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 چکیده 

افزایش کیفیت تدریس و باال بردن سطح آموزش و فرایند یادگیری دانش آموزان حائز  باهدفآموزش معلمان : هدف

رنامه آموزشی مبتنی بر نظریه هوش موفق بر سبک تدریس، افزایش ب تأثیراهمیت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی 

 هوش ضمنی در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه مقطع ابتدایی است.  یهاهینظراحساس کارآمدی و 

نفر از  06نفر از معلمان مدراس دخترانه و  06، یامرحلهسه  یخوشه تصادفی یریگنمونهبا استفاده از روش  روش:

امه پرسشن»، «بررسی ماهیت هوش»پرسشنامه و  نمونه انتخاب گردیدند عنوانبهدر شهر یزد  مدارس پسرانهمعلمان 

قرار گرفت.  هانمونهدر اختیار  «مقیاس احساس کارآمدی معلمان»و  «سبک تدریس بر اساس هوش موفق استرنبرگ
نظریه ذاتی هوش معتقد به مربیان مدارس پسرانه نفر از  00نفر از مربیان مدارس دخترانه و  06پس از ارزیابی اولیه، 

در  مبتنی بر نظریه هوش موفق برنامه آموزشی بیترتنیابهدر گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. به گونه تصادفی 

تحلیل توصیفی و  یهاشاخص با استفاده از هادادهگروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. 

 بررسی شد.یانس چند متغیری کووار

، افزایش احساس 87/6با ضریب اتا  پژوهش حاضر نشان داد که برنامه آموزشی بر سبک تدریس نتایج  ها:یافته

در معلمان مدارس دخترانه و برنامه  81/6با ضریب اتا هوش ضمنی  یهاهینظرو تغییر  08/6کارآمدی با ضریب اتا 
هوش  یهاهینظرو تغییر  87/6، افزایش احساس کارآمدی با ضریب اتا 82/6ا با ضریب ات آموزشی بر سبک تدریس

دیدگاه معلمان در مورد  کهنیابوده است. با توجه به  مؤثردر معلمان مدارس پسرانه  06/6با ضریب اتا  ضمنی

 سدریمبه نظر ، کندیمشناختی دانش آموزان و احساس کارآمدی خود، نقش مهمی در شیوه تدریس ایفا  یهاییتوانا

ی شناخت یهاییتوانادیدگاه معلمان در مورد هوش و  رییدر تغ تواندیمبرنامه آموزشی مبتنی بر نظریه هوش موفق 
 باشد. مؤثر هاآندانش آموزان، شیوه تدریس و افزایش احساس کارآمدی 
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 مسئلهمقدمه و بیان 

 تأثیرمعلم بر میزان یادگیری دانش آموزان  آموزشی یهاوهیشفردی یادگیرندگان و  یهاتفاوت  

یادگیری دانش آموزان  یهاییتوانافردی، هوش و  یهاتفاوتخواهد داشت. دیدگاه معلم در مورد 

 یهامهارتآموزشی، راهکارهای مقابله با مشکالت یادگیری، پرورش  یهاوهیشنقش مهمی در تعیین 

کار اصلی (. Lund &Stains,2015)ایفا خواهد کرد  هاآنتفکر و پرسش گری و افزایش انگیزه تحصیلی 

 درگروآموزش،  یهنیدرزممتناسب آموزشی است. توفیق معلم  یهاروشو استفاده از  1مربیان آموزش

تحقیقات نشان  (.Saif, 2007)آموزشی است  یهاباهدفتدریس متناسب  یهاروشپیاده کردن 

سی که معلمان برای رسیدن به این اهداف در نظر تدری یهاروشآموزشی  و  یهاهدفکه  دهدیم

در ارتباط  هاآن یهایتئورو  هاهینظردانش آموزان و به  یهاییتوانادر مورد  هاآنبه اعتقاد  رندیگیم

 بر عملکردعواملی که  ازجمله (.Blackwel, Trzesniewski, & Dweck, 2007)بستگی دارد  باهوش

ویژگی این باورها  ترینمهماست.  2هوش ضمنی  یهاهینظردارد،  تأثیر نیوالد و دانش آموزان، معلمان

یا رد  دیائتو فرد نسبت به باور خود و دالیلی که آن را  رندیگیمشکل  نا آشکاراین است که به گونه 

 بر عملکرد فرد هاهینظراین  تأثیراین عدم آگاهی باعث عدم  حالنیبااآگاهی روشنی ندارد،  کندیم

 ،0است و در نظریه افزایشی کنترلرقابلیغثابت و  یصهیخص، هوش  3. در نظریه هوش ذاتیودشینم

  .(Dweck & Leggett,1998)است  کنترلقابل، افزایشی و رییتغقابل یصهیخصهوش 

ی دیگر و برخ باشدینمکنترل  قائلبرخی از معلمان معتقد هستند که هوش یک توانایی ذاتی است و 

 مؤثر هاآناین اعتقادات در شیوه تدریس  جهیدرنتاست،  ریپذانعطافو  رییتغقابلوش معتقدند که ه

)اعتقاد به ذاتی یا افزایشی هوش ضمنی  یهاهینظردر طی تحقیقات مختلف،  6خواهد بود. دوئیک

را با درماندگی  هاعاملبودن هوش( را در دانش آموزان و معلمان بررسی کرده و نحوه ارتباط این 

یک ارتباط قوی  درواقعقرار داده است.  یموردبررس، پیشرفت تحصیلی و روش تدریس شدهختهآمو

شناختی دانش آموزان  یهاییتوانادر ارتباط با  هاآنمعلمان و اعتقادات هوش ضمنی  یهاهینظربین 

نش دا هوش ضمنی یهاهینظردر امر آموزش و یک ارتباط قوی بین  هاآنبا انتخاب رویکرد و شیوه 

معلمانی (.  Hong, Chiu, Dweck, Li, & Wan,1999)وجود دارد  هاآنآموزان با پیشرفت تحصیلی 

راین بناب ی هوش هستندهنیدرزمسنتی  یهادگاهیدهوش ذاتی هستند، پیرو  یهاهینظرکه معتقد به 

 یهاهینظر و هایتئوربرای تعیین اهداف آموزشی، روش تدریس و تکالیف درسی دانش آموزان، بر طبق 

هوش عمل خواهند کرد و در تدریس و حل تکالیف، دانش آموزان کمترین  یهنیدرزممتداول و سنتی 

و پرورش خالقیت در دانش  یابیاستعداددر مورد  هاآنخواهند داشت و دیدگاه  بر عهدهنقش را 
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 ,Burnette, Boyle, VanEpps, Pollack)و سنتی است  یشهیکلآموزان بر اساس معیارهای 

&Finkel, 2012 .)  تفکر کردن را در کودکان  یهامهارتاحتمال کمتری وجود دارد که این معلمان

اشته د تأکیدهوش افزایشی بر فرایند یادگیری  یهاهینظردر مقابل، معلمان معتقد به  پرورش دهند.

