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چکیده
هوش موفق مجموعه یکپارچهای از تواناییهای موردنیاز برای موفقیت در زندگی است .پژوهش حاضر با
هدف بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه هوش موفق در آموزش انجام گرفت .جامعه آماری همه معلمان
دوره دوم متوسطه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی  50-59بودند ( .) N= 46099حجم نمونه این
پژوهش  969دبیر ( 472زن  540مرد) بود که با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای از بین دبیرستانهای
دورۀ دوم متوسطه دولتی شهر تهران انتخاب شدند .همه آنها پرسشنامه هوش موفق در آموزش و پرسشنامه
ویژگیهای شخصیتی نئو را تکمیل کردند .تحلیل اعتبار ،همبستگی سؤال -نمره کل ،و تحلیل عاملی
اکتشافی اجرا شد .تحلیل عامل اکتشافی با روش مؤلفههای اصلی ،چهار عامل (توانایی حفظ کردن ،توانایی
تکرار و بازگویی ،توانایی تحلیلی -خالق و توانایی عملی) را برای پرسشنامه هوش موفق در آموزش تأیید
کرد .نتایج نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار بود و ضرایب آلفای کرونباخ در
زیر مقیاسهای آن بین ( ./07تکرار و بازگویی) تا ( ./25تحلیلی -خالق) بود .روایی بیرونی بین ابعاد
پرسشنامه هوش موفق در آموزش و پرسشنامه شخصیت نئو مورد ارزیابی قرار گرفت .بین توانایی تحلیلی-
خالق با عامل روان آزرده گرایی رابطۀ منفی و معنادار ،بین برونگرایی با توانایی تحلیلی -خالق و عملی،
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان
 .4نویسنده مسئول :دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران( ،نویسنده مسئول)
Stalepasand@semnan.ac.ir
 .0استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان
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توانایی تحلیلی -خالق با گشودگی به تجربه و سازگاری و باوجدان بودن ،توانایی عملی با سازگاری و
توانایی حفظ کردن و توانایی تکرار و بازگویی با سازگاری و باوجدان بودن رابطۀ مثبت و معنادار مشاهده
شد .با توجه به ویژگیهای روانسنجی مطلوب ،این پرسشنامه ابزار مناسبی برای مطالعه آموزش مبتنی بر
هوش موفق در دبیران بود.

واژگان کلیدی :هوش موفق در آموزش ،روایی ،اعتبار

مقدمه
هوش یکی از جذابترین و جالبتوجهترین فرایندهای روانی است که جلوههای آن در
موجودات مختلف به میزان متفاوت مشاهده میشود .واژه هوش کیفیت پدیدهای را بیان
میکند که دارای حالت انتزاعی بوده و قابلرؤیت نیست .به علت دارا بودن چنین ویژگی،
تعریف آن مشکل است و ازاینرو نظریهها و تعریفهای متعددی از آن ارائه شده است.

