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چکیده
هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مؤلفه های هوش موفق بر عملکرد دانشجو معلمان در 

برنامه درسی کارورزی می باشد. به همین منظور تعداد 30 دانشجو معلم در دو گروه آزمایشی و گواه 

در قالب درس کارورزی در سال تحصیلی 94-1393 دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش عالی امام 

جعفرصادق )ع( بهبهان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و قبل و بعد از آموزش 

مؤلفه های هوش موفق، با استفاده از مقیاس خودکارآمدی تدریس شانن-موران و وولفولک هوی 

و پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون-گالسر، دو متغیر تفکر انتقادی و خودکارآمدی تدریس مورد 

بررسـی قـرار گرفتنـد. تحلیل کوواریانس نشـان داد آموزش مؤلفه های هـوش موفق، می تواند تفکر 

انتقـادی و خودکارآمـدی تدریـس دانشـجویان را بـه عنـوان دو هدف اصلی برنامه درسـی کارورزی 

افزایش دهد؛ همچنین با آموزش مؤلفه های هوش موفق، عملکرد تحصیلی دانشجویان در درس 

کارورزی افزایش نشان داد.
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مقدمه
امـروزه مـردم در جهانـی بسـیار پیچیـده و پویـا زندگی می کننـد؛ جهانی کـه در آن فن آوری ، 
اقتصاد و نیازهای شغلی به طور مستمر در حال دگرگونی و تغییر است. اگر در این شرایط، 
اولویت توانایی های تحلیلی، خالق و عملی را در انسـان بپذیریم، منطقی اسـت که نتیجه 
بگیریـم، تسـلط بـر مهارت هـای تحلیلی، خالق و عملی، باید برونـداد مهم نظام آموزش و 
پرورش باشد. نظام های تعلیم و تربیت به طور فزاینده ای به توانایی های حافظه و تا حدود 
کمـی توانایی هـای تحلیلـی گرایـش و توجـه دارنـد و توانایی های خالق و عملـی فراگیران 
را تـا حـدود زیـادی نادیده می گیرند. در پیش بینی شکسـت فراگیران در تحصیالت، گاهی 
تفاوت    هـای فـردی آن هـا نادیـده گرفته می شـود؛ بنابرای، بـرای رفع این مسـأله در هر نظام 
آموزشی بهترین روش، ایجاد دامنۀ وسیعی از مهارت هاست؛ به طوری که فراگیران امکان 
رقابـت بـا الگوهـای متفاوتـی از توانایـی را  بـا یکدیگر داشـته باشـند، توانایی های مهم و 
برجسـته خـود را کشـف کننـد و برآن ها تسـلط یابنـد. در حقیقت، این امـکان را می توان از 
طریق آموزش مؤلفه های هوش موفق1 و پرورش توانایی های سه گانه تحلیلی2، خالق3 و 

عملی4 در فراگیران ایجاد کرد )استرنبرگ5، جاروین6 و گریگورنکو7، 2009(.
بـرای ایـن کـه افـراد در زندگـی موفـق شـوند، نیاز دارند تـا در مهارت هایشـان به خوبی 
عمـل کننـد. افـرادی موفق انـد که بتوانند از توانایی های تفکرتحلیلـی، خالق و عملی برای 
رسـیدن به موفقیت اسـتفاده کنند )اسـترنبرگ و گریگورنکو، 2007(. نظریۀ هوش موفق 
اسـترنبرگ کامـاًل متفـاوت از نظریه های سـنتی اسـت، کـه هوش را یک سـازۀ واحد، گاهی 
عامـل g یـا هـوش کلـی و گاهی هـم با اصطالح  IQ معرفی می کننـد. هوش موفق، ترکیبی 
از توانایی های تحلیلی، خالق و عملی اسـت که به افراد برای سـازگاری، انتخاب و تغییر 
محیـط بـه منظور رسـیدن به اهـداف خود در زندگی، با توجه بـه بافت فرهنگی-اجتماعی 
کمک می کند. موفقیت تنها در بافت فرهنگی- اجتماعی خود فرد، تعریف می شـود؛ در 
فرهنـگ اجتماعـی مـا، بـا توجـه به ارزش هـای مورد پذیـرش جامعه، موفقیـت نیز معنی و 
مفهوم خاص خود را می یابد. بدین معنی که موفقیت با توجه به مجموعه ای از ارزش ها، 
مالک هـا و یـا انتظارهـای خـود فرد و دیگران شـکل می گیرد. بافـت فرهنگی - اجتماعی 

1. successful intelligence 2. analytical 3. creativ 4. practical
5. Sternberg 6. Jarvin 7. Grigorenko
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جوامع شرقی به ویژه جامعه ما، به لحاظ جمع گرایی و تأکید بر ارزش های خاص دینی، 
متفاوت از جوامع غربی است.

