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 ییاستثنا کودکان یتوانمندساز یۀنشر
  1401 بهار، 38شماره پیاپی ، 1 ۀشمار ،13 سال

 57-66 صفحة

 گامهای اجتماعی پسران آهستههای چندگانه بر مهارتاثربخشی بسته آموزش هوش 
  * نفیسه عابدی

 ** لیال کاشانی وحید

 *** رادالهام حکیمی

 **** مریم اساسه
 

 چکیده
با طرح  یشیآزماشبهگام بود. این مطالعه های اجتماعی کودکان آهستههای چندگانه بر مهارتبسته آموزش هوشپژوهش، بررسی اثربخشی  نیاهدف از  

در مدرسه   99-98 یلیدر سال تحص لیشاغل به تحص گامآهسته آموزدانش 150آزمون، با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری پژوهش را آزمون و پسپیش
آموز پسر به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش دانش 20ها از میان آن .( شهر کرج تشکیل دادنداستثنایی حضرت فاطمه )س

نسخه  (SSRS) وتیال و گرشام یاجتماع یهامهارت یبنددرجه نظامهای اجتماعی از نفر( گمارش شدند. به منظور ارزیابی مهارت 10و گواه )هر گروه 
ها با استفاده از روش ای ارائه شد. دادهدقیقه 45جلسه  10گروهی طی  صورتبه ،های چندگانه برای گروه آزمایشاستفاده شد. بسته آموزش هوشمعلم 

نترلی و به ی، خودکورزجرأتهای همکاری، نشان داد که برنامه مداخله در افزایش مهارت هاافته. یگرفتند قرارتجزیه و تحلیل  موردتحلیل کوواریانس 
بود های نمرات دو گروه به لحاظ آماری معنادار گروه آزمایش مؤثر بوده و تفاوت میانگین آموزاندانش ،(P<05/0)های اجتماعی طور کلی مهارت

(05/0>P)گام مؤثر های اجتماعی کودکان آهستهتواند بر مهارتهای چندگانه میتوان بیان کرد که آموزش با استفاده از هوشها می. بر اساس این یافته
 بخشی، استفاده شود.های توانبهزیستی و کلینیکمراکز های چندگانه در از بسته آموزش هوش تا دادپیشنهاد  توانیم ت،ینها درباشد. 
 :کلیدی یهاواژه

 .های اجتماعیهای چندگانه، مهارتگام، بسته آموزش هوشآهسته
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 مقدمه
بر اساس نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت 

 2گامی، آهسته(2013 ، 1کایآمر یپزشکروان)انجمن روانی 
 ذهنی ، اختاللی است که کمبودهای 3عصبی یرشداختالل 

مفهومی، اجتماعی، و های و عملکرد انطباقی را در زمینه
 شود.و در طول دوره رشد شروع می گیردمی عملی در بر

 کرد شاخص قلمداد گامآهسته را فردی بتوان اینکه برای

 شده و کمرنگ حدودی تا متوسط از ترپایین هوشی بهره

 متمرکز فرد سازگارانه عملکرد سطح روی بر توجه کانون

افراد  (.2013 کا،یآمر یپزشکروان)انجمن شده است 
های های سازشی که شامل مهارتگام در مهارتآهسته

 ،است 6های اجتماعیو مهارت 5های عملی، مهارت4مفهومی
 (.2019، 7نارسایی دارند )گاسما، ماتیس، آلچری و چیانکا

 از عادی همتایان با مقایسه در گامآهسته کودکان

مند بهرهاجتماعی  انتظارات با مواجهه برای الزم کفایتهای
 با همساالن با روابط ( و در2003، 8نیستند )امرسون

غیرانطباقی قابل   رفتارهای دارای و شده مواجه مشکل
 و همساالن سوی از طرد باعث باشند کهمی توجهی
 تعامل از عادی کودکان از بیش هاشود.آنمی هاآن انزوای

 با ها نیز اغلب همراهآن تعامل و کنندمی پرهیز دوستان با

کستلر، -است )شوپ نامناسب هایرفتار و پرخاشگری
افراد  زمینه در ها(. پژوهش2022، 9هافمن، سیلسن و مولر

 در اجتماعی هایمهارت که دهدمی نشان گامآهسته

شغل خود  و جامعه در افراد این سازگاری و کیفیت زندگی
 مناسب اجتماعی هایمهارت دارد. فقدان فراوانی اهمیت

 در افراد این موجب شکست که است ساسیا عاملی

 به ها(. بررسی2007، 10شود )کوگلیمی اجتماعی جایگاه

های شکست و ضعیف اجتماعی هایمهارت میان روشنی
 هایمهارت در نارسایی و کندمی برقرار رابطه تحصیلی

 مشکالت یهاکنندهینیبشیپاز  یکی عنوانبه را اجتماعی

هلفت، انگستورم،   فراگنر،) سازدمی مطرح روانی سالمت
کودکان  نکهیابرای  (.2022  ، 11اندرشد ،یکلستورم، فانت

گام بتوانند خود را با زندگی اجتماعی سازگار کنند باید آهسته
هایی که مربوط به های اجتماعی، به ویژه مهارتمهارت

