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 Background and Purpose: Improving cognitive abilities is one of the important goals for many 

educational systems. In this regard, successful intelligence theory has a variety of educational 

implications for enhancing cognitive abilities. Due to the limited number of studies conducted on the 

effectiveness of educating the components of successful intelligence on increasing basic cognitive 

abilities, Therefore, the aim of this study was to investigate the effectiveness of successful 

intelligence components education on increasing visual-spatial ability and Information processing 

speed of students. 

Methods: The present study was quasi-experimental with a pretest-posttest control group design. 

The statistical population included all male seventh-grade students in Holeilan city in the academic 

year of 2019-2020. The study sample included 30 students from the mentioned population who were 

selected by available sampling and, then, were randomly placed into two experimental (15 students) 

and control groups (15 students). After the pre-test, the students of the experimental group were 

taught the components of successful intelligence in 30 sessions of 60 minutes, while the control group 

received the usual education of their schools. In the end, the post-test was done for both groups. The 

Wechsler scale for children (WISC-V) was used to collect data. Analysis of covariance was used to 

analyze the data. For this purpose, version 24 of SPSS software was used. 

Results: The results of the covariance analysis showed that the educational intervention significantly 

increased the score of visual-spatial ability and information processing speed in the students of the 

experimental group (P< 0.001).  

Conclusion: Educating the components of successful intelligence by increasing the scores of visual-

spatial ability and speed of information processing, will improve the basic cognitive abilities of 

students. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Among the most important basic cognitive abilities that cause 

many cognitive differences between people are visual-spatial 

ability and information processing speed. Considering the role 

that these two abilities have in the academic and non-academic 

success of people (5 and 6), the important question is to what 

extent is the development of these two important structures 

possible through education? 

There are conflicting views about improving cognitive 

abilities; Jensen (7) and his followers believe that cognitive 

differences are inherent. In contrast, researchers such as 

Sternberg (10) see the role of education more prominently and 

believe in the flexibility of intelligence and cognitive abilities 

through education. Sternberg's Theory of intelligence has 

various applications for teaching and improving cognitive 

abilities (10). According to Sternberg, cognitive abilities are 

flexible and can be improved through training and enrichment 

programs (17). 

Also, researches conducted in this field have shown that by 

using this theory, it is possible to Improve analytical, creative, 

and practical abilities (18, 19, 20) along with cognitive and 

emotional skills, including; problem-solving (21), reading 

skills (22 and 23), learning behavior in students with Attention 

Deficit/ Hyperactivity Disorder (24), attitude to class and 

education and academic self-concept (25), working memory 

(26), critical thinking and ambiguity tolerance (27). 

Therefore, the present study seeks to answer the question of 

whether it is possible to improve visual-spatial ability and 

information processing speed, which are considered the basis 

of many cognitive differences in people, by educating and 

practicing the components of successful intelligence. 

Method 
The present study employed a semi-experimental design with a 

pre-and post-test, as well as a control group, to achieve its 

intended aim. All the seventh-grade male students of Holeylan 

County (Ilam province) in the academic year of 2018-2019 

(137 students) were the statistical population of this study. 

Thirty of them were selected by using the c convenience 

sampling method and were randomly placed into experimental 

(15 students) and control (15 students) groups. The criteria for 

entry into the study were: written consent of parents and the 

students, having no obvious physical defects to perform the 

exercises, easy access to the place of study, and having normal 

intelligence. The criteria for withdrawal from the study 

included: absence in more than 2 sessions and failure to do the 

homework. 

The fifth edition of the Wechsler Intelligence Scale for 

Children (28) was used to collect data. It should be noted that 

the Iranian standardized form of this scale (29) was used in the 

current study. This scale is a comprehensive clinical tool for 

evaluating the cognitive abilities and intelligence of children 

aged 6 to 16 years and 11 months, which has 21 subtests (10 

main subtests, 6 secondary subtests, and 5 supplementary 

subtests). 

The intervention program used in this study was developed 

based on Sternberg's theory (16, 17, 30) and its validation was 

confirmed by the methods of Content Validity Index (CVI) and 

Scale Content Validity Index (S-CVI). CVI has been calculated 

for all criteria of the educational package as 0.90 and above 

0.90. Also, the S-CVI is calculated as 0.97. In addition, the 

intervention program included 30 one-hour sessions, which 

were performed by the first researcher for the students of the 

experimental group. It is worth mentioning that the control 

group received the usual education at their schools. SPSS 24 

software was used to conduct a multivariate covariance analysis 

of the data. 

Results 
Table 1 presents the mean and standard deviation of the 

research variables (visual-spatial ability and information 

processing speed) in the experimental and control groups, 

divided by the pre-and post-test stages. The results show that 

the experimental group has improved more in both dependent 

variables compared to the control group. 

 

Table 1. Descriptive indicators of pre-and post-test scores in experimental and control groups (N: 30) 

Variables stages groups Mean SD SH-V P 

visual-spatial 

pretest 
experimental 19.29 2.08 0.958 0.659 

control 17.40 2.35 0.936 0.334 

posttest 
experimental 25.47 3.42 0.940 0.388 

control 18.87 3.14 0.927 0.243 

information processing speed 

pretest 
experimental 15.86 2.77 0.925 0.231 

control 14.93 2.08 0.958 0.659 

posttest 
experimental 20.60 2.99 0.970 0.865 

control 15.87 1.77 0.899 0.091 

Multivariate covariance analysis was used to study the effect 

of educating and practicing the components of successful 

intelligence on increasing visual-spatial ability and information 

processing speed scores. Notably, the assumptions of this 

analysis have been checked before implementation. 

The results of the Wilks' lambda test in the multivariate 

covariance analysis for visual-spatial abilities and information 

processing speed showed that the effect of the group on the 

combination of components is significant (ƞ2=0.541, p<0.001, 

F1.28 -24.31). Thus, it can be said that there is a significant 
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difference between the experimental and control groups in 

terms of visual-spatial abilities and information processing 

speed in the post-test after controlling the pre-test scores, and 

based on the effect size, the amount of this difference in the 

population is 0.541. Further results of the multivariate 

covariance analysis was used to investigate the existence of 

significant differences between the two groups in terms of 

dependent variables. Findings showed that the F statistic for 

visual-spatial ability (31.54) and information processing speed 

ability (27.98) which are significant (p<0.001). This finding 

shows that there is a significant difference between the 

experimental and control groups in the dependent variables of 

the research. The effect size for spatial visual ability and 

information processing speed are respectively (0.548) and 

(0.518), which shows that this difference is large and 

significant in the population. 

Conclusion 
The findings showed that the educating of successful 

intelligence components has had a positive effect on increasing 

the scores of visual-spatial abilities and information processing 

speed of the experimental group in the post-test. This finding is 

consistent with the results of previous studies (18, 19, 21, 26) 

regarding the effect of education based on Sternberg's theory of 

intelligence on increasing cognitive abilities. 

To explain these findings, it can be said that as stated in the 

technical and interpretive manual of the Wechsler scale (28), in 

order to solve the problems related to the visual-spatial 

subscales and information processing speed of the examinee, 

various abilities are required, including breaking down the 

problem into its constituent parts, adjusting strategy, strategy 

monitoring, evaluating the solutions and impulse control. 

Considering that in designing the educational package used in 

the current study, strengthening these skills was taken into 

account and several exercises were designed to develop these 

skills, it seems that the main reason for the success of this 

intervention in increasing the scores of visual-spatial ability and 

information processing speed is its comprehensiveness. 

