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 60/60/59تاریخ دریافت: 

 59/56/59تاریخ پذیرش: 

 چکیده
با پژوهش حاضر  .زندگی است برای موفقیت در موردنیاز هایتوانایی از اییکپارچههوش موفق مجموعه 

جامعه آماری همه معلمان  انجام گرفت. در آموزش پرسشنامه هوش موفق اعتبارو بررسی روایی هدف 

حجم نمونه این . (N = 46099) بودند 50-59دولتی شهر تهران در سال تحصیلی متوسطه دوره دوم 

 هایدبیرستاناز بین  یاخوشهتصادفی  گیرینمونهمرد( بود که با روش  540زن  472) دبیر 969 پژوهش

و پرسشنامه  در آموزش هوش موفقپرسشنامه  هاآنهمه  .دولتی شهر تهران انتخاب شدندمتوسطه دورۀ دوم 

نمره کل، و تحلیل عاملی  -سؤالتحلیل اعتبار، همبستگی را تکمیل کردند. شخصیتی نئو  هایویژگی

عامل )توانایی حفظ کردن، توانایی  چهاراصلی،  هایمؤلفهبا روش تحلیل عامل اکتشافی  اکتشافی اجرا شد.

تأیید در آموزش  هوش موفقخالق و توانایی عملی( را برای پرسشنامه  -، توانایی تحلیلیتکرار و بازگویی

و ضرایب آلفای کرونباخ در بود قابل قبولی برخوردار پرسشنامه از همسانی درونی  کرد. نتایج نشان داد که

بین ابعاد  بیرونیروایی . بودخالق(  -)تحلیلی/. 25( تا تکرار و بازگویی) /.07 آن بین هایمقیاس زیر

 -بین توانایی تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفت. و پرسشنامه شخصیت نئودر آموزش هوش موفق  پرسشنامه

خالق و عملی،  -با توانایی تحلیلی برونگرایی، بین خالق با عامل روان آزرده گرایی رابطۀ منفی و معنادار
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خالق با گشودگی به تجربه و سازگاری و باوجدان بودن، توانایی عملی با سازگاری و  -توانایی تحلیلی

مشاهده  بودن رابطۀ مثبت و معنادار باوجدانبا سازگاری و  تکرار و بازگوییتوانایی حفظ کردن و توانایی 

آموزش مبتنی بر مطالعه این پرسشنامه ابزار مناسبی برای  ،مطلوب سنجیروان هایویژگیبه با توجه . شد

 .بوددبیران در هوش موفق 

 اعتبار، روایی، در آموزش هوش موفقواژگان کلیدی: 

 هممقد

آن در  هایجلوهروانی است که  فرایندهای ترینتوجهجالبو  ترینجذابهوش یکی از 

را بیان  ایپدیده. واژه هوش کیفیت شودمیموجودات مختلف به میزان متفاوت مشاهده 

نیست. به علت دارا بودن چنین ویژگی،  رؤیتقابلارای حالت انتزاعی بوده و که د کندمی

 .متعددی از آن ارائه شده است هایتعریفو  هانظریه روازاینتعریف آن مشکل است و 

مربوط به هوش است که توسط  یاتازنظرنظریه هوش موفق یکی  (.4669)استرنبرگ، 

 استرنبرگ ارائه شده است

برای موفقیت  موردنیاز هایتوانایی از اییکپارچهمجموعه استرنبرگ  ازنظرهوش موفق 

. افراد کندمیزندگی است، البته فرد آن را درون بافت اجتماعی و فرهنگی خود تعریف  در

مزمان نقاط ضعفشان و پیدا از طریق تشخیص نقاط قوّتشان و پرورش آن و تشخیص ه

موفق با استفاده  باهوشافراد  .اندباهوش آمیزیموفقیت طوربهکردن راه اصالح یا جبران، 

به سازگاری با  کنندمیتفکر تحلیلی، خالق و عملی برقرار  هایتواناییاز تعادلی که میان 

 (.4667و، )استرنبرگ و گریگورنک زنندمیمحیط و انتخاب محیط دست  محیط، تغییر

شخصی  هایهدف( توانایی دستیابی به 5 :استشامل این موارد  هوش موفق هایمؤلفه

روی نقاط  گذاریسرمایه وسیلۀبه( 4فرهنگی فرد؛  -در زندگی با توجه به زمینۀ اجتماعی

سازگار شدن، شکل دادن یا انتخاب  منظوربه( 0قوّت و اصالح یا جبران نقاط ضعف؛ 

 (.4669استرنبرگ، )تحلیلی، خالق و عملی  هایتوانایی( از طریق ترکیبی از 9محیط؛ 

مثالً که تعریف فردی برای هوش وجود ندارد.  سازدمیعنصر اول هوش موفق روشن 

ند برای دیگری مراقبت از فرز ،یک وکیل عنوانبهدرخشیدن یعنی موفقیت  ،فردیک برای 
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برای بسیاری از موفقیت  .خویش و برای فرد دیگری زندگی خود را وقف خدا کردن است

متفاوتی در زندگی دارند. دومین  هایهدفمردم  چراکهاست  چیزهمهمردم ترکیبی از 

 کندمی ادعا ای مختلفی برای موفقیت وجود دارد. سومین عنصرمسیره کندمیعنصر ادعا 

محیط موجود، شکل  ی باراز طریق تعادل دادن در سازگا انتومیموفقیت در زندگی را 

 .(4660رگ و گریگورنکو، آورد )استرنب به دستدادن و انتخاب محیط، 

برابری برای انطباق، شکل دادن و انتخاب محیط  هایفرصتهمۀ افراد در این نظریه 

تمایل به  ،اقتصادی باالتری قرار دارند -افرادی که در جایگاه اجتماعی طورکلیبهندارند. 

