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 چکیده
 های شناختی و عاطفیبر بازده موفق هوش ی مبتنی برآموزش برنامه تاثیر بررسیپژوهش حاضر با هدف 

گیری اردبیل به روش نمونهدانشگاه فرهنگیان  نفر از دانشجومعلمان 441 ت گرفته است.صوریادگیری 

 -آزمونطرح پیشبرای انجام پژوهش انتخاب شدند. این پژوهش مبتنی بر یک  ایتصادفی خوشه

 پرسشنامهساخته و از طریق دو آزمون عملکرد تحصیلی محقق هادادهبود. های معادل آزمون با گروهپس

(، که هر دو دارای روایی و پایایی قابل قبولی بودند، 1330کوچ و سیگل)جش نگرش به دانشگاه مکسن

تند. نتایج نشان داد متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفچندبا روش تحلیل کواریانس گردآوری و

گرش و نتحصیلی، ادراک خود ،تحلیل، مهارت خالق، مهارت عملی درک، مهارت برموفق هوش آموزش

نگرش به دانشگاه،  یادداری، براما داری دارد. معنی تاثیر (P<30/3) د و کالسبه استا

 توان درهای تحقیق میاز یافتهد. داری ندارمعنی تاثیرها ارزشگذاری هدف ودهی انگیزش/خودنظم

-روش یاددهیبه عنوان یک  پیشنهاد می شود از این روش نمود. استفاده دانشجومعلمان تربیت و آموزش

آنان استفاده های شناختی و عاطفه تحصیلی مهارتو بهبود یان  مؤثر در تعمیق یادگیری دانشجو یادگیری

 . گرفت نظر در معلمان دانشجو آموزشی در استانداردهای را آن نمود و

 هوش موفق، های عاطفیبازده ،شناختی هایبازده :کلیدی گانواژ
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 مقدمه

به تحقق امر یادگیری  های درسی و آموزشیبرنامهمحور شی، های آموزنظامتمام در 

یادگیری یکی از مهمترین مسایل روانشناسی است که نظریه پردازان  معطوف است.

ل، گیری، تسهیروانشناسی یادگیری و تربیتی را وادار به پژوهش در خصوص عوامل شکل

 یادگیری همواره -یند یاددهیفرا (.1330)هانتر و لیندر،  تداوم و پایداری آن نموده است

 . اما هنوز دراندتههای جدیدی پدیدار گشروشمورد مطالعه قرار گرفته است و پیوسته 

یادگیری از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و -بسیاری از موارد فرایند یاددهی

هایی مشهود است که در مواردی به عملکرد پایین تحصیلی و ورود افراد غیر نارسایی

که  ، دانشگاه فرهنگیان استعالی یکی از مراکز آموزششود. نتهی میای به جامعه محرفه

را بر عهده  معلم یعنی تربیت نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز آموزش و پرورش رسالت

شود، لیم و تربیت مطرح میهای تعهایی که از سوی صاحبنظران برای نظامدر آرمان .دارد

نگاهی به (. 4068 شود)مهرمحمدی،غییر و تحولی یاد میاتکای هر ت به عنوان نقطه«معلم»از 

گفتگو پیرامون کیفیت کانون بحث و دهد کهبیات موضوع در دهه گذشته نشان میاد

 کانتر، ،4)ریچتر ای معلمان بوده استش، هر چه بیشتر متوجه توسعه حرفهمدارس اثربخ

شها، به منظور شناخت توسعه این تال اما آنچه در کانون(. 1344 کلوزمن، لوک و بامرت،

ای مشترک است یادگیری معلمان، یادگیری چگونه یاد گرفتن، و انتقال دانش به حرفه

  (.1343 ،1آموزان است)آوالوسدانشعمل، برای کمک به پیشرفت 

های هوشی های نظری امر آموزش و یادگیری، رویکردانگیزترین پشتوانهبحث یکی از

های دور تصور ش هوش کامالً با مدرسه گره خورده است، زیرا از زمان. آموزشندبامی

 ،1و استرنبرگ 0)سیانسیلو یلی داردشده است که هوش نقش مهمی در موفقیت تحصمی

های هوش نشان ها و پژوهش(. مروری بر نظریه4033 و فرامرزی،مجد ترجمه امیری؛ 1331

کنند، و افرادی را هوش تاکید میل کلی ای سنتی هوش بیشتر بر عامهدهد که دیدگاهمی

                                                           
1. Richter, D. et al  

2. Avalos, B.  

3. Cianciolo, A.T.  

4  . Sternberg, R.J. 
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)برای مثال،  دهندهای تحلیلی قوی هستند مورد توجه قرار میکه در حافظه و توانایی

به عقیده (. 1330،1341 ؛ به نقل از استرنبرگ،4336؛ جنسن،4374؛ کتل،4330کارول،

ریانس درصد وا 43های مرسوم هوش بطور متوسط حدود( آزمون4331)هرنشتاین و موری

افرادی را »استرنبرگ معتقد است، کنند. را در انواع گوناگون نتایج دنیای واقعی تبیین می

اند، یا اند و در کار و شغل شکست خوردهبینیم که در تحصیالت خود موفق بودهمی

اند. ما به افرادی با نمره کسانی که در مدرسه شکست خورده، ولی در کار خود موفق شده

خوریم که در تعامالت اجتماعی خود فاقد مهارت هستند و های هوشی بر میونباال در آزم

کنند اما در های هوشی دریافت میبینیم که نمرات پایینی در آزمونافرادی را می

درسی( و  )یا تیزهوشی 4های عملی کارآمد هستند. عامه مردم نیز بین هوش تحصیلیآزمون

 )استرنبرگ و همکاران، «ی( تفاوت قایل هستند)آشنایی با چم و خم زندگ 1عملیهوش

ها در (. به اعتقاد استرنبرگ، منبع اصلی این تفاوت4060 ؛ ترجمه حجازی و عابدینی،1333

ها مواجه است. به نظر های تحصیلی و عملی با آنانواع مسایلی است که فرد در موقعیت

شوند ارتباط کمی با مواجه میها رسد اکثر مسائلی که افراد در زندگی روزمره با آنمی

هایی که در های کسب شده از طریق آموزش رسمی و یا با تواناییدانش و مهارت

نشان داده است که  (4336الو ) گیرند، دارند.های کالسی مورد استفاده قرار میفعالیت

انجام  ها رادار برکلی که با موفقیت ریاضیات مورد نیاز برای خرید در فروشگاهزنان خانه

گرفتند و مسائل متناظری به صورت انتزاعی به که در یک کالس قرار میدادند زمانیمی

 شد، قادر نبودند آن را انجام دهند. ها داده میآن

ش ارائه کرده است تری از هو، نظریه تازهها مطالعه و پژوهشپس از سالاسترنبرگ 

 «0موفقهوش»تر آن به نام بخشی هوش معروف است و گسترش تازهکه به نظریه سه

هوش : تحلیلی، خالق، و عملی. هوش سه وجه دارد. از نظر وی، (4067 )سیف، باشدمی

، و 1های تحلیلی، خالقبرقراری تعادل بین توانایی»عبارت است از: از دیدگاه وی موفق 

                                                           
1. Academic Intelligence  

2. Practical Intelligence  

3. Successful Intelligence  
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 )استرنبرگ، «فرهنگی خاص-به منظور دستیابی به موفقیت در بافت اجتماعی 4عملی