ترکیـب سـه نـوع توانایـی تحلیلی، خالق و عملـی و تعادل هم زمان بیـن آن ها می تواند 
موفقیـت افـراد را در شغلشـان رقـم بزنـد. توانایـی تحلیلـی زمانی اسـتفاده می شـود که فرد 
قدرت تحلیل، ارزشـیابی و مقایسـه را داشـته باشـد. هم چنین توانایی خالق که از سـطوح 
بـاالی شـناختی در نظریـۀ بلـوم محسـوب می شـود، زمانـی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد که 
فرد خلق، اختراع یا اکتشـاف می کند و سـرانجام توانایی عملی، هنگامی نمایان می شـود 
کـه فـرد بـه عمـل اقـدام می کنـد، یا آنچه را می داند بـه کار می برد و یا آنچـه را که یاد گرفته 
است، مورد استفاده قرار می دهد. افرادی دارای هوش موفق هستند که تعادلی از این سه 
نـوع توانایـی تفکـر را در برخـورد بـا موقعیت هـا، ازخود نشـان می دهند. در هـوش موفق، 
توانمندی سـازگاری، تغییر و انتخاب محیط برای رسـیدن به هدف های مورد نظر فردی، 
در درون بافـت اجتماعـی و فرهنگـی جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند، انجام می گیرد 
)استرنبرگ و همکاران، 2009(. در بسیاری از برنامه های آموزشی، فقط بر هوش تحلیلی، 
آن هم بر سطوح پایین آن تأکید می کنند؛ درحالی که به دو جنبۀ دیگر هوش ، یعنی هوش 
خالق و عملی که برای موفقیت در زندگی ، حیاتی و الزم است، کمتر توجه شده یا اصاًل 
توجهی نمی شود. در نظام آموزشی ایران، توجه چندانی به خالقیت و تفکر انتقادی نمی شود 
)عبدالملکی، 1393( و این در حالی اسـت که در دنیای واقعی، اهمیت تفکر خالق و به 

ویژه تفکر عملی، خیلی بیشتر مورد انتظار است )استرنبرگ و گریگورنکو، 2007(.
دانشگاه فرهنگیان از دانشگاه های مهم و راهبردی کشور است که مسئولیت پرورش و 
رشـد نیروی انسـانی ماهر در آموزش و پرورش را بر عهده دارد؛ هم چنین می تواند بازوی 
اجرایـی طـرح تحـول بنیادیـن در آمـوزش و پرورش باشـد. این دانشـگاه بـا در نظر گرفتن 
رویکرد تربیت معلم فکور و کسب شایستگی های اساسی برای حرفه معلمی، به بازنگری 
برنامه هـای درسـی تربیـت  معلـم پرداخته اسـت. واحـد  درسـی کارورزی، در برنامه  درسـی 
تربیـت معلـم نقـش کانونـی دارد؛ چـرا کـه این مهم در اسـناد بـاال دسـتی وزارت آموزش و 
پـرورش مـورد تأکیـد ویـژه قـرار گرفته اسـت )سـند تحول بنیادیـن در آمـوزش و پرورش، 
1390( و می تواند زمینه ای را فراهم  کند تا دانشجو معلم با موقعیت های واقعی در مدرسه 
و کتاب درسی روبه رو شود و به پیوند نظریه و عمل در امر آموزش دست یابد. در راستای 
تربیـت معلـم فکـور، دانشـجو در دانشـگاه فرهنگیـان باید بـا درک مبانی نظری قادر باشـد 
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تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت های تربیتی-آموزشی را با ارائۀ شواهدی از پژوهش ها 
و یافته های علمی پشـتیبانی نموده، نشـان دهد که چگونه این تصمیمات در برنامه ریزی، 
اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتوانۀ نظری الزم برخورداراست. 
بر این اساس به نظر می رسد تحقق این اهداف در نظام آموزشی دانشگاه فرهنگیان مستلزم 
تغییـر رویکـرد از روش هـای سـنتی، بـه روش های جدید اسـت. معلم نقـاد و خالق باعث 
ایجاد و رشـد تفکر تحلیلی و خالقیت در دانش آموزان می شـود و به گسـترش ایده های نو 

و جدید دامن می زند. 
رشـد تفکـر انتقـادی1 در دانشـجو معلمـان بـه عنوان نوعی تفکر سـطح بـاال، یکی از 
اهداف مهم درس کارورزی برای توسعۀ حرفه ای دانشجو معلمان است، تا با استفاده از 
این توانش بتوانند به تحلیل موقعیت های پویای آموزشی در سطح کالس درس و مدرسه 
بپردازنـد و بهتریـن تصمیـم را در موقعیـت واقعـی اخـذ کننـد. تفکـر به عنـوان عالی ترین 
کنـش انسـان در طـول عمـر شـکل گرفتـه و تکامـل می یابـد؛ امـا شـاید بتوان گفـت تفکر 
انتقـادی یکـی از جنبه هـای تفکـر اسـت که هر کسـی می تواند آن را درطـیِّ زمان تحصیل 
و از طریـق آمـوزش، فـرا بگیرد؛ زیرا نوعی حلِّ مسـأله اسـت که عناصـری از توانایی های 
تحلیل و ارزشیابی امور را داراست . تفکر انتقادی، توانایی تصمیم گیری منطقی دربارۀ 
چیزی است که باید انجام دهیم یا باور کنیم )اسالوین2، 2006، ترجمه سید محمدی، 

 .)1387
انتقـادی کـه از مؤلفه هـای اساسـی بـرای حـل مسـأله، یادگیـری و  در زمینـه  تفکـر 
اتخـاذ تصمیم هـای دقیـق و راهبـردی در دنیـای امـروز اسـت، نظام های آموزشـی سـنتی با 
محدودیت هایی روبه رو هسـتند؛ زیرا روش های آموزشـی سـنتی، ظرفیت پذیرش این گونه 
رویکردها را ندارند )استرنبرگ، 2002(. به نظر می رسد، آموزش مؤلفه های هوش موفق، 
روشـی مؤثـر و کارآمـد جهـت تقویـت تفکـر انتقادی در فراگیران باشـد؛ زیـرا بهبود تفکر 
تحلیلـی و خـالق از جملـه عوامـل بسترسـاز شـکل گیری تفکـر انتقـادی اسـت کـه در ایـن 
راسـتا می توانـد مؤثـر باشـد. ارتقای توانش تحلیلـی و خالق در دانشـجو معلمان می تواند 
نـگاه تـازه ای را بـه آن هـا ببخشـد و قدرت اسـتدالل، ابـداع راه حل برای حل مسـأله جدید، 
قضـاوت کـردن صحیـح، پرهیـز از یـک بعـدی نگری، بررسـی مسـأله از زوایـای مختلف، 