مواجه  لیف با مشکلو زمانی که دانش آموزان در انجام تکا کنندیمو شیوه تدریس اکتشافی را انتخاب 

 ,Plaks & Chasteen) کمک خواهند که بر مشکالت غلبه کنند هاآنبه  شدهتیهدابا شیوه  شوندیم

آموزشی سطح باالتری را در نظر خواهند گرفت و معتقدند که باید  یهاهدفاین معلمان  (.2013

آموزشی  یهاوهیشر از بیشت هاآن.داشتوادانش آموزان را برای رسیدن به این اهداف به چالش 

 ردهآوفرآیند آموزش را از حالت منفعل بیرون  تا  کنندیمتالش  و کنندیممحور استفاده  آموزدانش

 فعاالنه در یادگیری مطالب درسی مشارکت داشته باشند. صورتبهو دانش آموزان را ترغیب کنند تا 

این مربیان  معتقدند که  .قرار دارد گووگفتپایه تجربه و  آموزشی بر یهاتیفعالتمامی بنابراین 

 هاآند، باشن مؤثررغبت تحصیلی را افزایش داده و بر کیفیت یادگیری  توانندیمآموزشی  یهاوهیش

در مورد سطح  هاآنو دیدگاه  تا دانش آموزان را در فرایند یادگیری درگیر نمایند کنندیمتالش 

نیست  ریناپذانعطافتغییر و  رقابلیغمعیارهای شناختی دانش آموزان معطوف به  یهاییتوانا

(Blackwel, Trzesniewski, & Dweck,2007 .)باهوشضمنی معلمان در ارتباط  یهایتئور 

و دارای کاربرد عملی  باشدیم مؤثرو در یادگیری دانش آموزان  هاآنفراگیران، بر رفتارهای آموزشی 

 دانشهوش ضمنی  یهاهینظر یریگشکلزیادی در در کالس درس است. عالوه بر این معلمان نقش 

خواهند داشت  هاآنتالش و انگیزه  یریگشکلدر  یاکنندهنییتعو نقش  کنندیمآموزان ایفا 

(Dupeyrat & Marine, 2005.)  کودکان نظیر  یهایژگیو، بازخوردهای که بر دهدیمتحقیقات نشان

ذاتی هستند و بازخوردهای که بر فرایندها، نظیر  یهاهینظرهوش تمرکز داشته باشند، رشد دهنده 

بازخورد معلم  افزایشی در دانش آموزان هستند. یهاهینظرداشته باشند، رشد دهنده  تأکیدتالش 

هدف  یریگجهترفتار فراگیران ازجمله: یادگیری، تفکر، انگیزش، تالش و  یریگشکلعامل مهمی در 

تسلط  هاآنهدف  دانندیم ریپذانعطاففکر رشدی که هوش را معلمان با طرز ت (.Aldred, 2011) است

سطح باالی شناختی  یهاهدفو  زیانگچالشدر جستجوی تکالیف  هاآنو تبحر یادگیرندگان است، 

و  هنددیمتفکر و خالقیت را افزایش  یهامهارتبرای یادگیرندگان هستند و معتقدند این تکالیف، 

ر هوش ذاتی بیشتر نتیجه محو یهاهینظرخواهند شد. معلمان با  باعث موفقیت و شایستگی بیشتر

باعث کاهش تالش و انگیزه  جهیدرنتهستند و به مقایسه فراگیران با یکدیگر خواهند پرداخت و 

  (. Mickovska,2009)تحصیلی  و افزایش رقابت منفی در بین دانش آموزان خواهند شد 

. شیوه نگرش فرد به کندیمزندگی و پیشرفت فرد ایفا احساس کارآمدی نقش مهمی در نحوه      

از اهمیت زیادی  هایابیخودارز. بنابراین کندیمیا کام یابی ها او ایفا  هاشکستخود نقش مهمی در 

 : ارزیابی وظایفباشندیم باورهای کارآمدی معلم، مبتنی بر دو قضاوت مرتبط به همبرخوردار است. 

 (.Capa,2009) ارتباط با آن وظایف شخصی معلم در یهایتوانمندزیابی برای تدریس و ار ازیموردن



0   ر سبک تدریستاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه هوش موفق ب 

 

در امر آموزش و میزان  هاآناحساس کارآمدی معلمان، موفقیت  یریگشکلدر  مؤثریکی از عوامل 

 تحت تواندیممتنوع آموزشی که  یهاوهیشرضایت دانش آموزان است. برخی معلمان با بکار بردن 

یادگیرندگان نیز باشد، باعث افزایش انگیزه و رضایتمندی  یهاییتوانار ارتباط با ها ددیدگاه آن تأثیر

که همین مسئله باعث افزایش احساس کارآمدی معلمان نیز خواهد  شوندیم هاخانوادهدانش آموزان و 

است و  لمانمهمی برای سازگاری و سالمت معکننده  ینیبشیپخودکارآمدی  (.Collie,2009) شد

آموزان نیز  برای دانش خودکارآمدی معلم. احساس دهدیمرا کاهش  شغلی فرسودگی احتمال

افزایش انگیزش، پیشرفت تحصیلی، عزت نفس، خودراهبری، خودکارآمدی  درمثبتی دارد و  پیامدهای

  (.Meristo & Eisenschmidt,2014) است مؤثر آموزان نسبت به مدرسه نگرش مثبت دانش و

است و  ییآزماهوشجامع و کارآمد در حوزه هوش و  یهاهینظریکی از  1قنظریه هوش موف     

کامل  ماهیت واقعی هوش را درک کند. این نظریه از سه بخش  طوربهتا  سازدیممخاطب را قادر 

شود. در بخش اول، هوش چیزی است که در درون فرد نیز نامیده می یبخشسهو نظریه  شدهلیتشک

ر دارد. د تأثیر رهوشمندانهیغرفتارهای هوشمندانه یا  یریگشکلهای درونی در جریان دارد. توانایی

باید انجام دهیم، چگونه  ییکارهاچه کهنیااین بخش سه فرایند ذهنی مجزا وجود دارد که در مورد 

عملی انجام دهیم حائز اهمیت  طوربهنحوه انجام دادن آن کارها را یاد بگیریم و چگونه آن کارها را 

 هوشی نقش یهاییتواناکه تجربه در کنار  شودیمست. در بخش دوم این نظریه این موضوع مطرح ا

. در سومین بخش شودیممهمی دارد. در این بخش بینش و خودکارسازی پردازش اطالعات بررسی 

یط حو بر سه فرایند انطباق با محیط، تغییر م ردیگیمقرار  یموردبررسارتباط هوش با دنیایی بیرونی 

ندانه رفتار هوشم یریگشکلنقش محیط در تعیین و  بربخش. در این شودیم تأکیدو انتخاب محیط 

هوش در بین افراد   یهایژگیواز  کیکدامکه  کندیماین نظریه این موضوع را بررسی  .شودیم تأکید

د به وش تنها نبایبرای تعیین بهره ه شودیم تأکیدنسبی است و  هایژگیومطلق و کدام  هافرهنگو 

هوش باید به شکل جدید و اصولی استفاده شود. در  یهاآزمونسنتی هوش متکی بود و  یهاآزمون

این نظریه اعتقاد بر این است که این فرضیه که افراد باهوش سریع هستند در مورد همه افراد و تمام 

 ین سرعت مهم است. افرادخود سرعت مهم نیست، بلکه تعی درواقعذهنی صحیح نیست و  یهاتیفعال

مختلف با چه سرعت فکر کنند و با چه سرعت رفتاری را نشان دهند  ییهاتیموقعباید بدانند که در 

 & Sternberg, Kaufmanو تخصیص منابع از سریع بودن اهمیت بیشتری دارد )

Grigorenko, 2011 .)نظام  باعث توانمندسازی افراد در یک تیو ترب در تعلیم یگذارهیسرما

. بسیاری  (Pourahmad , SHekhifini, Nalipour, &  Izadi, 2018)شد اجتماعی خواهد 

از هوش متوسط و باالتر از متوسط در مدارس پیشرفت مورد انتظار  یمندبهره باوجوداز دانش آموزان 

نبودن  . در صورتشوندیمنسبت به تحصیل  یزگیانگیبو  یدرپیپ یهاشکسترا ندارند و حتی دچار 

د. و نگرش معلمان باش هایابیارزناشی از شیوه تدریس،  تواندیممشکل در محیط خانواده این مسئله 
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 ,Sternbergداد )نگرش و روش تدریس معلمان را ارتقاء  توانیمبا توجه به نظریه هوش موفق 

Grigorenko, & Zhang, 2008 .) منجر به  آموزشی که عنوانبهرا  تیفیباکممکن است که تدریس

