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هاي دهبر باز و روش آموزش مرسوم موفقهوشمبتني بر اثربخشي آموزش  مقايسهپژوهش حاضر با هدف 
دانشگاه  معلمان نفر از دانشجو 112 صورت گرفته است.معلمان  يادگيري دانشجو شناختي و عاطفي

براي انجام پژوهش انتخاب شدند. اين پژوهش مبتني بر يك  گيري هدفمندفرهنگيان اردبيل به روش نمونه
ريق دو آزمون عملكرد تحصيلي از ط هادادهبود. ارز  هاي معادل يا هم آزمون با گروه پس -آزمون طرح پيش

)، كه هر دو داراي روايي و پايايي قابل قبولي 2003( كوچ و سيگلساخته و آزمون سنجش نگرش مكمحقق
متغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج پژوهش چند با روش تحليل كواريانس گردآوري وبودند، 

 هاي شناختي و عاطفي يادگيريبيشتر بازده زش مرسوم درو روش آموموفق هوشمبتني بر نشان داد آموزش 
گرش به استاد و كالس) تحصيلي، و ن(درك، مهارت تحليل، مهارت خالق، مهارت عملي، ادراك خود

ها تفاوت گذاري هدفارزش دهي واما در نگرش به دانشگاه، انگيزش/خودنظمد. نداري دارمعني تفاوت
 آن و قرار داد استفاده مورد دانشجومعلمان تربيت و آموزش در نتواميرا حقيق هاي تيافته داري ندارند.معني

  . گرفت نظر در دانشجومعلمان آموزشي در استانداردهاي را
  

  .، هوش موفقهاي عاطفيبازده ،شناختي هايبازده :دييكل واژگان
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  مقدمه
شود، از ليم و تربيت مطرح ميهاي تعنظران براي نظامهايي كه از سوي صاحبر آرماند
ديدي تر). 1386 (مهرمحمدي، شودغيير و تحولي ياد ميبه عنوان نقطه اتكاي هر ت »معلم«

مدارس بهتر از آموزان به كارآمدي معلمان بستگي دارد. نيست كه عملكرد تحصيلي دانش
د اصلي پيشرفت معلمان كلي 1ايكنند نيستند، و توسعه حرفهدريس ميمعلماني كه در آنها ت

يكي از ). 1392 ،پرداختچي و قهرماني عارفي، ،(طاهري آنها استاي حرفه هايموفقيتو 
هاي هوشي هاي نظري امر آموزش و يادگيري، رويكردانگيزترين پشتوانهمهمترين و بحث

 هاي سنتي هوشدهد كه ديدگاهاي هوش نشان ميهها و پژوهش. مروري بر نظريهشندبامي
(براي  دهندقوي هستند مورد توجه قرار مي 2هاي تحليليافرادي را كه در حافظه و توانايي

). 2014 ،2005 ؛ به نقل از استرنبرگ،1998 ؛ جنسن،1971 ؛ كتل،1993 مثال، كارول،
اند و در كار و د موفق بودهبينيم كه در تحصيالت خوافرادي را مي«استرنبرگ معتقد است، 
اند، يا كساني كه در مدرسه شكست خورده، ولي در كار خود موفق شغل شكست خورده

كنند اما در هاي هوشي دريافت ميبينيم كه نمرات پاييني در آزموناند. و افرادي را ميشده
درسي) و (يا تيزهوشي 3هاي عملي كارآمد هستند. عامه مردم نيز بين هوش تحصيليآزمون
 (استرنبرگ و همكاران، »(آشنايي با چم و خم زندگي) تفاوت قايل هستند 4عمليهوش
ها در ). به اعتقاد استرنبرگ، منبع اصلي اين تفاوت1385 ؛ ترجمه حجازي و عابديني،2000

  هاي تحصيلي و عملي با آنها مواجه است. لي است كه فرد در موقعيتانواع مسائ
ش ارائه كرده است كه تري از هو، نظريه تازهها مطالعه و پژوهشپس از سالاسترنبرگ 
 باشدمي »5موفقهوش«تر آن به نام بخشي هوش معروف است و گسترش تازهبه نظريه سه

از هوش موفق . 7، و عملي6: تحليلي، خالقهوش سه وجه دارد. از نظر وي، )1387(سيف،
هاي تحليلي، خالق، و عملي به تواناييبرقراري تعادل بين «عبارت است از: ديدگاه وي 

                                                            
1.  Professional Development 
2. Analytical abilities 
3. Academic Intelligence  
4. Practical Intelligence  
5. Successful Intelligence 
6. Creative Abilities 
7. Practical Abilities 
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). 2002 ،2015 (استرنبرگ، »فرهنگي خاص-فت اجتماعيمنظور دستيابي به موفقيت در با
شوند كه يادگيرندگان مطالب را تحليل، نقد، ارزيابي، هاي تحليلي زماني استفاده ميتوانايي

هاي جديد، مجسم دههاي خالق شامل خلق و كشف ايمقابله و مقايسه نمايند. توانايي
كنند تا هاي عملي به افراد كمك ميكردن است. تواناييبينيكردن، پيشنهاد دادن،و پيش

به ). 2005 ،2002 ،2015(استرنبرگ، كارگيرنده خود را ب رسميهاي رسمي يا غيرآموخته
)، هدف درك هوش بايستي در ارتباط با عملكردهاي روزانه و 2005( نظر استرنبرگ

تواند منجر به تسهيل مواجهه فراگيران با دنياي واقعي باشد. آموزش هوش موفق مي تكاليف
هاي متعددي شود كه آنها احتماالً در زندگي شخصي، شغلي و زندگي اجتماعي در چالش
هاي مرسوم ) معتقد است بيشتر روش2002 ،2015( رو خواهند داشت. استرنبرگپيش

كارهاي معمولي استرنبرگ معتقد است عالوه بر راهتدريس، تدريس براي حفظ كردن است. 
هايي را براي كه بر يادگيري صرف و به خاطرسپاري اطالعات تمركز دارد، بايد فرصت

