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 پژوهش حاضر با هدف مطالعهی اثر فعاليتهای پروژهی طیف بر ارتقاي هوشهاي چندگانهی:مقدمه
 طرح: روش.كودكان پیشدبس��تانی مبتال به اختالل يادگيري عصب روانشناختي تحولي انجام شد
 برای اجراي.تحقیق از نوع آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل و مراحل پیشآزمون و پسآزمون بود

 روانش��ناختي از جامعهی كودكان پيشدبستانی- كودك دارای اختالل يادگيري عصب56،پژوهش
 در مقیاس57 ش��هر اصفهان به ش��يوهی نمونهگيري تصادفی چندمرحلهاي و براساس نمرهی برش
کارکردهای اجرایی برای کودکان پیشدبس��تانی انتخاب و ب��ا روش تصادفي در دو گروه آزمايش و

 برای گروه آزمايش، فعاليتهاي پروژهی طيف که شامل هفت نوع فعالیت بود.كنترل جای داده شدند
 ابزارهاي پژوهش چکلیست هوشهای چندگانهی گاردنر و نسخهی والدین. هفته اجرا شد12 طي
 دادهها با روشهاي آماري توصيفي و: يافتهها.مقياس كاركردهاي اجرايي كودكان پيشدبستاني بود

 نتایج نشان داد كه فعاليتهای پروژهی.استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره) تجزيه و تحليل شدند
طیف بر ارتقای هوشهای چندگانهی کودکان دارای اختالل يادگيري عصب روانشناختي اثربخش

 فعالیتهای پروژهی طیف به، توصیه میشود تا برای ارتقای هوش چندگانه: نتيجه گيري.بوده است
 دانشكده روان شناسي.1 :*نش��انی تماس

 گروه ك��ودكان با نيازهاي،و عل��وم تربيتي

. آموزش داده شود، به ویژه کودکان مبتال به اختالالت یادگیری،والدین و مربیان کودکان پیشدبستانی

 روانشناختي تحولی- اختالل يادگيري عصب، هوشهای چندگانه، پروژهی طیف:واژههاي كليدي

 دانشگاه اصفهان،خاص
ab1387ebrahimi@gmail.com

:رایانامه

The Effectiveness of Spectrum Project Activities on
Multiple Intelligence in Preschool Children with Neuropsychological/Developemental Learning Disabilities

Introduction: The present study examined the effectiveness of spectrum project
activities to promote multiple intelligences in preschool children with Neuropsychological/ Developmental Learning Disabilities. Method: The study was
conducted on experimental and control groups through pretest and posttest stages. A total of 56 children with Neuropsychological/ Developmental Learning
Disabilities in Isfahan preschool centers were selected based on the multi-stage
random sampling method and the cut-off point 57 in Executive Skills Scale
For Preschool Children-Parent version. Subsequently, the enrolled subjects were
randomly  assigned to experimental and control groups. The spectrum project activities comprising seven types of activities was conducted for the experimental
group during 12 weeks (two session per week). The Checklist of Gardner’s multiple intelligences and Executive Skills Scale For Preschool children- Parent
Version (ESS-P) were used. Data analysis was performed using of descriptive
and inferential statistical methods (Multivariate analysis of covariance). Results:
Results suggested a significant effect of spectrum project activities on promoting multiple intelligences of children with Neuropsychological/Developmental
Learning Disabilities (p<0.05). Conclusion: The spectrum project activities is
suggested to be taught to teachers and parents of preschoolers, especially children with Neuropsychological/Developmental Learning Disabilities.
Keywords: Project Spectrum, Multiple Intelligences, Neuropsychological/Developmental Learning Disabilities

Ali Akbar Ebrahimi*

Ph.D in Psychology of Children
with Special Needs. Educational
Science and Psychology Faculty,
University of Isfahan
Ahmad Abedi

Assistant Professor, University of
Isfahan
Salar Faramarzi

Assistant Professor, University of
Isfahan
Ahmad Yarmohamadian

Assistant Professor, University of
Isfahan

*Corresponding Author:
Email:

ab1387ebrahimi@gmail.com

یمیهاربا ربکا یلع و همکاران

مقدمه

تش��خيص كودكان خردس��ال در معرض ابتال به اختالل
يادگي��ري و مداخل��ه ی زودهنگام ،مقول��ه اي جديد در
ح��وزه ی اختالل يادگيري اس��ت( .)1اخت�لال يادگيري
عصب روان ش��ناختي ،به وجود مش��كل در مهارت هاي
پيش از دبس��تان اش��اره دارد و آن گ��روه از مهارت هاي
پيش نياز همچ��ون كاركردهاي اجراي��ي ،توجه ،حافظه،
پردازش بينايي وشنوايي مورد نیاز كودك براي يادگيري
دروس را در برمی گی��رد .از آنج��ا که ممكن اس��ت اين
اخت�لاالت مقدمه ی اختالل يادگيري تحصيلي باش��ند و
باتوجه به اهميت موضوع ،اين كودكان نيازمند تشخيص
و مداخله ی زودهنگام هستند تا به مهارت هاي پيش نياز
الزم براي موفقيت در يادگيري تحصيلي آينده دست پیدا
کنند(.)2
طب��ق تعريف ،ك��ودكان دارای اخت�لال يادگيري ،دارای
هوش عادي (كه البته بيش��تر هوش متبلور مد نظر است)
هس��تند ،چرا كه هوش سيال ش��امل كاركردهاي اجرايي
می شود( .)3تحقیقات بسیاری آسیب دیدگی کارکردهای
اجرای��ی را در این کودکان نش��ان داده اند( .)6-4تاکنون
پژوهش های بس��یاری به نقش هوش بهر و اهمیت آن بر
پیش��رفت تحصیلی کودکان پرداخته اند ،اما در مطالعات
اخي��ر ،هوش به جاي آنك��ه صرف ًا در ارتب��اط محدود با
پيش��رفت تحصيلي و فقط به عنوان توانايي هاي شناختي
مث��ل زبان و توانايي منطقي -رياض��ي مدنظر قرار گيرد،
به صورت طيفي از توانايي ها در نظر گرفته می شود(.)7
1
ای��ن ديدگاه ها مفهوم هوش را ب��ه هوش های چندگانه
گس��ترش داده و آن را شامل خالقيت ،توانايي اجتماعي،
تواناي��ي هن��ري ،درك و اب��راز عاطفي ،من��ش و انگيزه
همراه با حيطه ی ش��ناختي و اخالق و همچنین ش��امل
ويژگي هاي��ي مي دانند ك��ه با عملك��رد در دنياي واقعي
ارتباط نزدیک دارد(.)8،9
بر اساس نظریه ی هوش چندگانه ،نمرات سنتی هوش بهر
برای حل مس��ایل و غلبه بر چالش های مدرسه و زندگی
روزان��ه واج��د ارزش کمی اس��ت( .)10بلی��ز و گاردنر
نش��ان دادند که نظری��ه ی هوش چندگان��ه ،روش های
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جایگزینی برای روش های آموزشی فعلی ارایه می دهد؛
مث ً
ال چگونگ��ی در نظر گرفتن توانایی ه��ای یادگیرنده،
آم��وزش مبتنی بر نقاط قوت به کودک ،س��اختاردهی به
محیط یادگیری و س��نجش رش��د و پیشرفت کودک در
طی زمان(.)11
از جمله طرح ها و برنامه های مؤثر بر هوش های چندگانه،
که در چند س��ال اخیر نظر متخصصان زیادی را به خود
جلب کرده اس��ت ،می توان به پروژه ی طیف 2اشاره کرد.
این پروژه نمونه اي اس��ت از تأثير هوش هاي چندگانه بر
آم��وزش كودكان پيش دبس��تاني در اياالت متحده که در
س��ال  ،1967به وسیله ی یک گروه تحقيقاتي در دانشگاه
هاروارد به عنوان تالش��ی برای س��نجش توانمندی های

بالقوه ی هوشی کودکان در معرض خطر تدوين شد .این
پروژه بر اين باور است كه هر كودك داراي مجموعه اي
بي نظير از توانمندي ها و هوش هاست .اين هوش ها ثابت
و ايس��تا نيس��تند و مي توان آنها را با ايجاد فرصت هاي
آموزش��ي (مثل ايجاد محيط هاي غن��ي و برانگيزاننده به
كم��ك محتواها و فعاليت ها) افزايش داد .هرقدر توانایی
هوش��ی کودکان زودتر کشف ش��ود ،زمان بیشتری برای
کودکان ،والدین و مربیان فراهم می ش��ود تا بتوانند با کار
کردن با هم این توانایی ها را رشد دهند(.)12
تأكي��د اوليه ی پ��روژه ی طيف بر شناس��ايي نقاط قوت
كودكان در هوش هاي هشت گانه و سپس ارتقا و افزايش
آنها به کمک برنامه هاي آموزش��ي انفرادي اس��ت(.)13
پروژه ی طي��ف مي تواند در ايجاد تغييرات مهم در درك
رشد كودك ،ارزيابي توانمندي هاي او و خلق يك محيط
آموزش��ي مناس��ب براي يادگيري كودكان به كار گرفته
ش��ود( .)14مؤلفه هاي زيربناي��ي فعاليت هاي اين پروژه
بيش��تر مبتني ب��ر كاركردهاي اجرايي (هوش س��يال) و
متبلور است كه به فعاليت هاي فردي و گروهي و خانگي
تقسيم شده است(.)11
ب��ا توجه به مطالب فوق مي ت��وان از برنامه هاي مبتني بر
هوش هاي چندگانه (پروژه ی طيف) به عنوان جایگزینی
1- Multiple Intelligences
2- Project Spectrum