 ،مکوند حسینیو افروز حوزه خودیاری است را کسب کنند )
های اجتماعی در (. با توجه به اهمیت فراوان مهارت1390

                                                                                                                                                                                                                               
1. american psychiatric association 

2. slow-paced  

3. neuro-developmenta disorders 

4. conceptual skills 

5. practical skills 

6. social skills 

7. Gusmão, Matos, Alchieri, & Chianca 

8. Emerson 

رشد و تحول کودکان و تأثیر آن در سالمت روان، فراگیری 
ها حائز اهمیت است. در بیشتر کودکان رشد این مهارت

های اجتماعی از راه تعامل با والدین، خواهران، مهارت
    صورت  خودخودبهبرادران، بستگان و همساالن آرام و 

گام این فرآیند به شکل معمول  گیرد، اما در افراد آهستهمی
های اجتماعی، (. مهارت2017، 12پذیرد )گرتصورت نمی

سازد با افراد دیگر روابط متقابل داشته باشد، فرد را قادر می
هایی که پیامد منفی دارد اجتناب ورزد و رفتارهایی از رفتار

و  یدارشتنیخو پذیری، همدلی،نظیر همکاری، مسئولیت
های اجتماعی نقص در مهارت شود.را شامل می ییخوداتکا

های بر روابط اجتماعی ناسالم، ناتوانی برای مقابله، تعارض
، 13و گسترش انزوا اثر دارد )اسمیت و ماتسون یفردنیب

های اجتماعی کارآمد برای مهارت ،(. شایان ذکر است2010
زیرا همکالسان و  ؛گام ضروری استکودکان آهسته

      علت مشکالت به را هاکودکان، آن این همساالن
 عدم گیرند.می نادیده کنند یامی طرد اغلب ،فردیمیان

 به کودك بدبینی و همساالن، اطرافیان سوی از پذیرش

 تحصیلی اُفت و تنهایی گیری،مدرسه، گوشه و درس

های فراهم نمودن فرصت رو،نیا ازدنبال دارد.  به را کودك
های سودمند و کسب اجتماعی و قرار گرفتن در محیط

در  کودکان از گروه نیا بهتواند های اجتماعی میمهارت
های زندگی کمک نموده و در نتیجه رو شدن با موقعیتروبه

تری را فراهم سازد )وان، ترانچینگ، هافمن سازگاری مناسب
 .(2022 ،14و شواب

گام برای پیشرفت ی افراد آهستههای بازدارندهیکی از ویژگی
، مستقلمهینتحصیلی و داشتن زندگی مستقل یا حداقل 

      های اجتماعی است و این ضعف بر ضعف در مهارت
. بدین منظور گذاردهای مختلف اثری مخرب میجنبه

رویکرد جدیدی را در آموزش  چندگانه هایهوش تئوری
توانند در برخی افراد میبر این اساس کند. پیشنهاد می

و در برخی دیگر از  بیشتری های هوشی پیشرفت حیطه
تواند هر شخص می. ها پیشرفت کمی داشته باشندطهیح

ای با دریافت در هر زمینهخود را  های توانمندیسطوح 
ر بهبود بخشد ،آموزش کافی رویکرد (. 1995، 15)گاردن

که یادگیرندگان با هم  های چندگانه بیان میداردهوش
هایی و ضعف در متفاوت هستند و هر کدام با برتری مولفه

ها، شوند. این هوشهایی در هوش تعریف میمولفه

9. Schoop-Kasteler, Hofmann, Cillessen & Müller  

10. Quigley 

11. Frogner, Hellfeldt, Ångström, Andershed, Källström, Fanti 

& Andershed 

12. Garrote  

13. Smith & Matson 

14. Wahl, Trauntschnig, Hoffmann & Schwab 

15.  Gardner 
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 راد، مریم اساسهنفیسه عابدی، لیال کاشانی وحید، الهام حکیمی
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های یادگیری متفاوت فراگیرندگان هستند. توجه به کانال
های یادگیری متعدد و لحاظ کردن آنها در آموزش این کانال

آموزان یاری عملکرد دانشتواند به آموزگاران در بهبود می
 (.2022، 1دهد )ابدلهاك و رمایسار

 در که کرده است یشنهاد پ را هاییشیوه این رویکرد

 که دهندمی افراد به بیشتری اهمیت آموزش، جریان

 به تا دهند ارائه اطراف به را هاییجایگزین ،دقادرن

، 2یابند )کوکسال و یل  دست خود  آموزشی نیازهای
های هوش با استفاده از آموزش مبتنی برمعلمان (. 2007

های تدریس، ابزارهای آموزشی و توانند روشچندگانه می
های ارزیابی را با توجه به موفقیت کالس خود طراحی شیوه

های د و از این طریق باعث رشد و شکوفایی مهارتکنن
نتایج شوند.  گامآهسته کودکاناجتماعی و ارتباطی در 

 با کند که مداخلهها به این نکته اشاره میبررسیمطالعه و 
های آموزشی نشأت گرفته از یک برنامه بر اساس تکنیک