(استرنبرگ .)4669 ،نظریه هوش موفق یکی ازنظریات مربوط به هوش است که توسط
استرنبرگ ارائه شده است
هوش موفق ازنظر استرنبرگ مجموعه یکپارچهای از تواناییهای موردنیاز برای موفقیت
در زندگی است ،البته فرد آن را درون بافت اجتماعی و فرهنگی خود تعریف میکند .افراد
از طریق تشخیص نقاط قوّتشان و پرورش آن و تشخیص همزمان نقاط ضعفشان و پیدا
کردن راه اصالح یا جبران ،بهطور موفقیتآمیزی باهوشاند .افراد باهوش موفق با استفاده
از تعادلی که میان تواناییهای تفکر تحلیلی ،خالق و عملی برقرار میکنند به سازگاری با
محیط ،تغییر محیط و انتخاب محیط دست میزنند (استرنبرگ و گریگورنکو.)4667 ،
مؤلفههای هوش موفق شامل این موارد است )5 :توانایی دستیابی به هدفهای شخصی
در زندگی با توجه به زمینۀ اجتماعی -فرهنگی فرد؛  )4بهوسیلۀ سرمایهگذاری روی نقاط
قوّت و اصالح یا جبران نقاط ضعف؛  )0بهمنظور سازگار شدن ،شکل دادن یا انتخاب
محیط؛  )9از طریق ترکیبی از تواناییهای تحلیلی ،خالق و عملی (استرنبرگ.)4669 ،
عنصر اول هوش موفق روشن میسازد که تعریف فردی برای هوش وجود ندارد .مثالً
برای یک فرد ،موفقیت یعنی درخشیدن بهعنوان یک وکیل ،برای دیگری مراقبت از فرزند
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خویش و برای فرد دیگری زندگی خود را وقف خدا کردن است .موفقیت برای بسیاری از
مردم ترکیبی از همهچیز است چراکه مردم هدفهای متفاوتی در زندگی دارند .دومین
عنصر ادعا میکند مسیرهای مختلفی برای موفقیت وجود دارد .سومین عنصر ادعا میکند
موفقیت در زندگی را میتوان از طریق تعادل دادن در سازگاری با محیط موجود ،شکل
دادن و انتخاب محیط ،به دست آورد (استرنبرگ و گریگورنکو.)4660 ،
در این نظریه همۀ افراد فرصتهای برابری برای انطباق ،شکل دادن و انتخاب محیط
ندارند .بهطورکلی افرادی که در جایگاه اجتماعی -اقتصادی باالتری قرار دارند ،تمایل به
فرصتهای بیشتر (و بهتر) دارند و افرادی که جایگاه اجتماعی -اقتصادی پایینتری دارند
به فرصتهای کمتری گرایش نشان میدهند (استرنبرگ.)4660 ،
زمانی که فرد تالش میکند محیط را تغییر دهد (شکلدهی) ،نسبت به زمانی که با
محیط سازگار است ،بیشتر درخطر مخالفت با کسانی قرار میگیرد که در رأس قدرتاند.
فرادستان به کسی که محیط را تغییر میدهد ،با خوشرویی نگاه نمیکنند یا با خوشرویی
افکار و اعمالشان را نمیپذیرند .دانشآموزی که تالش میکند محیط را تغییر دهد ،ممکن
است حسن نیّت معلم را و معلمی که تالش میکند محیط را تغییر دهد ،حسن نیّت مدیر را
از دست بدهد .افرادی که در جهت تغییر محیط تالش میکنند ،میبایست از بهایی که باید
بپردازند آگاه باشند .اگرچه ،کسی که همیشه سازگار است و هرگز برای تغییر دادن،
تالشی نمیکند ،به نظر میرسد شدیداً همنوا باشد و در برخی موارد فاقد یک ایدئولوژی
یا حداقل فاقد یک منش برجسته و مبتکر باشد و کسی که همیشه دست به تغییر محیط
میزند ،بهسرعت بهعنوان مانعی بر سر راه ،تفرقهانداز یا حتی کارشکن دیده میشود .افراد
باهوش موفق ،تصمیم میگیرند برای آنچه ارزش جنگیدن دارد ،بجنگند در غیر این
صورت آنها سازگار میشوند .با انتخاب آگاهانه ،آنها هم از تغییر محیط و هم سازگاری
با محیط ،اعالم رضایت میکنند .هوش موفق بازهم چیزی بیشتر از سازگاری با محیط و
تغییر محیط است .گاهی اوقات بهترین گزینه ،ترک محیط و انتخاب محیطی دیگر است
(استرنبرگ و گریگورنکو.)4667 ،
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طبق نظر استرنبرگ درنهایت ما بین سه نوع توانایی برای رسیدن به اهداف تعادل برقرار
میکنیم .ما به تواناییهای خالق برای تولید ایدهها ،به توانایی تحلیلی برای تعیین اینکه آیا
این ایدهها خوب هستند و به توانایی عملی برای پیادهسازی ایدهها و متقاعد کردن دیگران
از ارزش ایدهها ،نیاز داریم (استرنبرگ و گریگورنکو.)4660 ،
بنابراین سه توانایی گسترده برای هوش موفق مهم است :تواناییهای تحلیلی ،خالق و
عملی .توانایی تحلیلی برای تجزیهوتحلیل و ارزیابی گزینههای در دسترس زندگی شخص،
موردنیاز است که این گزینهها شامل شناسایی وجود یک مسئله ،تعریف ماهیت مسئله،
راهاندازی یک استراتژی برای حل مسئله و نظارت بر این فرایندهاست (استرنبرگ.)4664 ،
هوش تحلیلی وقتیکه مؤلفههای پردازش اطالعات هوش برای تحلیل ،ارزیابی ،قضاوت،
مقایسه و تضاد به کار میآید ،دخالت دارد (استرنبرگ.)4669 ،
عنصر دوم هوش موفق ،هوش خالق است .خالقیت یک موضوع با دامنۀ گستردهای
است که در دو سطح شخصی و اجتماعی برای طیف وسیعی از حوزههای کاری مهم
است .در سطح شخصی ،خالقیت مثالً هنگام حل مسائل در کار و زندگی روزمره به فرد
مرتبط هست و در سطح اجتماعی ،خالقیت میتواند به یافتههای جدید علمی ،جنبشهای
جدید در صنعت ،اختراعات جدید و برنامههای اجتماعی جدید منجر شود (استرنبرگ،
.)4660
بر اساس این نظریه افراد خالق کسانی هستند که مایل به خرید کم و فروش باال در
قلمرو ایدهها هستند .خرید کم به این معنی است که آنها به دنبال ایدههای ناشناخته یا
ایدههایی که حمایت نمیشوند ،هستند .وقتیکه این ایدهها برای اولین بار ارائه میشوند با
مقاومت روبرو میشوند .فرد خالق در برابر این مقاومت همچنان ادامه میدهد تا آن ایده
را به بهای باالیی میفروشد درحالیکه ایده جدید یا ایده غیرمعمول دیگری را به حرکت
درآورده است .با توجه به این نظریه ،خالقیت نیاز به محل تالقی شش منبع مجزا اما مرتبط
به هم دارد که شامل تواناییهای ذهنی ،دانش ،سبک تفکر ،شخصیت ،انگیزه و
محیطزیست میشود (استرنبرگ.)4654 ،