هدف درک هوش بایستی در ارتباط با  (1330) به نظر استرنبرگ(. 4333،1331 ،4366

تواند منجر به عملکردهای روزانه و تکالیف دنیای واقعی باشد. آموزش هوش موفق می

ها احتماالً در زندگی شخصی، های متعددی شود که آنتسهیل مواجهه فراگیران با چالش

( معتقد است 4336،1331) واهند داشت. استرنبرگرو خشغلی و زندگی اجتماعی در پیش

های مرسوم تدریس، تدریس برای حفظ کردن است. استرنبرگ معتقد است بیشتر روش

که در آموزش، ایجاد موازنه بین سه نوع هوش مهم است یعنی عالوه بر راهکارهای 

هایی را معمولی که بر یادگیری صرف و به خاطرسپاری اطالعات تمرکز دارد، باید فرصت

 (.1337 )سانتروک، لی، خالق، وعملی به فراگیران دادبرای آموختن از راه تفکرتحلی

شوند که یادگیرندگان مطالب را تحلیل، نقد، های تحلیلی زمانی استفاده میتوانایی

های جدید، کشف ایده ارزیابی، مقابله و مقایسه نمایند. تواناییهای خالق شامل خلق و

های عملی به افراد کمک کردن است. تواناییبینیو پیش هاد دادن،مجسم کردن، پیشن

 ،1331 ،4336 استرنبرگ،) رسمی  خود را بکارگیرندهای رسمی یا غیرکنند تا آموختهمی

1330) . 

)استرنبرگ و  موضوعات درسی مثل روانشناسیها و زمینهدر برخی نظریه هوش موفق 

 خواندن)استرنبرگ،الف(،  4336یگورنکو،گر و ،1تورف رنبرگ،است؛4338ران،همکا

مطالعات  (،4034 اخوان تفتی و حجازی، ،؛ راقبیان1333 ،1و جاروین ،0گریگورنکو

 تفکر انتقادی و خودکارآمدیب(، 4336 و گریگورنکو، )استرنبرگ، تورف، اجتماعی

 نیهای تحلیلی، عملی و خالقانه کودکان دبستابهبود توانایی، (4031 سالمی،)نگهبان

 های تحلیلی، عملی و خالقانه دختران تیزهوشبهبود توانایی(، 1341 )الجوقیمن و ایوب،

نتایج  .قرار گرفته استبررسی مورد  (4031 کجباف و عابدی، ملک پور، آقابابایی،)

تری رسوم کارایی بیشهای منسبت به برنامه آموزش هوش موفق مطالعات نشان داده است
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 ( نشان دادند معلمانی که دارای دانش1338) 4برگ، و استراوسگریگورنکو، استرندارد. 

بیشتری هستند از طرف مدیران مدارس بعنوان معلمان  -عملیجنبه مهم هوش -1ضمنی

ی نشان ( نیز در پژوهش1340) ماندلمن، باربوت و گریگورنکو شوند.کارآمد شناخته می

ی بر هوش موفق بهتر قابل آموزان بر اساس مقیاس مبتندادند پیشرفت تحصیلی دانش

  بینی است.پیش

ها پس از ورود به التحصیالن دانشگاهدهند که بسیاری از فارغها نشان میپژوهش

ای از کفایت الزم برخوردار نیستند و این مشکل نیز به نوع آموزشی که های حرفهموقعیت

کنند که ارش می( گز1336شود. ساندن و تئورلینگز )اند نسبت داده میدریافت کرده

هایی که آموخته درصد مهارت 63ها نتوانستند از حدود التحصیالن مورد بررسی آنفارغ

ای برخوردار های حرفهبودند استفاده کنند و از کفایت الزم برای انجام کار در موقعیت

در اغلب موارد دانش آموختگان کفایت و توانایی الزم را برای روبرو شدن با  نبودند.

 ،زالگرن، رید، دالگرن و پتوکدائل و مشکالت محیط کار در خود احساس نمی کنند )مس

مدار، و رویکرد اساتید رویکرد خود را بیشتر رویکرد تدریس در پژوهشی(. 1337

در  (.4061)پارسا و ساکتی،  دانندتولید دانش میرویکرد ارزشیابی باز ارزشیابی خود را

ند که کیفیت خدمات ( نشان داد4031ای و قالوندی )راد، قلعهبهشتیپژوهش دیگری 

( در پژوهشی نشان 4333) 0سانآموزشی در دانشگاه ارومیه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. 

و نگرش های تربیت معلم به میزان کمی دانش، مهارت، داده است از نظر معلمان، دوره

ای نیز در پژوهش خود رابطه( 1344) ، هاریس و ساس1داگالسآنان را افزایش داده است. 

آوری آنان در دوران معلمی ای معلمان در مراکز تربیت معلم و باررا بین تربیت حرفه

دانشجویان تربیت معلم توانایی اندکی در استدالل و تفسیر متون از خود نشان  .نیافتند

 پژوهنشدا(. 4063 به نقل از نوشادی و خادمی،؛ 4366 ؛ کرفیس،4336 )هالپرن، دهندمی

در پژوهشی نشان داده است که معلمان، مطالب درسی را با زندگی واقعی دانش  (4061)
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دهند. همچنین در برخی از راهکارهای تدریس، مانند فنون پرورش آموزان کمتر ربط می

 هایی وجود دارد. های عملی، نارساییمهارت

های ندگان، ویژگییریکی دیگر از عوامل دخیل در یادگیری و پیشرفت تحصیلی یادگ

 )به نقل از بلوم، هاهای عاطفی تحصیلی به استناد پژوهشباشد. ویژگیعاطفی تحصیلی می

ای با پیشرفت تحصیلی هستند. به طه آشکار و دو سویه(، دارای راب4387 ؛ آزوبل،4361

و کنند یادگیری هم نقش عامل را ایفا می-ها در فرآیند یاددهیعبارتی دیگر این ویژگی

( در پژوهشی نشان 1341) یوسفی و آقاباباییعابدی، زاده،شعرباف هم نقش معلول را.

طور ه موزان را بآوفق انگیزش و اشتیاق تحصیلی دانشدادند برنامه آموزشی هوش م

قعی ( معتقدند کار کردن با اطالعات وا1343ینان )و ااونال دهد. چشمگیری افزایش می

ها تهارتباط بین آموخ فراگیرانشود که شود و موجب مییموجب افزایش انگیزه درونی م

ور شدن با انگیزه بیشتری به یادگیری بپردازند. غوطهند و و کاربرد آن را بهتر درک کن

ای موجب افزایش انگیزه درونی و احساس کفایت در آنان دانشجویان در نقش حرفه

ژوهش حاضر این سئوال نیز مطرح در پ(. 1331 ،ا، لگارتا، مارتی و گیسبرتشود )گالیمی

امروزه های عاطفی یادگیری چگونه است؟ بر بازدهتاثیر آموزش هوش موفق  می شود که

های تفکر و یادگیری قابل آموزش و یادگیری است. این است که مهارت اعتقاد بر

 ؛1341 ،4دیری ؛1341 ه استرنبرگ،)از جمل نیز و تفکر پژوهشگران حوزه مطالعاتی هوش

های درسی ( آموزش هوش را در سطوح مختلف برنامه1341 ،0برادی و ،1341 ،1ینتاشمک

اند. چنانکه دوره لیسانس، بعد از لیسانس، و حتی دوره دبیرستان مورد تاکید قرار داده

خدمت است که موجبات کند، پرورش معلمان مبتدی و در حین( بیان می4333) 1زهار

آموزان فراهم خواهد کرد، زیرا شرط ضروری  نشپرورش سطوح عالی تفکر را در دا

های ، دانش، آگاهی، و مهارت معلمان در ارتباط با تواناییآموزانبرای پرورش تفکر دانش

ی آموزشبرنامه  بررسی تاثیرشناختی سطح باال است. بر این اساس هدف اصلی این تحقیق 
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دانشگاه فرهنگیان  دانشجویان های شناختی و عاطفی یادگیریبازدهبر  موفق هوش مبتنی بر

