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 آموزان با  بر عملکرد رياضي دانش Gardnerهاي چندگانه  اثربخشي آموزش رياضي بر اساس هوش

 ناتواني يادگيري رياضي
 

 2باقر کجباف ، محمد1مریم رضایی
 

 چكيده

شود. هدف از انجام پژوهش  آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی دو چندان می آموزان عادی دشوار است که این دشواری در دانش یادگیری ریاضی برای دانش :زمینه و هدف

 .ارای ناتوانی یادگیری بودآموزان دختر پایه سوم ابتدایی د بر عملکرد تحصیلی دانش Gardnerهای چندگانه  حاضر، مطالعه اثربخشی آموزش ریاضی بر اساس هوش

آموزان دختر پایه سوم ابتدایی دارای ناتوانی  آزمون و گروه شاهد انجام شد. جامعه تحقیق را تمام دانش پس -آزمون این پژوهش به روش آزمایشی با پیش ها: مواد و روش

ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند.  ی چند مرحلها نفر به شیوه تصادفی خوشه 42یادگیری ریاضی شهر اصفهان تشکیل داد. از این میان، 

های چندگانه را دریافت کردند و گروه شاهد در لیست انتظار  ای آموزش ریاضی بر اساس هوش دقیقه 60جلسه  6های آزمایش  گروه تقسیم شد. گروه 8آزمایش به   سپس، گروه

 .ها با استفاده از آزمون کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت العات، آزمون معلم ساخته ریاضیات )عملیات ضرب( بود. دادهآوری اط بود. ابزار جمع

میانگین نمرات گروه (؛ به این صورت که P < 001/0داری وجود داشت ) آزمون و پیگیری تفاوت معنی بین میانگین نمرات ریاضی گروه آزمایش و شاهد در مرحله پس ها: یافته

 .داری از میانگین نمرات گروه شاهد بیشتر بود آزمایش به طور معنی

 .آموزان اثربخش باشد تواند بر عملکرد تحصیلی دانش ، میGardnerهای چندگانه  توان گفت که آموزش ریاضی بر اساس هوش با توجه به نتایج به دست آمده، می گیري: نتیجه

 آموزان ، دانشGardnerهای چندگانه  هوش ،ناتوانی یادگیریریاضی،  هاي کلیدي: واژه

 

آموزان با ناتواني يادگيري  بر عملکرد رياضي دانش Gardnerهاي چندگانه  اثربخشي آموزش رياضي بر اساس هوش .باقر رضایی مریم، کجباف محمد ارجاع:

 78-83(: 1)15؛ 1396 مجله تحقیقات علوم رفتاری. رياضي

 23/11/1395 پذیرش مقاله: 14/9/1395 مقاله: دریافت

 

 مقدمه
و تا دوره راهنمایی و دبیرستتان و   شود مسایل ریاضیات از دوره ابتدایی شروع می

حتی بزرگسالی ادامه دارد. افراد با ناتوانی یادگیری در ریاضی کسانی هستند کته  
با وجود برخورداری از هوش طبیعی، حتی باالتر و نیز سالمت جستمانی، حستی،   

عاطفی و همچنین، برخورداری از محیط اجتماعی و اقتصادی مناسب، در  -روانی
کالت جدی دارند و در مقایسه با همساالن خود پیشرفت کمتی  درس ریاضی مش

 (.1ند )کن می
آموزان در فراگیری و یادآوری مفتاهیم ریاضتی از جملته مفهتوم عتدد،       این دانش

تتر   آموزان عادی عملکرد ضعیف شمارش، انجام محاسبات و حل مسأله نسبت به دانش
آمتوزان در پتردازش    ایتن دانتش  است که   ها نشان داده (. همچنین، پژوهش2، 3دارند )
های شناختی و فراشناختی نسبت بته   فضایی، توجه، کارکردهای اجرایی مهارت -بینایی

 (.4-6باشند ) گروه عادی دارای مشکالت بیشتری می
آموزان ریاضتیات را بته ختوبی     طور دانش یکی از عوامل مهم در این که چه

دهتد کته پیشترفت     ن متی یاد گیرند، کیفیت تدریس استت. ماالعتات اخیتر نشتا    

آموزان در ریاضیات به طور حتم بته تصصتم معلتم در ریاضتیات وابستته       دانش
آمتوزان   درصد بهتر از دانتش  40آموزان با یك معلم باتجربه، بیش از  است. دانش

