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چکیده
هدف :این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی آموزش هوش شخصی و هوش موفق بر میزان خالقیت دانشآموزان
تیزهوش انجام شد.
روش :روش پژوهش آزمایشی و از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش را کلیه
دانشآموزان پسر پایه نهم استعدادهای درخشان شهرستان اسفراین در سال تحصیلی  95-96تشکیل دادند.
آزمودنیهای پژوهش شامل  38نفر از دانشآموزان تیزهوش بودند که بهصورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند و بهطور
تصادفی در سه گروه (هوش شخصی ،هوش موفق و کنترل) جاگماری شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای
هوش شخصی مایر ،هوش موفق استرنبرگ و خالقیت عابدی استفاده شد.
یافتهها :نتایج تحلیل واریانس آمیخته نشان داد هر دو برنامه آموزش هوش شخصی و هوش موفق بر خالقیت
دانشآموزان تأثیر دارد ،به این صورت که هر دو برنامه بهصورت یکسان در افزایش خالقیت و ابعاد آن (انعطافپذیری،
بسط ،سیالی و ابتکار) در دانشآموزان تیزهوش نقش دارند.
نتیجهگیری :براساس نتایج مطالعه حاضر میتوان گفت که هر دو برنامه آموزش هوش شخصی و هوش موفق از طریق
فراهم کردن درک عمیقتر موضوعات و ایجاد انگیزه بیشتر ،باعث تقویت میزان خالقیت در دانشآموزان تیزهوش
میشوند.
کلیدواژهها :هوش شخصی ،هوش موفق ،خالقیت ،تیزهوش ،دانشآموز.
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 .1مقدمه
خالقیت و نوآوری ،نقشی حیاتی در رشد و توسعه علم ایفا میکند .ازجمله مهارتهایی است که برای
حل مسئله و مواجهه با مسائل زندگی روزمره الزم است .از طرفی ،مهارتهایی که برای موفقیت در
دورهها و مسیرهای زندگی در جهان واقعی الزم است بهطور پیوسته با مهارتهایی که برای موفقیت
در مدارس الزماند ،مشابه نیستند ،در زندگی ،افراد با چالشهایی مواجه میشوند که آموزشهای
مناسب قبلی میتواند به آنها بر فائق آمدن بر این مشکالت کمک کند (کافمن و استرنبرگ.)2010 ،
خالقیت و نوآوری ،همراه با حل مسئله ،ازجمله مهارتهای اساسی موردنیاز قرن بیست و یکم است.
تمرکز اصلی در خالقیت ،شامل تولید ایدههای اصیل و پاسخ به مسائل یا موقعیتهایی است که از
طریق آموزش تفکر خالق میتوان آن را به دانشآموزان آموخت (آدامز و هام .)2010 ،ابهام ذاتی
خالقیت موجب تعارضی آشکار در بین نظریهپردازان شده است .نتیجه این امر عدمتوافق در تعریف
روشن از خالقیت است .تعاریف مختلفی (شناختی ،شخصیتی ،محیطی و مبتنی بر تولید) از خالقیت
ارائه شده است .گیلفورد ( )1956ابتکار ،1انعطافپذیری ،2سیالی 3و بسط 4را بهعنوان اجزا واگرا و هم
گرا خالقیت میداند .سیالی توانایی برقراری رابطه معنادار تفکر و بیان است یا تعداد راهکارهای در
یک زمان است ،بسط توانایی دقت به جزئیات یک عمل است ،انعطافپذیری توانایی اندیشیدن به
راهحلهای متنوع یک مسئله است و ابتکار توانایی اندیشیدن برخالف عادت رایج نسبت به یک مسئله
است (نریمانی ،قاسمینژاد و رستم اوغلی .)1393 ،تمدن بشر مرهون خالقیت انسان بوده و تداوم آن
بدون خالقیت ممکن نخواهد بود .در حال حاضر ،خالقیت نهتنها ضروری است ،بلکه الزمه بقا است.
بر این اساس نظام تعلیم و تربیت الزم است بر پرورش افراد خالق تأکید نماید .در کشورهای
توسعهیافته خالقیت به حدی است که مواد درسی ویژهای در نظر گرفتهاند ،این برنامهریزی به دلیل
نقش زیر بنایی خالقیت ،در توسعه ،پیشرفت و غلبه بر تغییر و تحوالت اجتنابناپذیر زندگی است
(تورنس .)1990 ،امروزه آموزشوپرورش در تمام کشورها از اهمیت وافری برخوردار است و نقش آن
در رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی غیرقابلانکار است ،ازجمله وظایف نظام تعلیم