The present study had limitations such as the use of an 

available sample and not using a follow-up test. It is suggested 

that after removing the mentioned limitations, the research 

should be carried out in other groups as well. Specialists and 

educators who work with special groups such as children with 

learning disabilities are suggested to use the educational 

package used in this study in order to improve visual-spatial 

abilities and information processing speed. 
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 16/11/1399دریافت شده: 

 23/02/1401پذیرفته شده: 

 11/11/1401منتشر شده: 

سیاری از نظامی تواناییارتقا زمینه و هدف:  شناختی از جمله اهداف مهم برای ب ست. در این زمینه نظریه هوش موفق های  های آموزشی ا

اثربخشیییی محدود بودن مطالعات انجام شیییده درباره  به توجه باهای شیییناختی دارد. ی تواناییارتقاکاربردهای آموزشیییی مختلفی را برای 

شناختی پایه،های هوش موفق بر افزایش تواناییآموزش مؤلفه ضر  های  شی آموزش مؤلفه هدف باپژوهش حا های هوش موفق تعیین اثربخ

 انجام شد. آموزانفضایی و سرعت پردازش اطالعات دانش - بر افزایش توانایی بصری

آموزان پسر آزمون و گروه گواه است. جامعه آماری شامل تمامی دانشپس - آزمونآزمایشی از نوع طرح پیششبه حاضر پژوهش :روش

جامعه ذکر شییده بودند که ابتدا از طریق  آموزاندانشنفر از  30بود. نمونه شییامل  1398-99پایه هفتم شییهرسییتان هلیالن در سییال تحصیییلی 

سپس گنمونهروش  سترس انتخاب و  صادفی در گروه صورتبهیری در د شدند. پس از دهیجانفر(  15نفر( و گواه ) 15های آزمایش )ت ی 

های هوش موفق قرار گرفتند و افراد گروه ای تحت آموزش مؤلفهدقیقه 60جلسیییه  30گروه آزمایش در  آموزاندانشآزمون، یشپاجرای 

ها از مقیاس ی گردآوری دادهبه عمل آمد. برا آزمونپسی معمول مدارس خود را دریافت کردند. در پایان از هر دو گروه هاآموزشگواه 

ستفاده شد. داده ستفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور هوش وکسلر )نسخه پنجم( ا ها با ا

 استفاده شد. SPSSافزار نرم 24از نسخه 

فضییایی و سییرعت  - نمره متغیرهای توانایی بصییری معنادار افزایش باعث یآموزشیی مداخلهنشییان داد که  انسیکووار لیتحل جینتا: هاافتهی

 .(>001/0p)آموزان گروه آزمایش شده است پردازش اطالعات در دانش

موجب  ،فضیییایی و سیییرعت پردازش اطالعات –ی هوش موفق با تأثیر بر افزایش نمرات توانایی بصیییری هامؤلفهآموزش  :گیرییجهنت

 شود.آموزان میپایه دانشهای شناختی ی تواناییارتقا
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 مقدمه
ناختی آن همواره های مختلف رواننوجوانی و ویژگی جهشییی  موردتو

های نوجوانان که تأثیر ترین ویژگیشناسان بوده است. از جمله مهمروان

نهییا دارد، عمییده جتمییاعی آ فردی و ا لف زنییدگی  مخت بعییاد  بر ا ای 

برانگیزترین اسییت. این موضییوع از جمله بحث 1شییناختیهای توانمندی

که طوریبوده است. به تاکنونشناسی از آغاز مباحث در حوزه علم روان

سکی ) ساکلوف تر از هوش و ( معتقدند موضوعی مرکزی1گاتفردسون و 

ها نظریه رابطه نیا درشناسی وجود ندارد. های شناختی در روانتوانمندی

شده مختلفی از هوش و توانمندی هایسازیو مفهوم شناختی ارائه  های 

سنجی روان آوردیروها که مبتنی بر سازیترین مفهوماز جمله مهم. است

ست، نظریه کتل، هورن و کارول شکل ا ست که مبنای  ترین گیری مهما

ستهای هوش آزمون شناختی پایهو توانایی ا ساس تفاوت در  2های  را ا

ند )هوش می به2دا یه  جامع(. این نظر یه روانعنوان  سییینجی و ترین نظر

های شناختی، ( در مورد ساختار توانایی3دارای بیشترین حمایت تجربی )

توان کند که میهای شیییناخته شیییده فراهم مییک نقشیییه از همه توانایی

(. از جمله 4ه کرد )عنوان راهنمایی برای پژوهش و عمل از آن اسیییتفادبه

های ای که اسییاس بسیییاری از تفاوتهای شییناختی پایهترین تواناییمهم

صریشناختی بین افراد می ضایی - شوند، توانایی ب سرعت پردازش  3ف و 

با توجه  4اطالعات ند.  نایی میهسیییت ند در به نقشیییی که این دو توا توان

ترین یکی از اساسی(، 6و  5ی افراد دارند )لیتحصریغموفقیت تحصیلی و 

ست که تا چه حد می سازه مهم از سؤاالت این ا سعه این دو  توانیم به تو

 طریق آموزش امیدوار باشیم؟

های متضیییادی وجود های شیییناختی دیدگاهدرباره توسیییعه توانمندی

های ( و پیروانش قرار دارند که معتقدند تفاوت7دارد؛ از یک سو جنسن )

های هوش های افراد در آزمونپایه تفاوتشییناختی ذاتی اسییت و کنتیک 

( پس از 8دهد. برای مثال در پژوهشییی راشییتوان و جنسیین )را شییکل می

کنند که های شییناختی بیان میسییال پژوهش درباره توانایی 30بندی جمع

هییای مختلف هییایی کنتیکی برای تبیین تفییاوت نمره هوش گروهمؤلفییه

                                                            
1. Cognitive abilities 

2. Basic cognitive abilities 

3. Visual-spatial ability 

4. Information processing speed 

5. Minnesota Study of Twins Reared Apart (MISTRA) 

6. Education 

7. Self-discipline 

سترانژادی وجود دارد. در همین رابطه، نت ست  5ایج مطالعه می شان داده ا ن

های شناختی نمراتی شبیه به هم که دوقلوهای همسان در بسیاری از مؤلفه

که این شباهت برای دوقلوهای ناهمسان وجود اند، درحالیدریافت کرده

 6( نقش آموزش10مقابل پژوهشگرانی از جمله استرنبرگ ) (. در9ندارد )

نگ قد تر میرا پرر ند و معت ناییبین طاف هوش و توا یت انع قابل های به 

شییینیاختی هسیییتنید. ادعیای کلییدی این گروه، امکیان تحول هوش و 

ست. در اینتوانایی شناختی از طریق آموزش ا ( بر 11رابطه دوِک ) های 

های شیییناختی توانایی بودن رییتغرقابلیغیا  رییتغقابلنقش نگرش افراد به 

ست نگرش افرتأکید می شناختی اد به هوش و تواناییکند و معتقد ا های 

های شیییناختی و هوش اسیییت. ترین عوامل تحول توانایییکی از عمده

های علم ( با استفاده از شواهدی که از طریق بررسی12بوتوینیک و بریو )

