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چکیده
هدف :آموزش معلمان باهدف افزایش کیفیت تدریس و باال بردن سطح آموزش و فرایند یادگیری دانش آموزان حائز
اهمیت است .هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ب رنامه آموزشی مبتنی بر نظریه هوش موفق بر سبک تدریس ،افزایش
احساس کارآمدی و نظریههای هوش ضمنی در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه مقطع ابتدایی است.
روش :با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهی سه مرحلهای 06 ،نفر از معلمان مدراس دخترانه و  06نفر از
معلمان مدارس پسرانه در شهر یزد بهعنوان نمونه انتخاب گردیدند و پرسشنامه «بررسی ماهیت هوش»« ،پرسشنامه
سبک تدریس بر اساس هوش موفق استرنبرگ» و «مقیاس احساس کارآمدی معلمان» در اختیار نمونهها قرار گرفت.
پس از ارزیابی اولیه 06 ،نفر از مربیان مدارس دخترانه و  00نفر از مربیان مدارس پسرانه معتقد به نظریه ذاتی هوش
به گونه تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .بهاینترتیب برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه هوش موفق در
گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند .دادهها با استفاده از شاخصهای توصیفی و تحلیل
کوواریانس چند متغیری بررسی شد.
یافتهها :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برنامه آموزشی بر سبک تدریس با ضریب اتا  ،6/87افزایش احساس
کارآمدی با ضریب اتا  6/08و تغییر نظریههای هوش ضمنی با ضریب اتا  6/81در معلمان مدارس دخترانه و برنامه
آموزشی بر سبک تدریس با ضریب اتا  ، 6/82افزایش احساس کارآمدی با ضریب اتا  6/87و تغییر نظریههای هوش
ضمنی با ضریب اتا  6/06در معلمان مدارس پسرانه مؤثر بوده است .با توجه به اینکه دیدگاه معلمان در مورد
تواناییهای شناختی دانش آموزان و احساس کارآمدی خود ،نقش مهمی در شیوه تدریس ایفا میکند ،به نظر میرسد
برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه هوش موفق میتواند در تغییر دیدگاه معلمان در مورد هوش و تواناییهای شناختی
دانش آموزان ،شیوه تدریس و افزایش احساس کارآمدی آنها مؤثر باشد.
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مقدمه و بیان مسئله

تفاوتهای فردی یادگیرندگان و شیوههای آموزشی معلم بر میزان یادگیری دانش آموزان تأثیر
خواهد داشت .دیدگاه معلم در مورد تفاوتهای فردی ،هوش و تواناییهای یادگیری دانش آموزان
نقش مهمی در تعیین شیوههای آموزشی ،راهکارهای مقابله با مشکالت یادگیری ،پرورش مهارتهای
تفکر و پرسش گری و افزایش انگیزه تحصیلی آنها ایفا خواهد کرد ( .)Lund &Stains,2015کار اصلی
مربیان آموزش 1و استفاده از روشهای متناسب آموزشی است .توفیق معلم درزمینهی آموزش ،درگرو
پیاده کردن روشهای تدریس متناسب باهدفهای آموزشی است ( .)Saif, 2007تحقیقات نشان
میدهد که هدفهای آموزشی و روشهای تدری سی که معلمان برای رسیدن به این اهداف در نظر
میگیرند به اعتقاد آنها در مورد تواناییهای دانش آموزان و به نظریهها و تئوریهای آنها در ارتباط
باهوش بستگی دارد ( .)Blackwel, Trzesniewski, & Dweck, 2007ازجمله عواملی که بر عملکرد
دانش آموزان ،معلمان و والدین تأثیر دارد ،نظریههای هوش ضمنی  2است .مهمترین ویژگی این باورها
این است که به گونه نا آشکار شکل میگیرند و فرد نسبت به باور خود و دالیلی که آن را تائید یا رد
میکند آگاهی روشنی ندارد ،بااینحال این عدم آگاهی باعث عدم تأثیر این نظریهها بر عملکرد فرد
نمیشود .در نظریه هوش ذاتی ، 3هوش خصیصهی ثابت و غیرقابلکنترل است و در نظریه افزایشی،0
هوش خصیصهی قابلتغییر ،افزایشی و قابلکنترل است (.)Dweck & Leggett,1998
برخی از معلمان معتقد هستند که هوش یک توانایی ذاتی است و قائل کنترل نمیباشد و برخی دیگر
معتقدند که هوش قابلتغییر و انعطافپذیر است ،درنتیجه این اعتقادات در شیوه تدریس آنها مؤثر
خواهد بود .دوئیک 6در طی تحقیقات مختلف ،نظریههای هوش ضمنی (اعتقاد به ذاتی یا افزایشی
بودن هوش) را در دانش آموزان و معلمان بررسی کرده و نحوه ارتباط این عاملها را با درماندگی
آموختهشده ،پیشرفت تحصیلی و روش تدریس موردبررسی قرار داده است .درواقع یک ارتباط قوی
بین نظریههای هوش ضمنی معلمان و اعتقادات آنها در ارتباط با تواناییهای شناختی دانش آموزان
با انتخاب رویکرد و شیوه آنها در امر آموزش و یک ارتباط قوی بین نظریههای هوش ضمنی دانش
آموزان با پیشرفت تحصیلی آنها وجود دارد (  .)Hong, Chiu, Dweck, Li, & Wan,1999معلمانی
که معتقد به نظریههای هوش ذاتی هستند ،پیرو دیدگاههای سنتی درزمینهی هوش هستند بنابراین
برای تعیین اهداف آموزشی ،روش تدریس و تکالیف درسی دانش آموزان ،بر طبق تئوریها و نظریههای
متداول و سنتی درزمینهی هوش عمل خواهند کرد و در تدریس و حل تکالیف ،دانش آموزان کمترین
نقش را بر عهده خواهند داشت و دیدگاه آنها در مورد استعدادیابی و پرورش خالقیت در دانش
1. Education
2. Implicit Intelligence
3. Entity Theories
4. Incremental Theories
5. Dweck
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آموزان بر اساس معیارهای کلیشهی و سنتی است ( Burnette, Boyle, VanEpps, Pollack,