تربیت ،پرورش خالقیت و تربیت نیروی خالق و متخصص است (نریمانی و همکاران.)1393 ،
عوامل گوناگونی در ارتقا خالقیت دانشآموزان تیزهوش نقش دارند ،ازجمله این عوامل میتوان به
هوش شخصی اشاره کرد .گاردنر معتقد است هوش شخصی دو نوع است که عبارتند از :الف) هوش
درون شخصی 5ب) هوش بین شخصی .6هوش شخصی بهعنوان توانایی استدالل در مورد شخصیت و
اطالعات مرتبط با شخصیت و استفاده از این اطالعات برای هدایت رفتارهای فرد ،بهطورکلی هدایت
1. Originality
2. flexibility
3. fluency
4. extension
5. Intrapersonal Intelligence
6. Interpersonal Intelligence
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زندگی تعریف شده است (مایر .)2012 ،هوش شخصی عبارت است از توانایی تفکر در مورد شخصیت
و موضوعات مربوط به شخصیت که باعث تقویت تفکر ،طرح و تجربههای زندگی میشود (مایر.)2008 ،
هوش شخصی شامل طیف گستردهای از منطق و استدالل ،جهت درک و برنامهریزی در زندگی فرد
است و با مهارتهای زندگی رابطه دارد (مایر ،کروس و دیوید .)2015 ،هوش چندگانه ازجمله هوش
شخصی میتواند انگیزه کار ،خالقیت و حل مشکالت مربوط به جامعهای که در آن زندگی میکنید،
پیشبینی کند (پیاو ،ایشاک ،یاکوب ،پی و کدیر .)2014 ،پیاو و همکاران ( )2014گزارش دادند هوش
شخصی درون فردی پیشبین کننده خالقیت است و عملکرد تحصیلی فرد را میتوان پیشبینی کرد.
چین ونو و ونگ کراچنگ ( ) 2016هوش شخصی با خالقیت در خواندن و یافتن راه مناسب برای
یادگیری خواندن رابطه دارد .مایر و همکاران ( )2015در پژوهشی دریافتند هوش شخصی بر
ویژگیهای شخصیتی دانشآموزان مؤثر است و منجر به برنامهریزی مناسب در زندگی میشود.
دانشآموزان برخوردار از هوش شخصی باال نسبت به سایر دانشآموزان ،از مهارتهای سازگاری
بیشتری و از اضطراب اجتماعی پایین برخوردار بودند و هوش شخصی با مهارتهای زندگی رابطه دارد
(مایر ،کروس ،دیوید .)2015 ،هوش چندگانه ازجمله هوش شخصی میتواند انگیزه کار ،خالقیت و
حل مشکالت مربوط به جامعهای که در آن زندگی میکنید ،پیشبینی کند (پیاو ،ایشاک ،یاکوب ،پی
و کدیر.)2014 ،
عامل بعدی که میتواند در افزایش خالقیت دانشآموزان تیزهوش مؤثر باشد ،هوش موفق است.
هوش موفق ترکیبی از تواناییهای تحلیلی ،خالق و عملی است که به افراد برای سازگاری ،انتخاب و
تغییر محیط برای رسیدن به اهداف با توجه به بافت فرهنگی -اجتماعی کمک میکند .مفهوم زیر
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 کرده و آنها را افزایش میدهند و درعینحال بهدنبال رفع و یا
تصحیح نقاط ضعف خود نیز هستند .این نقاط قوت و ضعف بهطور گستردهای با سه نوع توانایی
تحلیلی ،خالق و عملی در هوش موفق مرتبطاند (استرنبرگ ،جاروین و گریگورنکو .)2009 ،توانایی
تحلیلی وقتی استفاده میشود که فرد تحلیل ،ارزشیابی و مقایسه میکند .توانایی خالق ،زمانی
مورداستفاده قرار میگیرد که فرد خلق ،اختراع و اکتشاف میکند .توانایی عملی ،هنگامی است که
فرد به عمل اقدام میکند ،یا آن را به کار میبرد و یا آنچه را که یاد گرفته است ،استفاده میکند.
افرادی با هوش هستند که تعادلی از این سه نوع توانایی تفکر را نشان میدهند .در مدارس ،بیشترین
تفکری که از دانشآموزان انتظار میرود ،تفکر تحلیلی است ،اما در خارج از مدرسه و در دنیای واقعی،
اهمیت تفکر خالق و تفکر عملی ،خیلی بیشتر است (استرنبرگ و گریگورنکو .)1385 ،پژوهشها نشان
میدهند آموزش هوش موفق در خالقیت ،سازگاری و تعامل با دنیای پیرامون نتیجهبخش بوده است
(استرنبرگ .)2006 ،به نظر میرسد فرآیندهای آموزشی در مدارس ،تواناییهای خالقانه و عملی
دانشآموزان را پرورش نمیدهند (استرنبرگ . )2010 ،2009 ،2007 ،هوش موفق مهارتهای خالق

