
 

 تحصیلی خودپنداره و مدرسه به اشتیاق بهبود بر استرنبرگ موفق هوش آموزش اثربخشی 

 ابتدایی آموزاندانش

 3رستمی فاطمه ،2رستمی حنانه ،1*شکوهی راحله

 .(مسئول نویسنده) ایران چالوس، چالوس، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه علمی، هیئت عضو .1

 .ایران چالوس، چالوس، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ابتدایی، آموزش کارشناسی .2

 ایران چالوس، چالوس، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ابتدایی، آموزش کارشناسی .3

 041-011، صفحات 1041 ، سالوپنجپنجاه، شماره هفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 15/60/1461تاریخ پذیرش:                                                                             22/62/1461تاریخ وصول: 

 چکیده

سه و خودپنداره تحصیلی اثربخشی آموزش هوش موفق استرنبرگ بر بهبود اشتیاق به مدربررسی هدف از پژوهش حاضر 

 بود.ماهه  2همراه با مرحله پیگیری کنترل  آزمون با گروهپس، آزمونروش پژوهش آزمایشی با طرح پیشبود. آموزان ابتدایی دانش

 یریگبا استفاده از روش نمونهدر مرحله اول  بودند. 1044-1041در سال تحصیلی  آموزان ابتدایی شهر تهراندانشجامعه آماری کلیه 

نفر(  11) کنترلنفر( و یک گروه  11) آزمایشنفر انتخاب و سپس به شیوه تصادفی ساده در یک گروه  04تعداد در دسترس 

ای از مداخلهگونه ؛ اما گروه کنترل هیچندقرار گرفت آموزش هوش موفق استرنبرگجلسه  12آزمایش تحت  . گروهجایگزین شدند

( و سیاهه 2411) همکارانمقیاس اشتیاق به مدرسه وانگ و از . اندست انتظار باقی مو در لی دریافت نکرد آموزش هوش موفق

اطالعات  وتحلیلتجزیهاستفاده شد.  گردآوری اطالعات منظوربه (2440آموزان چن و تامپسون )خودپنداره تحصیلی دانش

 وواریانس آمیخته تحلیل ) استنباطیخش توصیفی و در دو ب 20نسخه  SPSSفزار اها از طریق نرمآمده از اجرای پرسشنامهدستبه

نسبت به گروه کنترل و پیگیری آزمون پسمرحله در  آموزش هوش موفقنتایج نشان داد . ( انجام پذیرفتفرونیآزمون تعقیبی بن

س نتایج پژوهش بر اسا(. P<41/4) استداشته آموزان دانش اشتیاق به مدرسه و خودپنداره تحصیلی افزایشبر اثربخشی معناداری 

به مدرسه  اشتیاق افزایشبرای مناسب  آموزشییک شیوه  عنوانبهد توانمی آموزش هوش موفق استرنبرگتوان گفت که حاضر، می

  .شود کاربردهبهآموزان در مدارس ابتدایی دانش و خودپنداره تحصیلی

 .تحصیلی خودپنداره مدرسه، به اشتیاق استرنبرگ، موفق هوش آموزشکلیدواژه: 

 

 1041 سال، وپنجپنجاه، شماره هفتمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 044                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

ی د و نیز میزان اثربخشی و کاراینکبرای انجام کارهای تحصیلی خود صرف می یادگیرندهاشتیاق به مدرسه به میزان انرژی یک 

موز در آگردد که شامل ابعاد رفتاری، هیجانی و شناختی است که در بعد رفتاری اشاره به شرکت فعال دانشاطالق می شدهحاصل

های یادگیری و بعد هیجانی آن به عالقه و سرزنده بودن گذاری شناختی در فعالیتکالس درس، بعد شناختی آن اشاره به سرمایه

اشتیاق به  (.1011جوادی علمی و همکاران، ؛ به نقل از 2410، 1چو و چو) داردآموز در جریان تدریس و یادگیری اشاره دانش

کند و نیز به میزان اثربخشی و کارایی یک یادگیرنده برای انجام کارهای تحصیلی خود، صرف میبه میزان انرژی که مدرسه 

ه شود کمی کاربردهبهاختار انگیزشی س عنوانبهمعموالً  به مدرسهشتیاق (. ا2424و همکاران،  2روشتونشود )، اطالق میشدهحاصل

اشتیاق به مدرسه به رفتارهایی که به یادگیری و (. 2414، 0و شوت لیباشد )تعهد یادگیرنده نسبت به تحصیل می کنندهمنعکس

این مفهوم به کیفیت تالشی (. 2424و همکاران،  1؛ توماس2424و همکاران،  0چنشود )پیشرفت تحصیلی مربوط است، اطالق می

لوب نقش به نتایج مطو رسیدن صورت مستقیم در دستیابی کند تا بههای هدفمند آموزشی میاشاره دارد که فراگیر صرف فعالیت

 .(2424، 4موریرا و لیباشد )داشته 

تری از اشتیاق که سطوح پایین افراد دیگردهند نسبت به که از لحاظ شناختی و عاطفی در یادگیری اشتیاق نشان مییادگیرندگانی 