 یهاارزشو  هامهارتتعریف کنیم که به معنای کسب کامل و پایدار دانش،  ،یادگیری مؤثر شود

مدارس با پایبندی  در اکثر khalegkhah, Najafi & Zahed Babolan, 2018).) مدرس است

نش اسنتی ارزیابی منجر به عدم شکوفایی استعدادهای بالقوه و خالقیت در بسیاری از د یهابهروش

 یالزم برا یهاییتوانااز مجموعه  استفاده، هوش موفق یشنهادیپ هیبا توجه به نظر. شوندیمآموزان 

به ا و افراد موفق ب شودیمفرد تعریف  یو فرهنگ یدر بستر اجتماع ،یزندگ در تیبه موفق یابیدست

 ییف خود را شناسانقاط ضع نیز زمانهم، هاآناز  شتریشناختن نقاط قوت خود و استفاده ب تیرسم

ر دو ایجاد تعادل  دنجبران کن ای اصالحرا  به دنبال راهکارهای هستند که نقاط ضعف خودو  کنندیم

 قیطر زا یدر زندگ تیموفقاست.  مؤثری در موفقیت فرد خالق و عمل ،یلیتحل یهاییتوانااستفاده از 

. دیآیم به دست هاآنو انتخاب  هاطیمحموجود، شکل دادن به آن  یهاطیمحبا  یسازگار و تعادل

هوش و  یهاآزمونهوش عملی قوی هستند، ممکن است در  یهنیدرزمبرخی از دانش آموزان که 

  (.Sternberg, Jarvin & Grigorenko, 2011)پیشرفت تحصیلی ضعیف عمل کنند 

آموزش بر  .کندیمدر آموزش بر اساس نظریه هوش موفق، معلم تعدادی از اهداف اساسی را دنبال 

. عالوه بر این، رشد هاستآناساس الگوهای فردی و نقاط قوت دانش آموزان و جبران نقاط ضعف 

ریه این نظ بر اساس. ردیگیمقرار  موردتوجهمتنوع ارزیابی  یهانهیگزدر دانش آموزان و  یریپذانعطاف

 ی ولیلتح برد دانش و تفکرکارو  دنک جادیا لیوتحلهیتجزقدرت دانش آموزان تدریس معلمان باید در 

هوش موفق برای ایجاد یک توازن  اساس برتدریس (. Martin & Elliot 2016 ) را ارتقاء بخشدخالقانه 

ه هدف کتدریس سنتی )با تمرکز بر ذخیره اطالعات(،  : سبکرودیمبین چهار سبک تدریس به کار 

سبک تدریس که . آموزان است شدان حافظه یهامهارتو ایجاد دانش با تمرکز بر  یدهشکل آن

بک و س دهدیمپرورش خالقانه را  یهاتیفعال، سبک تدریس که دهدیمارتقاء تحلیلی را  یهاییتوانا

 آن فهد ،هوش موفق اندازچشمبنابراین تدریس از . کندیمعملی را تشویق  یهاتیفعالتدریسی که 

لی و تحلی یهاییتواناق و عملی همراه با خال یهاییتواناکنترل درآوردن  تحت گسترش دانش فرد با

همچنین پرورش  واست هوشی  یهاتیفیکبرای تحت کنترل درآوردن  هاآن و اجازه دادن به حافظه

 تحلیلی، خالق و عملی یهاتیفعال لهیوسبه موردمطالعهو مواد  چندگانه جذب اطالعات یهاروش

، نقش معلم تنها فراهم آوردن اطالعات اندازچشماز این  (.(Erabshybani & Akhundi, 2018است 

 و تحریک در جهتبلکه  ،سپس تولید در فرایند ارزیابی نیست جذب و منظوربهآموزان  برای دانش

 مطابق .کندیمعملی کار  طوربهو اطالعات تولید و سنجش عقاید  باهدفآموزان  دانش ایجاد تالش در

بک که س ییهاآننسبت به  کنندیم دریس فوق را تجربهت یهاسبککه  یآموزاندانش ،با تحقیقات

 & Palos) آورندیم دست بهعملی را بهتر  تحلیلی، خالق و یهاییتوانا شودیمسنتی برایشان اعمال 

Maricutoiu, 2013.)  
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این است که یک ارتباط مثبت و معنادار بین احساس  دهندهنشان Feldstein (2017)تحقیقات      

ی معلمان و نظریه هوش افزایشی وجود دارد. معلمانی که معتقد به این هستند که خودکارآمد

است در تدریس از احساس خود کارآمدی بیشتری  کنترلقابلشناختی یادگیرندگان  یهاییتوانا

 یهاییتواناکه دیدگاه معلمان در ارتباط با  دهدیمنشان  Poliquin (2010)تحقیقات برخوردار هستند. 

انتظارات آموزشی معلم، تصمیمات و  درواقعدارد.  تأثیر هاآندانش آموزان بر سبک تدریس  شناختی

هوش ضمنی است.  یهاهینظر تأثیراز عملکرد دانش آموزان، تحت  هاآنراهکارهای آموزشی و ارزیابی 

  Burnette, Boyle VanEpps, Pollack, & Finkel (2012) و Ringle (2014) نتایج تحقیقات

معلمان نقش مهمی در تعیین اهداف آموزشی، شیوه هوش ضمنی  یهاهینظراین است که  دهندهاننش

 دهندهشکلتدریس، احساس کارآمدی  و ایجاد انگیزه تحصیلی خواهد داشت و یکی از عوامل مهم 

  .باشدیمدانش آموزان نیز هوش ضمنی  یهاهینظر

نظریه  که دهدیمنشان  Sternberg (2005)و  ,Sternberg& Grigorenko   (2002)نتایج تحقیقات

نحوه دستیابی به اهداف آموزشی با  یٔ  درزمینهسنتی هوش است و  یهاهینظرهوش موفق فراتر از 

 . این نظریهکندیمآن تحقیق  یریگاندازهاجتماعی، ماهیت هوش و نحوه -فرهنگی یزمینهتوجه به 

مزیت آن  ترینمهم دهدیمقرار  دنظریتجدمورد  هوش و تیزهوشی را یٔ  درزمینهباورهای متداول 

فعلی  یهاآزموناز  کدامچیهدرک ماهیت واقعی هوش است. در این نظریه اعتقاد بر این است که 

، بررسی کند. آگاهی مربیان از دهندیمهمه مهارت و توانایی ذهنی که هوش را تشکیل  تواندینم

هوش و افزایش احساس  یهنیمز رد هاآنای سنتی اجزاء این نظریه نقش مهمی در تغییر باوره

 هاییتوانانگرش نسبت  ردهندهییتغ تواندیم جهیدرنتدر امر آموزش خواهد داشت و  هاآنکارآمدی 

و   & Grigorenko (2003) Sternbergآموزشی باشد. نتایج تحقیقات  یهاوهیششناختی و 

Palos,Maricutoiu (2013)  منجر به  تواندمینظریه هوش موفق به معلمان که آموزش  دهدیمنشان

تدریس تحلیلی، خالقانه و عملی شود و منجر به درگیر کردن یادگیرندگان  یهاسبکبا  هاآنآشنایی 

حل مسئله و تغییر دیدگاه دانش آموزان نسبت به  یهامهارتدر فرایند یادگیری، افزایش خالقیت و 

آموزشی معلمان نیز منجر به افزایش احساس  یهاوهیش شناختی خود گردد و بهبود یهاییتوانا

که  دهدیمنشان  Kaufman & Singer  (2004). تحقیقاتشودیم هاآندر  نفسعزتکارآمدی و 

تدریس برای پرورش خالقیت و بهبود  ییهاروشدر جهت بهبود  تواندمیآموزش نظریه هوش موفق 

دیدگاه سنتی معلمان در  ردهندهییتغید واقع شود و تحلیلی و عملی در دانش آموزان مف یهامهارت