های چندگانه، منتج به بهبود و پیشرفت قابل نظریه هوش
بوده آموزان با مشکالت یادگیری توجه نتایج علمی در دانش

 براساس یریادگی ،همچنین(. 2010، 3صالح حسناست )
باشد و  ترشاد وبخش لذت تواندمی دگانهچن یهاهوش

 یهاهوشی از طریق ریادگی ندیفرا شاگرد و معلم در
از  و یادگیری آموزش تیفیک. شوندیخسته مکمتر چندگانه 

      که زمانیشود. می شتریچندگانه ب یهاهوش قیطر
   درگیر فعاالنه طور به یادگیری فرایند در آموزاندانش

 به یادگیری فرایند در که شوند و بر این باور هستند می

 یادگیری برای آنان انگیزه دارند، شرکت فعال و مؤثر طور

 تئوری اساس گاردنر،نظریه  به توجه بایابد. می افزایش

 تنوع افراد، هایتفاوت شمردن چندگانه، محترم هایهوش

 این در ارزیابی هایشیوه یادگیری، هایروش فراوان
 هاستتفاوت این از مانده جا به مختلف اثرات و هاروش

 (. 2009، 4)آرمسترانگ
      روش تدریس مبتنی بر  ریتأث متعدد، قاتیتحقدر 

های چندگانه در یادگیری دروس مختلف  بررسی هوش
( 2019) 5. در این زمینه پژوهش نجال و کاتراست شده

های چندگانه مناسب برنامه آموزشی هوش داد، نشان
های بر مهارت ریپذآموزشگام آموزان آهستهدانش

اجتماعی، حرکتی و کیفیت زندگی این کودکان تأثیر 
(، در مورد 2016)  6معناداری داشت. پژوهش آل آنیزات

گام و های چندگانه در کودکان آهستهبررسی هوش
نشان داد که نیز  سمیاُتکودکان دارای اختالل طیف 

                                                                                                                                                                                                                               
1. Abdelhak & Romaissa 

2. Köksal & Yel 
3. Saleh Hussen 

4. Armstrong 

جنبشی و موسیقیایی  -باالترین توانمندی در هوش بدنی 
برتر  توان از این توانمندیو می است بودهنسبت به بقیه 

( 2016) 7در آموزش کودکان استفاده کرد. ویدیانا و جامپل
 طریق از آموزاندانش پیشرفت و تفکر خالق بهبود مورد در

چندگانه به این  هایهوشبرنامه آموزشی مبتنی بر  اجرای
نتیجه رسیدند که اجرای این برنامه باعث بهبود تفکر 

در  نکهیاشود. با نظر به آموزان میخالق و پیشرفت دانش
های تدریس آموزش و پرورش استثنایی عمدتا از روش

شود و در اغلب موارد توجه سنتی و نظری استفاده می
گام وجود آهستههای متفاوت کودکان چندانی به توانمندی

ندارد، همچنین  با در نظر گرفتن ظرفیت محدود یادگیری 
های انجام شده این افراد، و از آنجایی که در بین پژوهش

های مبتنی بر تاکنون پژوهشی در خصوص تأثیر آموزش
های اجتماعی کودکان های چندگانه در مهارتهوش

به  آهسته گام انجام نشده است، انجام این پژوهش الزم
هدف از پژوهش حاضر بررسی  رو،نیا ازرسد. نظر می
های های چندگانه بر مهارتبسته آموزشی هوش یاثربخش

  گام بود.اجتماعی کودکان آهسته
 روش

 -آزمونآزمایشی، با طرح پیشاز نوع شبه ،روش پژوهش
      آزمون با گروه گواه بود و از نظر هدف، از نوع پس

آموزان پسر دانش آماری عهجامهای کاربردی بود. پژوهش
در  ،در مقطع ابتدایی 99-98گام که در سال تحصیلی آهسته

 بودند، لیبه تحص مشغولمدارس استثنایی شهر کرج 
برای انتخاب نمونه  نفر بود. 150داد آنان که تع داد لیتشک

گیری در دسترس و هدفمند با گمارش تصادفی از روش نمونه
گام آموزان پسر آهستهها استفاده شد. از میان دانشدر گروه

نفر انتخاب و به صورت تصادفی  20در این مجتمع آموزشی، 
ه گرو عنوانبه آموزدانش 10گروه آزمایش و  عنوانبهنفر  10

عدم ابتال به فلج  ها،مالك ورود آزمودنیگواه انتخاب شدند. 
 و رضایت از شرکت در این پژوهش ،جنسیت پسر ،مغزی

 ییسواز  .های آموزشی مشابه بوددریافت نکردن مداخله
جلسه، وقوع آسیب یا  3کنندگان بیش از غیبت شرکت ،دیگر

به ، تمایل نداشتن کنندگانشرکتحادثه ناخوشایند برای 
 پرخاشگری و اختالالت رفتاری شدید ادامه همکاری، وجود

مالك خروج از مطالعه در نظر  عنوانبهغیرقابل کنترل، نیز 
 گرفته شد.