دارند  تریپاییناقتصادی  -بهتر( دارند و افرادی که جایگاه اجتماعی )و بیشتر هایفرصت

 (.4660)استرنبرگ،  دهندمیکمتری گرایش نشان  هایفرصتبه 

که با  ، نسبت به زمانی(دهیشکلمحیط را تغییر دهد ) کندمیکه فرد تالش  زمانی

. اندقدرتکه در رأس  گیردمیمخالفت با کسانی قرار  درخطرمحیط سازگار است، بیشتر 

 روییخوشیا با  کنندنمینگاه  روییخوش، با دهدمیفرادستان به کسی که محیط را تغییر 

د، ممکن محیط را تغییر ده کندمیکه تالش  آموزیدانش. پذیرندنمیافکار و اعمالشان را 

دهد، حسن نیّت مدیر را  محیط را تغییر کندمیاست حسن نیّت معلم را و معلمی که تالش 

از بهایی که باید  بایستمی، کنندمیمحیط تالش  جهت تغییر دست بدهد. افرادی که در از

بپردازند آگاه باشند. اگرچه، کسی که همیشه سازگار است و هرگز برای تغییر دادن، 

باشد و در برخی موارد فاقد یک ایدئولوژی  نواهم شدیداً رسدمیند، به نظر کتالشی نمی

یا حداقل فاقد یک منش برجسته و مبتکر باشد و کسی که همیشه دست به تغییر محیط 

. افراد شودمییا حتی کارشکن دیده  اندازتفرقهمانعی بر سر راه،  عنوانبه سرعتبه، زندمی

این ارزش جنگیدن دارد، بجنگند در غیر  آنچهبرای  گیرندمیموفق، تصمیم  باهوش

هم از تغییر محیط و هم سازگاری  هاآن. با انتخاب آگاهانه، شوندمیسازگار  هاآن صورت

چیزی بیشتر از سازگاری با محیط و  بازهم. هوش موفق کنندمیبا محیط، اعالم رضایت 

رک محیط و انتخاب محیطی دیگر است تغییر محیط است. گاهی اوقات بهترین گزینه، ت

 (.4667)استرنبرگ و گریگورنکو، 
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ما بین سه نوع توانایی برای رسیدن به اهداف تعادل برقرار  درنهایتطبق نظر استرنبرگ 

ای تعیین اینکه آیا رایی تحلیلی بن، به تواهاایدهخالق برای تولید  هایتواناییبه . ما کنیممی

و متقاعد کردن دیگران  هاایده سازیپیادهبه توانایی عملی برای  خوب هستند و هاایدهاین 

 (.4660استرنبرگ و گریگورنکو، ) نیاز داریم ،هاایدهاز ارزش 

تحلیلی، خالق و  هایتواناییسه توانایی گسترده برای هوش موفق مهم است: بنابراین 

در دسترس زندگی شخص،  هایگزینهو ارزیابی  وتحلیلتجزیهبرای  توانایی تحلیلیعملی. 

شامل شناسایی وجود یک مسئله، تعریف ماهیت مسئله،  هاگزینهاست که این  موردنیاز

 (.4664)استرنبرگ،  فرایندهاست این برتژی برای حل مسئله و نظارت یک استرا اندازیراه

، ارزیابی، قضاوت، پردازش اطالعات هوش برای تحلیل هایمؤلفه کهوقتیهوش تحلیلی 

 (.4669استرنبرگ، دخالت دارد )، آیدمیبه کار  ایسه و تضادمق

 ایگسترده ۀخالقیت یک موضوع با دامن .عنصر دوم هوش موفق، هوش خالق است

کاری مهم  هایحوزهاست که در دو سطح شخصی و اجتماعی برای طیف وسیعی از 

مره به فرد خالقیت مثالً هنگام حل مسائل در کار و زندگی روز ،است. در سطح شخصی

 هایجنبشعلمی، جدید  هاییافتهبه  تواندمیخالقیت  ،مرتبط هست و در سطح اجتماعی

اجتماعی جدید منجر شود )استرنبرگ،  هایبرنامهجدید در صنعت، اختراعات جدید و 

4660.) 

این نظریه افراد خالق کسانی هستند که مایل به خرید کم و فروش باال در  بر اساس

ناشناخته یا  هایایدهبه دنبال  هاآنهستند. خرید کم به این معنی است که  هاایدهقلمرو 

با  شوندمیبرای اولین بار ارائه  هاایدهاین  کهوقتی، هستند. شوندنمیکه حمایت  هاییایده

ایده آن تا  دهدمیهمچنان ادامه . فرد خالق در برابر این مقاومت شوندمیمقاومت روبرو 

به حرکت  دیگری را غیرمعمولایده جدید یا ایده  کهدرحالی فروشدمیای باالیی به بهرا 

خالقیت نیاز به محل تالقی شش منبع مجزا اما مرتبط  ،با توجه به این نظریه است. درآورده

ذهنی، دانش، سبک تفکر، شخصیت، انگیزه و  هایتواناییبه هم دارد که شامل 

 (.4654، استرنبرگ) شودمی زیستمحیط
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است. این  موردنیاز هاحلراهخوب مسائل و  بندیفرمولهوش خالق برای تدوین و 

جدید برای مسائلی که به نظر حل کردنشان  یهاحلراهنوع هوش وقتی مهم است که به 

 (.4669سینگر،  و کافمن) شودمیهستند، توجه  غیرممکن

و  هامهارتاز  ایمجموعههوش عملی هوش عملی است.  ،عنصر سوم هوش موفق

از تجربه است که  آمدهدستبهدانش  وسیلۀبهبرای حل کردن مسائل روزمره  هاگرایش

و یا آن را انتخاب  دهدمییا محیط را شکل  شودمیهدفمند با محیط منطبق  صورتبه

انطباق، شکل دادن و انتخاب )محیط( . (4655)استرنبرگ، جاروین و گریگورنکو،  کندمی

. همچنین توانایی عملی کنندمیتوابع اندیشه هوشمند هستند که در بستر مناسب عمل  از

قعی به کار که هوش در زمینۀ دنیای وا است و توانایی درگیری، زمانی هاایدهشامل اجرای 

 (.4666استرنبرگ و همکاران، ) شودمیگرفته 

ه اینکه درک کودکان و برای کمک ب منظوربهما " کندمیاسترنبرگ بیان 

ان به پتانسیل کامل خود در یادگیری برسند، نظریه هوش موفق را توسعه آموزدانش

: ص 4669؛ به نقل از استرنبرگ و گریگورنکو، 4666)استرنبرگ و گریگورنکو،  "ایمداده

479.) 