1. critical thinking 2. Slavin
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احتـرام بـه دیدگاه هـای متفاوت، پرهیـز از قطعی نگری و در نهایت، تفکر انتقادی را که از 
سـطوح باالی تفکر محسـوب می شـود، در دانشـجو معلمان بهبود بخشد. نگهبان سالمی 
)1392( در تحقیق خود به این نتیجه دست یافت که آموزش مؤلفه های هوش موفق در 
دانش آموزان دبیرسـتانی، می تواند تفکر انتقادی آن ها را رشـد دهد. شـعبانی )1378( نیز 
به بررسی تأثیر آموزش روش حل مسأله )از تکنیک های مهم هوش موفق( به صورت کار 
گروهی، به عنوان یکی از مؤلفه های هوش موفق، روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی 
پرداخـت. وی در تحقیـق خـود نشـان داد، آمـوزش روش حل مسـأله، موجـب بهبود تفکر 
انتقادی می شـود. هم چنین رشـد تفکر عملیاتی، هوش عملی، باعث تسـهیل تبدیل نظریه 
به عمل در موقعیت های آموزشـی می شـود و اجرایی شـدن نظریات آموزشی را در مدارس 
بـه دنبـال خواهـد داشـت. بنابراین، آموزش مؤلفه هـای هوش موفق و یا آموزش بر اسـاس 
ایـن الگـو، می توانـد به  توسـعۀ حرفه ای معلمـان، که از اهداف مهم درس کارورزی اسـت، 

کمک کند.
هم چنیـن از اهـداف مهـم برنامـه درسـی کارورزی ایجـاد خودکارآمـدی تدریـس در 
دانشـجو معلمان اسـت؛ تا دانشـجویان را به این باور حرفه ای برسـاند که در حوزۀ آموزش 
ایـن توانمنـدی را کسـب کـرده ،  بتواننـد اثرگـذاری مثبتی بر عملکـرد یادگیـری دانش آموزان 
بگذارنـد. بـر اسـاس نظریـۀ خود کارآمدی1، افـرادی که در مورد توانایی هـای خود باور های 
مثبـت قـوی دارنـد، در مقایسـه بـا افـرادی کـه به توانایی هـای خود تردیـد دارنـد، در انجام 
تکالیـف، کوشـش و پافشـاری بیشـتری نشـان می دهنـد و در نهایـت عملکـرد آن هـا نیز در 
انجام تکالیف بهتر خواهد بود )بندورا2، 1993 و مارات3، 2005(. در این میان باورهای 
یـک معلـم بـه توانمندی های خود، می تواند برای اثرگذاری کاری او مفید باشـد. به عبارت 
دیگـر، خودکارآمـدی تدریـس معلـم4 بـه عنوان باورهایـی از ظرفیت اثرگـذاری بر عملکرد 
دانش آموزان توصیف می شود. بر اساس تعریف بندورا )1997( احساس کارآمدی معلم، 
قضاوت هـای معلـم از توانایی هـا و قابلیت هایـش برای دسـتیابی به پیامدهـای مطلوب در 
خصـوص یادگیـری و درگیـر کـردن دانش آموزان در فّعالّیت های تحصیلی اسـت. باورهای 
معلمان نسـبت به توانایی هایشـان یکی از قویترین پیش بینی کننده های اثر بخشـی آموزشـی 
محسـوب می شـود. بنابراین کارآمدی معلم بیانگر باورهای یک معلم دربارۀ توانایی هایش 

1. self-efficacy 2. Bandura 3. Marat 4. teather teaching self- efficacy
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در سـازمان دادن و به اجرا گذاشـتن اعمال ضروری و الزم، برای ارائۀ یک تدریس موّفق 
در یک بافت ویژه و ظرفیت اثر گذاری وی بر عملکرد دانش آموزان است )شانن ـموران1و 

وولفولک2، 1998، به نقل از ینیس3، 2009(. 
به نظر می رسد آموزش توانش های هوش موفق، دانشجو-معلمان را به این باور مهم 
می رسـاند که می توانند از عهدۀ کاری که از آن ها خواسـته شـده اسـت، بر آیند. آموزش حل 
مسـأله، که از تکنیک های آموزش هوش موفق اسـت، می تواند قدرت تصمیم گیری و حل 
مسـایل مهـم را در حرفـه معلمـی سـاده تر  کنـد. کالس درس یک موقعیت پویاسـت که هر 
لحظه آبستن حوادثی خاص و غیر قابل پیش بینی است؛ گلدفرید4 و دیویدسون5 )1997، 
ترجمه ماهر، 1378( اذعان می دارند که در راهبرد آموزش حل مسأله )از تکنیک های مهم 
هوش موفق( این باور وجود دارد که تحت تأثیر این آموزش، میزان انتظار خودکارآمدی و 
کفایت شـخصی افراد، افزایش خواهد یافت. معلمی که روش حل مسـأله را آموزش دیده 
باشد، به این باور خواهد رسید که در موقعیت های حساس، می تواند از عهدۀ تصمیم گیری 

