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ي گاردنر بر ميزان خطاهاي امالي  هاي چندگانه اثربخشي آموزش مبتني بر هوش
   سوم ابتدايي شهر اصفهاني آموزان با ناتواني يادگيري پايه دانش

  

  3 و ساالر فرامرزي2، مختار ملك پور1فهيمه رنجبري
  
  

  چكيده
گاردنر بر ميزان  چندگانه هاي مبتني برهوش حاضر، تعييين اثر بخشي آموزش ي هدف از مطالعه
 -آزمونروش پژوهش آزمايشي و از طرح پيش. آموزان با ناتواني يادگيري بود خطاهاي امالي دانش

 سوم ي ه دختر با ناتواني يادگيري امال پايآموز دانش 30 بدين منظور. آزمون با گروه كنترل استفاده شد پس
 هاي آزمايشاي انتخاب و به روش تصادفي در گروهصادفي چند مرحله نمونه گيري تي هابتدايي به شيو

 شامل آزمون ها ي دادهآور جمعبه منظور  ابزارهاي مورد استفاده. ، گمارده شدند) نفر15( و كنترل)  نفر15(
 جلسه 12آموزش بر روي گروه آزمايش در .هاي گاردنر وآزمون امال بودمه هوشنا پرسش هوش ريون،
گاردنر بر ميزان  چندگانه هاينتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه آموزش مبتني برهوش .يدارائه گرد

تواند به عنوان يك روش اين نتايج مي.ثر استؤآموزان با ناتواني يادگيري امال م خطاهاي امال دانش
  .فاده قرار گيردآموزان با ناتواني يادگيري امال  مورد استاي در بهبود اشكاالت امال در دانشمداخله

  

  هاي گاردنر، ناتواني يادگيري، ناتواني يادگيري امالهوش : كليديهاي هواژ
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  مقدمه
هاي يادگيري  هاي اخير مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته ناتواني يكي از مسائلي كه در دهه

كان  براي توصيف گروهي از كود1962 در سال 1اين اصطالح را اولين بار ساموئل كرك. است
مورد استفاده قرار  هاي ارتباطي دچار اختالل بودند، كه در تحول زبان، گفتار، خواندن و مهارت

ي  اين كودكان عليرغم داشتن هوش طبيعي، در يك يا چند زمينه). 1993، 2مك شين و داكرل(داد
يادگيري مانند؛ خواندن، نوشتن و حساب دچار مشكل هستند و براي پيشرفت تحصيلي به 

  ). 2003سادوك و سادوك،(هاي ويژه نياز دارند شآموز
.  شوند مياي در امال مواجه  ان دچار ناتواني يادگيري با مشكالت عمدهآموز دانشبسياري از 

ناتواني يادگيري امال عبارت است از وجود مشكالتي در نوشتن توالي مناسب حروف الفبا براي 
ص حس بينايي، شنيداري، عوامل محيطي و ي گفته شده كه ممكن است ناشي از نواق يك كلمه

هاي ادراكي و  هايي در حافظه ديداري، كاستي ي در آواشناسي، كاستييها انگيزشي، وجود كاستي
براساس فرم تجديد نظر شده ويرايش چهارم ). 1984، 3كرك و چالفانت(اشتباهات تلفظي باشد

اصلي آن اين است كه  ي شكي امريكا مشخصهپز روانراهنماي آماري و تشخيص انجمن 
گيري پايين تر از   نويسي كودك با در نظر گرفتن ظرفيت هوشي و سطح آموزش به ميزان چشم امال

عمل امال نويسي به دليل انتزاعي بودن آن فعاليتي ). 2003سادوك و سادوك، (حد انتظار است
پس از گوش دادن، هاي زباني دشوار است به همين جهت زبان نوشتاري در سلسله مراتب توانايي

 مانند گوش ها شود ولذا هر گونه مشكلي در ساير زمينهصحبت كردن و خواندن يادگرفته مي
سيف (  منفي داشته باشدتأثيرتواند در يادگيري زبان نوشتاري  ميدادن، سخن گفتن و خواندن 

  ).1384 نراقي و نادري،
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2 . Makshin & Dakrel 
3 . Chalfant 
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رطبقه تشخيصي گنجانده ، اختالالت يادگيري را در چهاDSM-IV-TRمتن بازنگري شده 
اي  اختالل خواندن، اختالل رياضيات، اختالل بيان نوشتاري واختالل يادگيري كه به گونه: است

كردن ضعيف، اشتباه اختالل بيان نوشتاري اجزايي دارد كه شامل هجي. ديگر مشخص نشده است
 رفيعي و ي ، ترجمه2003كاپالن سادوك، (شود گذاري و دست خط بد ميدر دستور و نقطه