 
  

5. Nagla & Kawther 

6. Al-Onizat  
7. Widiana & Jampel 
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 ابزار سنجش
(: SSRS) 1های اجتماعیمهارت یبنددرجهنظام 

     آزمون از اجتماعی هایمهارت سنجش منظور به
شد.  استفاده (1990)2 وتیال و گرشام اجتماعی هایمهارت

 برای و است والدین و ویژه معلم فرم دو دارای این آزمون

طراحی  دبیرستان و دبستان ،دبستانشیپ سطح سه هر
 دو در را کودك اجتماعی رفتار که مقیاس این است. شده

 دارای دو دهد،می قرار ارزیابی مورد مدرسه و خانه محیط

 رفتاری مشکالت و اجتماعی هایمهارت اصلی بخش

 حیطه  در گویه 39 دارای والدین مقیاس فرم است.
 رفتاری زمره مشکالت در گویه 10اجتماعی و  یهامهارت

های زمینه مهارت در گویه 30 دارای نیز معلمان فرم و
 است. رفتاری زمره مشکالت در گویه 10و  اجتماعی

های اجتماعی به ارزیابی رفتارهایی از مقیاس مهارتخرده
ها، همکاری )کمک به دیگران، تقسیم وسایل با آنقبیل 

)مانند کسب  یورزجرأتها(، تبعیت از قوانین و دستورالعمل
پاسخ به اعمال دیگران(  اطالعات از دیگران، معرفی خود و

و خودکنترلی )پاسخ دادن مناسب به آزار و اذیت دیگران، 
 پردازد.رعایت نوبت و سازگاری در مجادله( می

 از که است اینمره سه هایپاسخ دارای هاگویه از یک هر
        (اغلب دو اوقات، یگاه کی هرگز،)صفر  دو تا صفر
 و صفر آن در نمره حداقل رو،شود. از اینگذاری مینمره

 از استفاده با مقیاس این است. اعتبار 60نمره  حداکثر

 گزارش شده است )گرشام 94/0 برابر کرونباخ آلفای روش

 از استفاده با مقیاس این اعتبار ،همچنین (.1990الیوت،  و

دونیمه کردن به ترتیب برابر با  و کرونباخ آلفای روش دو
 (. این1378گزارش شده است )شهیم،  80/0و  90/0

 و بوده مطلوب همزمان و سازه روایی دارای مقیاس
 در دبستانی کودکان برای آن درمانی و تشخیصی کاربرد

 و فریمن گرشام، است )الیوت، شده تأیید پژوهش چندین
نظر خوش (.4،1993الیوت و ، پاولس1988، 3مک السکی

 همبستگی روش ( نیز روایی این مقیاس را براساس1383)

 85/0 با برابر آن یهااسیمقخرده و مقیاس کل بین
این  در پژوهش حاضر از فرم معلم. است کردهگزارش 

 د. استفاده ش مقیاس
در این پژوهش های چندگانه: بسته آموزش هوش

های مهارت ارتقاءسعی شد تا محتوای برنامه آموزش به 
گام منجر گردد. اجتماعی کودکان آهسته

  چندگانه یهاهوشآموزش  یهاجلسه یمحتوا. 1 جدول
 محتوا هدف جلسه

 (کوچک و)بزرگ  متضاد مفهوم آموزش یشناخت یهامهارت یارتقا 1
 (رونیب و)درون  متضاد مفهوم آموزش یشناخت یهامهارت یارتقا 2
 (خارج و)داخل  متضاد مفهوم آموزش یشناخت یهامهارت یارتقا 3
 (نییپا و)باال  متضاد مفهوم آموزش یشناخت یهامهارت یارتقا 4
 (کوتاه و)بلند  متضاد مفهوم آموزش یشناخت یهامهارت یارتقا 5
 )پوشاك( گریکدی به مربوط میمفاه و طبقات مفهوم آموزش یشناخت یهامهارت یارتقا 6
 )غذا( گریکدی به مربوط میمفاه و طبقات مفهوم آموزش یشناخت یهامهارت یارتقا 7
 (ی)باز گریکدی به مربوط میمفاه و طبقات مفهوم آموزش یشناخت یهامهارت یارتقا 8
 (نقل و)حمل  گریکدی به مربوط میمفاه و طبقات مفهوم آموزش یشناخت یهامهارت یارتقا 9
 (واناتی)ح گریکدی به مربوط میمفاه و طبقات مفهوم آموزش یشناخت یهامهارت یارتقا 10

 شیوه اجرای پژوهش
های الزم با آموزش و پرورش استثنایی با بعد از هماهنگی

مراجعه به مدرسه حضرت فاطمه )س( واقع در 
در دسترس از  یریگنمونهمحمدشهرکرج، با استفاده از روش 

دوره ابتدایی،  گامآهستهپسر  آموزاندانشنفر از  150بین 
نفر از افراد واجد شرایط انتخاب و به طور تصادفی در دو  20

    واه جای گرفتند. سپس پرسشنامه گروه آزمایش و گ
ها توسط معلمان تکمیل های اجتماعی در مورد آنمهارت