20

مقایسه اثربخشی آموزش هوش شخصی و هوش موفق ...

دولتی و همکاران

در تولید ایدههای جدید ،مهارتهای تحلیلی در ارزیابی ایدهها و مهارت عملی در به عمل در آوردن
ایدههای دانشآموزان نقش بسزایی دارد و منجر به موفقیت آنها میگردد (استرنبرگ.)2015 ،
پژوهش گریگورنکو ،باربوت و مندلمن ( )2015نشان داد آموزش هوش موفق در کارآیی تحصیلی
دانشآموزان مؤثر است .خالقیت به معنای توانایی یا ظرفیت ایجاد ،ابداع و تولید ایدههای نو است که
از نظر اجتماعی ،معنوی ،هنری و علمی ارزشمند است .مندلمن و همکاران ( )2015دریافت هوش
موفق بهصورت قابلمالحظهای خالقیت و پیشرفت عملکرد تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی میکند.
آمابیل ( ) 1388معتقد است انگیزه عنصر اساسی در خالقیت است .چون کار خالقانه نیاز به انرژی
دارد ،اصرار و پافشاری بهرغم مواجهشدن با مشکالت و داشتن انگیزش ،بهخصوص انگیزش درونی،
برای شکوفایی خالقیت مسئله مهمی است .تمرکز اصلی در تفکر خالق و نو ،شامل تولید ایدههای
اصیل و پاسخ به مسائل یا موقعیتهایی است که از طریق آموزش تفکر خالق میتوان آن را به
دانشآموزان آموخت (ادامز و هام .)2010،کیم ،روح و چو ( )2016دریافتند که آموزش خالقیت به
دانشآموزان تیزهوش ،در حل مسئله و تفکر واگرا تأثیر قابلتوجه دارد .همچنین آیچیونی ()2015
طی پژوهشی دریافت که آموزش خالقیت و به کار بردن استراتژیهای گوناگون در آموزش منجر به
افزایش نوآوری در دانشآموزان تیزهوش میشود .در مطالعهای مقایسهای مشخص گردید شخصیت
معلمان و باور به خالقیت ،بهطور مستقیم با خالقیت دانشآموزان تیزهوش رابطه دارد (چان و یوئن،
.)2014
در اغلب نظامهای تعلیم و تربیت جهان بیشتر به تواناییهای حافظه و تا حدودی تواناییهای
تحلیلی توجه دارند و تواناییهای هوش شخصی ،خالق و عملی دانشآموزان را تا حدودی نادیده
میگیرند .در ایران نیز اولیاء و مدارس بر حفظ مطالب و کسب نمرات باال تأکید دارند؛ بنابراین ،از
فعاالن تعلیم و تربیت انتظار میرود با تالش و پشتکار ،موفقیت هر یک از دانشآموزان در مدرسه به
حداکثر برسانند و بهترین روش آنها برای رسیدن به این هدف ،ایجاد دامنه وسیعی از مهارتهاست،
بهگونهایکه دانشآموز ان امکان تالش کردن با الگوهای متفاوتی از توانایی را داشته باشند و توانایی
مهم و برجسته خود را کشف و بر آن تسلط یابند .در واقع این امکان را میتوان از طریق آموزش هوش
شخصی 1و هوش موفق 2در دانشآموزان ایجاد کرد (استرنبرگ ،جاروین و گریگورنکو .)2009 ،با توجه
به مطالب ذکر شده و ضرورت نقش هوش شخصی و هوش موفق در فرایند یادگیری ،پژوهشی در
داخل و خارج کشور راجع به موضوع مطالعه حاضر یافت نشده است .همچنین بهدلیل اینکه در
پژوهشهای قبلی به تفاوت اثربخشی این دو روش آموزشی بر مسائل روانی توجه نشده است؛ بنابراین
هدف اصلی پژوهش عبارت بود از :بررسی اثر آموزشهای هوش موفق و شخصی بر میزان خالقیت

1. Personal intelligence
2. Successful intelligence
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دانشآموزان تیزهوش ،برای رسیدن به هدف مذکور ،فرضیه ذیل طراحی گردید .آموزشهای هوش
شخصی و موفق بر میزان خالقیت دانشآموزان تیزهوش اثر دارد.
 .2روش پژوهش
با توجه به آنکه هدف پژوهش حا ضر برر سی اثربخ شی آموزشهای هوش شخ صی و هوش موفق بر
میزان خالق یت دانشآموزان تیزهوش بود ،روش این پژوهش آز مایش ی گس ترش یاف ته و از نوع
پیشآزمون و پسآزمون چندگروهی بود .در این پژوهش روشهای آموزش ی در دو س طح آموزش
هوش ش خص ی و هوش موفق و عدم آموزش (گروه کنترل) بهعنوان متغیر مس تقلف فعال و خالقیت
بهعنوان متغیر وابس ته در نظر گرفته ش د .همچنین در این پژوهش متغیرهای س ن ،تحص یالت و
عملکرد تح صیلی بهعنوان متغیرهای کنترل شده بودند .جامعه آماری پژوهش حا ضر را دانشآموزان
پ سر پایه نهم دبیر ستان ا ستعدادهای درخ شان در سال تح صیلی  96-95ت شکیل دادند که از این
افراد  48نفر به صورت تصادفی انتخاب و سپس در سه گروه  16نفری (گروه آموزش هوش شخصی،
هوش ج سمانی و گروه کنترل) جایگزین شدند .با توجه به آنکه در روش پژوهش آزمای شی برای هر
گروه حدا قل  15نفر توص یه ش ده اس ت (دالور ،)1393 ،در این پژوهش به دل یل احتمال ا فت
آزمودنیها (به دالیل مختلف) برای هر گروه  16نفر در نظر گرفته شد (.)n=48
 .1-2روشهای مداخله
در این پژوهش دو روش آموزش هوش ش خص ی و هوش موفق برای گروههای آزمایش  Aو  Bدر
شهرستان اسفراین اعمال شد که به شرح زیر است:
الف -آموزش هوش شخصی