  ). 1387همكاران، 
هاي حروف و به  هاي مهم يادگيري زبان نوشتاري توانايي صحيح نوشتن زنجيره يكي از جنبه

عبارت ديگرامالي صحيح واژگان زبان است كه به خصوص در مراحل اوليه يادگيري نظام 
نويسي يا  امال). 1384، ترجمه دانش، 1997، 1لرنر(اي برخورداراست نوشتاري زبان از اهميت ويژه

انطباق و . وحروف مكتوب است) اصوات(هاهجي كردن متضمن توانايي يادگيري انطباق بين واج
ها و حروف مكتوب مهارتي است كه در برخي ازكودكان ناتوان يادگيري به خوبي ي واجخوان هم

  ). 1386شريفي درآمدي، (كند رشد پيدا نمي
ي دو فرايند است يكي   كه رشد امال منعكس كنندهكنند بحث مي) 2005 (2روماني وهمكاران

 مناسب و ي شامل پردازش واج شناسي در سطوح لغوي و ديگري نشان دادن يك مسئله با حافظه
داري در امالي صحيح از  خطي مرتبط به عنوان يك الگوي لغوي كه در نتيجه به مشكالت معني

  . شود كلمات منجر مي
هاي  هاي فردي به وجود آمده كه محيط منظور توضيح تفاوتدر قرن حاضر دو نظريه مهم به 
هاي يادگيري است و  كند اولين نظريه، سبك بندي مي ها دسته يادگيري را بر اساس اين تفاوت

اين نظريه رويكرد جديدي . )1392كيامرثي و مؤمني،  (باشد هاي چندگانه مي دومين نظريه، هوش
هاي  توانند پيشرفت زيادي در برخي حيطه افراد مي). 2001، 3سابان(كند را در آموزش پيشنهاد مي

چكلي، (هاي هوشي پيشرفت كمي داشته باشند هوشي داشته باشند و در برخي ديگر از حيطه

                                                                                                                            
1 . Lerner 
2. Romani & et al 
3 . Saban 
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تواند سطوح هوشي خود را بهبود بخشد تا زماني كه  هرشخص مي). 2001، به نقل ازسابان، 1997
  ). 1983گاردنر، (از آموزش كافي برخوردار باشد 

سعي كرده است تا حوزه استعدادهاي انسان را به آن  1هاي چندگانه گاردنر در نظريه هوش
بكشاند و نشان دهد هوش با توانايي تحليل مسائل و برخورداري از كارايي در IQ سوي مرزهاي 

هاي چندگانه جديدترين استدالل را براي مواجهه  نظريه هوش. محيط واقعي ارتباط فراواني دارد
ها از نظر هوش و  براساس نظريه گاردنر انسان. دهد  كودكان از نظر توانايي يادگيري به دست ميبا

هاي چندگانه تفاوت دارند و تشخيص اين امر توسط معلمان موجب  توانايي و كاربرد هوش
احدي، ستوده و حبيبي،  (تر و مناسبي داشته باشند شود با مشكالت درسي برخورد خالق مي

گيرد كه در آن اعتقاد به وجود  هاي چندگانه گاردنر از مباني سرچشمه مي  هوشي يهنظر. )1391
توان به اين نكته پي برد  ي منابع مي در واقع با مطالعه. هاي عقالني متفاوت در انسان است توانمندي

براي مثال، :  كيد قرار نگرفته استأهاي چندگانه تنها در نظريه گاردنر مورد ت كه وجود هوش
هاي مشابه  هاي آموزشي براساس تكنيك به ايجاد نظام» ييجان ديو«و  »2ماريامونته سوري«

توان به حروف لمسي مونته سوري و  ها مي از جمله اين تكنيك. اند هاي چندگانه اقدام كرده هوش
ت هوشمند ابه كالس درس به عنوان مدل كوچكي از يك اجتماع و ساير اطالع» ييديو«رويكرد 
هاي  هاي هوش ي نظام هاي آموزشي رايج نيز اساساً برپايه بسياري از مدل. شاره كردمربوطه ا

 ي ، ترجمه2001، آرمسترانگ(كنند  چندگانه استوارند اما از اصطالحات متفاوتي استفاده مي
  ). 1387صفري، 

ختي براي حل مسائل يا درست كردن شنا رواناز نظر گاردنر هوش به عنوان پتانسيل زيستي 
گاردنر، (  تعريف شده است،هاي فرهنگي ارزشمند باشد صوالتي كه در حداقل يكي از زمينهمح

  ). 2010، به نقل از دراكفورد، 1993

                                                                                                                            
1. multiple intelligence 
2. Montessori 
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-هاي زباني، منطقي ي هوش گاردنر معتقد است هر فرد درجات مختلفي از هفت شكل اوليه  
 ين فردي را داراستصري، موسيقيايي، درون فردي و ب بـ   جنبشي، فضايي ـ   بدني رياضي،