 روشیبا ان آموزدانشاگر به استدالل اساسی در نظریه هوش موفق آن است که 

بسیاری از با زمینه درسی بهتر تطبیق یابد،  شانتواناییی الگوهاآموزش دهند که 

یک راه برای در آموزش یاد بگیرند. هوش موفق  توانندمیمؤثرتری  طوربهان آموزدانش

ان برای آموزدانشکه شامل کمک کردن به همه  کندمیایجاد چنین انطباقی فراهم 

. این کار شودمیاط ضعفشان روی نقاط قوّتشان و جبران یا تصحیح نق گذاریسرمایه

، تحلیلی، خالق و عملی ایحافظهآموزش به روشی که یادگیری تعادلی بین تفکر  وسیلهبه

 (.4669)استرنبرگ و گریگورنکو،  شودمیایجاد کند، انجام 

روی یادگیری افراد آن آموزش است که  جهتازایناهمیت سازه هوش موفق 

مطالعات  هایدرسدر و منجر به یادگیری و عملکرد تحصیلی بهتر  استتأثیرگذار 

ان در وضعیت آموزدانش( نشان داد که 4669استرنبرگ ). شودمیاجتماعی و علوم 
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استملر،  .داشتند هاشیوهتدریس به شیوه هوش موفق عملکرد بهتری نسبت به سایر 

هوش موزش به شیوه آ( گزارش کردند که 4660) گریگورنکو، جاروین و استرنبرگ

 روانشناسی و آمار هایدرسدر ، تحلیلی، خالق و عملی را ایحافظه هایمهارتموفق 

 .دهدمیافزایش 

، علیرغم کاربرد نظریه هوش موفق در آموزش، هنوز ابزارهای معتبر و روایی هرحالبه

آن طراحی و استاندارد نشده است. یکی از ابزارهای  اثرهای گیریاندازهدر کشور برای 

پرسشنامۀ هوش موفق گریگورنکو و استرنبرگ هوش موفق،  گیریاندازهمناسب در زمینه 

طراحی شده است که سه بعد هوش تحلیلی، هوش خالق و هوش  4664سال است که در 

این زیر اعتبار برگ گریگورنکو و استرن. دهدمیمورد ارزیابی قرار  سؤال 00عملی را با 

گزارش کردند )گریگورنکو و استرنبرگ،  75/6و  02/6، 24/6را به ترتیب  هامقیاس

کاربرد نظریه هوش موفق در  اخیراً. (5054و صرامی،  ، فرزاد؛ به نقل از سالمی4664

 4650سال در  9(Q-TSI)در آموزش  پرسشنامۀ هوش موفقنیز بررسی شده است.  آموزش

طراحی و روی ( SII)نظریه هوش موفق استرنبرگ  بر اساسماریکوتویو توسط پالوس و 

این داد که نشان  آمدهدستبهنتایج  .معلم و استاد دانشگاه در رومانی اجرا شد 004

تحلیلی،  هایتواناییتکرار و حفظ کردن،  هایتواناییپرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس 

برای  75/6آلفای کرونباخ بین اعتبار با روش . استعملی  هایتواناییخالق و  هایتوانایی

 هایمقیاس دهدمینشان که است گزارش شده عملی  برای توانایی 25/6توانایی خالق تا 

 (.4650)پالوس و ماریکوتویو،  ثبات درونی خوبی برخوردار استپرسشنامه از 

 برخی شواهد اندکی گزارش شده است. درپرسشنامۀ هوش موفق در زمینه روایی 

 گرفته قرار موردبررسی( نئو) شخصیتی بزرگ ویژگی پنج با موفق هوش رابطۀ هاپژوهش

 عملکرد با تجربه به گشودگی در باال نمرات که است شده گزارش پژوهش یک در. است

 و کردن حفظ توانایی در باوجدان انآموزدانش همچنین. است مرتبط کارها در خالق

استفاده (. 5020؛ شریفی، 4656 پالوس، و ماریکوتویو مکسینگا،) کنندمی عمل بهتر تحلیلی

                                                           
4. Teaching for successful intelligence questionnaire 
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)امیری،  همراه استسازگاری و وجدان گرایی کمتری با آموزش سنتی  هایسبک از

 به مربوط تدریس سبککه  دهدمیشواهد نشان (. 5050انصاری، میدانی و فیروزی، 

 )پالوس دارد برونگرایی و تجربه به گشودگی با مثبتی رابطه انآموزدانش خالقیت تحریک

 به مربوط تدریس سبک ،(4664؛ زانگ، 4659؛ کافمن و همکاران، 4650 ماریکوتویو، و

 و است بودن باوجدان و سازگاری با ارتباط در انآموزدانش تحلیلی توانایی تحریک

 با ارتباط در انآموزدانش عملی توانایی تحریک به مربوط تدریس سبک همچنین

بعضی از شواهد حاکی از آن است که  .است هاآن (5550برونگرایی )مانشر، و  سازگاری

 خالق با عامل شخصیتی روان آزرده گرایی رابطۀ منفی و معناداری -بین توانایی تحلیلی

 (.4656، و همکاران مکسینگا؛ 5056قرائی و عالئی، وجود دارد )سلطان 

دارد،  آموزشبا توجه به ایده زیر بنایی نظریه هوش موفق و کاربردی که این نظریه در 

 رواآموزش نظریه هوش موفق در  گیریاندازهشدیم در کشور ابزاری را برای  آن برما 

در آموزش پرسشنامه هوش موفق  ی و اعتبارروایحاضر در پژوهش ، بنابراین ؛کنیم سازی

(TSI-Q )زیر  هایسؤالاساس،  بر این. و ارزیابی قرار گرفت موردبررسی در جامعه ایرانی

اشباع شده  ییهاعامل هاز چدر آموزش ساختار عاملی پرسشنامه هوش موفق مطرح شد: 

چه  ؟چند است در آموزش موفقماهنگی درونی پرسشنامه هوش اعتبار به مفهوم ه است؟

 شواهدی در مورد روایی این ابزار وجود دارد؟

 روش
دبیرستان دولتی )دوره  996از  (مرد 0255و  زن 50200)دبیر  46099جامعه آماری شامل 

-59که در سال تحصیلی  استشهر تهران  وپرورشآموزشگانۀ  55( مناطق متوسطه دوم

نفر از دبیران  969نمونه آماری پژوهش حاضر شامل  .مشغول تدریس بودند 50

جدول کرجسی و  بر اساسزن( که  472مرد و  540)شهر تهران هستند  هایدبیرستان

نمونه پژوهش حاضر با روش ( تعیین حجم شدند. 4662مورگان )الننبرگ و ایربی، 

از بین دبیران مدارس دولتی شهر تهران انتخاب شدند که  ایخوشهتصادفی  گیرینمونه

از هر بخش بخش، شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم شد و  9ابتدا شهر تهران به 
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تصادفی انتخاب شدند.  طوربهشهر تهران،  وپرورشآموزشگانۀ  55یک منطقه از مناطق 

رانه دبیرستان پس 0دبیرستان دخترانه و  0، وپرورشآموزشدر مرحلۀ بعد، از هر منطقه 

 .شدند تصادفی انتخاب طوربه

 پژوهش حاضر از قرار زیر است: گیریاندازههای ابزار

 پرسشنامه 4650 سال درپالوس و ماریکوتویو  .(TSI-Q)در آموزش وفق پرسشنامه هوش م

بعد  9را طراحی کردند. پرسشنامه مذکور شامل  (TSI-Q)در آموزش هوش موفق 

 هایتواناییخالق و  هایتواناییتحلیلی،  هایتواناییتکرار و حفظ کردن،  هایتوانایی

)از  لیکرت ایدرجه 0مقیاس در  هاپاسخ. است سؤال 46. این پرسشنامه دارای استعملی 

آیتم  9آیتم پرسشنامه،  46. از شوندمی بندیدرجه (0=کامالً موافقمتا  5=خالفمم کامالً