 .)&Finkel, 2012احتمال کمتری وجود دارد که این معلمان مهارتهای تفکر کردن را در کودکان
پرورش دهند .در مقابل ،معلمان معتقد به نظریههای هوش افزایشی بر فرایند یادگیری تأکید داشته
و شیوه تدریس اکتشافی را انتخاب میکنند و زمانی که دانش آموزان در انجام تکالیف با مشکل مواجه
میشوند با شیوه هدایتشده به آنها کمک خواهند که بر مشکالت غلبه کنند ( Plaks & Chasteen,
 .)2013این معلمان هدفهای آموزشی سطح باالتری را در نظر خواهند گرفت و معتقدند که باید
دانش آموزان را برای رسیدن به این اهداف به چالش واداشت.آنها بیشتر از شیوههای آموزشی
دانشآموز محور استفاده میکنند و تالش میکنند تا فرآیند آموزش را از حالت منفعل بیرون آورده
و دانش آموزان را ترغیب کنند تا بهصورت فعاالنه در یادگیری مطالب درسی مشارکت داشته باشند.
بنابراین تمامی فعالیتهای آموزشی بر پایه تجربه و گفتوگو قرار دارد .این مربیان معتقدند که
شیوههای آموزشی میتوانند رغبت تحصیلی را افزایش داده و بر کیفیت یادگیری مؤثر باشند ،آنها
تالش میکنند تا دانش آموزان را در فرایند یادگیری درگیر نمایند و دیدگاه آنها در مورد سطح
تواناییهای شناختی دانش آموزان معطوف به معیارهای غیرقابل تغییر و انعطافناپذیر نیست
( .)Blackwel, Trzesniewski, & Dweck,2007تئوریهای ضمنی معلمان در ارتباط باهوش
فراگیران ،بر رفتارهای آموزشی آنها و در یادگیری دانش آموزان مؤثر میباشد و دارای کاربرد عملی
در کالس درس است .عالوه بر این معلمان نقش زیادی در شکلگیری نظریههای هوش ضمنی دانش
آموزان ایفا میکنند و نقش تعیینکنندهای در شکلگیری تالش و انگیزه آنها خواهند داشت
( .)Dupeyrat & Marine, 2005تحقیقات نشان میدهد ،بازخوردهای که بر ویژگیهای کودکان نظیر
هوش تمرکز داشته باشند ،رشد دهنده نظریههای ذاتی هستند و بازخوردهای که بر فرایندها ،نظیر
تالش تأکید داشته باشند ،رشد دهنده نظریههای افزایشی در دانش آموزان هستند .بازخورد معلم
عامل مهمی در شکلگیری رفتار فراگیران ازجمله :یادگیری ،تفکر ،انگیزش ،تالش و جهتگیری هدف
است ( .)Aldred, 2011معلمان با طرز تفکر رشدی که هوش را انعطافپذیر میدانند هدف آنها تسلط
و تبحر یادگیرندگان است ،آنها در جستجوی تکالیف چالشانگیز و هدفهای سطح باالی شناختی
برای یادگیرندگان هستند و معتقدند این تکالیف ،مهارتهای تفکر و خالقیت را افزایش میدهند و
باعث موفقیت و شایستگی بیشتر خواهند شد .معلمان با نظریههای هوش ذاتی بیشتر نتیجه محور
هستند و به مقایسه فراگیران با یکدیگر خواهند پرداخت و درنتیجه باعث کاهش تالش و انگیزه
تحصیلی و افزایش رقابت منفی در بین دانش آموزان خواهند شد ( .)Mickovska,2009
احساس کارآمدی نقش مهمی در نحوه زندگی و پیشرفت فرد ایفا میکند .شیوه نگرش فرد به
خود نقش مهمی در شکستها یا کام یابی ها او ایفا میکند .بنابراین خودارزیابیها از اهمیت زیادی
برخوردار است .باورهای کارآمدی معلم ،مبتنی بر دو قضاوت مرتبط به هم میباشند :ارزیابی وظایف
موردنیاز برای تدریس و ارزیابی توانمندیهای شخصی معلم در ارتباط با آن وظایف (.)Capa,2009

  0تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه هوش موفق بر سبک تدریس

یکی از عوامل مؤثر در شکلگیری احساس کارآمدی معلمان ،موفقیت آنها در امر آموزش و میزان
رضایت دانش آموزان است .برخی معلمان با بکار بردن شیوههای متنوع آموزشی که میتواند تحت
تأثیر دیدگاه آنها در ارتباط با تواناییهای یادگیرندگان نیز باشد ،باعث افزایش انگیزه و رضایتمندی
دانش آموزان و خانوادهها میشوند که همین مسئله باعث افزایش احساس کارآمدی معلمان نیز خواهد
شد ( .)Collie,2009خودکارآمدی پیشبینی کننده مهمی برای سازگاری و سالمت معلمان است و
احتمال فرسودگی شغلی را کاهش میدهد .احساس خودکارآمدی معلم برای دانش آموزان نیز
پیامدهای مثبتی دارد و در افزایش انگیزش ،پیشرفت تحصیلی ،عزت نفس ،خودراهبری ،خودکارآمدی
و نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به مدرسه مؤثر است (.)Meristo & Eisenschmidt,2014
نظریه هوش موفق 1یکی از نظریههای جامع و کارآمد در حوزه هوش و هوشآزمایی است و
مخاطب را قادر میسازد تا بهطور کامل ماهیت واقعی هوش را درک کند .این نظریه از سه بخش
تشکیلشده و نظریه سهبخشی نیز نامیده میشود .در بخش اول ،هوش چیزی است که در درون فرد
جریان دارد .تواناییهای درونی در شکلگیری رفتارهای هوشمندانه یا غیرهوشمندانه تأثیر دارد .در
این بخش سه فرایند ذهنی مجزا وجود دارد که در مورد اینکه چهکارهایی باید انجام دهیم ،چگونه
نحوه انجام دادن آن کارها را یاد بگیریم و چگونه آن کارها را بهطور عملی انجام دهیم حائز اهمیت
است .در بخش دوم این نظریه این موضوع مطرح میشود که تجربه در کنار تواناییهای هوشی نقش
مهمی دارد .در این بخش بینش و خودکارسازی پردازش اطالعات بررسی میشود .در سومین بخش
ارتباط هوش با دنیایی بیرونی موردبررسی قرار میگیرد و بر سه فرایند انطباق با محیط ،تغییر محیط
و انتخاب محیط تأکید میشود .در این بخشبر نقش محیط در تعیین و شکلگیری رفتار هوشمندانه
تأکید میشود .این نظریه این موضوع را بررسی میکند که کدامیک از ویژگیهای هوش در بین افراد
و فرهنگها مطلق و کدام ویژگیها نسبی است و تأکید میشود برای تعیین بهره هوش تنها نباید به
آزمونهای سنتی هوش متکی بود و آزمونهای هوش باید به شکل جدید و اصولی استفاده شود .در
این نظریه اعتقاد بر این است که این فرضیه که افراد باهوش سریع هستند در مورد همه افراد و تمام
فعالیتهای ذهنی صحیح نیست و درواقع خود سرعت مهم نیست ،بلکه تعیین سرعت مهم است .افراد
باید بدانند که در موقعیتهایی مختلف با چه سرعت فکر کنند و با چه سرعت رفتاری را نشان دهند
و تخصیص منابع از سریع بودن اهمیت بیشتری دارد ( & Sternberg, Kaufman
 .)Grigorenko, 2011سرمایهگذاری در تعلیم و تربیت باعث توانمندسازی افراد در یک نظام
اجتماعی خواهد شد (  . )Pourahmad , SHekhifini, Nalipour, & Izadi, 2018بسیاری
از دانش آموزان باوجود بهرهمندی از هوش متوسط و باالتر از متوسط در مدارس پیشرفت مورد انتظار
را ندارند و حتی دچار شکستهای پیدرپی و بیانگیزگی نسبت به تحصیل میشوند .در صورت نبودن
مشکل در محیط خانواده این مسئله میتواند ناشی از شیوه تدریس ،ارزیابیها و نگرش معلمان باشد.
1.Theory of Successful Intelligence
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با توجه به نظریه هوش موفق میتوان نگرش و روش تدریس معلمان را ارتقاء ﺩﺍﺩ ) Sternberg,