به نظر  ).2007 (سانتروك، عملي به فراگيران داد لي، خالق، وتحلي آموختن از راه تفكر
ياز به تركيب اين يشتر كارها ناسترنبرگ كمتر كاري كامالً تحليلي، خالق، يا عملي است. ب

) نشان دادند معلماني كه داراي 2006(1گريگورنكو، استرنبرگ، و استراوس سه مهارت دارد.
عنوان ه بيشتري هستند از طرف مديران مدارس ب -عمليجنبه مهم هوش -2ضمنيدانش

ها و زمينهاثربخشي آموزش هوش موفق در برخي  شوند.معلمان كارآمد شناخته مي
 و ،3تورف رنبرگ،است ؛1996 (استرنبرگ و همكاران، درسي مثل روانشناسي هايوضوعم

راقبيان و  ؛2000 ،5و جاروين ،گريگورنكو (استرنبرگ، خواندن الف)،1998 ،4گريگورنكو
فكر ت ب)،1998 ،گريگورنكوو  تورف (استرنبرگ، مطالعات اجتماعي )،1391 همكاران،

 .قرار گرفته است تأييدشده و مورد بررسي  )1392 المي،س (نگهبان انتقادي و خودكارآمدي
) در پژوهشي نشان دادند پيشرفت تحصيلي 2015(ماندلمن، باربوت و گريگورنكو

                                                            
1. Straus, S. 
2. Tacit knowledge 
3. Torff 
4. Grigorenko  
5. Jarvin  
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اين محققان بيني است. ان بر اساس مقياس مبتني بر هوش موفق بهتر قابل پيشآموز دانش
  سوم كارايي بيشتري دارد.رهاي مآموزش هوش موفق، نسبت به برنامه گيري كردند كه نتيجه

رسي قرار نگرفته نظريه هوش موفق فقط در زمينه عملكرد تحصيلي مورد بركارايي 
فقط  مرسوماستاندارد تحصيلي هاي آزمون كه است معتقد) 2012 ،2015است. استرنبرگ(

 گيرند كه براي موفقيت در تحصيل و زندگي نيازهايي را اندازه مينمونه محدودي از توانايي
هستند. اين محققان براي ارزيابي نظريه هوش موفق در پيش بيني موفقيت تحصيلي در 

(روش پذيرش دانشجو مبتني بر هوش پروژه  چنديندانشگاه و حتي پس از فارغ التحصيلي 
و  )2006 (استرنبرگ و همكاران، 1ن كمانيپروژه رنگ: از جمله، اندرا طراحي كردهموفق) 

هاي مبتني بر ن داد كه مقياسنتايج پژوهش آنان نشا. )2010( 2پروژه شهر فرنگ دستي
هاي استاندارد مرسوم بهتر از آزمون ملكرد تحصيلي سال اول دانشگاه راع هوش موفق،

هاي پيشرفت مدرسه محور نظير آزمونهاي كنند. به باور آنان سنجشپيش بيني مي
 مي كنند تأكيددار و تحليلي هاي حافظه ماستاندارد استعداد تحصيلي، اغلب بر مهارت

   ).2015 (استرنبرگ،
ها و مؤسسات آموزش عالي كشور از جمله دانشگاهبرخي شواهد از آن است كه 

. يت چندان مطلوبي برخوردار نيستند(مراكز تربيت معلم سابق) از وضع دانشگاه فرهنگيان
ار ناكافي بوده و تربيت معلم در كشور ما بسيهاي سفانه مؤلفه تدريس عملي برنامهمتأ

-ردار نميدهد كه از كارايي و اثربخشي الزم نيز برخوعمل آمده نشان ميه هاي ببررسي

) در پژوهشي نشان داده است از نظر معلمان، 1999( 3سان). 1386 (مهرمحمدي، باشند
و نگرش آنان را افزايش داده است. هاي تربيت معلم به ميزان كمي دانش، مهارت، دوره

اي اي را بين تربيت حرفه) نيز در پژوهش خود رابطه2011( هاريس و ساس ،4داگالس
اساتيد رويكرد خود  .آوري آنان در دوران معلمي نيافتندمعلمان در مراكز تربيت معلم و بار

 توليد مدار، و رويكرد ارزشيابي خود را، رويكرد ارزشيابي بازرا، بيشتر رويكرد تدريس

                                                            
1. Rainbow project 
2. Kaleidoscope project 
3. San 
4. Douglas & et al 
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اند فارغ التحصيالن مراكز تربيت معلم اذعان داشته .)1384 ،ساكتيو (پارسا  داننددانش مي
مندي هايشان در تربيت معلم چندان كارساز نبوده و در مواجهه با واقعيات، بهرهكه آموخته

 شعباني. )1377(استيري، ه استاندكي نسبت به هزينه صرف شده در آن مراكز صورت گرفت
نارسايي در انتخاب  رادر كشور و مشكالت تربيت معلم ها مهمترين نارسايينيز )، 1383(

آموزشي و برنامه درسي هاي معلمان، نارسايياي معلم، كاهش سطح تخصصي و حرفه
 در حالي كه سند راهبردي تحول بنيادين در آموزش و پرورش داند.مراكز تربيت معلم مي

نموده است، اما در  يدتأكاي در آموزش و پرورش ارتقاي نظام تربيت حرفهبر ) 1390(
رسد بازنگري به نظر مي چگونگي اين فرايند در مراكز تربيت معلم كمتر صحبت شده است.

اي آنان ، كليد اصلي پيشرفت معلمان و رشد حرفهمعلمان دانشجو آموزشيهاي در شيوه
  باشد. 