تا  کنممیدر تدریس خود توجه برای مثال، تکرار و حفظ کردن ) هایتواناییعامل 

برای مثال، تحلیلی ) هایتواناییآیتم عامل  9اطالعات زیادی کسب کنند(،  آموزانمدانش

 -افتدمیچرا چیزی اتفاق -کردن اطالعات  وتحلیلتجزیهبرای  آموزانمدانشتوانایی  هب

تدریس خود را به نحوی برای مثال، خالق ) هایتواناییآیتم عامل  9(، کنممیتوجه 

آیتم  9را تحریک کنم( و  آموزانمدانشخالق  هایتواناییکه  کنممی ساختاربندی

تا  کنممیرا تشویق  آموزانمدانش، امآموزشیدر فعالیت برای مثال، عملی ) هاییتوانای

 .کندمی گیریاندازهر عمل آزمایش کنند( را را د دانندمینظری  طوربهچیزهایی که 

پرسشنامه  5525کوستا و مک کری در سال . (NEO-FFI) پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو

 .(5557کوستا و مک کری، )را برای سنجش پنج عامل اصلی شخصیت طراحی کردند  نئو

پنج عامل شخصیتی یعنی روان آزرده گرایی، برونگرایی،  (NEO-FFIاین پرسشنامه )

آیتم دارد  06. این پرسشنامه سنجدیم گشودگی در تجربه، موافق بودن و باوجدان بودن را

از  شده است. بندیدرجهکامالً مخالفم تا کامالً موافقم  از ایدرجهپنجکه با مقیاس لیکرت 

و دنبال  کنمیمماده )اغلب احساس درماندگی  54ماده مذکور، روان آزرده گرایی  06

 شخص بسیار فعالی)ماده  54که مشکالتم را برطرف کند(، برونگرایی  گردمیمکسی 

تلف کنم(،  پردازیخیال)دوست ندارم وقتم را با  ماده 54هستم(، گشودگی در تجربه 
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ماده  54بودن  باوجدانمقابل همه مؤدب باشم( و  در کنمیمماده )سعی  54توافق پذیری 

انجام شوند(  شدهیینتعکارهایم را طوری تنظیم کنم که درست سر زمان  توانمیم خوبیبه)

هستند  غیرمنطقییی مستعد داشتن عقاید مردان و زنان با نمره باال در روان آزرده گرا دارد.

از دیگران با استرس کنار  ترضعیفهای خود بوده و خیلی و کمتر قادر به کنترل تکانش

همچنین نمره باال در این خرده مقیاس یعنی آزمودنی فردی مضطرب است و  آیندیم

با افسردگی، اضطراب و خشم درونی آمیخته است )کاستا و مک کری،  اشزندگی

5554.) 

این است که فرد، شخصی  دهندهنشاندر خرده مقیاس برونگرایی، نمره باال 

. همچنین دهدیمبرونگراست که با جمع بودن را دوست دارد و کارهایش را با جمع انجام 

جدید و  هاییدها خرده مقیاس گشودگی در تجربه یعنی فرد عاشق سفر و نمره باال در

ی باال و استقالل در قضاوت دارد. نمره باال در خرده تجارب تازه است، کنجکاوی ذهن

و جمع هم  اندمهماست و دیگران برایش  دارمردمیعنی آزمودنی، فردی  سازگاریمقیاس 

بودن یعنی آزمودنی، فردی  باوجدانخرده مقیاس  درنهایتبا فرد بودن را دوست دارد و 

و با مسئولیت است و در محل کار و خانواده روی حرفش حساب  شناسوظیفهو  باوجدان

و نمره باال در این خرده مقیاس با موفقیت تحصیلی و شغلی همراه است، افراد  کنندیمباز 

و مطمئن هستند )کوستا و مک  خلقخوشبا نمره باال در این خرده مقیاس خیلی دقیق، 

 (.5557کری، 

، ابتدا متن اصلی پرسشنامه ترجمه و ر آموزشد برای اجرای پرسشنامۀ هوش موفق

پس از اجرای اولیه، و به دست آمدن اشکاالت ترجمه و روایی پرسشنامه،  .سپس اجرا شد

اولیه گرفته  هایایراد ترجمه مجدد شد و ترجمه ومجدداً متن اصلی توسط یک متخصص 

رای رفع اشکاالت شد. همچنین در طی این فرایند از مشاورۀ دو نفر از اساتید متخصص ب

پرسشنامه استفاده شد و پرسشنامه برای اجرای مجدد و بررسی روایی محتوایی، در اختیار 

کنترل  هاسؤالو فهم نفر از دبیران قرار گرفت تا وضوح و شفافیت زبان و قابلیت درک  06
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و  پرسشنامه هوش موفق در آموزش به همراه پرسشنامه نئو بین دبیران توزیع درنهایت شود.

 تکمیل شد.

الزم با مدیران و  یهایهماهنگبرای اجرای پژوهش، پس از مراجعه به مدارس و 

 آوریجمعبازه زمانی توزیع و اجرا شد.  انفرادی بین دبیران صورتبه هاپرسشنامهدبیران، 

 هاپرسشنامهزمان اجرای بود و  59سال  خردادماهفروردین تا آخر از  این پژوهش یهاداده

 در آموزش برای برآورد اعتبار پرسشنامه هوش موفق .دقیقه بود 06در هر فرد حدود 

(TSI-Q )از تحلیل عاملی اکتشافی ساختار عاملی بررسی  از روش آلفای کرونباخ، و برای

 شد. استفاده

 هایافته

گویه مقیاس  46 هایویژگیتعیین تعداد عوامل و مطالعه  منظوربه :تحلیل عامل اکتشافی

، تحلیل عاملی اکتشافی بر روی کل نمونه انجام شد. برای استخراج در آموزش هوش موفق

اصلی استفاده شد. پیش از اجرای تحلیل عاملی، شاخص  هایمؤلفهاز تحلیل  هاعامل

 در این تحلیل مقدار .اجرا شدو آزمون کرویت بارتلت ( KMO) بردارینمونهکفایت 

KMO  و کفایت حجم نمونه برای  هادادهتناسب  دهندۀنشانکه به دست آمد  56/6برابر با

محاسبه شد که با درجۀ  09/0 تحلیل عاملی است. مقدار آزمون کرویت بارتلت نیز برابر

 به دست آمد. 666674/6مقدار دترمینان  بود.( >665/6P) دارمعنی 556آزادی 

از چند عامل اشباع شده است در آموزش برای تعیین اینکه مقیاس هوش موفق 

نمودار اسکری  و نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل، مقدار ویژه ،هایشاخص