 ..لالتخا یاراد یناتسبدشیپ ناكدوك یهناگدنچ ياهشوه رب فیط یهژورپ ياهتيلاعف رثا

برای س��نجش توانایی های کودکان و کم��ک به مربیان،
والدی��ن و برنامه ری��زان ،ب��ه منظ��ور بهب��ود روش های
آموزشی ،تدوین برنامه ی درسی و طراحی فضای کالس
در جهت ارض��ای نیازهای کودکان پيش دبس��تاني و به
ویژه کودکان دارای اختالل یادگیری عصب روان شناختی
تحولی وارتقای هوش های چندگانه ی آنها استفاده کرد.
ع�لاوه بر ای��ن ،تاكنون در ایران به اين پروژه در س��طح
پيش دبس��تاني توجه نشده است؛ لذا هدف اين پژوهش،
تعيين اثربخشي فعاليت هاي پروژه ی طیف بر هوش هاي
چندگانه ی كودكان پیش دبستانی دارای اختالل يادگيري
عصب روان شناختي است.

روش

پژوهش حاضر از نوع آزمايشي ،دوگروهی (آزمایش و
گواه) و شامل دو مرحله ي پیش آزمون– پس آزمون بود.
جامعه ی آم��اري كليه ی) 14هزار و 850کودک) كودكان
سه تا پنج ساله ی پيش دبستاني شهر اصفهان ()1393-94
بودند .در اين پژوهش ،براي انتخاب آزمودني ها از روش
نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي اس��تفاده ش��د؛ بدين
ترتيب كه ابتدا از نواحي پنج گانه ی ش��هر اصفهان شش
مركز پيش دبستاني و سپس از ميان اين مراكز  25كالس
به صورت تصادفي انتخاب ش��دند .از این كالس ها56 ،
كودك كه بر اس��اس نمره ی مقياس كاركردهاي اجرايي
تكميل ش��ده به وس��یله ی والدين ،کمترین نمره را گرفته
بودن��د (باالت��ر از نمره ی ب��رش )57به عن��وان نمونه ی
پژوه��ش انتخاب و به ص��ورت تصادف��ي در دو گروه
آزماي��ش ( 28نف��ر 15 :دختر و  13پس��ر) وكنترل (28
نفر 17:دختر و  11پسر) جای داده شدند .بهره ی هوشي
آزمودني ها براس��اس نمره ی هوش کلی آزمون وکس��لر
بي��ن  100تا  125و میانگین و انحراف معیار س��نی آنها
ب��ه ترتی��ب  64/30و  4/05بود .در ه��ر دو گروه ،تعداد
دختران بيش��تر از پس��ران و همچنین کمترین و بیشترین
میزان تحصیالت والدین به ترتیب دیپلم و فوق لیسانس
گزارش شد (بیشتر والدین هر دو گروه لیسانس داشتند).

ابزار پژوهش
 .1مقیاس کارکردهای اجرایی داوسون وگوییر (:)2004
این مقیاس برای س��نجش کارکرده��ای اجرایی کودکان
پیش دبس��تانی تهی��ه و تنظیم ش��ده و دارای  33س��ؤال
اس��ت که ب��ا روش لیکرت به وس��یله ی وال��د یا مربی
نمره گذاری می شود .اعتبار این مقیاس که در  11حیطه ی
بازداری پاس��خ ،حافظ��ه ی فعال ،کنت��رل عاطفی ،حفظ
توج��ه ،آغازگ��ری تکلیف ،برنامه ری��زی و الویت بندی،
هدف محوری ،انعطاف پذیری و فراش��ناخت ،کودک را
ارزیابی می کند ،در مطالعه ی مؤلفان 0/81 ،گزارش شده
اس��ت( .)15روایی محتوایی مقیاس برای کودکان ایرانی
با نظرخواهی از صاحب نظران و متخصصان روان شناسی
احراز ش��د .ضرايب همبستگي گویه ها با نمره ی كل در
تمام موارد معنادار و بين  -0/21تا 0/81متغير بود .ضریب
پایایی تنصیفی مقیاس  /80به دست آمد .تحليل مواد اين
مقياس در مطالعه ی ابراهيمي ،عابدي و شيراني ()1391
نشان داد که ضرايب همبستگي گويه ها با نمره ی كل در
تمام موارد معنادار و بين  -0/28تا  0/84متغير و ضرايب
در سطح  p=0/0001معنادار بودند(.)16
 .2چک لیس��ت هوش هاي چندگانه ی گاردنر :این چک
لیس��ت که ب��رای ارزیابی هوش ه��ای چندگانه کودکان
تهیه ش��ده اس��ت به وس��یله والد یا معلم ک��ودک اجرا
می ش��ود ،هوش های چندگانه را در ابعاد کالمی -زبانی
(چهارس��ؤال) ،منطقی ریاضی (شش س��ؤال) ،دیداری-
فضایی (ش��ش سؤال)حرکتی -جس��می (هفت سؤال)،
موس��یقیایی (شش س��ؤال) طبیعت گرایی (هفت سؤال)،
برون فردی (هفت س��ؤال) و درون فردی (هفت س��ؤال)
ارزیاب��ی می کن��د .در پژوهش حاض��ر ،ضریب روایی با
روش آلف��ای کرونب��اخ برای کل مقی��اس  0/94و برای
هری��ک از ابع��اد کالم��ی زبان��ی  0/63منطق��ی ریاضی
 ،0/88دی��داری -فضایی  ،0/67حرکتی جس��می ،0/74
موسیقیایی  ،0/75طبیعت گرایی 0/91برون فردی  0/83و
درون فردی  0/68به دست آمد.
پ��س از اجراي مقی��اس کارکردهای اجرای��ی و انتخاب
نمون��ه ی اصلی پژوهش ،ب��ا هماهنگی مدی��ران مهد از
تازههای علوم شناختی ،سال  ،18شماره 79 ]77-85[ 1395 ،2
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والدین دعوت ش��د تا طی جلس��ه ای به صورت کلی در
مورد طرح پژوه��ش و محرمانه ب��ودن اطالعات فردی
کودکان توضیحاتی ارائه و فرم رضایت آگاهانه ی والدین
توزیع ش��ود .سپس جلسات آموزش��ي مبتنی بر بازی ها
و فعالیت های پروژه ی طیف اجرا ش��د .آموزش سه ماه
و به صورت دو جلس��ه در هفته و مدت هر جلس��ه 30
دقیقه بود .براي آموزش از مربيان آموزش ديده و مجرب
اس��تفاده شد كه طي چهار جلس��ه ،فعاليت هاي پروژه ی
طيف را فرا گرفته بودند .ب��راي والدين هم فعاليت هاي
خانگي پروژه ی طيف توضيح داده ش��د و تكاليفي براي