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هوش خالق برای تدوین و فرمولبندی خوب مسائل و راهحلها موردنیاز است .این
نوع هوش وقتی مهم است که به راهحلهای جدید برای مسائلی که به نظر حل کردنشان
غیرممکن هستند ،توجه میشود (کافمن و سینگر.)4669 ،
عنصر سوم هوش موفق ،هوش عملی است .هوش عملی مجموعهای از مهارتها و
گرایشها برای حل کردن مسائل روزمره بهوسیلۀ دانش بهدستآمده از تجربه است که
بهصورت هدفمند با محیط منطبق میشود یا محیط را شکل میدهد و یا آن را انتخاب
میکند (استرنبرگ ،جاروین و گریگورنکو .)4655 ،انطباق ،شکل دادن و انتخاب (محیط)
از توابع اندیشه هوشمند هستند که در بستر مناسب عمل میکنند .همچنین توانایی عملی
شامل اجرای ایدهها و توانایی درگیری ،زمانی است که هوش در زمینۀ دنیای واقعی به کار
گرفته میشود (استرنبرگ و همکاران.)4666 ،
استرنبرگ بیان میکند "ما بهمنظور درک کودکان و برای کمک به اینکه
دانشآموز ان به پتانسیل کامل خود در یادگیری برسند ،نظریه هوش موفق را توسعه
دادهایم" (استرنبرگ و گریگورنکو4666 ،؛ به نقل از استرنبرگ و گریگورنکو :4669 ،ص
.)479
استدالل اساسی در نظریه هوش موفق آن است که اگر به دانشآموزان با روشی
آموزش دهند که الگوهای تواناییشان با زمینه درسی بهتر تطبیق یابد ،بسیاری از
دانشآموزان بهطور مؤثرتری میتوانند یاد بگیرند .هوش موفق در آموزش یک راه برای
ایجاد چنین انطباقی فراهم میکند که شامل کمک کردن به همه دانشآموزان برای
سرمایهگذاری روی نقاط قوّتشان و جبران یا تصحیح نقاط ضعفشان میشود .این کار
بهوسیله آموزش به روشی که یادگیری تعادلی بین تفکر حافظهای ،تحلیلی ،خالق و عملی
ایجاد کند ،انجام میشود (استرنبرگ و گریگورنکو.)4669 ،
اهمیت سازه هوش موفق ازاینجهت است که آموزش آن روی یادگیری افراد
تأثیرگذار است و منجر به یادگیری و عملکرد تحصیلی بهتر در درسهای مطالعات
اجتماعی و علوم میشود .استرنبرگ ( )4669نشان داد که دانشآموزان در وضعیت
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تدریس به شیوه هوش موفق عملکرد بهتری نسبت به سایر شیوهها داشتند .استملر،
گریگورنکو ،جاروین و استرنبرگ ( )4660گزارش کردند که آموزش به شیوه هوش
موفق مهارتهای حافظهای ،تحلیلی ،خالق و عملی را در درسهای روانشناسی و آمار
افزایش میدهد.
بههرحال  ،علیرغم کاربرد نظریه هوش موفق در آموزش ،هنوز ابزارهای معتبر و روایی
در کشور برای اندازهگیری اثرهای آن طراحی و استاندارد نشده است .یکی از ابزارهای
مناسب در زمینه اندازهگیری هوش موفق ،پرسشنامۀ هوش موفق گریگورنکو و استرنبرگ
است که در سال  4664طراحی شده است که سه بعد هوش تحلیلی ،هوش خالق و هوش
عملی را با  00سؤال مورد ارزیابی قرار میدهد .گریگورنکو و استرنبرگ اعتبار این زیر
مقیاسها را به ترتیب  6/02 ،6/24و  6/75گزارش کردند (گریگورنکو و استرنبرگ،
4664؛ به نقل از سالمی ،فرزاد و صرامی .)5054 ،اخیراً کاربرد نظریه هوش موفق در
آموزش نیز بررسی شده است .پرسشنامۀ هوش موفق در آموزش ( 9)TSI-Qدر سال 4650
توسط پالوس و ماریکوتویو بر اساس نظریه هوش موفق استرنبرگ ( )SIIطراحی و روی
 004معلم و استاد دانشگاه در رومانی اجرا شد .نتایج بهدستآمده نشان داد که این
پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس تواناییهای تکرار و حفظ کردن ،تواناییهای تحلیلی،
تواناییهای خالق و تواناییهای عملی است .اعتبار با روش آلفای کرونباخ بین  6/75برای
توانایی خالق تا  6/25برای توانایی عملی گزارش شده است که نشان میدهد مقیاسهای
پرسشنامه از ثبات درونی خوبی برخوردار است (پالوس و ماریکوتویو.)4650 ،
در زمینه روایی پرسشنامۀ هوش موفق شواهد اندکی گزارش شده است .در برخی
پژوهشها رابطۀ هوش موفق با پنج ویژگی بزرگ شخصیتی (نئو) موردبررسی قرار گرفته
است .در یک پژوهش گزارش شده است که نمرات باال در گشودگی به تجربه با عملکرد
خالق در کارها مرتبط است .همچنین دانشآموزان باوجدان در توانایی حفظ کردن و
تحلیلی بهتر عمل میکنند (مکسینگا ،ماریکوتویو و پالوس4656 ،؛ شریفی .)5020 ،استفاده
4
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از سبکهای آموزش سنتی با سازگاری و وجدان گرایی کمتری همراه است (امیری،
انصاری ،میدانی و فیروزی .)5050 ،شواهد نشان میدهد که سبک تدریس مربوط به
تحریک خالقیت دانشآموزان رابطه مثبتی با گشودگی به تجربه و برونگرایی دارد (پالوس
و ماریکوتویو4650 ،؛ کافمن و همکاران4659 ،؛ زانگ ،)4664 ،سبک تدریس مربوط به
تحریک توانایی تحلیلی دانشآموزان در ارتباط با سازگاری و باوجدان بودن است و
همچنین سبک تدریس مربوط به تحریک توانایی عملی دانشآموزان در ارتباط با
سازگاری و برونگرایی (مانشر )5550 ،آنها است .بعضی از شواهد حاکی از آن است که
بین توانایی تحلیلی -خالق با عامل شخصیتی روان آزرده گرایی رابطۀ منفی و معناداری
وجود دارد (سلطان قرائی و عالئی5056 ،؛ مکسینگا و همکاران.)4656 ،
با توجه به ایده زیر بنایی نظریه هوش موفق و کاربردی که این نظریه در آموزش دارد،
ما بر آن شدیم در کشور ابزاری را برای اندازهگیری نظریه هوش موفق در آموزش روا
سازی کنیم؛ بنابراین ،در پژوهش حاضر روایی و اعتبار پرسشنامه هوش موفق در آموزش
( )TSI-Qدر جامعه ایرانی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت .بر این اساس ،سؤالهای زیر
مطرح شد :ساختار عاملی پرسشنامه هوش موفق در آموزش از چه عاملهایی اشباع شده
است؟ اعتبار به مفهوم هماهنگی درونی پرسشنامه هوش موفق در آموزش چند است؟ چه
شواهدی در مورد روایی این ابزار وجود دارد؟