برای گروه  Aآموزش هوش شخ صی در  12جل سه و هر جل سه به مدت یک الی یک ساعت و نیم
آموزش داده شد .آموزش این روش با استفاده از آموزشهای مایر ( ،)2015مور ( )2013و راهبردهای
هوش شخصی طراحی شده ،که جلسات آن بهصورت زیر بوده است:
 -1جلسه اول :اجرای پیشآزمون ،برقراری ارتباط و مفهومسازی مشکل.
 -2جلسه دوم :آموزش و آگاهی از خصوصیات و ویژگیهای شخصیتی براساس نشانههای صورت.
 -3جلسه سوم :آموزش چگونگی استفاده از درونگرایی.
 -4جلسه چهارم :آموزش و آگاهی از نحوه برچسب زدن صفات شخصیت نسبت خود و دیگران.
 -5جلسه پنجم :آموزش نحوه شناخت انگیزهها و اهداف.
 -6جلسه ششم :آموزش آگاهی از افکار دفاعی.
 -7جلسه هفتم :آموزش آگاهی از عالقه و تمایالت شخصی خود.
 -8جلسه هشتم :آموزش نحوه تصمیمگیری در مورد خصوصیات شخصیتی خود.
 -9جلسه نهم :آموزش نحوه پیدا کردن جهتگیری زندگی رضایتبخش.
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 -10جلسه دهم :آموزش نحوه زمانبندی اهداف زندگی خود براساس انتظارات جامعه.
 -11جلسه یازدهم :آموزش نحوه پیدا کردن معناداری در زندگی خود.
 -12جلسه دوازدهم :انجام پسآزمون و تشکر و قدردانی از شرکتکنندگان.
ب) آموزش هوش موفق

برای گروه  Bآموزش هوش موفق در  12جلسه و هر جلسه بهمدت یک الی یک ساعت و نیم آموزش
داده شد .آموزش این روش با ا ستفاده از دا ستانهای ا سترنبرگ و گریگورنکو ( )2007و راهبردهای
هوش موفق طراحی شده ،که جلسات آن بهصورت زیر بوده است:
 -1جلسه اول :اجرای پیشآزمون ،برقراری ارتباط و مفهومسازی مشکل.
 -2جلسه دوم :معرفی هوش موفق و تواناییهای آن.
 -3جلسه سوم :آموزش و آشنایی بیشتر دانشآموزان با تواناییهای هوش موفق.
 -4جلسه چهارم :آموزش و آشنایی با مهارتهای حل مسئله (سه مهارت نخست تفکر تحلیلی).
 -5جلسه پنجم :آموزش و آشنایی با مهارتهای حل مسئله (سه مهارت دیگر تفکر تحلیلی).
 -6جلسه ششم :آموزش و آشنایی با مهارتهای تفکر خالق (چهار مهارت نخست تفکر خالق).
 -7جلسه هفتم :آموزش و آشنایی با مهارتهای تفکر خالق (چهار مهارت بعدی تفکر خالق).
 -8جلسه هشتم :آموزش و آشنایی با مهارتهای تفکر خالق (چهار مهارت نهایی تفکر خالق).
 -9جلسه نهم :آموزش و آشنایی با مهارتهای تفکر عملی (چهار مهارت نخست تفکر عملی).
 -10جلسه دهم :آموزش و آشنایی با مهارتهای تفکر عملی (چهار مهارت بعدی تفکر عملی).
 -11جلسه یازدهم :آموزش و آشنایی با مهارتهای تفکر عملی (چهار مهارت نهایی تفکر عملی).
 -12جلسه دوازدهم :انجام پسآزمون و تشکر و قدردانی از شرکتکنندگان.
در پژوهش حاضر ،برای بررسی فرضیههای پژوهش از آزمون آماری تحلیل واریانس آمیخته استفاده
شد .زیرا در این پژوهش آموزش هوش شخصی و هوش موفق و گروه کنترل بهعنوان متغیر بینگروهی
و متغیر دوره (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) بهعنوان متغیر درونآزمودنی در نظر گرفته شده
بودند .همچنین از آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسهی میانگین متغیرها براساس دوره و از آزمون
تعقیبی توکی برای مقایسه ی میانگین متغیرها در سه گروه آموزش هوش شخصی و هوش موفق و
گروه کنترل استفاده شد .دادههای بهدستآمده از طریق نرمافزار آماری اس پی اس اس نسخه 22
تحلیل شدند و میزان معنیداری  5صدم در نظر گرفته شد.
 .2-2وسایل و ابزار موردنیاز برای انجام پژوهش
الف -فرم کوتاه پرسشنامه هوش شخصی :فرم کوتاه پرسشنامه هوش شخصی توسط مایر و همکاران
( )2013طراحی شده است و  12سؤال  4گزینهای دارد که از دو خرده مقیاس تشکیل یافته است که
عبارتند از :الف -شکل دادن مدلها ،ب -راهنمای انتخاب .سؤاالت پرسشنامه همانند تست  IQاست
یعنی فرد وقتی نمره میگیرد که به سؤال موردنظر پاسخ صحیح داده باشد در غیر این صورت نمره
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نمیگیرد .برای بررسی روایی پرسشنامه ،از روایی همزمان استفاده شد و به علت همبستگی  0/87با
فرم بلند پرسشنامه ،روایی همزمان پرسشنامه مناسب ارزیابی شد .برای بررسی پایایی پرسشنامه از
روش دو نیمه سازی و بازآزمایی استفاده شد که میزان آنها بهترتیب  0/84و  0/81بهدست آمد؛ که
نشان از مطلوب بودن پایایی پرسشنامه است .در مطالعه نریمانی و غفاری ( )1395برای بررسی پایایی
پرسشنامه از روش بازآزمایی استفاده شد که میزان آن  0/88به دست آمد.
ب -پرسشنامه هوش موفق