گاردنر بعد از معرفي هفت هوش ذكر شده، به هوش ديگري به نام هوش ). 2010صفاصالح، (
 پنهان در پشت اين ي عقيده.  جهان طبيعي استي هايي درباره طبيعت گرا اشاره كرد كه توانايي

ارد و هاي مختلف د هاي پيشنهاد شده را به اندازه نظريه اين است كه هر فرد تك تك هوش
  ).2008همكاران،  و اينتان آزورا(ثر است ؤ مها آنآموزش درپرورش 

ثر است و نظريه ؤ اساسي بازسازي آموزش و پرورش بر يادگيري كودكان مي شالوده
به عنوان مثال كورن هابر ). 1983گاردنر، (ي گاردنر در اين زمينه نقش رو به رشدي دارد ها هوش

ي گاردنر را به عنوان مالكي براي ها ارسي كه نظريه  هوشطي مقاله اي در مورد مد) 2003(
 درصد اين 80 به اين نتيجه رسيد كه ،آموزش و هدايت استعدادهاي مختلف قرار داده بودند

  . ي كودكان به دست آورده اندها ي قابل توجهي در زمينه شكوفا سازي استعدادها مدارس موفقيت
هاي چندگانه گاردنر صورت گرفته  آموزش هوشيرتأثي مختلفي در زمينه ها پژوهشتاكنون 

 روش تدريس تأثير، كه )1380(زاده  جمله است؛ پژوهش حاجي حسيني و بالغياست كه از آن
آموزان را در يك تحقيق مقايسه  هاي سنتي بر عملكرد رياضي دانش مبتني بر نظريه گاردنر و روش

س نظريه گاردنر در مقايسه با شيوه سنتي در آموزان براسا كردند و نشان دادند كه عملكرد دانش
 ي رابطه) 1387(زاده و منوچهري همچنين در تحقيق ديگري مطلب. باشد همه سطوح بهتر مي

المللي زبان انگليسي را در  هاي چندگانه با مهارت خواندن و درك مطلب در آزمون بين هوش
هاي  راگيران ايراني از مجموع هوشفراگيران ايراني مورد بررسي قرار دادند ونشان دادند در ف

 ارتباط 1با مهارت خواندن و درك مطلب آزمون آي الست ـ  رياضيـچندگانه، هوش منطقي 
هاي مورد نياز به  رسد به علت طبيعت مشترك اين نوع هوش و فعاليت معناداري دارد كه به نظر مي

تحقيقات . )1391 و احمدي، باباپور، پورشريفي، هاشمي (باشد هنگام خواندن در زبان دوم مي

                                                                                                                            
1. IELTS المللي زبان انگليسي آزمون بين   
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 كه نشان داده آموزش 1ديگري در مورد هوش چندگانه انجام گرفته از جمله كوك سال و يل
هاي چندگانه بر روي موفقيت تحصيلي دانشجويان و پايداري اثر تدريس از لحاظ  مبتني بر هوش

يم رخ ن) 2009( 2در پژوهش ديگري، سوزن، سوزن، تكت.  معناداري داردتأثيرآماري 
هاي چندگانه بررسي  هاي علمي مختلف را براساس نظريه هوش  معلم در رشته908هاي  توانمندي

اي كه معلمان از دبيرستان  هاي علمي معلمين و رشته كردند و نشان دادند كه بين رشته
 هاي چندگانه وجود دارد اما با توجه به جنستيشان التحصيل شده اند تفاوت معناداري در هوش فارغ

در پژوهشي ) 2007( 3چن. هاي هوشي يافت نشد هيچ نوع تفاوت معناداري در هيچ يك از حوزه
آموزان تيزهوش هنگ  هاي چندگانه در ميان دانش  استعداد موسيقي و هوشي به بررسي رابطه

هاي چندگانه و استعداد موسيقي ارتباط وجود  كنگ پرداخت و نشان داد كه بين ادراك هوش
ي بيني كننده تواند به عنوان پيش هاي چندگانه مي آموزان در زمينه هوش راكي دانشدارد و خود اد

  . آموزان به كار رود استعداد موسيقي اين دانش
هاي چندگانه، لذا هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي آمـوزش             هوش تأثيربا توجه به اهميت و      

 سوم ي هن با ناتواني يادگيري در پايآموزا هاي چندگانه برعملكرد تحصيلي امال دانش مبتني برهوش
  .هاي شهر اصفهان بوده استابتدايي در دبستان

  روش
 پس آزمون با گروه كنترل -روش پژوهش آزمايشي و از طرح پيش آزمون . روش پژوهش

ي ها ها استفاده شده كه متغير مستقل آن آموزش مبتني بر هوشو گزينش تصادفي آزمودني
  . بودها ميزان كاهش خطاهاي امال آزمودنيگاردنر و متغير وابسته 