ات از خود نشان داده و کارآمدی بیشتری برای صرف وقت و تالش کافی در تکالیف و مطالع عالقهشناختی و عاطفی را دارند، 

، (2424توماس و همکاران، ) یلیتحصخودکارآمدی . (2424و همکاران،  7لیدارند ) مسائلبیشتری در مواجهه با مشکالت و 

 ، یادگیری خودتنظیمینفسعزت، نگرش نسبت به یادگیری، ادراک شایستگی، (2424و همکاران،  8)باکادورووا خودپنداره تحصیلی

. (1010 ،و همکاران صفریهستند )آموزان و اشتیاق به مدرسه در دانش عالقهترین عوامل فردی مرتبط با ی هدف، مهمگیرو جهت

 یادگیرندگان. (2424، 1آدکینس و کولی-میهالسگردد )اشتیاق به مدرسه منجر به رشد اجتماعی، شناختی و پیشرفت تحصیلی می

 تنهانهتیاق به مدرسه شوند، بنابراین مفهوم اشمی التحصیلفارغیشتری دارند و بیشتر کنند، رضایت تحصیلی بمشتاق بیشتر مطالعه می

یک هدف آموزشی، بلکه به خاطر ارتباط منطقی آن با پیامدهای آموزشی بسیار ارزشمند و حائز  عنوانبهبه خاطر ارزش خودش 

 (. 1011 و همکاران، اسالمیاست )اهمیت 

                                                           
1. Cho & Cho 
2. Rushton 
3. Lee & Shute 
4. Chen 
5. Tomás 
6. Moreira & Lee 
7. Li, Gao & Sha 
8. Bakadorova 
9. Mihalec‐Adkins & Cooley 
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 047                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

های تحصیلی خود در محیط آموزشگاهی و تحصیلی های ذهنی از توانمندیبازنمایی عنوانبه خودپنداره تحصیلیاز سوی دیگر 

؛ 2414و همکاران،  1برونر) داردبینند اشاره های تحصیلی میاست و به اینکه یادگیرندگان چگونه خودشان را در حوزه شدهتعریف

باشند. زء موضوعات اساسی در روانشناسی و نظام آموزشی میخودپنداره تحصیلی ج (.2424و همکاران،  2به نقل از سیمونسمایر

های مهم شخصیتی هر فرد و انگیزش یکی از عوامل اصلی دخیل در جریان فرآیند یاددهی و خودپنداره تحصیلی یکی از جنبه

اییسبت به توان(. خودپنداره تحصیلی عبارت است از تفکر و نگرش کلی فرد ن1011خیری گلسفیدی و همکاران، ) استیادگیری 

(. 1012نظری و همکاران، ) استبر پیشرفت تحصیلی  مؤثرهای آموزشگاهی و یکی از عوامل های خویش در رابطه با یادگیری

آموز، خود را وجود مدار و یا اینکه دانش خصوصبهزیادی بر عملکرد او در مدرسه دارد.  تأثیرآموز خودپنداره تحصیلی دانش

 (.1011خیری گلسفیدی و همکاران، ) دارداو  0ت ضمنی مستقیمی در انگیزش تحصیلیافزایشی ببیند تأثیرا

آموز از شایستگی خود در رابطه با یادگیری آموزشگاهی اشاره دارد و به معنی تلقی خود از خودپنداره تحصیلی به ادراک دانش

و  های تحصیلیافراد در حوزه ذهنیتوانایی باشد. خودپنداره تحصیلی بازنمود های تحصیلی خویش میها و محدودیتقابلیت

 اردددر مدرسه  هاآنآموزان و رشد و موفقیت باشد که نقش مهمی در فهم یادگیری دانشهای تحصیلی خود میارزیابی از توانایی

مثبت موفقیت  آموزان دارد و به طور(. خودپنداره تحصیلی باال پیامدهای آموزشی زیادی برای دانش2411و همکاران،  0پنکستن)

تواند بر روی اشتیاق به مدرسه و خودپنداره یکی از مواردی که می(. 2448، 1مارش و امارا) کندبینی میآموزان را پیشتحصیلی دانش

ت که به اسدر افراد های تحلیلی، خالق و عملی هوش موفق ترکیبی از توانایی، آموزش هوش موفق است. بگذارد تأثیرتحصیلی 

فهوم زیر م. کنداجتماعی کمک می-سازگاری، انتخاب و تغییر محیط برای رسیدن به اهداف با توجه به بافت فرهنگی افراد برای

بنایی هوش موفق این است که افراد با هوش، کسانی هستند که نقاط قوت و ضعف خود را بهتر بشناسند، بر نقاط قوت خود تأکید 

تصحیح نقاط ضعف خود نیز هستند. این نقاط قوت و ضعف به  و یابه دنبال رفع  حالدرعیندهند و را افزایش می هاآنکرده و 