اند نقش انگیزش را در مهار شیییناختی پررنگ اعصیییاب فراهم سیییاخته

کور کرده من و انیید. دا گ ی ل یز13) سیییی ن کییه  انییدکردهگزارش  ( 

باط قل  ،7یخودانضییی نایی  8بهرخوبی هوشبهحدا نمرات  بینیپیشتوا

در افزایش  9عده زیادی نیز بر اهمیت حافظه کاری را دارد. آموزاندانش

ید کرده تأک کاران )هوش  ثال آیو و هم ند. برای م یک 14ا لب  قا ( در 

شییناختی های گیری کردند که انجام منظم تمرینگونه نتیجهفراتحلیل این

تواند کارکردهای شیییناختی مهم )از می 10مدتمربوط به حافظه کوتاه

( نیز 15( را افزایش دهد. ریچی و تاکر )12و متبلور 11جمله هوش سییییال

آموز در قالب یک فراتحلیل ادعا کردند دانش 000/600پس از بررسیییی 

های تحصیلی و هوش رابطه مثبت مستقیم دهد بین سالکه نتایج نشان می

دهد اند که نتایج نشیییان میود دارد. عالوه بر این، آنها مدعی شیییدهوج

بهر درجه در نمره هوش 5تا  1تواند افزایشیییی بین هرسیییال تحصییییلی می

هایی که تالش کرده اسیییت تا پویایی مفهوم ایجاد کند. از جمله نظریه

اسییت. این نظریه  13وجهی اسییترنبرگهوش را توصیییف کند نظریه سییه

های مخت یت، و کاربرد قالفی را برای آموزش، تقو ناییارت های ی توا

بخش تشییکیل شییده اسییت. در بخش یکم  از سییه( و 10شییناختی دارد )

کانیسیییم یه، م مهنظر نا که مسییی ول بر یابی، های ذهنی  ریزی، اجرا و ارز

8. Intelligence quotient (IQ) 

9. Working memory 

10. Short term memory 

11. Fluid intelligence 

12. Crystallized intelligence 

13. Triarchic Theory of Sternberg 
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گیرند. این بخش هسیییتند، مورد بررسیییی قرار می 1رفتارهای هوشیییمندانه

ید رفتارهای  نظریه سیییعی دارد به این سیییؤال پاسییی  دهد که برای تول

نه، از کدام مکانیسیییم به این های ذهنی اسیییتفاده میهوشیییمندا شیییود. 

شود. طبق این گفته می 2های پردازش اطالعاتهای ذهنی، مؤلفهمکانیسم

، 4های اجرا، مؤلفه3هامؤلفه شود: فرانظریه، هوش از سه مؤلفه تشکیل می

ه رابطه بین هوش و تجربه را . بخش دوم نظری5های کسیییب دانشو مؤلفه

کند. در این بخش از نظریه دو فرایند مهم مورد بررسییی قرار بررسییی می

یا شیییراید جدید، )1گیرد: )می کالیف  با ت ( نحوه 2( نحوه کنار آمدن 

خودکارسییازی پردازش اطالعات. بخش سییوم نیز به بررسییی رابطه بین 

توضیح سه فرایند انطباق، پردازد. این بخش از نظریه به هوش و محید می

( 16پردازد. اسیییترنبرگ و گریگورنکو )می 6تغییر، و انتخییاب محید

ستفاده از تعادلی توضیح می دهند که چگونه افراد دارای هوش موفق، با ا

نایی یان توا به برقرار می 7های تفکر تحلیلی، خالق، و عملیکه م ند  کن

نند. از نظر اسیییترنبرگ زانطباق با محید، تغییر و انتخاب آن دسیییت می

های پذیر هسیییتند و از طریق آموزش و برنامهها انعطاف(، این توانایی10)

سازی سنتی او معتقد است مفهوم عالوهبهتوانند بهبود یابند. سازی میغنی

یاس لب مق قا که در  ندازههوش  ، خود را نشییییان بهرهوشگیری های ا

ناییمی عد محدودی از توا ها ب ندالزمکه برای موفقیت هایی دهد تن را  ا

ندازه ند. گیری میا ندار مل سییییازه هوش را  کا یت شیییرح  قابل ند و  کن

های سنتی هوش بیان استرنبرگ معتقد است نظریه او عالوه بر آنچه نظریه

ابعادی فراتر از آنها را نیز لحاظ کرده اسیییت و آنچه را که افراد  کنندیم

(. 17م دارند شرح داده است )برای موفقیت در درس و زندگی واقعی الز

اند با اسییتفاده از این های انجام شییده در این حوزه نیز نشییان دادهپژوهش

( 20و  19؛ 18گانه تحلیلی، خالق و عملی )های سهتوان توانایینظریه می

(، 21) 8های شیییناختی و عاطفی از جمله حل مسییی لهرا به همراه مهارت

هارت ندنم تا23و  22) 9های خوا یادگیری دانش( رف به ر  آموزان مبتال 

10کنشیییاختالل نارسییایی توجه و فزون
و  11های تحصیییلی(، نگرش24) 

                                                            
1. Planning, executing and evaluating intelligent behaviors 

2. Information processing components 

3. Meta-components 

4.  Execution components 

5. knowledge-acquisition components 

6. Adapting, Shaping and Selecting of environment 

7. Analytic, Creativ and practical 

8.  Problem solving 

کاری )25) 12ادراک خود تحصییییلی ظه  حاف قادی26(،  و  13(، تفکر انت

توجه درباره بخشییید. یکی از موضییوعات قابل ارتقا( را 27) 14تحمل ابهام

آن اسیییت که این های تدوین شیییده مبتنی بر نظریه هوش موفق برنامه

های مورد تأکید این نظریه را پوشیییش صیییورت کامل مهارتها بهبرنامه

اند، بنابراین هدف پژوهش حاضیییر آن اسیییت تا بر اسیییاس نظریه نداده

شی کاملی از مهارت سته آموز سترنبرگ ب شده نظریه هوش ا های معرفی 

بر ی هوش، طراحی و تولید کرده و تأثیر آن ارتقاموفق را برای رشییید و 

عنوان دو فضیییایی و سیییرعت پردازش اطالعات به - های بصیییریتوانایی

توانییایی مهم در جهییت کسییییب موفقیییت تحصییییلی و غیرتحصییییلی 

آموزان مورد بررسی قرار گیرد. موضوع دیگری که ضرورت انجام دانش

های پیشییین، تأثیر دهد آن اسییت که پژوهشپژوهش حاضییر را نشییان می

گانه مورد تأکید در های سها صرفاً بر تواناییبرنامه آموزشی تولید شده ر

که در پژوهش حاضییر اند، در صییورتینظریه هوش موفق بررسییی کرده

های شییناختی پایه که اسییاس نتیجه آموزش بسییته هوش موفق بر توانایی

نظریه  عنوانبه) 15کارول -هورن  -سیییازی هوش در نظریه کتل مفهوم

ه هوش( هستند، بررسی شده است. دارای بیشترین حمایت تجربی در زمین

به طور خالصیییه، پژوهش حاضیییر از لحاظ بنیادی و از لحاظ کاربردی 

دارای اهمیت و ضیییرورت اسیییت. از لحاظ بنیادی اهمیت و ضیییرورت 

تواند اطالعات و پژوهش حاضییر در این اسییت که نتایج این پژوهش می

بر کییارگیری نظریییه هوش موفق هییای مفیییدی دربییاره تییأثیر بییهآگییاهی

 پاس  دنبال به حاضر پژوهش های شناختی ارائه کند. بدین ترتیبتوانایی

های هوش موفق آموزش و تمرین مؤلفه با آیا که اسیییت سیییؤال این به

فضییایی و سییرعت پردازش اطالعات را که بر  - توانایی بصییری توانمی

نای بسییییاری از کارول -ن هور –اسیییاس نظریه کتل   هایتفاوت زیرب

 بخشید. شوند، توسعهافراد تلقی می شناختی

 

 

9. Reading skills 

10. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 

11. Attitude to class and education 

12. Academic self-concept 

13. Critical Thinking 

14. Tolerance of ambiguity 

15. Cattell–Horn–Carroll theory (CHC) 
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شرکت ضر، کنندگان:)الف( طرح پژوهش و   مطالعه یک پژوهش حا