 هايندگان، ويژگييكي ديگر از عوامل دخيل در يادگيري و پيشرفت تحصيلي يادگير
 (به نقل از بلوم، هاهاي عاطفي تحصيلي به استناد پژوهشباشد. ويژگيعاطفي تحصيلي مي

اي با پيشرفت طه آشكار و دو سويه)، داراي راب1387 ؛ به نقل از سيف،1967 ؛ آزوبل،1982
تدريس مبتني بر  تأثير. در پژوهش حاضر اين سئوال نيز مطرح مي شود كه تحصيلي هستند

اين  امروزه اعتقاد برهاي عاطفي يادگيري چگونه است؟ س سنتي بر بازدههوش موفق، تدري
پژوهشگران حوزه  قابل آموزش و يادگيري است. 1هاي تفكر و يادگيرياست كه مهارت

 و 2014 مكينتاش، ؛2014 ديري، ؛2015 (از جمله استرنبرگ، مطالعاتي هوش و تفكر نيز
درسي دوره ليسانس، بعد از هاي برنامه ) آموزش هوش را در سطوح مختلف2014 برادي،

كند، ) بيان مي1999( 2چنانكه زهاراند. قرار داده تأكيدليسانس، و حتي دوره دبيرستان مورد 
خدمت است كه موجبات پرورش سطوح عالي تفكر را در پرورش معلمان مبتدي و در حين

آموزان، دانش، ر دانشان فراهم خواهد كرد، زيرا شرط ضروري براي پرورش تفكآموز دانش
هاي شناختي سطح باال است. بر اين اساس آگاهي، و مهارت معلمان در ارتباط با توانايي

روش آموزش و  موفق هوشمبتني بر اثربخشي آموزش  مقايسههدف اصلي اين تحقيق 

                                                            
1 -Thinking and Learning Skills 
2. Zohar  
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باشد كه دانشگاه فرهنگيان مي دانشجومعلمان هاي شناختي و عاطفي يادگيريبازدهبر  سنتي
. مطابق نظر صاحبنظران است گرديدهاجرا  )تربيتيروانشناسي( يكي از دروس پايهدر 

-درس روانشناسيايشان است، تربيتي، توانمندسازي فراگيران منوط به توانمند شدن معلمان

- معلمان در حوزه مهارت-تربيتي، خود موضوع درسي خوبي براي توانمند كردن دانشجو

روانشناسي تربيتي «باشد، چنانكه سانتروك مي گويد:  هاي تفكر، يادگيري و تدريس مي
هاي آموزشي از روانشناسي است كه به درك فرآيند تدريس و يادگيري درمحيطاي رشته

درسي و در تواند با هر موضوعموفق ميتدريس بر اساس هوش). 2007( »اختصاص دارد
اساس تحقيق حاضر در پي  بر اين ).1998سطحي مورد استفاده قرار گيرد (استرنبرگ،  هر

و  هاي شناختيپاسخگويي به اين سئوال است كه آيا آموزش مبتني بر هوش موفق بر بازده
  دارد؟  تأثيرعاطفي يادگيري دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان در درس روانشناسي تربيتي 

  روش
دانشگاه  رشته علوم تربيتيسال دوم دختر و پسر  جامعه آماري پژوهش را دانشجومعلمان

 سال اول سالاردبيل در نيم الهدي صدرطباطبايي و بنتهاي عالمهپرديس-فرهنگيان
. از بين كه درس رونشناسي تربيتي را انتخاب كرده بودند دادندتشكيل مي 92-93 تحصيلي
يافته  كالس درسي از پيش تشكيل چهار در قالب معلمنفر دانشجو 112 آماري،جامعه

   .گيري هدفمند انتخاب شدندها به روش نمونهين كالسا كه انتخاب شدند
هاي  آزمون با گروه پس -آزمون طرح پيش پژوهشطرح پژوهش مورد استفاده در اين 

آزمون عملكرد آزمون و پس پيشهاي؛ ها از ابزاربراي گردآوري دادهارز بود.  معادل يا هم
هاي آموزشي ان دستيابي به هدفآزمون ميزبا استفاده از پسكه  .استفاده گرديد تحصيلي

و ميزان  كاربندي آموزش داده شده، سنجيده شدو محتواي آموزش داده شده در طي دوره 
آزمون وسيله پيشه هاي قبلي) ب(پيش نياز هدف هاي ورودي شناختيدستيابي به هدف

 زمونيادداري، آ (آزمون ها متشكل از پنج آزمون فرعيهر يك از اين آزمونسنجيده شد. 
 هايلاؤدرك، آزمون مهارت تحليل، آزمون مهارت خالق، آزمون مهارت عملي) بودند. س

 هاي آموزشي بلوم و همكارانبندي هدفهاي فرعي، بر اساس تلفيقي از سطوح طبقهآزمون
 موفق استرنبرگ) و تدريس مبتني بر هوش1368 آبادي،، ترجمه سيف و علي1956(
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اي صورت چهارگزينهه هاي فرعي يادداري و درك، بآزمون ايه) تهيه شدند. سؤال2002(
صورت ه هاي مهارت تحليل، مهارت خالق، و مهارت عملي بآزمون خرده هايسؤالو 

ها به منظور اطمينان از روايي محتوايي در فرايند ساخت اين آزمونتشريحي تهيه شدند. 
 .اساتيد استفاده گرديد محتوا و نظر متخصصان و-ها از جدول دو بعدي هدفآزمون
ها ابتدا بر روي يك گروه از دانشجويان اجرا و ضريب هاي مقدماتي اين آزمون نسخه

نامناسب اصالح يا حذف  هايسؤالمحاسبه شد و  هاسؤالتك دشواري و ضريب تمييز تك
 صورت به كه فهم و درك يادداري، فرعيهاي آزمون پايايي از اطمينان شدند. براي

 كودر روش از بودند متفاوت دشواري سطوح با يهايسؤال داراي و بودند اينهچهارگزي
 فهم و درك و يادداري، فرعي هايآزمونپيش براي ضريب اين. شد استفاده 20ريچاردسون

 به فهم و درك و يادداري فرعي هايآزمونپس براي و 73/0 و 75/0 با برابر ترتيب به
 مهارت تحليل، مهارت فرعي هايآزمون براي همچنين. ندبود 74/0 و 80/0 با برابر ترتيب
 مقادير. شد محاسبه مصححان پايايي شاخص ،بودند تشريحي كه عملي مهارت و خالق،