 .(Grigorenko, & Zhang, 2008ممکن است که تدریس باکیفیت را بهعنوان آموزشی که منجر به
یادگیری مؤثر شود ،تعریف کنیم که به معنای کسب کامل و پایدار دانش ،مهارتها و ارزشهای
مدرس است ) .(khalegkhah, Najafi & Zahed Babolan, 2018در اکثر مدارس با پایبندی
بهروشهای سنتی ارزیابی منجر به عدم شکوفایی استعدادهای بالقوه و خالقیت در بسیاری از دانش
آموزان میشوند .با توجه به نظریه پیشنهادی هوش موفق ،استفاده از مجموعه تواناییهای الزم برای
دستیابی به موفقیت در زندگی ،در بستر اجتماعی و فرهنگی فرد تعریف میشود و افراد موفق با به
رسمیت شناختن نقاط قوت خود و استفاده بیشتر از آنها ،همزمان نیز نقاط ضعف خود را شناسایی
میکنند و به دنبال راهکارهای هستند که نقاط ضعف خود را اصالح یا جبران کنند و ایجاد تعادل در
استفاده از تواناییهای تحلیلی ،خالق و عملی در موفقیت فرد مؤثر است .موفقیت در زندگی از طریق
تعادل و سازگاری با محیطهای موجود ،شکل دادن به آن محیطها و انتخاب آنها به دست میآید.
برخی از دانش آموزان که درزمینهی هوش عملی قوی هستند ،ممکن است در آزمونهای هوش و
پیشرفت تحصیلی ضعیف عمل کنند ).(Sternberg, Jarvin & Grigorenko, 2011
در آموزش بر اساس نظریه هوش موفق ،معلم تعدادی از اهداف اساسی را دنبال میکند .آموزش بر
اساس الگوهای فردی و نقاط قوت دانش آموزان و جبران نقاط ضعف آنهاست .عالوه بر این ،رشد
انعطافپذیری در دانش آموزان و گزینههای متنوع ارزیابی موردتوجه قرار میگیرد .بر اساس این نظریه
تدریس معلمان باید در دانش آموزان قدرت تجزیهوتحلیل ایجاد کند و کاربرد دانش و تفکر تحلیلی و
خالقانه را ارتقاء بخشد )  .( Elliot 2016& Martinتدریس بر اساس هوش موفق برای ایجاد یک توازن
بین چهار سبک تدریس به کار میرود :سبک تدریس سنتی (با تمرکز بر ذخیره اطالعات) ،که هدف
آن شکلدهی و ایجاد دانش با تمرکز بر مهارتهای حافظه دانش آموزان است .سبک تدریس که
تواناییهای تحلیلی را ارتقاء میدهد ،سبک تدریس که فعالیتهای خالقانه را پرورش میدهد و سبک
تدریسی که فعالیتهای عملی را تشویق میکند .بنابراین تدریس از چشمانداز هوش موفق ،هدف آن
گسترش دانش فرد با تحت کنترل درآوردن تواناییهای خالق و عملی همراه با تواناییهای تحلیلی و
حافظه و اجازه دادن به آنها برای تحت کنترل درآوردن کیفیتهای هوشی است و همچنین پرورش
روشهای چندگانه جذب اطالعات و مواد موردمطالعه بهوسیله فعالیتهای تحلیلی ،خالق و عملی
است ) .(Erabshybani & Akhundi, 2018از این چشمانداز ،نقش معلم تنها فراهم آوردن اطالعات
برای دانش آموزان بهمنظور جذب و سپس تولید در فرایند ارزیابی نیست ،بلکه در جهت تحریک و
ایجاد تالش در دانش آموزان باهدف تولید و سنجش عقاید و اطالعات بهطور عملی کار میکند .مطابق
با تحقیقات ،دانشآموزانی که سبکهای تدریس فوق را تجربه میکنند نسبت به آنهایی که سبک
سنتی برایشان اعمال میشود تواناییهای تحلیلی ،خالق و عملی را بهتر به دست میآورند ( & Palos
.)Maricutoiu, 2013
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تحقیقات ) Feldstein (2017نشاندهنده این است که یک ارتباط مثبت و معنادار بین احساس
خودکارآمد ی معلمان و نظریه هوش افزایشی وجود دارد .معلمانی که معتقد به این هستند که
تواناییهای شناختی یادگیرندگان قابلکنترل است در تدریس از احساس خود کارآمدی بیشتری
برخوردار هستند .تحقیقات ) Poliquin (2010نشان میدهد که دیدگاه معلمان در ارتباط با تواناییهای
شناختی دانش آموزان بر سبک تدریس آنها تأثیر دارد .درواقع انتظارات آموزشی معلم ،تصمیمات و
راهکارهای آموزشی و ارزیابی آنها از عملکرد دانش آموزان ،تحت تأثیر نظریههای هوش ضمنی است.
نتایج تحقیقات ) Ringle (2014و )Burnette, Boyle VanEpps, Pollack, & Finkel (2012
نشاندهنده این است که نظریههای هوش ضمنی معلمان نقش مهمی در تعیین اهداف آموزشی ،شیوه
تدریس ،احساس کارآمدی و ایجاد انگیزه تحصیلی خواهد داشت و یکی از عوامل مهم شکلدهنده
نظریههای هوش ضمنی دانش آموزان نیز میباشد.
نتایج تحقیقات ) Grigorenko,& Sternberg (2002و ) Sternberg (2005نشان میدهد که نظریه
هوش موفق فراتر از نظریههای سنتی هوش است و درزمینه ٴ◌ی نحوه دستیابی به اهداف آموزشی با
توجه به زمینهی فرهنگی-اجتماعی ،ماهیت هوش و نحوه اندازهگیری آن تحقیق میکند .این نظریه
باورهای متداول درزمینه ٴ◌ی هوش و تیزهوشی را مورد تجدیدنظر قرار میدهد مهمترین مزیت آن
درک ماهیت واقعی هوش است .در این نظریه اعتقاد بر این است که هیچکدام از آزمونهای فعلی
نمیتواند همه مهارت و توانایی ذهنی که هوش را تشکیل میدهند ،بررسی کند .آگاهی مربیان از
اجزاء این نظریه نقش مهمی در تغییر باورهای سنتی آنها در زمینهی هوش و افزایش احساس
کارآمدی آنها در امر آموزش خواهد داشت و درنتیجه میتواند تغییردهنده نگرش نسبت تواناییها
شناختی و شیوههای آموزشی باشد .نتایج تحقیقات ) Sternberg & Grigorenko (2003و
) Palos,Maricutoiu (2013نشان میدهد که آموزش نظریه هوش موفق به معلمان میتواند منجر به
آشنایی آنها با سبکهای تدریس تحلیلی ،خالقانه و عملی شود و منجر به درگیر کردن یادگیرندگان
در فرایند یادگیری ،افزایش خالقیت و مهارتهای حل مسئله و تغییر دیدگاه دانش آموزان نسبت به
تواناییهای شناختی خود گردد و بهبود شیوههای آموزشی معلمان نیز منجر به افزایش احساس
کارآمدی و عزتنفس در آنها میشود .تحقیقات ) Kaufman & Singer (2004نشان میدهد که
آموزش نظریه هوش موفق میتواند در جهت بهبود روشهایی تدریس برای پرورش خالقیت و بهبود
مهارتهای تحلیلی و عملی در دانش آموزان مفید واقع شود و تغییردهنده دیدگاه سنتی معلمان در
ارتباط باهوش و تواناییهای شناختی باشد و احساس کارآمدی و عزتنفس را در معلمان افزایش دهد.
مطابق با نتایج تحقیقات ) Sternberg, Grigorenko, & Zhang (2008دانشآموزانی که سبکهای
تدریس بر اساس نظریه هوش موفق را تجربه میکنند نسبت به دانشآموزانی که سبک سنتی برای
آنها اعمال میشود تواناییهای تحلیلی ،خالق و عملی را بهتر کسب میکنند و شرکت دانش آموزان
در فرایند یادگیری باعث افزایش انگیزه تحصیلی در آنها خواهد شد .نتایج این تحقیق نشاندهنده
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تأثیر آموزش نظریه موفق در سبکهای تدریس معلمان است .بنابراین با توجه به اهمیت نوع دیدگاه
معلمان نسبت به تواناییهای شناختی دانش آموزان و رابطه آن با راهکارهای آموزشی و با توجه به
اهمیت افزایش احساس کارآمدی معلمان و تأثیر آن در فرایند تدریس و آموزش ،هدف از این تحقیق،
بررسی تأثیر برن امه آموزشی مبتنی بر نظریه هوش موفق ،بر سبک تدریس ،افزایش احساس کارآمدی
و نظریههای هوش ضمنی در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه مقطع ابتدایی است .در این تحقیق به
دنبال بررسی این سؤال هستیم که آیا آموزش نظریه هوش موفق به معلمان ،در تغییر باورهای ذاتی
هوش ،سبک تدریس و افزایش احساس کارآمدی آنها مؤثر است؟
روششناسی پژوهش
روش مورداستفاده در این پژوهش ،یک روش شبه آزمایشی است که در آن از طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل استفادهشده است .جامعه موردمطالعه متشکل از معلمان مدارس دخترانه و
پسرانه دولتی مقطع ابتدایی شهر یزد در سال تحصیلی 1396-90بودند .با استفاده از روش نمونهگیری
خوشهی سه مرحلهای  06،نفر از معلمان مدراس دخترانه و  06نفر از معلمان مدارس پسرانه و در
مجموع  126نفر معلم در مقطع ابتدایی انتخاب گردیدند و پس از ارائه توضیحات در راستای هدف
تحقیق ،ابتدا نظریههای هوش ضمنی در معلمان بررسی شد و پرسشنامه "بررسی ماهیت هوش" در
اختیار آنها قرار گرفت .الزم به ذکر است هرکدام از معلمان که تمایل به همکاری داشتند ،پرسشنامه
در اختیار آنها قرار داده شد .پس از بررسی دادهها همانگونه که نتایج نشان میدهد (جدول 06 ،)2
نفر از معلمان مدارس دخترانه و  00نفر از معلمان مدارس پسرانه در سؤاالت مرتبط با نظریههای
هوش ذاتی نمرات باالتری را کسب کردهاند ،بنابراین این نمونهها برای دریافت آموزش انتخاب شدند.
بهاینترتیب از  06نفر از مربیان مدارس دخترانه با نظریه هوش ذاتی 26 ،نفر در گروه آزمایش و 26
نفر در گروه کنترل و از  00نفر از مربیان مدارس پسرانه با نظریه هوش ذاتی 22 ،نفر در گروه آزمایش
و  22نفر در گروه کنترل قرار گرفتند ،جایگزینی افراد در گروه آزمایش و کنترل به گونه تصادفی
ساده بود .از معلمان در گروه آزمایش و کنترل خواسته شد که  " ،پرسشنامه سبک تدریس بر اساس
نظریه هوش موفق" و "مقیاس احساس کارآمدی معلمان" را تکمیل نمایند .پس از ارزیابی اولیه،
برنامه آموزشی مرتبط با نظریه هوش موفق در گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل آموزشی دریافت
نکردند .پس از اتمام آموزش مجددا با استفاده ابزارهای مورداستفاده ،نظریههای هوش ضمنی ،سبک
تدریس و احساس کارآمدی در هر دو گروه موردبررسی قرار گرفت و همچنین یک ماه پس از اتمام
جلسات آموزشی بهمنظور پیگیری تأثیر آموزش ،مجددا پرسشنامهها در اختیار آزمودنیها قرار گرفت.
دادههای جمعآوریشده در دو بخش توصیفی و استنباطی بررسی شد .برای جمعآوری دادهها از
ابزارهای زیر استفاده شد:
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1