بر اساس رویکرد  های چندگانهشد. بسته آموزش هوش
                                                                                                                                                                                                                               

1. Social Skills Rating System (SSRS) 

2 .Gresham & Elliott 

ی برای امداخلههای در برنامه معموالًرفتاری که -شناختی
، توسط ردیگیمکودکان و نوجوانان مورد استفاده قرار 

 10طی ی سه روز و اهفتهش پژوهشگر برای گروه آزمای
آموزش داده شد. مبانی نظری اصلی ای دقیقه 45جلسه 

 های چندگانه گاردنررویکرد هوش برنامه آموزشی حاضر را

ها با اقتباس از بسته آموزشی شیلرو تشکیل دادند. این فعالیت
های ( آماده شده است، پس از انتخاب فعالیت2002) 5فیپس

های با سطح فعالیت یسازبمناسمناسب گروه سنی و 
محتوای تدوین شده در اختیار تعدادی از ها، هوشی آزمودنی

3. Elliott, Gresham, Freeman & McCloskey 

4. Powless & Elliot 

5. Schiller & Phipps 
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متخصصان این رشته قرار گرفت و بعد از تأیید روایی 
یی، نسخه نهایی بسته آموزشی تهیه و تدوین شد. محتوا

تا فرصت  شد ی اجراجمعدستهطور  ی کالس بههاتیفعال
. پس از اتمام برنامه، آموزان فراهم شودتعامل برای دانش

 گروه دو هایآزمودنی مورد در مذکور پرسشنامه مجدد

 SPSS-24 افزارنرماز  ها با استفادهداده ،نهایت شد. در اجرا
 و نیانگیم. دیگرد لیتحل انس،یکووار لیتحل آزمون و

 .شد گرفته نظر در یفیتوص آمار عنوانهم به اریمع انحراف

  هاافتهی
شناختی نشان داد که میانگین سنی اطالعات جمعیت

ماه و میانگین سنی  3سال و  8های گروه آزمایش آزمودنی
های شاخص     ماه بود.  5سال و  8های گروه گواه آزمودنی

ی رهایمتغآمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد 
آزمون گواه در دو مرحله پیش پژوهش در دو گروه آزمایش و

  2های اجتماعی در جدول آزمون، برای مقیاس مهارتو پس
 .آمده است

 آزمونپس و آزمونشیپ در گواه و شیآزما گروه پژوهش مورد یرهایمتغ نمرات یفیتوص یهاشاخص. 2 جدول
 گواه گروه گروه آزمایش مراحل متغیر

 اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم  

 یهمکار
 پیش آزمون
 پس آزمون

40/9 
80/12 

24/3 
79/3 

20/5 
90/4 

66/2 
33/2 

 یورزتأجر
 پیش آزمون
 پس آزمون

50/10 
50/15 

48/4 
68/2 

50/6 
60/6 

01/2 
90/1 

 یخودکنترل
 پیش آزمون
 پس آزمون

00/9 
70/13 

3/62 
33/3 

10/7 
20/7 

59/1 
55/1 

 یهامهارت
 یاجتماع

 پیش آزمون
 پس آزمون

90/28 
00/42 

16/10 
50/9 

80/18 
00/19 

33/3 
27/3 

 هایآزمودنی نمرات ، میانگینفوقجدول  نتایج اساس بر

 مقیاس کل نمره و یهااسیمقخرده در گروه آزمایش

مرحله  با مقایسه در آزمونپس مرحله های اجتماعیمهارت
پژوهشی  اهداف راستای در که داشته افزایش آزمونپیش
 گواه گروه هایآزمودنی نمرات میانگین ،باشد. همچنینمی

 ایقابل مالحظه تغییر آزمونپس به آزمونشیپ از مرحله

 آماری معناداری بررسی به منظور این راستا نکرده است. در

 آزمونپیش مراحل هایمیانگین در ایجاد شده هایتفاوت

 .شد استفاده کوواریانس آزمون تحلیل از آزمون،پس و
 عنوانبه مورد مطالعه، هایبودن متغیر نرمال بررسی برای

 با کوواریانس، از تحلیل استفاده برای الزم فرضشیپ

 که اطمینان بدست آمد ویلکز شاپیر و آزمون از استفاده

به  از بر این، قبل عالوه هستند. نرمال پژوهش هایداده
با  آن مفروضه اولین کوواریانس تحلیل طرح کارگیری

 و آزمایشی )گروه یآزمودننیب عامل یک وجود به توجه
بود که فرض همگنی  هاواریانس همگنی بررسی (گواه

ها توسط آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفت که واریانس
پژوهش در هر دو گروه های های دادهفرض همگنی واریانس

 از حاکی 3 نتایج جدول گواه و آزمایش پذیرفته شد؛ زیرا

 آزمونپیش در تفاوت معناداری گروه دو بین که است این

ها و واریانس نداشت وجود هامقیاسخرده از هیچ یک
 یکسان بود. 

