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 خالصه 

 مقدمه

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر است. « هوش موفق»یكي از این مفاهیم مهم در روانشناسي امروزه 

آموزش هوش موفق بر تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمي و سازگاری اجتماعي دانشجویان 

 انجام گرفت. کنترل گروه با آزمون پس –روش نیمه آزمایشي از نوع پیش آزمون دختر با 

 روش کار

دانشگاه آزاد واحد یادگار  و مجرد سال 30تا  18دامنه سني با  جامعه پژوهش، دانشجویان دختر

نفر دوره  21نفر آزمایشي) 24نفر گروه گواه و  24بودکه شامل 1400- 1399امام)ره(در سال تحصیلي 

پیگیری( به صورت در دسترس انتخاب و سپس بصورت تصادفي در دوگروه قرار گرفتند. جمع آوری 

بار قبل از شروع دوره و یک بار پس از انجام  و یکبوده داده ها به دلیل بیماری کرونا از طریق لینک 

تحمل ابهام مک  هایدوره و یكبار نیز برای پیگیری دو ماه بعد از انجام دوره اجرا گردید. از پرسشنامه

بل، به عنوان ابزار پژوهش استفاده  سازگاری اجتماعي پنتریچ و یادگیری خودتنظیميراهبردهای  ،لین

 شد. 

 نتایج

همبسته برای دوره   Tبرای روش آماری از روش کوواریانس برای پیش آزمون و پس آزمون  و از 

های آزمایش و کنترل پیگیری استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری)مانكوا( در گروه

آموزش هوش موفق بر تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمي و سازگاری نشان داد که 

 ، به طور معنا داری اثر دارد. همچنین این اثر در پیگیری دو ماهه نیز تداوم داشته است. اجتماعي

 نتیجه گیری

آموزش هوش موفق بر تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمي و سازگاری اجتماعي اثرگذار 

در کنار دوره های  لذا پیشنهاد مي شود تا دوره های هوش موفق را به عنوان یک مدل تكمیلي. است

 آموزشي از دوره نوجواني شروع کرده و در بستر دانشگاه ها توسعه دهند.

 کلمات کلیدی

 هوش موفق، تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمي، سازگاری اجتماعي 

 

 .باشداین مطالعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:
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 مقدمه

؛ کنندمروزه مردم در جهاني بسیار پیچیده و پویا زندگي ميا

به طور  ی و اجتماعياقتصادهای جهاني که در آن فناوری 

. یكي از این مفاهیم و مستمر در حال دگرگوني و تغییر است

برانگیز در روانشناسي و تعلیم و های بسیار چالشپدیده

است. با توجه به سرعت تغییرات و رشد « هوش»تربیت، سازه 

سریع در جهان، تغییراتي هم در تعریف هوش ایجاد شده 

هوش، نظریه هوش سه بخشي جدید های از نظریهاست. یكي 

(. استرنبرگ معنقد است که 1است) 2استرنبرگ 1هوش موفق

مفهوم هوش در حال حاضر بسیار برداشت های موجود از 

محدودند و فقط بخش کوچكي از هوش را شامل مي 

این تعاریف از هوش نمي  که شوند.همچنین او معتقد است

های دیگر رفتارهای هوشمندانه انسان توانند در مورد جنبه

مثل تغییر محیط و انتخاب محیط حرفي برای گفتن داشته 

های جامع و کارآمد ریهباشند. نظریه هوش موفق، یكي از نظ

های سنتي، در حوزه هوش انسان است که در مقایسه با نظریه

نهایت ما بین  طبق نظر استرنبرگ در. شماری داردمزایای بي

کنیم. تعادل برقرار مي ،سه نوع توانایي برای رسیدن به اهداف

ها، به توانایي تحلیلي های خالق برای تولید ایدهما به توانایي

و به توانایي  یا نه ها خوب هستندعیین اینكه آیا این ایدهبرای ت

ها و متقاعد کردن دیگران از عملي برای پیاده سازی ایده

تاکید دارد  نظریه هوش موفق. (2ها، نیاز داریم)ارزش ایده

که این هوش در برگیرنده  مهارت های خالقانه در ایجاد و 

بین  درارزیابي  وتولید ایده های جدید، مهارت های تحلیلي 

ایده های مناسب و نامناسب، مهارت های عملي در 

ها در عمل و متقاعد کردن دیگران در بكارگیری این ایده

 مورد ارزش این ایده ها و استفاده از مهارت های خردمندانه

هوش موفق توانایي موفقیت در زندگي با استفاده (. 3است)

