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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر بازدههای شناختی و عاطفی
یادگیری صورت گرفته است 441 .نفر از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان اردبیل به روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای برای انجام پژوهش انتخاب شدند .این پژوهش مبتنی بر یک طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروههای معادل بود .دادهها از طریق دو آزمون عملکرد تحصیلی محققساخته و پرسشنامه
سنجش نگرش به دانشگاه مککوچ و سیگل( ،)1330که هر دو دارای روایی و پایایی قابل قبولی بودند،
گردآوری و با روش تحلیل کواریانسچندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد
آموزش هوشموفق بر درک ،مهارت تحلیل ،مهارت خالق ،مهارت عملی ،ادراک خودتحصیلی ،و نگرش
به استاد و کالس ( )P>3/30تاثیر معنیداری دارد .اما بر یادداری ،نگرش به دانشگاه،
انگیزش/خودنظمدهی و ارزشگذاری هدفها تاثیر معنیداری ندارد .از یافتههای تحقیق میتوان در
آموزش و تربیت دانشجومعلمان استفاده نمود .پیشنهاد می شود از این روش به عنوان یک روش یاددهی-
یادگیری مؤثر در تعمیق یادگیری دانشجو یان و بهبود مهارتهای شناختی و عاطفه تحصیلی آنان استفاده
نمود و آن را در استانداردهای آموزشی دانشجو معلمان در نظر گرفت.

واژگان کلیدی :بازدههای شناختی ،بازدههای عاطفی ،هوش موفق
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مقدمه
در تمام نظامهای آموزشی ،محور برنامههای درسی و آموزشی به تحقق امر یادگیری
معطوف است .یادگیری یکی از مهمترین مسایل روانشناسی است که نظریه پردازان
روانشناسی یادگیری و تربیتی را وادار به پژوهش در خصوص عوامل شکلگیری ،تسهیل،
تداوم و پایداری آن نموده است (هانتر و لیندر .)1330 ،فرایند یاددهی -یادگیری همواره
مورد مطالعه قرار گرفته است و پیوسته روشهای جدیدی پدیدار گشتهاند .اما هنوز در
بسیاری از موارد فرایند یاددهی-یادگیری از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و
نارساییهایی مشهود است که در مواردی به عملکرد پایین تحصیلی و ورود افراد غیر
حرفهای به جامعه منتهی میشود .یکی از مراکز آموزش عالی ،دانشگاه فرهنگیان است که
رسالت تربیت نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز آموزش و پرورش یعنی معلم را بر عهده
دارد .در آرمانهایی که از سوی صاحبنظران برای نظامهای تعلیم و تربیت مطرح میشود،
از «معلم»به عنوان نقطه اتکای هر تغییر و تحولی یاد میشود(مهرمحمدی .)4068 ،نگاهی به
ادبیات موضوع در دهه گذشته نشان میدهد که کانون بحث وگفتگو پیرامون کیفیت
مدارس اثربخش ،هر چه بیشتر متوجه توسعه حرفهای معلمان بوده است (ریچتر ،4کانتر،
کلوزمن ،لوک و بامرت .)1344 ،اما آنچه در کانون این تالشها ،به منظور شناخت توسعه
حرفه ای مشترک است یادگیری معلمان ،یادگیری چگونه یاد گرفتن ،و انتقال دانش به
عمل ،برای کمک به پیشرفت دانشآموزان است(آوالوس.)1343 ،1
یکی از بحثانگیزترین پشتوانههای نظری امر آموزش و یادگیری ،رویکردهای هوشی
میباشند .آموزش هوش کامالً با مدرسه گره خورده است ،زیرا از زمانهای دور تصور
میشده است که هوش نقش مهمی در موفقیت تحصیلی دارد (سیانسیلو 0و استرنبرگ،1
1331؛ ترجمه امیریمجد و فرامرزی .)4033 ،مروری بر نظریهها و پژوهشهای هوش نشان
میدهد که دیدگاههای سنتی هوش بیشتر بر عامل کلی هوش تاکید میکنند ،و افرادی را
1. Richter, D. et al
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که در حافظه و تواناییهای تحلیلی قوی هستند مورد توجه قرار میدهند (برای مثال،
کارول4330،؛ کتل4374،؛ جنسن4336،؛ به نقل از استرنبرگ .)1330،1341 ،به عقیده
هرنشتاین و موری( )4331آزمونهای مرسوم هوش بطور متوسط حدود 43درصد واریانس
را در انواع گوناگون نتایج دنیای واقعی تبیین میکنند .استرنبرگ معتقد است« ،افرادی را
میبینیم که در تحصیالت خود موفق بودهاند و در کار و شغل شکست خوردهاند ،یا
کسانی که در مدرسه شکست خورده ،ولی در کار خود موفق شدهاند .ما به افرادی با نمره
باال در آزمونهای هوشی بر میخوریم که در تعامالت اجتماعی خود فاقد مهارت هستند و
افرادی را میبینیم که نمرات پایینی در آزمونهای هوشی دریافت میکنند اما در
آزمونهای عملی کارآمد هستند .عامه مردم نیز بین هوش تحصیلی( 4یا تیزهوشی درسی) و
هوشعملی( 1آشنایی با چم و خم زندگی) تفاوت قایل هستند» (استرنبرگ و همکاران،
1333؛ ترجمه حجازی و عابدینی .)4060 ،به اعتقاد استرنبرگ ،منبع اصلی این تفاوتها در
انواع مسایلی است که فرد در موقعیتهای تحصیلی و عملی با آنها مواجه است .به نظر
میرسد اکثر مسائلی که افراد در زندگی روزمره با آنها مواجه میشوند ارتباط کمی با
دانش و مهارتهای کسب شده از طریق آموزش رسمی و یا با تواناییهایی که در
فعالیتهای کالسی مورد استفاده قرار میگیرند ،دارند .الو ( )4336نشان داده است که
زنان خانهدار برکلی که با موفقیت ریاضیات مورد نیاز برای خرید در فروشگاهها را انجام
میدادند زمانیکه در یک کالس قرار میگرفتند و مسائل متناظری به صورت انتزاعی به
آنها داده میشد ،قادر نبودند آن را انجام دهند.
استرنبرگ پس از سالها مطالعه و پژوهش ،نظریه تازهتری از هوش ارائه کرده است
که به نظریه سهبخشی هوش معروف است و گسترش تازهتر آن به نام «هوشموفق»0
میباشد (سیف .)4067 ،از نظر وی ،هوش سه وجه دارد :تحلیلی ،خالق ،و عملی .هوش
موفق از دیدگاه وی عبارت است از« :برقراری تعادل بین تواناییهای تحلیلی ،خالق ،1و
1. Academic Intelligence
2. Practical Intelligence
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عملی 4به منظور دستیابی به موفقیت در بافت اجتماعی-فرهنگی خاص» (استرنبرگ،
 .)4333،1331 ،4366به نظر استرنبرگ ( )1330هدف درک هوش بایستی در ارتباط با
عملکردهای روزانه و تکالیف دنیای واقعی باشد .آموزش هوش موفق میتواند منجر به
تسهیل مواجهه فراگیران با چالشهای متعددی شود که آنها احتماالً در زندگی شخصی،
شغلی و زندگی اجتماعی در پیشرو خواهند داشت .استرنبرگ ( )4336،1331معتقد است
بیشتر روش های مرسوم تدریس ،تدریس برای حفظ کردن است .استرنبرگ معتقد است
که در آموزش ،ایجاد موازنه بین سه نوع هوش مهم است یعنی عالوه بر راهکارهای
معمولی که بر یادگیری صرف و به خاطرسپاری اطالعات تمرکز دارد ،باید فرصتهایی را
برای آموختن از راه تفکرتحلیلی ،خالق ،وعملی به فراگیران داد (سانتروک.)1337 ،
تواناییهای تحلیلی زمانی استفاده میشوند که یادگیرندگان مطالب را تحلیل ،نقد،
ارزیابی ،مقابله و مقایسه نمایند .تواناییهای خالق شامل خلق و کشف ایدههای جدید،
مجسم کردن ،پیشنهاد دادن ،و پیشبینیکردن است .تواناییهای عملی به افراد کمک
میکنند تا آموختههای رسمی یا غیررسمی خود را بکارگیرند (استرنبرگ،1331 ،4336 ،
.)1330
نظریه هوش موفق در برخی زمینهها و موضوعات درسی مثل روانشناسی (استرنبرگ و
همکاران4338،؛استرنبرگ ،تورف ،1و گریگورنکو 4336،الف) ،خواندن(استرنبرگ،
گریگورنکو ،0و جاروین1333 ،1؛ راقبیان ،اخوان تفتی و حجازی ،)4034 ،مطالعات
اجتماعی (استرنبرگ ،تورف ،و گریگورنکو4336 ،ب) ،تفکر انتقادی و خودکارآمدی
(نگهبانسالمی ،)4031 ،بهبود تواناییهای تحلیلی ،عملی و خالقانه کودکان دبستانی
(الجوقیمن و ایوب ،)1341 ،بهبود تواناییهای تحلیلی ،عملی و خالقانه دختران تیزهوش
(آقابابایی ،ملک پور ،کجباف و عابدی )4031 ،مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج
مطالعات نشان داده است آموزش هوش موفق نسبت به برنامههای مرسوم کارایی بیشتری
1. Practical Intelligence
2. Torff, B
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4. Jarvin, L.

تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر بازدههای شناختی و...

222

دارد .گریگورنکو ،استرنبرگ ،و استراوس )1338( 4نشان دادند معلمانی که دارای دانش
ضمنی -1جنبه مهم هوشعملی -بیشتری هستند از طرف مدیران مدارس بعنوان معلمان
کارآمد شناخته میشوند .ماندلمن ،باربوت و گریگورنکو ( )1340نیز در پژوهشی نشان
دادند پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بر اساس مقیاس مبتنی بر هوش موفق بهتر قابل
پیشبینی است.
پژوهشها نشان میدهند که بسیاری از فارغالتحصیالن دانشگاهها پس از ورود به
موقعیتهای حرفه ای از کفایت الزم برخوردار نیستند و این مشکل نیز به نوع آموزشی که
دریافت کردهاند نسبت داده میشود .ساندن و تئورلینگز ( )1336گزارش میکنند که
فارغالتحصیالن مورد بررسی آنها نتوانستند از حدود  63درصد مهارتهایی که آموخته
بودند استفاده کنند و از کفایت الزم برای انجام کار در موقعیتهای حرفهای برخوردار
نبودند .در اغلب موارد دانش آموختگان کفایت و توانایی الزم را برای روبرو شدن با
مسائل و مشکالت محیط کار در خود احساس نمی کنند (دالگرن ،رید ،دالگرن و پتوکز،
 .)1337در پژوهشی اساتید رویکرد خود را بیشتر رویکرد تدریسمدار ،و رویکرد
ارزشیابی خود را رویکرد ارزشیابی بازتولید دانش میدانند (پارسا و ساکتی .)4061 ،در
پژوهش دیگری بهشتیراد ،قلعهای و قالوندی ( )4031نشان دادند که کیفیت خدمات
آموزشی در دانشگاه ارومیه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد .سان )4333( 0در پژوهشی نشان
داده است از نظر معلمان ،دورههای تربیت معلم به میزان کمی دانش ،مهارت ،و نگرش
آنان را افزایش داده است .داگالس ،1هاریس و ساس ( )1344نیز در پژوهش خود رابطهای
را بین تربیت حرفهای معلمان در مراکز تربیت معلم و بارآوری آنان در دوران معلمی
نیافتند .دانشجویان تربیت معلم توانایی اندکی در استدالل و تفسیر متون از خود نشان
میدهند (هالپرن4336 ،؛ کرفیس4366 ،؛ به نقل از نوشادی و خادمی .)4063 ،دانشپژوه
( )4061در پژوهشی نشان داده است که معلمان ،مطالب درسی را با زندگی واقعی دانش
1. Straus, S.
2. Tacit knowledge
3. San, M.
4. Douglas, N. et al
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آموزان کمتر ربط میدهند .همچنین در برخی از راهکارهای تدریس ،مانند فنون پرورش
مهارتهای عملی ،نارساییهایی وجود دارد.
یکی دیگر از عوامل دخیل در یادگیری و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان ،ویژگیهای
عاطفی تحصیلی میباشد .ویژگیهای عاطفی تحصیلی به استناد پژوهشها (به نقل از بلوم،
4361؛ آزوبل ،)4387 ،دارای رابطه آشکار و دو سویهای با پیشرفت تحصیلی هستند .به
عبارتی دیگر این ویژگیها در فرآیند یاددهی-یادگیری هم نقش عامل را ایفا میکنند و
هم نقش معلول را .شعربافزاده ،عابدی،یوسفی و آقابابایی ( )1341در پژوهشی نشان
دادند برنامه آموزشی هوش موفق انگیزش و اشتیاق تحصیلی دانشآموزان را به طور
چشمگیری افزایش میدهد .اونال و اینان ( )1343معتقدند کار کردن با اطالعات واقعی
موجب افزایش انگیزه درونی میشود و موجب میشود که فراگیران ارتباط بین آموختهها
و کاربرد آن را بهتر درک کنند و با انگیزه بیشتری به یادگیری بپردازند .غوطهور شدن
دانشجویان در نقش حرفهای موجب افزایش انگیزه درونی و احساس کفایت در آنان
میشود (گالیا ،لگارتا ،مارتی و گیسبرت .)1331 ،در پژوهش حاضر این سئوال نیز مطرح
می شود که تاثیر آموزش هوش موفق بر بازدههای عاطفی یادگیری چگونه است؟ امروزه
اعتقاد بر این است که مهارتهای تفکر و یادگیری قابل آموزش و یادگیری است.
پژوهشگران حوزه مطالعاتی هوش و تفکر نیز (از جمله استرنبرگ1341 ،؛ دیری1341 ،4؛
مکینتاش ،1341 ،1و برادی )1341 ،0آموزش هوش را در سطوح مختلف برنامههای درسی
دوره لیسانس ،بعد از لیسانس ،و حتی دوره دبیرستان مورد تاکید قرار دادهاند .چنانکه
زهار )4333( 1بیان میکند ،پرورش معلمان مبتدی و در حینخدمت است که موجبات
پرورش سطوح عالی تفکر را در دانش آموزان فراهم خواهد کرد ،زیرا شرط ضروری
برای پرورش تفکر دانشآموزان ،دانش ،آگاهی ،و مهارت معلمان در ارتباط با تواناییهای
شناختی سطح باال است .بر این اساس هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر برنامه آموزشی
1. Deary, L.G.
2. Mackintosh, N.J
3. Brody, N.
4. Zohar, A
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مبتنی بر هوش موفق بر بازدههای شناختی و عاطفی یادگیری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
میباشد که در یکی از دروس پایه (روانشناسیتربیتی) اجرا گردیده است .و داللتهای آن
عبارتند از :مطابق نظر صاحبنظران تربیتی ،توانمندسازی فراگیران منوط به توانمند شدن
معلمانایشان است ،درس روانشناسیتربیتی ،خود موضوع درسی خوبی برای توانمند کردن
دانشجو-معلمان در حوزه مهارتهای تفکر ،یادگیری و تدریس میباشد ،چنانکه
سانتروک میگوید« :روانشناسی تربیتی رشتهای از روانشناسی است که به درک فرآیند
تدریس و یادگیری درمحیطهای آموزشی اختصاص دارد» ( .)1337بر این اساس تحقیق
حاضر در پی پاسخگویی به این سئوال است که آیا برنامه آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر
بازدههای شناختی و عاطفی یادگیری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در درس روانشناسی
تربیتی تاثیر دارد؟