 ي جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه: گيري جامعه، نمونه و روش نمونه

                                                                                                                            
1. Koksal & Yele 
2. Sozen, Sozen & Tekat 
3. Chan 
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-91آموزان دختر با ناتواني يادگيري رياضي پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان در سال تحصيلي  دانش
اي  تصادفي چند مرحلهگيريها از روش نمونهدر اين پژوهش، براي انتخاب آزمودني.  بود1390

 دبستان، 10گانه شهر اصفهان  بدين ترتيب كه ابتدا از هر يك از نواحي پنج. استفاده شده است
 سوم خواسته ي ه كالس به صورت تصادفي انتخاب و از آموزگاران پاي2سپس از بين اين مدارس 

ماي تجديد نظر شده ي ي چهارمين راهنها اني را كه مطابق با فهرست كنترل نشانهآموز دانششد، 
. در درس امال ضعيف هستند معرفي نمايند) DSM-IV-TR(آماري وتشخيصي اختالالت رواني 

ان از طرف معلمان، براي قطعيت ابتال به ناتواني يادگيري امال، فهرست آموز دانشپس از معرفي 
ر هوش، آزمون و براي كنترل متغي) 1389عابدي، و پور ملك آقابابايي،(شناسايي خطاهاي امال 

آموز با ناتواني يادگيري  نفر دانش30ان معرفي شده، اجرا و تعداد آموز دانشهوش ريون برروي 
  . قرار گرفتند) 15(و كنترل )15(سپس به طور تصادفي در دو گروه آزمايش . در امال انتخاب شد

  :آوري اطالعات از چندين ابزار به شرح ذيل استفاده شدبراي جمع
 هوشي ي گيري بهره اندازه منظور به. ي ريون هاي پيشرونده ماتريسآزمون     

ي  رونده  پيشهاي ماتريس. شد  ريون استفادهرنگي  تصويري36 دوم آزمون ي ها از نسخه آزمودني
 . گيري عامل هوش عمومي است ريون در انگلستان توسط ريون ساخته شده و هدف آن اندازه

به دست آمده است 90/0 تا 70/0هاي مختلف سني بين آزمون ريون در گروه اعتبارضريب
.  توسط رحماني و عابدي هنجار يابي شده است1386اين آزمون در سال . )1379 ،آناستازي(

 گزارش شده است و پايايي آن 86/0روايي اين آزمون در همبستگي با تست هوش وكسلر برابر با 
 آقايي و به نقل از عابدي، ؛1386 توكلي،( به دست آمده است93/0تا83/0در پژوهشات متعدد بين 

 ).1390قادري،

ي سوم  هاي درسي پايه اين آزمون با توجه به تغييرات ايجاد شده دركتاب. آزمون ديكته
هاي جديدالتأليف بخوانيم و بنويسيم؛ توسط آقابابايي،  دبستان يك آزمون امال مطابق با كتاب

 سوم ابتدايي  ي آموز پايه  دانش200برروي  ساخته شده و 1389ملك پور و عابدي درسال 
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 نيز ي به دست آمده براي روايي تشخيص79/0پايايي آزمون با روش بازآزمايي . هنجاريابي گرديد
  ). 1389آقابابايي، (از دو گروه عادي و با ناتواني يادگيري استفاده شد

براي ) 1387( اين مقياس توسط عابدي .هاي چندگانه مقياس سنجش و برآورد هوش
ي شهر اصفهان ساخته و   ساله6-10ي گاردنر جهت كودكان  هاي چندگانه سنجش و برآورد هوش
روايي اين . گردد اي هوشي توسط والدين تكميل مي  مقوله8اين مقياس . هنجاريابي شده است

ضرايب پايايي . باشد ميمقياس به روش تحليل عاملي انجام شده و از روايي مناسبي برخوردار
مه به نا پاسخفرم .  گزارش شده است89/0 تا 67/0هاي هوشي به روش آلفاي كرونباخ از  لهمقو

رفتاريا فعاليتي كه از طرف كودك خيلي كم انجام (اي خيلي كم  صورت مقياس پنج درجه
فعاليت يا رفتاري كه به طور مكرر از جانب كودك تكرار (تا خيلي زياد ) شود، يك امتياز مي
هاي مرتبط با آن هوش مطرح شده و  ال ازفعاليتؤ س10درهر هوش . است) تيازشود، پنج ام مي

باشد كه بعد از برآورد كردن امتيازات هر هوش برمبناي   امتياز مي50مجموع نمرات هر هوش 
ي خاص آن هوش براي آموزش به فرد  هاي چندگانه، برنامه  برآورده شده درهوشي بيشترين نمره
  .شود طراحي مي

