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Background: Improving cognitive abilities is one of important goal for many educational systems.
In this regard, successful intelligence theory has a variety of educational implications. Past researches
has shown the effectiveness of training the components of successful intelligence in various variables,
but in relation to the effectiveness of successful intelligence components training on increasing
cognitive abilities, there is a research gap.
Aims: The aim of this study was to investigate the effectiveness of successful intelligence
components training on increasing fluid reasoning and verbal comprehension of seventh grade
students.
Methods: The present study is applied and semi-experimental in terms of outline research. The
statistical population consisted of all seventh grade students in Holeilan city in the academic year of
2019-20. The study sample included 30 students who were selected by available sampling and, then,
were assigned into two experiment and control groups (each group of 15) through random assignment
method. After the pre-test, students of experimental group received 30 training sessions of the
components of successful intelligence (researcher-made) and then, post-test data were collected. The
Wechsler scale for children (WISC-5, 2014) was used to collect data. Descriptive (frequency, mean
and standard deviation) and inferential (multivariate analysis of covariance) testes were used to
analyze the data using SPSS software version 24.
Results: There was a significant difference between the experimental and control groups in terms of
fluid reasoning and verbal comprehension (p< 0/01).
Conclusion: Training in the components of successful intelligence can increase the scores of fluid
reasoning and verbal comprehension. Thus, successful intelligence components training program can
be used as an effective training method to increase fluid reasoning and verbal comprehension.
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Introduction
One of the important topics in psychology is
intelligence and cognitive abilities. In this regard,
Gottfredson and Saklofske (2009) believe that there
is no more central subject in psychology than
intelligence and intelligence testing. One of the most
important conceptualizations of intelligence, is
Cattell–Horn–Carroll (CHC) theory which is based
on a psychometric approach. This theory is the basis
for the formation of the most important tests of
intelligence and considers basic cognitive abilities as
the basis of intelligence differences (Bowden, 2013).
Cattell–Horn–Carroll (CHC) theory, as the most
comprehensive and most empirically supported
psychometric theory (Mc Grew., 2005), on the
structure of cognitive abilities, provides a map of all
known abilities that can be used as a guide for
research and practice (Flanagan and Harrison, 2012).
Fluid reasoning (ability to reason in new situations
without prior knowledge) and verbal comprehension
(ability to understand and reasoning skills) are among
the most important basic cognitive abilities which are
the basis of many cognitive differences between
individuals. Given the role that these abilities can play
in the academic and non-academic success of
individuals, one of the most fundamental questions
that deserves scientific study is to what extent can we
hope to develop these important structures through
education?
There are contradictory views in this regard; on one
side are Jensen (1969) and his followers, who believe
that cognitive differences are inherent and that
genetics forms the basis of individual differences
(Rushton., 2000; Lynn., 2008; Johnson & Bouchard.,
2011; Harrison et al., 2014) and on the other side,
there are researchers such as Sternberg who see the
role of education more strongly and believe in the
flexibility of intelligence and cognitive abilities
(Nickerson, 2020; Westby., 2020; Ritchie & Tucker.,
2018; Botvinick & Braver, 2015; Buschkuehl &
Jaeggi., 2010; Nisbett et al., 2012; Halpern, 2011;
Borella et al., 2010 Dickens and Flynn, 2001;
Sternberg, Grigorenko, & Jarvin, 2001; Jaeggi et al.,
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2008; Heinzel et al., 2014; Coloma et al., 2020;
Karageorgos et al., 2020 and Carretti et al., 2014).
Sternberg’s Triarchic Theory (2020) is one of the
most important theories in this field that has various
implications for training, strengthening and
enhancing cognitive abilities. This theory consists of
three parts; in the first part of the theory, the mental
mechanisms responsible for planning, executing, and
evaluating intelligent behaviors are examined. The
second part examines the relationship between
intelligence and experience. In this part of the theory,
two important processes are examined: (1) How to
cope with new tasks or conditions, (2) How to
automate information processing. The third part
examines the relationship between intelligence and
the environment. This part of the theory explains the
three processes of adaptation, change and
environment selecting. According to Sternberg, these
abilities are flexible and can be improved through
training and enrichment programs (Sternberg, 2020).
Therefore, the present study seeks to answer the
question of whether fluid reasoning and verbal
comprehension which according to CHC theory (as
the theory with the most empirical support) are
considered to be the basis of many cognitive
differences in individuals, can be developed by
teaching and practicing the components of
intelligence based on Sternberg's Triarchic Theory?

Method
This research was a semi-experimental study with
pre-test, post-test design and control group. The study
population included of all seventh grade students in
Holeilan city in the academic year of 2019-20. The
study sample included 30 students who were selected
by available sampling and, then, were assigned into
two experiment and control groups (each group of 15)
through random assignment method. The
experimental group received 15 training sessions of
components of successful intelligence (two sessions
weekly; each lasts for 2 hours), while the control
group did not. The instrument of this research were
The Wechsler scale for children (WISC-5, 2014).
This program included concepts such as metacomponents, performance components, knowledge
acquisition
components,
automatization
of
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information processing, analytical, creative and
practical thinking skills.
For conducting research was received a letter from
the management of exceptional education in Illam,
and coordinated with the schools’ management. In the
first stage of the research, the objectives of the
research were explained to the participants and they
completed a written consent to participate in the
research. The Wechsler scale for children were used
as a pre-test to assessment cognitive abilities (fluid
reasoning and verbal comprehension). In the next
stage, the successful intelligence program
(researcher-made) was implemented for the
experimental group (The data related to the training
program validation are presented in Table 1). After
the intervention program, both experimental and
control groups were retested using WISC-5. Analysis
of Variance was used for analyzing the data.

Results
Descriptive indicators of fluid reasoning and verbal
comprehension for the experimental and control
groups in the pre-test and post-test are showed in
Table 1. Findings implied that the mean score of fluid
reasoning and verbal comprehension for both
experimental groups increased at the posttest stage.
Multivariate analysis of covariance (MANCOVA)
was used to evaluate the effectiveness of successful
intelligence components training on increasing fluid
reasoning and verbal comprehension. All
assumptions of this test including normality of score
distribution, homogeneity of group variances,
linearity of synchronous and dependent variable,
absence of outliers and homogeneity of variancecovariance matrix were examined and the results
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showed that all assumptions are valid. The results
MANCOVA for fluid reasoning and verbal
comprehension scores of the experimental and
control groups are presented in Tables 2 and 3.
Based on the results of Table 3, the values of Pillai’s
Trace (0.76), Wilkes’ lambda (0.23), Hoteling Trace
(3.24) and the Roy’s largest root (0.26) are significant
(P <0.001). The significance of these tests shows that
there is a difference between the mean post-test
scores of the experimental and control groups in at
least one of the variables of fluid reasoning and verbal
comprehension. These differences are presented in
Table 3. As the results in Table 3 show, the results of
multivariate analysis of covariance between the
experimental and control groups in fluid reasoning
scores (P <0.001, F = 58.28) and verbal
comprehension (P <0.001, F <27.07) =) Shows a
significant difference. In fact, teaching the
components of successful intelligence has been
effective in increasing fluid reasoning and verbal
comprehension in the post-test stage. The magnitude
of this effect is 0.69 for fluid reasoning and 0.59 for
verbal comprehension.
After removing the effect of pretest, the adjusted
mean of fluid reasoning scores of the experimental
group participants in the posttest stage (M: 24.91; SD:
0.477) was higher than the control group (M: 19.35;
SD: 0.477). Also, the verbal comprehension scores of
the participants in the experimental group in the posttest stage (M: 23.39; SD: 0.516) were higher than the
control group (M: 19.28; SD: 0.516). Therefore, it can
be concluded that teaching the components of
successful intelligence has an effect on increasing the
scores of fluid reasoning and verbal comprehension
of students.