های آن . و داللتاست گردیدهاجرا  (تربیتیروانشناسی) باشد که در یکی از دروس پایهمی

مطابق نظر صاحبنظران تربیتی، توانمندسازی فراگیران منوط به توانمند شدن  :عبارتند از

وانمند کردن تربیتی، خود موضوع درسی خوبی برای تدرس روانشناسیایشان است، معلمان

باشد، چنانکه های تفکر، یادگیری و تدریس میمعلمان در حوزه مهارت-دانشجو

ای از روانشناسی است که به درک فرآیند روانشناسی تربیتی رشته»گوید: سانتروک می

بر این اساس تحقیق  (.1337) «های آموزشی اختصاص داردتدریس و یادگیری درمحیط

برنامه آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر ین سئوال است که آیا حاضر در پی پاسخگویی به ا

س روانشناسی دانشگاه فرهنگیان در در دانشجویانهای شناختی و عاطفی یادگیری بازده

 تربیتی تاثیر دارد؟ 

 پژوهش روش

 -آزموناین پژوهش از نوع شبه آزمایشی، و طرح پژوهش مورد استفاده نیز طرح پیش

 بود.معادل  هایآزمون با گروهپس

 اردبیل دانشگاه فرهنگیان جامعه آماری پژوهش را دانشجومعلمان :کنندگانشرکت

تشکیل  31-30تحصیلیسال اول سالدر نیم( الهدی صدرطباطبایی و بنتهای عالمهپردیس)

کالس درسی از پیش  چهار در قالب معلمنفر دانشجو 441آماری،دادند. از بین جامعهمی

. به انتخاب شدند ایخوشهگیری ها به روش نمونهتخاب شدند. این کالسیافته انتشکیل

کرده بودند واحد هایی که درس روانشناسی تربیتی را انتخاب این صورت که از بین کالس

انتخاب بصورت تصادفی دو کالس از پردیس دختران و دو کالس از پردیس پسران 

گروه آموزش  به طور تصادفی بههای انتخاب شده از هر پردیس، سپس کالس شدند.

 هوش موفق و گروه کنترل تخصیص داده شدند. 

هوش موفق و روش )با دو سطح آموزش  روش آموزشمتغیرهای مستقل پژوهش، 

وابسته  آزمون( بود. متغیرهایآزمون و پس)با دو سطح پیش ( و آزمونمرسومآموزش 

ت تحلیل، مهارت خالق، مهارت شناختی )یادداری، درک، مهارپژوهش شامل پنج بازده

 به نگرش استاد، و کالس به نگرش تحصیلی،-خود عملی( و پنج بازده عاطفی)ادراک
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از اعمال  قبل و بعد دهی( بودند کهخودنظم/انگیزش و ها،هدف گذاریارزش دانشگاه،

متغیرهای  و نمرات پیش آزمون سن همچنین رشته تحصیلی، کاربندی اندازه گیری شدند.

 13-14ها، علوم تربیتی بود و در دامنه سنی ل تحقیق بودند. رشته تحصیلی آزمودنیکنتر

تنها معیار ورود عبارت بود از گذراندن درس روانشناسی عمومی در ترم  سال قرار داشتند.

 تحصیلی قبل.

 های گردآوری داده ها ابزار

از  با استفاده، در این پژوهش آزمون عملکرد تحصیلی:آزمون و پسپیش

های آموزشی محتوای آموزش داده شده در طی دوره آزمون میزان دستیابی به هدفپس

 های ورودی شناختیکاربندی آموزش داده شده، سنجیده شد. و میزان دستیابی به هدف

ها آزمون سنجیده شد. هر یک از این آزمونهای قبلی( بوسیله پیش)پیش نیاز هدف

درک، آزمون مهارت تحلیل،  یادداری، آزمون ن)آزمو متشکل از پنج آزمون فرعی

های فرعی، بر اساس آزمون مهارت خالق، آزمون مهارت عملی( بودند. سئواالت آزمون

، ترجمه سیف و 4308های آموزشی بلوم و همکاران)بندی هدفتلفیقی از سطوح طبقه

دند. سئواالت ( تهیه ش1331) موفق استرنبرگ( و تدریس مبتنی بر هوش4086 آبادی،علی

های آزمون ای و سئواالت خردههای فرعی یادداری و درک، بصورت چهارگزینهآزمون

یند در فرآمهارت تحلیل، مهارت خالق، و مهارت عملی بصورت تشریحی تهیه شدند. 

ها از جدول دو بعدی ها به منظور اطمینان از روایی محتوایی آزمونساخت این آزمون

ها های مقدماتی این آزموننسخه .صان و اساتید استفاده گردیدمحتوا و نظر متخص-هدف

تک ابتدا بر روی یک گروه از دانشجویان اجرا و ضریب دشواری و ضریب تمییز تک

 پایایی از اطمینان سئواالت محاسبه شد و سئواالت نامناسب اصالح یا حذف شدند. برای

 دارای و بودند ایرگزینهچها صورت به که فهم و درک یادداری، فرعی هایآزمون

 این. شد استفاده 13 ریچاردسون کودر روش از بودند متفاوت دشواری سطوح با سؤاالتی

 70/3 و 70/3 با برابر ترتیب به فهم و درک و یادداری، فرعی هایآزمونپیش برای ضریب

. بودند 71/3 و 63/3 با برابر ترتیب به فهم و درک و یادداری فرعی هایآزمونپس برای و

 که عملی مهارت و خالق، مهارت تحلیل، مهارت فرعی هایآزمون برای همچنین
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 وجود مصححان هایقضاوت از گذارینمره گرفتن تاثیر تحت احتمال و بودند تشریحی

 مهارت آزمونپیش برای شاخص این مقادیر. شد محاسبه مصححان پایایی شاخص داشت،

 آزمونپیش برای ،60/3 با برابر تحلیل مهارت نآزموپس برای و 63/3 با برابر تحلیل

 آزمونپیش برای ،67/3 با برابر خالق مهارت آزمونپس برای و 34/3 با برابر خالق مهارت

 .بود 33/3 با برابر عملی مهارت آزمونپس برای و 66/3 با برابر عملی مهارت

های یبرای سنجش ویژگ پرسشنامه تجدید نظر شده سنجش نگرش به دانشگاه:

کوچ و )مک عاطفی دانشجویان، از پرسشنامه تجدید نظر شده سنجش نگرش به دانشگاه

( استفاده گردید. این پرسشنامه با هدف سنجش عوامل عاطفی مرتبط با 1330 سیگل،

 7سئوال و در مقیاس  00پیشرفت تحصیلی فراگیران تهیه شده است. این پرسشنامه دارای 

تحصیلی، نگرش به کالس و استاد، -ج عامل ادراک خودای لیکرت بوده، که پندرجه

گیری دهی را مورد اندازهها، و انگیزش/خودنظمگذاری هدفنگرش به دانشگاه، ارزش

دهد. در پژوهش حاضر برای اطمینان از پایایی، این پرسشنامه بر روی گروهی از قرار می

ضرایب برای هر یک از خرده  دانشجویان اجرا، و از آلفای کرونباخ استفاده گردید. این

تحصیلی، نگرش به کالس و استاد، نگرش به دانشگاه، ارزش -های ادراک خودمقیاس

، 34/3، 30/3، 60/3، 61/3دهی به ترتیب برابر با ها، و انگیزش/خودنظمگذاری هدف

بود. همچنین برای بررسی روایی پرسشنامه، از تحلیل عاملی بر روی  31/3و  30/3

بین  ریب همبستگیضبودن باال یک نمونه به سئواالت پرسشنامه استفاده گردید. های پاسخ

و آزمون  (KMO =30/3) 4اولکین -مایر-کایزر آزمون در نتایج سئواالت پرسشنامه که

انجام تحلیل عاملی را قابل توجیه بدست آمد،  (P=333/3و  2X=188) 1کرویت بارتلت

های اصلی انجام فرض تحلیل عاملی به روش مؤلفهیشنشان داد. پس از اطمینان از این پ

 7شد. نتایج اولین تحلیل عاملی که بر روی کل سئواالت انجام گرفت منجر به استخراج 

درصد واریانس کل  73عامل بر روی هم 7عامل دارای ارزش ویژه باالتر از یک شد. این 

تر از روش بی به ساختار سادهپرسشنامه را تبیین کردند. پس از تحلیل عاملی به منظور دستیا