دهنتد   های پیشرفت ریاضیات نشتان متی   تجربه، خود را در آزمون با یك معلم کم
بیتان کرد،تعتداد افترادی کته بته       Kauffmanو  Hallahan(. نتایج ماالعه 7)

های یادگیری مبتال هستند، بیش از آنچته کته نیتاز بته فراگیتری دروس       ناتوانی
آموزان نتاتوان در   (. دانش8داشته باشند، باید چگونگی یادگیری را آموزش ببینند )

یادگیری، اغلب نیازمند ماالبی هستند کته بتا آنچته در کتالس درس )مدرسته(      
شود، تفاوت داشته باشد. بیشتر آنان نیازمند تستهیالت و بهبتود در    می تعلیم داده

هتای تتدریس،    هتا و مستایل، روش   های درستی، منتابآ آموزشتی، تمترین     کتاب
هتا و یتا    گیتری بایتد ویژگتی    . برای تصمیم(9)باشند  امتحانات و تکلیف شب می

یادگیری کودك تعیین گردد. دانستن این که یك کودك چگونه بهتتر یتاد     سبك
دهتد، بته معلتم کمتك      گیرد و همچنین، شرایای که در آن یادگیری رخ می می
هتای   کند تا بتواند اهداف آموزشی مناسب و صتحی  را انتصتاب کنتد و روش    می

 (.10های کودك هماهنگ کند ) تدریس و مواد آموزشی را با نیازها و توانایی

 مقاله پژوهشي
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های شدید ریاضی به تعلیم انفرادی احتیاج دارد؛ چترا کته در چنتین     ناتوانی
و از طترف   آمتوزان جلتو رفتت    توان متناسب با میزان پیشرفت دانتش  وضعی می

ها و نقاط  رخ توانایی توان استفاده نمود. شناسایی نیم دیگر، از تقویت کافی نیز می
آموزان با ناتوانی یتادگیری ریاضتی در مواجهته بتا      ضعف شناختی و هوش دانش

توانتد در   های آموزشتی ارتربصش متی    تکالیف ریاضی به منظور دستیابی به روش
هتای اخیتر، بتا ماترن شتدن       . در سالعملکرد تحصیلی درس ریاضی مؤرر باشد

توجه بسیاری از متصصصان و معلمتان بته    Gardnerهای چندگانه  نظریه هوش
هتای   رخ هوش های یادگیری ریاضی بر مبنای نیم آموزان با ناتوانی آموزش دانش

 (.11-14معاوف شده است ) Gardnerچندگانه 
Gardner هتای   آن توانتایی   توان به وسیله کند که می ای را فراهم می شیوه

 مقوله متفاوت به شرن زیر بازنمایی کرد.   8ها در  بشر را با قرار دادن آن
هوش زبانی: توانایی به کارگیری درست لغتات بته صتورت شتفاهی ماننتد      

 گویی داستان
 امریاضی: توانایی استفاده درست از اعداد و ارق -هوش مناقی

 بصری -هوش مکانی: توانایی درك درست جهان به صورت مکانی
جسمانی: مهارت در به کارگیری کل بدن برای بیان افکتار   -هوش حرکتی

 و احساسات
 هوش موسیقیایی: توانایی درك، تشصیم، تبدیل و اجرای اشکال موسیقی

هتا و   هوش میان فردی: توانایی درك و تمایز حاالت روحی، مقاصد، انگیزه
 احساسات دیگران
 فردی: شناخت خود و توانایی عملکرد مناسب بر اساس آن هوش درون 
هتای مصتلتف    بنتدی گونته   گرایی: مهارت در شناخت و طبقته  هوش طبیعت

 گیاهان، جانوران و محیط فردی
آمیتز   ، هوش به معنی دقیق کلمه، توانایی پاست  موفقیتت  Gardnerاز نظر 
د بترای یتادگیری از تجربیتات گهشتته تلقتی      فر  های جدید و ظرفیت به موقعیت

 .(11)شود  می
هتا،   تتری از توانتایی   گستترده   های چندگانه با تکیته بتر طیتف    هوشنظریه 