روش
جامعه آماری شامل  46099دبیر ( 50200زن و  0255مرد) از  996دبیرستان دولتی (دوره
دوم متوسطه) مناطق  55گانۀ آموزشوپرورش شهر تهران است که در سال تحصیلی -59
 50مشغول تدریس بودند .نمونه آماری پژوهش حاضر شامل  969نفر از دبیران
دبیرستانهای شهر تهران هستند ( 540مرد و  472زن) که بر اساس جدول کرجسی و
مورگان (الننبرگ و ایربی )4662 ،تعیین حجم شدند .نمونه پژوهش حاضر با روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای از بین دبیران مدارس دولتی شهر تهران انتخاب شدند که
ابتدا شهر تهران به  9بخش ،شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسیم شد و از هر بخش
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یک منطقه از مناطق  55گانۀ آموزشوپرورش شهر تهران ،بهطور تصادفی انتخاب شدند.
در مرحلۀ بعد ،از هر منطقه آموزشوپرورش 0 ،دبیرستان دخترانه و  0دبیرستان پسرانه
بهطور تصادفی انتخاب شدند.
ابزارهای اندازهگیری پژوهش حاضر از قرار زیر است:
پرسشنامه هوش موفق در آموزش ( .)TSI-Qپالوس و ماریکوتویو در سال  4650پرسشنامه
هوش موفق در آموزش ( )TSI-Qرا طراحی کردند .پرسشنامه مذکور شامل  9بعد
تواناییهای تکرار و حفظ کردن ،تواناییهای تحلیلی ،تواناییهای خالق و تواناییهای
عملی است .این پرسشنامه دارای  46سؤال است .پاسخها در مقیاس  0درجهای لیکرت (از
کامالً مخالفم= 5تا کامالً موافقم= )0درجهبندی میشوند .از  46آیتم پرسشنامه 9 ،آیتم
عامل تواناییهای تکرار و حفظ کردن (برای مثال ،در تدریس خود توجه میکنم تا
دانشآموزانم اطالعات زیادی کسب کنند) 9 ،آیتم عامل تواناییهای تحلیلی (برای مثال،
به توانایی دانشآموزانم برای تجزیهوتحلیل کردن اطالعات -چرا چیزی اتفاق میافتد-
توجه میکنم) 9 ،آیتم عامل تواناییهای خالق (برای مثال ،تدریس خود را به نحوی
ساختاربندی میکنم که تواناییهای خالق دانشآموزانم را تحریک کنم) و  9آیتم
تواناییهای عملی (برای مثال ،در فعالیت آموزشیام ،دانشآموزانم را تشویق میکنم تا
چیزهایی که بهطور نظری میدانند را در عمل آزمایش کنند) را اندازهگیری میکند.
پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو ( .)NEO-FFIکوستا و مک کری در سال  5525پرسشنامه
نئو را برای سنجش پنج عامل اصلی شخصیت طراحی کردند (کوستا و مک کری.)5557 ،
این پرسشنامه ( )NEO-FFIپنج عامل شخصیتی یعنی روان آزرده گرایی ،برونگرایی،
گشودگی در تجربه ،موافق بودن و باوجدان بودن را میسنجد .این پرسشنامه  06آیتم دارد
که با مقیاس لیکرت پنجدرجهای از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم درجهبندی شده است .از
 06ماده مذکور ،روان آزرده گرایی  54ماده (اغلب احساس درماندگی میکنم و دنبال
کسی میگردم که مشکالتم را برطرف کند) ،برونگرایی  54ماده (شخص بسیار فعالی
هستم) ،گشودگی در تجربه  54ماده (دوست ندارم وقتم را با خیالپردازی تلف کنم)،
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توافق پذیری  54ماده (سعی میکنم در مقابل همه مؤدب باشم) و باوجدان بودن  54ماده
(بهخوبی میتوانم کارهایم را طوری تنظیم کنم که درست سر زمان تعیینشده انجام شوند)
دارد .مردان و زنان با نمره باال در روان آزرده گرایی مستعد داشتن عقاید غیرمنطقی هستند
و کمتر قادر به کنترل تکانشهای خود بوده و خیلی ضعیفتر از دیگران با استرس کنار
میآیند همچنین نمره باال در این خرده مقیاس یعنی آزمودنی فردی مضطرب است و
زندگیاش با افسردگی ،اضطراب و خشم درونی آمیخته است (کاستا و مک کری،
.)5554
در خرده مقیاس برونگرایی ،نمره باال نشاندهنده این است که فرد ،شخصی
برونگراست که با جمع بودن را دوست دارد و کارهایش را با جمع انجام میدهد .همچنین
نمره باال در خرده مقیاس گشودگی در تجربه یعنی فرد عاشق سفر و ایدههای جدید و
تجارب تازه است ،کنجکاوی ذهنی باال و استقالل در قضاوت دارد .نمره باال در خرده
مقیاس سازگاری یعنی آزمودنی ،فردی مردمدار است و دیگران برایش مهماند و جمع هم
با فرد بودن را دوست دارد و درنهایت خرده مقیاس باوجدان بودن یعنی آزمودنی ،فردی
باوجدان و وظیفهشناس و با مسئولیت است و در محل کار و خانواده روی حرفش حساب
باز میکنند و نمره باال در این خرده مقیاس با موفقیت تحصیلی و شغلی همراه است ،افراد
با نمره باال در این خرده مقیاس خیلی دقیق ،خوشخلق و مطمئن هستند (کوستا و مک
کری.)5557 ،
برای اجرای پرسشنامۀ هوش موفق در آموزش ،ابتدا متن اصلی پرسشنامه ترجمه و
سپس اجرا شد .پس از اجرای اولیه ،و به دست آمدن اشکاالت ترجمه و روایی پرسشنامه،
مجدداً متن اصلی توسط یک متخصص ترجمه و ترجمه مجدد شد و ایرادهای اولیه گرفته
شد .همچنین در طی این فرایند از مشاورۀ دو نفر از اساتید متخصص برای رفع اشکاالت
پرسشنامه استفاده شد و پرسشنامه برای اجرای مجدد و بررسی روایی محتوایی ،در اختیار
 06نفر از دبیران قرار گرفت تا وضوح و شفافیت زبان و قابلیت درک و فهم سؤالها کنترل
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شود .درنهایت پرسشنامه هوش موفق در آموزش به همراه پرسشنامه نئو بین دبیران توزیع و
تکمیل شد.
برای اجرای پژوهش ،پس از مراجعه به مدارس و هماهنگیهای الزم با مدیران و
دبیران ،پرسشنامهها بهصورت انفرادی بین دبیران توزیع و اجرا شد .بازه زمانی جمعآوری
دادههای این پژوهش از فروردین تا آخر خردادماه سال  59بود و زمان اجرای پرسشنامهها
در هر فرد حدود  06دقیقه بود .برای برآورد اعتبار پرسشنامه هوش موفق در آموزش
( )TSI-Qاز روش آلفای کرونباخ ،و برای بررسی ساختار عاملی از تحلیل عاملی اکتشافی
استفاده شد.