در جهت حل مشکل یا مسأله به نحو شایسته ای برآید.
پژوهش هـای صـورت گرفته در کشـورهای آسـیایی از جمله چین، آمـوزش مؤلفه های 
هـوش موفـق را در ارتقای خودکارآمـدی افراد، اثر بخش دیده اند. چان )2007(، با انجام 
پژوهشـی با عنوان فرسـودگی، خودکارآمدی و مؤلفه های هوش موفق در میان دانشـجو- 
معلمـان و معلمـان چینـی، بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه از میـان توانایی های سـه بعدی 
تفکر )تحلیلی، خالق، عملی(، توانایی های عملی تفکر می تواند به طور مستقل پیش بینی 
کنندۀ خودکارآمدی باشـد. او در سـال 2008، نیز در پژوهشـی مشـابه، به بررسـی ارتباط 
مؤلفه هـای هـوش موفـق و خودکارآمـدی پرداخـت و بـه نتایجـی مشـابه تحقیـق قبلـی اش 
مبتنی بر این که که خودکارآمدی با توانایی های سـه بعدی هوش موفق )تحلیلی، خالق و 
عملی( ارتباط دارد، رسـید؛ اما توانایی عملی هوش موفق بیشـترین سـهم را در این پیش 
بینی دارا بود. برخی پژوهش ها نشان می دهند آموزش مؤلفه های هوش موفق می تواند در 
توانمند سازی فراگیران و تقویت خودکارآمدی آن ها، در سازگاری و تعامل بهتر با محیط 
پیرامون مؤثر باشـد )اسـتملر، الیوت6، گریکورنکو و استرنبرگ، 2006(. در همین راستا، 

1. Tschannen-Moran 2. Woolfolk 3. Yenice
4. Gold frid 5. Devidson 6. Elliott
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نتایـج پژوهـش صرامـی، فـرزاد و نگهبـان سـالمی )2013( حاکـی از آن اسـت که آموزش 
مؤلفه های هوش موفق بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان، تاثیر مثبت گذاشـته اسـت 
و این آموزش توانسـته اسـت توانایی های تحلیلی، خالق و عملی آن ها را افزایش داده، به 
بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان منجر شده است. فاطمی بوشهری )1390( نیز در 
تحقیق خود دریافت که نابینایانی که آموزش حل مسأله را دریافت کرده بودند، از نابینایانی 
که آموزش ندیده بودند، خودکارآمدی و خالقیت باالتری داشتند. به نظرمی رسد آموزش 
توانمندی های هوش موفق، موجب افزایش باورهای خودکارآمدی از طریق توجه به الگوها 
و تطبیق آموزش و ارزشیابی با این الگوها و در نهایت عملکرد تحصیلی باالتر دانشجویان 
در درس کارورزی، از طریق سرمایه گذاری و تقویت نقاط قوت و جبران کاستی ها و نقاط 

ضعف توسط آن ها می شود. 
تاکنـون راهکار هـا و روش هـای متعـددی برای بهبود توسـعۀ حرفه ای دانشـجو معلمان 
پیشـنهاد و اعمال شـده اسـت، که از جمله آن ها برنامه درسـی جدید کارورزی اسـت؛ اما 
آموزش مؤلفه های هوش موفق در کنار برنامه درسـی کارورزی، به صورت مکمل، نگاهی 
نو و امیدبخش در بهبود و ارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان در برنامۀ درسی کارورزی 
به وجود می آورد. مؤلفه های هوش موفق، احتمااًل می تواند دانشجویان را به تحلیل مسأله و 
انتخاب بهترین راه حل، ارائه راه حل های خالقانه و مبتکرانه و هم چنین انتقال یادگیری، به 
ویژه در زمینه های کاربردی و عملی هدایت کند؛ بنابراین در این پژوهش به دنبال دو محور 
کلیدی تفکر انتقادی و خودکارآمدی تدریس به عنوان دو بال اصلی برنامه درسی کارورزی 

هستیم و تأثیر آموزش مؤلفه های هوش موفق را بر این دو محور، بررسی خواهیم کرد. 

فرضیه ها
1. آموزش هوش موفق می تواند تفکر انتقادی را در دانشجو معلمان، افزایش دهد.

2. آموزش هوش موفق می تواند خودکارآمدی تدریس را در دانشجو معلمان، افزایش دهد.
3. آموزش هوش موفق می تواند عملکرد تحصیلی دانشـجو معلمان را در درس کارورزی 

باال ببرد.

جامعۀ آماری و نمونه
جامعـۀ آمـاری ایـن تحقیـق، دانشـجو معلمـان ورودی 1391 دانشـگاه فرهنگیـان )230 
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دانشجو معلم( مرکز آموزش عالی امام جعفر صادق )ع( بهبهان است که کلیۀ دانشجویان 
در دورۀ کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش دبستانی و پیش دبستانی مشغول به تحصیل 
را شـامل می شـود. از این تعداد دانشـجو، با اسـتفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 
تعداد 30 دانشجو انتخاب و به دو گروه 15 نفری به  عنوان گروه آزمایشی و گروه گواه، 
در قالب دو کالس درس کارورزی )3( تقسـیم شـدند؛ هر دو گروه به وسـیلۀ محقق، به 
یادگیـری مباحـث مربـوط بـه درس مربوط پرداختند و گروه آزمایشـی عالوه بر مباحث و 
فعالیت هـای مربـوط بـه کارورزی، از نظـر مؤلفه  های هوش موفق نیـز تحت آموزش قرار 

گرفتند. 