جامعه . است گواه گروه و آزمونپس - آزمونپیش طرح با آزمایشیشبه

واقع در ) النیهفتم شییهرسییتان هل هیپا پسییر آموزانرا تمامی دانش آماری

. دادند لیتشیییکنفر(  137) 1398-99 یلی( در سیییال تحصیییالمیاسیییتان ا

 1دسترس در یریگنمونه روش به که بودند نفر 30 شامل کنندگانشرکت

ورود به  یارهای. معشیییدند انتخاب ورود و خروج یهابر اسیییاس مالک

آموزان، نداشیییتن نق  دانشرضیییایت کتبی والدین و  شیییاملپژوهش 

 ،ی موجود در بسیییته آموزشییییهانیتمری آشیییکار برای اجرای جسیییمان

 برخورداری از هوش بهنجارپژوهش و  یراحت به محل اجرا یدسییترسیی

جلسیییه و عدم انجام  2از  شیب بتیشیییامل غ زینخروج  یارهایبود. مع

 گواه و شیآزما گروه دو در یتصیییادف روش به هایبود. آزمودن فیتکال

ی هایژگیو .شدیم نفر 15 شامل گروه هر کهینحو به ،شدند یدهیجا

آزمودنی با  30در مجموع ی افراد نمونه بدین شیییرح بود: شیییناختتیجمع

ماه و  5روز، با انحراف استاندارد سنی  24ماه و  6سال و  12میانگین سنی 

 12روز در این پژوهش شیییرکت کردند. همچنین دامنه سییینی آنها از  11

ماه گسیییترده شیییده اسیییت؛ میانگین گروه  8سیییال و  13ماه تا  6سیییال و 

در ماه بود.  7سییال و  12ماه و میانگین گروه گواه  5سییال و  12آزمایش 

ضعیف،  7/26) نفر 4گروه آزمایش  صادی  نفر  7درصد( در وضعیت اقت

صادی متوسد، و  7/46) درصد( در  7/26نفر ) 4درصد( در وضعیت اقت

درصییید( در  3/33نفر ) 5وضیییعیت اقتصیییادی باال بودند. در گروه گواه 

درصیید( در وضییعیت اقتصییادی  40نفر ) 6وضییعیت اقتصییادی ضییعیف، 

 درصد( در وضعیت اقتصادی باال بودند. 7/26نفر ) 4متوسد، و 

 وکسیییلر کودکانها از مقیاس هوش آوری دادهجمع منظوربه ب( ابزار:

های آخرین نسییخه از مقیاساسییتفاده شیید. این مقیاس که  2نسییخه پنجم

جامعی برای ارزیابی  وکسیییلر کودکان اسیییت بالینی  ناییابزار  های توا

 21این مقیاس  .ماه اسییت 11سییال و  16تا  6شییناختی و هوش کودکان 

                                                            
1. Convenience sampling 

2. Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition (WISC-V) 

3. Primary Subtests 

4. Secondary Subtests 

5. Complementary Subtest 

6. Verbal Comprehension 

7. Visual–Spatial 

8. Fluid Reasoning 

9. Working Memory 

(، خرده آزمون 10) 3های اصلیدارد که به سه دسته آزمون خرده آزمون

. از شییودیم( تقسیییم خرده آزمون 5) 5(، و مکملخرده آزمون 6) 4ثانویه

که  دیآیمشییاخ  اصییلی به دسییت  5آزمون اصییلی خرده 10ترکیب 

شاخ  درک مطلب کالمی اندتعبار شباهت 6از:  آزمون  –ها )آزمون 

آزمون  –ها )آزمون طرح مکعب 7فضایی –خزانه لغات(، شاخ  بصری 

سیال ستدالل  شاخ  ا صری(،  ستدالل ماتریس  8معماهای ب  –)آزمون ا

)آزمون فراخنای ارقام  9ها(، شییاخ  حافظه کاریآزمون تشییخی  وزن

عت پردازش – نای تصیییویر( و شییییاخ  سیییر آزمون ) 10آزمون فراخ

های مربوط آزمون نمادیابی(. در پژوهش حاضییر از آزمون –رمزنویسییی 

فضییایی و سییرعت پردازش اطالعات )شییامل  –های بصییری به شییاخ 

عبآزمون های بصیییری، آزمون های آزمون طرح مک ما ها، آزمون مع

 (.28)رمزنویسی و آزمون نمادیابی( استفاده شد 

سیینجی مقیاس هوش های روانبررسییی منابع موجود در زمینه ویژگی

اعتبار و روایی مطلوب این  دهندهنشیییانوکسیییلر کودکان نسیییخه پنجم 

مقیاس اسییت. شییواهد مرتبد با اعتبار آزمون در راهنمای فنی و تفسیییری 

پایایی  فاده از  با اسیییت و  11کردنمهیدونوکسیییلر کودکان نسیییخه پنجم 

، مطلوب گزارش شییده اسییت. میانگین همسییانی درونی در 12بازآزمایی

، 89/0، معماهای بصیییری 84/0ها برای طرح مکعب آزمونخردهسیییطح 

و در سییطح شییاخ  برای شییاخ   81/0و نمادیابی  82/0رمزنویسییی 

صری  ضایی  –ب سرعت پردازش اطالعات  92/0ف شاخ    88/0و برای 

نتایج حاکی از روایی روایی نیز  با رابطه در(. 28گزارش شیییده اسیییت )

های معتبر از جمله مقیاس هوش مطلوب این مقیاس با مقیاس 13زمانهم

، آزمون پیشیییرفت تحصییییلی کافمن 14وکسیییلر کودکان نسیییخه چهارم

 دارد. 16، و وایلند ویرایش دوم15ویرایش سوم

( به فارسییی ترجمه و 29این مقیاس توسیید کرمی، کرمی و علیپور )

ها با بهر و شیییاخ ها، هوشآزمونخرده هنجاریابی شیییده اسیییت. اعتبار

بررسی و و بازآزمایی  ،، آلفای کرونباخکردنمهیاستفاده از سه روش دون

10. Processing Speed 

11. Split Half 

12. Test – retest 

13. Concurrent validity 

14. Wechsler Intelligence Scale for Children, Fourth Edition ( 

(WISC-IV) 

15. Kaufman Test of Educational Achievement, Third Edition 

(KTEA-III) 

16. Vineland-II 
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برای بررسیییی روایی آزمون نیز از سیییه روش مالکی . ه اسیییتشییید تأیید

وکسییلر پنج با اجرای  بهرهوشها و )با همبسییته کردن شییاخ  زمانهم

عاملی اکتشیییافی و تحلیل عاملی نفر(، تحلیل  240وکسیییلر چهار در بین 

اسیتفاده  ها در هر سیه روش موردنتایج یافته تأییدی اسیتفاده شیده اسیت.