روش پژوهش
این پژوهش از نوع شبه آزمایشی ،و طرح پژوهش مورد استفاده نیز طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروههای معادل بود.
شرکتکنندگان :جامعه آماری پژوهش را دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان اردبیل
(پردیسهای عالمهطباطبایی و بنتالهدی صدر) در نیمسال اول سالتحصیلی 31-30تشکیل
میدادند .از بین جامعهآماری 441،نفر دانشجومعلم در قالب چهار کالس درسی از پیش
تشکیلیافته انتخاب شدند .این کالسها به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .به
این صورت که از بین کالسهایی که درس روانشناسی تربیتی را انتخاب واحد کرده بودند
دو کالس از پردیس دختران و دو کالس از پردیس پسران بصورت تصادفی انتخاب
شدند .سپس کالسهای انتخاب شده از هر پردیس ،به طور تصادفی به گروه آموزش
هوش موفق و گروه کنترل تخصیص داده شدند.
متغیرهای مستقل پژوهش ،روش آموزش (با دو سطح آموزش هوش موفق و روش
آموزش مرسوم) و آزمون (با دو سطح پیشآزمون و پسآزمون) بود .متغیرهای وابسته
پژوهش شامل پنج بازدهشناختی (یادداری ،درک ،مهارت تحلیل ،مهارت خالق ،مهارت
عملی) و پنج بازده عاطفی(ادراک خود-تحصیلی ،نگرش به کالس و استاد ،نگرش به
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دانشگاه ،ارزشگذاری هدفها ،و انگیزش/خودنظمدهی) بودند که قبل و بعد از اعمال
کاربندی اندازه گیری شدند .همچنین رشته تحصیلی ،سن و نمرات پیش آزمون متغیرهای
کنترل تحقیق بودند .رشته تحصیلی آزمودنیها ،علوم تربیتی بود و در دامنه سنی 13-14
سال قرار داشتند .تنها معیار ورود عبارت بود از گذراندن درس روانشناسی عمومی در ترم
تحصیلی قبل.
ابزارهای گردآوری داده ها

پیشآزمون و پسآزمون عملکرد تحصیلی :در این پژوهش ،با استفاده از
پسآزمون میزان دستیابی به هدفهای آموزشی محتوای آموزش داده شده در طی دوره
کاربندی آموزش داده شده ،سنجیده شد .و میزان دستیابی به هدفهای ورودی شناختی
(پیش نیاز هدفهای قبلی) بوسیله پیشآزمون سنجیده شد .هر یک از این آزمونها
متشکل از پنج آزمون فرعی (آزمون یادداری ،آزمون درک ،آزمون مهارت تحلیل،
آزمون مهارت خالق ،آزمون مهارت عملی) بودند .سئواالت آزمونهای فرعی ،بر اساس
تلفیقی از سطوح طبقهبندی هدفهای آموزشی بلوم و همکاران( ،4308ترجمه سیف و
علیآبادی )4086 ،و تدریس مبتنی بر هوشموفق استرنبرگ ( )1331تهیه شدند .سئواالت
آزمونهای فرعی یادداری و درک ،بصورت چهارگزینهای و سئواالت خرده آزمونهای
مهارت تحلیل ،مهارت خالق ،و مهارت عملی بصورت تشریحی تهیه شدند .در فرآیند
ساخت این آزمونها به منظور اطمینان از روایی محتوایی آزمونها از جدول دو بعدی
هدف-محتوا و نظر متخصصان و اساتید استفاده گردید .نسخههای مقدماتی این آزمونها
ابتدا بر روی یک گروه از دانشجویان اجرا و ضریب دشواری و ضریب تمییز تکتک
سئواالت محاسبه شد و سئواالت نامناسب اصالح یا حذف شدند .برای اطمینان از پایایی
آزمونهای فرعی یادداری ،درک و فهم که به صورت چهارگزینهای بودند و دارای
سؤاالتی با سطوح دشواری متفاوت بودند از روش کودر ریچاردسون  13استفاده شد .این
ضریب برای پیشآزمونهای فرعی یادداری ،و درک و فهم به ترتیب برابر با  3/70و 3/70
و برای پسآزمونهای فرعی یادداری و درک و فهم به ترتیب برابر با  3/63و  3/71بودند.
همچنین برای آزمونهای فرعی مهارت تحلیل ،مهارت خالق ،و مهارت عملی که
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تشریحی بودند و احتمال تحت تاثیر گرفتن نمرهگذاری از قضاوتهای مصححان وجود
داشت ،شاخص پایایی مصححان محاسبه شد .مقادیر این شاخص برای پیشآزمون مهارت
تحلیل برابر با  3/63و برای پسآزمون مهارت تحلیل برابر با  ،3/60برای پیشآزمون
مهارت خالق برابر با  3/34و برای پسآزمون مهارت خالق برابر با  ،3/67برای پیشآزمون
مهارت عملی برابر با  3/66و برای پسآزمون مهارت عملی برابر با  3/33بود.
پرسشنامه تجدید نظر شده سنجش نگرش به دانشگاه :برای سنجش ویژگیهای
عاطفی دانشجویان ،از پرسشنامه تجدید نظر شده سنجش نگرش به دانشگاه (مککوچ و
سیگل ) 1330 ،استفاده گردید .این پرسشنامه با هدف سنجش عوامل عاطفی مرتبط با
پیشرفت تحصیلی فراگیران تهیه شده است .این پرسشنامه دارای  00سئوال و در مقیاس 7
درجهای لیکرت بوده ،که پنج عامل ادراک خود-تحصیلی ،نگرش به کالس و استاد،
نگرش به دانشگاه ،ارزشگذاری هدفها ،و انگیزش/خودنظمدهی را مورد اندازهگیری
قرار می دهد .در پژوهش حاضر برای اطمینان از پایایی ،این پرسشنامه بر روی گروهی از
دانشجویان اجرا ،و از آلفای کرونباخ استفاده گردید .این ضرایب برای هر یک از خرده
مقیاسهای ادراک خود-تحصیلی ،نگرش به کالس و استاد ،نگرش به دانشگاه ،ارزش
گذاری هدفها ،و انگیزش/خودنظمدهی به ترتیب برابر با ،3/34 ،3/30 ،3/60 ،3/61
 3/30و  3/31بود .همچنین برای بررسی روایی پرسشنامه ،از تحلیل عاملی بر روی
پاسخهای یک نمونه به سئواالت پرسشنامه استفاده گردید .باال بودن ضریب همبستگی بین
سئواالت پرسشنامه که در نتایج آزمون کایزر-مایر -اولکین )KMO =3/30( 4و آزمون
کرویت بارتلت X2=188( 1و  )P=3/333بدست آمد ،انجام تحلیل عاملی را قابل توجیه
نشان داد .پس از اطمینان از این پیشفرض تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی انجام
شد .نتایج اولین تحلیل عاملی که بر روی کل سئواالت انجام گرفت منجر به استخراج 7
عامل دارای ارزش ویژه باالتر از یک شد .این  7عامل بر روی هم 73درصد واریانس کل
پرسشنامه را تبیین کردند .پس از تحلیل عاملی به منظور دستیابی به ساختار سادهتر از روش
1. Kaiser – Meyer – Olkin
2. Bartlett’s test of sphericity