 آزمونشیو گواه در مرحله پ شیگروه آزماکید بر أمورد پژوهش با ت یرهای. مقایسه متغ3 جدول

 تفاوت ریمتغ
 هانیانگیم

 انحراف
 اریمع

 میزان
 t 

 درجه
 آزادی

 سطح
 داریامعن

 578/0 18 -566/0 53/0 -30/0 یهمکار
 595/0 18 -541/0 74/0 -40/0 یورزجرأت

 060/0 18 -007/2 75/0 -50/1 یخودکنترل
 277/0 18 -120/1 78/1 -00/2 یاجتماع یهامهارت

به دست آمده،  tو با تأکید بر مقادیر  3توجه به جدول  با 
بین  α= 05/0داری در سطح امطرح نمود که تفاوت معن

های اجتماعی و های پژوهش در مهارتهای نمونهمیانگین
آن با تأکید بر گروه آزمایش و گواه در  هایمقیاسخرده

توان عنوان نمود رو، میوجود ندارد. از اینآزمون مرحله پیش

       مرحله در گواه و شیآزما گروه دو در هاکه واریانس
       کسانی یپراکندگ لحاظ از و بوده همگن آزمونشیپ
. الزم به ذکر است قبل از تحلیل کوواریانس باشندیم

های آزمون ام باکس برای تعیین چندمتغیری، مفروضه
شد و در ادامه  دییتأهای کوواریانس آزمون و همگنی ماتریس
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آزمون گروه آزمایش و نتایج آن در متغیرهای وابسته در پس
 آزمون آورده شد.گواه با حذف اثر پیش

 آزمونشیپ کنترل با یاجتماع یهامهارت هایمقیاسخرده آزمونپس یهانمره یرو یریچندمتغ انسیکووار جینتا .4 جدول

 F ارزش آزمون
  درجه

 هیفرض یآزاد

  درجه
 خطا یآزاد

 سطح
 یمعنادار

 001/0 13 3 727/12 746/0 ییالیپ اثر
 001/0 13 3 727/12 254/0 لکزیو یالمبدا
 001/0 13 3 727/12 937/2 نگیهتل اثر
 001/0 13 3 727/12 937/2 خطا شهیر نیبزرگتر

 یمعنادار سطوح شود،یم مالحظه جدول در که همانطور
 نیا دهندهنشان یاجتماع یهامهارت هایمقیاسخرده همه
     از یکی در حداقل گواه و شیآزما یهاگروه که است

 بردن یپ یبرا .دارند معنادار تفاوت هم به وابسته یهاریمتغ
 وجود تفاوت گروه دو نیب ریمتغ کدام لحاظ از که نکته نیا به

 .گرفت انجام انسیکووار لیتحل دارد،
 آزمونشیپ اثر برداشتن با یاجتماع یهامهارت هایمقیاسخرده آزمونپس انسیکووار لیتحل. 5 جدول

  منبع هامتغیر
 راتییتغ

  مجموع
 مجذورات

  درجه
 یآزاد

 نیانگیم
 F مجذورات

 سطح
 یمعنادار

 میزان 
 اثر

 یهمکار
 570/44 1 570/44 گروه

850/8 001/0 357/0 
 364/2 15 466/35 خطا

 یورزتأجر
 926/141 1 926/141 گروه

750/40 001/0 571/0 
 483/3 15 243/52 خطا

 یخودکنترل
 916/67 1 916/67 گروه

895/28 001/0 458/0 
 350/2 15 257/35 خطا

و سطح  F زانیتوجه به م بادهد نشان می 5نتایج جدول 
. شودیاست، فرض صفر رد م 05/0که کمتر از  یمعنادار

های مقیاسخردهنمرات  نیانگیم نیاختالف معنادار ب یعنی
آزمون وجود دارد. دو گروه در پس یاجتماع یهامهارت
مقدار  سهیو مقا یفیجدول آمار توص یبا بررس ن،یهمچن

 یهامهارتهای  مقیاسخردهنمرات مرتبط با  نیانگیم
  آموزش که برنامه  شودیدو گروه مشاهده م یاجتماع
 ،یمکار)هی اجتماع یهامهارت ،های چندگانههوش

 یحد تا را گامآهسته( کودکان یو خودکنترل یورزتأجر

 اجتماعی هایمهارت مقیاس که آنجا از. دهدیم شیافزا

 نتایج دلیل، به همین باشد،می کل نیز نمره یک دارای

 اثر شد. نتایج محاسبه نیز یریمتغچند کوواریانس تحلیل

 دارد. وجود گروه تفاوت دو بین داد، نشان یآزمودننیب

 هایکل مهارت نمره در آزمونپس نمرات که معنا بدین

از  باالتر معناداری به طور آزمایش گروه در اجتماعی،
 اثربخشی از حاکی که بوده گواه گروه آزمونپس نمرات

 های چندگانه است.بسته آموزش هوش

  بر چندگانه یهاهوش آموزش اثرات با مرتبط طرفهیك کواریانس تحلیل .6 جدول
 گامآهسته کودکان یاجتماع یهامهارت یکل نمره

 منبع

 تغییرات

 مجموع

 مجذورات

 درجة

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
 میزان

F 

 سطح

 داریمعنی

 میزان

 اثر

 000/0 136/32 456/545 1 456/545 آزمونپیش

539/0 
 000/0 199/48 085/818 1 085/818 گروه
 --- --- 973/16 17 544/288 خطا
 --- --- --- 20 00/22084 کل