 را در معلمان افزایش دهد. نفسعزتشناختی باشد و احساس کارآمدی و  یهاییتواناو  باهوشارتباط 

 یهاسبککه  یآموزاندانش Sternberg, Grigorenko, & Zhang (2008) تحقیقاتنتایج مطابق با 

 که سبک سنتی برای یآموزاندانشنسبت به  کنندیم ربهرا تج بر اساس نظریه هوش موفقتدریس 

و شرکت دانش آموزان  کنندیمکسب را بهتر  یعمل وتحلیلی، خالق  یهاییتوانا شودیماعمال  هاآن

 دهندهنشانخواهد شد. نتایج این تحقیق  هاآندر فرایند یادگیری باعث افزایش انگیزه تحصیلی در 
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بنابراین با توجه به اهمیت نوع دیدگاه  تدریس معلمان است. یهاسبکآموزش نظریه موفق در  تأثیر

شناختی دانش آموزان و رابطه آن با راهکارهای آموزشی و با توجه به  یهاییتوانامعلمان نسبت به 

آن در فرایند تدریس و آموزش، هدف از این تحقیق،  تأثیراهمیت افزایش احساس کارآمدی معلمان و 

امه آموزشی مبتنی بر نظریه هوش موفق، بر سبک تدریس، افزایش احساس کارآمدی برن تأثیربررسی 

ه بهوش ضمنی در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه مقطع ابتدایی است. در این تحقیق  یهاهینظرو 

هستیم که آیا آموزش نظریه هوش موفق به معلمان، در تغییر باورهای ذاتی  سؤالبررسی این  دنبال

 است؟ مؤثر هاآنتدریس و افزایش احساس کارآمدی هوش، سبک 

 

 پژوهش  یشناسروش

 -آزمونشیپ طرح از آن در که است آزمایشیشبه  روش پژوهش، یک این در مورداستفاده روش

متشکل از معلمان مدارس دخترانه و  موردمطالعهجامعه  است. شدهاستفادهبا گروه کنترل  آزمونپس

 یریگنمونهبودند. با استفاده از روش 1396-90ی شهر یزد در سال تحصیلی پسرانه دولتی مقطع ابتدای

نفر از معلمان مدارس پسرانه و در  06نفر از معلمان مدراس دخترانه و  06، یامرحلهسه  یخوشه

نفر معلم در مقطع ابتدایی انتخاب گردیدند و پس از ارائه توضیحات در راستای هدف  126مجموع 

ر د "بررسی ماهیت هوش"پرسشنامه  در معلمان بررسی شد وهوش ضمنی  یهاهیرنظابتدا تحقیق، 

از معلمان که تمایل به همکاری داشتند، پرسشنامه  هرکدامقرار گرفت. الزم به ذکر است  هاآناختیار 

 06(، 2)جدول  دهدیمکه نتایج نشان  گونههمان هادادهپس از بررسی قرار داده شد.  هاآندر اختیار 

 یهاهینظرمرتبط با  سؤاالتاز معلمان مدارس پسرانه در ر نف 00فر از معلمان مدارس دخترانه و ن

برای دریافت آموزش انتخاب شدند.  هانمونه، بنابراین این اندکردههوش ذاتی نمرات باالتری را کسب 

 26گروه آزمایش و  نفر در 26نفر از مربیان مدارس دخترانه با نظریه هوش ذاتی،  06از  بیترتنیابه

نفر در گروه آزمایش  22نفر از مربیان مدارس پسرانه با نظریه هوش ذاتی،  00نفر در گروه کنترل و از 

نفر در گروه کنترل قرار گرفتند، جایگزینی افراد در گروه آزمایش و کنترل به گونه تصادفی  22و 

پرسشنامه سبک تدریس بر اساس  "،  ساده بود. از معلمان در گروه آزمایش و کنترل خواسته شد که

را تکمیل نمایند. پس از ارزیابی اولیه،  "مقیاس احساس کارآمدی معلمان"و  "نظریه هوش موفق

برنامه آموزشی مرتبط با نظریه هوش موفق در گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل آموزشی دریافت 

 ، سبکهوش ضمنی یهاهینظر، مورداستفادهای با استفاده ابزاره مجددا  نکردند. پس از اتمام آموزش 

قرار گرفت و همچنین یک ماه پس از اتمام  یموردبررستدریس و احساس کارآمدی در هر دو گروه 

ت. قرار گرف هایآزمودندر اختیار  هاپرسشنامه مجددا آموزش،  تأثیرپیگیری  منظوربهجلسات آموزشی 

از  هاداده یآورجمعو استنباطی بررسی شد. برای در دو بخش توصیفی  شدهیآورجمع یهاداده

 ابزارهای زیر استفاده شد:
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 1(NIIپرسشنامه بررسی ماهیت هوش )
تدوین  1973بر اساس دیدگاه دوئیک و بمپچات  Lynott and Rutgers(1994)این پرسشنامه توسط 

و  شودیمهوش استفاده و افزایشی بودن  شده است که برای بررسی دیدگاه معلمان در ارتباط با ذاتی

هوش افزایشی را  یهاهینظر سؤال 11هوش ذاتی و  یهاهینظر سؤال 11که  باشدیم سؤال 22شامل 

و در  1موافق باشد گزینه  سؤاالتاز  هرکدامفرد با  کهیدرصورت. در این پرسشنامه کندیمبررسی 

 شدهگزارش 71/6امه . همسانی درونی پرسشنکندیمرا انتخاب  6صورت عدم موافقت گزینه 

. در پژوهش حاضر پرسشنامه مذکور توسط محققین ترجمه و روایی  (Lynott & Rutgers,1994)است

 .رفتگ قرار دیتائارزیابی و چند تن از متخصصان مورد  یلهیوسبهروایی آن و پایایی آن محاسبه شد. 

و همسانی درونی آن  با استفاده   r=73/6  (باز آزمون –)آزمون پایایی پرسشنامه با استفاده از روش 

 آمد. به دست 70/6ریچاردسون  -از روش کودر

 

 2(Q-TSIپرسشنامه سبک تدریس بر اساس نظریه هوش موفق استرنبرگ )

 اساس بربرای سنجش سبک تدریس معلم  Palos & Marcioto (2013)این پرسشنامه توسط 

وع ن ین پرسشنامه با استفاده از تعریف چهاراطراحی و اعتباریابی شده است.  موفق استرنبرگ هوش

متخصص  10سؤاالت توسط . سبک تدریس مربوط به تئوری هوش موفق استرنبرگ طراحی شد

بررسی شد. هر متخصص باید سؤاالت را  ،موفق استرنبرگ آشنا بودند روانشناسی که به نظریه هوش

آیا محتوای سؤال به مقیاس  کهنیاو  هر سؤال واضح و آشکار است کهنیا، کردیماز دو نظر بررسی 

مقیاس لیکرت از کامال   صورتبهکه  سؤال تأیید شد 26موردنظر مربوط هست یانه. در شکل نهایی 

 گذارینمره 0تا  6ترتیب از  به هاپاسخ گذارینمرهبرای است.  شدهمیتنظمخالف تا کامال  موافق 

. دهدمیای هر خرده مقیاس نمره کل آن را تشکیل گانه برپنج هایگزاره هاینمره و جمع شودمی

 76/6، 89/6 ترتیب تحلیلی و عملی به تدریس خالق، مولد، یهاسبکآلفای کرونباخ برای هر یک از 

 1390است. در ایران این پرسشنامه توسط اعراب شیبانی و آخوندی،  آمدهدستبه 70/6، 87/6، 

ربیتی و ت یی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصین علوموااست که ر شدهبررسیروایی و پایایی آن 

نفر  7علوم شناختی  یهزمین درروانشناس متخصص نفر  16از  کهطوریبهتأیید شد.  روانشناسی