سنجی های روان، مؤید باال بودن شاخ روش رواییو هر سه  اعتبار برای

 (.29بوده است )در ایران مطلوب این مقیاس 

مطالعه شامل ای استفاده شده در این برنامه مداخله: ایج( برنامه مداخله

ای بود که بر اساس نظریه استرنبرگ و منابع و مستندات دقیقه 60جلسه  30

( تدوین شد. بعد از تدوین ابتدایی، اعتباریابی آن با 30و  17، 16مختلف )

بررسی و  2و شاخ  مناسبت کلی 1های شاخ  روایی محتواییروش

خصصان استفاده شد. منظور اعتباریابی بسته آموزشی از پانل متتأیید شد. به

به این صورت که ابتدا روایی صوری بسته تولید شده از حیث تناسب و 

پذیری بسته، ابهام عبارات و یا وجود نارسایی در ها، ادراکانسجام مؤلفه

معانی کلمات با نظرات استادان راهنما و مشاور بررسی و اصالح شد. سپس 

نامه اعتباریابی، راه پرسشنویس اولیه بسته آموزشی هوش موفق به همپیش

نتایج حاصل از  1برای متخصصان این حوزه ارسال شد. در جدول 

شده های ارائهبه پاس اعتباریابی درونی بسته آموزشی هوش موفق با توجه 

 شده است. از طرف متخصصان بیان
 

 (10)تعداد:  موفق هوش یآموزش بسته یدرون یابیاعتبار :1 جدول

 مناسبت کلی روایی محتوایی انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل معیار ردیف

  1 48/0 70/3 4 3 اعتبار 1

 

 

97/0 

 1 53/0 50/3 4 3 کاربردپذیری 2

 1 52/0 60/3 4 3 انسجام 3

 1 48/0 70/3 4 3 جامعیت 4

 90/0 70/0 40/3 4 2 پذیریادراک 5

 1 67/0 30/3 4 2 نوآوری 6

 1 32/0 90/3 4 3 مقبولیت 7

 

در مقیاس لیکرت، حداقل  نامهپرسیییشی گذارنمرهبه درجه با توجه 

تایج جدول  4و حداکثر نمره  1نمره برای هر معیار نمره  نشیییان  1بود. ن

اسیییت.  آمدهدسیییت به 30/3دهد که میانگین همه معیارها باالتر از یم

همچنین جهت بررسی روایی محتوایی بسته پیشنهادی، از شاخ  روایی 

جامعیت  دهندهنشانی محتوایی و مناسبت کلی استفاده شد. روایی محتوای

ی مربوط به روایی یا قابلیت اجرایی مدل، آزمون یا ابزار نهایی هاقضاوت

کاران )هاپژوهش. طبق اسییییت (، روایی محتوایی را 31ی روبیو و هم

عداد نمرات یم مارش ت با شییی عداد  4و  3توان  یار تقسییییم بر ت هر مع

 79/0ین شاخ  برای ا قبول قابلکارشناسان محاسبه کرد. حداقل مقدار 

دهد که برای بسییته آموزشییی هوش یمنشییان  1(. نتایج جدول 31) اسییت

. این اسیییت 90/0از  باالتر و 90/0موفق این شیییاخ  برای همه معیارها 

 منظوربهموضییوع، نشییان از روایی محتوایی باال برای بسییته دارد. همچنین 

بررسیییی مناسیییبت کلی بسیییته آموزشیییی هوش موفق از میانگین مجموع 

سبت کلی هاشاخ  شان داد منا شد. نتایج ن ستفاده  ی روایی محتوایی ا

آنکه این عدد باالتر از حداقل مناسیییبت  به توجه با. اسیییت 97/0الگو 

نابراین اسیییت( 31( )80/0مطلوبیت ) توان نتیجه گرفت که بسیییته یم، ب

توان از آن یمآموزشییی تدوین شییده دارای مطلوبیت مناسییب اسییت و 

 شده است.ارائه 2حتوای آموزشی جلسات در جدول استفاده کرد. م

 
 
 

                                                            
1. Content Validity Index (CVI) 2. Scale Content Validity Index (S-CVI) 
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 های هوش موفق: شرح جلسات آموزش مؤلفه2جدول 

 های هوش موفقبخش یکم: آموزش و تمرین مؤلفه

 تکالیف محتوا اهداف جلسات

 2و  1
آموزش فرامؤلفه تعریف و تشخیص دقیق 

 مسئله

الزم برای تعریف بر، موارد داستان مرد چوب

 درست مسئله

تعیین کردن مسائل مربوط به محیط پیرامون، حل مسائل کالمی 

کردن سه حیطه کلی و درخواست از ریاضی، مشخص

 آموزان برای بیان کردن مسائل آن حوزهدانش

 آموزش فرامؤلفه تخصیص منابع 4و  3
هایی شرح موضوع تخصیص منابع، ارائه مثال

 رابطهرهنمودهای الزم درایناین مورد،  در

ها، تمرین استروپ، نوشتن برنامه روزانه تمرین شمارش اسکناس

 های پران و غلتانهای اجرایی، بازی توپمتناسب با محدودیت

 6و  5
دهی آموزش فرامؤلفه ارائه و سازمان

 اطالعات

دهی اطالعات، آموزش شرح موضوع سازمان

 ترسیم نمودار و نقشه ذهنی

، حرکت بر روی ایاشبندی افراد و ئل مربوط به رتبهحل مسا

 های کلمات و اعدادصفحه شطرنجی، جور کردن کارت

 8و  7
آموزش فرامؤلفه تنظیم استراتژی برای حل 

 مسئله

آموزش تعیین مراحل حل مسئله، آموزش 

بندی شیوه انتخاب راهبرد صحیح برای ترتیب

 حل مسئله

 بصری، انجام بازی تانگرامحل معماهای کالمی، حل معماهای 

 10و  9
آموزش فرامؤلفه نظارت بر استراتژی و 

 هاحلارزیابی راه

با شیوه های الزم در رابطه ارائه آموزش

 هاحلها و ارزیابی راهنظارت بر استراتژی

خواندن متن و نظارت بر سرعت و دقت در مطالعه، تشکیل 

و نظارت و ارزیابی های دونفره و ترسیم نقاشی مطابق طرح گروه

 از کار، نظارت بر حل معما، انجام بازی ماژیک پرنده

 آموزش نحوه رمزگردانی مسائل مختلف آموزش مؤلفه اجرایی رمزگردانی 11
تر و رمزگردانی آنها، تقسیم مسائل گسترده به مسائل کوچک

 تمرین

 آموزش مؤلفه اجرایی استنباط 12

، تضاد، آموزش استنباط روابط مختلف )تشابه

، کلمات و ایاش( بین ...ترکیب، ریز طبقه و 

 رویدادهای مختلف

 تکمیل جدول روابط دوگانه

 یابیآموزش مؤلفه اجرایی نقشه 13
آموزش استنباط روابط چندگانه بین 

 های دوبخشیرابطه
 تکمیل جدول روابط بین روابط دوگانه

 های اجراییتمرین مؤلفه 17 -14
مختلف در جهت تقویت های ارائه تمرین

 های اجراییمؤلفه

ها، حل مسائل حل مسائل قیاسی، حل مسائل تکمیل سری

 بندیماتریسی، حل مسائل طبقه

 های کسب دانش جدیدآموزش مؤلفه 18
آموزش نحوه رمزگردانی انتخابی، مقایسه 

 انتخابی و ترکیب انتخابی

کردن اطالعات سودمند از خواندن متون مختلف و مشخص

های شده از متن، مقایسه و ترکیب اطالعات ارائه رسودمندیغ

 مختلف

 20 و 19
های کسب کارگیری مؤلفهتمرین عملی به

 دانش جدید

گانه رمزگردانی های سهتمرین مهارت

 انتخابی، مقایسه انتخابی و ترکیب انتخابی

پیداکردن معنی کلمات جدید و ناآشنا از طریق متن، مقایسه 

شده، ترکیب اطالعات با کلمات قبالً آموختهکلمات جدید 

 دریافت شده از یک متن در قالب یک یا دو جمله واحد

 بخش دوم: خودکارسازی پردازش اطالعات

 آموزش خودکارسازی اطالعات 21
توضیح و تبیین نحوه خودکارسازی، توضیح 

 شرایط الزم برای خودکارسازی
 کاف گذاری برای کلمات انجام تمرین سر

 تمرین عملی خودکارسازی اطالعات 24- 22
های مختلف مربوط به ارائه تمرین

 خودکارسازی پردازش اطالعات

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

اند، نوشتن نماد زیر کلمات یک شدهصورت غیرمنظم پراکنده به

 متن

 ، خالق و عملی(گانه تفکر )تحلیلیهای سهبخش سوم: آموزش مهارت

 گانه تفکرهای سهتوضیح و تبیین مهارت 25
گانه تفکر، بیان کلمات های سهشرح مهارت

 گانههای سهکلیدی مرتبط با هریک از مهارت

منظور آموزان و درخواست از آنها بهارائه تکالیف مختلف به دانش

 کردن مهارت موردنیاز برای حل آنهامشخص
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 گانه تفکرهای سهمهارتتمرین  26-30
گانه در قالب تکالیف های سهتمرین مهارت