Table 1. Descriptive indicators of fluid reasoning and verbal comprehension
Experimental group
Control group
Variables
Test
M
SD
M
SD
Pre-test
18.00
1.96
17.40
2.69
fluid reasoning
Post-test
25.20
2.78
19.06
2.96
Pre-test
18.26
2.01
16.20
1.78
verbal comprehension
Post-test
24.20
2.48
18.47
2.23
Table 2. MANCOVA tests of fluid reasoning and verbal comprehension
Tests
Value
df
Eror df
F
Sig.
Pillai’s Trace
0.766
2
25
40.81
0.001
Wilkes’ lambda
0.234
2
25
40.81
0.001
Hoteling Trace
3.264
2
25
40.81
0.001
Roy’s largest root
0.264
2
25
40.81
0.001

1253

Monthly Journal of

Psychological Science

Vol. 20, No. 104, Autumn(November) 2021

[ DOI: 10.52547/JPS.20.104.1251 ]

[ DOR: 20.1001.1.17357462.1400.20.104.3.4 ]

[ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2022-11-30 ]

Table 3. Analysis of covariance the effect of educational intervention on dependent variables
Source of changes
Sum of squares
df
Mean square
F
Sig.
Effect size
fluid reasoning
198.17
1
198.17
58.28
0.001
0.69
verbal comprehension
93.71
1
93.71
27.08
0.001
0.51

Conclusion
The present study was designed and conducted to
investigate the effectiveness of successful
intelligence components training on increasing fluid
reasoning and verbal comprehension of seventh grade
students. Findings showed that training the
components of successful intelligence can increase
the score of students' fluid reasoning (Consistent with
the research of Nisbett et al., 2012; Borella et al.,
2010; Jaeggi et al., 2008; Dickens and Flynn, 2001)
and verbal comprehension (Consistent with the
research of Coloma et al., 2020; Reynolds and Turek,
2012; Karageorgos et al., 2020; and Carretti et al.,
2014).
Regarding the effectiveness of successful intelligence
components training on increasing fluid reasoning, a
large effect size was obtained, which indicates the
high effectiveness of the training provided on
increasing this ability. Fluid reasoning expresses the
ability to reason in new situations without using prior
knowledge, abstract reasoning, inferential reasoning,
classification of stimuli into conceptual and
conceptualization categories, and the ability to apply
patterns and structures to visual-spatial information
(Wechsler, 2014). Based on the evidence for Flynn
effect, fluid intelligence is the most flexible
dimension of intelligence. This dimension is also the
highest predictor of academic and professional
success. Therefore, it has become the first goal of
interventions (Au et al., 2015). In this regard,
Sternberg Kaufman and Grigorenko (2008) have
introduced mechanisms through which individuals
can solve a variety of problems (including problems
of fluid reasoning). These mechanisms are: accurate
definition of the problem, resource allocation,
organizing the information, strategy development to
solve the problem, strategy monitoring and
evaluation of solutions, encoding, inference, and
mapping.
Regarding the effectiveness of training the
components of successful intelligence on increasing
verbal comprehension, a high effect size was
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obtained, which indicates the high effectiveness of
the training provided on increasing the ability of
verbal comprehension. Verbal comprehension as the
ability to understand and reasoning skills (Kan et al.
2011) is considered as a common reason for the
observed differences between vocabulary scores,
verbal skills and general verbal knowledge (McArdell
et al. 2002). Research in this field shows that this
ability can be developed and education can provide
the ground for its growth (Koloma et al., 2020;
Karageorgos et al., 2020). In this regard, Sternberg,
Kaufman, and Grigorenko (2008) point to three
important processes, including selective coding,
selective synthesis, and selective comparison,
through which individuals can develop new
knowledge
(including
vocabulary
and
comprehension). Therefore, these processes have
been considered in the training package used in the
present study, and several activities have been
considered to develop them; Therefore, it seems that
the most important reason for better performance of
the experimental group than the control group in posttest of verbal comprehension is doing these exercises.
The main finding of this study is that basic cognitive
abilities are flexible, and can be increased in different
ways. For example, Duke emphasizes the role of
attitudes toward the changeability or immutability of
cognitive abilities and he believes that people’s
attitude toward intelligence and cognitive abilities is
one of the main factors in the growth and
development of cognitive abilities and intelligence
(Westby, 2020). Botvinik and Brewer (2015)
highlighted the role of motivation in cognitive control
using the evidence provided by neuroscience studies.
Some have emphasized the importance of working
memory in increasing intelligence and cognitive
abilities and have provided evidence that they have
been able to increase fluid and crystalline intelligence
by practicing and strengthening working memory
(Jacky et al., 2015). Ritchie and Tucker (2018) after
reviewing 600,000 students in the form of a metaanalysis claimed that the results show that there is a
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direct positive relationship between academic years
and intelligence. In addition, they claim that the
results show that each academic year can increase the
IQ score by between 1 and 5 points.
The training package used in this study is based on
the conceptualization of intelligence by Sternberg et
al. (2008). One of the important features of this
conceptualization is its comprehensiveness. In this
theory, different dimensions of intelligence including
mental processes that are responsible for planning,
executing and evaluating intelligent behaviors, the
relationship between intelligence and the inner world
and individual experiences, as well as the relationship
between intelligence and the outside world are
considered. Based on this and by modeling this
theory, in this study, the comprehensiveness of the
theory was maintained and for its different parts,
various practices were included in the training
package. It seems that the main reason for the success
of this training package in increasing the score of
fluid reasoning and verbal comprehension is its
comprehensiveness.
In interpreting the research findings, it is necessary to
consider its limitations. Since this study was
conducted among seventh grade male students,
caution should be exercised in generalizing its
findings to other groups. The use of available
sampling and the lack of a follow-up stage are other
limitations of this study. It is suggested that the
present study be repeated in other groups by
removing the mentioned limitations. In addition, the
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effectiveness of the developed training package on
other cognitive and emotional variables such as
executive functions, academic self-efficacy and
academic achievement should be examined. Another
research suggestion is to compare the effectiveness of
successful intelligence training package with other
educational and cognitive interventions on cognitive
and emotional variables. Based on the research
findings, it is suggested that teachers, psychologists
and counselors use this training package to increase
students' fluid reasoning and verbal comprehension.
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ماهنامه علوم روانشناختی
مقاله پژوهشی

اثربخشی آموزش مؤلفههای هوش موفق مبتنی بر نظریه سهوجهی استرنبرگ بر افزایش استدالل سیال و درک کالمی
پیمان کامکار ،6فریبرز درتاج* ،5اسماعیل سعدیپور ،5علی دالور ،3احمد برجعلی

 .6دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .5استاد ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .3استاد ،گروه سنجش و اندازهگیری ،دانشکده روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .4استاد ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه :ارتقاء تواناییهای شناختی ازجمله اهداف مهم برای بسیاری از نظامهای آموزشی است .در این زمینه نظریه هوش موفق تلویحات

آموزش هوش،

آموزشی مختلفی دارد .پژوهشهای گذشته اثربخشی آموزش مؤلفههای هوش موفق بر متغیرهای مختلف را نشان دادهاند اما در رابطه با

هوش موفق،

اثربخشی آموزش مؤلفههای هوش موفق بر افزایش تواناییهای شناختی پایه خالء پژوهشی وجود دارد.

