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بررسي اثربخشي هوش شخصي و هوش موفق بر اعتماد به نفس 

  ان تيز هوشآموزدانش

  4و گودرز صادقي هشجين 3، ناصر صبحي قراملكي2، محمد نريماني1حسين دولتي

  
  

  چكيده

ن تيز اآموزدانشهدف اين مطالعه بررسي اثربخشي آموزش هوش شخصي و هوش موفق بر اعتماد به نفس 
هوش بود. اين پژوهش آزمايشي و از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعه آماري اين 

ان پايه نهم دبيرستان متوسطه دوره اول مدرسه استعدادهاي درخشان شهرستان اسفراين آموزدانشپژوهش را 
 نينفر از ا 48دادند كه  ليتشك نفر 48هاي پژوهش شامل تشكيل دادند. آزمودني 96-95در سال تحصيلي 

به دو گروه  يساده به عنوان گروه نمونه انتخاب و به طور تصادف يتصادف يريگنمونه وهيان با شآموزدانش
هاي هوش شخصي ماير، هوش موفق ها از پرسشنامهآوري داده. براي جمعو كنترل گمارده شدند شيآزما

استفاده شد. نتايج تحليل واريانس نشان داد كه برنامه آموزشي هوش استرنبرگ و اعتماد به نفس روزنبرگ 
دهد. اين نتايج تلويحات مهمي در زمينه شخصي و موفق بر اعتماد به نفس تأثير دارد و آن را افزايش مي

  .ش داردان تيزهوآموزدانشهاي اجتماعي، سالمت جسماني، رواني و پيشرفت تحصيلي جلوگيري از آسيب
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  مقدمه

صادي ها، نيازهاي اقتآوريكنند. جهاني كه فنامروزه افراد در جهاني به طور فزاينده پويا زندگي مي
ي، (شخصي، تحليل هاي هوشو شغلي در حال تحول است. چنانچه در اين موقعيت، اولويت توانايي

برونداد مهم  هاي فوق بايدبپذيريم، منطقي است كه نتيجه بگيريم تسلط بر مهارتخالق و عملي) را 
ي در ها و مسيرهاي زندگهايي كه براي موفقيت در دورهمهارت  نظام تعليم وتربيت ما باشد. معموالً

هايي كه براي موفقيت در مدارس الزمند، مشابه طور پيوسته با مهارتجهان واقعي الزم است به
ها د به آنتوانهاي مناسب قبلي ميشوند كه آموزشهايي مواجه ميند، در زندگي، افراد با چالشنيست

بيني شكست افراد، ). در پيش2010، 1استرنبرگكافمن و بر فائق آمدن بر اين مشكالت كمك كند(
شود. بنابراين، معلمان بايد ان دست كم گرفته ميآموزدانشهاي گاهي به طور مشخص، تفاوت

راي رسيدن ها بدر مدرسه به حداكثر برسانند و بهترين روش آن آموزدانشتالش كنند تا موفقيت هر 
ان امكان تالش كردن با آموزدانشاي كه گونهبه اين هدف، ايجاد دامنه وسيعي از مهارتهاست به

لط مهم و برجسته خود را كشف و بر آن تس الگوهاي متفاوتي از توانايي را داشته باشند و توانايي
ان آموزدانشدر  3و هوش موفق 2توان از طريق آموزش هوش شخصييابند. در واقع اين امكان را مي

هاي اساسي ). اعتماد به نفس، از جمله مهارت2009، 4ايجاد كرد (استرنبرگ، جاروين و گريگورنكو
ميزان تأييد، پذيرش و احساس ارزشمندي هر فرد  مورد نياز قرن بيست و يكم است. اعتماد به نفس

وردها، كه پيشينه اجتماعي، بازخطورينسبت به خود است، جزء پويا و ديناميك مفهوم خود بوده به
، 5اي در ميزان آن دارد (سيروستاوا و جوشيكنندهها، انتظارات جامعه و اطرافيان نقش تعيينارزيابي