 تدریس هایسبکتقریبا  موافق با محتوای پرسشنامه جهت سنجش  (%26نفر ) 2و  (کامال  موافق 76%)

تدریس با نمره کل نشان داد که هر یک از  هایسبکشنامه پرس هایگزارههمبستگی  بررسی . بودند

رتلت و با با استفاده از روش آلفای کرونباخ، کرویت هاداده با نمره کل دارند مناسبیهمبستگی  ها آن

ضریب پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل . وتحلیل شد چرخش واریماکس تجزیه

است و سطح  6/6باالتر از  KMOمقادیر بدست آمده برای   .بدست آمده است 866/6مقیاس 

                                                             
1. Nature Intelligence Items 

2. Teaching for Successful Intelligence Questionnaire (TSI-Q) 
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 ی پژوهش توان عامل شدن را داشتندهادادهبود، بنابراین  66/6معناداری کرویت بارتلت نیز کمتر از 

Erabshybani & Akhundi, 2018).)   هایسبکآلفای کرونباخ برای هر یک از در پژوهش حاضر 

 .دست آمد به 78/6، 76/6، 71/6،  78/6 ترتیب لی بهتحلیلی و عم تدریس خالق، مولد،

 1(TSES) احساس کارآمدی معلمانپرسشنامه 

طراحی شده است و خودکارآمدی   Tschannen-Moran & Woolfolk (2001)توسط  این مقیاس

آموز در یادگیری  کالس و درگیرکردن دانش مقیاس راهبردهای آموزشی، مدیریت معلم را در سه خرده

 «خیلی زیاد»از  پنج درجه ی در طیف لیکرت هاپاسخ گویه است که 23شامل  جد. این مقیاسسن می

در  توسط حسین چاری و همکاران اند. پس از برگردان مقیاس به فارسی ، قرار گرفته«خیلی کم»تا 

روایی آن به وسیله ی چند تن از متخصصان مورد قضاوت قرارگرفت و روایی صوری آن  1379سال 

و  %76پرسشنامه توسط حسین چاری وهمکاران  همچنین پایایی این .ح مناسبی گزارش شددر سط

 درونی این پرسشنامه گر همسانی است که نشان شدهمحاسبه %90موران و وولفولک -توسط اسچانن

در پژوهش حاضر به منظور بررسی همسانی درونی از آلفای  (Saki, Nematti & Rezaei, 2014). است

 مؤلفه دوم )مدیریت کالس( ،88/6راهبردهای آموزشی( ) مؤلفه اولکه برای  ستفاده شدکرونباخ ا

 بود.  76/6 آموز( )درگیرکردن دانش سوممؤلفه و  73/6

 برنامه مداخله
جلسه یک ساعت و نیمی در گروه آزمایش، به آموزش  20ماه در  3در ارتباط با برنامه مداخله، به مدت 

شد و جزوه آموزشی که توسط محققین در این زمینه تهیه شده بود در نظریه هوش موفق پرداخته 

اختیار معلمان قرار گرفت. در جلسات آموزشی تالش شد تا اجزاء هوش موفق  و برنامه آموزشی مبتنی 

بر آن به طور کامل در قالب ارائه پاورپوینت توضیح داده شود. باید به این نکته اشاره کرد که در ارتباط 

ی آموزشی، متن برنامه ی مبتنی بر نظریه هوش موفق برای کاربرد در کالس که توسط با محتو

به منظور بررسی روایی محتوی تنظیم شده بود، ترجمه شد و سپس  2663استرنبرگ و گری گورنیکو 

به این ترتیب محتوی جلسات آموزشی به  تعدادی  از متخصصین استفاده شد.  2الوشه آن از روش

پس یک پرسشنامه  تهیه گردید و از متخصصین خواسته شد تا در قالب سواالت نظرات ارائه شد و س

   محتوا روایی نسبت شاخصخود را در ارتباط با محتوی و تعداد جلسات آموزشی ارائه کنند، 

(CVR)نسبت محاسبه شد که   1>99/6برابر باCVR   مقدار روایی  99/6بدست آمده بزرگتر از(

برای    (Hajizadeh and Asghari, 2015).که بر روایی محتوی برنامه داللت داشتپذیرفته شده( بود 

 درصد توافق 166کاپا برابر با ، میزان توافق کاپا استفاده شد از ضریب میزان قابلیت اعتمادسنجش 

                                                             
1. Teacher Self-Efficacy Scale (TSES) 
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محتوی هر کدام از جلسات  1. در جدول که حاکی از قابلیت اعتماد باال استبود  گذاران ین نمرهب

 شی به گونه مختصر ارائه شده است.آموز

 

: محتوی جلسات آموزشی1جدول   

 

 پژوهش  یهاافتهی

 زن کنندگانشرکتمیانگین سنی ، قرار گرفتند یموردبررسنفر نمونه  126در این پژوهش 

نتایج نشان داد که بود.  82/09±39/6مرد  کنندگانشرکتو میانگین سنی  80/6±16/07

نفر معتقد به  10( 28تی و )%هوش ذا یهاهینظرنفر از مربیان مدارس پسرانه معتقد به  00(80%)

نفر از مربیان مدارس دخترانه معتقد به  06( 08/00هوش افزایشی بودند. همچنین  )%  یهاهینظر

 هوش افزایشی بودند. یهاهینظرنفر معتقد به  26(  30/33هوش ذاتی و ) %  یهاهینظر

 محتوی آموزشی جلسات

 آشنایی و ارزیابی اولیه از معلمان اول

ضمنی هوش، نظریه هوش موفق و یهاهینظرتوضیح در مورد  دوم تا ششم ،اهداف و ابعاد این نظریه و برنامه آموزشی مبتنی هامؤلفه 
 بر آن

، قضاوت، نقد، لیوتحلهیتجزبه  آموزدانشضیح در مورد آموزش تحلیلی )ارائه راهکارهای آموزشی در جهت تشویق تو هفتم تا نهم

 مقایسه و ارزیابی(

توضیح در مورد آموزش خالقانه )ارائه راهکارهای آموزشی در جهت تشویق تفکر خالقانه، ایجاد انگیزه برای کشف و  دهم تا دوازدهم
(یریخطرپذجدید و  یهاحلراهو ارائه  اختراع  

اندفراگرفته هاآن آنچه)تشویق دانش آموزان به کاربرد و اعمال  انهیگراعملتوضیح در مورد آموزش  سیزدهم تا پانزدهم و  شناسایی و حل  

 مشکالت(

 شانزدهم و هفدهم
 

برای  دانش آموزان با ارائه بحث در مورد متفاوت بودن اهداف افراد مختلف با یکدیگر و توضیح در مورد فرد موفق 
متعدد یهامثال  

حل  یبرا هاآنکمک به و  کنند یگذارهیسرما هاآنخود را شناسایی کرده و برای به دانش آموزان تا نقاط قوت کمک  هیجدهم و نوزدهم

.هاآنجبران  ای هاضعف  

تغییر محیط و انتخاب محیط تعادل ایجاد کنند و آشنایی با این دانش آموزان باید یاد بگیرند تا بین انطباق با محیط،  بیستم و بیست یکم

 مفاهیم
 رانِیسختگو  ریناپذانعطافو محیط آموزشی نباید  دارند یریپذانعطافبه  ازیمانند معلمان، ن دانش آموزان کهنیاتوضیح  بیست دوم و بیست سوم

و اشتباهات هاشکستیش تحمل برای پذیرش باشد و باید به دانش آموزان اجازه داد که اشتباه کنند و افزا  

باشد و از ارزیابی در جهت حل مشکالت دانش  یخالق و عمل ،یلیتفکر تحلحاصل تعادل بین  دیبا یابیآموزش و ارز بیست چهارم و پنجم

 آموزان نیز استفاده شود
به خاطر شرکت در جلسات هاآنمجدد معلمان و تشکر و قدردانی از  یابیارز، سؤاالتپاسخگویی به  بیست ششم  



 8931 11، زمستان چهارمسال هفتم، شمارة        فصلنامه تدریس پژوهی                                                            

 

یس ، سبک تدرهوش ضمنی  یهاهینظربرنامه آموزشی بر  تأثیرپژوهش و بررسی  سؤالرای بررسی ب 

ابتدا  و احساس کارآمدی معلمان از آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.