یافتهها
تحلیل عامل اکتشافی :بهمنظور تعیین تعداد عوامل و مطالعه ویژگیهای  46گویه مقیاس
هوش موفق در آموزش ،تحلیل عاملی اکتشافی بر روی کل نمونه انجام شد .برای استخراج
عاملها از تحلیل مؤلفههای اصلی استفاده شد .پیش از اجرای تحلیل عاملی ،شاخص
کفایت نمونهبرداری ( )KMOو آزمون کرویت بارتلت اجرا شد .در این تحلیل مقدار
 KMOبرابر با  6/56به دست آمد که نشاندهندۀ تناسب دادهها و کفایت حجم نمونه برای
تحلیل عاملی است .مقدار آزمون کرویت بارتلت نیز برابر  0/09محاسبه شد که با درجۀ
آزادی  556معنیدار ( )P<6/665بود .مقدار دترمینان  6/666674به دست آمد.
برای تعیین اینکه مقیاس هوش موفق در آموزش از چند عامل اشباع شده است
شاخصهای ،مقدار ویژه ،نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل و نمودار اسکری
موردتوجه قرار گرفت .تحلیل عامل اولیه بر روی  46سؤال پرسشنامه هوش موفق در
آموزش انجام شد .در تحلیل اولیه چهار عامل باارزش ویژۀ بیش از یک استخراج شد.
بررسی نمودار اسکری نشان میدهد ،یک عامل بزرگ اولیه (توانایی تحلیلی -خالق)
وجود دارد که  07/09درصد واریانس کل را تبیین میکند و مؤلفههای دیگر دارای ارزش
ویژۀ کوچکتری بودند .مؤلفۀ دوم (توانایی عملی)  5/76درصد ،مؤلفۀ سوم (توانایی
تکرار و بازگویی)  7/72درصد واریانس کل و مؤلفۀ چهارم (توانایی حفظ کردن) نیز
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 9/04درصد واریانس کل را تبیین کردند .این چهار عامل ،رویهمرفته  06/59درصد
واریانس کل آزمون را تبیین میکردند .مقدار ارزش ویژه عامل اول ،دوم ،سوم و چهارم به
ترتیب  5/99 ،5/59 ،7/97و  5/60به دست آمد .برای سادهسازی ساختار عاملی از چرخش
واریماکس استفاده شد.
جدول  1ماتریس چرخش یافته بارهای عاملی پرسشنامه هوش موفق در آموزش
تحلیلی