 گوناگون

های کتاب ها، نقد مدیریت مدرسه، تحلیل داستانمقایسه فصل

فارسی، نوشتن داستان خالقانه، ترکیب چندشی برای ایجاد 

، بازی پازل ایاشای جدید، کشف کاربرد غیرمعمول وسیله

بازی جدید، طراحی برنامه  خالقیت، بازی فرش دوالیه، خلق

 های داستانیسفر، نوشتن زندگینامه خود، ترسیم شخصیت

 

تدا مجوزهای الزم بهد( روش اجرا:  حاضیییر، اب منظور اجرای پژوهش 

وپرورش اسیییتان ایالم گرفته جهت اجرای پژوهش از اداره کل آموزش

د نمونه بر حسب شراید ورود شد و با مراجعه به مدارس معرفی شده افرا

نفر( و  15های آزمایش )صورت تصادفی در گروهو خروج، انتخاب و به

آزمون به عمل . ابتدا از هر دو گروه پیشی شیییدنددهیجانفر(  15گواه )

ماه( در معرض آموزش  2جلسییه ) 30آمد سییپس گروه آزمایش به مدت 

معمول خود را های بسیییته هوش موفق قرار گرفت و گروه گواه آموزش

کرد. تمامی جلسیییات آموزش در مدرسیییه شیییهید داوری در دریافت 

ساعته توسد پژوهشگر نخست این  1جلسه  30شهرستان هلیالن در طی 

مقاله اجرا شد. در هر جلسه ابتدا تکالیف جلسه قبل نظارت شدند و سپس 

سه به صورت عملی و در نهایت تکالیف مطالب نظری و تمرینات آن جل

ئه شییید.منزل ب مداخله، ارا به گروه  عد  هایت از همه  رای جلسیییه ب در ن

ندگان پسشیییرکت یت مالحظات کن عا مد. جهت ر به عمل آ آزمون 

یان  لدین ب عه برای وا تدای انجام پژوهش، اهداف این مطال اخالقی، در اب

شد و رضایت کامل آنها برای شرکت در پژوهش جلب شد. همچنین به 

شرکت صل از این پژوهش افراد  شد که اطالعات حا کننده اطمینان داده 

قرار گرفته و برای تولید مسییتندات علمی  صییورت گروهی مورد تحلیلبه

مانند. الزم به ذکر شیییوند و در نتیجه کامالً محرمانه باقی میاسیییتفاده می

قرار گرفت. است که گروه گواه در فهرست انتظار برای دریافت آموزش 

ها در سطح آمار توصیفی از فراوانی، میانگین و انحراف برای تحلیل داده

ر سیییطح آمار اسیییتنباطی از تحلیل کوواریانس چندمتغیره اسیییتاندارد و د

شد. تحلیل داده ستفاده  ستفاده از نرم افزار ا سخه  SPSSها با ا انجام  24ن

 شد.

 هایافته
آزمون متغیرهای پس - آزمونمیانگین و انحراف اسیییتاندارد نمرات پیش

فضییایی و سییرعت پردازش اطالعات( در دو  - پژوهش )توانایی بصییری

ست. به 3آزمایش و گواه در جدول گروه  شده ا عالوه نتایج آزمون ارائه 

لک برای بررسیییی نرمال بودن توزیع متغیرها در گروه - شیییاپیرو ها وی

ست. با توجه  شده ا شاپیروگزارش  ویلک  - به این جدول، نتایج آزمون 

نا مامی متغیرها مع نابراین میبرای ت که دار نیسیییت، ب جه گرفت  توان نتی

 .استین متغیرها نرمال توزیع ا

 

 (30در دو گروه آزمایش و گواه )تعداد:  آزمونپس -ن آزمویشپنمرات  یفیتوص یهاشاخص :3 جدول

 P شاپیرو ویلک انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر

 فضایی -توانایی بصری 

 آزمونپیش
 659/0 958/0 08/2 29/19 آزمایش

 334/0 936/0 35/2 4/17 گواه

 آزمونپس
 388/0 940/0 42/3 47/25 آزمایش

 243/0 927/0 14/3 87/18 گواه

 سرعت پردازش اطالعات

 آزمونپیش
 231/0 925/0 77/2 86/15 آزمایش

 659/0 958/0 08/2 93/14 گواه

 آزمونپس
 865/0 970/0 99/2 6/20 آزمایش

 091/0 899/0 77/1 87/15 گواه

 

فه تأثیر آموزش مؤل های هوش موفق بر افزایش نمره برای بررسیییی 

ضایی و سرعت پردازش اطالعات از روش آماری ف - ی بصریهاییتوانا

ستلزم  ستفاده از این روش م شد. ا ستفاده  تحلیل کوواریانس چندمتغیره ا

یی است که پیش از اجرای آزمون مورد بررسی قرار هافرضشیپرعایت 
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 -و از آزمون شییاپیر هادادهنرمال بودن  فرضشیپگرفت. جهت بررسییی 

 اسیییتتوزیع متغیرها نرمال ویلک اسیییتفاده شییید که نتایج آن نشیییان داد 

ی پژوهش هامؤلفهبررسیییی همگنی واریانس خطای  منظوربه(. 3)جدول 

شان در دو گروه )آزمایش و کنترل(،  شد. نتایج ن ستفاده  از آزمون لوین ا

دارد  05/0از عدم معناداری آزمون لوین برای همه سیییطوح در سیییطح 

(05/0 P>) ی رعایت شده گروهنیبی هاانسیواربنابراین شرط همگنی ؛

اسییت و تفاوتی بین آنها مشییاهده نشییده اسییت. نتایج آزمون ام باکس، 

وابسییته در تمام سییطوح متغیر همگن بودن ماتریس کوواریانس متغیرهای 

(. همچنین =81/3Box's M =  319/0 P( را تأیید کرد )هاگروهمسییتقل )

ی پرت چندمتغیری با اسیییتفاده از فاصیییله ماهاالنوبیس هادادهعدم وجود 

در  عالوهبهی پرت شییناسییایی نشیید. هادادهمورد بررسییی قرار گرفت که 

داد که تعامل  رگرسییییون، نتایج نشیییان خد بیشییی فرضشیپبررسیییی 

ی هییامؤلفییهدر  آزمونپسی در مراحییل بنییدگروهبییا متغیر  آزمونشیپ

ست که فرض همگنی  ست. این یافته بدین معنا ا  بیشپژوهش معنادار نی

فهرگرسییییون در این  خد نابراا برقرار اسییییتهمؤل با برقرار بودن  نی؛ ب

فاده از این هافرضشیپ آزمون ی آزمون کوواریانس چندمتغیری، اسیییت

 بالمانع است.