دهد. آموزگاران با به کتارگیری   تری قرار می ها را در بافت وسیآ ها یا نقم ناتوانی
آمتوزانی را کته از    زمینه قادر خواهند بود تا دانتش  این نظریه به عنوان نوعی پس

کاملی در نظر گیرند کته در   های نیازهای خاص برخوردار هستند، به عنوان انسان
های هوشی، توانایی دارند. این نظریه به ویتژه در کمتك بته معلمتان      تمام مقوله

آموزان، بسیار متؤرر استت. تعتداد     برای شناسایی نقاط قوت و شیوه دلصواه دانش
آمتوزانی کته در یتك زمینته      انتد، دانتش   زیادی از معلمان و والدین مشاهده کرده

هتای ههنتی دیگتر ختود      ادگیری هستند، در یکتی از زمینته  خاص دچار ناتوانی ی
و حتتی در   شتود  بهتا داده متی   ای دارند که اغلب بته آن کتم    العاده استعداد خارق

توان بته   (. از این اطالعات می15های درسی مدارس هم ارایه نشده است ) برنامه
شی فتردی  های آموز عنوان مبنایی برای انتصاب عوامل مناسبی که باید در برنامه
آمتوزانی کته در انجتام     گنجانده شود، استفاده نمود. اغلب برای آن دسته از دانش

های انفرادی در نظتر گرفتته    های خود دچار مشکل هستند، برنامه یکی از فعالیت
نظتر و روی نقتاط ضتعف فترد      یافته صرف   شود که از مقوالت هوشی توسعه می

 -حقیقی که کودکتان هوشتی مناقتی   بیشتر تکیه کند. به عنوان مثال، در یك ت
ریاضی پایینی دارند، ممکن است از هوش کالمتی بتاالیی برختوردار باشتند کته      

شتود و در آن از   هتای انفترادی در نظتر گرفتته متی      برای آمتوزش آنتان برنامته   
هتایی   های تدریس ستصنرانی بته عنتوان روش    گویی و یا روش های قصه فعالیت

شتود. بته طتور خالصته،      آموز استفاده می انشبرای دستیابی به اهداف آموزشی د
ای از هتوش کته    روند کلی این روش، شامل برگرداندن اطالعات از زبان مقولته 

ای از هتوش   آموزان در یادگیری و درك آن مشکل دارند، بته زبتان مقولته    دانش
 (. 16) باشد پهیر می آموزان امکان است که درك آن برای دانش
ندگانه بر افزایش یادگیری ریاضی و پیشرفت های چ تدریس بر مبنای هوش

آمتوزان   (، بهبود عملکرد شناختی دانش19(، کارایی حرکتی )1، 17-19تحصیلی )
(، 22(، کاهش خاای امال و ناتوانی یتادگیری ) 21(، رشته تحصیلی مناسب )20)

 ( مؤرر بوده است. 23افزایش خودکارامدی و اسناد درونی )

دهد، آموزش بتر استاس    تحقیقات در این زمینه نشان میبا توجه به این که نتایج 
هتای فتردی باعتف افتزایش میتزان و کیفیتت        های چندگانه و توجه بته تفتاوت   هوش

هتای   پژوهش حاضر تأریر آموزش ریاضی بر اساس هتوش  رو، شود؛ از این یادگیری می
گیری آموزان دختتر بتا نتاتوانی یتاد     بر میزان عملکرد ریاضی دانش Gardnerچندگانه 

هتای عملکترد    ریاضی را مورد بررسی قرار داد. فرض پژوهش این بود که بین میتانگین 
 .آزمون تفاوت وجود دارد ریاضی گروه آزمایش و شاهد در مرحله پس

 

 ها مواد و روش
آموزان دختتر پایته ستوم ابتتدایی کته در       جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش

بته تحصتیل و دارای نتاتوانی یتادگیری     گانه شهر اصتفهان مشتغول    مناطق پنج
ای چنتد   گیری به صورت تصادفی )خوشته  ریاضی بودند، تشکیل داد. روش نمونه

گانته،   ای( بود. بر این اساس، ابتدا به صورت تصادفی از بتین منتاطق پتنج    مرحله
مدرسته بته    15مناقه یك و پنج به صورت تصادفی انتصتاب شتد و پتس از آن    

نفتر از   42دید و سپس، از میان مدارس انتصاب شده، صورت تصادفی انتصاب گر
آمتوزانی را کته بتر استاس تشتصیم آموزگتار و آزمتون تشتصیم ایتران           دانش