 در کالس 5مليو هوش ع 4، خالق3تحلیلي هوشیكپارچه از 

خود بهره هوشي کمک مي کند تا از قدرت  افرادبه  است و

را جبران کرده و خود در سایر هوش ها ضعف های و ببرند 

                                                           
1 successful intelligence 
2 Sternberg 
3 Analytical intelligence 

ترغیب مي خود آنها را  تحصیليیادگیری مشارکت در برای 

بنابراین سه توانایي گسترده برای هوش موفق مهم (. 4)کند

توانایي تحلیلي  های تحلیلي، خالق و عملي.است: توانایي

های در دسترس زندگي تحلیل و ارزیابي گزینه برای تجزیه و

ها شامل شناسایي وجود نیاز است که این گزینه شخص، مورد

برای  راهبردییک مسئله، تعریف ماهیت مسئله، راه اندازی 

 هوش تحلیلياز  (.5حل مسئله و نظارت بر این فرایندهاست)

برای تحلیل،  و هوش های پردازش اطالعاتمؤلفه در

 (.6)استفاده مي شودارزیابي، قضاوت، مقایسه و تضاد 

 ،عنصر دوم هوش موفق، هوش خالق است. خالقیت 

اجتماعي  و شخصي سطح دو در که است ایگستردهموضوع 

های کاری مهم است. در سطح حوزه از وسیعي طیف برای و

حل مسائل کار و زندگي روزمره  در شخصي، خالقیت

و در سطح اجتماعي،  به کار گرفته شود به فردط مربو

های جدید های جدید علمي، جنبشتواند به یافتهخالقیت مي

های اجتماعي جدید در صنعت، اختراعات جدید و برنامه

افراد خالق کساني هستند که  ،این نظریه ه استنادب. منجر شود

خرید ها هستند. مایل به خرید کم و فروش باال در قلمرو ایده

های ناشناخته یا کم به این معني است که آنها به دنبال ایده

ها که این ایده شوند، هستند. وقتيایده هایي که حمایت نمي

شوند. فرد شوند با مقاومت روبرو ميبرای اولین بار ارائه مي

دهد تا آن ایده خالق در برابر این مقاومت همچنان ادامه مي

درحالیكه ایده جدید یا ایده فروشد را به بهای باالیي

غیرمعمول دیگری را به حرکت درآورده است. با توجه به 

این نظریه، خالقیت نیاز به محل تالقي شش منبع مجزا اما 

های ذهني، دانش، سبک مرتبط به هم دارد که شامل توانایي

 (.7شود)تفكر، شخصیت، انگیزه و محیط زیست مي

بندی خوب مسائل رمولهوش خالق برای تدوین و فهمینطور

است که  در آن این هوش اهمیت ها موردنیاز است.حلو راه

شان های جدید برای مسائلي که به نظر حل کردنبه راه حل

 (.8شود)غیرممكن هستند، توجه مي

4 Creative intelligence 
5 Practical intelligence 
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 مصطفي دریادار  و همكاران