گردآوری داده ها ابزار 
پرسش نامه تفکر انتقادی: پرسش نامه استاندارد تفکر انتقادی واتسون-گالسر )2012( در 
پنـج بخـش بـه منظـور تعییـن توانایـی افـراد در تفکـر تحلیلـی و منطقی تنظیم شـده که هر 
بخش دارای سـؤاالت جداگانه ای اسـت. این پنج بخش، پنج مؤلفه اسـتنباط، شناسـایی 
مفروضـات، اسـتنتاج، تعبیـر و تفسـیر و ارزشـیابی اسـتدالل های منطقـی را اندازه گیـری 
می کننـد. بـرای تعییـن روایـی این آزمون، از یک نمونه 125 نفره از دانشـجو معلمان مرکز 
آموزش عالی امام جعفر صادق )ع(، جهت انجام تحلیل عاملی تأییدی اسـتفاده شـد که 
نتیجه آن برای انجام تحقیق مناسب بود. هم چنین پایایی این پرسش نامه، از طریق آلفای 
کرون باخ بر روی یک نمونه 125 نفره از دانشـجو معلمان مرکز آموزش عالی امام جعفر 

صادق )ع( بهبهان 0/76 به دست آمد. 
پرسـش نامه خودکارآمدی تدریس: برای اندازه گیری احسـاس کارآمدی تدریس از نسخۀ 
کوتـاه )بـا 12 گویـه( مقیـاس شـانن-موران و وولفولـک هـوی )2001( اسـتفاده شـده 
اسـت. روایـی ایـن پرسـش نامه به لحاظ محتوایـی و صوری، ازجانب سـازندگان آزمون، 
دارای اعتبـار مناسـب گـزارش شـده اسـت. در ایـن پژوهـش، بـرای تعییـن روایـی آزمون 
خودکار آمدی معلم، از یک نمونه 125 نفره از دانشـجو معلمان مرکز آموزش عالی امام 
جعفـر صـادق )ع(، جهـت انجـام تحلیل عاملی تأییدی اسـتفاده شـد، کـه نتیجه آن برای 
انجام تحقیق مناسـب بود. هم چنین پایایی این پرسـش نامه، از طریق آلفای کرون باخ بر 
روی یک نمونه 125 نفره از دانشجو معلمان مرکز آموزش عالی امام جعفر صادق )ع( 

بهبهان 0/74 به دست آمد.
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عملکرد تحصیلی دانشجویان در درس کارورزی نیز با استفاده از نمرۀ دانشجویان در 
پایان نیم سال از درس کارورزی 2 به دست آمد.

شیوۀ مداخله
مداخلـه آموزشـی شـامل آمـوزش توانش هـای هـوش موفـق بـر اسـاس مـدل اسـترنبرگ و 
گریگورنکو، )2007، ترجمه چراغی  و همکاران،1390( اسـت که به صورت یک بسـتۀ 
آموزشـی با هدف آموزش توانش های هوش موفق، برای دانشـجویان دانشـگاه، شـامل سـه 
مبحـث کلـی دربـارۀ مهارت های تحلیلـی، خالق و عملی، اجرا شـد. در این مجموعه، هر 
مبحث شـامل تعدادی درس )جلسـۀ آموزشـی( اسـت که مجموعًا در 20 جلسه، عالوه بر 
آمـوزش موضوعـات درسـی کارورزی، بـه گروه آزمایشـی، آموخته شـد. به گـروه گواه، فقط 

موضوعات درس کارورزی، آموزش داده شد.

یافته ها
بـرای آزمـون فرضیه هـای تحقیـق از روش کوواریانـس اسـتفاده شـد، تا بتـوان اثرات پیش 
آزمون را از هر دو گروه آزمایشی و گواه حذف نمود. جدول 1 همگنی شیب های رگرسیون 

در کلیه متغیرهای موجود را بررسی می کند.
جدول 1: همگنی شیب های رگرسیون

مجموع مجذوراتمتغیرمنبع
درجه 

آزادی

میانگین 

مجذورات

شاخص  

F

سطح 

معناداری

صحت مدل

325/51246/451/230/34تفکر انتقادی

494/71270/670/9620/49خودکارآمدی تدریس

99/31214/181/660/19عملکرد تحصیلی

رهگیری

14/74114/740/3930/54تفکر انتقادی

58/54158/540/7970/38خودکارآمدی تدریس

2/5412/540/2980/59عملکرد تحصیلی

گروه

28/18128/180/7520/399تفکر انتقادی

11011101/490/239خودکارآمدی تدریس

1/3611/360/1600/695عملکرد تحصیلی
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مجموع مجذوراتمتغیرمنبع
درجه 

آزادی

میانگین 

مجذورات

شاخص  

F

سطح 

معناداری

گروه * تفکر 

انتقادی* 

خودکارآمدی 

تدریس* عملکرد 

تحصیلی

22/6211/30/3010/744تفکر انتقادی

98/43249/210/670/525خودکارآمدی تدریس

12/6626/330/7420/492عملکرد تحصیلی

خطا

600/81537/55تفکر انتقادی

1174/931573/43خودکارآمدی تدریس

136/52158/5عملکرد تحصیلی

مجموع

2949230تفکر انتقادی

5841530خودکارآمدی تدریس

1090430عملکرد تحصیلی

همانطـور کـه از جـدول فـوق مشـاهده می شـود، پیـش فرض همگنی شـیب رگرسـیون 
بـرای کلیـه متغیرهـای وابسـته در آزمـون کوواریانـس چند متغیری، رعایت شـده اسـت. به 
عبـارت دیگـر تعامـل گروه هـای آزمایشـی و گواه با متغیرهای وابسـته، در سـطح معناداری 
قرارندارد؛ بعد از بررسی پیش فرض همگنی رگرسیون به انجام کوواریانس اقدام می شود. 

در جدول 2 نتایج کوواریانس آمده است.