بازي با كودكان ارايه ش��د .در طول پژوهش هر کودکی
که دوس��ت نداشت در جلسات ش��رکت کند یا بیش از
س��ه جلسه غیبت داشت از پژوهش کنار گذاشته می شد.
بع��د از اجرای  24جلس��ه برای گ��روه آزمایش ،همه ی
کودکان مجددا با چک لیست های یاد شده ارزیابی شدند.
س��پس داده های آزمون با تحلیل کوواریانس چندمتغیره
و نرم افزار  SPSS-22تجزیه و تحلیل ش��د .جدول ،1
خالصه ی چند نمونه از فعاليت هاي پروژه ی طيف اجرا
شده در جلسات آموزشی را نشان می دهد.

جدول -1برخی فعالیت های پروژه ی طیف برای افزايش هوش های چندگانه ی كودكان پيش دبستاني

فعالیت های زبانی

فعالیت تابلوی داستان :این فعالیت چارچوبی عینی ،اما بازپاسخ برای خلق داستان به وسیله ی کودک
فراهم می آورد .از کودکان خواسته می شود تا با استفاده از ابزارهای تابلوی داستان (مثل دیدگاه مبهم،
خانه ،اشکال جورکردنی و اثاثیه) داستان بگویند.

فعالیت های ریاضی

بازی اتوبوس :هدف از این بازی ،س��نجش توانایی کودک برای خلق سیس��تم نمادسازی مفید ،اجرای
محاسبات ذهنی و سازمان دهی اطالعات عددی برای یک یا چند متغیر است .در این بازی ،از کودک
خواس��ته می ش��ود تا در طی مس��یری تعیین کند که چند نفر س��وار اتوبوس می شوند و چند نفر در
ایس��تگاه می مانند .هر س��فر به تدریج دشوارتر می ش��ود .در برخی س��فرها کودک برای حفظ مسیر
مس��افران از ژتون های رنگی اس��تفاده می کند ،در حالی که در سفرهای دیگر از او خواسته می شود تا
تعداد سرهای مسافران را بشمارد.

فعاليت های موسيقي

فعالیت درک موس��یقی :در بخش اول این فعالیت ،چهار عبارتِ سه ترانه ی آشنا برای کودک از ضبط
صوت پخش و از او خواس��ته می ش��ود تا این ترانه ها را تش��خیص دهد .در بخش بعدی تکلیف ،پس
از اینکه کودک به چندین ترانه ی آش��نا گوش کرد ،از او خواس��ته می ش��ود ترانه یا ترانه های غلط را
تصحیح کند .بخش آخر این فعالیت ،انجام بازی های پیوند صداها با دو توپ مونته سوری است که در
کودک صداهایی مشابه ،اما با تُن های متفاوت تولید می کند.

فعالیت های هنری دیداری

کالسور هنر :آثار هنری هر کودک در یک کالسور جمع آوری و طبق مالک های خاص (مثل استفاده
کودک از خطوط و اش��کال ،رنگ ها ،فضا ،جزییات ،بازنمایی ها و طراحی) مرور و ارزیابی می شود .اين
كالسور ترجيحات كودك را نشان مي دهد.