راي ها، تغيير در هويت و سعي بها و مسئوليتبلوغ، تغيير در نقش). به دليل تغييرات دوران 2014
پيدا كردن هويت جديد و نيز تغيير در حمايت از سوي خانواده و دوستان، اعتماد به نفس در طول 
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). اعتماد به نفس پايين در دوره 1،2011و هاگون بوتلر -يابد (كرتاين دوره اغلب كاهش مي
واني و جسماني، مشكالت اقتصادي بيشتر و سطوح باالتري از نوجواني موجب كاهش سالمت ر

د كه دهنهاي ديگر نشان ميشود. ضمن اينكه يافتهآميز در دوره نوجواني  ميهاي جنايتفعاليت
اعتماد به نفس پايين احتمال بروز رفتار ضد اجتماعي، افسردگي و افكار خودكشي در آينده را 

درصد از نوجوانان  50-30ها حاكي از اين است كه ). پژوهش2011، 2دهد (ارول و ارثافزايش مي
ن و ابا مشكل اعتماد به نفس پايين به ويژه در اوايل نوجواني درگير هستند (بادله، فتحي و آقامحمدي

). در اين دوره، درك  نوجوان از جسم خود، زمينه استفاده وي از استعدادهاي خويش 1392، بادله
ناسب با ديگران است و عدم آموزش مناسب منجر به بروز افسردگي و گاه و برقراري ارتباط م

ند كشود كه ضربه سنگين به اقتصاد، خانواده، اجتماع و فرهنگ جامعه وارد ميخودكشي مي
  ).                2005، و همكاران 3، كوپز، بيفورد، بلنكس، سلنبرگر، نيكپن(الوري

ان تيز هوش نقش دارند كه از جمله اين آموزدانشنفس  عوامل مختلفي در افزايش اعتماد به
توان به هوش شخصي اشاره كرد. گاردنر معتقد است هوش شخصي دو نوع است كه عوامل مي

ب) هوش بين شخصي. هوش شخصي به عنوان توانايي ، عبارتند از: الف) هوش درون شخصي
 ده از اين اطالعات براي هدايتاستدالل در مورد شخصيت و اطالعات مرتبط با شخصيت و استفا

، 4وي، كروس، كروس، پنتر و سالو(ماير طوركلي هدايت زندگي تعريف شده استرفتارهاي فرد، به
). هوش شخصي عبارت است از توانايي تفكر در مورد شخصيت و موضوعات مربوط به 2012

). هوش شخصي 2008شود (ماير، هاي زندگي ميشخصيت،كه باعث تقويت تفكر، طرح و تجربه
با  و ريزي در زندگي فرد استاي از منطق و استدالل، جهت درك و برنامهشامل طيف گسترده

). هوش چندگانه از جمله هوش 3201، 5هازلوردو  ويلسونهاي زندگي رابطه دارد (ماير، مهارت
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-مي دگياي كه در آن زنتواند انگيزه كار، خالقيت و حل مشكالت مربوط به جامعهشخصي مي

  ).2014، 1پي و كديرسعيد، بيني كند (پياو، ايشاك، ياكوب، كنيد، پيش
ان تيز هوش مؤثر باشد، هوش آموزدانشتواند در افزايش اعتماد به نفس عامل بعدي كه مي

هاي تحليلي، خالق و عملي است كه به افراد براي موفق است. هوش موفق تركيبي از توانايي
تماعي كمك اج -تغيير محيط براي رسيدن به اهداف با توجه به بافت فرهنگيسازگاري، انتخاب و 

كند. مفهوم زير بنايي هوش موفق اين است كه افراد با هوش، كساني هستند كه نقاط قوت و مي
ين دهند و در عها را افزايش ميضعف خود را بهتر بشناسند، بر نقاط قوت خود تأكيد كرده و آن

ي ايا تصحيح نقاط ضعف خود نيز هستند. اين نقاط قوت و ضعف به طور گسترده حال به دنبال رفع و
). 2009با سه نوع توانايي تحليلي، خالق و عملي در هوش موفق مرتبط است (استرنبرگ و همكاران، 