در پرسشنامه هوش موفق  سؤال 46تحلیل عامل اولیه بر روی قرار گرفت.  موردتوجه

ویژۀ بیش از یک استخراج شد.  باارزشانجام شد. در تحلیل اولیه چهار عامل آموزش 

خالق(  -، یک عامل بزرگ اولیه )توانایی تحلیلیدهدمیدار اسکری نشان بررسی نمو

دیگر دارای ارزش  هایمؤلفهو  کندمیدرصد واریانس کل را تبیین  09/07وجود دارد که 

درصد، مؤلفۀ سوم )توانایی  76/5بودند. مؤلفۀ دوم )توانایی عملی(  تریکوچکویژۀ 

ل و مؤلفۀ چهارم )توانایی حفظ کردن( نیز درصد واریانس ک 72/7( تکرار و بازگویی
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درصد  59/06 رفتههمرویعامل،  درصد واریانس کل را تبیین کردند. این چهار 04/9

. مقدار ارزش ویژه عامل اول، دوم، سوم و چهارم به کردندمیواریانس کل آزمون را تبیین 

تار عاملی از چرخش ساخ سازیسادهبه دست آمد. برای  60/5و  99/5 ،59/5 ،97/7ترتیب 

 واریماکس استفاده شد.

 در آموزش ماتریس چرخش یافته بارهای عاملی پرسشنامه هوش موفق 1جدول 

تحلیلی  هاآیتم

 خالق –
 عملی

و  تکرار

 بازگویی

حفظ 

 کردن

 خالق -توانایی تحلیلی

 فرصت آموزانمدانش به که دهممی را ترجیح آموزشی هایموقعیت .9

 هایبخش مشکالت و ،موقعیتچند  یا دو بین هایتفاوت تا دهدمی

 اطالعات مربوط را پیدا و مقایسه کنند.

72/6    

تصور ) شوممیدر حل مشکالت ارزش قائل  آموزانمدانشتخیل  برای .0

 (.غیره وجدید  هایایدهموقعیت، بررسی  کردن
74/6    

خالق  هایتواناییکه  کنممیبه نحوی ساختاربندی  . تدریس خود را9

 کنم. را تحریک آموزانمدانش
75/6    

 (و غیره)بازی لغات، ایفای نقش  هابازیاز  ،امآموزشی هایفعالیت در .0

 .کنممیبرای تسهیل یادگیری استفاده 
75/6    

اطالعات )چرا  کردن وتحلیلتجزیه برای آموزانمدانش توانایی بر .4

 .کنممی( توجه افتدمی اتفاق چیزی
07/6    

)تشخیص و ارزیابی، آزمودن  انتقادی تفکر تدریس خود، در .54

شایستگی و تناسب کمتر(  ، رد مواردی باهاآنبهترین  انتخاب ،هاحلراه

 .انگیزمبرمیرا  آموزانمدانش

09/6    

 هایروشتا  کنممیرا تحریک  آموزانمدانشروش تدریسم،  در .55

در شرایط گوناگون را  استفادهقابلاصول یا قوانین جدید  جدید عملکرد،

 کشف کنند.

04/6    

 ان قادر باشند تاآموزدانشکه  دهممیآموزشی را ترجیح  هایموقعیت. 59

 را تشخیص دهند )قوانین هاآنبه  شدهارائهارزش واقعی اطالعات مختلف 

 و غیره(. هاروش، هامدلمختلف، 

05/6    

    95/6سپس  و تصور کنند راشرایط مختلف  کنممیتشویق  را آموزانمدانش .5
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 .افتادمیبود، چه اتفاقی  کردندمی تصور آنچه مانند چیزهمه اگر کنند فکر

برای توضیح روش فرایندهای  آموزانمدانشتدریسم به ظرفیت  در .52

اتفاق  چیزی یا عملکرد چیزهای خاص )راه و روشی که معین ساده

 .دهممی( اهمیت افتدمی

94/6    

 توانایی عملی

را تا چیزهایی  کنممیرا تشویق  آموزانمدانش، امآموزشیفعالیت  در .50

 .در عمل آزمایش کنند ،دانندمینظری  طوربهکه 
 70/6   

 روی کار) عملی هایفعالیت، به کنممی در کالس تدریس وقتی .50

 غیره( ، کاربردهای عملی وهاآزمایش ،عملی هایطرح ،هاپروژه

 .کنممیتوجه  آموزانمدانش

 79/6   

کاربردهای  را برای یافتن آموزانمدانش تدریس یک درس، از بعد .46

 .کنممیتشویق  ،اندآموخته آنچه عملی
 70/6   

در  شدهگرفتهنظری یاد  هایجنبهاز  تا کنممیرا تشویق  آموزانمدانش .56

 حل مسائل عملی گوناگون استفاده کنند.
 70/6   

 هایاستراتژی و هاطرح عمل، در تا کنممیتشویق  را آموزانمدانش .7

 کنند. سازیپیادهو  اجرا ،نظری را که در کالس تائید شده است
 07/6   

 یی تکرار و بازگوییتوانا

 طالعات زیادی کسبا آموزانمدانشتا  کنممیتدریس خود توجه  در .59

 کنند.
  29/6  

که توانایی تولید  کنممیخود را به نحوی ساختاربندی  تدریس .55

 را تحریک کنم. آموزانمدانش
  75/6  

ایجاد  آموزانمدانشبرای  که شرایطی دهممیترجیح  روش آموزشی را .2

 کنند. تولید و تکرارکالسی  هایفعالیت در اطالعات را کنم تا
  92/6  

 توانایی حفظ کردن

ایجاد کنم که  ییهاتیموقع کنمیمسعی  امیآموزش یهاتیفعال در .5 

 را ارتقاء دهم. آموزانمدانشتوانایی حفظ کردن 
   20/6 

فرایند یادگیری  تکنیک حفظ کردن در استفاده از بر تدریس خود، ر. د57

 .دهممیو به آن اهمیت  تأکیددارم
   29/6 
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در  مقیاس هوش موفق اعتبار (.TSI-Q) در آموزش مقیاس هوش موفق اعتبارتحلیل 