فعاليت هاي حركتي

حرك��ت با مانع :اين حركات ش��امل پ��رش طوالني ،تيرك تعادل ،دوي با مان��ع و پرش از روي موانع
اس��ت .اين تمرين ها به رش��د و تقويت مهارت هاي مورد نياز کودک براي ورزش هاي نيازمند تعادل و
هماهنگي ،زمان بندي ،تعادل و قدرت منجر می شود.

فعاليت هاي اجتماعي

مدل كالس درس :قطعات یک خانه ی عروسكي به كودك داده مي شود تا اشكال و مدل كالس درس
خود را بسازد و فهم و درك خود را از همكالسان و مربيان و تجارب اجتماعي اش نشان دهد .از كودك
در مورد فعاليت ها و دوستي هاي مرجحش (مثال االن دلت مي خواد چكار كني؟ خودت دوست داري
كنار چه كس��ي بشيني؟و )..سؤال مي ش��ود .اين فعاليت هوش هاي درون فردي و بين فردي را رشد و
ارتقا مي دهد.

فعاليت هاي علمي

فعاليت غریق و ش��ناور :اين فعاليت براي س��نجش و اندازه گيري توانايي كودك در خلق فرضيه هاي
مبتني بر مشاهدات و انجام آزمايش هاي ساده طراحي شده است .یک وان آب و برخی از اشياي شناور
( ماندن روي آب) و غرق شده (رفتن زير آب) در اختیار كودك قرار داده شده و از وی خواسته مي شود
ت��ا وضعيت اش��يا (ماندن روي آب يا رفتن زي��ر آب) را پيش بيني و در مورد آنها فرضياتي را تدوین و
همچنین تش��ويق مي ش��ود تا این فرضيه ها را آزمايش کند .اين دو فعاليت ،هوش هاي طبيعت گرا و
هستي گرا را تقويت مي کنند.
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یافته ها

شاخص های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) هریک

از ابع��اد هوش ه��ای چندگانه ب��ه تفکی��ک گروه ها در
جدول 2گزارش شده است.

جدول -2شاخص هاي توصيفي نمرات هوش های چندگانه ی گروه آزمايش و گواه در پيشآزمون و پس آزمون
متغیرها
کالمی -زبانی
منطقی -ریاضی
دیداری -فضایی
حرکتی -جسمی
موسیقیایی
طبیعت گرایی
بین فردی
درون فردی

موقعیت گروه ها

پس آزمون

پیش آزمون
M

SD

M

SD

آزمایش

7/07

2/93

8/00

2/94

گواه

7/11

2/91

7/04

2/92

آزمایش

11/21

5/34

12/46

4/57

گواه

11/71

4/78

11/86

4/41

آزمایش

11/29

3/54

13/14

3/22

گواه

10/75

3/06

11/00

2/98

آزمایش

13/96

4/42

14/86

3/87

گواه

14/46

4/67

14/57

4/56

آزمایش

11/04

14/18

6/33

5/05

گواه

11/39

11/46

6/48

6/37

آزمایش

4/82

8/71

3/22

5/33

گواه

4/93

5/57

2/90

2/87

آزمایش

16/04

17/18

4/75

3/49

گواه

14/93

14/68

4/37

4/06

آزمایش

10/54

12/75

4/29

5/08

گواه

11/29

11/71

3/95

3/70

همان طور که جدول 2نشان می دهد ،میانگین هوش های
چندگان��ه ی گروه آزمای��ش در پیش آزمون و پس آزمون
تفاوت قاب��ل مالحظه ای دارد ،ام��ا میانگین پیش آزمون
و پس آزم��ون گروه گ��واه تفاوت چندانی ن��دارد .برای
بررس��ی معناداری آماری این تفاوت ه��ا ،پس از کنترل
اث��ر پیش آزم��ون از آزم��ون تحلیل کووریانس اس��تفاده
ش��د .بدین منظور ابتدا مفروضات نرمال بودن متغیرهای
وابس��ته ب��ا آزمون کولموگ��روف اس��میرنف و همگنی
واریانس خطاها با آزمون لوین بررس��ی شد .نتایج نشان
داد که سطح معناداری این آماره ها در همه ی ابعاد بیشتر
از  0/05و بنابراین مفروضات برقرار است .عالوه براین،
همگنی ماتریسه��ای کوواریانس متغیرهای وابس��ته با
آزم��ون ام باکس و کفایت همبس��تگی متغیرها با آزمون