وانايي خالق، كند. تشود كه فرد تحليل، ارزشيابي و مقايسه ميتوانايي تحليلي زماني استفاده مي
امي كند. توانايي عملي، هنگگيرد كه فرد، خلق، اختراع و اكتشاف ميرد استفاده قرار ميزماني مو

برد ويا آنچه را كه ياد گرفته است، استفاده را به كار ميكند، يا آناست كه فرد به عمل اقدام مي
دهند. در يكند. افرادي به طور موفق باهوشند كه تعادلي از اين سه نوع توانايي تفكر را نشان ممي

رود، تفكر تحليلي است، اما در خارج از ان انتظار ميآموزدانشمدارس، بيشترين تفكري كه از 
مدرسه و در دنياي واقعي، اهميت تفكر خالق و تفكر عملي، خيلي بيشتر است (استرنبرگ و 

ش دهند آموزش هوها نشان مي). پژوهش1385ي حجازي و عابديني، ؛ ترجمه2000گريگورنكو، 
ت بخش بوده اسموفق در تقويت اعتماد به نفس، سازگاري و تعامل با دنياي پيرامون نتيجه

هاي خالقانه و عملي رسد فرآيندهاي آموزشي در مدارس، توانايي). به نظر مي2002(استرنبرگ، 
هاي خالق ). هوش موفق مهارت2015، 2009، 2007دهند (استرنبرگ، ان را پرورش نميآموزدانش

ها و مهارت عملي در به عمل در آوردن هاي تحليلي در ارزيابي ايدههاي جديد، مهارتتوليد ايدهدر 
). 2015گردد (استرنبرگ، ها ميسزايي دارد و منجر به موفقيت آنان نقش بهآموزدانشهاي ايده
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) نشان داد آموزش هوش موفق در باالرفتن اعتماد 2015( گريگورنكو 1، باربوت ومندلمن پژوهش 
ان مؤثر است. اعتماد به نفس پايين در دوره نوجواني، منجر آموزدانشبه نفس و كارآيي تحصيلي 

) در 2012ماير و همكاران (شود. به ايجاد مشكالت رواني و جسماني و رفتار ضد اجتماعي مي
مؤثر است  انآموزدانششخصيتي و اعتماد به نفس  هايپژوهشي دريافتند هوش شخصي بر ويژگي

) نشان دادند 2016( 2عالوه بر اين فارنهام و چنگ شود.ريزي مناسب در زندگي ميو منجر به برنامه
ند. بيني كها را پيشتواند اعتماد به نفس و مشكالت رفتاري آنهوش شخصي در نوجوانان مي

اعتماد به نفس و باز بودن به تجربه رابطه دارد و منجر  ) معتقد است هوش موفق با2013( 3استانكو
دهد اعتماد به نفس پايين احتمال بروز افسردگي، اختالالت ها نشان ميشود. يافتهخودباوري مي

) در 1392). خير خواه (2011 دهد (ارول و ارث،خوردن و افكار خودكشي را در آينده افزايش مي
و  درصد دختران ايراني اعتماد به نفس پايين دارند.  البرز 1/10در ايران دريافت كه  ايمطالعه

) در پژوهشي ارتباط اعتماد به نفس باال با كيفيت باال در پرستاري از بيماران در 2016(4راسمن
) دريافتند در 2016( عيسيو  ، جعفر، كاظمپرستاران گزارش نمودند و همسو با اين پژوهش ابراهيم

اي هاي است بين انگيزه و موفقيت. هوش شخصي با مهارتبه نفس عامل واسطهان اعتماد آموزدانش
تواند انگيزه ). هوش چندگانه از جمله هوش شخصي مي2012زندگي رابطه دارد(ماير و همكاران، 

كاران، بيني كند (پياو و همكنيد را پيشاي كه در آن زندگي ميكار، حل مشكالت مربوط به جامعه
2014.(  

ين پژوهش براي اولين بار به ويژه در ايران، از ضرورت و اهميت زيادي برخوردار است انجام ا
حسن  .ان تيز هوش استآموزدانشهاي هوش موفق و هوش شخصي در و همچنين  اعمال آموزش