عنصر سوم هوش موفق، هوش عملي است. هوش عملي  

ها برای حل کردن مسائل ها و گرایشای از مهارتمجموعه

 دست آمده از تجربه است که به به یله دانشره به وسروزم

شود یا محیط را شكل  صورت هدفمند با محیط منطبق مي

(. انطباق، شكل دادن و 9کند)دهد و یا آن را انتخاب مي مي

از توابع اندیشه هوشمند هستند که در بستر  (انتخاب )محیط

توانایي عملي شامل اجرای  ،مناسب عمل مي کنند. همچنین

 هزماني است که هوش در زمیندر ها و توانایي درگیری، ایده

کند استرنبرگ بیان مي .شودمي گرفته کار به واقعي دنیای

-ما به منظور درک کودکان و برای کمک به اینكه دانش"که

آموزان به پتانسیل کامل خود در یادگیری برسند، نظریه 

اساسي در نظریه . استدالل (2) "ایمهوش موفق را توسعه داده

با روشي آموزش دهند  افراد هوش موفق آن است که اگر به

شان با زمینه درسي بهتر تطبیق یابد، که الگوهای توانایي

توانند یاد بگیرند. هوش به طور مؤثرتری مي افرادبسیاری از 

موفق در آموزش یک راه برای ایجاد چنین انطباقي فراهم 

آموزان برای مه دانشکند که شامل کمک کردن به همي

شان و جبران یا تصحیح نقاط گذاری روی نقاط قوّتسرمایه

شود. این کار به وسیله آموزش به روشي که شان ميضعف

ای، تحلیلي، خالق و عملي یادگیری تعادلي بین تفكر حافظه

. بنابراین مي توان اینطور بیان کرد شودایجاد کند، انجام مي

 به دامنه گسترده ،با هر تعریفي از آندر زندگي   موفقیت که 

 (.3)از مهارتها نیاز دارد ای

ست که ا يهای مهمیكي از ویژگي 1از آنجا که  تحمل ابهام

پذیری هایي که منجر به موفقیت مي در آغاز و ادامه ریسک

. یک مولفه مهم به حساب مي آید ،شوند نقش اساسي دارند

ای است که فرد را به تحمل ابهام گرایش تعمیم یافته(. 10)