کرویت بارتلت بررس��ی ش��د که نتایج نش��ان دهنده ی
برق��راری ای��ن مفروضات و ام��کان ادام��ه ی تحلیل با
آزمون تحلی��ل کواریانس چندمتغیره ب��ود .نتایج آزمون
تحلی��ل کواریانس چندمتغیره ( =0/48اثرالمبدای ویلکز,
 )F=5/28 ، p>0/05نیز نش��ان داد که افرادی که تحت
آم��وزش پ��روژه ی طیف بوده ان��د ،حداق��ل در یکی از
ابع��اد هوش های چندگانه با گروه گ��واه تفاوت معنادار
دارن��د .لذا در ادامه ،برای هریک از ابعاد هوش آزمون F
تک متغیری جداگانه گزارش شده است.
چنانچه در جدول 3مالحظه می ش��ود ،پس از حذف اثر
پیش آزمون آماره ی  ،Fتحلیل کواریانس برای مقایسه ی
دو گ��روه گ��واه و آزمایش در همه ی ابع��اد هوش های
چندگانه در سطح  0/05معنادار است .بنابراین بر اساس
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یمیهاربا ربکا یلع و همکاران
جدول  -3خالصـه تحليل كوواريـانس تک متغیره اثر پروژه طیف بر هریک از ابعاد هوش های چندگانه
متغیرها

مجموع مجذورات

درجه ی آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

کالمی -زبانی

10/08

7/07

2/93

8/00

2/94

منطقی -ریاضی

48/85

11/21

5/34

12/46

4/57

دیداری -فضایی

197/40

11/29

3/54

13/14

3/22

حرکتی -جسمی

42/45

13/96

4/42

14/86

3/87

موسیقیایی

7/07

11/04

14/18

6/33

5/05

طبیعت گرایی

7/07

4/82

8/71

3/22

5/33

بین فردی

7/07

16/04

17/18

4/75

3/49

درون فردی

7/07

10/54

12/75

4/29

5/08

p>0/05

نتایج ،وج��ود تفاوت معنادار بین تمامی ابعاد هوش های
چندگان��ه در گروه آزمایش (ک��ه تحت آموزش پروژه ی
طیف ق��رار گرفته اند) ب��ا گروه گواه تأیید می ش��ود .به
عبارت ديگر ،مي توان گفت تفاوت ميان نمرات دو گروه
بيان كنن��ده ی اين اس��ت كه فعاليت ه��اي پروژه ی طيف
ب��ر بهبود هوش هاي چندگانه ی ك��ودكان دارای اختالل
يادگيري عصب -روان شناختي تأثير داشته است.

نتيجه گيري

ه��دف کل��ی ای��ن مطالع��ه ،اس��تفاده از فعالیت ه��ای
پ��روژه ی طی��ف ب��ر افزای��ش هوش ه��ای چندگانه ی
ک��ودکان پیش دبس��تانی دارای اخت�لال یادگیری عصب
روان ش��ناختی تحولی اس��ت .چنانچه نتایج نش��ان داد،
فعالیت ه��ای پروژه ی طیف موج��ب افزایش هوش های
چندگانه ی کودکان پیش دبس��تانی مورد نظر شده است.
ب��ا توجه به نتای��ج آزمون تحلی��ل کواریانس(جدول،)3
در م��ورد اثر پ��روژه ی طیف بر ارتقای هری��ک از ابعاد
هوش های چندگانه ،س��طح معناداری آم��اره ی  Fبرای
هری��ک از هوش ه��ای چندگان��ه کمتر از  0/05اس��ت،
بنابرای��ن با کنترل اثر پیش آزم��ون ،گروه آزمایش و گواه
در پس آزمون تفاوت معناداری دارند و فرض صفر مبنی
بر فق��دان تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و گواه رد و
فرض پژوهش تأیید شد.
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*

p>0/01

**

نتایج ای��ن مطالعه تاح��دودی با نتای��ج پژوهش ماتور،
داگالس ،برت��ون وريس-دوره��ام ،م��ارگارت و دايان،
آرمسترانگ ،ویال ،چن و سيلورن مطابقت دارد(-14،17
 .)22نتایج پژوهش بورچينال و همكاران نیز نش��ان داد
که عملكرد ش��ناختي  161ك��ودك آمريكايي -آفريقايي
از خانواده ه��اي كم درآم��د که دچار اخت�لال يادگيري
عصب -روان شناختي بودند با مداخله ی زودهنگام مبتني
بر فعاليت هاي پروژه ی طيف افزايش يافته اس��ت(.)23
اين مداخالت با افزايش دهي كودك رابطه دارد كه اين به
نوبه ی خود باعث عملكرد باالي شناختي در طي هشت
سال اول زندگي مي شود.
بر اس��اس گزارش ولدفوگل ،برنامه هاي با كيفيت باال در
دوره ی پيش دبس��تاني باعث رشد ش��ناختي و زباني در
پنج سال اول زندگي مي شود( .)24گودسون و همكاران
نش��ان دادند كه حضور در برنامه هاي ب��ا كيفيت باال در
دوره ی پيش دبستاني ،پيش بيني كننده ی با ثبات عملكرد
شناختي و زباني اس��ت( .)25همچنین مطالعه ی جونگ
وکی��م ( )2005در كش��ور كره ی جنوب��ي روي پروژه ی
طي��ف با این هدف آيا ك��ودكان در نقاط قوت و ضعف
هوش ه��اي چندگانه ،نيم رخ هاي متمايز نش��ان مي دهند
و تعيين س��بك هاي كاري نش��ان داد كه اي��ن پروژه در
مش��خص كردن حيطه هاي نقاط قوت و ضعف كودكان
اثربخش بوده است .بیش��تر كودكان تحت مطالعه داراي