                                                           
1. Kaiser – Meyer – Olkin 

2. Bartlett’s test of sphericity 
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های عاملی چرخش متعامد واریماکس و چرخش متمایل ابلیمن استفاده شد که ماتریس

های شش و حاصل از این دو نوع چرخش یکسان بودند. بررسی بیشتر نشان داد که عامل

 تنها با یک سؤال 04/3هفت، هر کدام دارای یک سئوال بودند. عامل شش با مقدار ویژه 

( دارای بار عاملی 14)شماره  تنها با یک سئوال 38/0(، و عامل هفت با مقدار ویژه 1ماره)ش

سؤال باقیمانده دوباره تحلیل عاملی به  00ها نیز حذف و با بودند که این سؤال 13/3باالی

فت. در تحلیل عاملی دوم پنج های اصلی و با چرخش واریماکس انجام گرروش مؤلفه

اج شده، تائید کننده تعداد االتر از یک داشتند که این تعداد عامل استخرمقدار ویژه ب عامل

و  باسالنتی (، و1336پرسشنامه است. باسالنتی)های فرعی ساخته شده توسط مؤلفین آزمون

پرسشنامه را تایید ، روایی و پایایی ( در پژوهشی بر روی دانشجویان1338)مک کوچ 

عامل اشباع  0از  که این پرسشنامه در سطح دانشگاه است ها نشان دادههای آننمودند. یافته

می شود. همچنین نتایج این تحلیل عاملی و سئواالت مرتبط با هر کدام از عوامل با نتایج 

( تا حد بسیار باالیی مطابقت 4063(، مصرآبادی)1330تحلیل عاملی مک کوچ و سیگل)

 داشت.

آموزشی در همان ساعت برنامه  برگزاری جلسات :هاو گردآوری داده اجرا شیوه

جزئیات اجرای این پژوهش در دو درسی درس روانشناسی تربیتی دانشگاه انجام پذیرفت. 

به شرح  هحلمرچهار در قالب  مرسومآموزش موفق و گروه هوش آموزشگروه آزمایش 

ها، های این مرحله عبارت بودند از انتخاب نمونهسازی: فعالیتمرحله آماده -4 :بودزیر 

هماهنگی با اساتید در مورد نحوه اجرا، آموزش فراگیران در مورد نحوه مشارکت در انجام 

هوش موفق برای  ه آموزشی تکالیف عملکردیهای کالسی، و تهیه بستتکالیف و فعالیت

ها، : قبل از شروع کاربندیآزمون اجرای پیش -1های درسی انتخاب شده. سرفصل

های فراگیران روانشناسی تربیتی برای ارزیابی میزان تواناییتحصیلی  آزمون عملکردپیش

ها مرحله کاربندی: کاربندی -0 های آزمایش و کنترل اجرا گردید.بر روی اعضای گروه

در طول این جلسات فراگیران دو گروه  .ای اجرا گردیددقیقه 33جلسه  43در طول 

های متفاوت مطالب ا شیوهآموزش هوش موفق و دو گروه کنترل بطور همزمان اما ب

جلسه کاربندی  43آزمون: پس از اتمام مرحله پس -1 نی را آموزش دیدند.آموزشی یکسا
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تربیتی و پرسشنامه تجدید نظرشده سنجش نگرش نسبت به های روانشناسیآزمونپس

 ها انجام شدند. های گروهدانشگاه برای بار دوم بر روی آزمودنی

 روانشناسی درسی هایمتن از پژوهش آموزشی وادم :آموزشیو اهداف  مواد

 انتخاب مورد در بود الزم تربیتی روانشناسی درس انتخاب از پس. شد انتخاب تربیتی

 هاینظریه» ،«یادگیری شناختی هاینظریه» مبحث پنج. شود گرفته تصمیم درسی مبحث

 هایهدف بندیطبقه» و ،«یادگیری راهبردهای» ،«یادگیری در انگیزش» ،«یادگیری رفتاری

. شدند انتخاب پژوهش آموزشی متون عنوان به تربیتی روانشناسی معتبر منابع از «آموزشی

 که نظرسنجی یک نتایج. گرفت انجام درس این اساتید نظرات گرفتن نظر در با انتخاب این

 انجام کشور سطح در تربیتی، روانشناسی درس مدرسین از نفر 0 روی بر پژوهشگر توسط

 تربیتی روانشناسی درس عمده و اصلی مباحث شده ذکر مبحث پنج که داد نشان ،شد

 پس از انتخاب مواد آموزشی،. طلبندمی آموزش برای را تالش و زمان بیشترین که هستند

 های تحلیلی، خالق و عملی، در راستای بهبود تواناییآموزشی مباحث ذکر شدههایهدف

نشناسی تربیتی تهیه شد. پس از تهیه این اهداف که توسط سه نفر از اساتید درس روا

های پیش نیاز های ورودی یا هدفدادند، هدفهای این پنج مبحث را تشکیل میهدف

 تهیه شد.

 هاینظریه» ،«یادگیری شناختی هاینظریه» مباحث انتخاب از پس: یادگیری تکالیف

 هایهدف بندیطبقه» و ،«گیرییاد راهبردهای» ،«یادگیری در انگیزش» ،«یادگیری رفتاری

 و شدند تقسیم ترفرعی هایبخش به مباحث این مطالب آموزشی، مواد عنوان به «آموزشی

 تکالیف) موفق هوش بر مبتنی عملکردی تکالیف ها،آن فرعی هایبخش و مبحث هر برای

 نظارت با و پژوهشگر وسیله به عملکردی تکالیف این. شدند تهیه( عملی و خالق، تحلیلی،

 سعی مباحث این تمام در. شدند تهیهتربیتی  روانشناسی اساتید از نفر سه نهایی تائید و

 ماهیت خاطر به مباحث بعضی در البته. گیرند قرار نظرمد موفق هوش جنبه سه هر گردید

 به الزم. گردید توجه بیشتر جنبه آن به که بود، ترپررنگ موفق هوش جنبه یک موضوع،

 درس اساتید با الزم هایمشورت از پس موفق هوش از جنبه یک بر تاکید این است ذکر

 هایقالب در عملکردی تکالیف نمونه چند منظور این برای. گرفت انجام تربیتی روانشناسی
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 نظرات اعمال و درس این اساتید نظرات دریافت از پس نهایتاً و شدند تهیه مختلف