؛ به نقل 2441و همکاران،  4استرنبرگاست )مرتبط فرد ای با سه نوع توانایی تحلیلی، خالق و عملی در هوش موفق طور گسترده

 (.1018از دولتی و همکاران، 

اعتقاد  بهزندگی( تفاوت قائل هستند.  وخمچمآشنایی با ) 8هوش عملیتیزهوشی تحصیلی( و ) 7اکثر افراد بین هوش تحصیلی

نظر  به است. مواجه هاآن با عملی و تحصیلی هایموقعیت در فرد که است مسائلی انواع در هاتفاوت این اصلی منبع استرنبرگ،

 طریق از شدهکسب هایمهارت و دانش با کمی ارتباط شوندمی مواجه هاآن با روزمره زندگی در افراد که مسائلی اکثر رسدمی

هوش (. 1011آزادمرد و طالبی، ) دارندگیرند، می قرار مورداستفاده کالسی هایفعالیتدر  که هاییتوانایی با یا و رسمی آموزش

                                                           
1. Brunner 
2. Simonsmeier 
3. academic motivation 
4. Pinxten 
5. Marsh & O'Mara 
6. Strenberg 
7. academic intelligence 
8. practical intelligence 
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 048                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

اعی و اجتم فرهنگی بافتبرای موفقیت در زندگی است که فرد آن را در درون  موردنیازهای ای از تواناییموفق مجموعه یکپارچه

ح شان و پیدا کردن راه اصالکند. افراد از طریق تشخیص و تقویت نقاط قوت خود و تشخیص همزمان نقاط ضعفخود تعریف می

عملی  های تفکر تحلیلی، خالق واند. افراد دارای هوش موفق، با برقراری تعادل بین تواناییباهوش آمیزیموفقیتیا جبران، به طور 

و همکاران، ؛ به نقل از نگهبان سالمی 2447و، نکورو گریگ رگباسترن) هستندبا محیط، تغییر آن و انتخاب محیط قادر به انطباق 

آموزش هوش موفق استرنبرگ بر بهبود اشتیاق به مدرسه و پژوهش آن است که آیا  سؤال(. با توجه به آنچه گفته شد 1012

 است؟ مؤثرآموزان ابتدایی خودپنداره تحصیلی دانش

  ش پژوهشرو

، آزمونپیشآزمایشی، با طرح ها جزء تحقیقات کمی و از نوع کاربردی و از منظر گردآوری دادهپژوهش بر مبنای هدف روش 

در سال شهر تهران  آموزان ابتداییدانشجامعه آماری کلیه در این پژوهش  ماهه بود. 2آزمون با گروه کنترل همراه با پیگیری پس

گروه  2تصادفی ساده در دو گروه  صورتبهانتخاب شدند و این افراد نفر  04ند. در مرحله اول تعداد  بود 1044-1041تحصیلی 

 رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش نفر در گروه کنترل(. 11و  آموزش هوش موفقدر گروه  نفر 11) شدندنفره جایگزین  11

شرکت ، جلسه آموزشی 2غیبت بیش از ورود به پژوهش بود. های از مالکخاص  شناختیروانهای جسمی و نداشتن بیماریو 

و عدم شرکت در مرحله  آزمونپس سؤاالتعدم پاسخگویی به ، همزمان با پژوهش آموزشیها و مداخالت همزمان در دیگر دوره

 ،ه افراد نمونهباحترام به کرامت و حقوق، حریم خصوصی، اسرار و آزادی از پژوهش بود. همچنین  های خروجاز مالکپیگیری 

دون ضرر بودن ب، اختیاری بودن پژوهش، حق خروج از مطالعه، هاآن، کسب رضایت آگاهانه از هاآنتوضیح اهداف پژوهش برای 

رل فشرده به گروه کنت صورتبهارائه جلسات مداخله و  افراد نمونهه رار دادن نتایج در صورت تمایل بدر اختیار ق، آموزشی مداخله

ف معیار انحرا و این تحقیق از آمار توصیفی چون میانگیناصول اخالقی رعایت شده در این پژوهش بود. از  پیگیریمرحله بعد از 

 آزمونپس آزمون،پیش) سنجشچنین برای بررسی مقایسه مراحل هم شد. استفاده آمیختهتحلیل واریانس و از آمار استنباطی شامل 

 استفاده شد.  20نسخه  SPSS افزارنرمو « 1آزمون تعقیبی بن فرونی»و پیگیری( 
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 041                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 جلسات آموزش هوش موفق