 جلسه 12 برروي گروه آزمايش در ،هاي چندگانه گاردنر آموزش براساس هوش:اروش اجر
هاي مداخالت آموزشي به شرح زير   جلسهي هخالص. اي دو جلسه اجرا شداي و هفته  دقيقه45

 جلسه كه به 12ان و برگزاري آزمون امال؛ گروه آزمايش طي آموز دانشپس از آشنايي با : است
ي پس آزمون از سپس در مرحله. يي دريافت نمودندها ه شده است آموزش اشارها آناختصار به 

  .هر دو گروه آزمون امال به عمل آمد
بندي   دسته-2  كلمات،يكنار هم گذاشتن حروف برجسته با چشمان بسته و نوشتن امال-1

ن زمان با آ  كلمه با دست در هوا و همي نوشتن امال-3 .دن شبيه به هم داريكلماتي كه امال
انتخاب كلمات و تغيير جاي حروف -5 نوشتن امال با انگشتان روي خاك نرم، -4خواندن كلمه، 

استفاده  -7، ها آن لمس اشياء درون كيسه و نوشتن امالي -6 آن و ساخت كلمات با معني ديگر،



     Journal of Learning Disabilities, Summer 2013                                    1392، تابستان هاي يادگيري ي ناتواني مجله
                  

 Vol.2, No.4/45-60                                                                                45-4/60ي  ، شماره2ي  دوره       

53  

ه  كلميهاي ديگري براي نوشتن امال حل با تفكر راه -8 ،ها براي آموزش امال از جداول و چيستان
در يك (اي  استفاده از بازي صفحه -10 ، يك كلمهيبيان دليل براي غلط بودن امال -9، پيدا كنيد

به هم   راها آنسمت كلمه به صورت امال غلط و در سمت ديگر صحيح آن موجود است و او بايد 
 كلمات با يآموزش امال-12 ،ها آني برگ درختان و نوشتن امال روي آور جمع -11، وصل كند

  .ها آني كردن و آهنگين ساختن هج
ي آمار توصيفي و ها ها از روش براي تجزيه و تحليل داده. ها روش تجزيه و تحليل داده

دست آمده و  ههاي ب ها و داده با توجه به طرح تحقيق و با توجه به نوع فرضيه. استنباطي استفاده شد
 استفاده ها واريانس براي بررسي فرضيه از روش آماري تحليل كspssبا استفاده از نرم افزار آماري 

  .گرديد

  نتايج
 هاي آزمايش و كنترل در پيش آزمون و پس آزمون امال هاي آماري عملكرد گروه شاخص. 1جدول 

SD M ها گروه مراحل 

 پيش آزمون 7/31 004/8

 پس آزمون 26/53 05/7
 آزمايش

 پيش آزمون 2/30 69/8

 پس آزمون 2/29 66/6
 كنترل

 
در پيش آزمون و  را ي آزمايش و كنترلها ميانگين و انحراف معيار،گروه1عات جدول اطال

ي ها ي گروهها بر اساس اين اطالعات ميانگين .دهد مي را نشان ي خطاهاي امال،پس آزمون
آزمايش، پس از مداخله افزايش داشته است و اين نشان دهنده اين موضوع است كه مداخالت 

 . يادگيري بيشتر بوده است بوده است و ميزانمؤثر
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  ي دو گروه آزمايش و كنترلها  نتايج آزمون لوين در مورد پيش فرض تساوي واريانس.2جدول 
  معناداري  2درجه آزادي  1درجه آزادي F  متغير
  17/0  28  1  98/1  كل

 
ي دو گروه ها  نتايج آزمون لوين در مورد پيش فرض تساوي واريانس2اطالعات جدول 

بنابراين با توجه به رعايت پيش فرض لوين، امكان اجراي تحليل . دهدترل را نشان ميآزمايش و كن
 .ي پژوهش بالمانع استكواريانس بر روي نتايج جهت بررسي فرضيه

.  در اين پژوهش براي تحليل استنباطي نتايج، از تحليل كوواريانس استفاده گرديده است
اساس اين پيش فرض بر آن .  بررسي گرددها يانسبنابراين الزم است تا پيش فرض برابري وار

ي نمرات دو گروه در جامعه با هم برابرند واز لحاظ آماري ها شود واريانس مياست كه فرض 
 ).1379مولوي، (شود ميبراي آزمودن اين فرضيه از آزمون لوين استفاده . تفاوت معناداري ندارند

  .، با هم برابرند )P <05/0(گروه ي دو ها نتايج اين آزمون نشان داد كه واريانس
، پيش فرض نرمال بودن توزيع گـروه محاسـبه شـد            ها  پس از محاسبه مفروضه يكساني واريانس     