 تحليل مهارت آزمونپس براي و 89/0 با برابر تحليل مهارت آزمونپيش براي شاخص اين
 خالق مهارت آزمونپس براي و 91/0 با برابر خالق مهارت آزمونپيش براي ،85/0 با برابر
 عملي مهارت آزمونپس براي و 88/0 با برابر عملي مهارت آزمونپيش براي ،87/0 با برابر
(مك كوچ و  پرسشنامه تجديد نظر شده سنجش نگرش به دانشگاه .بود 90/0 با برابر

 با هدف سنجش عوامل عاطفي مرتبط با پيشرفت تحصيلي فراگيران تهيه شد )2003سيگل،
-ليكرت بود، كه پنج عامل ادراك خوداي درجه 7سئوال و در مقياس  35داراي كه 

ها، و گذاري هدفتحصيلي، نگرش به كالس و استاد، نگرش به دانشگاه، ارزش
دهد. در پژوهش حاضر براي اطمينان از گيري قرار مي دهي را مورد اندازهنظم انگيزش/خود

از دانشجويان اجرا، و از آلفاي كرونباخ استفاده  پايايي، اين پرسشنامه بر روي گروهي
تحصيلي، نگرش به -هاي ادراك خودگرديد. اين ضرايب براي هر يك از خرده مقياس

دهي به ها، و انگيزش/خودنظمكالس و استاد، نگرش به دانشگاه، ارزش گذاري هدف
راي بررسي روايي بود. همچنين ب 94/0و  93/0، 91/0، 93/0، 83/0، 82/0ترتيب برابر با 

پرسشنامه استفاده  هايسؤالهاي يك نمونه به پرسشنامه، از تحليل عاملي بر روي پاسخ
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 KMO پرسشنامه كه با استفاده از آزمون هايسؤالضرايب همبستگي باال بين  گرديد.
-مشخص است، انجام تحليل عاملي را قابل توجيه نشان داد. پس از اطمينان از اين پيش

اصلي انجام شد. پس از مشاهده نتايج براي هاي عاملي به روش مؤلفه فرض تحليل
نقطه عطف در نمودار اسكري كتل، مقدار ويژه ؛ ها با توجه به سه مالكاستخراج عامل

 .گيري شدتصميم عامل و درصد واريانس تبيين شده به وسيله هر عامل، و مباني نظري
عامل  7انجام گرفت منجر به استخراج  هالسؤانتايج اولين تحليل عاملي كه بر روي كل 

درصد واريانس كل  70عامل بر روي هم 7داراي ارزش ويژه باالتر از يك شد. اين 
هاي شش و هفت، هر كدام داراي پرسشنامه را تبيين كردند. بررسي بيشتر نشان داد كه عامل

)، و عامل هفت 2ه(شمار تنها با يك سؤال 31/0ال بودند. عامل شش با مقدار ويژه ؤيك س
بودند كه اين  40/0) داراي بار عاملي باالي21(شماره  تنها با يك سئوال 06/3با مقدار ويژه 

هاي اصلي و سؤال باقيمانده دوباره تحليل عاملي به روش مؤلفه 33ها نيز حذف و با سؤال
تر از با چرخش واريماكس انجام گرفت. در تحليل عاملي دوم پنج عامل، مقدار ويژه باال

فرعي ساخته هاي يد كننده تعداد آزمونأييك داشتند كه اين تعداد عامل استخراج شده، ت
) در 2006مك كوچ (باسالنتي و )، و 2008( شده توسط مؤلفين پرسشنامه است. باسالنتي

هاي نمودند. يافته تأييدپژوهشي بر روي دانشجويان دانشگاه، روايي و پايايي پرسشنامه را 
شود.  عامل اشباع مي 5از  نشان داده است كه اين پرسشنامه در سطح دانشگاه آنها نيز

مرتبط با هر كدام از عوامل با نتايج تحليل  هايسؤالهمچنين نتايج اين تحليل عاملي و 
) تا حد بسيار بااليي مطابقت 1389( )، مصرآبادي2003( عاملي مطالعه مك كوچ و سيگل

  داشت.
-هوشآموزش مبتني بر اين پژوهش در دو گروه آزمايش  جزئيات اجرايروش اجرا: 

  سنتي در قالب چهار مرحله به شرح زير است:آموزش موفق و گروه روش
ها، هاي اين مرحله عبارت بودند از انتخاب نمونهفعاليت :سازيمرحله آماده -1

ت در انجام هماهنگي با اساتيد در مورد نحوه اجرا، آموزش فراگيران در مورد نحوه مشارك
هاي كالسي، و تهيه بسته آموزشي تكاليف عملكردي مبتني بر هوش موفق تكاليف و فعاليت

 هوش بر مبتني عملكردي تكاليف آموزشي درسي انتخاب شده. بستههاي براي سرفصل
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موفق توسط پژوهشگران تهيه و توسط سه نفر از اساتيد درس روانشناسي تربيتي مورد 
موفق از منابع معتبر هوش بر مبتني عملكردي . در تهيه تكاليفبازنگري قرار گرفتند

  روانشناسي تربيتي استفاده گرديد.
تحصيلي  آزمون عملكردها، پيش: قبل از شروع كاربنديآزمون اجراي پيش -2

هاي هاي فراگيران بر روي اعضاي گروهروانشناسي تربيتي براي ارزيابي ميزان توانايي
  ا گرديد.آزمايش و كنترل اجر

اي اجرا گرديد. در طول اين دقيقه 90جلسه  10ها در طول مرحله كاربندي: كاربندي -3
طور همزمان ه جلسات فراگيران دو گروه آموزش مبتني بر هوش موفق و دو گروه كنترل ب

ها در هاي متفاوت مطالب آموزشي يكساني را آموزش ديدند. جزئيات كاربندياما با شيوه
 موفق به قرار زير است:ي آموزش مبتني بر هوشگروه آزمايش

 اساس بر را درسي مباحث هاآزمودني ،گروه اين در :موفقهوش آموزشگروه  رويه
: مدل پيشنهادي 1آموزش و سنجش سه وجهيبرنامه كاربردي ( موفق هوش آموزش اصول