پرسشنامه بررسی ماهیت هوش ()NII
این پرسشنامه توسط ( Lynott and Rutgers )1994بر اساس دیدگاه دوئیک و بمپچات 1973تدوین
شده است که برای بررسی دیدگاه معلمان در ارتباط با ذاتی و افزایشی بودن هوش استفاده میشود و
شامل  22سؤال میباشد که  11سؤال نظریههای هوش ذاتی و  11سؤال نظریههای هوش افزایشی را
بررسی میکند .در این پرسشنامه درصورتیکه فرد با هرکدام از سؤاالت موافق باشد گزینه  1و در
صورت عدم موافقت گزینه  6را انتخاب میکند .همسانی درونی پرسشنامه  6/71گزارششده
است ) .(Lynott & Rutgers,1994در پژوهش حاضر پرسشنامه مذکور توسط محققین ترجمه و روایی
و پایایی آن محاسبه شد .روایی آن بهوسیلهی چند تن از متخصصان مورد ارزیابی و تائید قرار گرفت.
پایایی پرسشنامه با استفاده از روش (آزمون – باز آزمون)  r=6/73و همسانی درونی آن با استفاده
از روش کودر -ریچاردسون  6/70به دست آمد.
پرسشنامه سبک تدریس بر اساس نظریه هوش موفق استرنبرگ ()TSI-Q

2

این پرسشنامه توسط ) Palos & Marcioto (2013برای سنجش سبک تدریس معلم بر اساس
هوش موفق استرنبرگ طراحی و اعتباریابی شده است .این پرسشنامه با استفاده از تعریف چهار نوع
سبک تدریس مربوط به تئوری هوش موفق استرنبرگ طراحی شد .سؤاالت توسط  10متخصص
روانشناسی که به نظریه هوش موفق استرنبرگ آشنا بودند ،بررسی شد .هر متخصص باید سؤاالت را
از دو نظر بررسی میکرد ،اینکه هر سؤال واضح و آشکار است و اینکه آیا محتوای سؤال به مقیاس
موردنظر مربوط هست یانه .در شکل نهایی  26سؤال تأیید شد که بهصورت مقیاس لیکرت از کامال
مخالف تا کامال موافق تنظیمشده است .برای نمرهگذاری پاسخها به ترتیب از  6تا  0نمرهگذاری
میشود و جمع نمرههای گزارههای پنجگانه برای هر خرده مقیاس نمره کل آن را تشکیل میدهد.
آلفای کرونباخ برای هر یک از سبکهای تدریس خالق ،مولد ،تحلیلی و عملی به ترتیب 6 /76 ،6/89
 6/70 ،6/87 ،بهدستآمده است .در ایران این پرسشنامه توسط اعراب شیبانی و آخوندی1390 ،
روایی و پایایی آن بررسیشده است که روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصین علوم تربیتی و
روانشناسی تأیید شد .بهطوریکه از  16نفر روانشناس متخصص در زمینهی علوم شناختی  7نفر
() %76کامال موافق و  2نفر ( )%26تقریبا موافق با محتوای پرسشنامه جهت سنجش سبکهای تدریس
بودند .بررسی همبستگی گزارههای پرسشنامه سبکهای تدریس با نمره کل نشان داد که هر یک از
آن ها همبستگی مناسبی با نمره کل دارند دادهها با استفاده از روش آلفای کرونباخ ،کرویت بارتلت و
چرخش واریماکس تجزیه وتحلیل شد .ضریب پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل
مقیاس  6/866بدست آمده است .مقادیر بدست آمده برای  KMOباالتر از  6/6است و سطح
1. Nature Intelligence Items
)2. Teaching for Successful Intelligence Questionnaire (TSI-Q
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معناداری کرویت بارتلت نیز کمتر از  6/66بود ،بنابراین دادهها ی پژوهش توان عامل شدن را داشتند
) .(Erabshybani & Akhundi, 2018در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای هر یک از سبکهای
تدریس خالق ،مولد ،تحلیلی و عملی به ترتیب  6/78 ،6/76، 6/71 ، 6/78به دست آمد.
پرسشنامه احساس کارآمدی معلمان )(TSES