 ..لالتخا یاراد یناتسبدشیپ ناكدوك یهناگدنچ ياهشوه رب فیط یهژورپ ياهتيلاعف رثا

نقاط قوت و ضعف بودند و عملكردش��ان در حيطه هاي
قوي یا حيطه هاي ضعيف با س��بك هاي كاري "به آساني
درگي��ر ش��دن" " ،مطمئن به خ��ود"  "،متمركز"" ،پايدار
" و" تأم��ل دركار" ارتب��اط دارد .يافته هاي مطالعه ی آنها
نش��ان داد كه شناسايي و رش��د نقاط قوت ،مؤثرترين و
مطلوب ترين روش در سبك هاي كاري مثبت است.
روند پرورش کودک در س��ال های اولیه اساس�� ًا مبتنی بر
فراهم کردن فرصت هایی برای کس��ب دانش ،اطالعات،
مهارت ،تفکر ،تشویق ،پرسش ،اجرای پژوهش های ساده
و ش��کوفایی توانایی های ذاتی اوست .تجارب سال های
اولی��ه کودک در رش��د همه جانبه از جمله ش��کل گیری
ش��خصیت او بسیار مؤثر است( .)7دوره ی پیش دبستانی

فرصت ارزش��مندی برای یادگیری ،رش��د و استفاده از
مزای��ای علمی و از بین بردن ش��کاف س��طوح فرهنگی
فراه��م می کند .این فرصت ها در س��ال های باالتر کمتر
اس��ت .تمرکز دوره ی آمادگی در مراکز پیش دبستانی بر
محور رشد کودک است و رشد توانایی های او در همه ی
فعالیت ها و برنامه ها باید در الویت قرار گیرد(.)26
نظري��ه ی هوش ه��اي چندگان��ه تأكيد دارد ك��ه هر فرد
حداقل در يك حيطه ی توانايي ،قدرتمند است .بنابراين،
ضروري است تا حيطه هاي قدرتمند هوش ها شناسايي و
دايم تقويت شود و چون برخي افراد در بعضي از حيطه ها
ضعيف اند بايد به اين حيطه ها اهميت داده ش��ود و رشد
آنه��ا با اراي��ه ی تمرين ها و فرصت هاي متنوع تس��هيل
شود( .)27در مطالعه ای دیگر ،کودکان مرکز پیش دبستانی
کوک پرایمری در استرالیا که به طبقه ی پایین اقتصادی و
اجتماعی جامعه تعلق داش��تند ،در پروژه ی طیف شرکت
کردند .بعد از پنج س��ال به کارگیری رویکرد هوش های
چندگانه نش��ان داد که کودکان م��ورد مطالعه در همه ی
هشت نوع هوش رشد کرده بودند(.)28
نتای��ج پژوهش داگالس ،برت��ون و ريس-دورهام روي
كودكان پيش دبستاني ايالت كارولينا نشان داد که آموزش
در محيط��ي كه از رويكرد هوش هاي چندگانه اس��تفاده
مي كند ،باعث كس��ب نمرات بهتر تحصيلي (و رياضي)،
رفتار مطلوب تر و بهزيس��تي عاطف��ي و اجتماعي بهتري