222

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال دوازدهم ،شماره سی و نهم ،بهار 95

چرخش متعامد واریماکس و چرخش متمایل ابلیمن استفاده شد که ماتریسهای عاملی
حاصل از این دو نوع چرخش یکسان بودند .بررسی بیشتر نشان داد که عاملهای شش و
هفت ،هر کدام دارای یک سئوال بودند .عامل شش با مقدار ویژه  3/04تنها با یک سؤال
(شماره ،)1و عامل هفت با مقدار ویژه  0/38تنها با یک سئوال (شماره  )14دارای بار عاملی
باالی 3/13بودند که این سؤالها نیز حذف و با  00سؤال باقیمانده دوباره تحلیل عاملی به
روش مؤلفههای اصلی و با چرخش واریماکس انجام گرفت .در تحلیل عاملی دوم پنج
عامل مقدار ویژه باالتر از یک داشتند که این تعداد عامل استخراج شده ،تائید کننده تعداد
آزمونهای فرعی ساخته شده توسط مؤلفین پرسشنامه است .باسالنتی( ،)1336و باسالنتی و
مک کوچ ( )1338در پژوهشی بر روی دانشجویان ،روایی و پایایی پرسشنامه را تایید
نمودند .یافتههای آنها نشان داده است که این پرسشنامه در سطح دانشگاه از  0عامل اشباع
می شود .همچنین نتایج این تحلیل عاملی و سئواالت مرتبط با هر کدام از عوامل با نتایج
تحلیل عاملی مک کوچ و سیگل( ،)1330مصرآبادی( )4063تا حد بسیار باالیی مطابقت
داشت.
شیوه اجرا و گردآوری دادهها :برگزاری جلسات آموزشی در همان ساعت برنامه
درسی درس روانشناسی تربیتی دانشگاه انجام پذیرفت .جزئیات اجرای این پژوهش در دو
گروه آزمایش آموزش هوشموفق و گروه آموزش مرسوم در قالب چهار مرحله به شرح
زیر بود -4 :مرحله آمادهسازی :فعالیتهای این مرحله عبارت بودند از انتخاب نمونهها،
هماهنگی با اساتید در مورد نحوه اجرا ،آموزش فراگیران در مورد نحوه مشارکت در انجام
تکالیف و فعالیتهای کالسی ،و تهیه بسته آموزشی تکالیف عملکردی هوش موفق برای
سرفصلهای درسی انتخاب شده -1 .اجرای پیش آزمون :قبل از شروع کاربندیها،
پیشآزمون عملکرد تحصیلی روانشناسی تربیتی برای ارزیابی میزان تواناییهای فراگیران
بر روی اعضای گروههای آزمایش و کنترل اجرا گردید -0 .مرحله کاربندی :کاربندیها
در طول  43جلسه  33دقیقهای اجرا گردید .در طول این جلسات فراگیران دو گروه
آموزش هوش موفق و دو گروه کنترل بطور همزمان اما با شیوههای متفاوت مطالب
آموزشی یکسانی را آموزش دیدند -1 .مرحله پسآزمون :پس از اتمام  43جلسه کاربندی
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پسآزمونهای روانشناسیتربیتی و پرسشنامه تجدید نظرشده سنجش نگرش نسبت به
دانشگاه برای بار دوم بر روی آزمودنیهای گروهها انجام شدند.
مواد و اهداف آموزشی :مواد آموزشی پژوهش از متنهای درسی روانشناسی
تربیتی انتخاب شد .پس از انتخاب درس روانشناسی تربیتی الزم بود در مورد انتخاب
مبحث درسی تصمیم گرفته شود .پنج مبحث «نظریههای شناختی یادگیری»« ،نظریههای
رفتاری یادگیری»« ،انگیزش در یادگیری»« ،راهبردهای یادگیری» ،و «طبقهبندی هدفهای
آموزشی» از منابع معتبر روانشناسی تربیتی به عنوان متون آموزشی پژوهش انتخاب شدند.
این انتخاب با در نظر گرفتن نظرات اساتید این درس انجام گرفت .نتایج یک نظرسنجی که
توسط پژوهشگر بر روی  0نفر از مدرسین درس روانشناسی تربیتی ،در سطح کشور انجام
شد ،نشان داد که پنج مبحث ذکر شده مباحث اصلی و عمده درس روانشناسی تربیتی
هستند که بیشترین زمان و تالش را برای آموزش میطلبند .پس از انتخاب مواد آموزشی،
هدفهایآموزشی مباحث ذکر شده ،در راستای بهبود تواناییهای تحلیلی ،خالق و عملی
توسط سه نفر از اساتید درس روا نشناسی تربیتی تهیه شد .پس از تهیه این اهداف که
هدفهای این پنج مبحث را تشکیل میدادند ،هدفهای ورودی یا هدفهای پیش نیاز
تهیه شد.
تکالیف یادگیری :پس از انتخاب مباحث «نظریههای شناختی یادگیری»« ،نظریههای
رفتاری یادگیری»« ،انگیزش در یادگیری»« ،راهبردهای یادگیری» ،و «طبقهبندی هدفهای
آموزشی» به عنوان مواد آموزشی ،مطالب این مباحث به بخشهای فرعیتر تقسیم شدند و
برای هر مبحث و بخشهای فرعی آنها ،تکالیف عملکردی مبتنی بر هوش موفق (تکالیف
تحلیلی ،خالق ،و عملی) تهیه شدند .این تکالیف عملکردی به وسیله پژوهشگر و با نظارت
و تائید نهایی سه نفر از اساتید روانشناسی تربیتی تهیه شدند .در تمام این مباحث سعی
گردید هر سه جنبه هوش موفق مدنظر قرار گیرند .البته در بعضی مباحث به خاطر ماهیت
موضوع ،یک جنبه هوش موفق پررنگتر بود ،که به آن جنبه بیشتر توجه گردید .الزم به
ذکر است این تاکید بر یک جنبه از هوش موفق پس از مشورتهای الزم با اساتید درس
روانشناسی تربیتی انجام گرفت .برای این منظور چند نمونه تکالیف عملکردی در قالبهای
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مختلف تهیه شدند و نهایتاً پس از دریافت نظرات اساتید این درس و اعمال نظرات
اصالحی و تایید اساتید این درس بسته آموزشی نهایی گردید.
رویکرد برنامه آموزشی مبتنی بر هوشموفق :در این گروه ،آزمودنیها مباحث
درسی را بر اساس اصول آموزش هوش موفق (برنامه کاربردی آموزش و سنجش سه
وجهی :)TIA( 4مدل پیشنهادی استملر ،الیوت ،1گریگورنکو و استرنبرگ1338 ،؛ و
استرنبرگ و گریگورنکو)1331 ،دریافت کردند .طراحی یک واحد آموزش مبتنی بر
هوش موفق ،شامل تعیین محتوا ،اهداف ،ساختار دروس و مدت زمان میباشد .در این شیوه
آموزش ،عالوه بر گامها و شیوههای سنتی در تدریس ،الزم است مربیان به تدریس و
ارزیابی تواناییهای تحلیلی ،خالق و عملی بپردازند (استرنبرگ و گریگورنکو1337 ،؛
ترجمه چراغی و همکاران .)4033 ،اینها مهارتها ،موضوع یا محتوای درسی نیستند ،بلکه
مهارتهایی هستند که برای موفقیت در تحصیل و زندگی مورد نیاز هستند (استرنبرگ،
 ،1340استرنبرگ ،جاروین و گریگورنکو .)1344 ،نقش استاد ،هدایت فعالیتهای
یادگیری دانشجومعلمان برای درگیر شدن در فعالیتهای تحلیلی ،خالق ،و عملی بود.
برای مثال ،دانشجومعلمان در مبحث «یادگیری معنیدار کالمی آزوبل» ،ترغیب میشدند،
یادگیری معنیدار را با یادگیری طوطیوار از جهات مختلف مقایسه کنند (تکلیف
تحلیلی) .و یا در مبحث نظریههای رفتاری ،طرحی را بر اساس اصول «تقویت» و «خاموشی»
به منظور هدایت رفتار دانشآموزان طراحی کنند (تکلیف خالق) .برای یکی از دروس،
جلسه بعدی ،یک پیش سازمان دهنده تدوین کنند و یا در مبحث راهبردهای یادگیری،
برای یکی از مباحث درسی خودشان ،نقشه مفهومی درست کنند(تکلیفعملی).