 (1931همکاران )جلسات آموزش هوش موفق اقتباس از پژوهش دولتی و  .1جدول 

 محتوی جلسه

 مشکل سازیمفهوم، برقراری ارتباط و آزمونپیش اجرای اول

 های آنمعرفی هوش موفق و توانایی دوم

 های هوش موفقوزان با تواناییآمآموزش و آشنایی بیشتر دانش سوم

 سه مهارت نخست تفکر تحلیلی() مسئلههای حل آموزش و آشنایی با مهارت چهارم

 سه مهارت دیگر تفکر تحلیلی() مسئلههای حل آموزش و آشنایی با مهارت پنجم

 چهار مهارت نخست تفکر خالق(خالق )های تفکر آموزش و آشنایی با مهارت ششم

 چهار مهارت بعدی تفکر خالق(خالق )های تفکر نایی با مهارتآموزش و آش هفتم

 چهار مهارت نهایی تفکر خالق(خالق )های تفکر آموزش و آشنایی با مهارت هشتم

 چهار مهارت نخست تفکر عملی(عملی )های تفکر آموزش و آشنایی با مهارت نهم

 تفکر عملی(چهار مهارت بعدی عملی )های تفکر آموزش و آشنایی با مهارت دهم

 چهار مهارت نهایی تفکر عملی(عملی )های تفکر آموزش و آشنایی با مهارت یازدهم

 کنندگانشرکتو تشکر و قدردانی از  آزمونپسانجام و مروری بر جلسات قبلی  بندیجمع دوازدهم

 بزار پژوهشا

گذاری مقیاس در طیف لیکرت ارد و نمرهد سؤال 20این مقیاس  :(2111) همکارانو  2( وانگSESS) 1مقیاس اشتیاق به مدرسه

 تقریباًنمره و  0نمره، خیلی اوقات  0 گهگاهینمره،  2 ندرتبهنمره،  1هرگز  تقریباًکه  ترتیباینبهگیرد ای صورت میدرجه 1

نمره،  0 ندرتبهنمره،  1هرگز  تقریباًکه  ترتیباینبهشوند گذاری میمعکوس نمره 10و  12 سؤاالتگیرد. نمره تعلق می 1همیشه 

گیرد. در داخل ایران برای بررسی همسانی درونی مقیاس از نمره تعلق می 1همیشه  تقریباًنمره و  2نمره، خیلی اوقات  0 گهگاهی

( و یک پژوهش 1012زاهد و همکاران، ) است شدهگزارش 81/4تا  71/4است که ضرایب در دامنه بین  شدهاستفادهآلفای کرونباخ 

سازندگان مقیاس ضرایب  (.1014زاهد بابالن و همکاران، ) است آمدهدستبهو کل مقیاس  84/4تا  82/4بین  هامؤلفهدیگر برای 

به محاسبه و  مقیاسپایایی در پژوهش حاضر (. 2411وانگ و همکاران، ) اندمحاسبه کرده 78/4تا  74/4آلفای کرونباخ در دامنه 

به دست  14/4و مرحله پیگیری  84/4 آزمونپس، مرحله 71/4، آزمونپیشله در مرح سؤاالتروش آلفای کرونباخ، ضریب کل 

 آمد. 

گذاری سیاهه در و نمره سؤال 11این سیاهه شامل  :(2114) 4( چن و تامپسونSSCIآموزان )دانش 9سیاهه خودپنداره تحصیلی

نمره تعلق  1مخالفم  کامالًنمره و  2مره، مخالفم ن 0نمره، موافقم  0موافقم  کامالًباشد به این صورت که ای میدرجه 0طیف لیکرت 

و  82/4تا  71/4ها بررسی و ضرایب همبستگی بین مقیاس گیرد. سازندگان سیاهه خودپنداره تحصیلی همبستگی بین خردهمی

ی ریشه و خطای (CFI) ایسهیشاخص برازش مقاو مقادیر اند و روایی عاملی آن بررسی به دست آورده 41/4معنادار در سطح 

                                                           
1. Student Engagement in School Scale (SESS) 
2. Wang 
3. School Self-Concept Inventory (SSCI) 
4. Chen & Thompson 
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 014                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

(. این سیاهه در ایران 2440چن و تامپسون، ) اندگزارش کرده 414/4و  144/4به ترتیب   (RMSEA) 1مجذور میانگین تقریب

 78/4است و ضریب آلفای کرونباخ  شدهبررسیآن  سنجیروانهای ( ترجمه و ویژگی1011) همکاراننیا و توسط افشاری

است و ضرایب با  شدهاستفاده( 1181) 2( روزنبرگRSEs) نفسعزت مقیاس است و برای روایی همگرا نیز از شدهگزارش

(. در یک پژوهش 1011ی نیا و همکاران، افشار) است آمدهدستبه 41/4و معنادار در سطح  18/4تا  21/4مثبت در دامنه  نفسعزت

بارانی و همکاران، ) است آمدهدستبه 71/4 است که ضریب کل سیاهه شدهاستفادهدیگر برای بررسی پایایی سیاهه از آلفای کرونباخ 

، مرحله 84/4، آزمونپیشدر مرحله  سؤاالتپژوهش حاضر پایایی مقیاس محاسبه و به روش آلفای کرونباخ، ضریب کل  در (.1018

 به دست آمد. 12/4و مرحله پیگیری  81/4 زمونآپس

  هایافته

 آزمایش و گروه کنترل گروه ودپنداره تحصیلیاشتیاق به مدرسه و خو انحراف معیار میانگین . 2جدول 