 . گردید نهایی وزشیآم بسته درس این دتیااس تایید و اصالحی

 مباحث هاآزمودنی ،گروه این در :موفقهوش مبتنی بر یآموزشبرنامه  رویکرد

آموزش و سنجش سه برنامه کاربردی ) موفق هوش آموزش اصول اساس بر را درسی

؛ و 1338 گریگورنکو و استرنبرگ، ،1استملر، الیوت: مدل پیشنهادی (TIA) 4وجهی

طراحی یک واحد آموزش مبتنی بر  .کردند دریافت(1331 استرنبرگ و گریگورنکو،

در این شیوه باشد. و مدت زمان میهوش موفق، شامل تعیین محتوا، اهداف، ساختار دروس 

های سنتی در تدریس، الزم است مربیان به تدریس و ها و شیوهعالوه بر گامآموزش، 

؛ 1337 گ و گریگورنکو،)استرنبر های تحلیلی، خالق و عملی بپردازندارزیابی توانایی

ها، موضوع یا محتوای درسی نیستند، بلکه ها مهارتاین(. 4033 ترجمه چراغی و همکاران،

 ز هستند )استرنبرگ،تحصیل و زندگی مورد نیاهایی هستند که برای موفقیت در مهارت

 هایفعالیت هدایت استاد، نقش(. 1344 ، استرنبرگ، جاروین و گریگورنکو،1340

. بود عملی و خالق، تحلیلی، هایفعالیت در شدن درگیر برای دانشجومعلمان یادگیری

 ،شدندمی ترغیب ،«آزوبل کالمی دارمعنی یادگیری» مبحث دردانشجومعلمان  مثال، برای

)تکلیف  از جهات مختلف مقایسه کنندوار دار را با یادگیری طوطییادگیری معنی

« موشیخا»و « تقویت»اری، طرحی را بر اساس اصول های رفتو یا در مبحث نظریه .تحلیلی(

 دروس، از یکی برای)تکلیف خالق(.  آموزان طراحی کنندبه منظور هدایت رفتار دانش

در مبحث راهبردهای یادگیری،  یا و کنند تدوین دهندهسازمان  پیش یک بعدی، جلسه

 .لی(عم)تکلیفکنند درست مفهومی نقشه خودشان، درسی مباحث از یکی برای

 های پژوهشیافته

-Qهای تحلیل چند متغیری تحلیل نتایج کشیدگی و چولگی، نمودار فرضدر بررسی پیش

Qها دارای توزیع اسمیرنف نشان داد که ترکیب متغیر -شپرد و کولموگروف  ، آزمون

ی و عاطفی شناخت ها برای توزیع نمرات متغیرهاییستند. از این جهت از تبدیل دادهنرمال ن

                                                           
1. Triarchic Instruction and Assessment (TIA) 

2. Elliot, J. G  



 211                                                      ...و شناختی هایبازده برنامه آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر تاثیر

ل های نمرات تبدیل شده از توزیع نرماها موجب شدند که باقیماندهتفاده شد، این تبدیلاس

های تبدیل شده انجام شد؛ امّا در های آماری بر روی دادهبرخوردار شوند. بنابراین تحلیل

های اصلی تبدیل شوند. ها به مقیاساز ضد تبدیل استفاده شد تا آمارهگزارش نتایج 

از آزمون باکس و لون استفاده های تحلیل کوواریانس فرضر رعایت پیشهمچنین به منظو

 30/3که سطح معناداری مقدار محاسبه شده لون برای همه متغیرها از گردید. با توجه به این

ها را زیر سئوال نبردند. نتایج آزمون ها مفروضه تساوی خطای واریانسدادهبزرگتر است، 

( =301/3P= ،013/4F= ،307/63Box) دار نبودغیرها معنیباکس نیز برای هیچ یک از مت

 از تحلیلتوان و شرط همگنی واریانس/کوواریانس رعایت شده است. بنابرین می

  کوواریانس استفاده کرد.

های شناختی و عاطفی یادگیری در پیش های بازدهمیانگین و انحراف معیار خرده مقیاس .1جدول

 مطالعههای آزمون و پس آزمون گروه

 
 گروه کنترل گروه آزمایش

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

 M SD M SD M SD M SD متغیرها
 07/4 13/7 07/4 70/7 74/4 38/7 00/4 38/6 یادداری

 83/4 01/0 88/4 40/0 10/4 76/8 34/4 61/0 درک

 40/1 37/8 43/1 06/7 37/4 31/8 11/1 84/8 مهارت تحلیل

 31/4 16/0 38/4 33/0 00/4 66/8 81/4 13/0 قمهارت خال

 31/4 66/8 80/1 67/8 07/1 11/43 07/1 03/8 مهارت عملی

 14/4 36/0 17/4 34/0 17/4 17/0 10/4 00/1 ادراک خود تحصیلی

نگرش به استاد و 

 کالس
11/1 13/4 00/0 16/4 80/1 11/4 63/0 08/4 

 17/4 31/1 01/4 71/1 06/4 81/1 13/4 68/0 نگرش به دانشگاه

 84/4 34/0 06/4 30/1 06/4 13/1 07/4 13/0 ارزش گذاری هدفها

انگیزش/خودنظم 

 دهی
86/0 31/4 83/1 10/4 33/1 36/4 33/0 10/4 

بر  تاثیر مثبتیهوش موفق  ی مبتنی برآموزشبرنامه : از بود عبارت تحقیق اول فرضیه

 های شناختی یادگیری دارد.بازده
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 تحلیل کوواریانس چند متغیری در مورد اثر اصلی گروه بر متغیرهای شناختی خالصه .2جدول 

 مجذور اتا سطح معنی داری خطا DF فرضیه F DF آماره آزمون چند متغیری

 107/3 334/3 434 0 378/48 107/3 اثر پیالیی

 107/3 334/3 434 0 378/48 010/3 الندای ویلکز

 107/3 334/3 434 0 378/48 613/3 الولی-اثر هتلینگ

 107/3 334/3 434 0 378/48 613/3 بزرگترین ریشه روی

های آزمایش متغیری نشان می دهد که بین گروهکوواریانس چندنتایج تحلیل 1جدول 

 وجود دارد،( F=37/48و  df(=0و434) و P<30/3و  2ƞ=10/3) دارتفاوت معنیو گواه 

های ی تفاوت، تحلیل واریانسرسی نقطهشود. برای بربنابرین فرض اول تحقیق تأیید می

 0تک متغیره در متن مانکووا روی متغیرهای وابسته انجام شد. نتایج این تحلیل در جدول

 درج شده است. 
 

 خالصه تحلیل کوواریانس تک متغیری در مورد اثر گروه بر نمرات متغیرهای شناختی .3جدول

 مجذور اتا سطح معنی داری SS DF MS F متغیرها

 337/3 036/3 714/3 616/4 4 616/4 یادداری

 431/3 334/3 411/41 043/14 4 043/14 فهم و درک

 401/3 334/3 637/46 006/11 4 006/11 تحلیل مهارت

 430/3 334/3 060/10 067/87 4 067/87 خالق مهارت

 038/3 334/3 614/86 308/167 4 308/167 عملی مهارت

های شناختی از بین پنج خرده مقیاس بازده دهند کهنشان می 0ر جدولمندرج دنتایج 

درک و فهم، مهارت تحلیل، مهارت خالق، و  مقیاسیادگیری، برابری میانگین چهار خرده

های شود. به این ترتیب بین گروهکنترل رد میهای آزمایش و گروهمهارت عملی در گروه

وجود دارد. ولی ( P<30/3) داریا اختالف معنیهمقیاسآزمایش و کنترل در این خرده

داری وجود ندارد. های آزمایش و گواه تفاوت معنیمقیاس یادداری، بین گروهدر خرده

مقایسه اثربخشی آموزش ارائه شده بر اساس شاخص مربع ایتای سهمی در خرده 

خرده مقیاس نشان می دهد که باالترین اندازه اثر آن بر  متغیرهای شناختیهای مقیاس

 مهارت عملی بوده است. 
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تاثیر هوش موفق آموزش برنامه آموزشی مبتنی بر : از بود عبارت تحقیق دوم فرضیه

