان شناسي وعلوم تربيتي 

). 1386.(زاده محمدي، علـي و عابـدي، علـي رضـا    
ــدي در   « ــود و خودكارآمـ ــت خـ ــود حرمـ بهبـ

ــان ــي  ،»نوجوان ــان ايران ــلنامه روان شناس . فص
4)15( ،252-245.  

تـأثير  «). 1382.(بـاقر و نبـوي، محمـد    غباري بنـاب، 
ــايالت   ــاهش تمــ ــبحگاهي در كــ ورزش صــ
پرخاشگري كودكان عقب مانـده ذهنـي آمـوزش    

، 1، ش مجله روانشناسي و علوم تربيتـي ، »پذير
139- 154 .  

بررســي تــأثير مشــاوره «). 1384.(كســايي،عبدالرحيم
شغلي به شيوه پـردازش اطالعـات شـناختي بـر     

ــاهش ــد ح ك ــه اي دانشــجويان افكــار ناكارآم رف
هـاي   و پـژوهش  ها مجله تازه ،»دانشگاه اصفهان

 .39 -27، صص)  17( ، 5، ش مشاوره

ــي،   ــاز و تجلـــ ــدي، فرنـــ ــاورزي ارشـــ    كشـــ
روان شناســـي وآمـــوزش  ).1384.(پريســـا
  .انتشارات شرح:تهران.ناشنوايي

مقايسه آرزوهاي شغلي ). 1387.(نصراصفهاني، طيبه
ان بــا دانــش آمــوزان عــالي بــا دانــش آمــوز

دورة ) كم شنوا، لكنت زبـان (اختالالت گفتاري
پايان نامه كارشناسي ارشـد، دانشـكده   . دبيرستان
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