یافتههای پژوهش
در بررسی پیشفرضهای تحلیل چند متغیری تحلیل نتایج کشیدگی و چولگی ،نمودار Q-
 ،Qآزمون شپرد و کولموگروف  -اسمیرنف نشان داد که ترکیب متغیرها دارای توزیع
نرمال نیستند .از این جهت از تبدیل دادهها برای توزیع نمرات متغیرهای شناختی و عاطفی
)1. Triarchic Instruction and Assessment (TIA
2. Elliot, J. G
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استفاده شد ،این تبدیلها موجب شدند که باقیماندههای نمرات تبدیل شده از توزیع نرمال
برخوردار شوند .بنابراین تحلیلهای آماری بر روی دادههای تبدیل شده انجام شد؛ امّا در
گزارش نتایج از ضد تبدیل استفاده شد تا آمارهها به مقیاسهای اصلی تبدیل شوند.
همچنین به منظور رعایت پیشفرضهای تحلیل کوواریانس از آزمون باکس و لون استفاده
گردید .با توجه به این که سطح معناداری مقدار محاسبه شده لون برای همه متغیرها از 3/30
بزرگتر است ،دادهها مفروضه تساوی خطای واریانسها را زیر سئوال نبردند .نتایج آزمون
باکس نیز برای هیچ یک از متغیرها معنیدار نبود ()Box=63/307 ،F=4/013 ،P=3/301
و شرط همگنی واریانس/کوواریانس رعایت شده است .بنابرین میتوان از تحلیل
کوواریانس استفاده کرد.
جدول .1میانگین و انحراف معیار خرده مقیاسهای بازدههای شناختی و عاطفی یادگیری در پیش
آزمون و پس آزمون گروههای مطالعه
گروه آزمایش
پیش آزمون

گروه کنترل

پس آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

متغیرها

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

یادداری

6/38

4/00

7/38

4/74

7/70

4/07

7/13

4/07

درک

0/61

4/34

8/76

4/10

0/40

4/88

0/01

4/83

مهارت تحلیل

8/84

1/11

8/31

4/37

7/06

1/43

8/37

1/40

مهارت خالق

0/13

4/81

8/66

4/00

0/33

4/38

0/16

4/31

مهارت عملی

8/03

1/07

43/11

1/07

8/67

1/80

8/66

4/31

ادراک خود تحصیلی

1/00

4/10

0/17

4/17

0/34

4/17

0/36

4/14

1/11

4/13

0/00

4/16

1/80

4/11

0/63

4/08

نگرش به دانشگاه

0/68

4/13

1/81

4/06

1/71

4/01

1/31

4/17

ارزش گذاری هدفها

0/13

4/07

1/13

4/06

1/30

4/06

0/34

4/84

0/86

4/31

1/83

4/10

1/33

4/36

0/33

4/10

نگرش به استاد و
کالس

انگیزش/خودنظم
دهی

فرضیه اول تحقیق عبارت بود از :برنامه آموزشی مبتنی بر هوش موفق تاثیر مثبتی بر
بازدههای شناختی یادگیری دارد.
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جدول  .2خالصه تحلیل کوواریانس چند متغیری در مورد اثر اصلی گروه بر متغیرهای شناختی
آزمون چند متغیری