نماید و ها به شكل مبهم تشویق ميها و موقعیتدیدن محرک

رنگ محیط را در  ،در نتیجه افرادی که تحمل ابهام ندارند

تحمل ابهام  در (. 11)کنندهای سیاه و سفید جستجو ميرنگ

های مهمي است که در آغاز و ادامه افراد، یكي از ویژگي

شوند، نقشي ر به موفقیت ميهایي که منجپذیریریسک

                                                           
1 Tolerance of ambiguity 

اساسي دارند. قدرت تحمل ابهام، پذیرفتن عدم قطعیت است 

و به عنوان بخشي از زندگي، توانایي ادامه حیات با دانشي 

آنكه ناقص درباره محیط و تمایل به آغاز فعالیتي مستقل، بي

(. 12شود) شخص بداند موفق خواهد شد یا نه، تعریف مي

 را مشكالت چون باال ابهام تحمل میزان دارای افراد

-راه سریعتر چه هر که درصدد آن هستند بینند،مي ناخوشایند

 افراد ولي کنند پیدا شرایط این از رهایي برای مناسبي حل

 سیكل بودن معیوب دلیل به پایین، ابهام تحمل میزان دارای

(. 13) کنن پیدا را مناسب حل راه نیستند قادر خود، شناختي

 باشد داشته بیشتری ابهام تحمل قدرت فرد چه هر

 .داشت خواهد دوست را بیشتری طرح پیچیده هایموقعیت

 و ساده هایموقعیت ،پایین تحمل قدرت با افراد معموالً

 ذهني ابعاد ،ترساده هایموقعیت و دارند دوست را دستوری

 کمتر فرد خالقیت این بنابر .کندمي درگیر را انسان از کمتری

 به خالقیت هایتكنیک آموزش .کندمي پیدا نمود

 در ابهام تحمل قدرت بهبود برای تمریني تواندمي دانشجویان

  (.14)باشد آنها

نیاز دارند تا فرآیند تحمل ابهام را در خود ایجاد فراد اامروزه،

مهارتي که در زندگي بتواند فرد را برای فراهم کردن  .کنند

ها و اطالعاتي دقیق در مورد چگونگي حل دستورالعمل

ک صفت شخصیتي است یتحمل ابهام  .مشكل کمک کند

که بر اساس آن فرد تمایل به درک و رفتار با محرک های 

فردی که  .تواند برای مدتي با آن کنار آیدمبهم را دارد و مي

اییني دارد به محض روبرو شدن با یک موقعیت تحمل پ

 ها،پژوهش(. 15)پیچیده و دشوار احساس ناراحتي مي کند

 هستند، تریپایین ابهام تحمل دارای که افرادی دهدمي نشان

 و برندرنج مي آن از دانند،مي کننده تهدید را مبهم موقعیت

 ابهام تحمل که افرادی برعكس شوند؛مي اضطراب دچار

 بیشتر دنبال سواالت به و دانسته مزیت یک را دارند ابهام باال

 علم در پیشرفت آن حاصل که روندمي بهتری هایجواب و

 محض به دارد، ابهام پاییني تحمل که فردی (.16است)

 ناراحتي احساس دشوار و پیچیده موقعیت یک با شدن روبرو
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 رفتارهای از ابهام، تحمل که است باور این بر زنانسي کند.مي

 مسایل با که سازدمي قادر را افراد و کندمي حمایت خالقانه

 از دارند، ابهام پاییني تحمل که افرادی آیند. کنار پیچیده

قدرت تحمل کنند. مي اجتناب مبهم مسایل با شدن مواجه

ابهام یكي از صفات شخصیتي است که در خالقیت نقش 

 (.10)دارد

 ،یكي از راههای بهبود عملكرد فراگیران ،اساس مطالعات بر 

 استفاده از راهبردهای خودتنظیمي در محیط های آموزشي

را فرایند فعال و 2خودتنظیمي (،18)1پنتریچ(. 17است)

داند که یادگیرندگان از طریق آن، اهداف ای ميسازمان یافته

کنند تا بر شناخت یادگیری خود را تنظیم کرده و تالش مي

و رفتار خود نظارت کنند. راهبردهای یادگیری و انگیزش 

های خودآموزی، سوال پرسیدن خودتنظیمي، شامل مهارت

از خود، خودبیني و تقویت خود است که یه یادگیرندگان 

کند تا با استفاده از فرایندهای شناختي، یادگیری کمک مي

کاربرد  ( خودتنظیمي19)3بندورا نظر مطابق آنها تسهیل شود.

و  کنترلي خود هدایتي، خود هایقابلیت و هايیتوانا

 تحت شده های ذکرقابلیت وی نظر از .باشدمي خودمختاری

 و هافعالیت در خودکارآمدی درباره افراد باور تأثیر

 هایکوشش عنوان به خودتنظیمي، .است مختلف رفتارهای

جهت  کارکردها و فرایندها دروني، وضعیت کنترل در رواني

کلي  طور ( به20است) شده تعریف باالتر اهداف به دستیابي

 فعال مشارکت به را یادگیری در ( خودتنظیمي21زیمرمن)

 فراشناختي( و انگیزشي، )شناختي رفتاری، نظر از یادگیرنده

 یادگیری فرآیند کردن بیشینه منظور به یادگیری، فرآیند در

 منابع از بهینه استفاده به رفتار خودتنظیمي .نموده است اطالق

 .شودگفته مي ،افزایش مي دهد را یادگیری که گوناگون

 انگیزشي راهبردهای فعال کاربرد به انگیزشي خودتنظیمي

 را اضطراب و ترس و افزایشرا  یادگیری که شودمي اطالق

فعال  کاربرد به شناختي خودتنظیمي .دهدمي کاهش

                                                           
11 Pintrich 
2 Self-regulatory 

-مي مربوط (دهستن تكالیف خاص )که شناختي راهبردهای

 راهبردهای کاربرد فعال به فراشناختي خودتنظیمي و شود

 اطالق هستند( مدیریتي و نظارتي راهبردهای )که فراشناختي

 مدیریت نحوه .سازندمي بیشینه یادگیری را که شودمي

تحصیلي  در موفقیت کلیدی عامل یک عنوان به خودتنظیمي

در جامعه . (22دارد) نقش بزرگساالن و نوجوانان کودکان،

امروزی با توجه به ارتباطات فراواني که ایجاد شده است، 

سازگاری افراد با دیگران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته 

 همكاری مصالحه، انطباق، آمیزش، توانایي سازگاری است.