 ختي و افزايششنارواندرماني است كه كاهش مشكالت  -هاي آموزشيديگر اين پژوهش جنبه
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-كند. همچنين به دليل اينكه در پژوهشان تيز هوش را بررسي ميآموزدانشختي شناروانبهزيستي 

هاي قبلي به تفاوت اثربخشي اين دو روش آموزشي بر مسائل رواني توجه نشده است، تعيين 
 ها بر متغيرهاي مرتبط با سالمت و تربيت، از بعد افزايشياثربخشي و تفاوت اثربخشي اين روش

رسد آموزش هوش موفق و هوش شود. به نظر ميمت و تربيتي ميباعث تقويت پژوهش هاي سال
وش موفق ي ههامؤلفهان باشد، چون زير آموزدانششخصي روشي مفيد براي تقويت اعتماد به نفس 

ساز اعتماد به نفس است كه بايد در طول دوران و همچنين هوش شخصي از جمله عوامل زمينه
 اصلي كه در اين پژوهش مطرح است عبارت است از ؤالستحصيل در نظر گرفته شود. بنابراين 

آيا آموزش هوش موفق و هوش شخصي در مقايسه با گروه كنترل بر ميزان اعتماد به نفس  اينكه
   ان تيز هوش مؤثر است؟ آموزدانش

  روش

پژوهش  نيا در. بود چندگروهي آزمونو پس آزمونشيو از نوع پ يشيپژوهش آزما نيروش ا
و عدم آموزش (گروه كنترل)  موفقو هوش  يدر دو سطح آموزش هوش شخص آموزشيهاي روش

  . ندته شدوابسته در نظر گرف ريبه عنوان متغ اعتماد به نفس ريمستقلِ فعال و متغ ريبه عنوان متغ
ه ان پسر پايآموزدانش را حاضر پژوهش آماري : جامعهجامعه، نمونه و روش نمونه گيري

 ه، كندداد ليتشك  96-95نهم دبيرستان استعدادهاي درخشان شهرستان اسفراين در سال تحصيلي 
(گروه آموزش هوش  ينفر 16انتخاب و سپس در سه گروه  ينفر به صورت تصادف 48افراد  نياز ا

روش در  . با توجه به آنكهندشد نيگزيجابه صورت تصادفي روه كنترل) گ و موفق هوش ،يشخص
پژوهش  ني)، در ا1393شده است (دالور،  هينفر توص 15قل اهر گروه حد يبرا يشيپژوهش آزما

 ).n=48نفر در نظر گرفته شد ( 16هر گروه  يمختلف) برا لي(به دال هايآزمودن فتاحتمال ا ليبه دل
  براي گردآوري اطالعات از ابزار زير استفاده شد:
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اين مقياس، اعتماد به نفس كلي و و احساس ارزشمندي  پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ:
ماده است كه ميزان رضايت از زندگي و داشتن  10گيرد. اين پرسشنامه داراي شخصي را انداره مي

و پايايي  9/0كند. روزنبرگ روايي اين مقياس را گيري مياحساس خوب نسبت به خود را اندازه
) همبستگي آزمون 1384؛ نقل از گنجي، 2003لورسيون (اعالم نموده است. همچنين سي 7/0آن را 

گزارش كرده  88/0تا  82/0و ضريب همساني دروني با آلفاي كرونباخ بين  88/0تا  82/0مجدد بين 
  برآورد كرده است.     73/0) پايايي به روش تنصيف 1382است. عليزاده (

 يهاگروه يبرا قموفو هوش  يهوش شخص يآموزش پژوهش دو روش نيدر ا اجرا: روش
 يبرا :بدين ترتيب است ها روش نياعمال شد كه شرح ا اسفرايندر شهرستان  Bو  A شيآزما

جلسه و هر جلسه به مدت يك الي يك ساعت و نيم آموزش  12در  يآموزش هوش شخص Aگروه 
طراحي شده  (توسط آموزش  شخصي هوش راهبردهايشد. آموزش اين روش با استفاده از  هداد

  دهنده) كه جلسات آن به صورت زير بوده است: 
 يازس ارتباط و مفهوم يبرقرار آزمون، شيپ يجلسه اول: اجرا-1 آموزش هوش شخصي:

 ياهبراساس نشانه يتيشخص يهايژگيو و اتياز خصوص يجلسه دوم: آموزش و آگاه-2 مشكل.
 يجلسه چهارم: آموزش و آگاه-4 .يياستفاده از درونگرا يجلسه سوم: آموزش چگونگ-3صورت.