 دريافت )2002استرنبرگ و گريگورنكو،؛ و 2006 ، گريگورنكو و استرنبرگ،2استملر، اليوت
هاي سنتي در تدريس، الزم است ها و شيوهعالوه بر گامدر اين شيوه آموزش،  .كردند

(استرنبرگ و  هاي تحليلي، خالق و عملي بپردازندمربيان به تدريس و ارزيابي توانايي
ها، موضوع يا محتواي اينها مهارت ).1390؛ ترجمه چراغي و همكاران،2007 گريگورنكو،
ز اهايي هستند كه براي موفقيت در تحصيل و زندگي مورد نيد، بلكه مهارتدرسي نيستن

 دانشجو مثال، براي ).2011 جاروين و گريگورنكو،، استرنبرگ، 2015 هستند (استرنبرگ،
دار را يادگيري معني ،شدندمي ترغيب ،»آزوبل كالمي دارمعني يادگيري« مبحث درمعلمان 

و يا در مبحث  .تحليلي)(تكليف  ختلف مقايسه كننداز جهات موار با يادگيري طوطي
به منظور هدايت رفتار » موشيخا«و » تقويت«هاي رفتاري، طرحي را بر اساس اصول نظريه
 پيش يك بعدي، جلسه دروس، از يكي براي(تكليف خالق).  آموزان طراحي كننددانش

 درسي مباحث از يكي ايبردر مبحث راهبردهاي يادگيري،  يا و كنند تدوين دهندهسازمان

                                                            
1. Triarchic Instruction and Assessment (TIA) 
2. Elliott  
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 اين از كه بود اين اساتيد نقش .عملي)(تكليف كنند درست مفهومي نقشه خودشان،
 آموزش يهشيو يك عنوان به آموزش مختلفهاي بخش در تفكر و يادگيري هاي مهارت
  .كند استفاده مطلب

روش ها مطالب درسي را با در اين گروه، آزمودني ):مرسومرويه گروه كنترل(تدريس 
بيان مستقيم و صريح دانش «يا مرسوم عبارت است از:  سنتيتدريس دريافت كردند.  مرسوم

  ).1390؛ به نقل از شعباني،1961(اسميت »ها از طرف معلم به فراگيرانو مهارت
  هايافته

هاي تحليل كوواريانس از آزمون باكس و لون استفاده فرضابتدا به منظور رعايت پيش
 05/0به اينكه سطح معناداري مقدار محاسبه شده لون براي همه متغيرها از گرديد. با توجه 

ال نبردند. نتايج آزمون را زير سؤها مفروضه تساوي خطاي واريانسها بزرگتر است، داده
) و =052/0P= ،329/1F= ،937/80Box( دار نبودباكس نيز براي هيچ يك از متغيرها معني

كوواريانس  ين مي توان از تحليلارعايت شده است. بنابرشرط همگني واريانس/كوواريانس 
  استفاده كرد. 

  

شناختي و عاطفي يادگيري در پيش آزمون و پس هاي هاي بازدهميانگين و انحراف معيار خرده مقياس .1 جدول
  هاي مطالعهآزمون گروه

  

  
  گروه كنترل                       گروه آزمايش                    

  پس آزمون           پيش آزمون          پس آزمون           پيش آزمون     
  M SD MD      SD M    SD  M  SD  متغيرها
  57/1  49/7  57/1  75/7  71/1  96/7  33/1  06/8  يادداري

  69/1  54/5  66/1  15/5  43/1  78/6  91/1  82/5  درك
  15/2  97/6  10/2  38/7  97/1  04/6  24/2  61/6  مهارت تحليل

  92/1  28/5  96/1  00/5  53/1  88/6  64/1  29/5  ت خالقمهار
  94/1  88/6  63/2  87/6  37/2  22/10  57/2  39/6  مهارت عملي

  41/1  98/3  27/1  01/3  27/1  47/5  25/1  35/4  ادراك خود تحصيلي
  36/1  89/3  24/1  65/2  28/1  55/5  40/1  42/4  نگرش به استاد و كالس

  47/1  02/4  34/1  72/2  58/1  62/4  49/1  86/3  نگرش به دانشگاه
  61/1  91/3  58/1  93/2  58/1  40/4  57/1  40/3  هاارزش گذاري هدف

  23/1  99/3  08/1  99/2  23/1  60/4  04/1  68/3  دهيانگيزش/خودنظم
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بين ميزان اثربخشي آموزش مبتني بر هوش موفق و : از بود عبارت تحقيق اول فرضيه
  داري وجود دارد.اوت معنيشناختي يادگيري تفهاي آموزش سنتي بر بازده

  

  خالصه تحليل كوواريانس چند متغيري در مورد اثر اصلي گروه بر متغيرهاي شناختي .2جدول 
  

  مجذور اتا  سطح معني داري  خطا DF  فرضيه F DF  آماره  آزمون چند متغيري
  457/0  000/0  101  5  976/16  457/0  اثر پياليي

  457/0  000/0  101  5  976/16  543/0  النداي ويلكز
  457/0  000/0  101  5  976/16  840/0  الولي-اثر هتلينگ

  457/0  000/0  101  5  976/16  840/0  بزرگترين ريشه روي
  

هاي آزمايش دهد كه بين گروهنشان مي 2در جدول متغيري كوواريانس چندنتايج تحليل
رسي شود. براي برمي تأييدبنابرين فرض اول تحقيق  دار وجود دارد،تفاوت معنيو گواه 

هاي تك متغيره در متن مانكووا روي متغيرهاي وابسته انجام ي تفاوت، تحليل واريانسنقطه
  درج شده است.  3شد. نتايج اين تحليل در جدول

  

  خالصه تحليل كوواريانس تك متغيري در مورد اثر گروه بر نمرات متغيرهاي شناختي .3جدول
  مجذور اتا  سطح معني داري SS DF MS F  متغيرها
  007/0  398/0  721/0  828/1  1  828/1  يادداري
  104/0  001/0  122/12  510/21  1  510/21  فهم و درك

  152/0  000/0  807/18  538/42  1  538/42  تحليل مهارت
  195/0  000/0  383/25  387/67  1  387/67  خالق مهارت
  396/0  000/0  841/68  036/287  1  036/287  عملي مهارت