از ضریب آلفای  گیریبهرهبا  با استفاده از روش همسانی درونی و (TSI- Q) آموزش

 ی درونی کل پرسشنامه هوش موفقسانکرونباخ محاسبه شد. نتایج نشان داد که ضریب هم

از خرده  هرکدامبرای  درونی سانی. عالوه بر آن ضریب هماست 25/6 در آموزش

و حفظ کردن  74/6 تکرار و بازگویی، 29/6 ، عملی25/6 خالق –شامل، تحلیلی هامقیاس

باال بوده که  هامقیاسی درونی هر یک از خرده سانبنابراین ضریب هم ؛به دست آمد 07/6

 قابلیت باالی ابزار است. دهندۀنشان

 برای محاسبه روایی (.TSI-Q) آموزشدر مقیاس هوش موفق همگرا و واگرا روایی 

پنج عامل ( از اجرای همزمان آن با پرسشنامه TSI-Q) در آموزش مقیاس هوش موفق

خالق با عامل شخصیتی  -یلیلکه بین توانایی تح نشان داد هایافتهشخصیت نئو استفاده شد. 

. همچنین برونگرایی، شتوجود دا( >10/1P) روان آزرده گرایی رابطۀ منفی و معناداری

. بعد داد( نشان >10/1Pو توانایی عملی رابطۀ مثبت و معناداری )خالق  -توانایی تحلیلی با

 دهدمیخالق نیز با گشودگی به تجربه رابطۀ مثبت و معناداری نشان  -توانایی تحلیلی

(10/1P< عالوه .)بین توانایی تحلیلی بر این- ( 10/1خالق با سازگاریP< و باوجدان )

به دست  (>10/1P) معنادارتوانایی عملی با سازگاری نیز رابطۀ مثبت و  طورهمینبودن و 

و توانایی حفظ کردن با سازگاری و باوجدان  تکرار و بازگوییبین توانایی  درنهایتآمد و 

 (.4 جدولمشاهده شد ) (>10/6Pبودن نیز رابطۀ مثبت و معنادار )
 نئو. هایمقیاسبا خرده در آموزش هوش موفق  هایمقیاسهمبستگی خرده  .2 جدول 

 M SD 5 4 0 9 9 0 7 2 5 متغیرها
         5 56/5 9/ 59 کردن حفظ .5

        5 05/6** 26/6 24/9 و بازگویی تکرار .4

       5 90/6** 50/6** 02/6 96/4 خالق-تحلیلی .0

      5 06/6** 02/6** 55/6* 75/6 07/9 عملی .9

     5 -64/6 -57/6** -59/6 -69/6 99/6 95/5 گراییآزرده  روان .9

    5 -09/6** 09/6** 40/6** 42/6 46/6 90/6 00/4 برونگرایی .0

   5 65/6 -50/6** 6/ 69 45/6** -64/6 -60/6 95/6 50/4 گشودگی .7

  5 56/6* 06/6** -95/6** 50/6** 42/6** 49/6** 56/6* 99/6 77/4 سازگاری .2

 5 99/6** 669/6 04/6** -45/6** 00/6 94/6** 90/6** 54/6* 99/6 46/0 بودن باوجدان .5

 * P<0.05 **P<0.01 
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 بحث

در در آموزش پرسشنامه هوش موفق  سنجیروان هایویژگیهدف پژوهش حاضر بررسی 

دبیر از  969تعداد  ایخوشهتصادفی  گیرینمونهبا استفاده از روش جامعۀ ایرانی بوده است. 

پژوهش را تکمیل کردند. برای تحلیل  هایشهر تهران انتخاب شدند و ابزار هایدبیرستان

تعیین تعداد  منظوربهاز روش تحلیل عاملی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.  هاداده

وی تحلیل عاملی اکتشافی بر ر در آموزش مقیاس هوش موفق هایویژگیعوامل و مطالعه 

 اصلی استفاده شد. هایمؤلفهاز تحلیل  هاعاملبرای استخراج کل نمونه انجام شد. 

( یک ابزار چهار عاملی TSI-Qمطالعه ما نشان داد پرسشنامه هوش موفق در آموزش )

 خالق و توانایی -، توانایی تحلیلیتکرار و بازگوییشامل توانایی حفظ کردن، توانایی 

اما نسخه اولیه پرسشنامه هوش موفق در آموزش که توسط پالوس و  ؛استعملی 

شامل چهار عامل مجزای توانایی حفظ کردن، توانایی  شدهطراحی( 4650ماریکوتویو )

. در مطالعه ما توانایی حفظ کردن که در استتحلیلی، توانایی خالق و توانایی عملی 

تکرار و دو عامل توانایی حفظ کردن و توانایی  پرسشنامه اولیه یک عامل مستقل بود به

همچنین ابعاد توانایی  .کنندمیمستقل عمل  طوربهتفکیک شده است که هر یک  بازگویی

دو عامل مستقل بودند در این  صورتبهتحلیلی و توانایی خالق که در پرسشنامه اولیه 

. اندشدهدر نظر گرفته  خالق -عامل توانایی تحلیلییک  صورتبهپژوهش در هم ادغام و 

همخوان  سازندگان ابزار، گرچه ساختار چهار عاملی ابزار در این مطالعه با مطالعه هرحالبه

 با یکدیگر متفاوت است. هاعاملاست اما ماهیت 

چرا توانایی تحلیلی و توانایی خالق در این مطالعه  بااینکهیک تبیین احتمالی در رابطه 

با توجه به  توانمیآمده است را  به دستخالق  -تحلیلیتحت عنوان یک عامل مستقل 

نظریه گانیه و گیلفورد در رابطه با خالقیت و تحلیل ارائه کرد. گانیه خالقیت را نوعی حل 

که پیش از آفرینش یک اثر  انداشتهدبسیاری از اندیشمندان خالق اظهار  .داندمیمسئله 

. در اندبودهمربوط به آن برای مدت طوالنی عمیقاً به مطالعه و تفحص مشغول  مسائل دربارۀ

که منجر  ایخالقانه هایکوششکه بین تحلیل و  دهدنمینشان  چیزهیچاظهارات این افراد 
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 ؛(5557)گانیه،  باشدشته تفاوت زیادی وجود دا شودمیآثار مهم اجتماعی  کشفیاتبه 

استدالل کرد شواهد نظری بار شدن توانایی تحلیلی و توانایی خالق در  توانمیبنابراین، 

 .باشد پذیرتوجیهخالق  -یک عامل تحلیلی

در سازندگان این ابزار این مطالعه با مطالعه  هایعاملیک تفاوت دیگر در محتوای 

و  ،تکرار و بازگوییدو عامل توانایی در عامل حفظ کردن است. در این مطالعه این عامل 

در تدریس خود برای مثال، ) تکرار و بازگوییشد. در توانایی  بارتوانایی حفظ کردن 

تا ابتدا  کندمی( معلم تالش کنند طالعات زیادی کسبا آموزانمدانشتا  کنممیتوجه 

 تکرار و بازگوییکسب اطالعات، تولید و ت الزم را کسب کنند. اطالعاان آموزدانش

اطالعات را پس از کسب به شیوه  توانندمیان آموزدانشنشانگرهایی است که طی آن 

گرچه عامل دلخواه تولید کنند. این توانایی چیزی متفاوت از حفظ صرف اطالعات است. 