استدالل سیال،

هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مؤلفههای هوش موفق بر افزایش استدالل سیال و درک کالمی دانشآموزان پایه

درک کالمی

هفتم بود.
روش :پژوهش حاضر کاربردی و از نظر طرح تحقیق شبهآزمایشی است .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان پایه هفتم شهرستان هلیالن

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2022-11-30
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در سال تحصیلی  18-11بود .نمونه شامل  34نفر از دانش آموزان پایه هفتم بودند که ابتدا از طریق روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و
سپس بهصورت تصادفی در گروههای آزمایش و گواه (هر گروه  62نفر) گمارده شدند .پس از اجرای پیشآزمون ،دانشآموزان گروه
جمعآوری شد .برای گردآوری دادهها از مقیاس هوش وکسلر (نسخه پنجم )5464 ،استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای
توصیفی (فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل کوواریانس چند متغیری) با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  54استفاده
شد.
دریافت شده6311/64/44 :
پذیرفته شده6311/64/51 :
منتشر شده6444/48/46 :

یافتهها :بین گروه آزمایش و گواه از نظر استدالل سیال و درک کالمی تفاوت معناداری وجود داشت (.)p< 4/446
نتیجهگیری :آموزش مؤلفههای هوش موفق می تواند باعث افزایش نمرات استدالل سیال و درک کالمی شود؛ بنابراین میتوان از برنامه
آموزش مؤلفههای هوش موفق به عنوان یک روش آموزشی مؤثر در جهت افزایش استدالل سیال و درک کالمی استفاده کرد.

رایانامهdortajf@atu.ac.ir :
تلفن45648313520 :

6521
6521

] [ DOI: 10.52547/JPS.20.104.1251

* نویسنده مسئول :فریبرز درتاج ،استاد ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
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آزمایش به مدت  62جلسه تحت آموزش مؤلفه های هوش موفق (بسته محقق ساخته) قرار گرفتند سپس دادههای مربوط به پسآزمون

اثربخشی آموزش مؤلفههای هوش موفق مبتنی بر نظریه سهوجهی استرنبرگ بر افزایش...

پیمان کامکار و همکاران

مرکزیتر از هوش و هوشآزمایی در روانشناسی وجود ندارد .درباره هوش

رینولدز و تورک5465 ،؛ کاراگئورگئوس و همکاران 5454 ،و کارتی و

و تواناییهای شناختی نظریهها و مفهومسازیهای مختلفی ارائه شده است.

همکاران.)5464 ،

ازجمله مهمترین مفهومسازیهایی که مبتنی بر رویکرد روانسنجی است

نظریه سهوجهی استرنبرگ )5454( 4یکی از مهمترین نظریههای این حوزه

نظریه کتل ،هورن و کارول 6است .این نظریه که مبنای شکلگیری

است که تلویحات مختلفی را برای آموزش ،تقویت و ارتقاء تواناییهای

مهمترین آزمونهای هوش است ،تواناییهای شناختی پایه را اساس

شناختی دارد .این نظریه از سه بخش تشکیل میشود؛ در بخش اول نظریه،

تفاوتهای هوشی میداند (بوودن  ،5463کافمن ،5441 ،کیث و رینولدز

مکانیسمهای ذهنی که مسئول برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی رفتارهای