شود توزيع نمرات در جامعه نرمـال بـوده  و اگـر     ميكه اساس اين پيش فرض برآن است كه فرض  
افراد بوده است و اين      به علت انتخاب تصادفي      ،ي نمونه كجي  و كشيدگي حاصل شده       ها  در گروه 

ي نمونـه و  ها شود كه احتمال تصادفي بودن تفاوت ميان  توزيع گروه        ميپيش فرض در صورتي رد      
 – گـردد، كـه بـه ايـن منظـور از آزمـون شـاپيرو                 05/0توزيع نرمال بودن نمرات در جامعه كمتر از         

ررســي و تأييــد پــس از ب.  گرديــدتأييــد اســتفاده گرديــد و توزيــع نرمــال بــودن نمــرات  27ويلــك
ها و نرمال بودن توزيع نمـرات دوگـروه، تحليـل كوواريـانس بـراي                هاي يكساني واريانس   ضهومفر

 .آزمون فرضيه انجام شد

هاي چندگانه بر كاهش خطاهاي  نمايد كه آموزش براساس هوش  پژوهش بيان ميي فرضيه
  . داردتأثير يادگيري امال ي ناتوان دارايانآموز دانش يامال



     Journal of Learning Disabilities, Summer 2013                                    1392، تابستان هاي يادگيري ي ناتواني مجله
                  

 Vol.2, No.4/45-60                                                                                45-4/60ي  ، شماره2ي  دوره       

55  

  
  در پس آزمون امالدو گروه آزمايش و كنترل  نتايج تحليل كوواريانس عملكرد .3 جدول

توان 
 آماري

اندازه 
 اثر

سطح 
  F معناداري

ميانگين 
مجذورات

درجه 
 آزادي

مجموع 
مجذورات   متغيرها

 پيش آزمون 59/875 1 59/875 27/53 01/0 66/0 00/1

00/1 89/0 01/0 09/240  گروه 93/3945 1 93/3945

  خطا 7/443 27 43/16    
 

آزمون به عنوان متغير  گرفتن نمرات پيش كه با در نظردهد  نشان مي3نتايج جدول 
دار بين گروه  هاي چندگانه منجر به تفاوت معنا آموزش براساس هوش ، مداخله)كمكي(همپراش

مون آز  درصد از واريانس پس89 بوده يعني  درصد89تأثيرميزان . آزمايش و كنترل شده است
نتايج . باشد  مي1چنين توان آماري  هم. هاي چندگانه بوده است مربوط به آموزش براساس هوش

آموزان   دانشيهاي چندگانه عملكرد امال اين پژوهش نشان داد كه آموزش براساس هوش
  .بخشد نارسانويس را بهبود مي

  بحث و نتيجه گيري
آموزش بر اساس  كه اينبود از ين فرضيه پژوهش عبارت تر مهم كه بيان شد طور همان

 دارد و تأثيريادگيري امال در ان ناتوان آموز دانش يي چند گانه بر كاهش خطاهاي امالها هوش
ي چند گانه گاردنر بر كاهش ها نتايج اين پژوهش هم نشان داد كه آموزش بر اساس هوش

 بانتايج شرقي  پژوهشنتايج اين و .  مثبت و معناداري داردتأثيران آموز دانشخطاهاي امالي 
  ،)2008(دورهام   بورتون، ، دوگالس،)2007(، مختار، مجيد و فوو )1388(، رضايي )1389(سر  اليله

سو  هم) 2009( ، رايدينگ و گريملي و گراف1راسميوسن ، )1380(زاده نژاد و بالغي حسيني حاجي
                                                                                                                            
1. Rasmussen 
2. Shih & Gamon 
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هاي فور و چن  و بررسي) 1388؛ به نقل از رضايي، 2007(ولي با تحقيقات باسكار و براون . است
به نقل از كلي و (كنند مغاير است  كه افزايش بهبود را رد مي) 2000 (1و شيه و گامون) 2000(

  ).2006تنگني، 
آموزان گروه آزمايش نمرات  توان اظهار داشت، دانش ي فرضيه مي طور در تبيين نتيجه همين

آوردند و اين افزايش نمره به خاطر  اين آزمون امال نسبت به گروه كنترل به دست  بهتري در پس
توان  به طور كلي مي. اند ها آموزش مبتني بر هوش غالب خود را دريافت كرده است كه آن

. تواند ياد بگيرد آموز زماني كه آموزش مطابق با نوع هوش او باشد، مي گيري كرد هر دانش نتيجه
 هوشي متفاوت به اين معنا نيست كه بايد هاي آموزان در حيطه بندي دانش الزم به ذكر است طبقه