 دارد.های عاطفی یادگیری بر بازده مثبتی

 خالصه تحلیل کوواریانس چند متغیری در مورد اثر اصلی گروه بر متغیرهای عاطفی .4جدول 

 مجذور اتا سطح معنی داری خطا DF رضیهف F DF آماره آزمون چند متغیری

 460/3 334/3 434 0 041/1 460/3 اثر پیالیی

 460/3 334/3 434 0 041/1 647/3 الندای ویلکز

 460/3 334/3 434 0 041/1 110/3 الولی-اثر هتلینگ

 460/3 334/3 434 0 041/1 110/3 بزرگترین ریشه روی

های دهد که بین گروهری را نشان میمتغیکوواریانس چندنتایج تحلیل  1جدول

 (F=04/1و  df(=0و434) و P<30/3و  2ƞ=46/3) دار آزمایش و کنترل تفاوت معنی

ی تفاوت، تحلیل شود. برای بررسی نقطهتأیید می نیز وجود دارد، بنابرین فرض دوم تحقیق

ایج این تحلیل متغیره در متن مانکووا روی متغیرهای وابسته انجام شد. نتهای تکواریانس

 درج شده است. 0 در جدول

 خالصه تحلیل کوواریانس تک متغیری در مورد اثر گروه بر نمرات متغیرهای عاطفی .5جدول

 SS DF MS F متغیرها
 سطح

 معنی داری
 مجذور اتا

 446/3 334/3 336/41 760/13 4 760/13 ادراک خود تحصیلی

 443/3 334/3 114/41 100/13 4 100/13 نگرش به استاد و کالس

 334/3 631/3 803/3 438/3 4 438/3 نگرش به دانشگاه

 334/3 371/3 334/3 334/3 4 334/3 ارزش گذاری هدفها

 343/3 136/3 331/4 411/4 4 411/4 انگیزش/خود نظم دهی

 عاطفی هایبازده مقیاسخرده پنج بین از که دهند می نشان 0 جدول در مندرج نتایج

 و استاد به نگرش و تحصیلی خود ادراک مقیاسخرده دو میانگین یبرابر یادگیری،

 هایگروه بین ترتیب این به. شودمی رد کنترل گروه و آزمایش گروه دو در کالس،

 در ولی. دارد وجود (P<30/3) داریمعنی اختالف هامقیاسخرده این در کنترل و آزمایش

 بین دهینظمخود/انگیزش و ها،هدف گذاری ارزش دانشگاه، به نگرش مقیاسخرده

مقایسه اثربخشی آموزش ارائه  .ندارد وجود داریمعنی تفاوت کنترل و آزمایش هایگروه
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های متغیرهای عاطفی نشان شده بر اساس شاخص مربع ایتای سهمی در خرده مقیاس

 خود تحصیلی و نگرش به استاد و کالس-دهد که اندازه اثر آن بر خرده مقیاس ادراکمی

 تقریباً به یک اندازه بوده است. 

  گیریو نتیجه بحث

موجب بهبود درک و موفق هوش آموزشروش د های تحقیق نشان داتجزیه و تحلیل داده

اما در  .است هفهم، مهارت تحلیل، مهارت خالق، و مهارت عملی دانشجومعلمان گردید

های تحقیق یافتهد نداشت. داری وجوهای آزمایش و کنترل تفاوت معنییادداری بین گروه

 ب(،4336) الف(، استرنبرگ و همکاران4336) و همکاران های استرنبرگحاضر با یافته

 الجوقیمن و ایوب(، 1331) استرنبرگ و گریگورنکو (،1333) و همکاران استرنبرگ

( 4031) آقابابایی و همکاران و (4031) سالمینگهبان (،4034) راقبیان و همکاران(، 1341)

دهد که هوش بطور سنتی بر حسب هماهنگ است. مروری بر تاریخچه هوش نشان می

ها اصوالً تحصیلی ها تعریف شده است. در طول تاریخ، این موفقیتبرخی از انواع موفقیت

های مورد نیاز برای موفقیت دهد که چگونه ممکن است تواناییبوده است. شواهد نشان می

های الزم برای ه باشیم ولی با این حال زمانی که به تواناییدر مدرسه و دانشگاه را داشت

های تحصیلی موفقیت در زندگی نیاز داریم احساس ناتوانی کنیم و متوجه شویم که توانایی

)استرنبرگ و  هایی برای کسب موفقیت در زندگی، کافی نیستندجهت تبدیل به توانایی

(. مصداق این مسئله، وضعیت فارغ 4033 ؛ ترجمه چراغی و همکاران،1337 گریگورنکو،

ها حاکی از وضعیت چندان نامناسب باشد و نتایج پژوهشالتحصیالن مراکز تربیت معلم می

 یادگیری در این مراکز حکایت دارد.-نظام یاددهی

ای های حافظههای آموزشی و تربیتی به پرورش تواناییامروزه بیشترین توجه نظام

که برای موفقیت در تحصیالت و همچنین رویارویی با حالیفراگیران متمرکز است در 

های تفکر تحلیلی، خالق، و عملی اولویت شرایط در حال تغییر دنیای امروز،کسب مهارت

ها، این بدان معنی است که افراد باید تحلیلی، خالق، و اهل عمل دارد. در حیطه توانایی

ای مبتکرانه استفاده از منابع درونی به شیوهیل کنند، ها را تحلباشند؛ باید دائماً موقعیت

نمایند و با محل کار جدید منطبق شوند. اگر افراد بپذیرند که در جهان مدرن شغل، 
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های تحلیلی، خالق، و عملی نه تنها یک اولویت است، بلکه ضرورت دارد، پس توانایی

ملی، باید برونداد های تحلیلی، خالق، و عمنطقی است نتیجه بگیریم که تسلط بر مهارت

تدریس مبتنی بر هوش موفق، فراگیران را  ها باشد.مهم نظام آموزشی مدارس و دانشگاه

های خود را جبران نمایند و گذاری کرده و ضعفسازد تا بر نقاط قوتشان سرمایهقادر می

(. 4360،1331، 1340 ،)استرنبرگ های متنوع و جالبی کدگذاری کنندمطاللب را به شیوه

بیشترین تفکری که از  -هامدارس و دانشگاه –های آموزشی رسد در محیطه نظر میب

ها و در دنیای واقعی، رود، تفکر تحلیلی است، اما خارج از این محیطفراگیران انتظار می

اهمیت تفکر خالق و خصوصاً تفکر عملی، خیلی بیشتر اهمیت دارد. واقعیت این است که 

ها بر توانایی بخاطر سپردن موزشی اعم از مدارس و دانشگاههای آموزشی مراکز آروش

های ارزشیابی نیز در سطح یادآوری و نهایتاً درک و فهم ها متمرکز است و روشواقعیت

ها مؤید این حقیقت است. برای باشد. چنانکه نتایج پژوهش در سطح مدارس و دانشگاهمی

به نقل از  ،4336) (، هالپرن1344 اران،س و همک(، داگال4333) سان هاینمونه به پژوهش

 ،(4063 به نقل از نوشادی و خادمی،، 4366) ،کرفیس (4063 ،نوشادی و خادمی

( اشاره کردیم. نتایج پژوهش این محققان، 4061) و پارسا و ساکتی (،4061) پژوهدانش

 دهند. هایی را در نظام تربیت معلم نشان میخالء

های جدید تدریس که به دنبال افزایش (، بیشتر روش4366،1330) به باور استرنبرگ

هوش هستند. این بدان معنی نیست های سنتیهای فکری افراد هستند مبتنی بر نظریهمهارت

رند. علیرغم مطالعاتی ها هم اهمیت دای مرسوم، مهم نیستند، البته که آنکه تواناییهای تحلیل