ی ریچندمتغنتایج آماره المبدای ویلکز در آزمون تحلیل کوواریانس 

صری هاییتوانابرای  شان داد  –ی ب سرعت پردازش اطالعات ن ضایی و  ف

  >ƞ2=  ،001/0 p 541/0معنادار است ) هامؤلفهکه اثر گروه بر ترکیب 

 ،31/24  =)1,28(F  نابراین مایش و  توانیم(. ب که بین گروه آز فت  گ

فضایی و سرعت پردازش اطالعات  –ی بصری هاییتواناکنترل از لحاظ 

عد از کنترل نمرات  آزمونپسدر  ناداری وجود  آزمونشیپب فاوت مع ت

. در اسیییت 541/0اندازه اثر  بر اسیییاسدارد و میزان این تفاوت در جامعه 

ضوع که در کدام یک از سی این مو سته بین  ادامه برای برر متغیرهای واب

نتییایج تحلیییل  4دو گروه تفییاوت معنییاداری وجود دارد، در جییدول 

برای  Fآماره  4کوواریانس چندمتغیری بیان شده است. باتوجه به جدول 

( و توانایی سییرعت پردازش اطالعات 54/31فضییایی ) –توانایی بصییری 

ن گروه دهد بی(. این یافته نشیییان می>p 001/0( معنادار اسیییت )98/27)

ناداری وجود  فاوت مع ته پژوهش ت آزمایش و گواه در متغیرهای وابسییی

( و سییرعت پردازش 548/0دارد. اندازه اثر برای توانایی بصییری فضییایی )

شان 518/0اطالعات ) ست که ن این تفاوت در جامعه بزرگ و  دهدیم( ا

 است. توجهقابل

 

 و سرعت پردازش اطالعات ییفضا - یبصرنمرات  یگروهنیبی هاتفاوت یانسل کوواریج تحلی: نتا4جدول 

 اندازه اثر )%( سطح معناداری Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیرها

 548/0 001/0 54/31 85/112 1 85/112 فضایی -توانایی بصری 

 518/0 001/0 98/27 91/82 1 91/82 توانایی سرعت پردازش اطالعات

 

 گیریبحث و نتیجه
های هوش موفق بر هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثربخشی آموزش مؤلفه

نایی فضیییایی و سیییرعت پردازش اطالعات  - های بصیییریافزایش توا

های پایه هفتم بود. نتایج پژوهش نشیییان داد که بین میانگین آموزاندانش

فضییایی و  - توانایی بصییری آزمون از نظرپسگروه آزمایش و گواه در 

سیییرعت پردازش اطالعات تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که 

فه نایی های هوش موفقآموزش مؤل  - های بصیییریبر افزایش نمره توا

آزمون تأثیر و سییرعت پردازش اطالعات گروه آزمایش در پس فضییایی

( و 18های آزید و مدعلی )مثبت داشییته اسییت. این یافته با نتایج پژوهش

وجهی ( در زمینه تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه سه19آقابابایی و همکاران )

های تحلیلی، خالق و عملی همسییو اسییت. اسییترنبرگ بر افزایش توانایی

با پژوهش خانی و همکاران )همچنین  تأثیر آموزش 21های  نه  ( در زمی

( در زمینه 26کاران )هوش موفق بر توانایی حل مسیی له؛ شییوشییتری و هم

بایی و  با عال؛ و پژوهش  ظه ف حاف تأثیر آموزش هوش موفق بر افزایش 

( در زمینییه تییأثیر آموزش هوش موفق بر افزایش تفکر 27همکییاران )

شترک همه پژوهش ست. وجه م سو ا های بیان انتقادی و تحمل ابهام، هم

 شیییده با نتایج پژوهش حاضیییر در این اسیییت که همگی تأکید دارند که

شی مبتنی بر نظریه  ستفاده از برنامه آموز سترنبرگ میوجهسها تواند ی ا

های پژوهش عملکرد شیییناختی مخاطبان را بهبود ببخشییید. در تبیین یافته

ضر می صری توان گفتحا ستدالل ادراکی نیز  - شاخ  ب ضایی که ا ف
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 شوندگانهای ادراکی آزموننسبتاً خالصی از توانایی شود اندازهنامیده می

ها در این مقیاس بازتاب میزان توانایی آنها دهد. نمره آزمودنیرا نشان می

در اسییتدالل غیرکالمی و سیییال، میزان و کیفیت تعامل غیرکالمی فرد با 

های حرکتی مناسییب، های ادراکی با پاسیی محید، توانایی ادغام محرک

صریهای یکنواخت و توانایی ارزیابی اطالعات قابلیت کار در موقعیت  ب

سیاری از این توانایی فضایی - ستفاده از نوعی مهارت است. ب ها مستلزم ا

حرکتی برای حل مسائلی است که در نظام  - فضایی و دیداری - بصری

فضایی  - های بصریآزمونشوند. خردهآموزش رسمی آموزش داده نمی

شینه تحصیلی آزمونعموماً کمتر از خرده های درک مطلب تحت تأثیر پی

 (.28گیرند )رد قرار میف

( چنین 28گذاری مقیاس وکسییلر )در راهنمای کاربردی اجرا و نمره

سائل خرده ست که برای حل م صریآمده ا ضایی، آزمودنی  - مقیاس ب ف

باید مسییی له را به اجزای سیییازنده آن تجزیه کرده و سیییپس آنها را برای 

از هم(.  سیییاختن یک کل یکپارچه ادغام کند )توانایی تمیز جز  و کل

ای به کار گیرد که بتواند مسائل آزمودنی باید منطق و استدالل را به شیوه

ضایی را حل کند و باید بتواند درجه ستقل از روابد ف ای از انتزاع را که م

در نهایت مانع بروز  و امور محسیییوس و عینی محس اسیییت نشیییان دهد

شییده،  های تکانشییگری خود شییود و در اقدام به تکلیف طراحیگرایش

( 30رابطه اسییترنبرگ کافمن و گریگورنکو )پشییتکار نشییان دهد. در این 

ند انواع اند که از طریق آنها افراد میهایی را معرفی کردهمکانیسیییم توان

ها فضییایی( را حل کنند. این مکانیسییم - مسییائل )ازجمله مسییائل بصییری

ه و اند از: تعریف و تشیییخی  دقیق مسییی له، تخصیییی  منابع، ارائعبارت

سیییازماندهی اطالعات، تنظیم اسیییتراتژی برای حل مسییی له، نظارت بر 

عالوه یابی. بهها، رمزگردانی، اسییتنباط، نقشییهحلاسییتراتژی و ارزیابی راه

های عملی با مهار تکانه و استقامت ورزیدن نیز در قسمت مهارت دررابطه

بهتمرین  ر طراحیکند. دها معرفی میمنظور تقویت این مهارتهایی را 

شده در این پژوهش، تقویت این مهارت شی تولید  سته آموز ها لحاظ و ب

ها طراحی شده است. با توجه های متعددی برای توسعه این مهارتتمرین

به تمرین این مهارت مدت آموزش  که گروه آزمایش در طول  ها به این

هتری را اند، در نتیجه گروه آزمایش از نظر این توانایی عملکرد بپرداخته

از سیییویی دیگر، شیییاخ  سیییرعت پردازش  .از خود نشیییان داده اسیییت

ئل  بازتاب سیییرعت حرکتی و ذهنی شیییخ  در حل مسیییا اطالعات 

غیرکالمی اسیییت. بعالوه این شیییاخ  نشیییان از توانایی شیییخ  برای 

(. این 29توسییعه راهبردهای مناسییب اسییت ) و ریزی، سییازماندهی،برنامه

استرنبرگ لحاظ شده است و تحت عنوان وجهی توانایی نیز در نظریه سه

سترنبرگ کافمن و  خودکارسازی پردازش اطالعات معرفی شده است. ا

های یادگیری، در اثر عدم اند که برخی ناتوانی( مدعی30گریگورنکو )