و سطح  F زانیمدر نظر گرفتن  باو  فوقبا توجه به جدول 
. شودیاست، فرض صفر رد م 05/0که کمتر از  یمعنادار

های مهارت نمرات نیانگیم نیاختالف معنادار ب یعنی
با  ن،یدارد. همچنآزمون وجود دو گروه در پساجتماعی 
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نمرات  نیانگیمقدار م سهیو مقا یفیجدول آمار توص یبررس
که  شودیدو گروه مشاهده م های اجتماعیمهارتمرتبط با 
های مهارتنمرات  ،های چندگانهآموزش هوشبرنامه 
. با دهدیم شیافزا یرا تا حد گامآهستهکودکان  اجتماعی

 برنامهمتوجه شد که  توانیاندازه اثر م زانیبر م دیکأت
های مهارت  بر یمطلوب ریثأت های چندگانهآموزشی هوش

 با برابر زانیم نیا گذاشتکه گامآهسته کودکان اجتماعی
 .باشدیم 539/0

 یریگجهینتبحث و 
 آموزش تأثیر بسته شناسایی   هدف با حاضر پژوهش

کودکان  اجتماعی هایمهارت های چندگانه برهوش
 داد، نشان آمده به دست شد. نتایج گام انجامآهسته

 هایمقیاسخرده تمام در گروه آزمایش نمرات میانگین

 گواه گروه از معناداری باالتر به طور های اجتماعی مهارت

 های چندگانه همکاری،واقع بسته آموزش هوش در بود.

ها آزمودنی اجتماعی هایمهارت و خودکنترلی ،یورزتأجر
با  حاضر از پژوهش آمده به دست داد. نتایج افزایش را

( مبنی 2016ویدیانا و جامپل ) مطالعات از حاصل هاییافته
 طریق اجرای از آموزاندانش پیشرفت و خالق تفکر بر بهبود
پژوهش ذهن،  نقشه چندگانه با رویکرد هایهوشبرنامه 

ی  هوش ( در خصوص نظریه2013)  1کالیک و بیرگیل
 2و اکی اکوزوتیزهوشان، تحقیق  آموزش برای چندگانه

های تأثیر آموزش بر اساس تئوری هوش مبنی بر( 2011)
 درسها به آموزان و گرایش آندانش چندگانه، بر موفقیت

( و 1397پژوهش یوسفی و باقرپور ) شیمی در کالس دهم،
نیز بزرگمهری بوذر جمهری، حافظی، عسگری، مکوندی، 

(، مبنی بر اثربخشی آموزش برنامه پرورش 1397پاشا )
های چندگانه مبتنی بر نظریه هوش های هوشی ظرفیت

و نیز  آموزان دخترگاردنر بر هوش هیجانی و خالقیت دانش
 پژوهش هاییافته بیینت درهمسو است.  (،1396)رضازاده 

با اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر هوش های  ،گفت توانمی
های تدریس های فردی و روشچندگانه، اصل تفاوت

    های مختلف مختلف مطابق با این اصل که افراد از راه
آموزند، لحاظ شده است )حامدی، کاشانی وحید و وکیلی، می

های افراد وسیعی از توانایی استفاده از طیف ،رونیااز  (.1400
تواند اعتماد به نفس و نگرش های استثنایی میدر گروه

مثبت به مدرسه، یادگیری و خود را در این کودکان افزایش 
دهد. به این ترتیب استفاده از نقطه قوت افراد برای یادگیری 

ها به ویژه کودکان دارای نیازهای ویژه انگیزه و پیشرفت آن
با به(. 2000دهد )آرمسترانگ،ری افزایش میدر یادگی را

                                                                                                                                                                                                                               
1. Calik & Birgili 

2. Akkuzu & Akcay 

 دهیبه کالس بخش یاچندگانه جان تازه یهاهوش یریکارگ
لذت و متنوع خالقانه، ،یریادگی ـ یاددهی ندیشود و فرایم

 یآموزان آزاددانش به زین انیب وهیاز نظر ششود و یبخش م
 هیتکشود، با یداده م هاآنرا که به  یفیدهد تا تکالیعمل م

 گاردنر نظریه از استفاده با. خود انجام دهند یهاییتوانا بر

 و آموزشی مواد هستند که قادر معلمان آموزش، در
دهند.  ارائه بیشتری  انعطافبا  را درسی هایموضوع

 فراهم کالس در آموزاندانش برای را شرایطی ،همچنین

 هایتوانایی رشد جهت در آنان هایتوانایی تا از کنند

شاگردان (. 1395فضیلتی،  و)رحیمی  شود  استفاده ترضعیف
معلمان امکان  وابعاد مختلف هوش خود  یریادگیامکان 

آموزش مفید  .آورندیم دست بهرا  سیتدر  نیارائه بهتر
آموزان های اجتماعی و ارتباطی دانشزمانی است که مهارت

شود های چندگانه تقویت در فرآیند یادگیری بر اساس هوش
های های حیطه هوش( و فعالیت2020، 3)یاویچ و راتنیسکی