1

این مقیاس توسط ) Tschannen-Moran & Woolfolk (2001طراحی شده است و خودکارآمدی
معلم را در سه خرده مقیاس راهبردهای آموزشی ،مدیریت کالس و درگیرکردن دانش آموز در یادگیری
می سنجد .این مقیاس شامل  23گویه است که پاسخها در طیف لیکرت پنج درجه ی از «خیلی زیاد»
تا «خیلی کم» ،قرار گرفته اند .پس از برگردان مقیاس به فارسی توسط حسین چاری و همکاران در
سال  1379روایی آن به وسیله ی چند تن از متخصصان مورد قضاوت قرارگرفت و روایی صوری آن
در سط ح مناسبی گزارش شد .همچنین پایایی این پرسشنامه توسط حسین چاری وهمکاران  %76و
توسط اسچانن-موران و وولفولک  %90محاسبهشده است که نشان گر همسانی درونی این پرسشنامه
است ) .(Saki, Nematti & Rezaei, 2014در پژوهش حاضر به منظور بررسی همسانی درونی از آلفای
کرونباخ استفاده شد که برای مؤلفه اول (راهبردهای آموزشی)  ،6/88مؤلفه دوم (مدیریت کالس)
 6/73و مؤلفه سوم (درگیرکردن دانش آموز)  6/76بود.
برنامه مداخله
در ارتباط با برنامه مداخله ،به مدت  3ماه در  20جلسه یک ساعت و نیمی در گروه آزمایش ،به آموزش
نظریه هوش موفق پرداخته شد و جزوه آموزشی که توسط محققین در این زمینه تهیه شده بود در
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
با محتو ی آموزشی ،متن برنامه ی مبتنی بر نظریه هوش موفق برای کاربرد در کالس که توسط
استرنبرگ و گری گورنیکو  2663تنظیم شده بود ،ترجمه شد و سپس به منظور بررسی روایی محتوی
آن از روش الوشه 2استفاده شد .به این ترتیب محتوی جلسات آموزشی به تعدادی از متخصصین
ارائه شد و س پس یک پرسشنامه تهیه گردید و از متخصصین خواسته شد تا در قالب سواالت نظرات
خود را در ارتباط با محتوی و تعداد جلسات آموزشی ارائه کنند ،شاخص نسبت روایی محتوا
)(CVRبرابر با 1>6/99محاسبه شد که نسبت  CVRبدست آمده بزرگتر از ( 6/99مقدار روایی
پذیرفته شده) بود که بر روایی محتوی برنامه داللت داشت ) .(Hajizadeh and Asghari, 2015برای
سنجش میزان قابلیت اعتماد از ضریب کاپا استفاده شد ،میزان توافق کاپا برابر با  166درصد توافق

)1. Teacher Self-Efficacy Scale (TSES

  16تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه هوش موفق بر سبک تدریس

بین نمره گذاران بود که حاکی از قابلیت اعتماد باال است .در جدول  1محتوی هر کدام از جلسات
آموزشی به گونه مختصر ارائه شده است.
جدول  :1محتوی جلسات آموزشی
جلسات

محتوی آموزشی

اول
دوم تا ششم

آشنایی و ارزیابی اولیه از معلمان
مؤلفهها ،اهداف و ابعاد این نظریه و برنامه آموزشی مبتنی توضیح در مورد نظریههای ضمنی هوش ،نظریه هوش موفق و
بر آن
توضیح در مورد آموزش تحلیلی (ارائه راهکارهای آموزشی در جهت تشویق دانشآموز به تجزیهوتحلیل ،قضاوت ،نقد،
مقایسه و ارزیابی)
توضیح در مورد آموزش خالقانه (ارائه راهکارهای آموزشی در جهت تشویق تفکر خالقانه ،ایجاد انگیزه برای کشف و
و ارائه راهحلهای جدید و خطرپذیری) اختراع
و شناسایی و حل توضیح در مورد آموزش عملگرایانه (تشویق دانش آموزان به کاربرد و اعمال آنچه آنها فراگرفتهاند
مشکالت)
بحث در مورد متفاوت بودن اهداف افراد مختلف با یکدیگر و توضیح در مورد فرد موفق برای دانش آموزان با ارائه
مثالهای متعدد

هفتم تا نهم
دهم تا دوازدهم
سیزدهم تا پانزدهم
شانزدهم و هفدهم

هیجدهم و نوزدهم

کمک به دانش آموزان تا نقاط قوت خود را شناسایی کرده و برای آنها سرمایهگذاری کنند و کمک به آنها برای حل
ضعفها یا جبران آنها.

بیستم و بیست یکم

دانش آموزان باید یاد بگیرند تا بین انطباق با محیط ،تغییر محیط و انتخاب محیط تعادل ایجاد کنند و آشنایی با این
مفاهیم
توضیح اینکه دانش آموزان مانند معلمان ،نیاز به انعطافپذیری دارند و محیط آموزشی نباید انعطافناپذیر و سختگیرانِ
باشد و باید به دانش آموزان اجازه داد که اشتباه کنند و افزایش تحمل برای پذیرش شکستها و اشتباهات

بیست دوم و بیست سوم

بیست چهارم و پنجم
بیست ششم

آموزش و ارزیابی باید حاصل تعادل بین تفکر تحلیلی ،خالق و عملی باشد و از ارزیابی در جهت حل مشکالت دانش
آموزان نیز استفاده شود
پاسخگویی به سؤاالت ،ارزیابی مجدد معلمان و تشکر و قدردانی از آنها به خاطر شرکت در جلسات