جلسه پنجم: آموزش نحوه شناخت -5 .گرانينسبت خود و د تياز نحوه برچسب زدن صفات شخص
 يجلسه هفتم: آموزش آگاه-7 .ياز افكار دفاع يجلسه ششم: آموزش آگاه-6 ها و اهداف.زهيانگ

 اتيدر مورد خصوص يريگ ميموزش نحوه تصمجلسه هشتم: آ-8 خود. يشخص التياز عالقه و تما
 -10 بخش. تيرضا يزندگ گيريجهتكردن  دايجلسه نهم: آموزش نحوه پ-9 خود. يتيشخص

جلسه -11 خود براساس انتظارات جامعه. ياهداف زندگ يبندجلسه دهم: آموزش نحوه زمان
جلسه دوازدهم: انجام پس آزمون -12 خود. يدر زندگ يكردن معنادار داي: آموزش نحوه پازدهمي

جلسه و  12در  موفقآموزش هوش  Bگروه  يبراو تشكر و قدرداني از شركت كنندگان. همچنين 
شد. آموزش اين روش با استفاده از  هر جلسه به مدت يك الي يك ساعت و نيم آموزش داده
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صورت زير بوده  طراحي شده  (توسط آموزش دهنده) كه جلسات آن به موفقراهبردهاي هوش 
  :است

 يازس ارتباط و مفهوم يبرقرار آزمون، شيپ يجلسه اول: اجرا-1 آموزش هوش موفق:
جلسه سوم: آموزش و آشنايي بيشتر  -3هاي آن. جلسه دوم: معرفي هوش موفق و توانايي -2 مشكل.

هاي حل جلسه چهارم: آموزش و آشنايي با مهارت -4هاي هوش موفق. ان با تواناييآموزدانش
هاي حل مسأله جلسه پنجم: آموزش و آشنايي با مهارت -5مسأله(سه مهارت نخست تفكر تحليلي). 

هاي تفكر خالق(چهار جلسه ششم: آموزش و آشنايي با مهارت -6(سه مهارت ديگر تفكر تحليلي). 
 هاي تفكر خالق(چهارجلسه هفتم: آموزش و آشنايي با مهارت -7مهارت نخست تفكر خالق). 

هاي تفكر خالق(چهار جلسه هشتم: آموزش و آشنايي با مهارت -8مهارت بعدي تفكر خالق). 
هاي تفكر عملي(چهار مهارت جلسه نهم: آموزش و آشنايي با مهارت -9مهارت نهايي تفكر خالق). 

هاي تفكر عملي(چهار مهارت جلسه دهم: آموزش و آشنايي با مهارت -10نخست تفكر عملي). 
هاي تفكر عملي(چهار مهارت جلسه يازدهم: آموزش و آشنايي با مهارت -11عملي).  بعدي تفكر

  كنندگان.جلسه دوازدهم: انجام پس آزمون و تشكر و قدرداني از شركت -12نهايي تفكر عملي). 
هاي آمار توصيفي نظير درصد و فراواني و ميانگين در پژوهش حاضر عالوه بر استفاده از آزمون

  عيار، از آزمون آماري تحليل واريانس آميخته استفاده شد.م و انحراف

  نتايج

ان پايه نهم استعدادهاي درخشان بودند. آموزدانشنفر از  48نمونه آماري مطالعه حاضر شامل 
ميانگين و انحراف معيار متغير اعتماد به نفس سه گروه(هوش شخصي، هوش موفق و كنترل) در 

  آمده است. 1جدول 
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  معيار  اعتماد به نفس در سه گروه آموزش هوش شخصي،  موفق  و كنترل ميانگين و انحراف. 1جدول 

  پيگيري  پس آزمون  پيش آزمون  گروه  متغيرها

SD M SD M SD M 

  