اییهای تحلیلی، خالق و عملی است، هنوز هم دهند هوش موفق ترکیبی از توانکه نشان می

رسد در جامعه ای به هوش دارند. به نظر میهای آموزشی نگاه منسوخ شدهبسیاری از نظام

 امروز، مفهوم محدودی از هوش وجود دارد که دلیل آن وجود سیستم بسته است

د که (. تعجبی ندار4033؛ ترجمه چراغی و همکاران،1337)استرنبرگ و گریگورنکو،

کننده های حافظه محور و تحلیلی در مدرسه یا دانشگاه بیشتر از محل کار پیش بینیآزمون

های زندگی عالوه بر مهارت تحلیل، بایستی باشند. یادگیرنده به منظور رویارویی با چالش

های خود را درست بکار ای را ابداع کند، و بتواند آموختههای تازهبتواند چیزها و روش
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توان ادعا نمود که دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که خود را برای معلمی . بنابرین میبگیرد

های تحلیل، خالق، و عملی بیشتری در دوران تحصیل کنند، هر چقدر از مهارتآماده می

دار خواهد بود و شان از مطالب، عمیق و معنیبرخوردار شوند، به همان میزان، هم یادگیری

دهد که شود. معلم خالق تشخیص میشان در شغل معلمی بیشتر میخشیهم کارایی و اثرب

آموزان، تدریس هرگز ایستا نیست. معلمان نیاز دارند تا در مواجهه با نیازهای جدید دانش

العمر عنوان یک یادگیرنده مادامهخزانه عملی خود را افزایش دهند. معلم خالق خود را ب

ای ابداع کند. در نتیجه نه تنها دانش آموزان ای تازهکند تا چیزهبیند که تالش میمی

برد. بدیهی است فردی که در دوران تحصیل خود، شوند، بلکه خود نیز سود میمند میبهره

ها را تواند روشبطور تحلیلی، خالقانه، و عملی با مطالب درسی برخورد نکند، چگونه می

 4یگورنکو، استرنبرگ، و استراوسگرن اجرا نماید. های درسی دانش آموزادر کالس

بیشتری  -عملیجنبه مهم هوش -1ضمنی( نشان دادند معلمانی که دارای دانش1338)

شوند. این محققان هستند از طرف مدیران مدارس بعنوان معلمان کارآمد شناخته می

 توان از طریق مقیاس دانشگیری نمودند که یک جنبه مهم کارآمدی معلمان را مینتیجه

گیری کرد. شاید یکی از دالیل تمایل معلمان و اساتید برای تدریس سنتی این منی اندازهض

اند، و آشنایی کافی با اهمیت و ارزش باشد که خودشان به این شیوه آموزش ندیده

 تدریس را ندارند.  بهترهای روش

 موجب بهبودش موفق هوآموزش های تحقیق همچنین نشان داد تجزیه و تحلیل داده

اما در بقیه متغیرهای . گردیدبه کالس و استاد  ترنگرش مثبتو خود تحصیلی -ادراک

خود تحصیلی -ادراکداری ندارند. های آزمایش و کنترل تفاوت معنیعاطفی گروه

های تحصیلی ادراک عبارت است از باورهای کلی خود ارزشمندی مرتبط با شایستگی

های ( نیز معتقد است در محیط1334) ،بزکوم(. مک1330کوچ و سیگل،)مک شده فرد

شوند ادراک مثبت فراگیران از محیط اگیران با مطالب آموزشی درگیر مییادگیری که فر

یادگیری و روابط بین فردی با معلم به عنوان عامل مهم افزایش پیشرفت و انگیزش 

                                                           
1. Straus, S.  

2. Tacit Knowledge  
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 )نقل از سیف، براساس نظریه اسناد (.1331)به نقل از سانتراک، فراگیران را در پی دارد

آیند، عواطف مثبت تحصیلی تشکیل ( فراگیرانی که به پیشرفت تحصیلی نائل می4067

آیند، آمیزی از عهده تکالیف درسی بر میدهند. این فراگیران که به طور موفقیتمی

کنند. در صورتی که فراگیران های تحصیلی پیدا مینگرش مثبتی نیز نسبت به شاخص

شان مؤثر بوده است، ها در موفقیتانگیز بوده و تالش آنف چالشتصور کنند که تکلی

یابد. کار هر استاد و معلم آن است که موفقیت ها افزایش میاحساس مباهات در آن

آموزان یا دانشجویان یا دانش آموزان خود را افزایش دهد و در عین حال به دانش

آمیز آنها حاصل کار و تالش ج موفقیتدانشجویان کمک کند تا به این نتیجه برسند که نتای

( نیز معتقد است که پیشرفت 4067 )به نقل از سیف، سخت خودشان بوده است. برونر

( معتقد است 4361شود. همچنین بلوم)تحصیلی فراگیران خود منجر به ایجاد انگیزه می

تازه  های قبلی که در موضوعات مشابه با موضوعها و شکستتصورات فراگیر از موفقیت

کسب کرده است در عواطف و انگیزش فراگیر نسبت به موضوع یادگیری تأثیر 

توان ادعا نمود که آموزش هوش چشمگیری دارد. با توجه به مبانی نظری بحث شده می

ی بخشد، و یافته تحقیق حاضر نیز با مبانی نظرخود تحصیلی را بهبود می-موفق، ادراک

های گروه ای تحقیق حاضر این بود که آزمودنیههماهنگ است. یکی دیگر از یافته

گونه قابل تری به استاد و کالس داشتند. این یافته اینموفق ، نگرش مثبتآموزش هوش

انگیزی را موفق، استاد محیط یادگیری جذاب و چالشتوجیه است که در آموزش هوش

ستاد و کالس( )نگرش نسبت به ا کند. از این رو آن بخش از عاطفه تحصیلیایجاد می

دهند که بین ها نشان مییابد که مربوط به استاد و کالس درس است. پژوهشبهبود می

کیفیت راهبردهای آموزشی ارائه شده از جانب استاد و نوع نگرش فراگیران نسبت به استاد 

توان انتظار داشت که آموزش مستقیمی وجود دارد. بنابراین می و کالس درس رابطه

گذار موجب بهبود نگرش فراگیران عنوان یک راهبرد آموزشی مفید و تأثیر موفق بههوش

 نسبت به استاد و کالس وی شود.

 شامل عاطفی بازده سه در گروه دو هایآزمودنی شد، اشاره باال در که همانگونه

 تفاوت دهی نظم خود/انگیزش و دانشگاه، هایهدف گذاری ارزش دانشگاه، به نگرش
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 هوش بر مبتنی آموزش بخشی اثر حاضر پژوهش در تر،ساده عبارت به. ندنداشت داریمعنی

های شعرباف زاده و همکاران یافته حاضر با یافته. نگردید تایید بازده سه این بر موفق

اند برنامه غنی سازی شده با هوش موفق ( همخوان نیست. این محققان نشان داده1341)