عالوه معتقدند برای آیند. بهخودکارسازی پردازش اطالعات به وجود می

ندازه ماهیت هوش و ا فهگیری صیییحیح آندرک  ها درک مؤل های ، تن

های کسیییب های اجرا، و مؤلفهها، مؤلفهدهنده هوش )فرامؤلفهتشیییکیل

گیرند، کافی دانش( و فرایندهای ذهنی که افراد در حل مسیی له به کار می

نیسییت و الزم اسییت موضییوع خودکارسییازی پردازش اطالعات نیز مورد 

ش اطالعات توجه قرار گیرد. در نهایت مدعی است خودکارسازی پرداز

شود و همین تر میهایی است که با تمرین بیشتر، پیشرفتهاز جمله مهارت

های متداول هوش موضوع باعث بهبود عملکرد فرد در حل مسائل آزمون

هارت شیییود. از این رو تمرینمی های مختلفی را در جهت بهبود این م

ع کنند. در طراحی بسییته آموزشییی هوش موفق نیز این موضییومعرفی می

های مختلف برای افزایش این جلسییه، تمرین 4لحاظ شییده اسییت و طی 

مقیاس نیز عملکرد مهارت اجرا شد. در نتیجه گروه آزمایش در این خرده

  اند.بهتری را از خود نشان داده

ضر و نیز پژوهش آنچه شده بر آن تأکید دارند پژوهش حا های ذکر 

های عطاف دارند و از راههای شییناختی، قابلیت اناین اسییت که توانمندی

سیییازی توان آن را افزایش داد. در پژوهش حاضیییر از مفهوممختلف می

( از سیییازه هوش برای آموزش اسیییتفاده شییید و مداخله 10اسیییترنبرگ )

سازی های مهم این مفهومآموزشی بر اساس آن انجام شد. یکی از ویژگی

تلف هوش جامعیتی اسییت که در این نظریه لحاظ شییده اسییت و ابعاد مخ

س ول برنامه شامل فرایندهای ذهنی که م ریزی، اجرا و ارزیابی رفتارهای )

هوشمندانه هستند، رابطه هوش و دنیای درونی و تجربیات فرد و نیز رابطه 

هوش با دنیای بیرون( در نظر گرفته شده است. بر همین مبنا و با الگو قرار 

ی یت نظر جامع یه، در این پژوهش نیز  ه حفظ شییید و برای دادن این نظر

های گوناگون در دوره آموزشیییی لحاظ های مختلف آن تمرینقسیییمت

ترین دلیل موفقیت این دوره آموزشیییی در رسییید عمدهشییید. به نظر می

فضییایی و سییرعت پردازش اطالعات نیز،  - افزایش نمره توانایی بصییری

که مفهوم باشیییید. زیرا  یت آن  جامع که سییییازی هوش آنهمین  نه  گو
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یان می اسیییترنبرگ و که در همکاران ب ند فراتر از آن چیزی اسیییت  کن

بنابراین اگر بتوانیم هوش را آن  شیییود؛گیری میهای هوش اندازهآزمون

سیییازی کرده اسیییت در عمل اجرا کرده و گونه که اسیییترنبرگ مفهوم

های شییناختی انتظار اسییت که بتوانیم توانمندی آموزش دهیم کامالً قابل

عه دهیم. یه را توسییی طه اسیییترنبرگ )در این  پا قد اسییییت 17راب ( معت

بهر گیری هوشهای اندازهسییازی سیینتی هوش که در قالب مقیاسمفهوم

ناییخود را نشییییان می حدودی از توا طه م ها حی هد تن که برای د هایی 

سازه هوش گیری میاند را اندازهموفقیت الزم شرح کامل  کنند و قابلیت 

های اش عالوه بر آنچه نظریهسیییت نظریهعالوه، او مدعی ارا ندارند. به

کنند ابعادی فراتر از آنها را نیز لحاظ کرده اسییت و سیینتی هوش بیان می

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

 داده است. 

های آن تفسییییر و های پژوهش حاضیییر باید در بافت محدودیتیافته

ست  شود. نخ سترس تعمیم داده  ضر از نوع در د آنکه، نمونه پژوهش حا

بوده اسیییت. محدودیت دوم این مطالعه، عدم امکان اجرای پژوهش در 

های دیگر بوده است. محدودیت سوم آموزان پایهبین دختران و نیز دانش

آمده در دستاین بود که به لحاظ شراید اجرایی، امکان پیگیری نتایج به

توان درباره پایدار بودن نتایج و نمیاین پژوهش وجود نداشیییته اسیییت 

آمده در این پژوهش در بلندمدت، اظهارنظر کرد. بر همین مبنا دسیییتبه

ها، مطالعه حاضییر با یافته منظور افزایش توانایی تعمیمشییود بهپیشیینهاد می

شده در گروهرفع محدودیت شود. در پایان های ذکر  های دیگر نیز اجرا 

شان داد آموزش مؤلفهبه اینکه پژوبا توجه  ضر ن های هوش موفق هش حا

فضایی و سرعت پردازش اطالعات مؤثر  - های بصریبر افزایش توانایی

صان و مربیانی که با گروه ص ست، بنابراین به متخ های خاص مانند بوده ا

شنهاد میهای یادگیری کار میتوانیکودکان با کم منظور شود بهکنند پی

فضییایی و سییرعت پردازش اطالعات، بسییته  - ریهای بصییبهبود توانایی

 کار گیرند.آموزشی مورد استفاده در این مطالعه را به

 مالحظات اخالقی
از دانشیییگاه  یپژوهش با اخذ مجوز علم نیا پیروی از اصووول اخالپ پژوهش:

از سییوی اداره کل  مجوز اجرایی و 17/10/1397 مورخ 514به شییماره  ییعالمه طباطبا

انجام شده است.  13/05/1398مورخ  36962استان ایالم با شماره نامه  وپرورشآموزش

ند رضیییایت کامل افراد نمونه و  مالحظاتهمچنین در این پژوهش دیگر  مان اخالقی 

 رعایت اصل رازداری و محرمانه ماندن اطالعات رعایت شده است.

 این مطالعه بدون حامی مالی انجام شده است. حامی مالی:

این پژوهش برگرفته از رسیییاله دکترای نوینسیییده  نویسووندگان: نقش هر یک از

سوم و چهارم در  سندگان  شاورت نوی سوم، و م سندگان دوم و  نخست، با راهنمایی نوی

 . استی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی شناسروانرشته 

ضاد منافع: سندگان  ت ست و یچهانجام این پژوهش برای نوی شته ا ضاد منافع ندا گونه ت

 کامالً شفاف و بدون سوگیری، گزارش شده است. صورتبهتایج آن ن

 خاطربهاسیییتان ایالم  وپرورشآموزشوسییییله از اداره کل ینبد تشووکر و قدردانی:

 وپرورشآموزشآوری نمونه و نیز از جناب آقای کرم باقری )ریاسیییت کمک در جمع

جهت اجرای پژوهش و مکان مناسییب  دادن قراردر اختیار  خاطربهشییهرسییتان هلیالن( 

ی قدردانآموزانی که در این پژوهش شیییرکت کردند تشیییکر و همچنین تمامی دانش

 کنیم.یم
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