اعتماد به 

  نفس

  25/23  17/2  12/24  9/1  25/18  05/4  هوش شخصي

  37/24  42/8  06/23  9/1  5/17  14/3  هوش موفق

  43/19  58/2  87/19  36/2  26/19  12/2  كنترل 

نس آميخته اهاي مرتبط با تحليل واريفرضبا هدف تحليل استنباطي داده هاي پژوهش، ابتدا پيش
دهنده نرمال بودن توزيع نشاناسميرنف، -كولموگروفمورد آزمون قرار گرفت؛ نتايج آزمون 

نيز نشان از همساني  ،نمرات در متغير اعتماد به نفس است. سطوح عدم معناداري آزمون لوين
واريانس در متغيرهاي وابسته دارد. به منظور آزمودن مفروضه كرويت از آزمون موچلي استفاده شد 

كواريانس در متغيرهاي پژوهش است، بنابراين –كه نتايج نشان دهنده ناهمگوني ماتريس واريانس 
تعديل درجه آزادي براي  استفاده شد كه با هدف 1گيزر-تر گرين هاوسكارانهاز آزمون محافظه

  شود.انجام مي Fتفسير 

   گيرز-به روش گرين هاوس آميخته  انسيوار. نتايج تحليل 2جدول 

توان گفت كه اثر عامل زمان بر ميزان اعتماد به نفس معنادار بوده آمده، ميدستهاي بهبراساس يافته
است، به عبارت ديگر ميزان اعتماد به نفس از پيش آزمون تا پيگيري افزايش يافته است. همچنين 

اعتماد به اثر تعامل زمان و گروه نيز بيانگر اين است كه بين سه گروه ازلحاظ نمرات 
هاي موجود بين ) تفاوت معنادار وجود دارد. با هدف روشن كردن ماهيت تفاوتP>001/0نفس(

                                                                                                                                                    

1. Greenhouse Geisser  

 SS Df MS F P Eta  منبع  متغير

اعتماد 
  به 

  نفس

  262/0  001/0  6/15  7/332  4/1  23/479  دوره
  142/0  001/0  6/3  6/77  9/2  43/223  گروه*دوره

        31/21  37/63  69/1350  خطا
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  آمده است. 3ها، از آزمون مقايسه چندگانه توكي استفاده شد كه نتايج در جدول گروه

هاي آموزش هوش شخصي، آموزش هوش ي گروه.  نتايج آزمون تعقيبي توكي براي مقايسه3جدول 

  موفق و كنترل 

آزمون اعتماد به نفس در سه گروه شود بين ميانگين پيشمشاهده مي 3طور كه در جدول همان
آزمون و دار وجود ندارد. اما در پسآموزش هوش شخصي، هوش موفق و كنترل تفاوت معنا

فزايش نسبت به گروه كنترل به طور معنادار اهاي آزمايش پيگيري، ميانگين اعتماد به نفس در گروه
هاي هوش شخصي و هوش موفق، در افزايش اعتماد به پيدا كرده است. به عبارت ديگر آموزش

تفاوت  ،دو روش در افزايش اعتماد به نفس اند. اما بين اثربخشي اينان اثربخش بودهآموزدانشنفس 
هاي مختلف، از هاي موجود در دورهتفاوت معنادار مشاهده نشد. به منظور روشن كردن ماهيت

 آمده است. 4آزمون تعقيبي بنفروني استفاده شد كه نتايج در جدول 

   

  هااختالف ميانگين گروه  گروه  دوره  متغير
  گروه كنترل  هوش شخصي  

اعتماد به 
  نفس

  آزمونپيش
  -76/1  -75/0  هوش موفق

  -01/1  -  هوش شخصي

  آزمونپس
  18/3**  -06/1  هوش موفق

  25/4**  -  هوش شخصي

  پيگيري
  93/4*  12/2  هوش موفق

  8/3*  -  هوش شخصي

01/0<p  **    05/0و<p  *  
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ه نفس  به آزمون و پيگيري اعتماد بآزمون، پسي پيش. نتايج آزمون تعقيبي بنفروني براي مقايسه4جدول 