آیتمها

– خالق
توانایی تحلیلی -خالق
 .9موقعیتهای آموزشی را ترجیح میدهم که به دانشآموزانم فرصت
میدهد تا تفاوتهای بین دو یا چند موقعیت ،مشکالت و بخشهای

6/72

اطالعات مربوط را پیدا و مقایسه کنند.
 .0برای تخیل دانشآموزانم در حل مشکالت ارزش قائل میشوم (تصور
کردن موقعیت ،بررسی ایدههای جدید و غیره).
 .9تدریس خود را به نحوی ساختاربندی میکنم که تواناییهای خالق
دانشآموزانم را تحریک کنم.
 .0در فعالیتهای آموزشیام ،از بازیها (بازی لغات ،ایفای نقش و غیره)
برای تسهیل یادگیری استفاده میکنم.
 .4بر توانایی دانشآموزانم برای تجزیهوتحلیل کردن اطالعات (چرا
چیزی اتفاق میافتد) توجه میکنم.

6/74
6/75
6/75
6/07

 .54در تدریس خود ،تفکر انتقادی (تشخیص و ارزیابی ،آزمودن
راهحلها ،انتخاب بهترین آنها ،رد مواردی با شایستگی و تناسب کمتر)

6/09

دانشآموزانم را برمیانگیزم.
 .55در روش تدریسم ،دانشآموزانم را تحریک میکنم تا روشهای
جدید عملکرد ،اصول یا قوانین جدید قابلاستفاده در شرایط گوناگون را

6/04

کشف کنند.
 .59موقعیتهای آموزشی را ترجیح میدهم که دانشآموزان قادر باشند تا
ارزش واقعی اطالعات مختلف ارائهشده به آنها را تشخیص دهند (قوانین

6/05

مختلف ،مدلها ،روشها و غیره).
 .5دانشآموزانم را تشویق میکنم شرایط مختلف را تصور کنند و سپس

6/95

عملی

تکرار و

حفظ

بازگویی

کردن
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فکر کنند اگر همهچیز مانند آنچه تصور میکردند بود ،چه اتفاقی میافتاد.
 .52در تدریسم به ظرفیت دانشآموزانم برای توضیح روش فرایندهای
معین ساده یا عملکرد چیزهای خاص (راه و روشی که چیزی اتفاق

6/94

میافتد) اهمیت میدهم.
توانایی عملی
 .50در فعالیت آموزشیام ،دانشآموزانم را تشویق میکنم تا چیزهایی را
که بهطور نظری میدانند ،در عمل آزمایش کنند.

6/70

 .50وقتی در کالس تدریس میکنم ،به فعالیتهای عملی (کار روی
پروژهها ،طرحهای عملی ،آزمایشها ،کاربردهای عملی و غیره)

6/79

دانشآموزانم توجه میکنم.
 .46بعد از تدریس یک درس ،دانشآموزانم را برای یافتن کاربردهای
عملی آنچه آموختهاند ،تشویق میکنم.
 .56دانشآموزانم را تشویق میکنم تا از جنبههای نظری یاد گرفتهشده در
حل مسائل عملی گوناگون استفاده کنند.
 .7دانشآموزانم را تشویق میکنم تا در عمل ،طرحها و استراتژیهای
نظری را که در کالس تائید شده است ،اجرا و پیادهسازی کنند.

6/70
6/70
6/07

توانایی تکرار و بازگویی
 .59در تدریس خود توجه میکنم تا دانشآموزانم اطالعات زیادی کسب
کنند.
 .55تدریس خود را به نحوی ساختاربندی میکنم که توانایی تولید
دانشآموزانم را تحریک کنم.
 .2روش آموزشی را ترجیح میدهم که شرایطی برای دانشآموزانم ایجاد
کنم تا اطالعات را در فعالیتهای کالسی تولید و تکرار کنند.