مي ش��ود .اين محققان نتيجه گرفتند كه برنامه ی مبتني بر
رویکرد هوش هاي چندگانه اثر بخش تر از آموزش مستقیم
صرف است( .)18با وجود پژوهش های بسیاری که نتایج
هم سو با پژوهش حاضر(یعنی اثربخشی برنامه های مبتنی
برهوش های چندگانه) دارند ،پژوهشی در لبنان با عنوان
كارب��رد رويكردهاي چندگانه در فعاليت هاي آموزش��ي
كودكان پيش دبس��تاني به وس��یله ی مالوف ناهم س��و با
نتای��ج مطالع��ه ی حاض��ر نش��ان داد كه ك��ودكان گروه
آزماي��ش و گروه گواه در پاي��ان دوره ی آموزش تفاوت
معناداري نداشتند( .)29دلیل این ناهم سویی ممکن است
كوتاه مدت بودن برنام��ه و ویژگی های متفاوت نمونه ی
پژوهش باشد.
در تبیین نتایج پژوهش حاضر ،مبنی بر اثربخشی پروژه ی
طیف بر ارتقای هوش ه��ای چندگانه ی کودکان مبتال به
اختالل یادگیری عصب شناختی می توان گفت که هوش
دارای خاصیت تغییرپذیری و قابلیت رشد است .نظريه ی
هوش هاي چندگانه نیز تأكيد دارد كه هر فرد حداقل در
يك حيطه ی توانايي ،قدرتمند است .بنابراين ،الزم است
تا حيطه هاي قدرتمند هوش ها شناس��ايي و دايم تقويت
شود ،چون برخي افراد در بعضي از حيطه ها ضعيف اند،
بايد ب��ه اين حيطه ها اهميت داده ش��ود و رش��د آنها با
ارايه ی تمرين ها و فرصت هاي متنوع تسهيل شود(.)27
از ط��رف دیگر ،فعالیت های پ��روژه ی طیف ،کودکان را
مس��تقیم ًا درگیر ک��رده و به آنها كمك می کن��د تا آنچه
را مي خواهن��د ياد بگيرند ،با توجه ب��ه نقاط قوت خود
انتخاب و در نتيجه زمینه¬ی رشد شناختی¬شان فراهم
ش��ود .طبق نظر چاپمن ،آگاهی مربي��ان از رويكردهاي
آموزش��ي ،براي دس��تیابی به راه كارهاي متعدد آموزش
محتوا به شيوه هاي مختلف ،انگيزش كودكان و عملكرد
آنها را بهبود مي بخش��د( .)30بنابراين ،كودكان نياز دارند
تا از هر هشت نوع هوش آگاهي يابند تا نقاط قوت خود
را در هرك��دام تقوي��ت کرده و نقاط ضعفش��ان را بهبود
بخش��ند( .)19همچنین برنامه ه��اي مبتني بر هوش هاي
چندگانه ،احس��اس جدا بودن و م��ورد بي توجهي واقع
شدن را از كودك مي گيرد و به او اين حس را القا می کند
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كه در كالس نقش��ي دارد و در نتيجه اطمينانش به خود
بيش��تر ش��ده ،رفتار و عملكردش بهبود مي يابد و اين به
نوبه خ��ود باعث تربیت ش��هروندان خوب در جامعه ی
بزرگ تر مي شود(.)31
برنامه ه��اي مبتني بر هوش هاي چندگانه به كودك كمك
مي كن��د تا مس��ؤليت يادگي��ري خود را بر عه��ده گيرد،
درحال��ي كه اراي��ه ی اطالعات نظري(ب��دون كاربرد) و
دس��تورالعمل هاي محدود ،ب��دون در نظر گرفتن عاليق
و توانمندي هاي كودكان ،آنه��ا را به يادگيري بي تفاوت
و بي عالقه مي س��ازد( .)30بنابراين ،تركيب و يك پارچه
ك��ردن هوش هاي چندگان��ه در برنامه ی درس��ي باعث
بهبود يادگيري و تقویت عملكردهای ش��ناختی كودكان
مي شود(.)18
از دیگر دالیل اثربخش��ی پ��روژه ی طیف می توان به این
نکته اش��اره کرد که در این برنامه ،مهارت های پیش نیاز
تحصیلی از قبیل توجه ،اس��تدالل ،ب��ازداری ،ادراک و...
(ک��ه بر هوش و پیامد آن تأثير دارند) به کودکان آموزش
داده می ش��ود و دیگر محتواهای آموزش��ی در قالب های
مختلف در اختیار ک��ودکان قرار می گیرد( .)12با اجرای
پروژه ی طیف ،مشکالت محیطی و فرهنگی مسبب عدم
رشد برخی ابعاد هوش��ی کودکان برطرف و هوش آنها
افزایش می یابد.

مح��دود بودن دامنه ی تحقیق به ش��هر اصفهان و وجود
برخ��ی متغیره��ای کنترل نش��ده ،مانند وضعی��ت مالی
خانواده ها ،تعداد فرزندان ،تحصیالت والدین و موقعیت
اجتماع��ی آنها ،از محدودیت ه��ای این پژوهش بود؛ لذا
پیش��نهاد می ش��ود تا برای افزایش قدرت تعمیم پذیری
نتایج ،این پژوهش در س��ایر ش��هرها و مناطق و جوامع
دارای فرهنگ ه��ای متف��اوت و خانواده های با وضعیت
اقتص��ادی -اجتماعی متفاوت و کنترل عوامل ذکر ش��ده
اجرا ش��ود .با توجه به وجود اثربخش��ی پروژه ی طیف
ب��ر هوش چندگانه ی کودکان مبتال ب��ه اختالل یادگیری
عصب ش��ناختی ،براس��اس یافته های تحقیق ،پیش��نهاد
می شود تمرین ها و فعالیت های پروژه ی طیف به والدین
آم��وزش داده ش��ود و این پ��روژه در مهدهای کودک و
مراکز پیش دبستانی به منظور ارتقای هوش های چندگانه
در ک��ودکان و به وی��ژه در مراکز درمانی ب��رای افزایش
عملکردهای ش��ناختی ک��ودکان دارای اختالل یادگیری
عصب شناختی اجرا شود.
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