آماره

F

 DFفرضیه

 DFخطا

سطح معنی داری

مجذور اتا

اثر پیالیی

3/107

48/378

0

434

3/334

3/107

الندای ویلکز

3/010

48/378

0

434

3/334

3/107

اثر هتلینگ-الولی

3/613

48/378

0

434

3/334

3/107

بزرگترین ریشه روی

3/613

48/378

0

434

3/334

3/107

جدول  1نتایج تحلیلکوواریانس چندمتغیری نشان می دهد که بین گروههای آزمایش
و گواه تفاوت معنیدار ( ƞ2=3/10و  P>3/30و (434و df=)0و  )F=48/37وجود دارد،
بنابرین فرض اول تحقیق تأیید میشود .برای بررسی نقطهی تفاوت ،تحلیل واریانسهای
تک متغیره در متن مانکووا روی متغیرهای وابسته انجام شد .نتایج این تحلیل در جدول0
درج شده است.
جدول .3خالصه تحلیل کوواریانس تک متغیری در مورد اثر گروه بر نمرات متغیرهای شناختی
متغیرها

SS

DF

MS

F

سطح معنی داری

مجذور اتا

یادداری

4/616

4

4/616

3/714

3/036

3/337

درک و فهم

14/043

4

14/043

41/411

3/334

3/431

مهارت تحلیل

11/006

4

11/006

46/637

3/334

3/401

مهارت خالق

87/067

4

87/067

10/060

3/334

3/430

مهارت عملی

167/308

4

167/308

86/614

3/334

3/038

نتایج مندرج در جدول 0نشان میدهند که از بین پنج خرده مقیاس بازدههای شناختی
یادگیری ،برابری میانگین چهار خردهمقیاس درک و فهم ،مهارت تحلیل ،مهارت خالق ،و
مهارت عملی در گروههای آزمایش و گروهکنترل رد میشود .به این ترتیب بین گروههای
آزمایش و کنترل در این خردهمقیاسها اختالف معنیداری ( )P>3/30وجود دارد .ولی
در خردهمقیاس یادداری ،بین گروههای آزمایش و گواه تفاوت معنیداری وجود ندارد.
مقایسه اثربخشی آموزش ارائه شده بر اساس شاخص مربع ایتای سهمی در خرده
مقیاسهای متغیرهای شناختی نشان می دهد که باالترین اندازه اثر آن بر خرده مقیاس
مهارت عملی بوده است.
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فرضیه دوم تحقیق عبارت بود از :برنامه آموزشی مبتنی بر آموزش هوش موفق تاثیر
مثبتی بر بازدههای عاطفی یادگیری دارد.
جدول  .4خالصه تحلیل کوواریانس چند متغیری در مورد اثر اصلی گروه بر متغیرهای عاطفی
آزمون چند متغیری

آماره

F

 DFفرضیه

 DFخطا

سطح معنی داری

مجذور اتا

اثر پیالیی

3/460

1/041

0

434

3/334

3/460

الندای ویلکز

3/647

1/041

0

434

3/334

3/460

اثر هتلینگ-الولی

3/110

1/041

0

434

3/334

3/460

بزرگترین ریشه روی

3/110

1/041

0

434

3/334

3/460

جدول 1نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری را نشان میدهد که بین گروههای
آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار ( ƞ2=3/46و  P>3/30و (434و df=)0و )F=1/04
وجود دارد ،بنابرین فرض دوم تحقیق نیز تأیید میشود .برای بررسی نقطهی تفاوت ،تحلیل
واریانسهای تک متغیره در متن مانکووا روی متغیرهای وابسته انجام شد .نتایج این تحلیل
در جدول  0درج شده است.
جدول .5خالصه تحلیل کوواریانس تک متغیری در مورد اثر گروه بر نمرات متغیرهای عاطفی
متغیرها

SS

DF

MS

F

سطح
معنی داری

مجذور اتا

ادراک خود تحصیلی

13/760

4

13/760

41/336

3/334

3/446

نگرش به استاد و کالس

13/100

4

13/100

41/114

3/334

3/443

نگرش به دانشگاه

3/438

4

3/438

3/803

3/631

3/334

ارزش گذاری هدفها

3/334

4

3/334

3/334

3/371

3/334

انگیزش/خود نظم دهی

4/411

4

4/411

4/331

3/136

3/343

نتایج مندرج در جدول  0نشان می دهند که از بین پنج خردهمقیاس بازدههای عاطفی
یادگیری ،برابری میانگین دو خردهمقیاس ادراک خود تحصیلی و نگرش به استاد و
کالس ،در دو گروه آزمایش و گروه کنترل رد میشود .به این ترتیب بین گروههای
آزمایش و کنترل در این خردهمقیاسها اختالف معنیداری ( )P>3/30وجود دارد .ولی در
خردهمقیاس نگرش به دانشگاه ،ارزش گذاری هدفها ،و انگیزش/خودنظمدهی بین
گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری وجود ندارد .مقایسه اثربخشی آموزش ارائه
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شده بر اساس شاخص مربع ایتای سهمی در خرده مقیاسهای متغیرهای عاطفی نشان
میدهد که اندازه اثر آن بر خرده مقیاس ادراک-خود تحصیلی و نگرش به استاد و کالس
تقریباً به یک اندازه بوده است.