پرسشنامه هوش موفق توسط استرنبرگ و گریگورنکو ( )1385طراحی شده است و شامل  36سؤال
است که از سه خردهمقیاس تشکیل شده است که عبارتند از :هوش تحلیلی (سؤاالت  ،)1-12هوش
خالق (سؤاالت  )13-24و هوش عملی (شامل سؤاالت  .)25-36آنها پایایی این زیر مقیاسها را به
ترتیب  0/68 ،0/82و  0/71و پایایی کلی پرسشنامه را  0/74گزارش نمودهاند .در مطالعه نگهبان
سالمی و همکاران ( ) 1393ضریب پایایی با استفاده از روش ضریب همسانی درونی برای کل مقیاس
و خردهمقیاسهای آن بین  0/74تا  0/81گزارش شده است که نشان از مطلوبیت ابزار را دارد.
ج -پرسشنامه خالقیت

این ابزار توسط عابدی (به نقل از نقش )1395 ،طراحی شده است ،دارای  60سؤال است و دارای چهار
خرده مقیاس خالقیت سیالی ( 22سؤال) ،ابتکار ( 16سؤال) ،انعطافپذیری ( 11سؤال) و بسط (11
سؤال) است .در مطالعه ساداتی ( )1386ضریب پایایی این آزمون با استفاده از روشهای آلفای کرونباخ
و تنصیف به ترتیب  0/82و  0/83برآورد شده است .همچنین روایی پرسشنامه با استفاده از روش
همسانی درونی  0/73تا  0/78گزارش شده است.
 .3یافتههای پژوهش
نمونه آماری مطالعه حاضر شامل  48نفر از دانشآموزان تیزهوش بودند .برای تجزیهوتحلیل دادهها
از روشهای آمار توصیفی مثل میانگین و انحراف استاندارد ،همچنین از روشهای آمار استنباطی
استفاده گردید .جدول  1مؤلفههای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) نمرات آزمودنیها را به تفکیک
پیشآزمون و پسآزمون نشان میدهد.
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جدول  :1میانگین و انحرافمعیار خالقیت و ابعاد آن در گروه آموزش هوش شخصی ،هوش موفق و کنترل به
تفکیك نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
پیشآزمون
متغیرها