 .)5464نظریه کتل ،هورن و کارول بهعنوان جامعترین نظریه روانسنجی و

هوشمندانه هستند ،مورد بررسی قرار میگیرند .این بخش نظریه سعی دارد

دارای بیشترین حمایت تجربی (کافمن  ،5441مک گریو )5442 ،در مورد

به این سؤال پاسخ دهد که برای تولید رفتارهای هوشمندانه ،از کدام

ساختار توانایی های شناختی یک نقشه از همه تواناییهای شناخته شده

مکانیسمهای ذهنی استفاده میشود؟ به این مکانیسمهای ذهنی ،مؤلفههای

فراهم میآورد که می توان به عنوان راهنمایی برای پژوهش و عمل از آن

پردازش اطالعات گفته میشود .طبق این نظریه هوش از سه مؤلفه تشکیل

استفاده کرد (فالنگان و هریسون .)5465 ،استدالل سیال( 5توانایی استدالل

می شود :فرامؤلفهها ،مؤلفههای اجرا و مؤلفههای کسب دانش .بخش دوم

در موقعیتهای جدید فارغ از دانش قبلی) ،درک کالمی( 3توانایی فهم

نظریه رابطه بین هوش و تجربه را بررسی می کند .در این بخش از نظریه

مطلب و مهارت استدالل) و از جمله مهمترین تواناییهای شناختی پایه به

دو فرآیند مهم مورد بررسی قرار میگیرد )6( :نحوه کنار آمدن با تکالیف

شمار میروند که اساس بسیاری از تفاوتهای شناختی بین افراد هستند .با

یا شرایط جدید )5( ،نحوه خودکارسازی پردازش اطالعات .بخش سوم نیز

توجه به نقشی که این تواناییها میتوانند در موفقیت تحصیلی و غیر

به بررسی رابطه بین هوش و محیط میپردازد .این بخش از نظریه به توضیح

تحصیلی افراد ایجاد کنند ،یکی از اساسیترین سؤاالتی که درخور بررسی

سه فرآیند انطباق ،تغییر و انتخاب محیط می پردازد .در این رابطه استرنبرگ

علمی میباشد آن است که تا چه حد میتوانیم به توسعه این سازههای مهم

و گریگورنکو ( )5443توضیح میدهند که چگونه افراد دارای هوش موفق،

از طریق آموزش امیدوار باشیم؟

با استفاده از تعادلی که میان تواناییهای تفکر تحلیلی ،خالق و عملی برقرار

در این رابطه دیدگاههای متضادی وجود دارد؛ در یک طرف آرتور جنسن

میکنند به انطباق با محیط ،تغییر و انتخاب آن دست می زنند .از نظر

( )6111و پیروانش قرار دارند که معتقدند تفاوتهای شناختی ذاتی است

استرنبرگ ،این تواناییها انعطافپذیر هستند و از طریق آموزش و برنامه

و ژنتیک پایه تفاوتهای افراد را شکل میدهد (راشتون5444 ،؛ لین،

های غنیسازی میتوانند بهبود یابند (استرنبرگ .)5454 ،به عالوه،

5448؛ راشتون و جنسن5464 ،؛ جانسون و بوشارد5466 ،؛ هاریسون و

استرنبرگ ( )5462معتقد است مفهومسازی سنتی هوش که در قالب

همکاران )5464 ،و در طرف دیگر پژوهشگرانی از جمله استرنبرگ قرار

مقیاسهای اندازهگیری هوشبهر خود را نشان میدهد تنها بعد محدودی از

دارند که نقش آموزش را پررنگتر میبینند و معتقد به قابلیت انعطاف

تواناییهایی که برای موفقیت الزماند را اندازهگیری میکنند و قابلیت شرح

هوش و تواناییهای شناختی هستند (نیکرسون5454 ،؛ وستبی5454 ،؛

کامل سازه هوش را ندارند و نیز مدعی است نظریه او عالوه بر آنچه نظریه

ریچی و تاکر5468 ،؛ بوتوینیک و بریو5462 ،؛ باسکوهل و جاجی5464 ،؛

های سنتی هوش بیان میکنند ابعادی فراتر از آنها را نیز لحاظ کرده است

آیو و همکاران5464 ،؛ نیسبِت و همکاران5465 ،؛ هالپرن5466 ،؛ بورال و

2

4

. Cattell–Horn–Carroll (CHC) theory
. fluid reasoning

1

3
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. verbal comprehension
. Sternberg’s triarchic theory
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در این رابطه گاتفردسون و ساکلوفسکی ( )5441معتقدند موضوعی

همکاران5448 ،؛ هینزل و همکاران ،5464 ،کُلوما و همکاران5454 ،؛
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داده است.

استدالل سیال ،حافظۀ کاری و سرعت پردازش میباشد .نمرات هر یک از

بر این اساس و باتوجه به این حجم از اثربخشی ادعا شده میتوان پیشبینی

این  2شاخص اصلی بهوسیلهی دو خرده آزمون ،حاصل میگردند .عالوه

نمود اگرمؤلفههای مورد نظر این نظریه به دانشآموزان آموزش داده شود،

بر  2شاخص اصلی 2 ،شاخص فرعی و  3شاخص تکمیلی نیز دارد2 .

این کار با احتمال باال بتواند توانمندیهای شناختی پایه آنها از جمله

شاخص فرعی عبارتند از توانایی کلی ،تبحر شناختی ،غیرکالمی ،استدالل

استدالل سیال و درک کالمی را ارتقاء بخشد؛ بنابراین پژوهش حاضر به

کمّی و حافظهی کاری شنیداری .این شاخصها آزمونگر متخصص و

دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا با آموزش و تمرین مؤلفههای هوش

درمانگران را قادر به بررسی فرضیههای شناختی خاص که با نمرات

بر اساس نظریه سه وجهی استرنبرگ می توان استدالل سیال و درک کالمی

کودکان در آزمون مرتبط هستند ،مینمایند .سه شاخص تکمیلی که

را که بر اساس نظریه ( CHCبه عنوان نظریه دارای بیشترین حمایت تجربی)

عبارتند از سرعت نامیدن ،برگردان نماد و ذخیره و بازیابی بهمنظور ارائهی

زیربنای بسیاری از تفاوتهای شناختی افراد تلقی میشوند ،توسعه بخشید؟

اطالعات جزئی در ارتباط با ارزیابی روانی آموزشی کودکانی که به خاطر
اختالالت خاص یادگیری ارجاع داده میشوند ،طراحی شدهاند (ویس،

الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان :پژوهش حاضر ،یک مطالعه
نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون و گروه گواه است .جامعه
آماری را همه دانشآموزان پسر پایه هفتم شهرستان هلیالن (استان ایالم)
در سال تحصیلی  630( 18-11نفر) تشکیل دادند .شرکتکنندگان شامل
ورود و خروج 5انتخاب شدند .معیارهای ورود به پژوهش شامل داوطلب
بودن دانشآموزان ،نداشتن نقص جسمانی ،دسترسی راحت به محل اجرای
پژوهش و رضایت خانوادهها بود .معیارهای خروج نیز شامل غیبت بیش از
 2جلسه ،عدم همکاری و عدم انجام تکالیف بود .آزمودنیها به روش
تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند به نحوی که هر گروه
شامل  62نفر میشد.

همسانی درونی در راهنمای فنی و تفسیری برای هوشبهر کلی از  4/11تا
 4/10گزارش شده است .همچنین میانگین همسانیهای درونی برای 61
خرده آزمون از نمره  4/86برای نماد یابی تا باالی  4/14برای تشخیص
وزنها است و پایایی باز آزمایی (فاصله  51روز) برای هوشبهر کلی 4/15
است .پایایی باز آزمایی پنج شاخص از  4/02برای استدالل سیال تا باالی
 4/14برای درک کالمی است .میانگین پایایی باز آزمایی برای خرده
آزمونها از  4/06برای مفاهیم تصویری تا باالی  4/14برای خزانه لغات
است .پایایی تمام خرده آزمونها بهجز مفاهیم تصویری و استدالل ماتریسی
( 4/84 )4/08یا باالتر است (وکسلر5464 ،؛ ترجمه کرمی و کرمی.)6310 ،
از سویی روایی مالکی بر مبنای مجموعه ارزیابی کافمن برای کودکان
همگرایی مطلوبی را نشان داد :درک مطلب و دانش ( GC /توانایی متبلور

ب) ابزار

شده) همبستگی 4/04؛ شاخص بصری – فضایی و شاخص غیرکالمی

بهمنظور جمعآوری دادهها از مقیاس هوش وکسلر کودکان نسخه پنجم

همبستگی 4/14؛ شاخص حافظه فعال و شاخص پردازش ذهنی همبستگی

( )WISC-Vاستفاده شد .این مقیاس که آخرین نسخه از مقیاسهای وکسلر

4/12؛ و شاخص استدالل سیال و شاخص متبلور  -سیال همبستگی 4/13

کودکان است ابزار بالینی جامعی برای ارزیابی تواناییهای شناختی و هوش

داشتند (کیت و همکاران5441 ،؛ ویز ،کیت ،زو وچن.)5463 ،

پیرسون ارائه شده .این مقیاس دارای  56خرده آزمون است که در پژوهش
حاضر از  4مورد از خرده آزمونهای اصلی آن شامل استدالل ماتریس،
تشخیص وزن ،شباهتها و خزانه لغات استفاده شد .نسخه پنجم مقیاس
. convenience sampling

1

به منظور طراحی برنامه آموزشی مورد نظر ،ابتدا نظریهها ،پژوهشها و
برنامههای عملی که در این رابطه طراحی شده بودند (برای مثال استرنبرگ،
2

. Inclusion and exclusion criteria
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کودکان  1تا  61سال و  66ماه است که در سال  5464توسط انتشارات

ج) برنامه مداخلهای
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 34نفر بودند که به روش نمونهگیری در دسترس 6بر اساس مالکهای

سیاکلوفسکی ،هولدناک و پریفیترا .)5461 ،پایایی این مقیاس به روش

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2022-11-30

و آنچه را که افراد برای موفقیت در درس و زندگی واقعی الزم دارند شرح

هوش وکسلر متشکل از  2شاخص اصلی درک کالمی ،دیداری فضایی،

روش
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5448؛ ترجمه بابازاده6312 ،؛ استرنبرگ و گریگورنکو5443 ،؛ استرنبرگ

باال برای بسته دارد .همچنین بهمنظور بررسی مناسبت کلی بسته آموزشی

و گریگورنکو5440 ،؛ ترجمه چراغی و همکاران6314،؛ باسکوهل و

هوش موفق از میانگین مجموع شاخصهای روایی محتوایی استفاده شد.