تواند سطوح  هر شخص مي. شان نگه داشت هاي هوشي ها را در سطوح تعيين شده خاص حيطه آن
؛ به نقل از 1983گاردنر، (هوشي خود را بهبود بخشد تا زماني كه از آموزش كافي برخوردار باشد

  ). 2010ينسي و آكتاميش، 
بر . شود ها، يادگيري بهينه مي آموزان و ترجيحات آن ز دانشبا هماهنگ ساختن دروس با نيا

 گردد آموزان مي شدن يادگيرندگان و موفقيت دانش  به فعال منجر) MI(هاي چندگانه مبناي هوش
شان را با انواع هوش هماهنگ سازند نمرات  هاي زماني كه معلمان درس). 2003، 2نولن(

كند   عنوان ميMI نظريه ).2005، 3ويلر( آموزان بهبود خواهد يافت آزمون دانش پس
هاي هوشي خاص، موجب عدم موفقيت  ها در مقوله آموزاني كه وجود برخي محدوديت دانش

هايي كه موجب بروز مقوالت هوشي توسعه  توانند از طريق به كارگيري روش آنان شده است مي
به طور كلي ). 1387ه صفري، ،ترجم2001آرمسترانگ(شود از اين موانع عبور كنند  يافته آنان مي

هاي فردي و استفاده از آموزش بر اساس  دهد كه توجه به تفاوت نتايج اين پژوهش نشان مي

                                                                                                                            
1 . Kelly & Tangney 
2. Nolen  
3. Weiler  
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شود و اين مسئله قابليت تعميم به  هاي چندگانه باعث افزايش و بهبود يادگيري در امال مي هوش
 .)1391اج و عاصمي، درت (باشد هاي يادگيري و ساير فراگيران را هم دارا مي ساير زمينه

يي مواجه ها  با محدوديتها پژوهشدر پايان الزم به ذكر است كه اين پژوهش همانند ساير 
گيري، محدوديت در انتخاب و حجم نمونه، عدم  دازهنبوده است از جمله محدوديت در ابزار ا

 مواجه ان را با احتياطآموز دانشگيري، كه تعميم نتايج پژوهش به ديگر   پيي هوجود دور
شود به منظور بررسي اثرات بلند مدت آموزش توجه، مطالعات بنابراين پيشنهاد مي. سازد مي
ي يادگيري ها هاي مختلف تحصيلي و ساير ناتواتيي مشابهي در پايهها پژوهشگيرانه انجام و  پي

اوران و شود كه از نتايج اين پژوهش والدين، معلمان، مش ميعالوه بر اين پيشنهاد . انجام شود
  .آموزان  استفاده نماينددرمانگران براي كمك به بهبود مشكالت يادگيري دانش

  منابع
 ، تهران،)1387( مهشيدصفري:ترجمه .هاي چندگانه دركالس درس هوش). 2001(توماس  آرمسترانگ،

  . انتشارات مدرسه
بر بهبود در )  بازداري پاسخ فعال وي حافظه(اثربخشي آموزش كاركردهاي اجرايي ). 1389(آقابابايي، سارا

.  سوم دبستاني  پايهيآموزان با ناتواني يادگيري امال كاركردهاي اجرايي و عملكرد تحصيلي دانش
  .  كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهاني نامه پايان

  .نتهران، انتشارات دانشگاه تهرا. )1379 ( محمد نقي براهنيي ترجمه. روان آزمايي). 1970 (اآناستازي، آن
ي رواني ها اختالل متن تجديدنظر شده راهنماي تشخيصي و آماري .)2000 (.انجمن روان پزشكي امريكا

  .،  انتشارات سخنخو و آواديس، تهران  نيكي ترجمه. چاپ چهارم
نظريه گاردنر   روش تدريس مبتني برتأثيرمقايسه  ).1380(زاده، سوسن بالغيو رضا  نژاد، غالم حسيني حاجي

، 20-19،  پژوهش مسائل تعليم و تربيتي مهنا فصل. انآموز دانشي سنتي برعملكرد رياضي ها و روش
24 -1 .  

ي پيشرفته در دانشجويان  رونده هاي پيش پايايي، روايي و هنجاريابي آزمون ماتريس). 1386(رحماني، جواد
  6-74، 34، سيشنا رواني دانش و پژوهش در  مجله. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
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ي اجتماعي و شادكامي با پيشرف تحصيلي  بررسي ارتباط سرمايه). 1392(كيامرثي، آذر و مؤمني، سويل 
  .119-130، )1(2 ،شناسي مدرسه ي روان نامه فصل. آموزان دختر دبيرستاني در دانش

 هاي ي مؤلفه رابطه). 1391(اهللا  باباپور، خيرالدين؛ پورشريفي، احمد؛ هاشمي، تورج و احمدي، عزت
، )4(1، شناسي مدرسه ي روان نامه فصل. آموزان آگاهي با باورهاي وسواسي دانش فراشناخت و ذهن

38-23.  
  ي منتخب حركتي بر توانمندي ادراكي ـ بررسي ميزان تأثير برنامه). 1391(درتاج، فريبرز و عاصمي، سهيال 

، شناسي مدرسه ي روان نامه فصل. ي دوم آموزان ديرآموز پايه حركتي در پيشرفت تحصيلي دانش
1)4( ،55-39.  