گروه

مؤلفه سیالی

هوش شخصی
هوش موفق
کنترل

مؤلفه بسط

مؤلفه ابتکار

مؤلفه
انعطافپذیری

خالقیت

میانگین

معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

6/48
5/84
4/96

48/43
48/87
43/50

4/28
4/01
5/57

48/62
48/42
43/18

2/87
3/40
4/73

5/28
2/52
3/ 28

23/00
25/37
21/25

2/28
2/62
2/43

24/18
22/93
21/87

2/22
2/93
2/70

هوش شخصی
هوش موفق
کنترل

18/28
27/87
30/62

3/42
3/57
2/15

39/75
36/06
33/37

3/51
2/98
2/98

36/31
37/87
31/75

3/15
7/80
4/66

هوش شخصی

19/81

2/25

25/75

3/02

24/00

2/70

هوش موفق

20/43

2/44

24/00

1/54

26/25

3/60

کنترل

20/78

2/68

22/12

2/30

21/62

2/39

هوش شخصی

110/06

9/67

134/81

5/78

133/12

4/86

هوش موفق

109/68

6/07

134/00

10/30

135/50

9/17

کنترل

115/60

10/82

118/37

10/30

118/37

10/19

هوش شخصی
هوش موفق
کنترل

40/25
41/00
42/75

انحراف

پسآزمون

پیگیری

21/81
19/37
21/00

با هدف تحلیل استنباطی دادههای پژوهش ،ابتدا پیشفرضهای مرتبط با آمار پارامتریک و تحلیل
واریانس آمیخته مورد آزمون قرار گرفت که خروجی آزمونهای کولموگروف-اسمیرنف در مؤلفههای
سیالی ( f= 0/122و  ،)Sig=/450بسط ( f= 0/201و  ،)Sig=/351ابتکار ( f= 0/157و ،)Sig=/467
انعطافپذیری ( f= 0/144و  )Sig=/421و متغیر خالقیت ( f= 0/156و  )Sig=/422نشاندهنده نرمال
بودن توزیع نمرات در متغیر خالقیت و ابعاد آن است .سطوح عدم معناداری آزمون لوین عدم معناداری
 Fآزمون لوین در مؤلفههای سیالی ( f =0/748و  ،)sig =0/391بس ط ( f =0/180و ،)Sig=0/673
ابت کار ( f=2/1و  ،) Sig=0/06انعطافپذیری ( f=2/22و  )Sig=0/08و متغیر خالقیت (f= 3/183
و  )Sig=0/079نیز نشان از همسانی واریانس در متغیرهای وابسته دارد .بهمنظور آزمودن مفروضه
کرویت از آزمون موچلی استفاده شد که خروجی آزمون موچلی در مؤلفههای سیالی ( f= 0/828و
 ،)Sig=/013بسط ( f= 0/169و  ،)Sig=/029ابتکار ( f= 0/303و  ،)Sig=/001انعطافپذیری (0/136
= fو  )Sig=0/001و متغیر خالقیت ( f= 0/357و  )Sig=/011نشاندهنده ناهمگونی ماتریس واریانس
–کواریانس در متغیرهای پژوهش است ،بنابراین از آزمون محافظهکارانهتر گرین هاوس-گیزر استفاده
شد که با هدف تعدیل درجه آزادی برای تفسیر  Fانجام میشود که نتایج آن در جدول  2آمده است.

سال نهم ،شماره هفدهم ،پاییز و زمستان 25 1400
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جدول  :2نتایج تحلیل واریانس مختلط به روش گرین هاوس-گیزر
متغیر

مؤلفه سیالی

مؤلفه بسط

مؤلفه ابتکار

مؤلفه
انعطافپذیری

خالقیت

منبع

مجذور

SS

Df

MS

F

P

دوره

972/51

1/88

517/15

32/93

0/000

0/423

گروه*دوره

390/61

3/76

103/85

6/61

0/000

0/227

خطا

1328/87

84/62

15/70

اتا

دوره

181/54

1/70

106/56

8/88

0/001

0/165

گروه*دوره

161/45

3/40

47/38

3/95

0/008

0/149

خطا

919/66

76/66

11/99

دوره

1712/31

1/66

1031/64

56/34

0/000

0/562

گروه*دوره

456/10

3/32

137/39

7/50

0/000

0/254

خطا

1337/19

73/03

18/31

دوره

410/88

1/78

229/70

36/93

0/000

0/45

گروه*دوره

174/52

3/57

48/78

7/84

0/000

0/259

خطا

500/58

80/49

6/21

دوره

9514/82

1/91

4970/10

12/02

0/000

0/735

گروه*دوره

3094/33

3/82

808/16

19/84

0/000

0/474

خطا

3430/77

84/23

40/72

براساس یافتههای بهدستآمده ،میتوان گفت که اثر عامل زمان بر میزان خالقیت و ابعاد آن
معنادار بوده است ،بهعبارتدیگر میزان خالقیت و ابعاد آن از پیشآزمون تا پیگیری افزایش یافته
است .همچنین اثر تعامل زمان و گروه نیز بیانگر این است که بین سه گروه (آزمایش اول ،دوم و
کنترل) از لحاظ نمرات خالقیت در سطح  ،P>0/000مؤلفه سیالی در سطح  ،P>0/000مؤلفه بسط
در سطح  ،P>0/008مؤلفه ابتکار در سطح  P>0/000و انعطافپذیری در سطح  P>0/000تفاوت
معنادار وجود دارد .با هدف روشن کردن ماهیت تفاوتهای موجود بین گروهها ،از آزمون مقایسه
چندگانه توکی استفاده شد که نتایج در جدول  3آمده است.
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جدول  :3نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسهی گروههای آموزش هوش شخصی ،آموزش موفق و کنترل
در نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری خالقیت و ابعاد آن
اختالف میانگین گروهها
متغیر

دوره

گروه

آموزش هوش
شخصی

پیشآزمون
مؤلفه سیالی

پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون

مؤلفه بسط

پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون

مؤلفه ابتکار

پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون

مؤلفه
انعطافپذیری

پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون

خالقیت

پسآزمون
پیگیری

آموزش هوش موفق
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش موفق
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش موفق
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش موفق
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش موفق
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش موفق
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش موفق
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش موفق
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش موفق
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش موفق
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش موفق
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش موفق
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش موفق
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش موفق
آموزش هوش شخصی
آموزش هوش موفق
آموزش هوش شخصی

0/75
0/43
-0/18
-2/43
2/37
-1/25
0/68
-0/68
1/56
0/62
-1/75
2/25
-0/37
-0/81
2/37
-