جدول 2: نتایج کوواریانس چند متغیری

تاثیرسطح معنی داریدرجه آزادی خطاFارزشاثر

رهگیری

0/75911/83150/00010/759اثر پیالیی

0/24111/83150/00010/759ویلکس المبادا

3/1511/83150/00010/759هتلینگ

3/1511/83150/00010/759ریشه روی

گروه ها

0/2291/11150/3860/02اثر پیالیی

0/7711/11150/3860/02ویلکس المبادا

0/2971/11150/3860/02هتلینگ

0/2971/11150/3860/02ریشه روی
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بـا توجـه بـه جـدول فوق، پس از تعدیل پیش آزمون، نتایج نشـان می دهد اثر معنا داری 
 بیـن گـروه آزمایـش و گـواه، حداقـل در یکـی از متغیرهـا وجـوددارد. این تفاوت در سـطح 

P < 0/02  معنا دار است. جدول 3 واریانس یک راهه را در متن مانکوا، نشان می دهد.
جدول 3: واریانس یک راهه در متن مانکوا

متغیرمنبع
مجموع 

مجذورات

درجه 

آزادی
سطح معناداریشاخص F میانگین مجذورات

صحت 

مدل

302/59560/521/740/175تفکر انتقادی

396/25579/251/120/385خودکارآمدی تدریس

86/6517/322/090/114عملکرد تحصیلی

رهگیری

146/561146/564/230/054تفکر انتقادی

70/01170/010/990/333خودکارآمدی تدریس

51/38151/386/190/023عملکرد تحصیلی

گروه

95/61195/612/760/03تفکر انتقادی

13/57113/570/1920/023خودکارآمدی تدریس

18/59118/592/240/045عملکرد تحصیلی

بر اساس نتایج جدول 3 همۀ متغیرهای وابسته با کنترل پیش آزمون، توانسته اند تفاوت 
معناداری را در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کسب کنند. جدول 4 میانگین های تعدیل 
شده گروه آزمایشی و گواه، زمانی که اثر پیش آزمون از آن ها برداشته شده، نمایان می  سازد.

جدول 4: میانگین های تعدیل شده

انحراف معیارمیانگینگروهمتغیر

36/871/86آزمایشیتفکر انتقادی

31/321/86گواه

خودکارآمدی تدریس
49/512/66آزمایشی

44/732/66گواه

عملکرد تحصیلی
19/030/912آزمایشی

17/1290/912گواه

بـا توجـه بـه جـدول فوق، و مقایسـۀ میانگین هـای گروه آزمایشـی با گروه گـواه و نتایج 
به دست آمده از جداول 1، 2 و 3، فرضیه های:»آموزش هوش موفق می تواند تفکر انتقادی 
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را در دانشجو معلمان، افزایش دهد«، »آموزش هوش موفق می تواند خودکارآمدی تدریس 
را در دانشـجو معلمـان، افزایـش دهـد« و »آموزش هوش موفق می تواند عملکرد تحصیلی 

دانشجو معلمان را در درس کارورزی باال ببرد.«، مورد تأیید قرار گرفتند.

بحث و نتیجه گیری
ریشه های برنامه  درسی سنتی را باید در مکتب رفتارگرایی جست و جو کرد. یادگیرنده در 
ایـن چارچـوب بـه عمـل در محیط می پـردازد و برای رفتارهای خاص پـاداش می گیرد. در 
ساده ترین سطح، یادگیری از طریق استفادۀ مکرر از چرخۀ عمل-پاداش اتفاق می افتد که 
ایـن چرخـه، تـا زمانـی که برون داد مطلوب حاصل شـود، ادامه دارد. این مکتب به تشـریح 
پیچیدگی های تفکر، حل مسأله و تصمیم گیری نمی پردازد )میلر، 1983، نقل از مهرمحمدی، 

.)1389
   از سـوی دیگر سـاخت و سـازگرایان، به یادگیری، نه به عنوان رویداد، بلکه به عنوان 
فرآیندی می نگرند که افراد به وسـیله آن، هدف خود را از خالل تجربه هایشـان می سـازند. 
تجربـه برنامـه کارورزی جدیـد در دانشـگاه فرهنگیـان حرکـت از رفتارگرایـی بـه سـمت 
سـازنده گرایی اسـت؛ نوع نگاه حاکم بر هوش موفق نیز برآمده از سـازنده گرایی می باشد؛ 
بنابرایـن ایـن تغییـر رویکـرد در برنامـه کارورزی جدید، می تواند ارتبـاط تنگاتنگی با نظریه 
هوش موفق داشته باشد. در پژوهش حاضر، به دنبال تأثیر گذاری آموزش هوش موفق بر 
عملکرد کارورزی جدید در دانشـجو معلمان دانشـگاه فرهنگیان هسـتیم. در این پژوهش 
فرضیـه اول مبتنـی بر»آمـوزش هـوش موفق می تواند تفکر انتقادی را در دانشـجو معلمان، 
افزایش دهد« مورد تأیید قرار گرفت؛ این نتیجه همسو با نتایج تحقیق شعبانی )1378( و 
نگهبان سالمی )1392( و استرنبرگ و گریگورنکو )2007( است. گلدر1)2005( بر این 
باور است که یکی از توانایی های فکری ارزنده ای که فراگیران باید در مراکز آموزشی کسب 
کنند، این اسـت که شـنیده ها و خوانده ها، اندیشـه ها و اعتقادات مختلفی را که در زندگی 
با آن ها روبرو می شـوند، بررسـی و ارزشـیابی کرده و دربارۀ آن ها تصمیمات منطقی اتخاذ 
کنند. آموزش حل مسأله و تفکر تحلیلی به دانشجو معلمان، باعث رشد تفکر انتقادی به 
عنوان یکی از محورهای مهم برنامه درسی کارورزی است، تا دانشجو منطبق با سر فصل 