  شخصي، هوش موفق و كنترلهاي آموزش هوشتفكيك گروه

آزمون و پيگيري اعتماد به نفس در شود، ميانگين پسمشاهده مي 4طور كه در جدول همان
آزمون افزايش يافته است. اما در گروه گروه آموزش هوش شخصي و هوش موفق نسبت به پيش

 .دار مشاهده نشدآزمون و پيگيري تفاوت معناآزمون، پسكنترل بين ميانگين نمرات پيش

  گيرينتيجهبحث و 

هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش هوش شخصي و هوش موفق بر اعتماد به نفس 
جه گرفت توان نتيهاي به دست آمده از تحقيق حاضر ميان تيزهوش بود. با توجه به يافتهآموزدانش

ان تيز هوش را ارتقا آموزدانشآموزش هوش شخصي و هوش موفق توانسته است اعتماد به نفس 
اي كه به طور مشهود بر ارتباطات و سازگاري اثر مثبت داشت. از آنجا كه تحقيقي در گونهدهد، به

 هايتواند با نتايج پژوهشهاي اين پژوهش مياين زمينه (داخل و خارج) انجام نشده است، يافته
 ،2007، 2002( استرنبرگ )،1397( كامكاري ودرآمدي  شريفي كيومرثي، )،1395جناآبادي (

) 2016(چنگ ) و فارنهام و 2013)، ماير و همكاران (2015(و همكاران  )، مندلمن2015، 2009
توان گفت هوش شخصي و هوش موفق درك نوجوان از خود ها ميهمسو باشد. در تبيين اين يافته

  دوره  گروه  متغير
  هاي هر دورهاختالف ميانگين

  پيگيري  آزمونپس

  اعتماد به
  نفس

  هوش شخصي
  -4**  -87/5  **  آزمونپيش
  87/1  -  آزمونپس

  هوش موفق
  -87/6  **  -56/5  **  آزمونپيش
  -3/1  -  آزمونپس

  گروه كنترل
  -2/0  -867/0  آزمونپيش
  667/0  -  آزمونپس

01/0<p  **    05/0و<p  *  
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دهد و زمينه استفاده وي از استعدادهاي خويش و برقراري ارتباط مناسب با را تحت تأثير قرار مي
اي از هوش شخصي شامل طيف گسترده ).2005، و همكاران آورد (الوريديگران را به وجود مي

هاي زندگي دارد ريزي در زندگي فرد است و نقش مؤثري در مهارتاستدالل و منطق جهت برنامه
تواند در حل مشكالت جامعه و نوجوانان تيز هوش نقش مؤثري و با توجه به آن اعتماد به نفس مي

تواند ). هوش شخصي و هوش موفق مي2013؛ ماير و همكاران، 2014(پياو و همكاران،  ته باشدداش
ها و تها ، مسئوليدر تغييرات بلوغ دوره نوجواني مؤثر باشد به طوري كه در اين فرآيند در نقش

 شود و براي پيدا كردن هويت جديد و دريافت حمايت اجتماعي، اعتماد بههويت تغيير ايجاد مي
كه اعتماد به نفس پايين در اين دوره موجب كاهش سالمتي جسماني و طلبد، درحالينفس باال مي

گردد و با رفتارهاي ضد اجتماعي، افسردگي و افكار خودكشي در آينده رابطه رواني نوجوان مي
 رود تفكران انتظار ميآموزدانش). در مدارس بيشترين تفكري كه از 2011دارد (ارول و ارث، 

تحليلي است اما آنچه در زندگي واقعي اهميت دارد كارآيي در برخورد با مسائل عملي زندگي 
است، هوش موفق با تقويت اعتماد به نفس باعث سازگاري و تعامل مناسب نوجوان با دنياي اطراف 

 مندلمن( شودان ميآموزدانش) و همچنين تقويت انگيزه تحصيلي 2007شود (استرنبرگ، خود مي
اط هاي شخصيتي افراد را در ارتبهوش شخصي با ارتقاي اعتماد به نفس، ويژگي ).2015و همكاران، 