  

هاي شناختي از بين پنج خرده مقياس بازده دهند كهنشان مي 3 در جدولمندرج نتايج 
درك و فهم، مهارت تحليل، مهارت خالق، و  مقياسيادگيري، برابري ميانگين چهار خرده

هاي شود. به اين ترتيب بين گروهكنترل رد مي هاي آزمايش و گروهمهارت عملي در گروه
 داري وجود دارد. ولي در خردهها اختالف معنياسمقي آزمايش و كنترل در اين خرده

  داري وجود ندارد. هاي آزمايش و گواه تفاوت معنيمقياس يادداري، بين گروه
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هوش موفق و  بين ميزان اثربخشي آموزش مبتني بر: از بود عبارت تحقيق دوم فرضيه
  داري وجود دارد.هاي عاطفي يادگيري تفاوت معنيآموزش سنتي بر بازده

  

  

  خالصه تحليل كوواريانس چند متغيري در مورد اثر اصلي گروه بر متغيرهاي عاطفي .4جدول 
  مجذور اتا  سطح معني داري  خطا DF  فرضيه F DF  آماره  آزمون چند متغيري

  183/0  001/0  101  5  512/4  183/0  اثر پياليي
  183/0  001/0  101  5  512/4  817/0  النداي ويلكز

  183/0  001/0  101  5  512/4  223/0  الولي-اثر هتلينگ
  183/0  001/0  101  5  512/4  223/0  بزرگترين ريشه روي

  

هاي آزمايش دهد كه بين گروهمتغيري را نشان ميكوواريانس چندنتايج تحليل  4 جدول
شود. براي مي تأييد نيز دار وجود دارد، بنابرين فرض دوم تحقيقو كنترل تفاوت معني

متغيره در متن مانكووا روي متغيرهاي هاي تكحليل واريانسي تفاوت، تبررسي نقطه
     درج شده است. 5 وابسته انجام شد. نتايج اين تحليل در جدول

  

  

  خالصه تحليل كوواريانس تك متغيري در مورد اثر گروه بر نمرات متغيرهاي عاطفي .5جدول
  مجذور اتا  سطح معني داري SS DF MS F  متغيرها

  118/0  000/0  008/14  783/20  1  783/20  ادراك خود تحصيلي
  119/0  000/0  221/14  455/20  1  455/20  نگرش به استاد و كالس

  001/0  802/0  630/0  106/0  1  106/0  نگرش به دانشگاه
  000/0  972/0  001/0  000/0  1  000/0  هاگذاري هدفارزش

  010/0  298/0  094/1  142/1  1  142/1  انگيزش/خود نظم دهي
  

 عاطفي هايبازده مقياس خرده پنج بين از كه دهندمي نشان 5جدول در جمندر نتايج
 كالس، و استاد به نگرش و تحصيلي خود ادراك مقياس خرده دو ميانگين برابري يادگيري،

 كنترل و آزمايش هايگروه بين ترتيب اين به. شودمي رد كنترل گروه و آزمايش گروه دو در
 به نگرش مقياسخرده در ولي. دارد وجود داريمعني اختالف هامقياسخرده اين در

 كنترل و آزمايش هايگروه بين دهينظمخود/انگيزش و ها،هدف گذاري ارزش دانشگاه،
  .ندارد وجود داريمعني تفاوت
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  گيريبحث و نتيجه
و موفق هاي تحقيق نشان داد بين ميزان اثربخشي آموزش مبتني بر هوشتجزيه و تحليل داده

هاي درك و فهم، مهارت تحليل، مهارت خالق، و مهارت آموزش سنتي، در بازده روش
هاي آزمايش و كنترل تفاوت داري وجود دارد. اما در يادداري بين گروهعملي تفاوت معني

موجب بهبود موفق هوشآموزش مبتني بر داري وجود نداشت. به عبارت ديگر روش  معني
 معلمان گرديد. خالق، و مهارت عملي دانشجودرك و فهم، مهارت تحليل، مهارت 

 استرنبرگ، الف)،1998(، تورف، و گريگورنكوهاي استرنبرگهاي تحقيق حاضر با يافته يافته
استرنبرگ و  )،2000( و جاروين گريگورنكو استرنبرگ، ب)،1998( گريگورنكو و تورف،

) هماهنگ 1392( سالميو نگهبان )،1391( )، راقبيان و همكارانش2002( گريگورنكو
اند اند، اما نشان دادهبه بررسي ابعاد پيشرفت تحصيلي نپرداخته هااست. هر چند اين پژوهش

همانگونه كه ذكر . شودكه آموزش هوش موفق باعث افزايش نمره كل پيشرفت تحصيلي مي
ه امروز .هاي تحليلي، خالق، و عملي استاييشد، هوش موفق مستلزم ايجاد تعادل بين توان

اي فراگيران متمركز هاي حافظههاي آموزشي و تربيتي به پرورش تواناييبيشترين توجه نظام
است در حاليكه براي موفقيت در تحصيالت و همچنين رويارويي با شرايط در حال تغيير 

هاي تفكر تحليلي، خالق، و عملي اولويت دارد. اگر افراد كسب مهارت دنياي امروز،
هاي تحليلي، خالق، و عملي نه تنها يك اولويت ن مدرن شغل، تواناييبپذيرند كه در جها

هاي تحليلي، است، بلكه ضرورت دارد، پس منطقي است نتيجه بگيريم كه تسلط بر مهارت
تدريس مبتني بر  ها باشد.خالق، و عملي، بايد برونداد مهم نظام آموزشي مدارس و دانشگاه

هاي گذاري كرده و ضعفد تا بر نقاط قوتشان سرمايهسازهوش موفق، فراگيران را قادر مي
، (استرنبرگ هاي متنوع و جالبي كدگذاري كنندخود را جبران نمايند و مطاللب را به شيوه

بيشترين  -هامدارس و دانشگاه –هاي آموزشيرسد در محيط). به نظر مي2002 ،1998
ها و در ، اما خارج از اين محيطرود، تفكر تحليلي استتفكري كه از فراگيران انتظار مي