1. Geleder
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درس کارورزی بتواند در گزارش های واکاوی خود از سطح یک، که صرفا همان توصیف 
ویژگی های یک شی، فرد یا حادثه آموزشی در مدرسه است به سطوح باالتر که همان تأمل 
و تفکـر در مـورد وضعیـت مـورد نظر و پاسـخ به چرایی یا علل به وجـود آمدن وضعیت و 
تبیین آن به وسیله نظریه های علمی موجود که منطبق با منابع علمی معتبر  باشد، برسد. در 
تبیین این یافته، می توان گفت که ارتقای توانش تحلیلی و خالق در دانشجویان، می تواند 
نـگاه تـازه ای را بـه آن هـا بدهـد و قـدرت اسـتدالل، ابـداع راه حل بـرای حل مسـأله جدید، 
قضـاوت کـردن صحیـح، پرهیـز از یـک بعـدی نگری، بررسـی مسـأله از زوایـای مختلف، 
احتـرام بـه دیدگاه هـای متفـاوت، پرهیز از قطعی نگری و در نهایت، تفکـر انتقادی را که از 
سـطوح بـاالی تفکـر محسـوب می شـود، در دانشـجویان بهبود بخشـد. از دیـدگاه هالپرن1 
)2007( تفکر انتقادی، استفاده از مهارت های شناختی است که احتمال نتایج مطلوب را 
افزایش می دهد و از آن برای توصیف تفکری که هدفمند و مستدل است، استفاده می شود. 
تفکر انتقادی، فرآیندی اسـت که به تفکر روشـن و منطقی، فکر کردن درباره مهارت ها و 
راهبرد های الزم جهت رسیدن به یک نتیجه  ایده آل، تجزیه و تحلیل، استفاده از استدالل 
برای محاسبه احتمال ها و تصمیم گیری برای حل مشکالت اشاره دارد )هالپرن، 2012(.  
بـی شـک آمـوزش این گونه تفکر کردن، پیرامون مسـایل واقعی دنیای بیـرون، فرد را برای 
دیدگاهـی انتقـادی آمـاده می کنـد. در تکنیـک حـل مسـأله مراحلـی وجـود دارند کـه به فرد 
می آموزند که هر چیزی را بدون دلیل نپذیرد و هیچ ایده ای را بدون دلیل رد نکند تا تفکر 
همراه با تأمل در فرد شـکل بگیرد. تعریف و تشـخیص مسـأله، تخصیص منابع، ارائه و 
سـازماندهی اطالعات، تنظیم یک راهبرد، نظارت بر راهبردهای حل مسـأله و در نهایت 
ارزیابـی راه حـل، از جملـه مراحلـی هسـتند کـه آمـوزش آنها به افـراد، می تواند در تسـهیل 
تفکر تأملی و انتقادی مفید باشد. مثاًل همان گونه که افراد در یک تکلیف حل مسأله پیش 
می روند، باید آنچه را که در واقع انجام داده اند پیگیری کنند؛ از آنچه اکنون انجام می دهند 
آگاه باشند و بررسی کنند که چه چیزی برای انجام دادن باقی مانده است. آن ها باید مدام 
بررسی کنند تا راهبرد هایشان آنها را به راه حل برساند. نظارت فعالیت، مداومی است و در 
طول حل مسئله، فرد را مطمئن می سازد که حل مسأله در مسیر مناسب حرکت می کند.  

تکنیک هـای خالقیـت نیـز به فرد در رسـیدن بـه تفکر انتقادی کمـک می کنند. مثال در 

1. Halpern
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طـرح مجـدد مسـأله  کـه از روش هـای پرورش خالقیت اسـت، باید بدانیم که قسـمت مهم 
خالقیت، بخش تحلیلی آن، شـامل تشـخیص وجود مسـأله اسـت و این مسـأله اگر از دید 
دیگری بررسـی شـود، خالقیت را به اوج خواهد رسـاند. در باز تعریف مسـئله، فرد باید 
مسأله را از زوایا و ابعاد مختلف بررسی کند. وقتی با مسأله ای روبه رو می شویم، باید تمام 
جوانب آن را در نظر بگیریم و از زوایای مختلف به آن نگاه کنیم. این کار باعث می شـود 
راه حل ها خالقانه ای به ذهنمان خطور کند. آموزش این نوع مهارت ها در راسـتای ارتقای 
توانـش تفکـر انتقـادی خواهـد بـود و فرد را بـرای یک زندگی همراه با تفکـر انتقادی آماده 