بحث و نتیجهگیری
تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق نشان داد روش آموزش هوشموفق موجب بهبود درک و
فهم ،مهارت تحلیل ،مهارت خالق ،و مهارت عملی دانشجومعلمان گردیده است .اما در
یادداری بین گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری وجود نداشت .یافتههای تحقیق
حاضر با یافتههای استرنبرگ و همکاران (4336الف) ،استرنبرگ و همکاران (4336ب)،
استرنبرگ و همکاران ( ،)1333استرنبرگ و گریگورنکو ( ،)1331الجوقیمن و ایوب
( ،)1341راقبیان و همکاران ( ،)4034نگهبانسالمی ( )4031و آقابابایی و همکاران ()4031
هماهنگ است .مروری بر تاریخچه هوش نشان میدهد که هوش بطور سنتی بر حسب
برخی از انواع موفقیتها تعریف شده است .در طول تاریخ ،این موفقیتها اصوالً تحصیلی
بوده است .شواهد نشان میدهد که چگونه ممکن است تواناییهای مورد نیاز برای موفقیت
در مدرسه و دانشگاه را داشته باشیم ولی با این حال زمانی که به تواناییهای الزم برای
موفقیت در زندگی نیاز داریم احساس ناتوانی کنیم و متوجه شویم که تواناییهای تحصیلی
جهت تبدیل به تواناییهایی برای کسب موفقیت در زندگی ،کافی نیستند (استرنبرگ و
گریگورنکو1337 ،؛ ترجمه چراغی و همکاران .)4033 ،مصداق این مسئله ،وضعیت فارغ
التحصیالن مراکز تربیت معلم میباشد و نتایج پژوهشها حاکی از وضعیت چندان نامناسب
نظام یاددهی-یادگیری در این مراکز حکایت دارد.
امروزه بیشترین توجه نظامهای آموزشی و تربیتی به پرورش تواناییهای حافظهای
فراگیران متمرکز است در حالیکه برای موفقیت در تحصیالت و همچنین رویارویی با
شرایط در حال تغییر دنیای امروز،کسب مهارتهای تفکر تحلیلی ،خالق ،و عملی اولویت
دارد .در حیطه تواناییها ،این بدان معنی است که افراد باید تحلیلی ،خالق ،و اهل عمل
باشند؛ باید دائماً موقعیتها را تحلیل کنند ،از منابع درونی به شیوهای مبتکرانه استفاده
نمایند و با محل کار جدید منطبق شوند .اگر افراد بپذیرند که در جهان مدرن شغل،
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توانایی های تحلیلی ،خالق ،و عملی نه تنها یک اولویت است ،بلکه ضرورت دارد ،پس
منطقی است نتیجه بگیریم که تسلط بر مهارتهای تحلیلی ،خالق ،و عملی ،باید برونداد
مهم نظام آموزشی مدارس و دانشگاهها باشد .تدریس مبتنی بر هوش موفق ،فراگیران را
قادر میسازد تا بر نقاط قوتشان سرمایهگذاری کرده و ضعفهای خود را جبران نمایند و
مطاللب را به شیوههای متنوع و جالبی کدگذاری کنند (استرنبرگ.)4360،1331 ،1340 ،
به نظر میرسد در محیطهای آموزشی – مدارس و دانشگاهها -بیشترین تفکری که از
فراگیران انتظار میرود ،تفکر تحلیلی است ،اما خارج از این محیطها و در دنیای واقعی،
اهمیت تفکر خالق و خصوصاً تفکر عملی ،خیلی بیشتر اهمیت دارد .واقعیت این است که
روشهای آموزشی مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاهها بر توانایی بخاطر سپردن
واقعیتها متمرکز است و روشهای ارزشیابی نیز در سطح یادآوری و نهایتاً درک و فهم
میباشد .چنانکه نتایج پژوهش در سطح مدارس و دانشگاهها مؤید این حقیقت است .برای
نمونه به پژوهشهای سان ( ،)4333داگالس و همکاران ،)1344 ،هالپرن ( ،4336به نقل از
نوشادی و خادمی، )4063 ،کرفیس ( ،4366به نقل از نوشادی و خادمی،)4063 ،
دانشپژوه ( ،)4061و پارسا و ساکتی ( )4061اشاره کردیم .نتایج پژوهش این محققان،
خالءهایی را در نظام تربیت معلم نشان میدهند.
به باور استرنبرگ ( ،)4366،1330بیشتر روشهای جدید تدریس که به دنبال افزایش
مهارتهای فکری افراد هستند مبتنی بر نظریههای سنتیهوش هستند .این بدان معنی نیست
که تواناییهای تحلیلی مرسوم ،مهم نیستند ،البته که آنها هم اهمیت دارند .علیرغم مطالعاتی
که نشان میدهند هوش موفق ترکیبی از تواناییهای تحلیلی ،خالق و عملی است ،هنوز هم
بسیاری از نظامهای آموزشی نگاه منسوخ شدهای به هوش دارند .به نظر میرسد در جامعه
امروز ،مفهوم محدودی از هوش وجود دارد که دلیل آن وجود سیستم بسته است
(استرنبرگ و گریگورنکو1337،؛ ترجمه چراغی و همکاران .)4033،تعجبی ندارد که
آزمونهای حافظه محور و تحلیلی در مدرسه یا دانشگاه بیشتر از محل کار پیش بینیکننده
باشند .یادگیرنده به منظور رویارویی با چالشهای زندگی عالوه بر مهارت تحلیل ،بایستی
بتواند چیزها و روشهای تازهای را ابداع کند ،و بتواند آموختههای خود را درست بکار
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بگیرد .بنابرین میتوان ادعا نمود که دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که خود را برای معلمی
آماده میکنند ،هر چقدر از مهارتهای تحلیل ،خالق ،و عملی بیشتری در دوران تحصیل
برخوردار شوند ،به همان میزان ،هم یادگیریشان از مطالب ،عمیق و معنیدار خواهد بود و
هم کارایی و اثربخشیشان در شغل معلمی بیشتر میشود .معلم خالق تشخیص میدهد که
تدریس هرگز ایستا نیست .معلمان نیاز دارند تا در مواجهه با نیازهای جدید دانشآموزان،
خزانه عملی خود را افزایش دهند .معلم خالق خود را بهعنوان یک یادگیرنده مادامالعمر
میبیند که تالش میکند تا چیزهای تازهای ابداع کند .در نتیجه نه تنها دانش آموزان
بهرهمند میشوند ،بلکه خود نیز سود میبرد .بدیهی است فردی که در دوران تحصیل خود،
بطور تحلیلی ،خالقانه ،و عملی با مطالب درسی برخورد نکند ،چگونه میتواند روشها را
در کالسهای درسی دانش آموزان اجرا نماید .گریگورنکو ،استرنبرگ ،و استراوس