گروه کنترل
-1/75
-2/50
**5/37
*4/93
**5/25
*5/43
-1/62
0/81
**4/12
*1/75
*2/06
*2/31
-1/75
-2/43
**5/69
**6/37
**6/12
*4/56
-/43
-1/06
*1/99
**3/62
**4/62
*2/37
-5/91
-5/53
**15/62
**16 /43
**17/12
**14/75

 p**<0/01و P*<0/05

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود بین میانگین پیشآزمون خالقیت و ابعاد آن در سه
گروه آموزش هوش شخصی ،هوش موفق و کنترل تفاوت معنیدار وجود ندارد؛ اما در پسآزمون و
پیگیری ،میانگین خالقیت و ابعاد آن در گروههای آزمایش نسبت به گروه کنترل بهطور معنیدار

سال نهم ،شماره هفدهم ،پاییز و زمستان 27 1400

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

افزایش پیدا کرده است .بهعبارتدیگر آموزشهای هوش شخصی و هوش موفق ،در افزایش خالقیت
دانشآموزان تیزهوش اثربخش بودهاند؛ اما بین اثربخشی این دو روش در افزایش خالقیت و ابعاد آن،
تفاوت معنیدار مشاهده نشد .بهمنظور روشن کردن ماهیت تفاوتهای موجود در دورههای مختلف،
از آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد که نتایج در جدول  4آمده است.
جدول  :4نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسهی پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری خالقیت و ابعاد آن
به تفکیك گروههای آموزش هوششخصی ،آموزش هوش موفق و کنترل
متغیر