6/29
6/75
6/92

توانایی حفظ کردن
 .5در فعالیتهای آموزشیام سعی میکنم موقعیتهایی ایجاد کنم که
توانایی حفظ کردن دانشآموزانم را ارتقاء دهم.
 .57در تدریس خود ،بر استفاده از تکنیک حفظ کردن در فرایند یادگیری
تأکیددارم و به آن اهمیت میدهم.

6/20
6/29
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تحلیل اعتبار مقیاس هوش موفق در آموزش ( .)TSI-Qاعتبار مقیاس هوش موفق در
آموزش ( )TSI- Qبا استفاده از روش همسانی درونی و با بهرهگیری از ضریب آلفای
کرونباخ محاسبه شد .نتایج نشان داد که ضریب همسانی درونی کل پرسشنامه هوش موفق
در آموزش  6/25است .عالوه بر آن ضریب همسانی درونی برای هرکدام از خرده
مقیاسها شامل ،تحلیلی– خالق  ،6/25عملی  ،6/29تکرار و بازگویی  6/74و حفظ کردن
 6/07به دست آمد؛ بنابراین ضریب همسانی درونی هر یک از خرده مقیاسها باال بوده که
نشاندهندۀ قابلیت باالی ابزار است.
روایی همگرا و واگرا مقیاس هوش موفق در آموزش ( .)TSI-Qبرای محاسبه روایی
مقیاس هوش موفق در آموزش ( )TSI-Qاز اجرای همزمان آن با پرسشنامه پنج عامل
شخصیت نئو استفاده شد .یافتهها نشان داد که بین توانایی تحلیلی -خالق با عامل شخصیتی
روان آزرده گرایی رابطۀ منفی و معناداری ( )P<1/10وجود داشت .همچنین برونگرایی،
با توانایی تحلیلی -خالق و توانایی عملی رابطۀ مثبت و معناداری ( )P<1/10نشان داد .بعد
توانایی تحلیلی -خالق نیز با گشودگی به تجربه رابطۀ مثبت و معناداری نشان میدهد
( .)P<1/10عالوه بر این بین توانایی تحلیلی -خالق با سازگاری ( )P<1/10و باوجدان
بودن و همینطور توانایی عملی با سازگاری نیز رابطۀ مثبت و معنادار ( )P<1/10به دست
آمد و درنهایت بین توانایی تکرار و بازگویی و توانایی حفظ کردن با سازگاری و باوجدان
بودن نیز رابطۀ مثبت و معنادار ( P<)6/10مشاهده شد (جدول .)4
جدول  .2همبستگی خرده مقیاسهای هوش موفق در آموزش با خرده مقیاسهای نئو.
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بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه هوش موفق در آموزش در
جامعۀ ایرانی بوده است .با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای تعداد  969دبیر از
دبیرستانهای شهر تهران انتخاب شدند و ابزارهای پژوهش را تکمیل کردند .برای تحلیل
دادهها از روش تحلیل عاملی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .بهمنظور تعیین تعداد
عوامل و مطالعه ویژگیهای مقیاس هوش موفق در آموزش تحلیل عاملی اکتشافی بر روی
کل نمونه انجام شد .برای استخراج عاملها از تحلیل مؤلفههای اصلی استفاده شد.
مطالعه ما نشان داد پرسشنامه هوش موفق در آموزش ( )TSI-Qیک ابزار چهار عاملی
شامل توانایی حفظ کردن ،توانایی تکرار و بازگویی ،توانایی تحلیلی -خالق و توانایی
عملی است؛ اما نسخه اولیه پرسشنامه هوش موفق در آموزش که توسط پالوس و
ماریکوتویو ( )4650طراحیشده شامل چهار عامل مجزای توانایی حفظ کردن ،توانایی
تحلیلی ،توانایی خالق و توانایی عملی است .در مطالعه ما توانایی حفظ کردن که در
پرسشنامه اولیه یک عامل مستقل بود به دو عامل توانایی حفظ کردن و توانایی تکرار و
بازگویی تفکیک شده است که هر یک بهطور مستقل عمل میکنند .همچنین ابعاد توانایی
تحلیلی و توانایی خالق که در پرسشنامه اولیه بهصورت دو عامل مستقل بودند در این
پژوهش در هم ادغام و بهصورت یک عامل توانایی تحلیلی -خالق در نظر گرفته شدهاند.
بههرحال ،گرچه ساختار چهار عاملی ابزار در این مطالعه با مطالعه سازندگان ابزار همخوان
است اما ماهیت عاملها با یکدیگر متفاوت است.
یک تبیین احتمالی در رابطه بااینکه چرا توانایی تحلیلی و توانایی خالق در این مطالعه
تحت عنوان یک عامل مستقل تحلیلی -خالق به دست آمده است را میتوان با توجه به
نظریه گانیه و گیلفورد در رابطه با خالقیت و تحلیل ارائه کرد .گانیه خالقیت را نوعی حل
مسئله میداند .بسیاری از اندیشمندان خالق اظهار داشتهاند که پیش از آفرینش یک اثر
دربارۀ مسائل مربوط به آن برای مدت طوالنی عمیقاً به مطالعه و تفحص مشغول بودهاند .در
اظهارات این افراد هیچچیز نشان نمیدهد که بین تحلیل و کوششهای خالقانهای که منجر
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به کشفیات آثار مهم اجتماعی میشود تفاوت زیادی وجود داشته باشد (گانیه)5557 ،؛
بنابراین ،میتوان استدالل کرد شواهد نظری بار شدن توانایی تحلیلی و توانایی خالق در
یک عامل تحلیلی -خالق توجیهپذیر باشد.
یک تفاوت دیگر در محتوای عاملهای این مطالعه با مطالعه سازندگان این ابزار در
عامل حفظ کردن است .در این مطالعه این عامل در دو عامل توانایی تکرار و بازگویی ،و
توانایی حفظ کردن بار شد .در توانایی تکرار و بازگویی (برای مثال ،در تدریس خود
توجه میکنم تا دانشآموزانم اطالعات زیادی کسب کنند) معلم تالش میکند تا ابتدا
دانشآموزان اطالعات الزم را کسب کنند .کسب اطالعات ،تولید و تکرار و بازگویی
نشانگرهایی است که طی آن دانشآموزان میتوانند اطالعات را پس از کسب به شیوه
دلخواه تولید کنند .این توانایی چیزی متفاوت از حفظ صرف اطالعات است .گرچه عامل
حفظ کردن بهعنوان یک عامل مستقل در این مطالعه تأیید شد ،اما به نظر میرسد در روش
آموزش معلمان ایرانی کسب اطالعات ،تکرار و بازگویی بهعنوان چیزی متفاوت از حفظ
کردن صرف اطالعات در نظر گرفته میشود.
عامل توانایی عملی ،همسو با پژوهش سازندگان این ابزار بهعنوان یکی دیگر از ابعاد
مقیاس هوش موفق در آموزش به دست آمد .پالوس و ماریکوتویو ( )4650نشان دادند
دبیرانی که روی توسعه تواناییهای عملی دانشآموزان تمرکز میکنند ،در به اجرا
درآوردن و عملیاتی کردن موضوعات نیز متمرکز هستند و توجه بیشتر خود را معطوف به
دیدن همه جنبههای یک موضوع میکنند
یافتههای این مطالعه همسانی درونی پرسشنامه هوش موفق در آموزش را مورد تأیید
قرار داد .این یافته هماهنگ با یافته سازندگان ابزار است .در مقایسه همسانی درونی عوامل
پرسشنامه هوش موفق در آموزش در این مطالعه و همسانی درونی عوامل پرسشنامه اولیه
هوش موفق در آموزش مشخص شد عامل ادغامشده توانایی تحلیلی -خالق در این
پژوهش همسانی درونی باالتری نسبت به هر یک از عوامل مجزای توانایی تحلیلی و
توانایی خالق پرسشنامه اولیه نشان میدهد.
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در این مطالعه یافتههای روایی پرسشنامه هوش موفق در آموزش نشان داد که بین
توانایی تحلیلی -خالق با عامل شخصیتی روان آزرده گرایی رابطۀ منفی و معناداری وجود
دارد که همسو با پژوهش سلطان قرائی و عالئی ( )5056و مکسینگا ،ماریکوتویو و پالوس
( )4656است .عامل شخصیتی روان آزرده گرایی بیانگر گرایش فرد برای تجربۀ پریشانی
روانشناختی به شکل اضطراب ،خشم ،افسردگی ،خجالت ،تنفر و دامنهای از هیجانات
منفی است  .افراد با نمره روان آزرده گرایی باال بیشتر از احساس و مشاهده استفاده میکنند
(کاستا و مک کری .)5554 ،در پژوهش مکسینگا ،ماریکوتویو و پالوس ( )4656رابطه بین
روان آزرده گرایی و تحلیل کردن منفی و معنادار گزارش شده است .این رابطه منفی به
معنی آن است که افراد روان آزرده آمادگی کمتری برای برخورداری از نگرش تفکر
انتقادی ،توجه و حس کنجکاوی ،اعتماد به خود و توانایی تحلیل کردن دارند این افراد
بهطور منطقی نمیتوانند هم مضطرب و آسیبپذیر باشند هم اعتماد به خود داشته باشند،