در روش  رسدمیشد، اما به نظر  أییدتیک عامل مستقل در این مطالعه  عنوانبهحفظ کردن 

فاوت از حفظ چیزی مت عنوانبه تکرار و بازگوییآموزش معلمان ایرانی کسب اطالعات، 

 .شودمینظر گرفته کردن صرف اطالعات در 

یکی دیگر از ابعاد  عنوانبههمسو با پژوهش سازندگان این ابزار  ،عامل توانایی عملی

نشان دادند  (4650) آمد. پالوس و ماریکوتویو دستبه مقیاس هوش موفق در آموزش 

، در به اجرا کنندمیان تمرکز آموزدانشعملی  هایتواناییدبیرانی که روی توسعه 

و عملیاتی کردن موضوعات نیز متمرکز هستند و توجه بیشتر خود را معطوف به  درآوردن

 کنندمییک موضوع  هایجنبهدیدن همه 

را مورد تأیید هوش موفق در آموزش مسانی درونی پرسشنامه این مطالعه ه هاییافته

در مقایسه همسانی درونی عوامل است.  سازندگان ابزارهماهنگ با یافته یافته این قرار داد. 

پرسشنامه هوش موفق در آموزش در این مطالعه و همسانی درونی عوامل پرسشنامه اولیه 

خالق در این  -توانایی تحلیلی شدهادغامعامل  هوش موفق در آموزش مشخص شد

پژوهش همسانی درونی باالتری نسبت به هر یک از عوامل مجزای توانایی تحلیلی و 

 .دهدمیتوانایی خالق پرسشنامه اولیه نشان 
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نشان داد که بین در آموزش پرسشنامه هوش موفق روایی  هاییافتهدر این مطالعه 

وجود  آزرده گرایی رابطۀ منفی و معناداریخالق با عامل شخصیتی روان  -توانایی تحلیلی

 مکسینگا، ماریکوتویو و پالوس( و 5056قرائی و عالئی )دارد که همسو با پژوهش سلطان 

پریشانی  ۀبیانگر گرایش فرد برای تجربعامل شخصیتی روان آزرده گرایی  .( است4656)

از هیجانات  ایدامنهبه شکل اضطراب، خشم، افسردگی، خجالت، تنفر و  شناختیروان

 کنندیم. افراد با نمره روان آزرده گرایی باال بیشتر از احساس و مشاهده استفاده منفی است

( رابطه بین 4656) مکسینگا، ماریکوتویو و پالوس. در پژوهش (5554)کاستا و مک کری، 

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 

باشند هم اعتماد به خود داشته باشند،  پذیرآسیبهم مضطرب و  توانندینممنطقی  طوربه

د و توجه خود را )برای تحلیل کردن( به موضوع متمرکز سازند به مسئله باشن مندعالقه

 (.5056قرائی و عالئی،  سلطان)

مثبت و  خالق رابطۀ -در این پژوهش عامل شخصیتی برونگرایی با توانایی تحلیلی

. افراد برونگرا میل به تجربه کردن امور، جرأت ورزی، فعالیت و معناداری نشان داده است

تمایل بیشتری به افکار پیچیده و  هاآن( و 5554)کوستا و مک کری،  هیجان خواهی دارند

که توسط  ایمطالعه(. همچنین نتایج 4650دارند )پالوس و ماریکوتویو،  ترخالقافکار 

بین برونگرایی و خالقیت )در هنر(  دهدمی، نشان شدهانجام( 4659کافمن و همکارانش )

 .رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

همچنین در این مطالعه عامل برونگرایی با توانایی عملی نیز رابطۀ مثبت و معناداری 

هستند  گراعمل هاآن، گیرندیم عملی( یاد هایراهاز طریق عمل ) گرابرون افراد. دادنشان 

که مبتنی  هایییوهشاین افراد بیشتر از  .(5550)مانشر،  دهندیم ترجیح را عملی یهاتجربهو 

میل به تجربه جویی و فعالیت از خصوصیات افراد  چراکه کنندیماستفاده  ،ل استبر عم

 (.5056قرائی و عالئی،  سلطان) استبرونگرا 
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خالق با گشودگی به تجربه نیز رابطۀ مثبت و معناداری  -عامل توانایی تحلیلی همچنین،

(. همچنین 4664انگ، زو سنتی بودن ندارند ) کاریمحافظهاین افراد تمایلی به د. نشان دا

افرادی که خالقیت )در هنر(  دهدمی( نشان 4659پژوهش کافمن و همکارانش ) هاییافته

دارند کشش زیادی به فرایندهای مربوط به گشودگی به تجربه )مانند فرایندهای ادراکی، 

 و یادگیری ضمنی( دارند. شناسیزیبایی

خالق با سازگاری رابطۀ مثبت و  -تحلیلیبین توانایی  یافته دیگر این مطالعه آن بود که

نمرات باال در سازگاری، مشخصه  کنندمیمعناداری مشاهده شد. کوستا و مک کری بیان 

 گذارندمیو رسوم اجتماعی و اعتقادات مردم احترام  هاارزشاست که به  دوستنوعافراد 

 هایاناییتو( که این صفات به آموزشی که باعث تحریک 5554)کوستا و مک کری، 

 -تحلیلی (. همچنین بین توانایی4650)پالوس و ماریکوتویو،  استمرتبط  شودمیتحلیلی 

( رابطۀ مثبت و معنادار 4650) پالوس و ماریکوتویوخالق و باوجدان بودن مشابه با مطالعه 

شایستگی،  هایجنبهبودن شامل  باوجدانبیان کرد که  توانمیرابطه  این دربه دست آمد. 