گروه
آموزش هوش شخصی

مؤلفه سیالی

آموزش هوش موفق
گروه کنترل
آموزش هوش شخصی

مؤلفه بسط

آموزش هوش موفق
گروه کنترل
آموزش هوش شخصی

مؤلفه ابتکار

آموزش هوش موفق
گروه کنترل
آموزش هوش شخصی

مؤلفه
انعطافپذیری

آموزش هوش موفق
گروه کنترل
آموزش هوش شخصی

خالقیت

آموزش هوش موفق
گروه کنترل

دوره
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

اختالف میانگینهای هر دوره
پیگیری
پسآزمون
**-8/37
**-8/18
-0/188
**-7/43
**-7/87
0/438
-0/43
-0/75
0/31
**-2/1
**-2/0
0/19
**-3/56
**-6
2/43
-0/87
-0/25
-0/62
**-8/12
**-11/56
2/43
**-9/13
**-10/33
1/2
-1/12
-0/93
-1/16
**-4/18
**-5/93
1/75
**-5/81
**-3/56
-2
-0/75
-1/25
0/5
**
-23/06
**-24/75
1/68
**-25/8
**-24/31
-1/5
-3/46
-3/2
-0/26
 p**<0/01و P*<0/05
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همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،میانگین پسآزمون و پیگیری خالقیت و ابعاد آن در
گروه آموزش هوش شخصی و هوش موفق نسبت به پیشآزمون افزایش یافته است؛ اما در گروه کنترل
بین میانگین نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تفاوت معنیدار مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری
هدف اول پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش موفق بر میزان خالقیت دانشآموزان تیزهوش
بود .با توجه به یافتههای تحقیق حاضر میتوان نتیجه گرفت که آموزش هوش موفق توانسته است
خالقیت و ابعاد آن را در دانشآموزان تیزهوش ارتقا دهد .ازآنجاکه تحقیقی مستقیمی در این زمینه
انجام نگرفته است ،این یافتهها میتواند با نتایج پژوهشهای استرنبرگ ،جاروین و گریگورنکو (،)2009
پیاو ،ایشاک ،یاکوب ،پی و کدیر ( ،)2014استرنبرگ ( ،)2010،2009،2007استرنبرگ ( )2015و
مندلمن ،گریگورنکو و باربوت ( )2015همسو است .میتوان گفت که انگیزه ،عنصر اساسی در خالقیت
است (آمابیل .)1388 ،چون کار خالقانه نیاز به انرژی دارد ،اصرار و پافشاری بهرغم مواجهشدن با
مشکالت و داشتن انگیزش ،بهخصوص انگیزش درونی ،برای شکوفایی خالقیت مسئله مهمی است.
تمرکز اصلی در تفکر خالق و نو ،شامل تولید ایدههای اصیل و پاسخ به مسائل یا موقعیتهایی است
که از طریق آموزش هوش موفق میتوان آن را به دانشآموزان آموخت (ادامز و هام .)2010،کیم ،روح
و چو ( )2016دریافتند که آموزش خالقیت به دانشآموزان تیزهوش ،در حل مسئله و تفکر واگرا تأثیر
قابلتوجه دارد که فرایند بسط را پوشش میدهد .همچنین آیچیونی ( )2015طی پژوهشی دریافت
که آموزش خالقیت و به کار بردن استراتژیهای گوناگون در آموزش منجر به افزایش نوآوری در
دانشآموزان تیزهوش میشود .در مطالعهای مقایسهای مشخص گردید شخصیت معلمان و باور به
خالقیت ،بهطور مستقیم با خالقیت دانشآموزان تیزهوش رابطه دارد (چان و یوئن.)2014 ،
همچنین نتایج تحلیل واریانس مختلط نشان داد که اثر آموزش هوش شخصی بر میزان خالقیت
و ابعاد آن معنادار بوده است ،بهعبارتدیگر میزان خالقیت و ابعاد آن از پیشآزمون تا پیگیری افزایش
یافته است .همچنین اثر تعامل زمان و گروه نیز بیانگر آن است که بین دو گروه آزمایش و کنترل
ازلحاظ نمرات خالقیت در سطح  ،P>0/000مؤلفه سیالی در سطح  ،P>0/000مؤلفه بسط در سطح
 ،P>0/008مؤلفه ابتکار در سطح  P>0/000و انعطافپذیری در سطح  P>0/000تفاوت معنادار وجود
دارد .نتیجه بهدستآمده همسو با مطالعه مایر و همکاران ( )2015هست که در پژوهشی دریافتند
هوش شخصی بر ویژگیهای شخصیتی دانشآموزان مؤثر است و منجر به برنامهریزی مناسب در
زندگی میشود .همچنین در تأیید یافته مایر ،کروس و پنتر ( )2015هست که نشان دادند دانشآموزان
برخوردار از هوش شخصی نسبت به سایر دانشآموزان ،از مهارتهای سازگاری بیشتری و از اضطراب
اجتماعی پایین برخوردار هستند و نیز با یافته پیاو ،ایشاک ،یاکوب ،پی و کدیر ( )2014در یکسو
است که بیان داشتند هوش چندگانه ازجمله هوش شخصی میتواند انگیزه کار ،خالقیت و حل
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مشکالت مربوط به جامعهای که در آن زندگی میکنید ،پیشبینی کند .در تبیین این نتایج میتوان
گفت آموزش هوش شخصی باعث تقویت تفکر ،طرح و تجربههای زندگی میشود (مایر )2008 ،و
همچنین هوش شخصی درون فردی پیشبینیکننده خالقیت است و عملکرد تحصیلی فرد را میتوان
پیشبینی کرد (پیاو و همکاران ( .)2014بهعبارتدیگر هوش شخصی ،هوش سازماندهی طرحها،
اهداف ،تجربهها و نحوهی زندگی است؛ که باعث میشوند که دانشآموزان توانمند با توجه به شناختی
که از شخصیت ،توانایی و استعداد خود دارند برای رسیدن به خالقیت در زندگی برنامه منسجم داشته
باشند و برای دسترسی به آن تالش کنند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش هوش شخصی و هوش موفق موجب افزایش مؤلفههای
سیالی ،بسط ،ابتکار و بسط در دانشآموزان تیزهوش میشود .با توجه به اینکه در عصر حاضر خالقیت
شرط بقا و دوام زندگی تلقی میشود ،الزم است دانشآموزان برای رویارویی با تحوالت شگفتانگیز
جهان امروز و تصمیمگیری مناسب ،خالقیت و مهارتهای مربوط به آن را ارتقا دهند؛ بنابراین
شناسایی عوامل مرتبط با خالقیت ازجمله هوش شخصی و هوش موفق به آنها در برنامهریزی مناسب
کمک شایانی خواهد کرد .بر این اساس از پیشنهادهای کاربردی این پژوهش برای تربیت دانشآموزان
تیزهوش ،توجه به نقش هوش شخصی و هوش موفق در رشد خالقیت و ابعاد آن است .با افزایش و
ارتقا سیالی ،ابتکار ،انعطاف و بسط ،هم فعالیت ذهنی و هم شخصیت دانشآموزان رو به بهبودی
خواهند رفت؛ بنابراین به سیاستگزاران نظام تعلیم و تربیت توصیه میشود با توجه به نیاز جامعه به
افراد خالق و کارآمد در این برهه زمانی ،آموزش تکنیکهای موردنظر برای هوش شخصی و هوش
موفق در فعالیتهای مدرسه گنجانده و نگرش معلمان را با انجام دورههای کارگاهی در این زمینه
تقویت نمایند .بهطورکلی آموزش هوش شخصی و هوش موفق با توجه به نتایج این تحقیق میتواند
ابعاد خالقیت را در دانشآموزان تیزهوش افزایش میدهد و منجر به ایدههای نو و اصیل در جامعه
میگردد و همچنین بسیاری از مشکالت روانی در این طیف از دانشآموزان را کاهش میدهد.
پژوهش حاضر مثل هر پژوهش دیگر دارای محدودیتهایی است که اشاره به آنها میتواند به
پژوهشهای بعدی کمک نماید .ازجمله محدودیتهای تحقیق حاضر محدودیت نمونه از نظر سن،
جنس و پایه تحصیلی است که قابلیت تعمیم را کاهش میدهد.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از تمامی عزیزانی که ما را در اجرای این پژوهش یاری نمودند ،صمیمانه تشکر و قدردانی
میشود.
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