یافتههای پژوهش
در این پژوهش  126نفر نمونه موردبررسی قرار گرفتند ،میانگین سنی شرکتکنندگان زن
 07/16±6/80و میانگین سنی شرکتکنندگان مرد  09/82±6/39بود .نتایج نشان داد که
( 00)%80نفر از مربیان مدارس پسرانه معتقد به نظریههای هوش ذا تی و ( 10 )28%نفر معتقد به
نظریههای هوش افزایشی بودند .همچنین ( 06 )00/08 %نفر از مربیان مدارس دخترانه معتقد به
نظریههای هوش ذاتی و (  26 ) 33/30 %نفر معتقد به نظریههای هوش افزایشی بودند.
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برای بررسی سؤال پژوهش و بررسی تأثیر برنامه آموزشی بر نظریههای هوش ضمنی  ،سبک تدریس
و احساس کارآمدی معلمان از آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد .ابتدا
مفروضههای این آزمون موردبررسی قرار گرفت .یکی از این پیشفرضها ،بررسی همگنی واریانسها
بود .برای آزمون این فرضیه از آزمون لوین 1استفاده شد که نتایج حاصل از آن در جدول  2ارائهشده
است.
جدول  :2نتایج آزمون لوین در ارتباط با نظریه هوش افزایشی ،سبک تدریس و احساس کارآمدی
متغیرها

F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معناداری

نظریه هوش افزایشی

2/39

1

67

6/01

سبک تدریس تحلیلی

0/36

1

67

6/00

سبک تدریس خالق

2/76

1

67

6/32

سبک تدریس عملی

6/72

1

67

6/61

سبک تدریس مولد

0/82

1

67

6/17

احساس کارآمدی

6/79

1

67

6/89

با توجه به نتایج جدول  ، 2مقدار  fبهدستآمده برای آزمون لوین در هیچکدام از موارد معنادار
نبودند]  . [p<6/66بنابراین یافتهها حاکی از آن است که فرض برابری واریانسها برقرار است.
یکی دیگر از شرایط استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری فرض بررسی همسانی ماتریسهای
واریانس-کوواریانس است که برای این منظور از آزمون باکس 2استفاده شد که نتایج در جدول 3
ارائهشده است.

1. Leven's Test for Equality of Variances
2. Box's Test of Equality of Covariance Matrices

  12تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه هوش موفق بر سبک تدریس

جدول :3نتایج آزمون  Mباکس برای بررسی ماتریس کوواریانس
متغیر

باکس M

fآزمون

درجه آزادی1

سطح معناداری

نظریه هوش افزایشی

10/78

1/66

8

6/681

سبک تدریس

98/62

2/02

3

6/32

احساس کارآمدی

89/18

1/60

8

6/66

همانگونه که نتایج  Mباکس نشان میدهد ،پیشفرض برابری ماتریسهای واریانس -کوواریانس
برقرار است ]  . [p<6/66مفروضه مهم دیگر تحلیل کوواریانس چند متغیری ،بررسی همگنی
شیب رگرسیون است که نتایج حاصل از آن در مرحله پسآزمون در جدول  0ارائهشده است.
جدول :4بررسی همگنی شیب رگرسیون برای تحلیل کوواریانسهای چندمتغیری
متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

fآزمون

سطح معناداری

نظریه هوش افزایشی

12/68

1

12/68

1/99

6/16

سبک تدریس

28/13

1

28/13

2/76

6/08

احساس کارآمدی

16/68

1

16/68

1/20

6/06

همانطور که نتایج جدول  0نشان میدهد تفاوت شیب رگرسیون معنادار نیست و درنتیجه فرض
همگنی شیب رگ رسیون برای اجرای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری رعایت شده است]
 .[p<6/66بنابراین با توجه به نتایج بهدستآمده شرایط استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری
برقرار است.
در جدول  6میانگین و انحراف استاندارد نمرات معلمان در متغیرهای نظریه هوش افزایشی،
سبکهای تدریس تحلیلی ،خالقانه ،عملی ،مولد و احساس کارآمدی در مراحل پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری در معلمان مدارس دخترانه و پسران در دو گروه آزمایش و کنترل ارائهشده
است.
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جدول :5دادههای توصیفی نمرههای پیشآزمون و پسآزمون در گروه آزمایش و کنترل
در متغیرهای نظریه هوش افزایشی  ،سبک تدریس و احساس کارآمدی
متغیرها

گروهها

جنسیت

آزمایش

پیشآزمون
میانگین

پسآزمون
انحراف

میانگین

استاندارد

نظریه

پیگیری
انحراف

میانگین

انحراف استاندارد

استاندارد

زن

17/81

2/1

22/92

2/71

22/76

2/11

مرد

21/62

2/67

27/66

1/02

27/76

1/00

زن

23/13

1/16

23/22

1/68

23/02

1/10

مرد

28/92

2/20

20/68

2/38

26/61

2/62

زن

7/32

2/26

10/61

2/12

10/01

2/66

مرد

9/08

3/19

10/60

2/62

10/61

2/08

هوش
افزایشی

کنترل

آزمایش
سبک
تدریس
تحلیلی

کنترل

آزمایش
سبک

زن

7/92

2/66

7/83

2/61

7/22

2/17

مرد

7/67

3/20

7/00

2/16

7/36

2/22

زن

9/72

3/18

26/07

2/38

26/90

2/10

مرد

8/02

2/80

19/67

2/00

19/18

2/27

زن

7/12

3/88

7/11

2/93

7/93

2/03

مرد

8/18

2/07

8/22

2/20

8/79

2/17

زن

8/12

2/69

18/10

3/71

18/32

2/62

مرد

7/88

3/61

17/38

3/01

17/12

3/09

زن

8/12

3/67

8/63

2/91

8/10

2/02

مرد

7/82

2/29

7/67

3/33

7/00

2/36

تدریس
خالق

کنترل

آزمایش
سبک
تدریس
عملی

کنترل

  10تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه هوش موفق بر سبک تدریس
آزمایش
سبک

زن

26/98

3/60

26/61

2/37

26/92

3/01

مرد

17/99

3/33

17/82

3/31

17/02

3/66

زن

26/10

2/30

26/28

2/63

26/12

3/91

مرد

17/09

2/86

17/06

2/17

17/77

3/16

زن

11/30

3/02

26/19

3/91

26/22

3/60

مرد

12/92

3/62

17/66

0/31

17/13

3/60

تدریس
مولد

کنترل

آزمایش
احساس
کارآمدی
کنترل

زن

11/16

3/30

11/29

2/28

11/39

3/22

مرد

12/96

0/02

12/06

0/19

12/98

3/00

همانگونه که نتایج نشان میدهد (جدول ،)6در گروه آزمایش ،میانگین نمرات معلمان زن و مرد در
نظریههای هوش افزایشی  ،سبک تحلیلی ،سبک خالق ،سبک عملی و در احساس کارآمدی در مرحله
پسآزمون نسبت بهپیش آزمون متفاوت است و میانگین نمرات افزایشیافته است و این تفاوت در
مرحله پیگیری نیز پابرجاست که نشاندهنده تأثیر برنامه آموزشی میباشد .باید به این نکته اشاره
کرد که میانگین نمرات در سبک تدریس مولد در پسآزمون نسبت بهپیش آزمون در هر دو گروه
تغییرنیافته است .برای بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته از نتایج آزمون چند متغیری
استفاده شد .طبق نتایج ارائهشده در جدول  0هر سه آزمون نشاندهنده تأثیر برنامه آموزش بر
نظریههای هوش افزایشی ،سبک تدریس و احساس کارآمدی است.
جدول :6نتایج آزمون چند متغیری برای بررسی تأثیر برنامه آموزشی
متغیر مستقل