جاجی5464 ،؛ کانِ ،هامبریک و کانوی5442 ،؛ جاجی و همکاران5448 ،؛

نتایج نشان داد مناسبت کلی الگو  4/10است .با توجه به آنکه این عدد باالتر

هینزل و همکاران5464 ،؛ قاسمی و همکاران6311 ،؛ خراسانیزاده و

از حداقل مناسبت مطلوبیت ( )4/84است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که

همکاران6310 ،؛ امیننسب و همکاران6310 ،؛ بوستانزر و رضایی)6311 ،

بسته آموزشی تدوین شده دارای مطلوبیت مناسب است و میتوان از آن

مطالعه و با جمعبندی آنها و نیز با لحاظ کردن شرایط فرهنگی کشور ایران

استفاده نمود .محتوای آموزشی جلسات در جدول  5ارائه شده است.

برنامهای  62جلسهای (جدول  )5به منظور پرورش تواناییهای شناختی
طراحی و تدوین شد .بهعالوه ،با توجه به اینکه اجرای تحقیق زمانبر بود و
این موضوع میتوانست باعث خستگی دانشآموزان شود ،تمرینها و
تکالیف بسته بیشتر در قالب بازی طراحی شدند .در طراحی و اجرای
محتوای آموزشی این دوره از الگوی عمومی طراحی آموزشی (نوروزی و
رضوی )6314 ،استفاده شد.
برای اعتباریابی بسته آموزشی از پانل متخصصین استفاده شد .به این صورت
که ابتدا روایی صوری بسته تولید شده از حیث تناسب و انسجام مؤلفهها،
ادراکپذیری بسته ،ابهام عبارات و یا وجود نارسایی در معانی کلمات با
بسته آموزشی هوش موفق به همراه پرسشنامه اعتباریابی ،به متخصصان این
حوزه ارسال شد .ابزار اعتباریابی این بسته آموزشی از پژوهش رضایی و
همکاران ( ) 6311اقتباس شد و برای اهداف پژوهشی اصالح گردید .در
جدول  6نتایج حاصل از اعتباریابی درونی بسته آموزشی هوش موفق با
توجه به پاسخ های ارائه شده از طرف متخصصان ارائهشده است.
با توجه به درجه نمرهگذاری پرسشنامه در مقیاس لیکرت ،حداقل نمره برای
هر معیار نمره  6و حداکثر نمره  4بود .نتایج جدول  6نشان میدهد که
میانگین همه معیارها باالتر از  3/34به دست آمده است .همچنین جهت
بررسی روایی محتوایی بسته پیشنهادی ،از شاخص روایی محتوایی ()CVI
قضاوتها ی مربوط به روایی یا قابلیت اجرایی مدل ،آزمون یا ابزار نهایی
است .طبق تحقیقات روبیو و همکاران ( ،)5443روایی محتوایی را میتوان
با شمارش تعداد نمرات  3و  4هر معیار تقسیم بر تعداد کارشناسان محاسبه
کرد .حداقل مقدار قابل قبول برای این شاخص  4/01است .نتایج جدول 6
نشان میدهد که برای بسته آموزشی هوش موفق این شاخص برای همه
6521

از آموزش و پرورش گرفته شد و با مراجعه به مدارس معرفی شده افراد
نمونه بر حسب شرایط ورود و خروج ،انتخاب و به صورت تصادفی در
گروههای آزمایش ( 62نفر) و گواه ( 62نفر) جایدهی شدند .ابتدا از هر دو
گروه پیشآزمون به عمل آمد سپس گروه آزمایش به مدت  34جلسه در
مدرسه شهید داوری شهرستان هلیالن (استان ایالم) به مدت  5ماه در معرض
آموزش بسته هوش موفق قرار گرفت و گروه گواه هیچ آموزشی دریافت
نکرد .در نهایت از همه شرکتکنندگان پس آزمون به عمل آمد .جهت
رعایت مالحضات اخالقی ،در ابتدای انجام پژوهش ،اهداف این مطالعه
برای والدین بیان شد و رضایت کامل آنها برای شرکت در پژوهش جلب
شد .همچنین به افراد شرکتکننده اطمینان داده شد که اطالعات حاصل از
این پژوهش به صورت گروهی مورد تحلیل قرار گرفته و برای تولید
مستندات علمی استفاده می شوند و در نتیجه کامالً محرمانه باقی می مانند.
الزم به ذکر است که گروه گواه در فهرست انتظار برای دریافت آموزش
مداخله قرار گرفت .برای تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از فراوانی،
میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس
استفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  54انجام شد.
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و مناسبت کلی ( )S-CVIاستفاده شد .روایی محتوایی نشان دهنده جامعیت

به منظور اجرای پژوهش حاضر ،ابتدا مجوزهای الزم جهت اجرای پژوهش
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نظرات اساتید راهنما و مشاور بررسی و اصالح شد .سپس پیشنویس اولیه

د) روش اجرا
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جدول .6اعتباریابی درونی بسته آموزشی هوش موفق
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حداقل
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میانگین

انحراف معیار

CVI

S-CVI
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جدول .5شرح جلسات آموزش مؤلفههای هوش موفق
بخش اول :آموزش و تمرین مؤلفههای هوش موفق
جلسات
جلسه 6
جلسه 5
جلسه 3

جلسه 4

اهداف

محتوا

تکالیف

آموزش فرا مؤلفه تعریف و

داستان مرد چوببر ،موارد الزم برای تعریف

تعیین کردن مسائل مربوط به محیط پیرامون ،حل مسائل کالمی ریاضی ،مشخص

تشخیص دقیق مسئله

درست مسئله

کردن سه حیطه کلی و درخواست از دانشآموزان برای بیان کردن مسائل آن حوزه

آموزش فرا مؤلفه تخصیص

شرح موضوع تخصیص منابع ،مثالهایی

تمرین شمارش اسکناسها ،تمرین استروپ ،نوشتن برنامه روزانه متناسب با

منابع

دراینباره ،رهنمودهای الزم در این رابطه

محدودیت های اجرایی ،بازی توپهای پران و غلتان

آموزش فرا مؤلفه ارائه و

شرح موضوع سازماندهی اطالعات ،آموزش

حل مسائل مربوط به رتبهبندی افراد و اشیاء ،حرکت بر روی صفحه شطرنجی ،جور

سازماندهی اطالعات

ترسیم نمودار و نقشه ذهنی

کردن کارتهای کلمات و اعداد

آموزش فرا مؤلفه تنظیم

آموزش فرا مؤلفه نظارت بر
جلسه 2

استراتژی و ارزیابی
راهحلها

جلسه 1

جلسه 0

جلسه 8

جلسه 64

رمزگردانی
آموزش مؤلفه اجرایی
استنباط

ارائه آموزشهای الزم در رابطه با شیوه نظارت
بر استراتژیها و ارزیابی راهحلها
آموزش نحوه رمزگردانی مسائل مختلف