Keymath     دارای ناتوانی یادگیری ریاضی بودند، به صتورت تصتادفی انتصتاب
نفر در گتروه شتاهد قترار گرفتنتد. گتروه       10نفر در گروه آزمایش و  32شدند و 

فتردی،   زبانی، ریاضی، فضایی، جسمانی، موستیقیایی، درون »وه گر 8آزمایش به 
 تقسیم گردید. « گرایی میان فردی و طبیعت

ابزار پژوهش مورد استفاده، آزمون معلم ساخته ریاضی )عملیات ضرب( بتود. از  
های پژوهش قبتل و بعتد از درمتان     این آزمون برای ارزیابی عملیات ضرب آزمودنی

هتای ستوم ابتتدایی     با همکاری چند نفر از آموزگاران کالس استفاده شد. این آزمون
سؤال تشریحی ریاضی ضرب در سا  کتتاب   13شهر اصفهان ساخته شد و شامل 

 ریاضی سوم بود و بر اساس محتوای جلسات درمانی تهیه و انتصاب گردید.
بدین ترتیب ابتدا پژوهشگر سرفصل ماالب آموزشتی متناستب بتا تکنیتك     

عملیات ضرب بود، تهیه و تنظیم نمود و با ارایه آن به تعتدادی   خود را که شامل
های سوم، از آنان درخواست گردید تتا ستؤاالت را بررستی و     از آموزگاران کالس

 در نظر گرفته شد.  20اصالن کنند. نمره کل آزمون 
ها در دو گتروه آزمتایش و شتاهد     پس از انتصاب گروه نمونه، گمارش تصادفی آن

آزمون عملکرد ریاضی قبل و بعتد از اجترای متغیتر مستتقل )آمتوزش       صورت گرفت و
آمتوزان گرفتته شتد. بترای      ( از دانتش Gardnerهای چندگانه  ریاضی بر اساس هوش

گانته و گتروه شتاهد،     هتای هشتت   آموزان در قالتب گتروه   بندی دانش شناسایی و گروه
حویتل گترفتن   هتا ارایته شتد و پتس از ت     های چندگانته بته ختانواده    نامه هوش پرسش
آمتوزان   هتای چندگانته، نمترات دانتش     ها، با توجه به میانگین یا فرم هتوش  نامه پرسش

آموز در کدام یتك از ایتن هشتت مقولته      محاسبه گردید و تشصیم داده شد که دانش
 های هوش به دست آورده است.   نمره باالتری نسبت به سایر مقوله  هوش
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  ای چندگانهه اثربخشی آموزش ریاضی بر اساس هوش

 1396/  1/ شماره  15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  80

 ها به تفکيك گروه )عمليات ضرب( رياضي آزمون و پيگيري ، پسآزمون انحراف معيار نمرات پيشو ميانگين . 1جدول 

 انحراف معيار ± ميانگين مراحل ارزيابي ها گروه

 50/11 ± 61/2 آزمون پیش زبانی آموزش آزمایش

 62/15 ± 37/1 آزمون پس
 18/14 ± 07/2 پیگیری

 06/11 ± 66/2 آزمون پیش ریاضی آموزش
 93/15 ± 35/1 آزمون پس

 25/12 ± 62/2 پیگیری
 06/10 ± 29/2 آزمون پیش فضایی آموزش

 00/14 ± 44/2 آزمون پس
 68/13 ± 54/1 پیگیری

 81/9 ± 92/2 آزمون پیش جسمانی آموزش
 65/12 ± 60/4 آزمون پس

 75/11 ± 86/3 پیگیری
 75/9 ± 62/2 آزمون پیش موسیقیایی آموزش

 75/14 ± 50/1 آزمون پس
 25/11 ± 95/0 پیگیری

 25/11 ± 06/3 آزمون پیش بین فردی آموزش
 75/14 ± 50/1 آزمون پس

 25/12 ± 30/3 پیگیری
 12/12 ± 10/1 آزمون پیش درون فردی آموزش

 87/14 ± 65/2 آزمون پس
 43/13 ± 96/0 پیگیری

 87/10 ± 27/3 آزمون پیش گرایی طبیعت آموزش
 43/14 ± 87/0 آزمون پس

 50/13 ± 29/1 پیگیری
 10/9 ± 25/2 آزمون پیش شاهد

 75/9 ± 19/3 آزمون پس
 12/9 ± 37/2 پیگیری

 
نفتر   10نفره در گروه آزمتایش و   4گروه  8آموز در قالب  دانش 32بنابراین، 

آموزان گروه آزمتایش بتر    در گروه شاهد قرار داده شدند. سپس، هر کدام از دانش
اساس مقوله هوش انتصاب شده، تحتت آمتوزش ریاضتی قترار گرفتنتد. برنامته       