وفق ريزي براي زندگي واقعي مدهد و در نتيجه فرد در برنامهبا خود و ديگران را تحت تأثير قرار مي
با اعتماد به  ) در پژوهشي دريافت هوش موفق2013). استانكو(2012كند (ماير و همكاران، عمل مي

نفس و باز بودن به تجربه رابطه دارد و به تبع آن خودباوري افراد ، سالمت جسماني و رواني افراد 
  شود.   تقويت مي

عدم توجه به جايگاه اعتماد به نفس در نظام آموزشي و تأكيد زياد بر حافظه و به طور كلي 
موزش هوش موفق و هوش شخصي به اي غيرمرتبط با مسائل زندگي روزمره، آيادگيري حافظه

اي ها بران، مديران و جامعه نتايج مهمي به دنبال دارد؛ از جمله نتايج اين آموزشآموزدانشمعلمان ، 
ا و هكند به سطحي از پيشرفت برسند كه با تواناييها كمك ميان اين است كه به آنآموزدانش
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موفق در قالب ارائه محتواي آموزشي هايشان متناسب است. آموزش هوش شخصي و هوش مهارت
به پرورش اعتماد به نفس آنان از طريق فراهم كردن درك عميق تر موضوعات، ايجاد انگيزه بيشتر 

ها، ارتقائ سالمت رواني و جسماني، كاهش رفتارهاي ضد اجتماعي و در نهايت موجب در آن
ر توانايي هايشان دا تقويت توانمنديگردد، عالوه بر اين بان ميآموزدانشعملكرد تحصيلي باالتر 

اي و زندگي روزمره نيز  موفقيت كسب نمايند. آموزش بر هاي اجتماعي، حرفهعملي، در موقعيت
نتخاب دهي و اتواند از طريق ايجاد تعادل بين سازگاري، شكلمبناي هوش شخصي و هوش موفق مي

تغيير  هاي نوين يادگيري،ت محيط، روشكند تا با توجه به سرعت تغييراان كمك ميآموزدانشبه 
پذيري را در خود توسعه دهد. از اين رو، ماهيت شغلي و تغييرات سريع ساختار اجتماعي، انعطاف

هت هاي الزم جها و آموزشتوانند با استفاده از نتايج اين پژوهش، برنامهپژوهشگران و مشاوران مي
ان در مواجهه با مشكالت و مسائل آموزدانشيند تا ان فراهم نماآموزدانشارتقا اعتماد به نفس 

شود پژوهشگران اثر بخشي هوش موفق و هوش همچنين پيشنهاد مي زندگي خود كارآمد گردند.
هاي مختلف سني، افراد افسرده و داراي اضطراب بررسي نمايند. شخصي بر روي دو جنس، گروه

ر گروه كنترل و آزمايش در يك هايي كه در پژوهش وجود داشت، حضواز جمله محدوديت
دبيرستان بود، عدم وجود پيشينه داخلي و خارجي در زمينه اثربخشي آموزش هوش شخصي و هوش 

  هاي اين مطالعه بود.موفق بر اعتماد به نفس، از ديگر محدوديت

  منابع

 و ياسمين ). هوش عملي در زندگي روزمره. الهه حجازي2000(.گريگورنكو، النا. ال و استرنبرگ،آر.جي
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Abstract 

The purpose this study was to investigate the effectiveness of personal 
intelligence and success intelligence on the confidence of gifted students. 
This research was experimental with pretest and posttest and a control group. 
The population included ninth grade students of high school to secondary 
early school gifted students in the academic year 95-96 in Esfarāyen city.  The 
sample included 48 high school students in grade nine randomly selected and 
assigned into two experimental groups and one control group. The collect the 
data, Meir’s personal intelligence, Sternberg’s success intelligence and 
Rosenberg’s confidence scales were used. Mixed analysis of variance showed 
that personal intelligence training program leads to success and impacts 
confidence and it increase. These results have important implications 
regarding the prevention of social issues, physical and mental health and 
academic achievement.  So we can conclude that with training personal 
intelligence and success intelligence students have a great help to experience 
community health.   

Keywords: Personal intelligence, Success intelligence, Confidence, Gifted 
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