خواندن متن و نظارت بر سرعت و دقت در مطالعه ،تشکیل گروههای دونفره و ترسیم
نقاشی از روی طرح و نظارت و ارزیابی از کار ،نظارت بر حل معما ،انجام بازی
ماژیک پرنده
تقسیم مسائل گسترده به مسائل کوچکتر و رمزگردانی آنها

آموزش استنباط روابط مختلف (تشابه ،تضاد،
ترکیب ،ریز طبقه و )...بین اشیاء ،کلمات و

تکمیل جدول روابط دوگانه

رویدادهای مختلف

آموزش مؤلفه اجرایی نقشه

آموزش استنباط روابط چندگانه بین رابطههای

یابی

دوبخشی

تکمیل جدول روابط بین روابط دوگانه

ارائه تمرینهای مختلف در جهت تقویت

حل مسائل قیاسی ،حل مسائل تکمیل سریها ،حل مسائل ماتریسی ،حل مسائل

مؤلفههای اجرایی

طبقهبندی

آموزش مؤلفههای کسب

آموزش نحوه رمزگردانی انتخابی ،مقایسه

خواندن متون مختلف و مشخص کردن اطالعات سودمند از غیر سودمند ،مقایسه و

دانش جدید

انتخابی و ترکیب انتخابی

ترکیب اطالعات ارائهشده از متنهای مختلف

تمرین مؤلفههای اجرایی

تمرین عملی بهکارگیری
جلسه 66

مسئله

مؤلفههای کسب دانش
جدید

تمرین مهارتهای سهگانه رمزگردانی انتخابی،
مقایسه انتخابی و ترکیب انتخابی

پیدا کردن معنی کلمات جدید و ناآشنا از طریق متن ،مقایسه کلمات جدید با کلمات
قبالً آموختهشده ،ترکیب اطالعات دریافت شده از یک متن در قالب یک یا دو
جمله واحد

بخش دوم :خودکارسازی پردازش اطالعات
جلسه 65

آموزش خودکارسازی

توضیح و تبیین نحوه خودکارسازی ،توضیح

اطالعات

شرایط الزم برای خودکارسازی

انجام تمرین سر کافگذاری برای کلمات
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جلسه 1

آموزش مؤلفه اجرایی

انتخاب راهبرد صحیح برای ترتیب بندی حل

حل معماهای کالمی ،حل معماهای بصری ،انجام بازی تا نگرام
] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1400.20.104.3.4

استراتژی برای حل مسئله

آموزش تعیین مراحل حل مسئله ،آموزش شیوه

اثربخشی آموزش مؤلفههای هوش موفق مبتنی بر نظریه سهوجهی استرنبرگ بر افزایش...

پیمان کامکار و همکاران

بخش اول :آموزش و تمرین مؤلفههای هوش موفق
جلسات

تمرین عملی خودکارسازی

ارائه تمرینهای مختلف مربوط به

پیدا کردن کلمات ،حروف ،اشکال و یا اعداد در یک صفحه که بهصورت غیرمنظم

اطالعات

خودکارسازی پردازش اطالعات

پراکندهشدهاند ،نوشتن نماد زیر کلمات یک متن

بخش سوم :آموزش مهارتهای سهگانه تفکر (تحلیلی ،خالق و عملی)
جلسه 64

توضیح و تبیین مهارتهای

شرح مهارتهای سهگانه تفکر ،بیان کلمات

ارائه تکالیف مختلف به دانش آموزان و درخواست از آنها بهمنظور مشخص کردن

سهگانه تفکر

کلیدی مرتبط با هریک از مهارتهای سهگانه

مهارت موردنیاز برای حل آنها

تمرین مهارتهای سهگانه

تمرین مهارتهای سهگانه در قالب تکالیف

خالقانه ،ترکیب چندشی برای ایجاد وسیلهای جدید ،کشف کاربرد غیرمعمول اشیاء،

تفکر

گوناگون

بازی پازل خالقیت ،بازی فرش دوالیه ،خلق بازی جدید ،طراحی برنامه سفر ،نوشتن

مقایسه فصلها ،نقد مدیریت مدرسه ،تحلیل داستانهای کتاب فارسی ،نوشتن داستان
جلسه 62

زندگینامه خود ،ترسیم شخصیتهای داستانی

برحسب مرحله و عضویت گروهی در جدول  3ارائه شده است .همانطور

بهعالوه آزمون همگونی ضرایب رگرسیون از طریق تعامل پیشآزمون،

که در جدول  3مشاهده میشود میانگین نمرات درک کالمی گروه

استدالل سیال و درک کالمی و متغیر مستقل در مرحله پسآزمون نیز مورد

آزمایش در مرحله پیشآزمون برابر با  68/51و در مرحله پسآزمون 54/5

بررسی قرار گرفت .تعامل این پیشآزمونها با متغیر مستقل معنادار نبود

بود .همچنین میانگین نمرات درک کالمی گروه گواه در مرحله

{(استدالل سیالF= 6/62 :؛ ( ،)P= 4/324درک کالمیF= 4/015 :؛

پیشآزمون برابر با  61/5و در مرحله پسآزمون  68/40بود .میانگین نمرات

})P= 4/132؛ بنابراین مفروضه همگنی ضرایب رگرسیون نیز برقرار است.

استدالل سیال گروه آزمایش در مرحله پیشآزمون برابر با  68و در مرحله

درنهایت برای بررسی پیشفرض همگنی ماتریس واریانس – کوواریانس

پسآزمون  52/5بود .همچنین میانگین نمرات استدالل سیال گروه گواه در

از آزمون باکس استفاده شد که نتایج آن (،F= 6/62 ،P> 4/42

مرحله پیشآزمون برابر با  60/4و در مرحله پسآزمون  61/41بود .بهمنظور

 )Box= 3/044نشان داد این پیشفرض رعایت شده است.

بررسی اثربخشی آموزش مؤلفههای هوش موفق بر افزایش استدالل سیال و

با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری و با حذف تأثیر

درک کالمی از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.

پیشآزمون از نمرات پسآزمون گروههای آزمایش و گواه ،نمرات

آزمون تحلیل کوواریانس دارای پیشفرضهایی ازجمله نرمال بودن توزیع

استدالل سیال و درک کالمی گروه آزمایش و گواه با یکدیگر مقایسه شد

نمرات ،همگنی واریانسهای گروهها ،خطی بودن رابطه متغیر همگام و

که نتایج آن در جدول  4ارائه شده است .بر اساس نتایج جدول  ،4مقادیر

وابسته ،عدم وجود دادههای پرت و همگنی ماتریس واریانس –

آزمونهای اثر پیالیی ( ،)4/01المبدای ویلکز ( ،)4/53اثر هتلینگ ()3/54

کوواریانس است .برای بررسی پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات از

و بزرگترین ریشه روی ( )4/51معنادار است ( .)P< 4/446معناداری این

آزمون شاپیروویلک استفاده شد که عدم معناداری این آزمون برای

آزمونها نشان میدهد که حداقل در یکی از متغیرهای استدالل سیال و

متغیرهای پژوهش ( )P> 4/42حاکی از رعایت شدن این پیشفرض داشت.