4

( )1338نشان دادند معلمانی که دارای دانشضمنی -1جنبه مهم هوشعملی -بیشتری
هستند از طرف مدیران مدارس بعنوان معلمان کارآمد شناخته میشوند .این محققان
نتیجه گیری نمودند که یک جنبه مهم کارآمدی معلمان را میتوان از طریق مقیاس دانش
ضمنی اندازه گیری کرد .شاید یکی از دالیل تمایل معلمان و اساتید برای تدریس سنتی این
باشد که خودشان به این شیوه آموزش ندیدهاند ،و آشنایی کافی با اهمیت و ارزش
روشهای بهتر تدریس را ندارند.
تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق همچنین نشان داد آموزش هوش موفق موجب بهبود
ادراک-خود تحصیلی و نگرش مثبتتر به کالس و استاد گردید .اما در بقیه متغیرهای
عاطفی گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری ندارند .ادراک-خود تحصیلی
عبارت است از باورهای کلی خود ارزشمندی مرتبط با شایستگیهای تحصیلی ادراک
شده فرد (مککوچ و سیگل .)1330،مککومبز )1334( ،نیز معتقد است در محیطهای
یادگیری که فراگیران با مطالب آموزشی درگیر میشوند ادراک مثبت فراگیران از محیط
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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فراگیران را در پی دارد (به نقل از سانتراک .)1331،براساس نظریه اسناد (نقل از سیف،
 )4067فراگیرانی که به پیشرفت تحصیلی نائل میآیند ،عواطف مثبت تحصیلی تشکیل
میدهند .این فراگیران که به طور موفقیتآمیزی از عهده تکالیف درسی بر میآیند،
نگرش مثبتی نیز نسبت به شاخصهای تحصیلی پیدا میکنند .در صورتی که فراگیران
تصور کنند که تکلیف چالشانگیز بوده و تالش آنها در موفقیتشان مؤثر بوده است،
احساس مباهات در آنها افزایش مییابد .کار هر استاد و معلم آن است که موفقیت
دانشجویان یا دانش آموزان خود را افزایش دهد و در عین حال به دانشآموزان یا
دانشجویان کمک کند تا به این نتیجه برسند که نتایج موفقیتآمیز آنها حاصل کار و تالش
سخت خودشان بوده است .برونر (به نقل از سیف )4067 ،نیز معتقد است که پیشرفت
تحصیلی فراگیران خود منجر به ایجاد انگیزه میشود .همچنین بلوم( )4361معتقد است
تصورات فراگیر از موفقیتها و شکستهای قبلی که در موضوعات مشابه با موضوع تازه
کسب کرده است در عواطف و انگیزش فراگیر نسبت به موضوع یادگیری تأثیر
چشمگیری دارد .با توجه به مبانی نظری بحث شده میتوان ادعا نمود که آموزش هوش
موفق ،ادراک-خود تحصیلی را بهبود میبخشد ،و یافته تحقیق حاضر نیز با مبانی نظری
هماهنگ است .یکی دیگر از یافتههای تحقیق حاضر این بود که آزمودنیهای گروه
آموزش هوشموفق  ،نگرش مثبتتری به استاد و کالس داشتند .این یافته اینگونه قابل
توجیه است که در آموزش هوشموفق ،استاد محیط یادگیری جذاب و چالشانگیزی را
ایجاد میکند .از این رو آن بخش از عاطفه تحصیلی (نگرش نسبت به استاد و کالس)
بهبود مییابد که مربوط به استاد و کالس درس است .پژوهشها نشان میدهند که بین
کیفیت راهبردهای آموزشی ارائه شده از جانب استاد و نوع نگرش فراگیران نسبت به استاد
و کالس درس رابطه مستقیمی وجود دارد .بنابراین میتوان انتظار داشت که آموزش
هوشموفق به عنوان یک راهبرد آموزشی مفید و تأثیرگذار موجب بهبود نگرش فراگیران
نسبت به استاد و کالس وی شود.
همانگونه که در باال اشاره شد ،آزمودنیهای دو گروه در سه بازده عاطفی شامل
نگرش به دانشگاه ،ارزش گذاری هدفهای دانشگاه ،و انگیزش/خود نظم دهی تفاوت
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معنیداری نداشتند .به عبارت سادهتر ،در پژوهش حاضر اثر بخشی آموزش مبتنی بر هوش
موفق بر این سه بازده تایید نگردید .یافته حاضر با یافتههای شعرباف زاده و همکاران
( )1341همخوان نیست .این محققان نشان دادهاند برنامه غنی سازی شده با هوش موفق
تاثیر چشمگیری بر انگیزش و اشتیاق تحصیلی دانشآموزان دارد .اونال و اینان ()1343
معتقدند کار کردن با اطالعات واقعی موجب افزایش انگیزه درونی میشود و موجب
میشود که فراگیران ارتباط بین آموختهها و کاربرد آن را بهتر درک کنند و با انگیزه
بیشتری به یادگیری بپردازند .غوطهور شدن دانشجویان در نقش حرفهای موجب افزایش
انگیزه درونی و احساس کفایت در آنان میشود (گالیا ،لگارتا ،مارتی و گیسبرت.)1331 ،
در تبیین علل عدم تایید فرضیههای ناظر به این بازدهها میتوان چنین گفت :اوالً تحقیق
حاضر در دانشگاه فرهنگیان صورت گرفته است و با توجه به اینکه ساختار دانشگاه
فرهنگیان از جهات مختلفی از جمله برنامهها ،ساختار ،هیات علمی ،فضاهای آموزشی،
امکانات ،و  ...قابل مقایسه با دیگر دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم نیست ،ممکن
است این عوامل بر نگرش دانشجویان نسبت به دانشگاه فرهنگیان تاثیر گذار باشد .ثانیاً
روشهای مورد آزمایش در این تحقیق فقط بر روی یک درس و آن هم به مدت  43جلسه
انجام گرفته است .بنابرین اگر این روشها روی چندین درس و به مدت بیشتری اجرا
گردد ممکن است نتیجه دیگری حاصل شود و یافتهها فرق کنند.
در پایان میتوان چنین پیشنهاد کرد ،با توجه به اینکه اثربخشی روش آموزش هوش
موفق بر بیشتر بازدههای یادگیری دانشجویان در درس روانشناسی تربیتی تایید گردید ،و با
توجه به مبانی نظری مورد بحث بهتر است اساتید در آموزش این درس و سایر دروس از
«رویکرد آموزش مبتنی بر هوشموفق» استفاده کنند .معلمان و اساتید در این زمینه
میتوانند از برنامهکاربردی که استرنبرگ و گریگورنکو ( )1331و استملر ،الیوت،
گریگورنکو و استرنبرگ ( )1338تحت عنوان «آموزش و سنجش سه بعدی ( »)TIAبرای
مربیان طراحی کردهاند ،استفاده نمایند .طراحی یک واحد آموزش هوش موفق شامل
محتوا ،اهداف و زمان می باشد .هر عنوان از هر موضوعی میتواند به بیش از یک روش
آموزش داده شود .پیشنهاد میشود راهکارهای تفکر تحلیلی ،خالق و عملی به وسیله

تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر بازدههای شناختی و...

219

محتوای دروس آموزش داده شود نه به جای محتوا .اساتید و مربیان پس از تعیین محتوا،
بایستی اهداف (هم دانش و هم مهارتها) را تعیین کنند .اساتید و مربیان بایستی تعیین کنند
کدام شیوه یادگیری برای کدام یک از مؤلفههای محتوا مناسبتر میباشد .اساتید و مربیان
میتوانند مطالبی را که برای رشد تواناییهای خاص بسیار مناسب هستند ،کشف کنند.
پیشنهاد میشود برای تعمیق یادگیری دانشجو معلمان در دروس مختلف و موفقیت بیشتر
آنان در دوره تربیتمعلمی و آینده شغلی ،عالوه بر روشهای مرسوم کالسی ،مهارتهای
تفکر تحلیلی ،خالق و عملی هم در قالب بسته آموزش هوش موفق آموزش داده شود.
با توجه به این که پژوهش حاضر بر روی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان انجام
گرفته است ،لذا در تعمیم نتایج به دانشجویان دیگر دانشگاهها باید احتیاط نمود .پیشنهاد
میشود که این پژوهش در بین دانشجویان رشتههای مختلف و در دروس مختلف نیز
تکرار شود تا بتوان در تعمیم نتایج و تاثیر این روش آموزشی با دقت و اطمینان بیشتری
بحث کرد .یکی از محدودیتهای این پژوهش ،فقدان پیگیری است ،پیشنهاد میشود در
پژوهشهای بعدی برای حصول اطمینان بیشتر از اثربخشی روش آموزش مبتنی بر هوش
موفق ،دادههای پیگیری هم گردآوری و تحلیل شوند .از دیگر محدودیتها ،نبود امکان
انتخاب کامالً تصادفی آزمودنیهای گروههای کنترل و آزمایش و همچنین قرار گرفتن
آزمودنیها به شکل غیر تصادفی و از قبل شکل گرفته در داخل کالسها(گروهها) بودند.
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