 مرحله متغیرهای وابسته
 انحراف معیار میانگین

 گروه کنترل آموزش هوش موفق  گروه کنترل آموزش هوش موفق 

 اشتیاق به مدرسه

 880/4 141/4 10/20 10/20 آزمونپیش

 141/4 218/1 47/20 04/27 آزمونپس

 141/4 770/1 47/20 44/27 پیگیری

 خودپنداره تحصیلی

 088/4 417/4 00/11 00/11 آزمونپیش

 114/4 417/4 44/11 47/17 آزمونپس

 141/4 800/4 70/11 07/17 پیگیری

و  آزمونپس، آزمونپیش) سنجشبه تفکیک مراحل  اشتیاق به مدرسه و خودپنداره تحصیلیمیانگین و انحراف معیار -2جدول 

آزمون و پیگیری به لحاظ آماری معنادار در پس شدهحاصلبرای دانستن این مطلب که این تغییرات  دهد.پیگیری( را نشان می

ه است، این اولی فرضپیشاین آزمون مستلزم رعایت چند  استفاده گردید. استفاده ازاز تحلیل واریانس آمیخته باشند یا خیر، می

 ها بررسی شد. برای بررسی نرمالفرضباشد که ابتدا پیشها میریانسودن توزیع نمرات و همگنی واها شامل نرمال بفرضپیش

، (P>41/4دار نبود )از مراحل معنی یکهیچویلکز در -مقادیر آزمون شاپیرو کهازآنجاییویلکز استفاده شد. -بودن از آزمون شاپیرو

ها نیز از آزمون لوین استفاده شد. طبق باشد. جهت بررسی همگنی واریانسرمال میتوان نتیجه گرفت که توزیع نمرات نلذا می

فرض برابری ( و بدین ترتیب پیشP>41/4دار نبود )نتایج، شاخص آماره آزمون لوین در سه مرحله ارزیابی به لحاظ آماری معنی

)ام باکس( را زیر سؤال نبرد؛ بنابراین این کوواریانس -های واریانسهای تحقیق فرض همگنی ماتریسشد. داده تائیدها واریانس

 دهندهنشانبود و این  41/4از  تربزرگ آزمونپیشداری اثر تعامل گروه و سطح معنی(. <41/4Pفرض نیز رعایت شده است )پیش

توان از ، میرعایت شده استآمیخته های استفاده از تحلیل واریانس فرضبود. با توجه به اینکه پیش 0خط رگرسیون همگنی شیب

 این آزمون آماری استفاده نمود.

 

                                                           
1. root mean square error of approximation (RMSEA) 
2. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSEs) 
3. homogeneity of regression 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             6 / 11

http://ijndibs.com/article-1-742-fa.html


 و همکاران شکوهی                                  ......                                                             مدرسه به اشتیاق بهبود بر استرنبرگ موفق هوش آموزش اثربخشی

  

 

 011                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 اشتیاق به مدرسه و خودپنداره تحصیلینتیجه آزمون کرویت موچلی . 9جدول 

 معنی داری درجه آزادی ی کای دوآماره کرویت موچلی وابسته هایمتغیر

 441/4 2 110/10 444/4 اشتیاق به مدرسه

 441/4 2 111/12 141/4 خودپنداره تحصیلی

 آمدهدستبه 441/4برابر  اشتیاق به مدرسه و خودپنداره تحصیلیآزمون کرویت موچلی مقدار سطح معناداری  -0اس جدول بر اس

 وواریانسکتر شرط همگنی ماتریس دقیق ایگونهبهها و در نتیجه از فرض یکسان بودن واریانس شود.است. لذا فرض کرویت رد می

های جایگزین بنابراین از آزمون محافظه صورت گرفته است. در نتیجه از آزمون Fوی آماری اطمینان حاصل نشد و لذا تخطی از الگ

 آمده است.  -0شد که نتایج در جدول گیرز برای بررسی اثرات درون آزمودنی درمان استفاده -کارانه گرین هاوس

 ق به مدرسه و خودپنداره تحصیلیاشتیا آمیخته گیریواریانس اندازه درون آزمودنی و بین آزمودنی نتایج .4جدول 

 توان آماری تأثیرضریب  داریمعنی Fآماره  منابع تغییر وابسته هایمتغیر

 اشتیاق به مدرسه

 111/4 111/4 441/4 141/00 گروه

 111/4 442/4 441/4 087/02 زمان

 111/4 140/4 441/4 441/04 گروه×زمان

 خودپنداره تحصیلی

 111/4 112/4 441/4 022/21 گروه

 111/4 740/4 441/4 002/44 زمان

 111/4 174/4 441/4 141/07 گروه×زمان

 استمعنادار  اشتیاق به مدرسه و خودپنداره تحصیلیعامل زمان( بر ) گروهیدروندهد که اثر متغیر نشان می -0نتایج جدول 

(441/4P≤ .)صیلیاشتیاق به مدرسه و خودپنداره تح افزایشدر ( آموزش هوش موفق استرنبرگ) گروهیاثر متغیر بین  ترتیباینبه 