عالقهمند به مسئله باشند و توجه خود را (برای تحلیل کردن) به موضوع متمرکز سازند
(سلطان قرائی و عالئی.)5056 ،
در این پژوهش عامل شخصیتی برونگرایی با توانایی تحلیلی -خالق رابطۀ مثبت و
معناداری نشان داده است  .افراد برونگرا میل به تجربه کردن امور ،جرأت ورزی ،فعالیت و
هیجان خواهی دارند (کوستا و مک کری )5554 ،و آنها تمایل بیشتری به افکار پیچیده و
افکار خالقتر دارند (پالوس و ماریکوتویو .)4650 ،همچنین نتایج مطالعهای که توسط
کافمن و همکارانش ( )4659انجامشده ،نشان میدهد بین برونگرایی و خالقیت (در هنر)
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین در این مطالعه عامل برونگرایی با توانایی عملی نیز رابطۀ مثبت و معناداری
نشان داد .افراد برونگرا از طریق عمل (راههای عملی) یاد میگیرند ،آنها عملگرا هستند
و تجربههای عملی را ترجیح میدهند (مانشر .)5550 ،این افراد بیشتر از شیوههایی که مبتنی
بر عمل است ،استفاده میکنند چراکه میل به تجربه جویی و فعالیت از خصوصیات افراد
برونگرا است (سلطان قرائی و عالئی.)5056 ،
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همچنین ،عامل توانایی تحلیلی -خالق با گشودگی به تجربه نیز رابطۀ مثبت و معناداری
نشان داد .این افراد تمایلی به محافظهکاری و سنتی بودن ندارند (زانگ .)4664 ،همچنین
یافتههای پژوهش کافمن و همکارانش ( )4659نشان میدهد افرادی که خالقیت (در هنر)
دارند کشش زیادی به فرایندهای مربوط به گشودگی به تجربه (مانند فرایندهای ادراکی،
زیباییشناسی و یادگیری ضمنی) دارند.
یافته دیگر این مطالعه آن بود که بین توانایی تحلیلی -خالق با سازگاری رابطۀ مثبت و
معناداری مشاهده شد .کوستا و مک کری بیان میکنند نمرات باال در سازگاری ،مشخصه
افراد نوعدوست است که به ارزشها و رسوم اجتماعی و اعتقادات مردم احترام میگذارند
(کوستا و مک کری )5554 ،که این صفات به آموزشی که باعث تحریک تواناییهای
تحلیلی میشود مرتبط است (پالوس و ماریکوتویو .)4650 ،همچنین بین توانایی تحلیلی-
خالق و باوجدان بودن مشابه با مطالعه پالوس و ماریکوتویو ( )4650رابطۀ مثبت و معنادار
به دست آمد .در این رابطه میتوان بیان کرد که باوجدان بودن شامل جنبههای شایستگی،
حس وظیفه ،میل به موفقیت ،پشتکار و انضباط و احتیاط در کارها است (کوستا و مک
کری .)5554 ،ویژگیهایی مانند کارآمدی ،نظم و ترتیب ،وظیفهشناسی و تالش برای
پیشرفت در افراد وجدان پذیر از عوامل شخصیتی است که امکان تفکر خالق و تالش در
انجام دادن کارهای خالقانه را فراهم میکند (شریفی.)5020 ،
در این پژوهش بین توانایی عملی با سازگاری نیز رابطه مثبت و معناداری به دست آمد
که همسو با پژوهش پالوس و ماریکوتویو ( )4650بود .کوستا و مک کری ( )5554بیان
میکنند سازگاری همزمان یک بعد از مدل پنج عامل بزرگ شخصیتی است که
بزرگترین تأثیر را در روابط بین فردی میگذارد و یک عنصر اصلی در تحریک توانایی
عملی در دانشآموزانی است که نیاز دارند تا دیگران را نسبت به ارزش و کاربرد
ایدههایشان متقاعد کنند.
درنهایت بین توانایی حفظ کردن و توانایی تکرار و بازگویی با سازگاری و باوجدان
بودن نیز رابطۀ مثبت و معنادار مشاهده شد که این یافتهها مغایر با یافتههای پژوهش امیری،
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انصاری ،میدانی و فیروزی ( )5050است .آنها نشان دادند معلمانی که از سبکهای
آموزش سنتی در کالسهای خود استفاده میکنند از سازگاری و وجدان گرایی کمتری
استفاده میکنند .یک تبیین احتمالی این است که الزمه آموزش به سبک دانشآموز محور
(مانند شیوه آموزش تحلیلی ،خالق و عملی که دانشآموز در آن مشارکت دارد) ،روابط
اجتماعی سطح باال ،عملگرایی ،توافق ،هماهنگی با دیگران و مسئولیتپذیری در مقابل
گروه است بنابراین معلمانی که این ویژگیها را داشته باشند کمتر از آموزش سنتی (شامل
حفظ کردن) و بیشتر از شیوه آموزشهای هوش موفق استفاده میکنند.
نخستین محدودیت مطالعه حاضر آن است که یافتههای بهدستآمده برای تبیین عوامل
سببساز کفایت نمیکنند .مشخص نیست چرا بعضی از معلمان از روشهای آموزش
تحلیلی -خالق یا روشهای آموزش مبتنی بر تکرار و حفظ کردن و یا سایر روشهای
آموزش دیگر استفاده میکنند .این مطالعه نمیتواند تبیین کند که استفاده از روش آموزش
هوش موفق در کالس درس با چه پیامدهایی همراه خواهد بود .آیا اگر به دانشآموزان با
روشی آموزش دهند که الگوهای تواناییشان با زمینه درسی تطبیق یابد ،بسیاری از آنها
بهطور مؤثرتری میتوانند یاد بگیرند؟ در زمینه روابط بین اندازههای هوش موفق در
آموزش و اندازههای شخصیتی صرفاً روابط همزمانی و نه روابط علّی قابل تفسیر است.
هنوز مشخص نیست نمرات باال در ابعاد مختلف این ابزار آیا با رفتارهای آموزشی واقعی
معلمان در کالس درس همراه است یا نه .در این مطالعه استدالل شد معلمان روش آموزش
مبتنی بر تحریک دانشآموزان به تحلیل را با روش آموزشی مبتنی بر توانایی خالقانه
یکسان فرض میکنند و از طرفی کسب اطالعات و تکرار و بازگویی را معادل با توانایی
تکرار و حفظ کردن مطالب فرض نمیکنند ،مطالعات بیشتری موردنیاز است تا بتوان مبنای
اندیشههای معلمان را در این شیوه استدالل شناسایی کرد .آیا روشهای آموزش ضمن
خدمت سبب شده است که نوعی از اندیشههای مبتنی بر دیدگاه گانیه در بین معلمان رواج
داشته باشد .یک محدودیت دیگر مربوط به حساسیت نمرات این ابزار نسبت به روش
آموزش هوش موفق است .در این مطالعه شواهدی فراهم نشد که بر پایه آن بتوان استدالل
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کرد نمرات این پرسشنامه بهصورت اندازههای پیش و پس از مداخله میتواند نسبت به اثر
آموزش مبتنی بر هوش موفق حساس باشد.
بر این اساس پیشنهاد میشود پ ژوهشگران در مطالعات آتی ضمن توجه به عوامل
پیشایند مربوط به استفاده از یک روش آموزش خاص در معلمان در آینده مطالعاتی
طرحریزی کنند که پیامدهای ناشی از اجرای مداخله آموزشی مبتنی بر هوش موفق را در
دانشآموزان شناسایی کنند و شواهدی از سازههای مختلف کاربرد هوش موفق در
آموزش ارائه کنند .گرچه در این مطالعه مشخص شد که پرسشنامه هوش موفق در آموزش
دارای چهار بعد است ،اما ماهیت دستکم دو بعدازاین چهار بعد با آنچه در پیشینه ذکر
شده است متفاوت است .شواهد بیشتری الزم است که طی آن روشن شود شیوه استدالل و
اندیشه معلمان در بهکارگیری یک روش آموزش چیست؟ آیا آنها فکر میکنند تحلیل
کردن مسائل درسی زیربنای خالقانه اندیشیدن است؟ و این دو قابلتفکیک از هم نیستند؟
پیشنهاد میشود در آینده مطالعات مربوط به روایی این ابزار اجرا شود .حساسیت نسبت به
نمرات قبل و پس از مداخله ،توانایی تفکیک گروه تحت مداخله از گروه کنترل میتواند
مطالعات مناسبی باشد که روایی این ابزار را در ابعاد مختلف بررسی نماید.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،پرسشنامه هوش موفق در آموزش از اعتبار و روایی
مناسبی در جامعۀ معلمان برخوردار است .بررسی ویژگیهای روانسنجی ،اعتبار و روایی
مناسب پرسشنامه ،کوتاه بودن و سهولت اجرای پرسشنامه ،شرایط استفاده وسیع
پژوهشگران را از این ابزار فراهم میکند و میتواند در موقعیتهای تربیتی و پژوهشی
مورداستفاده قرار گیرد و زمینهساز پژوهشهای متعددی در حوزۀ روانشناسی تربیتی و
بخصوص زمینههای مرتبط باهوش باشد.
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