)کوستا و مک  استحس وظیفه، میل به موفقیت، پشتکار و انضباط و احتیاط در کارها 

ی و تالش برای شناسوظیفهمانند کارآمدی، نظم و ترتیب،  هاییویژگی(. 5554کری، 

پیشرفت در افراد وجدان پذیر از عوامل شخصیتی است که امکان تفکر خالق و تالش در 

 (.5020)شریفی،  کندمیقانه را فراهم انجام دادن کارهای خال

 آمد به دستدر این پژوهش بین توانایی عملی با سازگاری نیز رابطه مثبت و معناداری 

بیان ( 5554). کوستا و مک کری بود (4650) پژوهش پالوس و ماریکوتویوکه همسو با 

سازگاری همزمان یک بعد از مدل پنج عامل بزرگ شخصیتی است که  کنندمی

و یک عنصر اصلی در تحریک توانایی  گذاردمیتأثیر را در روابط بین فردی  ترینزرگب

ربرد است که نیاز دارند تا دیگران را نسبت به ارزش و کا آموزانیدانشعملی در 

 متقاعد کنند. هایشانایده

با سازگاری و باوجدان  تکرار و بازگوییبین توانایی حفظ کردن و توانایی  درنهایت

پژوهش امیری،  هاییافتهمغایر با  هایافتهنیز رابطۀ مثبت و معنادار مشاهده شد که این  بودن



 9395 زمستان، 26، شمارة هفتمگیری تربیتی، دوره / فصلنامة اندازه 06

 هایسبکمعلمانی که از دادند نشان  هاآن. است( 5050انصاری، میدانی و فیروزی )

از سازگاری و وجدان گرایی کمتری  کنندمیخود استفاده  هایکالسآموزش سنتی در 

محور  آموزدانشاین است که الزمه آموزش به سبک یک تبیین احتمالی . کنندمیاستفاده 

در آن مشارکت دارد(، روابط  آموزدانش)مانند شیوه آموزش تحلیلی، خالق و عملی که 

در مقابل  پذیریمسئولیت، توافق، هماهنگی با دیگران و گراییعملاجتماعی سطح باال، 

را داشته باشند کمتر از آموزش سنتی )شامل  هاویژگیبنابراین معلمانی که این  استگروه 

 .کنندمیهوش موفق استفاده  هایآموزشحفظ کردن( و بیشتر از شیوه 

برای تبیین عوامل  آمدهدستبه هاییافتهنخستین محدودیت مطالعه حاضر آن است که 

آموزش  هایروش. مشخص نیست چرا بعضی از معلمان از کنندنمیکفایت  سازسبب

 هایروشمبتنی بر تکرار و حفظ کردن و یا سایر  آموزش هایروشخالق یا  -لیتحلی

استفاده از روش آموزش که  کند تبیین تواندنمی. این مطالعه کنندمیدیگر استفاده آموزش 

با ان آموزدانشاگر به آیا با چه پیامدهایی همراه خواهد بود. در کالس درس هوش موفق 

 هاآنبسیاری از با زمینه درسی تطبیق یابد،  شانتواناییالگوهای آموزش دهند که  روشی

هوش موفق در  هایاندازهدر زمینه روابط بین  ؟یاد بگیرند توانندمیمؤثرتری  طوربه

قابل تفسیر است. ی و نه روابط علّروابط همزمانی  صرفاًشخصیتی  هایاندازهآموزش و 

تلف این ابزار آیا با رفتارهای آموزشی واقعی هنوز مشخص نیست نمرات باال در ابعاد مخ

استدالل شد معلمان روش آموزش  در این مطالعهمعلمان در کالس درس همراه است یا نه. 

ان به تحلیل را با روش آموزشی مبتنی بر توانایی خالقانه آموزدانشبر تحریک مبتنی 

را معادل با توانایی  تکرار و بازگوییو از طرفی کسب اطالعات و  کنندمییکسان فرض 

مبنای بتوان است تا  موردنیاز، مطالعات بیشتری کنندنمیمطالب فرض کردن تکرار و حفظ 

آموزش ضمن  هایروشآیا معلمان را در این شیوه استدالل شناسایی کرد.  هایاندیشه

در بین معلمان رواج  مبتنی بر دیدگاه گانیه هایاندیشهخدمت سبب شده است که نوعی از 

یک محدودیت دیگر مربوط به حساسیت نمرات این ابزار نسبت به روش داشته باشد. 

آموزش هوش موفق است. در این مطالعه شواهدی فراهم نشد که بر پایه آن بتوان استدالل 
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نسبت به اثر  تواندمیپیش و پس از مداخله  هایاندازه صورتبهکرد نمرات این پرسشنامه 

 زش مبتنی بر هوش موفق حساس باشد.آمو

ژوهشگران در مطالعات آتی ضمن توجه به عوامل پ شودمیاساس پیشنهاد  بر این

پیشایند مربوط به استفاده از یک روش آموزش خاص در معلمان در آینده مطالعاتی 

ناشی از اجرای مداخله آموزشی مبتنی بر هوش موفق را در  پیامدهایکنند که  ریزیطرح

مختلف کاربرد هوش موفق در  هایسازهان شناسایی کنند و شواهدی از آموزشدان

پرسشنامه هوش موفق در آموزش گرچه در این مطالعه مشخص شد که آموزش ارائه کنند. 

ذکر  پیشینهدر  آنچهچهار بعد با  بعدازایندو  کمدستدارای چهار بعد است، اما ماهیت 

الزم است که طی آن روشن شود شیوه استدالل و . شواهد بیشتری استشده است متفاوت 

تحلیل  کنندمیفکر  هاآنآیا  یک روش آموزش چیست؟ کارگیریبهاندیشه معلمان در 

 ؟از هم نیستند تفکیکقابلکردن مسائل درسی زیربنای خالقانه اندیشیدن است؟ و این دو 

در آینده مطالعات مربوط به روایی این ابزار اجرا شود. حساسیت نسبت به  شودمیپیشنهاد 

 تواندمینمرات قبل و پس از مداخله، توانایی تفکیک گروه تحت مداخله از گروه کنترل 

 این ابزار را در ابعاد مختلف بررسی نماید.روایی مطالعات مناسبی باشد که 

از اعتبار و روایی موفق در آموزش هوش نتایج پژوهش حاضر، پرسشنامه  بر اساس

، اعتبار و روایی سنجیروان هایویژگیبرخوردار است. بررسی معلمان مناسبی در جامعۀ 

مناسب پرسشنامه، کوتاه بودن و سهولت اجرای پرسشنامه، شرایط استفاده وسیع 

وهشی تربیتی و پژ هایموقعیتدر  تواندمیو  کندمیپژوهشگران را از این ابزار فراهم 

متعددی در حوزۀ روانشناسی تربیتی و  هایپژوهش ساززمینهقرار گیرد و  مورداستفاده

 باشد. باهوشمرتبط  هایزمینهبخصوص 
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