 آمده است. -1در جدول آزمون و پیگیری( آزمون، پسیشپ) آزمونمیانگین تعدیل مراحل  دویدوبهی معنادار است. در ادامه مقایسه

 ایجبرای بررسی ماندگاری نت اشتیاق به مدرسه و خودپنداره تحصیلی فرونیبن تعقیبی آزمون نتایج .1جدول 

 معناداری تفاوت میانگین تفاوت مراحل میانگین تعدیل شده مراحل وابسته هایمتغیر

 اشتیاق به مدرسه

 441/4 -844/1 آزمونپس-آزمونپیش 100/20 آزمونپیش

 441/4 -444/1 پیگیری-آزمونپیش 700/21 آزمونپس

 044/4 244/4 پیگیری-آزمونپس 100/21 پیگیری

 خودپنداره تحصیلی

 441/4 -044/1 آزمونپس-آزمونپیش 000/11 آزمونپیش

 441/4 -247/1 پیگیری-آزمونپیش 400/14 آزمونپس

 111/4 400/4 پیگیری-آزمونپس 444/14 پیگیری

 یگیریپبا  آزمونپیشاثر مداخله( و تفاوت میانگین ) آزمونآزمون با پسدهد تفاوت میانگین پیشنشان می -1طور که جدول همان

آموزش که  دهنده آن استثر ثبات مداخله( است که این نشانا) پیگیریآزمون و اثر زمان( بیشتر و معنادارتر از تفاوت میانگین پس)

 تأثیرین داشته است و تداوم ا تأثیرآزمون در مرحله پس اشتیاق به مدرسه و خودپنداره تحصیلی افزایشبر  هوش موفق استرنبرگ

 در برداشته است.  در مرحله پیگیری را نیز
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 012                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 گیریبحث و نتیجه

اثربخشی آموزش هوش موفق استرنبرگ بر بهبود اشتیاق به مدرسه و خودپنداره تحصیلی بررسی هدف از پژوهش حاضر 

نسبت به گروه کنترل اثربخشی معناداری و پیگیری آزمون پسمرحله در  آموزش هوش موفقنتایج نشان داد بود. آموزان ابتدایی دانش

ولتی و دبا نتایج تحقیقات  دهآمدستبهآموزان داشته است. این نتیجه افزایش اشتیاق به مدرسه و خودپنداره تحصیلی دانشبر 

نظریه هوش موفق توان گفت که می آمدهدستبهمسویی دارد. در تبیین این نتایج ه ( 1011) طالبیو آزاد مرد و  (1018) همکاران

دارد. بر اساس  ماریشبیهای سنتی، مزایای در حوزه هوش انسان است که در مقایسه با نظریه های جامع و کارآمدیکی از نظریه

های گوناگون، چگونه از درس خواندن است و فرد باهوش، فردی است که بداند در موقعیت فراتراین نظریه باهوش بودن، چیزی 

، درک متعارف، هوش 1نند تفکر انتقادی، شناخت و فراشناختهوش خود استفاده کند. بر اساس این نظریه، هوش مفاهیم متعددی ما

(. استرنبرگ 1012و همکاران، ز نگهبان سالمی ؛ به نقل ا2448و همکاران،  رگباسترن) گیردبرمیو منطق را در  0، خالقیت2عملی

در  هاآندهند. ظر قرار میو فقط بخش کوچکی از هوش را مدن محدودندهای موجود از مفهوم هوش بسیار معتقد است که برداشت

های فردی در درون دهی و انتخاب محیط برای رسیدن به هدفهوش موفق که شامل توانش سازگاری، شکل هایتوانشنشان دادن 

و همکاران، ز نگهبان سالمی ؛ به نقل ا1177، رگباسترن) شوندمی روروبهها و بافت فرهنگی و اجتماعی است با شکست محیط

ان بررسی تواس نظریه هوش موفق استرنبرگ، نقش تجربه در مواجهه با تکالیف یا شرایط مختلف را، از دو جنبه میبر اس (.1012

کرد. جنبه اول: توانایی کنار آمدن با تکالیف یا شرایط محیطی جدید، جنبه دوم: توانایی خودکار سازی پردازش اطالعات. این دو 

گردند که با میزان موفقیت فرد در محیط کار و زندگی روزمره ارتباط فراد باهوش محسوب میهای اتوانایی ترینمهمتوانایی در زمره 

ش است و هو تأکیدگیری رفتارهای هوشمندانه مورد نزدیکی دارند. همچنین در نظریه هوش موفق، نقش محیط در تعریف و شکل

حیطی، نوعی فعالیت های متعریف، هوش، از نظر ویژگیشود. بر اساس این در داخل محیطی که فرد در آن قرار دارد، تعریف می

 گیردرار میق مورداستفادههای واقعی شود که در فرآیندهای انطباق با محیط، تغییر محیط و انتخاب محیط یا محیطذهنی محسوب می