هاي چندگانه گاردنر برميزان عملكرد  اثربخشي آموزش رياضي براساس هوش ).1388(رضايي، مريم
 رشته ي نامه پايان. ان با ناتواني يادگيري رياضي دختر پايه سوم ابتدايي اصفهانآموز دانشتحصيلي 

  .اه اصفهانگسي و علوم تربيتي دانششنا انروكودكان بانيازهاي خاص كارشناسي ارشد، دانشكده 
ترجمه  .شكيپز روان/ علوم رفتاري: شكيپز روانخالصه ). 2003(بنيامين  سادوك، وسادوك، ويرجنيا

  .ا نتشارات ارجمند  تهران،،چاپ پنجم). 1387( سجانيان وحسن رفيعي،  فرزين رضاعي
  . چاپ هفتم تهران، انتشارات امير كبير، .يرياختالالت يادگ). 1384(اله عزت نراقي، مريم و نادري، سيف
بر عملكرد خواندن  گانه گاردنر هاي چند بر هوش اثربخشي آموزش مبتني). 1389(سر، سكينه اليله شرقي

سي كودكان شنا روان رشته ي نامه پايان. آموزان با عالئم نارساخواني سوم ابتدايي شهر اصفهان دانش
  .سي و علوم تربيتي دانشگاه اصفهانشنا روانده استثنايي كارشناسي ارشد، دانشك

  .انتشارات ارسباران تهران،. سي و آموزش كودكان استثناييشنا روان). 1376(پرويز ،  شريفي درامدي
تا  6هاي چندگانه كودكان  هوش براورد ساخت و هنجاريابي مقياس سنجش و ).1387(احمد عابدي،
  .رش استان اصفهانساله شهر اصفهان، سازمان آموزش و پرو10

اثر آموزش برنامه فراشناخت پانورا و فيليپو ). 1390(مريم آبادي، قادري نجف و اصغر آقايي، عابدي،احمد؛
در . آموزان با ناتواني يادگيري رياضي  دانش و مهارت فراشناخت دانشي لهأمسبر بهبود عملكرد حل 

  . حال چاپ
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 سيمين رونقي، :ترجمه .الت يادگيري تحولي و تحصيلياختال). 1984( جيمز، چالفانت و  كرك، ساموئل
  . تهران، سازمان آموزش وپرورش ا ستثنايي). 1377.(مهين وثوقي رهبري و زينب خانجاني
عصمت : مترجم. ها، تشخيص و راهبردهاي تدريس هاي يادگيري نظريه ناتواني ).1997(  لرنر، ژانت دبليو

  .   شهيد بهشتيتهران، انتشارات دانشگاه ).1384.(دانش
 مهارت خواندن و هاي چندگانه با ي هوش بررسي رابطه ).1387(مريم منوچهري، زاده، خليل و   مطلب

 علمي و پژوهشي ي مجله. فراگيران ايراني  در (IELTS)المللي انگليسي درك مطلب درآزمون بين
  .135-140، )42(2سال يازدهم، . اصول  بهداشت رواني

درمان اشكاالت يادگيري  تشخيص و: روي آورد شناختي در). 1993(ل، جوداكر و شين، جي   مك
اصفهان، ). 1380(كامبيز كامكاريو پريوش نريماني   پرويز شريفي درآمدي،ي كودكان ترجمه
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The efficacy of training based of gardner multiple 
intelligence on spelling errors of 3rd grade students with 

learning disability in Isfahan city 
 

F. Ranjbari1, M. Malekpoor2 & S. Faramarzi3 
 
Abstract  

The purpose of the present research is to investigate the effectiveness of 
Gardner multiple intelligence training on spelling errors of students with learning 
disability. The methodology is experimental. For this research, 30 students were 
selected by the method of multi-stage random sampling and were placed in the 
group of experiment and control at random. To gather the data, from the Raven 
intelligence test, Gardner intelligences questionnaire, spelling errors check list 
were used. The training was presented in 12 sessions. The result of the analysis of 
Covariance revealed that the training was significantly effective on spelling errors 
of students with spelling learning disability. This result can be used as an 
intervention to improve math problem in students with mathematic learning 
disability. 
 
Keywords: Gardner intelligence, student, spelling learning disability 
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