 هاانسیوار همگنی ، بررسیهافرضشیپقرار گرفت. یکی از این  یموردبررساین آزمون  یهامفروضه

 شدهارائه 2که نتایج حاصل از آن در جدول  استفاده شد 1. برای آزمون این فرضیه از آزمون لوینبود

 است.

 

نظریه هوش افزایشی، سبک تدریس و احساس کارآمدی نتایج آزمون لوین در ارتباط با: 2جدول   

 

 

از موارد معنادار  کدامچیهبرای آزمون لوین در   آمدهدستبه fمقدار ،  2با توجه به نتایج جدول 

برقرار است.  هاانسیواراست که فرض برابری  حاکی از آن  هاافتهی . بنابراین>p] 66/6 [نبودند

 یهاسیماتر همسانی رسیفرض بر چند متغیری یکی دیگر از شرایط استفاده از تحلیل کوواریانس

 3استفاده شد که نتایج در جدول  2که برای این منظور از آزمون باکس است کوواریانس-واریانس

 است.  شدهارائه

 

 

 

 

                                                             
1. Leven's Test for Equality of Variances 

2. Box's Test of Equality of Covariance Matrices  

1درجه آزادی  F متغیرها 2درجه آزادی    سطح معناداری 

39/2 نظریه هوش افزایشی  1 67 01/6  

63/0 سبک تدریس تحلیلی   1 67 00/6  

س خالقسبک تدری  76/2  1 67 32/6  

72/6 سبک تدریس عملی  1 67 61/6  

82/0 سبک تدریس مولد  1 67 71/6  

79/6 احساس کارآمدی  1 67 89/6  
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 برای بررسی ماتریس کوواریانس باکس  Mنتایج آزمون  :3جدول

 

ریانس کووا-واریانس  یهاسیماتر برابری فرضشیپ، دهدیمنشان  باکس M نتایجکه  گونههمان

 نیهمگبررسی  مفروضه مهم دیگر تحلیل کوواریانس چند متغیری، .>p] 66/6 [ برقرار است

 است. شدهارائه 0در جدول  آزمونپسکه نتایج حاصل از آن در مرحله  رگرسیون است شیب

 

 چندمتغیری یهاانسیکووار تحلیل برای رگرسیون شیب همگنی بررسی: 4جدول

 

 فرض جهیدرنتتفاوت شیب رگرسیون معنادار نیست و  دهدیمنشان  0که نتایج جدول  طورهمان

 [رسیون برای اجرای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری رعایت شده استهمگنی شیب رگ

66/6[p< شرایط استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری  آمدهدستبه. بنابراین با توجه به نتایج

  برقرار است.

میانگین و انحراف استاندارد نمرات معلمان در متغیرهای نظریه هوش افزایشی،  6در جدول 

، آزمونشیپتدریس تحلیلی، خالقانه، عملی، مولد و احساس کارآمدی در مراحل  یهاسبک

 شدهارائهآزمایش و کنترل  دو گروهو پیگیری در معلمان مدارس دخترانه و پسران در  آزمونپس

 است. 

 

 

باکس  M متغیر 1درجه آزادی fآزمون    سطح معناداری 

78/10 نظریه هوش افزایشی  66/1  8 681/6  

62/98 سبک تدریس  02/2  3 32/6  

18/89 احساس کارآمدی  60/1  8 66/6  

آزادیدرجه  مجموع مجذورات متغیر  سطح معناداری fآزمون  میانگین مجذورات 

68/21 نظریه هوش افزایشی  1 68/21  99/1  16/6  

13/28 سبک تدریس  1 13/28  76/2  08/6  

68/16 احساس کارآمدی  1 68/16  20/1  06/6  
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 در گروه آزمایش و کنترل آزمونپسو  آزمونشیپ هاینمرهی توصیفی هاداده: 5جدول

 ظریه هوش افزایشی ، سبک تدریس و احساس کارآمدیدر متغیرهای ن

 پیگیری آزمونپس آزمونشیپ جنسیت هاگروه متغیرها

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

 انحراف استاندارد میانگین

 

نظریه 

هوش 

 افزایشی

 11/2 76/22 71/2 92/22 1/2 81/17 زن آزمایش

 00/1 76/27 02/1 66/27 67/2 62/21 مرد

 10/1 02/23 68/1 22/23 16/1 13/23 زن کنترل

 62/2 61/26 38/2 68/20 20/2 92/28 مرد

 

سبک 

تدریس  

 تحلیلی

 66/2 01/10 12/2 61/10 26/2 32/7 زن آزمایش

 08/2 61/10 62/2 60/10 19/3 08/9 مرد

 17/2 22/7 61/2 83/7 66/2 92/7 زن کنترل

 22/2 36/7 16/2 00/7 20/3 67/7 مرد

 

سبک 

تدریس  

 خالق

 10/2 90/26 38/2 07/26 18/3 72/9 زن آزمایش

 27/2 18/19 00/2 67/19 80/2 02/8 مرد

 03/2 93/7 93/2 11/7 88/3 12/7 زن کنترل

 17/2 79/8 20/2 22/8 07/2 18/8 مرد

 

سبک 

تدریس  

 عملی

 62/2 32/18 71/3 10/18 69/2 12/8 زن آزمایش

 09/3 12/17 01/3 38/17 61/3 88/7 مرد

 02/2 10/8 91/2 63/8 67/3 12/8 زن کنترل

 36/2 00/7 33/3 67/7 29/2 82/7 مرد
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سبک 

تدریس  

 مولد

 

 01/3 92/26 37/2 61/26 60/3 98/26 زن آزمایش

 66/3 02/17 31/3 82/17 33/3 99/17 مرد

 91/3 12/26 63/2 28/26 30/2 10/26 زن کنترل

 16/3 77/17 17/2 06/17 86/2 09/17 مرد

 

احساس 

 یکارآمد

 60/3 22/26 91/3 19/26 02/3 30/11 زن آزمایش

 60/3 13/17 31/0 66/17 62/3 92/12 مرد

 22/3 39/11 28/2 29/11 30/3 16/11 زن کنترل

 00/3 98/12 19/0 06/12 02/0 96/12 مرد

 
(، در گروه آزمایش، میانگین نمرات معلمان زن و مرد در 6)جدول دهدیمنشان  که نتایج گونههمان

سبک عملی و در احساس کارآمدی در مرحله  هوش افزایشی ، سبک تحلیلی، سبک خالق، یهاهینظر

ر است و این تفاوت د افتهیشیافزاآزمون متفاوت است و میانگین نمرات  شیپبهنسبت  آزمونپس

ه اشاره . باید به این نکتباشدیمبرنامه آموزشی  تأثیر دهندهنشانپابرجاست که  مرحله پیگیری نیز

آزمون در هر دو گروه  شیپبهنسبت  آزمونپسکرد که میانگین نمرات در سبک تدریس مولد در 

متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته از نتایج آزمون چند متغیری  تأثیراست. برای بررسی  افتهیرنییتغ

برنامه آموزش بر  تأثیر دهندهنشانهر سه آزمون  0در جدول  شدهارائهه شد. طبق نتایج استفاد

 .استهوش افزایشی، سبک تدریس و احساس کارآمدی  یهاهینظر

برنامه آموزشی تأثیر: نتایج آزمون چند متغیری برای بررسی 6جدول  

هاآزمون متغیر مستقل یداریمعن fآماره  مقدار   مجذور اتا 

 