( 1343اونال و اینان )آموزان دارد. حصیلی دانشتاثیر چشمگیری بر انگیزش و اشتیاق ت

شود و موجب معتقدند کار کردن با اطالعات واقعی موجب افزایش انگیزه درونی می

ها و کاربرد آن را بهتر درک کنند و با انگیزه شود که فراگیران ارتباط بین آموختهمی

ای موجب افزایش حرفهور شدن دانشجویان در نقش بیشتری به یادگیری بپردازند. غوطه

(. 1331 شود )گالیا، لگارتا، مارتی و گیسبرت،انگیزه درونی و احساس کفایت در آنان می

 تحقیق اوالً: گفت چنین توانمی هابازده این به ناظر هایفرضیه تایید عدم علل تبیین در

 اهدانشگ ساختار اینکه به توجه با و است گرفته صورت فرهنگیان دانشگاه در حاضر

 آموزشی، فضاهای علمی، هیات ساختار، ها،برنامه جمله از مختلفی جهات از فرهنگیان

 ممکن نیست، علوم وزارت پوشش تحت هایدانشگاه دیگر با مقایسه قابل...  و امکانات،

 ثانیاً. باشد گذار تاثیر فرهنگیان دانشگاه به نسبت دانشجویان نگرش بر عوامل این است

 جلسه 43 مدت به هم آن و درس یک روی بر فقط تحقیق این در یشآزما مورد هایروش

 اجرا بیشتری مدت به و درس چندین روی هاروش این اگر بنابرین. است گرفته انجام

 .کنند فرق هایافته و شود حاصل دیگری نتیجه است ممکن گردد

هوش  زشکه اثربخشی روش آمواینتوان چنین پیشنهاد کرد، با توجه به در پایان می

تایید گردید، و با های یادگیری دانشجویان در درس روانشناسی تربیتی موفق بر بیشتر بازده

 از این درس و سایر دروس آموزش توجه به مبانی نظری مورد بحث بهتر است اساتید در

معلمان و اساتید در این زمینه  .کنند استفاده «موفقهوش بر مبتنی رویکرد آموزش»

و استملر، الیوت، ( 1331) که استرنبرگ و گریگورنکو کاربردیبرنامهتوانند از می

برای (« TIAآموزش و سنجش سه بعدی )»تحت عنوان ( 1338) گریگورنکو و استرنبرگ

طراحی یک واحد آموزش هوش موفق شامل  اند، استفاده نمایند.مربیان طراحی کرده

تواند به بیش از یک روش عی میهر عنوان از هر موضومحتوا، اهداف و زمان می باشد. 

راهکارهای تفکر تحلیلی، خالق و عملی به وسیله  شودپیشنهاد می آموزش داده شود.
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اساتید و مربیان پس از تعیین محتوا،  محتوای دروس آموزش داده شود نه به جای محتوا.

ی تعیین کنند ها( را تعیین کنند. اساتید و مربیان بایستبایستی اهداف )هم دانش و هم مهارت

باشد. اساتید و مربیان تر میهای محتوا مناسبکدام شیوه یادگیری برای کدام یک از مؤلفه

د. نهای خاص بسیار مناسب هستند، کشف کنمطالبی را که برای رشد توانایی توانندمی

شود برای تعمیق یادگیری دانشجو معلمان در دروس مختلف و موفقیت بیشتر پیشنهاد می

های های مرسوم کالسی، مهارتمعلمی و آینده شغلی، عالوه بر روشدر دوره تربیتآنان 

 تفکر تحلیلی، خالق و عملی هم در قالب بسته آموزش هوش موفق آموزش داده شود. 

که پژوهش حاضر بر روی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان انجام با توجه به این

ها باید احتیاط نمود. پیشنهاد شجویان دیگر دانشگاهگرفته است، لذا در تعمیم نتایج به دان

های مختلف و در دروس مختلف نیز این پژوهش در بین دانشجویان رشتهشود که می

تکرار شود تا بتوان در تعمیم نتایج و تاثیر این روش آموزشی با دقت و اطمینان بیشتری 

شود در پیشنهاد می ت،اس های این پژوهش، فقدان پیگیریودیتیکی از محد بحث کرد.

های بعدی برای حصول اطمینان بیشتر از اثربخشی روش آموزش مبتنی بر هوش پژوهش

ها، نبود امکان های پیگیری هم گردآوری و تحلیل شوند. از دیگر محدودیتادهموفق، د

های کنترل و آزمایش و همچنین قرار گرفتن های گروهانتخاب کامالً تصادفی آزمودنی

 ها( بودند. ها)گروهو از قبل شکل گرفته در داخل کالسها به شکل غیر تصادفی آزمودنی

 منابع

اثربخشی (. 4031) .حمدا ،و عابدی اقر؛ب حمدم ،کجباف ؛ختار، مپور ؛ ملکاراس ،آقابابایی

 3-41آموزش هوش موفق بر توانایی های تحلیلی، عملی و خالقانه دختران تیزهوش 

 .07-11(، 06)1، امه کودکان استثناییفصلن. ساله شهر اصفهان

)ترجمه الهه  هوش عملی در زندگی روزمره (.1333) و همکاران. ابرت؛ر ،استرنبرگ

 (. تهران: انتشارات آگاه.4060عابدینی ،مین حجازی و یاس

 تدریس در جهت پرورش هوش موفق(. 1337) .لناا ،و گریگورنکو رابرت؛ ،استرنبرگ
(. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد 4033 کاران،)ترجمه فرشته چراغی و هم

 تربیت معلم.
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(. 4308) .، دیویدلوو کراتو ، واکر؛هیل دوارد؛ا ،فرست نجامین؛ انگلهارت، ماکس؛ب ،بلوم

)ترجمه علی اکبر سیف و  های پرورشی، کتاب اول: حوزه شناختی.طبقه بندی هدف

 (. تهران: رشد.4086خدیجه علی آبادی،

(. بررسی روابط ساده و چندگانه ساخت و سازگرایی 4061) .رویزپ ،ساکتی بداله؛ع ،پارسا

در کالس و شیوه اجرای برنامه درسی )رویکردهای تدریس و ارزیابی( با 

مجله علوم . های کارشنای دانشگاه شیرازردهای یادگیری دانشجویان در دورهرویک

 .417-461(: 1)0، تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 دوره ریاضی و علوم معلمان ایحرفه هایتمهار ارزشیابی. (4061) .هراز ،پژوه دانش

-30( : 8)1،آموزشی هاینوآوری فصلنامه. آن کیفی ارتقاء روشهای ارائه و راهنمایی

83. 

بررسی اثربخشی برنامه طراحی (. 4034) .لهها ،جازی؛ و حهنازم ،تفتی؛ اخوانویار ،راقبیان

ده بر اساس رویکردهای پرسش از نویسنده و درک خواندن سه وجهی بر افزایش ش

 .06-03(: 1)4، روانشناسی مدرسه. درک خواندن دانش آموزان

(. تهران: دبیرخانه شورای عالی آموزش و 4033.)سند تحول راهبردی آموزش و پرورش

 پرورش.

 گیری، و آموزش.ها، اندازههوش: نظریه(. 1331) .، رابرت؛ و استرنبرگناآ ،لوسیانسی

(. اصفهان: انتشارات جهاد 4033)ترجمه محمد امیری مجد و ساالر فرامرزی،

 دانشگاهی.

 . تهران: انتشارات آگاه.روانشناسی پرورشی(. 4067) .کبرا لیع ،سیف

تهران:  ها و فنون تدریس(.)روش های آموزشی و پرورشیمهارت(. 4033) .سنح ،شعبانی

 سمت.

بررسی ادراکات و انتظارات (. 4031) .قیهر ،رادبهشتی و لیرضا؛ع ،ایقلعه سن؛ح ،قالوندی

دانشجویان از کیفیت خدمات اموزشی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با ارزشیابی از 

 . 447-410(، 1) 3، های نوین تربیتیاندیشه. عملکرد اساتید
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تهران.  یری و تربیت معلم.یادگ-بازاندیشی فرایند یاددهی(. 4068) .حمودم ،مهرمحمدی

 انتشارات مدرسه.

(. هنجاریابی و تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه تجدید نظر شده 4063) .وادج ،مصرآبادی

 . 413-437 (:41) .علوم تربیتی. سنجش نگرش به مدرسه
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 تهران.
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