هوش موفق استرنبرگ بر  آموزشلذا منطقی است که  (.1012و همکاران، ز نگهبان سالمی ؛ به نقل ا2448 و همکاران، رگباسترن)

 باشد.  مؤثر آموزان ابتداییبهبود اشتیاق به مدرسه و خودپنداره تحصیلی دانش

آموزان انشددر تعمیم نتایج این پژوهش به صورت گرفته است،  آموزان ابتدایی شهر تهراندانشاین پژوهش تنها بر روی  کهازآنجایی

باید احتیاط الزم توسط پژوهشگران و استفاده کنندگان از نتایج قومی و اجتماعی اشاره های فرهنگی، به دلیل تفاوت سایر شهرها در

ود شپیشنهاد میاین پژوهش است. های از دیگر محدودیتشنامه آوری داده به پرسمحدود بودن ابزار جمع این پژوهش صورت گیرد.

وان باشد و به بت مقایسهقابلبا هم  شدهانجامهای ایج پژوهشای دیگر اجرا شود تا نتههای مشابه در دیگر شهرها و فرهنگپژوهش

 آموزش هوش موفقاثربخشی های کاربردی با موضوعاتی مشابه در زمینه اقدام به پژوهشکمک کرد.  رفع محدودیت این پژوهش

                                                           
1. metacognition 
2. practical intelligence 
3. creativity 
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 010                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ماهه بود، بر  2ن پژوهش مرحله پیگیری در ایهمچنین  .صورت گیرد آموزاندانش کارکردهای تحصیلیسایر  افزایشبر  استرنبرگ

 ی یکبیش از شش ماه یا حت) ترتر و طوالنیمدتهای بعد با لحاظ کردن مرحله پیگیری بلندشود در پژوهشاین اساس پیشنهاد می

نفر  11در این پژوهش تعداد هر گروه  کهازآنجاییپرداخته شود.  آموزش هوش موفق استرنبرگبررسی تداوم و ماندگاری ( به سال

در  تری استفاده کنند.گسترده نمونهشود، پژوهشگران در آینده از حجم پیشنهاد میبود در راستای رفع این محدودیت پژوهشی 

 موزشیآیک شیوه  عنوانبهتواند میآموزش هوش موفق استرنبرگ توان گفت که بر اساس نتایج پژوهش حاضر، میو  سطح عملی

 .شود کاربردهبهآموزان در مدارس ابتدایی دانش و خودپنداره تحصیلی اشتیاق به مدرسهافزایش برای مناسب 

 منابع

 یابی علّی اشتیاق به مدرسه بر مبنای منابع مدل (.1011علی. )و دالور،  پور، اسماعیل؛یسعدفریبرز؛ درتاج، محمدعلی؛  ،یاسالم

(، 28)7فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، . هرانشخصی و منابع اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیرکبیر ت

144-100 . 

 های روانسجی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی (. بررسی ویژگی1012زاده، سیداحسان؛ کارشکی، حسین؛ و ناصریان، حمید. )افشاری

 . 10-44(، 11)0، شناختیروانهای ها و مدلفصلنامه روشآموزان ابتدایی شهر تهران. دانش

 های شناختی و عاطفی یادگیریبرنامه آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر بازده تأثیر (.1011زاد مرد، شهنام؛ و طالبی، هوشنگ. )آ. 

 . 111-220(، 01)12فصلنامه روانشناسی تربیتی، 

 ای خودپنداشت واسطه (. جو عاطفی خانواده و بی صداقتی تحصیلی: نقش1018عباس. ) ،اناری نژاد؛ و معراج ،درخشان ؛حمید ،بارانی

 .17-148(، 41)14 ،روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی فصلنامه. تحصیلی

 یابی روابط ساختاری اشتیاق تحصیلی دانشجویان (. مدل1011فریبرز. )، درتاجو  ؛علی ،دالور؛ حسن، اسدزاده ؛لیال ،جوادی علمی

در  دوفصلنامه راهبردهای شناختی. گری نقش سرزندگی تحصیلیتحصیلی با میانجی آفرین، خودکارآمدیبراساس تدریس تحول

 .1-11(، 10)8، یادگیری

 ( .1011خیری گلسفیدی، طاهره؛ قهاری، شهربانو؛ و نظریان، بالل.) واسطه یادگیری مطالعه تغییرات انگیزش پیشرفت و خودپندارهبه

 . 71-81(، 01)12، فصلنامه روانشناسی تربیتی(. زبان دوم )زبان مورد مطالعه: انگلیسی

 ( .1018دولتی، حسین؛ نریمانی، محمد؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ و صادقی هشتجین، گودرز .)و هوش  یهوش شخص یاثربخش یبررس

 .70-88(، 1)8فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه، . هوش زیآموزان تموفق بر اعتماد به نفس دانش

 در اشتیاق به  یلیدر مدرسه و خودپندارة تحص یزندگ تیفینقش ک(. 1014تی، ادریس. )زاهد بابالن، عادل؛ کریمیان، غفار؛ و دش