  دنياي واقعي، اهميت تفكر خالق و خصوصاً تفكر عملي، خيلي بيشتر اهميت دارد. 
هاي تحليلي، خالق و دهند هوش موفق تركيبي از تواناييعليرغم مطالعاتي كه نشان مي

. به اي به هوش دارندهاي آموزشي نگاه منسوخ شدهعملي است، هنوز هم بسياري از نظام
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رسد در جامعه امروز، مفهوم محدودي از هوش وجود دارد كه دليل آن وجود نظر مي
). 1390 ؛ ترجمه چراغي و همكاران،2007 (استرنبرگ و گريگورنكو، سيستم بسته است

هاي حافظه محور و تحليلي در مدرسه يا دانشگاه بيشتر از محل كار تعجبي ندارد كه آزمون
منجر به  هااي، دامنه محدودي از تواناييدرون يك چنين سيستم بستهكننده باشند. پيش بيني

يابند. و در كار كمتر اهميت مي ها بعداً در زندگيشوند، اما همين تواناييموفقيت مي
هاي زندگي عالوه بر مهارت تحليل، بايستي بتواند يادگيرنده به منظور رويارويي با چالش

هاي خود را درست بكار بگيرد. اع كند، و بتواند آموختهاي را ابدهاي تازهچيزها و روش
توان ادعا نمود كه دانشجويان دانشگاه فرهنگيان كه خود را براي معلمي آماده بنابرين مي

هاي تحليل، خالق، و عملي بيشتري در دوران تحصيل برخوردار از مهارت قدركنند، هر مي
دار خواهد بود و هم كارايي الب، عميق و معنيشان از مطشوند، به همان ميزان، هم يادگيري

دهد كه تدريس شود. معلم خالق تشخيص ميو اثربخشي شان در شغل معلمي بيشتر مي
آموزان، خزانه هرگز ايستا نيست. معلمان نياز دارند تا در مواجهه با نيازهاي جديد دانش

طور تحليلي، ه خود، ب عملي خود را افزايش دهند. بديهي است فردي كه در دوران تحصيل
هاي ها را در كالستواند روشخالقانه، و عملي با مطالب درسي برخورد نكند، چگونه مي

) نشان 2006( 1پژوهش گريگورنكو، استرنبرگ، و استراوسن اجرا نمايد. اآموز دانشدرسي 
بيشتري هستند از طرف  -عمليجنبه مهم هوش -2ضمنيدادند معلماني كه داراي دانش

شوند. شايد يكي از داليل تمايل معلمان عنوان معلمان كارآمد شناخته ميه يران مدارس بمد
اند، و آشنايي و اساتيد براي تدريس سنتي اين باشد كه خودشان به اين شيوه آموزش نديده

  . س را ندارندتر تدريهاي پيشرفتهكافي با اهميت و ارزش روش
نشان داد بين ميزان اثربخشي آموزش مبتني بر  هاي تحقيق همچنينتجزيه و تحليل داده

نگرش به كالس و استاد تفاوت خود تحصيلي، و -و روش سنتي بر ادراك موفقهوش
هاي آزمايش و كنترل تفاوت اما در بقيه متغيرهاي عاطفي گروهداري وجود دارد. معني
عني اثربخشي . در بررسي سوابق پژوهشي موضوع فرضيه پژوهشي فوق، يداري ندارندمعني

                                                            
1. Straus 
2. Tacit Knowledge 
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هاي عاطفي تحصيلي، پژوهش مدوني يافت نشد. مباني نظري آموزش هوش موفق بر بازده
ها و راهبردهاي مختلف موفق بر اثربخش بودن شيوهآموزش هوش تأثيرموجود در زمينه 

هاي عاطفي. اند تا بازدههاي شناختي يادگيري پرداختهيادگيري، بيشتر به بازده-ياددهي
هاي تحصيلي عبارت است از باورهاي كلي خود ارزشمندي مرتبط با شايستگيخود -ادراك

) نيز معتقد است در 2001( 1كومبز). مك2003 كوچ و سيگل،(مك تحصيلي ادراك شده فرد
شوند ادراك مثبت فراگيران از هاي يادگيري كه فراگيران با مطالب آموزشي درگير ميمحيط

با معلم به عنوان عامل مهم افزايش پيشرفت و انگيزش محيط يادگيري و روابط بين فردي 
 (نقل از سيف، براساس نظريه اسناد ).2007 (به نقل از سانتراك، فراگيران را در پي دارد

-آيند، عواطف مثبت تحصيلي تشكيل مي) فراگيراني كه به پيشرفت تحصيلي نائل مي1387

آيند، نگرش ه تكاليف درسي بر ميآميزي از عهددهند. اين فراگيران كه به طور موفقيت
كنند. طبق نظريه اسناد، فراگيران موفق، هاي تحصيلي پيدا ميمثبتي نيز نسبت به شاخص

اند، و وقتي دهند. آنها معتقدند كه باهوشموفقيت خود را به علل دروني و پايدار اسناد مي
سناد بيروني بدهند. شوند. اگر شكست بخورند ممكن است اكنند، موفق ميكار و تالش مي

هاي مطلوبي هستند كه معموالً منجر به تالش فزاينده، و تالش اينگونه اسنادها واكنش
؛ 1990 (ايمز، شودفزاينده به نوبه خود منجر به پيشرفت، مباهات، و احساس كنترل مي

). در صورتي كه فراگيران تصور كنند كه تكليف 1381 ؛ به نقل از كريمي،1988 استيپك،
شان مؤثر بوده است، احساس مباهات در آنها انگيز بوده و تالش آنها در موفقيتلشچا

) نيز معتقد است كه پيشرفت تحصيلي 1387 (به نقل از سيف، يابد. برونرافزايش مي
) معتقد است تصورات 1982( شود. همچنين بلومفراگيران خود منجر به ايجاد انگيزه مي

هاي قبلي كه در موضوعات مشابه با موضوع تازه كسب كرده ها و شكستفراگير از موفقيت
با چشمگيري دارد.  تأثيراست در عواطف و انگيزش فراگير نسبت به موضوع يادگيري 