امه برن

 آموزشی

799/6 اثر پیالیی  10/226  661/6  933/6  

026/6 المبدای ویلکز  10/226  661/6  933/6  

323/10 اثر هاتلینگ  10/226  661/6  933/6  
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 ، 2η= 933/6 [یرگذاریتأث، سطح معناداری و ضریب اتا 0در جدول  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

661/6p<  ،f= 10/226[ ،از متغیرهای  یکیدرحداقل  هاگروهد که تفاوت بین اشاره کر توانیم

 گروه نمرات میان تفاوت معناداری تعیین وپژوهش  فرضیه آزمون برایاست. بنابراین  داریمعنمرتبط 

، سبک تدریس و احساس هوش ضمنی  یهاهینظرتغییر در  یعنی وابسته متغیر در کنترل و آزمایش

 داریعنم تأثیراز متغیرهای وابسته  کیکدامبرنامه آموزشی بر  برای بررسی در این جهت که کارآمدی و

د که استفاده ش آزمونشیپداشته است از نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری با کنترل اثر 

 است. شدهارائهجداگانه برای مربیان زن و مرد  طوربه 8و  7نتایج آن در جدول 

 
سبک  آموزش  نظریه هوش موفق بر نظریه هوش افزایشی، تأثیرنی بر نتایج تحلیل کوواریانس مب : 7جدول

در معلمان  مدارس دخترانه  تدریس و احساس کارآمدی  

 
 

 

 

مجموع  منبع اثر متغیر وابسته

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

مجذور سهمی 

 اتا

61/120 گروه نظریه هوش افزایشی  1 16/120  96/0  60/6  81/6  

86/6 خطا  11 622/6     

66/29628 کل  36     

191/133 گروه سبک تدریس  1 191/133  16/9  663/6  873/6  

17/7 خطا  11 803/6     

66/36128 کل  36     

19/66 گروه احساس کارآمدی  1 19/66  06/17  661/6  08/6  

12/39 خطا  12 20/3     

66/00116 کل  36     
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سبک  آموزش نظریه هوش موفق بر نظریه هوش افزایشی، تأثیریل کوواریانس مبنی بر : نتایج تحل8جدول 

در معلمان  مدارس پسرانه  تدریس و احساس کارآمدی  

 

 [که در گروه آزمایش، برنامه آموزش مبتنی بر نظریه هوش موفق بر دهدمینشان  7دول نتایج ج

  60/6p<  ،82/6 =2 η  ،16/7، سبک تدریس=62/6p< ،061/6 =2 η ،96/3 Fنظریه هوش افزایشی

F= 661/6و احساس کارآمدیp< ،87/6 =2 η  ،97/9 F= [   بوده  مؤثردر معلمان مدارس پسرانه

درصد تغییر در نظریه هوش افزایشی،  06 شدهمحاسبهضریب اتا  اندازهبه.  با توجه >p]66/6 [است 

درصد تغییر در احساس کارآمدی در معلمان مدارس پسرانه  87درصد تغییر در سبک تدریس و  82

 آموزش نظریه هوش موفق است. تأثیرناشی از 

 

  گیرینتیجهبحث و 
هوش ضمنی ، سبک  هاینظریهظریه هوش موفق بر آموزش ن تأثیربررسی هدف از پژوهش حاضر 

نتایج پژوهش تدریس و احساس کارآمدی در مربیان مدارس دخترانه و پسرانه مقطع ابتدایی بود. 

مثبت داشته است و باعث تغییر باورهای هوش ذاتی و  تأثیرنشان داد که آموزش نظریه هوش موفق 

 هایسبکارآمدی و گرایش معلمان به استفاده از گرایش به نظریه هوش افزایشی و افزایش احساس ک

مجذور سهمی  سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع اثر متغیر وابسته

 اتا

26/162 گروه نظریه هوش افزایشی  1 26/162  96/3  62/6  061/6  

11/0 خطا  11 660/6     

66/21398 کل  36     

087/129 گروه سبک تدریس  1 087/129  16/7  60/6  820/6  

90/8 خطا  11 822/6     

66/31198 کل  36     

20/80 گروه احساس کارآمدی  1 20/80  97/9  661/6  872/6  

17/22 خطا  12 70/1     

66/32960 کل  36     
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 Poliquin  ،Ringle (2010) با نتایج تحقیقات هایافتهتدریس خالق، تحلیلی و عملی شده است. این 

(2014) ،Boyle, VanEpps, Pollack, and Finkel (2012) ،Feldstein (2017)  ،Sternberg and 

Grigorenko (2002) ،)Sternberg (2005)، Grigorenko (2003) Sternberg &(2013)( و 

Palos,Maricutoiu ،(2004) Kaufman & Singer  (2008)و Sternberg, Grigorenko, & Zhang 

   همخوان است.

 رمؤثدر معلمان باورهای هوش ذاتی نظریه هوش موفق در تغییر  این یافته که آموزش در تبیین    

مبتنی بر نظریه هوش موفق در ارتباط با  هایاستداللل و بوده است، ممکن است  ریشه در دالی

 باورهای هوششناختی دانش آموزان داشته باشد که منجر به افزایش گرایش معلمان به  هایتوانایی

 هوش این نیست که بدانیم  هایآزمونهدف از اجرای  شده است، برای مثال، در این نظریهافزایشی 

هوش نقاط ضعف و قوت آزمون  هایآزمونبا استفاده از  است هوشمفرد ککدام فرد باهوش و کدام 

ف ضع شناختی و استداللی  مختلف شناسایی و با اتخاذ راهکارهای مناسب، نقاط  هایحوزهدهنده در 

در این نظریه اعتقاد بر این است که محیط نقش مهمی  به راینعالوه  .شودمیآزمون دهنده تقویت 

در مطالعات اخیر نوروساینس،  (.Cabello and Berrocal,2015) شمندانه داردرفتار هو گیریشکلدر 

مطالعات،  این متمایز است. در هاهینظراست که از دیگر  شدهفراهمتوصیف جدیدی از یادگیری 

چون  دهدمیرخ  سادگیبهجدید با ساختار مغزی جدید است و این  هایدندریتیادگیری تشکیل 

نظریه هوش که  اجزاء  رسدمی به نظرو  (Hughes, 2012) ت عصبی را تغییر دهدجریانا تواندمیمغز 

عوامل فرهنگی، شخصیتی و  تأثیرتحت  باهوشباورها در ارتباط موفق همسو با این مطالعات است. 

جدید  هاینظریهآگاهی از و ( (Hong, Chiu, Dweck, Lin, & Wan, 1999تجربیات افراد هستند 

ی هایآزمونبر نتایج  تأکیدو  باهوشضروری است. وجود اعتقادات سنتی در ارتباط  هوش برای معلمان

 تواندمینادرست در معلمان خواهد شد که خود  هایقضاوتو  هاداوریپیش گیریشکلهوش منجر به 

عدم شکوفایی استعدادهای بالقوه دانش آموزان  درنتیجهذاتی و هوش ضمنی  هاینظریه کنندهتقویت

نظریه هوش موفق (. ,Watt & Richardson 2015)شود  هوشکمو  باهوشیص نادرست افراد و تشخ

 هایابلیتقبهبود بر نقش فراگیران در جهت  و کندمی تأکیدشناختی  هایتواناییاستفاده بهینه از بر 

که  ندکمی تأکیددر فرایند یادگیری بر تالش و کوشش افراد دارد و  تأکیدخود و کسب دانش جدید 

بر اساس مبانی نظری، عوامل شناختی باشد.  باورهای هوش افزایشی رشد دهنده  تواندمیاین مسئله 

افزایشی بر نقش  هاینظریههستند. در بر عملکرد تحصیلی  مؤثرعوامل  ترینمهماز  و انگیزشی