ای برگتزار شتد. همچنتین، آزمتون عملکترد       دقیقه 60جلسه  6آموزشی به مدت 
روز پتس از آخترین    45ریاضی به منظور بررسی میتزان مانتدگاری ارتر درمتان،     

ها آزمون تحلیتل کواریتانس    جلسه، دوباره اجرا گردید. روش تجزیه و تحلیل داده
 .بودطرفه  یك
 

 ها یافته
آزمون و پیگیری را به تفکیك  آزمون، پس میانگین و انحراف معیار پیش 1جدول 

 دهد. ها نشان می گروه
نشان داده شد، میانگین نمرات آزمتون ریاضتی در    1هماناور که در جدول 

آزمون و پیگیتری افتزایش    آزمون به مرحله پس های آزمایش از مرحله پیش گروه
داری ایتن   یافت. این تغییرات در گروه شاهد مشاهده نشتد. بترای بررستی معنتی    

 ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید. تفاوت
هتای آزمتون تحلیتل کواریتانس نشتان داد کته تمتامی         فرض بررسی پیش

خاتی   هتای رگرستیون، هتم    های این آزمتون شتامل همگنتی شتیب     فرض پیش
 ها رعایت شده است. ها و نرمال بودن توزیآ داده رگرسیونی، همگنی واریانس

گتروه در مرحلته    9ل کواریانس برای مقایسته  نتایج تجزیه و تحلی 2جدول 
 دهد. آزمون نشان می آزمون نمرات آزمون ریاضی را با حهف ارر پیش پس

 
 آزمون آزمون با حذف اثر پيش گروه در مرحله پس 9. نتايج تحليل كواريانس براي مقايسه 2جدول 

 توان مشاهده شده ضريب اثر Pمقدار  F مربعاتميانگين  درجه آزادي مجموع مربعات 

 P 30/0 95/0 < 001/0 25/14 26/67 1 26/67 آزمون پیش

 93/0 45/0 007/0 31/3 62/15 8 97/124 عضویت گروهی
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هتای تعتدیل    دهد، تفاوت بین میانگین نشان می 2جدول  های همان طور که داده
دار بتود   گانته معنتی   هتای نته   آزمون )عملیات ضرب( نمرات ریاضتی در گتروه   شده پس

(001/0 > P       همچنین، میزان تفاوت بین نمترات گتروه آزمتایش و شتاهد یتا تتأریر .)
مربتوط بته   مانده  درصد واریانس نمرات کل باقی 45به دست آمد؛ یعنی  45/0آموزش، 

نشان داد کته حجتم    93/0آماری   های چندگانه بود. توان تأریر آموزش بر اساس هوش
گیری کافی استت. بترای بررستی دو بته دوی نتتایج، از آزمتون        نمونه برای این نتیجه

 ارایه شده است. 3استفاده شد که نتایج آن در جدول  Tukeyتعقیبی 
 
هاي  آزمون در گروه ميانگين پس. نتايج مقايسه دو به دوي تفاوت 3جدول 

 آزمايش و شاهد

 Pمقدار  گروه 

 002/0 آموزش کالمی شاهد

 001/0 آموزش ریاضی

 007/0 آزمایش فضایی

 064/0 آموزش جسمانی

 001/0 آموزش موسیقیایی

 006/0 آموزش میان فردی

 017/0 آموزش درون فردی

 008/0 گرایی آموزش طبیعت

 
های آزمایش  نشان داد که اجرای آزمون در تمام گروه Tukeyنتایج آزمون 

 آزمون ریاضی )جدول ضرب(، ارربصش بود. برای افزایش نمره پس
هتا، تجزیته و تحلیتل     برای بررسی ربات نتایج و ربتات ارربصشتی آمتوزش   