خود -توان ادعا نمود كه آموزش هوش موفق، ادراكتوجه به مباني نظري بحث شده مي
يكي  نظري هماهنگ است. بخشد، و يافته تحقيق حاضر نيز با مبانيتحصيلي را بهبود مي

موفق، نگرش هاي گروه آموزش هوشتحقيق حاضر اين بود كه آزمودنيهاي ديگر از يافته
تري به استاد و كالس داشتند. اين يافته اينگونه قابل توجيه است كه در آموزش مثبت
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كند. از اين رو آن انگيزي را ايجاد ميموفق، استاد محيط يادگيري جذاب و چالشهوش
يابد كه مربوط به استاد (نگرش نسبت به استاد و كالس) بهبود مي بخش از عاطفه تحصيلي

دهند كه بين كيفيت راهبردهاي آموزشي ارائه شده ها نشان ميو كالس درس است. پژوهش
از جانب استاد و نوع نگرش فراگيران نسبت به استاد و كالس درس رابطه مستقيمي وجود 

موفق به عنوان يك راهبرد آموزشي ان انتظار داشت كه آموزش هوشتودارد. بنابراين مي
  گذار موجب بهبود نگرش فراگيران نسبت به استاد و كالس وي شود.تأثيرمفيد و 

 نگرش شامل عاطفي بازده سه در گروه دوهاي آزمودني شد، اشاره باال در كه همانگونه
 داريمعني تفاوت دهينظم خود/شانگيز و دانشگاه، هايهدف گذاري ارزش دانشگاه، به

 بر موفق هوش بر مبتني آموزش بخشي اثر حاضر پژوهش در تر،ساده عبارت به. نداشتند
 توانمي هابازده اين به ناظر هايفرضيه تأييد عدم علل تبيين در. نگرديد تأييد بازده سه اين

 اينكه به توجه با و تاس گرفته صورت فرهنگيان دانشگاه در حاضر تحقيق اوالً: گفت چنين
 علمي، تأهي ساختار، ها،برنامه جمله از مختلفي جهات ازفعالً  فرهنگيان دانشگاه ساختار
 وزارت پوشش تحت هايدانشگاه ديگر با مقايسه قابل...  و امكانات، آموزشي، فضاهاي

 ثيرتأ فرهنگيان دانشگاه به نسبت دانشجويان نگرش بر عوامل اين است ممكن نيست، علوم
 به هم آن و درس يك روي بر فقط تحقيق اين در آزمايش مورد هايروش ثانياً. باشد گذار
 مدت به و درس چندين روي هاروش اين اگر بنابرين. است گرفته انجام جلسه 10 مدت

  .كنند فرق هايافته و شود حاصل ديگري نتيجه است ممكن گردد اجرا بيشتري
كرد، با توجه به اينكه اثربخشي روش آموزش مبتني بر  توان چنين پيشنهاددر پايان مي

گرديد، و با توجه به مباني  تأييدمعلمان  هاي يادگيري دانشجوهوش موفق بر بيشتر بازده
عنوان يكي از راهبردهاي ه نظري مورد بحث بهتر است اساتيد از اين شيوه آموزشي ب

 از آموزش مختلف مراحل در نندتوامي يادگيري مؤثر استفاده نمايند. اساتيد-ياددهي
 آموزش راهبرد يك عنوان به »شده آماده قبل از موفقهوش بر مبتني عملكردي تكاليف«

كاربردي توانند از برنامهدر اين زمينه مي تادانمعلمان و اس .كنند استفاده درسي هايموضوع
ه ) ب2006( نبرگو استملر، اليوت، گريگورنكو و استر )2002( كه استرنبرگ و گريگورنكو

موفق، بلكه اكثر اند، استفاده نمايند. نه تنها نظريه هوشعنوان الگو براي مربيان طراحي كرده
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هاي مهم فعاليت گويند كه يكي از مؤلفهترين شكل خود ميهاي شناختي در سادهنظريه
ارد هوشمندانه كاركرد شناختي است. و چيزي كه براي اساتيد و معلمان اهميت بسياري د
توان اين باور بسيار مورد قبول است كه اين كاركردها تا حد زيادي اكتسابي هستند، و مي

در دروس  شود براي تعميق يادگيري دانشجو معلمانپيشنهاد ميآنها را تدريس كرد. 
هاي معلمي و آينده شغلي، عالوه بر روشمختلف و موفقيت بيشتر آنان در دوره تربيت

هاي تفكر تحليلي، خالق و عملي هم در قالب بسته آموزش هوش مرسوم كالسي، مهارت
هاي تحقيق حاضر و مباني نظري و تجربي مطرح موفق آموزش داده شود. بنابرين طبق يافته

كارگيري آن در آموزش ه هاي سه گانه فكري و بشده، اهميت توجه به توانايي
 دانشجومعلمان آشكار گرديد. 

اضر بر روي دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان انجام گرفته با توجه به اينكه پژوهش ح
شود ها بايد احتياط نمود. پيشنهاد مياست، لذا در تعميم نتايج به دانشجويان ديگر دانشگاه

مختلف و در دروس مختلف نيز تكرار شود هاي كه اين پژوهش در بين دانشجويان رشته
موزشي با دقت و اطمينان بيشتري بحث كرد. اين روش آ تأثيرتا بتوان در تعميم نتايج و 

هاي شود در پژوهشپيشنهاد مي است، 1هاي اين پژوهش، فقدان پيگيرييكي از محدوديت
هاي بعدي براي حصول اطمينان بيشتر از اثربخشي روش آموزش مبتني بر هوش موفق، داده

انتخاب كامالً  ها، نبود امكانپيگيري هم گردآوري و تحليل شوند. از ديگر محدوديت
ها به شكل كنترل و آزمايش و همچنين قرار گرفتن آزمودنيهاي هاي گروهتصادفي آزمودني

   ها) بودند.(گروه غير تصادفي و از قبل شكل گرفته در داخل كالس ها
 

                                                            
1. Follow Up 
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