برنامه
آموزشی

آزمونها

مقدار

fآماره

معنیداری

مجذور اتا

اثر پیالیی

6/799

226/10

6/661

6/933

المبدای ویلکز

6/026

226/10

6/661

6/933

اثر هاتلینگ

10/323

226/10

6/661

6/933
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با توجه به نتایج بهدستآمده در جدول  ،0سطح معناداری و ضریب اتا تأثیرگذاری ]، η2= 6/933
 ،[226/10f= ، p<6/661میتوان اشاره کرد که تفاوت بین گروهها حداقل دریکی از متغیرهای
مرتبط معنیدار است .بنابراین برای آزمون فرضیه پژوهش و تعیین معناداری تفاوت میان نمرات گروه
آزمایش و کنترل در متغیر وابسته یعنی تغییر در نظریههای هوش ضمنی  ،سبک تدریس و احساس
کارآمدی و برای بررسی در این جهت که برنامه آموزشی بر کدامیک از متغیرهای وابسته تأثیر معنیدار
داشته است از نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری با کنترل اثر پیشآزمون استفاده شد که
نتایج آن در جدول  7و  8بهطور جداگانه برای مربیان زن و مرد ارائهشده است.
جدول :7نتایج تحلیل کوواریانس مبنی بر تأثیر آموزش نظریه هوش موفق بر نظریه هوش افزایشی ،سبک
تدریس و احساس کارآمدی در معلمان مدارس دخترانه
متغیر وابسته

منبع اثر

نظریه هوش افزایشی

مجموع

درجه آزادی

مجذورات

سبک تدریس

احساس کارآمدی

میانگین

F

مجذورات

گروه

120/61

1

120/61

خطا

6/86

11

6/622

کل

29628/66

36

گروه

133/191

1

133/191

خطا

7/17

11

6/803

کل

36128/66

36

گروه

66/19

1

66/19

خطا

39/12

12

3/20

کل

00116/66

36

0/96

9/16

17/06

سطح

مجذور سهمی

معناداری

اتا

6/60

6/81

6/663

6/661

6/873

6/08

  10تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه هوش موفق بر سبک تدریس

جدول  :8نتایج تحلیل کوواریانس مبنی بر تأثیر آموزش نظریه هوش موفق بر نظریه هوش افزایشی ،سبک
تدریس و احساس کارآمدی در معلمان مدارس پسرانه
متغیر وابسته

منبع اثر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

نظریه هوش افزایشی

گروه

162/26

1

162/26

3/96

6/62

خطا

0/11

11

6/660

کل

21398/66

36

گروه

129/087

1

129/087

خطا

8/90

11

6/822

کل

31198/66

36

گروه

80/20

1

80/20

خطا

22/17

12

1/70

کل

32960/66

36

مجذور سهمی
اتا

سبک تدریس

احساس کارآمدی

7/16

9/97

6/60

6/661

نتایج جدول  7نشان میدهد که در گروه آزمایش ،برنامه آموزش مبتنی بر نظریه هوش موفق بر]
نظریه هوش افزایشی ،F= 3/96، η2 = 6/061، p<6/62سبک تدریس7/16 ، η2 = 6/82 ، p<6/60
=Fو احساس کارآمدی  [ F= 9/97 ، η2 = 6/87 ،p<6/661در معلمان مدارس پسرانه مؤثر بوده
است ]  .[p<6/66با توجه بهاندازه ضریب اتا محاسبهشده  06درصد تغییر در نظریه هوش افزایشی،
 82درصد تغییر در سبک تدریس و  87درصد تغییر در احساس کارآمدی در معلمان مدارس پسرانه
ناشی از تأثیر آموزش نظریه هوش موفق است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش نظریه هوش موفق بر نظریههای هوش ضمنی  ،سبک
تدریس و احساس کارآمدی در مربیان مدارس دخترانه و پسرانه مقطع ابتدایی بود .نتایج پژوهش
نشان داد که آموزش نظریه هوش موفق تأثیر مثبت داشته است و باعث تغییر باورهای هوش ذاتی و
گرایش به نظریه هوش افزایشی و افزایش احساس کارآمدی و گرایش معلمان به استفاده از سبکهای

6/061

6/820

6/872
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تدریس خالق ،تحلیلی و عملی شده است .این یافتهها با نتایج تحقیقات )Ringle ، Poliquin (2010
)Sternberg and ،Feldstein (2017) ،Boyle, VanEpps, Pollack, and Finkel (2012)، (2014
) (Sternberg & Grigorenko (2003) ،Sternberg (2005) ،(Grigorenko (2002ﻭ)(2013
 Kaufman & Singer (2004) ،Palos,Maricutoiuﻭ )Sternberg, Grigorenko, & Zhang (2008