درک کالمی بین میانگین نمرات پسآزمون گروههای آزمایش و گواه

برای بررسی همگنی واریانسها از آزمون لوین استفاده شد که عدم

تفاوت وجود دارد .بررسی این تفاوتها در جدول  2ارائه شده است.

معناداری ( )P> 4/42آن نشان از برقرار بودن این پیشفرض داشت .بررسی

همانگونه که نتایج جدول  2نشان میدهد ،نتایج تحلیل کوواریانس چند

دادههای پرت با استفاده از نمودار جعبهای صورت گرفت که داده پرتی

متغیری بین دو گروه آزمایش و گواه در نمرات استدالل سیال (،P< 4/446

بین دادهها وجود نداشت .مفروضه دیگر ،خطی بودن همبستگی متغیر

 )F= 28/58و درک کالمی ( )F= 50/40 ،P< 4/446تفاوت معناداری را

همگام و متغیر مستقل است که در این پژوهش برای اثبات خطی بودن،

نشان میدهد .درواقع آموزش مؤلفههای هوش موفق بر افزایش توانمندی
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میانگین و انحراف استاندارد استدالل سیال و درک کالمی شرکتکنندگان

بنابراین این پیشفرض نیز رعایت شده است.
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اثربخشی آموزش مؤلفههای هوش موفق مبتنی بر نظریه سهوجهی استرنبرگ بر افزایش...

پیمان کامکار و همکاران

است .میزان این تأثیر برای استدالل سیال  4/11و برای درک کالمی 4/21

پسآزمون (SD= 4/261؛  )M= 53/31نسبت به گروه گواه (SD= 4/261؛

است.

 )M= 61/58بیشتر میباشد .لذا میتوان نتیجه گرفت که آموزش مؤلفههای

پس از حذف اثر پیشآزمون ،میانگین تعدیل شده نمرات استدالل سیال

هوش موفق بر افزایش نمرات استدالل سیال و درک کالمی دانشآموزان

شرکتکنندگان گروه آزمایش در مرحله پسآزمون (SD= 4/400؛

تأثیر دارد.

 M= 54/16نسبت به گروه گواه (SD= 4/400؛  M=61/32بیشتر میباشد
جدول .3میانگین و انحراف استاندارد نمرات استدالل سیال و درک کالمی برحسب مرحله و عضویت گروهی (تعداد)33 :
متغیرها

پیشآزمون

گروهها

استدالل سیال
درک کالمی

میانگین

پسآزمون
انحراف استاندارد

انحراف استاندارد

میانگین

آزمایش

68

6/11

52/5

5/08

گواه

60/44

5/11

61/41

5/11

آزمایش

68/51

5/46

54/5

5/48

گواه

61/5

6/08

68/40

5/53

جدول .4نتایج آزمونهای چهارگانه تحلیل کوواریانس چند متغیری استدالل سیال و درک کالمی
اثر پیالیی

4/011

44/86

5

52

4/446

المبدای ویلکز

4/534

44/86

5

52

4/446

اثر هتلینگ

3/514

44/86

5

52

4/446

بزرگترین ریشه روی

4/514

44/86

5

52

4/446

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر

استدالل سیال

618/60

6

618/60

28/58

4/446

4/11

درک کالمی

13/06

6

13/06

50/48

4/446

4/26

بحث و نتیجهگیری

در رابطه با اثربخشی آموزش مؤلفههای هوش موفق بر افزایش نمره توانایی

پژوهش حاضر بهمنظور بررسی اثربخشی آموزش مؤلفههای هوش موفق بر

استدالل سیال اندازه اثر باالیی به دست آمد که این موضوع نشاندهنده

افزایش توانمندی استدالل سیال و درک کالمی دانشآموزان پایه هفتم

اثربخشی باالی آموزش ارائه شده بر افزایش این توانایی است .استدالل

طراحی و اجرا شد .یافتهها نشان دادکه آموزش مؤلفههای هوش موفق

سیال بیانگر توانایی استدالل در موقعیتهای جدید فارغ از دانش قبلی،

میتواند باعث افزایش نمره استدالل سیال (همسو با پژوهشهای نیسبِت و

استدالل انتزاعی ،استدالل استنتاجی ،طبقهبندی محرکها در طبقههای

همکاران5465 ،؛ بورال و همکاران5464 ،؛ جاجی و همکاران 5448؛ دیکنز

مفهومی و مفهومسازی و توانایی بهکارگیری الگوها و ساختهای تلویحی

و فالین )5446 ،و درک کالمی (همسو با پژوهشهای کُلوما و همکاران،

برای اطالعات بصری  -فضایی است (وکسلر .)5464 ،بر اساس شواهد

5454؛ رینولدز و تورک5465 ،؛ کاراگئورگئوس و همکاران 5454 ،و

مربوط به اثر فالین و نیز کارهای تجربی صورت گرفته ،هوش سیال

کارتی و همکاران )5464 ،دانشآموزان شود.

منعطفترین بعد هوش به شمار میرود .این بعد همچنین باالترین پیشبینی
کننده موفقیتهای تحصیلی و تخصصی است .از همین روی ،به اولین
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جدول .2نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر مداخله آموزشی بر نمرات استدالل سیال و درک کالمی

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1400.20.104.3.4

نام آزمون

مقدار

F

 dfفرضیه

 dfخطا

سطح معناداری
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شناختی استدالل سیال و درک کالمی در مرحله پسآزمون مؤثر بوده

و نیز نمرات درک کالمی شرکتکنندگان گروه آزمایش در مرحله

اثربخشی آموزش مؤلفههای هوش موفق مبتنی بر نظریه سهوجهی استرنبرگ بر افزایش...

پیمان کامکار و همکاران

استدالل سیال) را حل کنند .این مکانیسمها عبارتاند از :تعریف دقیق

را افزایش دهند (جاکی و همکاران .)5462 ،ریچی و تاکر ( )5468نیز پس

مسئله ،تخصیص منابع ،سازماندهی اطالعات ،تنظیم استراتژی برای حل

از بررسی  144/444دانشآموز در قالب یک فرا تحلیل ادعا کردند که

مسئله ،نظارت بر استراتژی و ارزیابی راهحلها ،رمزگردانی ،استنباط ،نقشه

نتایج نشان میدهد بین سالهای تحصیلی و هوش یک رابطه مثبت مستقیم

یابی است .در رابطه با اثربخشی آموزش مؤلفههای هوش موفق بر توانایی

وجود دارد .عالوه بر این ،آنها مدعی شدهاند که نتایج نشان میدهد

درک کالمی نیز اندازه اثر باالیی به دست آمد که این موضوع نشان دهنده

هرسال تحصیلی میتواند افزایشی بین  6تا  2درجه در نمره  IQایجاد نماید.

اثربخشی باالی آموزش ارائهشده بر افزایش توانایی درک کالمی است.