 .71-11(، 1)12رویکردهای نوین آموزشی، ی. شهرستان ثالث باباجان ییپنجم و ششم ابتدا ةیآموزان پامدرسه در دانش 

 ( .1012زاهد، عادل؛ کریمی یوسفی، سیده هایده؛ و معینی کیا، مهدی.) فصلنامه . روانسنجی مقیاس اشتیاق به مدرسههای ویژگی

 .11-71(، 7)2مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 

 ( .1017محمودیان، حسن؛ عباسی، مسلم؛ پیرانی، ذبیح؛ و شاه علی کبورانی، فاطمه.)  نقش اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری

 . 117-244(، 14)4ی شناختی در یادگیری، دو فصلنامه راهبردها. بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویاندر پیش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             9 / 11

http://ijndibs.com/article-1-742-fa.html


 و همکاران شکوهی                                  ......                                                             مدرسه به اشتیاق بهبود بر استرنبرگ موفق هوش آموزش اثربخشی

  

 

 010                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ( .1012نظری، رضوان؛ موسوی پور، سعید؛ و سیفی، محمد.)  تاثیر ارزشیابی توصیفی بر خودپنداره تحصیلی، خالقیت و پیشرفت

 . 140-120(، 1)1مجله مطالعات آموزش و یادگیری، . آموزان پایه چهارم ابتداییدانش تحصیلی 

  (. بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق، 1012فرزاد، ولی اله؛ و صرامی، غالمرضا. )نگهبان سالمی، محمود؛

 . 1-11(، 1)11گیری تربیتی، فصلنامه اندازه

 Bakadorova, O., Lazarides, R., & Raufelder, D. (2020). Effects of social and individual school self-

concepts on school engagement during adolescence. European Journal of Psychology of 

Education, 35(1), 73-91. 

 Chen, J., Huebner, E. S., & Tian, L. (2020). Longitudinal relations between hope and academic 

achievement in elementary school students: Behavioral engagement as a mediator. Learning and 

Individual Differences, 78, 101824. 
 Chen, Y. H., & Thompson, M. S. (2004). Confirmatory Factor Analysis of a School Self-Concept 

Inventory. Online Submission. 
 Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the 

concept, state of the evidence. Review of educational research, 74(1), 59-109. 
 Li, W., Gao, W., & Sha, J. (2020). Perceived Teacher Autonomy Support and School Engagement 

of Tibetan Students in Elementary and Middle Schools: Mediating Effect of Self-Efficacy and 

Academic Emotions. Frontiers in Psychology, 11, 50. 
 Marsh, H. W., & O'Mara, A. (2008). Reciprocal effects between academic self-concept, self-

esteem, achievement, and attainment over seven adolescent years: Unidimensional and 

multidimensional perspectives of self-concept. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(4), 

542-552. 
 Mihalec‐Adkins, B. P., & Cooley, M. E. (2020). Examining individual‐level academic risk and 

protective factors for foster youth: School engagement, behaviors, self‐esteem, and social 

skills. Child & Family Social Work, 25(2), 256-266. 

 Moreira, P. A., & Lee, V. E. (2020). School social organization influences adolescents' cognitive 

engagement with school: The role of school support for learning and of autonomy 

support. Learning and Individual Differences, 80, 101885. 

 Pinxten, M., Wouters, S., Preckel, F., Niepel, C., De Fraine, B., & Verschueren, K. (2015). The 

formation of academic self-concept in elementary education: A unifying model for external and 

internal comparisons. Contemporary Educational Psychology, 41, 124-132. 
 Rosenberg, M. (1989). Determinants of self-esteem-a citation classic commentary on society and 

the adolescent self-image by Rosenberg, M. Current Contents/Social & Behavioral Sciences, 1(11), 

16-16.  
 Rushton, S., Giallo, R., & Efron, D. (2020). ADHD and emotional engagement with school in the 

primary years: Investigating the role of student–teacher relationships. British Journal of 

Educational Psychology, 90, 193-209. 

 Simonsmeier, B. A., Peiffer, H., Flaig, M., & Schneider, M. (2020). Peer Feedback Improves 

Students’ Academic Self-Concept in Higher Education. Research in Higher Education, 1-19. 
 Tomás, J. M., Gutiérrez, M., Georgieva, S., & Hernández, M. (2020). The effects of self‐efficacy, 

hope, and engagement on the academic achievement of secondary education in the Dominican 

Republic. Psychology in the Schools, 57(2), 191-203. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            10 / 11

http://ijndibs.com/article-1-742-fa.html


 و همکاران شکوهی                                  ......                                                             مدرسه به اشتیاق بهبود بر استرنبرگ موفق هوش آموزش اثربخشی

  

 

 011                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 Wang, M. T., Willett, J. B., & Eccles, J. S. (2011). The assessment of school engagement: 

Examining dimensionality and measurement invariance by gender and race/ethnicity. Journal of 

School Psychology, 49(4), 465-480. 
 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

http://ijndibs.com/article-1-742-fa.html
http://www.tcpdf.org