گتروه در مرحلته پیگیتری نمترات      9مقایسه  4کواریانس به عمل آمد که جدول 
 دهد. آزمون نشان می هف ارر پیشآزمون ریاضی را با ح

هتای تعتدیل شتده پیگیتری      ، تفاوت بین میانگین4با توجه به نتایج جدول 
 دار بتتود  نمتترات )عملیتتات ضتترب( ریاضتتی در گتتروه آزمتتایش و شتتاهد معنتتی  

(001/0 > Pهمچنین، میزان تفاوت بین نمرات گروه .) آزمایش و شاهد یتا   های
مانتده   درصد واریانس نمرات کل باقی 43به دست آمد؛ یعنی  43/0تأریر آموزش، 

هتای چندگانته بتود. تتوان آمتاری ایتن        مربوط به تأریر آموزش بر اساس هتوش 
دهد که حجتم نمونته بترای ایتن      به دست آمد و نشان می 1پژوهش نیز برابر با 

 Tukeyوی نتتایج از آزمتون تعقیبتی    تحلیل کافی است. برای بررستی دو بته د  
 نتایج آن آمده است. 5استفاده شد که در جدول 

هتای   ، تمتام گتروه  5جتدول  هتای   و داده Tukeyبا توجه به نتایج آزمتون  
آزمایش در افزایش نمره پیگیری آزمون ریاضی )جدول ضرب( ارربصشی باربتات  

 و پایداری داشت.

 گیری بحث و نتیجه
هتای چندگانته    ارربصشی آموزش ریاضی بر استاس هتوش  پژوهش حاضر به منظور 

Gardner آموزان دختر با ناتوانی یتادگیری ریاضتی    بر میزان عملکرد ریاضی دانش
هتای چندگانته بتر     انجام گرفت. نتایج نشان داد که آموزش ریاضی بر اساس هوش

استت.  آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی ارتربصش   بهبود عملکرد ریاضی دانش
 ( همصوانی داشت.1، 14، 17-24نتایج این تحقیق با تحقیقات پیشین )

آمتوزان بتا    ها، نقاط ضعف شناختی و هوش دانش رخ توانایی شناسایی نیم
ناتوانی یادگیری ریاضی در مواجهه با تکالیف ریاضی به منظتور دستتیابی بته    

متؤرر  تواند در عملکرد تحصیلی درس ریاضتی   های آموزش ارربصش می روش
، توجته  Gardnerهتای چندگانته    باشد. همچنین، با مارن شدن نظریه هوش

هتای   آمتوزان بتا نتاتوانی    بسیاری از متصصصان و معلمان بته آمتوزش دانتش   
معاوف شده  Gardnerهای چندگانه  رخ هوش یادگیری ریاضی بر مبنای نیم

 (.14، 24است )
های فردی، باعف  های چندگانه و توجه به تفاوت آموزش بر اساس هوش

نژاد و  شود. در همین راستا، حاجی حسینی   افزایش میزان و کیفیت یادگیری می

آمتوزانی کته بتر استاس نظریته       زاده در پژوهش خود نشان دادند، دانتش  بالغی

Gardner آموزانی کته بته شتیوه ستنتی      اند، در مقایسه با دانش آموزش دیده

ی ریاضتی و ستاون شتناختی    انتد، در آزمتون پیشترفت تحصتیل     آموزش دیده

)دانستن، به کارگیری مفاهیم، حل مسایل متداول و استدالل( عملکرد بهتری 

آموزشتی    و همکاران نشان داد که روش Douglas(. نتایج ماالعه 20دارند )

های چندگانه در مقایسه با آموزش مستقیم، تأریر بیشتری روی یادگیری  هوش

 (. 17ریاضی دارد )

هتای چندگانته در افتزایش     نشتان داده استت کته هتوش     تحقیقات پیشتین 

(. بته طتور مثتال،    1، 17-19یادگیری ریاضی و پیشرفت تحصتیلی نقتش دارد )  

Ruiz Perez  آمتوز نوجتوان، بته ایتن      دانش 470و همکاران با تحقیق بر روی

هتای چندگانته بته جتز هتوش موستیقیایی، نقتش         نتیجه رسیدند که تمام هوش

 (.19حرکتی و خودکارامدی باال دارد ) داری در توانایی معنی

تتوان نتیجته    با توجه به نتایج تحقیق حاضر و تحقیقتات پیشتین، متی   
داری بتا متغیرهتای آموزشتی     های چندگانته ارتبتاط معنتی    گرفت که هوش