همخوان است.
در تبیین این یافته که آموزش نظریه هوش موفق در تغییر باورهای هوش ذاتی در معلمان مؤثر
بوده است ،ممکن است ریشه در دالیل و استداللهای مبتنی بر نظریه هوش موفق در ارتباط با
تواناییهای شناختی دانش آموزان داشته باشد که منجر به افزایش گرایش معلمان به باورهای هوش
افزایشی شده است ،برای مثال ،در این نظریه هدف از اجرای آزمونهای هوش این نیست که بدانیم
کدام فرد باهوش و کدام فرد کمهوش است با استفاده از آزمونهای هوش نقاط ضعف و قوت آزمون
دهنده در حوزههای شناختی و استداللی مختلف شناسایی و با اتخاذ راهکارهای مناسب ،نقاط ضعف
آزمون دهنده تقویت میشود .عالوه به راین در این نظریه اعتقاد بر این است که محیط نقش مهمی
در شکلگیری رفتار هوشمندانه دارد ( .)Cabello and Berrocal,2015در مطالعات اخیر نوروساینس،
توصیف جدیدی از یادگیری فراهمشده است که از دیگر نظریهها متمایز است .در این مطالعات،
یادگیری تشکیل دندریتهای جدید با ساختار مغزی جدید است و این بهسادگی رخ میدهد چون
مغز میتواند جریانات عصبی را تغییر دهد ( )Hughes, 2012و به نظر میرسد که اجزاء نظریه هوش
موفق همسو با این مطالعات است .باورها در ارتباط باهوش تحت تأثیر عوامل فرهنگی ،شخصیتی و
تجربیات افراد هستند ) )Hong, Chiu, Dweck, Lin, & Wan, 1999و آگاهی از نظریههای جدید
هوش برای معلمان ضروری است .وجود اعتقادات سنتی در ارتباط باهوش و تأکید بر نتایج آزمونهایی
هوش منجر به شکلگیری پیشداوریها و قضاوتهای نادرست در معلمان خواهد شد که خود میتواند
تقویتکننده نظریههای هوش ضمنی ذاتی و درنتیجه عدم شکوفایی استعدادهای بالقوه دانش آموزان
و تشخیص نادرست افراد باهوش و کمهوش شود ( .)Watt & Richardson, 2015نظریه هوش موفق
بر استفاده بهینه از تواناییهای شناختی تأکید میکند و بر نقش فراگیران در جهت بهبود قابلیتهای
خود و کسب دانش جدید تأکید دارد و در فرایند یادگیری بر تالش و کوشش افراد تأکید میکند که
این مسئله میتواند رشد دهنده باورهای هوش افزایشی باشد .بر اساس مبانی نظری ،عوامل شناختی
و انگیزشی از مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی هستند .در نظریههای افزایشی بر نقش
متغیرهای انگیزشی-شناختی در ارتقاء عملکرد تحصیلی و نقش فعاالنه دانش آموزان اشاره دارد و در
نظریه هوش موفق نیز بر این عوامل تأکید میشود ).)Sternberg, Grigorenko, Zhang, 2008
در تبیین این یافته پژوهش که آموزش نظریه هوش موفق برافزایش احساس کارآمدی معلمان
مؤثر بوده است باید گفت که ،خودکارآمدی معلم نیرومندترین متغیر در تعیین موفقیت در تدریس
است .اساسا هراندازه معلم احساس بهتری در مورد توانایی خود در تدریس داشته باشد ،بهتر میتواند،
عمل کند .معلمان با خودکارآمدی باال ازنظر درونی بیشتر برانگیخته میشوند ،روشهای جدید را
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پیاده میکنند و زمان بیشتری را صرف آماده کردن کالس میکنند .نظریه هوش موفق با ارائه سبکها
و راهکارهای متنوع تدریس و ارائه نظریات در مورد انعطافپذیری شناختی فراگیران ،باعث میشود
معلم نقش خود را در شکوفایی استعدادها و تواناییهای دانش آموزان مهم و حیاتی قلمداد کند و با
روشهای متنوع آموزشی در امر تدریس آشنا شود و همین مسئله خودکارآمدی و عزتنفس معلمان
را افزایش میدهد ( .)Palos, 2013یکی از پیامدهای مثبت نظریه هوش موفق در معلمان ،افزایش
پشتکار و تالش آنها در فرایند آموزش است .اجزایی نظریه هوش موفق و سبکهای تدریس مبتنی
بر آن انگیزه معلمان را در استفاده از روشهای متنوع آموزشی و روشهای دانشآموز محور افزایش
میدهد .نظریه هوش موفق بر این اعتقاد است که نوع و سبک تدریس معلمان در ایجاد یادگیری مؤثر
است و میتواند ارتقاء دهنده تواناییهای شناختی فراگیران باشد .در این نظریه تفاوت در عملکرد
هوش هم به میزان دانش فرد و هم به توانایی فراگیران در کسب دانش نسبت داده میشود که به
شیوه آموزش و تدریس نیز مرتبط است .بنابراین آشنایی با اصول و سبکهای جدید تدریس مبتنی
بر این نظریه و درک انعطافپذیری فرایندهای شناختی موجب میگردد معلم در جهت تدریس از
انگیزه باالتری برخوردار شود و انتظار موفقیت در آنها افزایش یابد .وقتی معلم به این باور دست یابد
که با شیوههای متنوع آموزش میتواند نقاط ضعف دانش آموزان را اصالح کند این مسئله میتواند
تأثیر قوی در احساس کارآمدی آنها داشته باشد (.)Sternberg, 2002
در تبیین این یافته پژوهش که آموزش نظریه هوش موفق بر سبک تدریس معلمان مؤثر بوده است
باید گفت که ،کارایی معلم درگرو شناخت ویژگیهای روانشناختی فراگیران و شکوفا ساختن
استعدادهای دانش آموزان با استفاده از شیوه مناسب تدریس است .بنابراین آموزش نظریه هوش موفق
فرصتی را برای معلم فراهم میکند که میتواند با استفاده از آن نقاط قوت و ضعف شیوه تدریس خود
را بررسی کند و با روشهای تدریس تحلیلی ،خالق و عملی و فواید آنها آشنا شود Haron, Wan
) .)Marzuki, & Baba, 2010ازنظر استرنبرگ فرد برای اینکه در زندگی خود موفق باشد باید از قدرت
هوش عملی ،ابتکاری و تحلیلی خود بهترین استفاده را ببرد و بهطور همزمان نقاط ضعف موجود در
این زمینهها را جبران کند که این کار مستلزم دریافت آموزش مناسب ،تقویت نقاط مثبت بر اساس
سازگاری بهتر با نیازهای خاص محیط و دریافت آموزش در محیطی است که برای نقاط قوت و ویژه
افراد ارزش قائل میشود ( .)Sternberg, Grigorenko, Zhang, 2008یکی از راهکارهای افزایش
موفقیت در فراگیران انطباق بین سبک تدریس معلمان و سبک یادگیری دانش آموزان است و تدریس
بر اساس هوش موفق در پی رسیدن به این هدف و ایجاد یک توازن بین چهار سبک تدریس سنتی،
خالقانه ،تحلیلی و عملی است ) .)Lev and Koslowsky, 2009در نظریه هوش موفق معلمان با
راهکارهای متنوع آموزشی که فراتر از روشهای سنتی است آشنا میشوند که این سبکهای تدریس
افزایش خالقیت ،توانایی یادگیری از تجربهها و راههای کسب دانش ،استفاده مناسب از وقت ،افزایش
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مشارکت دانش آموزان و توانایی تحلیلی را رواج میدهند که این مسئله میتواند منجر به بهبود شیوه
تدریس و افزایش یادگیری در فراگیران گردد (.)Staiger & Rockoff, 2010
پس باید به این نکته اشاره کرد که باورهای ضمنی معلمان در ارتباط باهوش یکی از نظامهای
معنایی هستند که به رفتارهای آموزشی آنها جهت میدهند و زیربنای قضاوت آنها در ارتباط با
تواناییهای دانش آموزان و درنتیجه شیوههایی آموزشی خواهند بود و نقش مهمی در احساس
کارآمدی آنها ایفا میکنند و همچنین در شکلگیری نگرش و دیدگاه دانش آموزان نسبت به تواناییها
شناختی و افزایش و یا کاهش انگیزه تحصیلی مؤثر هستند ،بنابراین نظریه هوش موفق با توجه به
ابعاد و سبکهای تدریس مبتنی بر آن میتواند برای معلمان مفید و کاربردی باشد.
یکی از مهمترین محدودیتهای پژوهش حاضر این بود که چون معلمان جزئی از برنامه آموزشی
محسوب میشدند ممکن است بعد از ارائه برنامه آموزشی با سوگیری به سؤاالت پاسخ داده باشند،
عالوه بر این کاربرد و تعمیم سبکهای تدریس مبتنی بر نظریه هوش موفق در کالس درس از جانب
معلمان نیاز به پیگیری بیشتری دارد .پیشنهاد میشود در دورههای جامع مدیریت یادگیری و آموزش
معلمان در مقاطع تحصیلی مختلف ،مبانی و اصول برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه هوش موفق
مورداستفاده قرار گیرد و تأثیر آن در سبکهای تدریس معلمان بررسی شود .همچنین دورههای
آموزشی مبتنی بر این نظریه در ارتباط با معلمانی که بهتازگی جذب آموزشوپرورش شدهاند ،برگزار
گردد .تحقیقاتی در زمینهی بررسی تأثیر آموزش هوش موفق در مقاطع دیگر تحصیلی در ارتباط با
معلمان انجام و نتیجه این آموزشها در ارتباط با متغیرهای این تحقیق بررسی شود .میتوان تأثیر
آموزش نظریه هوش موفق به معلمان را با سایر برنامههای آموزشی مقایسه و تأثیر آنها را در کارآمدی
و سبک تدریس معلمان با یکدیگر مقایسه کرد .همچنین به نظر میرسد بررسی تأثیر آموزش این
نظریه به والدین نیز مفید و ضروری باشد
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