می کند.
هم چنیـن فرضیـۀ دوم، »آمـوزش هـوش موفـق می توانـد خودکارآمـدی تدریـس را در 
دانشجو معلمان، افزایش دهد«، هم سویی با نتایج تحقیق چان )2007 و 2008(، استملر، 
الیـوت1، گریکورنکـو و اسـترنبرگ، )2006( و صرامی، فرزاد و نگهبان سـالمی )2013( 
را نشان می دهد. خودکارآمدی تدریس یا باورهای معلمان نسبت به توانایی هایشان، یکی 
از قوی ترین پیش بینی کننده های اثر بخشی آموزشی محسوب می شود. معلمانی که از باور 
کارآمـدی تدریـس پایین تـری برخوردارنـد، اغلب در درگیر کـردن دانش آموزان به یادگیری 
ناتوان هستند، کمتر به دنبال مطالب و کتاب های مفید برای یادگیری دانش آموزان می روند 
و نیز در مواقعی که یادگیری با مشکل مواجه می شود، خود را کنار کشیده و پایداری نشان 
نمی دهند؛ این در حالی است که معلمان با احساس کارآمدی باال، بیشتر به دنبال مطالب 
تازه برای آموزش می روند و سـعی می کنند از راه های مختلف، یادگیری دانش آموزان شـان 
را افزایش دهند )دیمر2، 2004(. معلمانی که دارای احساس کارآمدی باالتری هستند در 
مدیریـت کالس درس، رویکـرد دانش آموز -محـور دارنـد، در حالی که معلمان با احسـاس 
کارآمدی پایین تر، بیشـتر به رویکرد معلم  ـ  محور پایبندند )اسـچوارتز3، 2005(.  اجرای 
برنامـۀ درسـی کارورزی، دانشـجو معلمـان را بـه تفکـر دربـارۀ هـر آنچـه در مدرسـه اتفـاق 
می افتد، وادار می کند و این مسأله می تواند در به عمق رساندن و کشف علل بوجود آمدن 
موقعیت هـای پویـای موجـود در کالس درس و مدرسـه، بـه دانشـجو معلـم کمـک کند. از 
سوی دیگر رویارویی با موقعیت های واقعی کالس درس و مدرسه و آشنایی با این محیط، 
بـه دانشـجو ایـن قـدرت و قـوت قلـب را می دهـد، کـه زمانـی که به طور رسـمی وارد شـغل 

1. Elliott 2. Deemer 3. Schwartz
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معلمی می شـود، با اعتماد به نفس بیشـتری نسـبت به وظیفه خود در برابر دانش آموزان و 
اعضای مدرسـه به کنش بپردازد؛ به عالوه انتقال تجربه های معلمان راهنما در مدارس به 
دانشجویان این فرصت را می دهد، تا با استفاده از تجربه دیگران قسمتی از مسیر پر پیچ و 
خم تعلیم و تربیت را بدون متحمل شدن هزینه ای پشت سر بگذارد و در خود این باور را 

بوجود آورد که آمادگی رویارویی با کالس درس و همه ملزومات آن را دارد.
بـه عـالوه فرضیۀ سـوم که مبتنی بر » آموزش هـوش موفق می تواند عملکرد تحصیلی 
دانشجو معلمان را در درس کارورزی باال ببرد.« است، مورد تأیید قرار گرفت. دستیابی 
به تحقق اهداف کارورزی در راستای تربیت معلم فکور در گرو تعامل مؤثر میان استاد 
راهنما، معلم راهنما و دانشـجو معلم اسـت و به شـکل گیری چشـم اندازی مشـترک میان 
آنهـا کمـک مـی کنـد. فضای گفتگوی حرفـه ای، امکان انتقال تجربیات بـه معلمانی که در 
آغاز مسیر حرفه ای خود قرار دارند، را فراهم می کند. همان طور که گفته شد، رشد تفکر 
انتقـادی و خودکارآمـدی تدریـس دو رکـن اساسـی و از اهـداف برنامـۀ درسـی کارورزی 
جدید است، که مطابق با نتایج پژوهش حاضر، آموزش هوش موفق به دانشجو معلمان، 
می تواند هم تفکر انتقادی و هم خودکارآمدی تدریس را در دانشـجو معلمان رشـد دهد. 
رسـاندن دانشـجو معلمـان بـه سـطحی از تفکـر خـالق، آنها را بـرای ایده پـردازی در حل 
مسـایل کالسـی و شـغلی آمـاده نگـه مـی دارد، تـا در زمان الزم بـه این مهم اقـدام کنند. به 
عـالوه ارتقـای توانـش عملـی دانشـجو معلمان، چگونه عمل کردن و درسـت عمل کردن 
را بـه آنهـا گوشـزد می کنـد تا نگرش آنهـا را در مدیریت و کنترل کالس های واقعی، مثبت 
سازد. ترکیب سه توانش تحلیلی، خالق و عملی، دانشجو معلم را بر این مسأله تحریض 
خواهد کرد، تا از فرصت به دست آمده، نهایت استفاده را به عمل آورد و از فرآیندهایی 
مثل اقدام پژوهی در آینده بهره ببرد، تا بتواند مسایل احتمالی پیش آمده درکالس درس را 
به خوبی مرتفع کند. بنابراین، منطقی به نظر می رسد که آموزش هوش موفق به دانشجو 
معلمان بتواند مکمل برنامه درسـی کارورزی باشـد، تا روند رسـیدن به اهداف کارورزی 
را تسهیل بخشد. پژوهش روایی، مشاهده تأملی، طراحی فعالیت آموزشی خرد، ساخت 
و اجـرای طـرح یادگیـری، طراحـی طرح یادگیری و درس پژوهی، از عمده سـرفصل های 
برنامـه درسـی کارورزی در طـول چهـار نیم سـال از دوران دانشـجویی معلمـان دانشـگاه 
فرهنگیـان اسـت کـه ابـزار موفقیت در این سـرفصل ها، داشـتن توانش خـالق، تحلیلی و 
عملی برای دانشـجو معلمان اسـت؛ بدون شـک، نظریۀ هوش موفق اسـترنبرگ )1999( 
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می تواند متضمن رشد این توانش ها و مجهز کردن دانشجویان به این ابزار باشد تا برنامه 
درسـی کارورزی جدیـد دانشـگاه فرهنگیـان بـر اسـاس اسـناد باالدسـتی مثل سـند تحول 
بنیادین در آموزش و پرورش و سند ملی برنامه درسی، موفقیت اجرایی خود را تضمین 
کند؛ لذا به مسـوالن امر آموزش مؤلفه های هوش موفق را در کنار اجرای برنامه درسـی 

کارورزی، گوشزد می کنیم.
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