همچون یادگیری ریاضی و پیشرفت تحصتیلی دارد. همچنتین، متغیرهتای    
 رو، نصتیب نیستت. از ایتن    بتی های چندگانه  شناختی نیز از تأریر هوش روان

هتتای چندگانتته در بهبتتود عملکتترد تحصتتیلی و یتتادگیری   آمتتوزش هتتوش
 .باشد آموزان مؤرر می دانش

تتوان بته ایتن نکتته اشتاره کترد کته         های تحقیق حاضر متی  از محدودیت
پژوهشگر قادر به استفاده از پسران مبتال به ناتوانی یادگیری ریاضتی بته عنتوان    

رو، نتایج به دست آمده فقط قابل تعمیم بته جامعته دختتران     نآزمودنی نشد. از ای
 باشد.  مبتال به ناتوانی یادگیری ریاضی می

 
 آزمون گروه در مرحله پيگيري با حذف اثر پيش 9. نتايج تحليل كواريانس براي مقايسه 4جدول 

 توان مشاهده شده ضريب اثر Pمقدار  F ميانگين مربعات آزادي درجه مجموع مربعات 

 P 40/0 90/0 < 001/0 57/34 24/93 1 24/63 آزمون پیش

 00/1 43/0 010/0 06/3 27/8 8 19/66 عضویت گروهی
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هاي  . نتايج مقايسه دو به دوي تفاوت ميانگين پيگيري در گروه5جدول 

 شاهد آزمايش و

 Pمقدار  گروه 

 002/0 آموزش کالمی شاهد

 076/0 آموزش ریاضی

 < 001/0 آزمایش فضایی

 034/0 آموزش جسمانی

 091/0 آموزش موسیقیایی

 098/0 آموزش میان فردی

 031/0 آموزش درون فردی

 003/0 گرایی آموزش طبیعت

 

ستوم ابتتدایی    های دیگر پژوهش این بتود کته فقتط در پایته     از محدودیت
های تحصیلی و مقاطآ دیگر  در تعمیم نتایج به سایر پایه رو، صورت گرفت. از این

باید احتیاط الزم صورت گیرد. با توجه به اهمیت درس ریاضی و کاربرد آن، ایتن  
 .تواند برای آموزش و پرورش کشور مورد استفاده قرار گیرد ها می یافته

 

 سپاسگزاری
شناستی کودکتان    روان رشتته  نامه کارشناستی ارشتد   از پایانبرگرفته حاضر مقاله 

ن و اکلیه معلمت ، ن دانشگاهوالؤوسیله از مس بدین ود.استثنایی دانشگاه اصفهان ب
صمیمانه قتدردانی و   ،آموزانی که در انجام پژوهش همکاری نمودند والدین دانش

 .آید به عمل میتشکر 
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The Effectiveness of Gardner’s Multiple Intelligences Training on the Performance 

of Third Grade Primary Students with Mathematics Learning Disability 
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1
, Mohammad Bagher Kajbaf

2 

 

Abstract 
Aim and Background: Learning mathematics is difficult for ordinary students, and thus, twice as difficult for 

students with mathematics learning disability (MLD). Therefore, the purpose of this study was to study the 

effectiveness of training based on Gardner’s multiple intelligences on the performance of female students in third 

grade primary schools with MLD. 
Methods and Materials: The research method was experimental with pretest-posttest and control group. The research 

population included all female third grade primary students with MLD in Isfahan, Iran. From among them, 42 subjects 

were selected through cluster sampling and were assigned to intervention and control groups. Then, the intervention 

group was divided into 8 groups. The intervention groups received 6 sessions of Gardner’s multiple intelligence training 

(60-minutes each) and the control group participants were on the waiting list. The data collection tool was a teacher-

constructed mathematical test (Multiplication operation). The data were analyzed using ANCOVA. 

Findings: Results showed significant differences between the mean math score of the intervention and control 

groups in the posttest and the follow-up (P < 0.001). The mean score of the intervention groups was significantly 

higher than the control group. 

Conclusions: According to the results, it can be concluded that mathematics education based on Gardner's multiple 

intelligences can be effective on the academic performance of students. 
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