رد و در دا شناختی در ارتقاء عملکرد تحصیلی و نقش فعاالنه دانش آموزان اشاره-متغیرهای انگیزشی

 (.(Sternberg, Grigorenko, Zhang, 2008 شودمی تأکیدنظریه هوش موفق نیز بر این عوامل 

احساس کارآمدی معلمان  برافزایشدر تبیین این یافته پژوهش که آموزش نظریه هوش موفق     

دریس ت درموفقیت  خودکارآمدی معلم نیرومندترین متغیر در تعیین بوده است باید گفت که، مؤثر

 ،واندتیمبهتر  در تدریس داشته باشد، خود معلم احساس بهتری در مورد توانایی هراندازه اساسا . است

ا رجدید  یهاروش، شوندیمدرونی بیشتر برانگیخته  ازنظرعمل کند. معلمان با خودکارآمدی باال 
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 هابکسوش موفق با ارائه نظریه ه. کنندیمو زمان بیشتری را صرف آماده کردن کالس  کنندیم ادهیپ

 دشومیشناختی فراگیران، باعث  یریپذانعطافو راهکارهای متنوع تدریس و ارائه نظریات در مورد 

دانش آموزان مهم و حیاتی قلمداد کند و با  هایتواناییمعلم نقش خود را در شکوفایی استعدادها و 

معلمان  نفسعزتئله خودکارآمدی و متنوع آموزشی در امر تدریس آشنا شود و همین مس یهاروش

یکی از پیامدهای مثبت نظریه هوش موفق در معلمان، افزایش (. Palos, 2013) دهدمیرا افزایش 

تدریس مبتنی  هایسبکدر فرایند آموزش است. اجزایی نظریه هوش موفق و  هاآنپشتکار و تالش 

محور افزایش  آموزدانش یهاروشوزشی و متنوع آم یهاروشبر آن انگیزه معلمان را در استفاده از 

 ؤثرم. نظریه هوش موفق بر این اعتقاد است که نوع و سبک تدریس معلمان در ایجاد یادگیری دهدمی

 تفاوت در عملکردشناختی فراگیران باشد. در این نظریه  هایتواناییارتقاء دهنده  تواندمیاست و 

که به  شودمیی فراگیران در کسب دانش نسبت داده هوش هم به میزان دانش فرد و هم به توانای

نی جدید تدریس مبت هایسبکشیوه آموزش و تدریس نیز مرتبط است. بنابراین آشنایی با اصول و 

معلم در جهت تدریس از  گرددیمفرایندهای شناختی موجب  یریپذانعطافبر این نظریه و درک 

افزایش یابد. وقتی معلم به این باور دست یابد  هاآنت در انگیزه باالتری برخوردار شود و انتظار موفقی

 دتوانمینقاط ضعف دانش آموزان را اصالح کند این مسئله  تواندمیمتنوع آموزش  یهاوهیشکه با 

 .  (Sternberg, 2002)داشته باشد  هاآنقوی در احساس کارآمدی  تأثیر

ت بوده اس مؤثرق بر سبک تدریس معلمان در تبیین این یافته پژوهش که آموزش نظریه هوش موف

و شکوفا ساختن  فراگیران یشناختروان یهایژگیوشناخت  درگرو معلمکارایی  باید گفت که،

 آموزش نظریه هوش موفقبنابراین دانش آموزان با استفاده از شیوه مناسب تدریس است. استعدادهای 

تفاده از آن نقاط قوت و ضعف شیوه تدریس خود اس با تواندمیکه  کندمیمعلم فراهم  فرصتی را برای

 Haron, Wan آشنا شود هاآنتدریس تحلیلی، خالق و عملی و فواید  یهاروشو با  را بررسی کند

Marzuki, & Baba, 2010) .)استرنبرگ فرد برای اینکه در زندگی خود موفق باشد باید از قدرت  ازنظر

نقاط ضعف موجود در  زمانهم طوربهاستفاده را ببرد و  تحلیلی خود بهترین هوش عملی، ابتکاری و

 ساسا بر مثبتتقویت نقاط دریافت آموزش مناسب، کند که این کار مستلزم  را جبران هانهیزماین 

 ویژه و نقاط قوت رایاست که ب دریافت آموزش در محیطیسازگاری بهتر با نیازهای خاص محیط و 

یکی از راهکارهای افزایش  (.Sternberg, Grigorenko, Zhang, 2008) شودمیافراد ارزش قائل 

دریس تموفقیت در فراگیران انطباق بین سبک تدریس معلمان و سبک یادگیری دانش آموزان است و 

، سنتی ایجاد یک توازن بین چهار سبک تدریس در پی رسیدن به این هدف و هوش موفق اساس بر

در نظریه هوش موفق معلمان با (. (Lev and Koslowsky, 2009خالقانه، تحلیلی و عملی است 

 تدریس هایسبککه این  شوندیمسنتی است آشنا  یهاروشراهکارهای متنوع آموزشی که فراتر از 

کسب دانش، استفاده مناسب از وقت، افزایش  یهاراهو  هاتجربهافزایش خالقیت، توانایی یادگیری از 
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یوه منجر به بهبود ش تواندمیکه این مسئله  دهندیملیلی را رواج مشارکت دانش آموزان و توانایی تح

  (.Staiger & Rockoff, 2010)تدریس و افزایش یادگیری در فراگیران گردد 

 یهانظام یکی از باهوشمعلمان در ارتباط  ضمنی باورهایپس باید به این نکته اشاره کرد که    

در ارتباط با  هاآن زیربنای قضاوت و دهندیم جهت هاآن رفتارهای آموزشی به که هستند معنایی

و نقش مهمی در احساس  آموزشی خواهند بود ییهاوهیش درنتیجه دانش آموزان و هایتوانایی

 هاییواناتنگرش و دیدگاه دانش آموزان نسبت به  گیریشکلو همچنین در  کنندیمایفا  هاآنکارآمدی 

هستند، بنابراین نظریه هوش موفق با توجه به  مؤثره تحصیلی شناختی و افزایش و یا کاهش انگیز

 برای معلمان مفید و کاربردی باشد.  تواندمیتدریس مبتنی بر آن  هایسبکابعاد و 

ی از برنامه آموزشی ئپژوهش حاضر این بود که چون معلمان جز یهاتیمحدود ترینمهمیکی از    

پاسخ داده باشند،  سؤاالترنامه آموزشی با سوگیری به ممکن است بعد از ارائه ب شدندیممحسوب 

تدریس مبتنی بر نظریه هوش موفق در کالس درس از جانب  هایسبکعالوه بر این کاربرد و تعمیم 

جامع مدیریت یادگیری و آموزش  یهادورهدر  شودمیمعلمان نیاز به پیگیری بیشتری دارد. پیشنهاد 

مبانی و اصول برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه هوش موفق معلمان در مقاطع تحصیلی مختلف، 

 یهادورهتدریس معلمان بررسی شود. همچنین  هایسبکآن در  تأثیرقرار گیرد و  مورداستفاده

رگزار ، باندشده وپرورشآموزشجذب  یتازگبهآموزشی مبتنی بر این نظریه در ارتباط با معلمانی که 

آموزش هوش موفق در مقاطع دیگر تحصیلی در ارتباط با  تأثیرسی برر یهزمین درگردد. تحقیقاتی 

 ثیرتأ توانیماین تحقیق بررسی شود.  یرهایمتغدر ارتباط با   هاآموزشمعلمان انجام و نتیجه این 

 را در کارآمدی هاآن تأثیرآموزشی مقایسه و  یهابرنامهآموزش نظریه هوش موفق به معلمان را با سایر 

ش این آموز تأثیربررسی  رسدمی به نظرمعلمان  با یکدیگر مقایسه کرد. همچنین  و سبک تدریس

 نظریه به والدین نیز مفید و ضروری باشد
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