برنامه آموزشی مورد استفاده در این پژوهش براساس مفهومسازی

درک کالمی بهعنوان توانایی فهم مطلب و مهارت استدالل (خان و

استرنبرگ و همکاران ( )5448از سازه هوش تدوین شده است .یکی از

همکاران  ،)5466دلیل شایع برای تفاوتهای مشاهده شده بین نمرات

ویژگیهای مهم این مفهومسازی جامعیت آن است .در این نظریه ابعاد

واژهگان ،مهارت کالمی و دانش کالمی عمومی در نظر گرفته میشود

مختلف هوش شامل فرآیندهای ذهنی که مسئول برنامهریزی ،اجرا و

(مک آردل و همکاران  .)5445پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه

ارزیابی رفتارهای هوشمندانه هستند ،رابطه هوش و دنیای درونی و تجربیات

نشان میدهند که این توانایی قابلیت بسط و توسعه دارد و از طریق آموزش

فرد و نیز رابطه هوش با دنیای بیرون در نظر گرفتهشده است .بر همین مبنا

میتوان زمینه را برای رشد آن فراهم آورد (کُلوما و همکاران5454 ،؛

و با الگو قرار دادن این نظریه ،در این پژوهش نیز جامعیت نظریه حفظ شد

کاراگئورگئوس و همکاران .)5454 ،در همین رابطه ،استرنبرگ ،کافمن و

و برای قسمتهای مختلف آن تمرینهای گوناگون در بسته آموزشی لحاظ

گریگورنکو ( )5448نیز به سه فرآیند مهم شامل رمزگردانی انتخابی،

شد .به نظر میرسد عمدهترین دلیل موفقیت این بسته آموزشی در افزایش

ترکیب انتخابی و مقایسه انتخابی اشاره میکنند که از طریق آنها افراد

نمره توانایی استدالل سیال و درک کالمی نیز همین جامعیت آن باشد.

میتوانند دانش جدید (ازجمله واژگان و درک مطلب) خود را توسعه

در تفسیر یافتههای پژوهش الزم است محدودیتهای آن را نیز در نظر

دهند .ازاینروی ،در بسته آموزشی مورد استفاده در پژوهش حاضر نیز این

گرفت .ازآنجاییکه این پژوهش در بین دانشآموزان پسر پایه هفتم اجرا

مهم لحاظ شده است و تمرینهای متعددی برای توسعه این سه فرآیند در

شده است بنابراین در تعمیم یافتههای آن به گروههای دیگر باید جانب

نظر گرفته شده است؛ بنابراین به نظر میرسد مهمترین دلیل عملکرد بهتر

احتیاط را رعایت نمود .استفاده از نمونهگیری در دسترس و عدم وجود

گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در پسآزمون درک کالمی انجام این

مرحله پیگیری نیز ازجمله محدودیتهای دیگر این مطالعه است .با توجه

تمرینها است.

به یافتههای این مطالعه ،پیشنهاد میشود با رفع محدودیتهای ذکرشده،

یافته اصلی این پژوهش آن است که توانمندیهای شناختی پایه ،قابلیت

مطالعه حاضر در گروههای دیگر تکرار شود .به عالوه اثربخشی بسته

انعطاف دارند و از راههای مختلف میتوان آنها را افزایش داد .در جهت

آموزشی تدوین شده بر متغیرهای شناختی و عاطفی دیگر از قبیل

تأیید این یافته ،شواهد مختلفی وجود دارد .برای مثال دووک ( )5454بر

کارکردهای اجرایی ،خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی بررسی

نقش طرز نگرش افراد به قابل تغییر یا غیرقابل تغییر بودن تواناییهای

شود .پیشنهاد پژوهشی دیگر مقایسه اثربخشی بسته آموزشی هوش موفق با

شناختی تأکید میکند و معتقد است نوع نگاه و طرز نگرش افراد به هوش

سایر مداخالت آموزشی و شناختی بر متغیرهای شناختی و عاطفی است .بر

و تواناییهای شناختی یکی از عمدهترین عوامل رشد و توسعه تواناییهای

اساس یافتههای پژوهش ،پیشنهاد میشود معلمان ،روانشناسان و مشاوران از

شناختی و هوش است .بوتوینیک و بریور ( )5462با استفاده از شواهدی که

این بسته آموزشی در جهت تقویت و افزایش توانایی استدالل سیال و درک

از طریق بررسیهای علم اعصاب فراهم ساختهاند نقش انگیزش را در کنترل

کالمی دانشآموزان استفاده نمایند.
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که از طریق آنها افراد میتوانند انواع مسائل (ازجمله مسائل مربوط به

طی آنها با تمرین و تقویت حافظه کاری توانستهاند هوش سیال و متبلور

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1400.20.104.3.4

استرنبرگ کافمن و گریگورنکو ( )5448مکانیسمهایی را معرفی کردهاند

هوش و تواناییهای شناختی تأکید کردهاند و شواهدی ارائه کردهاند که

پاییز(آبان) 6444
ماهنامه ]علوم روانشناختی ،دوره  ،54شماره
،64410.52547/JPS.20.104.1251
[ DOI:

هدف مداخالت تبدیل شده است (آیو و همکاران .)5464 ،در این رابطه

شناختی پررنگ کردهاند .عدهای نیز بر اهمیت حافظه کاری در افزایش
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پیروی از ا صول اخالق پژوهش :این مقاله برگرفته از ر ساله دکتری نوی سنده اول

دوم و سوم استادان راهنما و نویسندگان چهارم و پنجم استادان مشاور رساله میباشند.

استتت در رشتتته روانشتتناستتی تربیتی دانشتتکده روانشتتناستتی و علومتربیتی دانشتتگاه عالمه

تضاد منافع :نویسندگان هیچ تضاد منافعی در رابطه با این پژوهش اعالم نمینمایند.

طباطبایی با کد فعالیت  264و تاریخ تصویب پروپزال  6310/64/60است .همچنین مجوز

تشکککر و قدردانی :بدین وستتیله از اداره کل آموزش و پرورش استتتان ایالم به خاطر

مربوط به پژوهش در جامعه آماری از ستتوی اداره کل آموزش و پرورش استتتان ایالم با

کمک در جمع آوری نمونه و نیز اداره آموزش و پرورش شتتهرستتتان هلیالن به خاطر در

شماره نامه  31115مورخ  6318/42/63صادر شده ا ست .به عالوه در این پژوهش دیگر

اختیار قرار گذا شتن مکان منا سب جهت اجرای پژوهش و همچنین تمامی دانشآموزانی

مالحضتتات اخالقی مانند رضتتایت کامل افراد نمونه برای شتترکت در پژوهش و رعایت

که در این پژوهش شرکت کردند تشکر و قدردرانی میشود.

اصل رازداری و محرمانه ماندن اطالعات رعایت شده است.
حامی مالی :این مطالعه بدون حامی مالی و در قالب رساله دکترا انجام شده است.

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2022-11-30

مالحضات اخالقی

نقش هر یک از نوی سندگان :نوی سنده اول محقق ا صلی این پژوهش ا ست .نوی سنده

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1400.20.104.3.4
] [ DOI: 10.52547/JPS.20.104.1251
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