انجامد و موجب به این مهم می یفردنیبو  یفردانیم
گیری رفتارهای مورد نظر همچون همکاری، رعایت شکل

قوانین کالسی، برقراری ارتباط مناسب با دیگران، کمک به 
 در خزانه رفتاری های دیگری از این دستدیگران و مهارت

های اجتماعی را که برای این کودکان وارد شده و مهارت
ضروری است، در این  مستقلمهینداشتن زندگی مستقل یا 
دیگر، محدود کردن  یکند. از سویگروه ایجاد یا تقویت می

گام، اجرای پژوهش برای جامعه آماری به کودکان آهسته
یک جنس، انجام پژوهش تنها در محیط آموزشی پژوهش، 

آموزش گروه گواه به دلیل تعطیلی مدارس تا پایان سال عدم 
در  .های این پژوهش بودترین محدودیتتحصیلی از مهم

توان در تحقیقات آتی به بررسی اثربخشی بسته نتیجه می
های چندگانه بر دختران و مقایسه نتایج آن با آموزش هوش

های چندگانه بر پسران، بررسی تاثیر بسته آموزش هوش
ویژه، بررسی این بسته  یازهاینهای کودکان با گروه سایر

پرداخت. در  گامآهستههای سنی افراد آموزشی در دیگر گروه
های چندگانه بسته آموزش هوش شود،یماین راستا پیشنهاد 

در نظر گرفته شود و توسط  محورمدرسهمداخالت  عنوانبه
در  های چندگانهمعلمان بکار رود و از بسته آموزش هوش

بخشی، استفاده شود. های توانو کلینیک مراکز بهزیستی
تواند اطالعات مفیدی در اختیار نتایج پژوهش حاضر می

 تربیتی قرار دهد. اندرکاراندستشناسان، مشاوران، وروان
 یقدردان و تشکر

هایی که در این مجتمع و خانواده مسئولینبا تشکر از همه  
 پژوهش به ما یاری دادند.

3. Yavich & Rotnitsky 
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 منابع
ی کودکان شناسروان(. 1390مکوند حسینی، ش. ) وافروز، غ.، 

. تهران: سنجش وابسته به موسسه فرهنگی استثنایی
 هنری سنجش.

بزرگمهری بوذر جمهری، خ.، حافظی، ف.، عسگری، پ.، 
 آموزش یاثربخش(. 1397مکوندی، ب.، و پاشا، ر. )

 گاردنر چندگانه یهاهوش هینظر بر یمبتن ییافزاهوش
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(، 1)7 ،پژوهش در حیطه کودکان استثناییو بیش فعالی. 
18-1 . 

 ی(. اثربخش1400س. ) ،یلیوک ،.ل د،یوح یکاشان ،.ز ،یحامد
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 ،ییکودکان استثنا یتوانمندساز .گامنوجوانان آهسته

12(4،) 120-111. 
ی هامهارت یبنددرجههنجاریابی مقیاس (. 1383خوش نظر، ا. )

شهر تهران  یدبستانشیپدر کودکان  (SSRS)اجتماعی 
   کارشناسی ارشد. دانشکده  نامهانیپا. )فرم والدین(

 و علوم تربیتی دانشگاه تهران. یشناسروان
 یهاهوش هینظر کاربست(. 1395. )فضیلتی، م .، ورحیمی، س

 شیمجله رو ی.ریادگی و آموزش در گاردنر چندگانه
 .35-30 ،(3)5 ،شناسروان
 یهااثربخشی آموزش مبتنی بر هوش .(1396). رضازاده، ف

 یدبستانشیچندگانه بر میزان هوش هیجانی نوآموزان پ
دانشکده  .نامه کارشناسی ارشدانیپا .شهرستان سمنان

 .و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا )س( یشناسروان
 از یگروه در یاجتماع مهارت یبررس(. 1378. )شهیم، س

 نظام از استفاده با ریپذآموزش یذهن ماندهعقب کودکان
 علوم و یشناسروان مجله. یاجتماع مهارت یبنددرجه

 .18-37، (1)4 ،یتیترب
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Abstract 

 The purpose of this study was to investigate the effectiveness of multiple intelligence training package on social 

skills of slow-paced boys. This quasi-experimental study was performed with pre-test and post-test design and a 

control group. The statistical population of the study consisted of 150 slow-paced children, who were studying in 

exceptional school of Hazrat Fatemeh in Karaj in the 2020 academic year. among them, 20 students were selected 

and randomly assigned to two experimental and control groups (10 boys in each group). The Gersham and Elliott 

Social Skills Rating System (SSRS) was used to assess social skills. Multiple intelligences training package for 

the experimental group was presented as a group in 10 sessions of 45 minutes. Data were analyzed using Analysis 

of Covariance. The results showed that there was a significant difference between the mean scores of the two 

groups (05 / 0> p), and the intervention program was effective in impoving cooperation, assertiveness, self-control 

and general social skills for the students in the experimental group (p <0.05). Based on the findings, it can be 

concluded that the multiple intelligences training package can be used to increase the social skills of slow-paced 

children. 

Keywords: slow-paced children, multiple intelligences training package, social skills. 
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