. (23 (شده تعریف دیگران و محیط خود، با آمدن کنار و

 زیستي و رواني اجتماعي، فاکتورهای از متأثر ازگاریس

 مشكالت از حاصل منفي عواطف که است طوری به است،

مشكالت  ایجاد با جسماني، مشكالت یا و اجتماعي

.  (24کنند.)  مواجه وقفه با را فرایند این میتوانند روانشناختي

 فرد هر اجتماعي رشد جنبه مهمترین اجتماعي، سازگاری

 و شغلي موفقیت دیگران، با تعامل در که میشود محسوب

 (25 (دارد بسزایي تاثیر شخص تحصیلي

ع با توجه به پژوهش های گسترده ای که در مورد این موضو

صورت پذیرفت، تحقیقي که بتواند شباهت نزدیكي با 

پژوهش حاضر داشته باشد پیدا نشد. هوش موفق مي تواند 

یک مهارت همگاني برای دانشجویان گردد تا عاملي برای 

یشتر اجتماعي از طریق کاهش ابهامات و سازگاری ب

هش خودتنظیمي گردد. لذا برای نیل به این موضوع، این پژو

ق به دنبال بررسي تاثیر آموزش مدل هوش موفق بر هوش موف

ری با تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمي و سازگا

 اجتماعي دانشجویان دختر است.

در ها گمانه زني( در پژوهشي که با موضوع 26استرنبرگ)

مورد نقش هوش موفق در حل مشكالت جهان معاصر انجام 

-های متعارف هوش و اندازهداد به این نتیجه رسید که دیدگاه

گیری آن دارای ابعادی است که برخي از مشكالت اجتماعي 

کند برای فرار از یک وی پیشنهاد مي نماید.امروز کمک مي

3 Bandura 
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پذیرا شود،  فرایند انحطاطي، جامعه باید اهمیت هوش موفق را

های تحلیلي، هوش موفق، عالوه بر هوش کلي شامل مولفه

ها نشان همچنین، پژوهشعقل سلیم، خالقیت و خرد است. 

کننده خوبي در عملكرد بینياند که هوش موفق، پیشداده

تحصیلي فراگیران است و مولفه خالقیت آن ارتباط قابل 

طور، آموزش (. همین27آموزان دارد)توجهي با عملكرد دانش

آموزان هوش موفق توانسته است اعتماد به نفس دانش

ای که به طور مشهود بر تیزهوش را ارتقا دهد، به گونه

وهمچنین بر افزایش  (28ارتباطات و سازگاری آنها)

در سه مطالعه  (.29)اثر مثبت داشته باشد مدی معلمانآکار

دوره  ( که در30انجام شده به وسیله گریگورنكو و دیگران )

اثربخشي آموزش تفكر و یادگیری  .دبیرستان انجام شد

های مبتني بر حافظه که تحلیلي، خالقانه و عملي و نیز مهارت

گرفت را مورد های سنتي انجام ميبا آموزش و سنجش

. مداخالت انجام شده، بر خواندن در بافت گرفتمطالعه قرار 

م آموزش در دروس زبان، ریاضي، علوم فیزیكي، علو

اجتماعي، تاریخ، زبان خارجي و هنرها تاکید داشتند. در هر 

های های ارائه شده، مؤثرتر از آموزشسه مطالعه، آموزش

آموزان سنتي بودند و پیشرفت بیشتری را در یادگیری دانش

توان در مجموع، از بررسي این مطالعات مي موجب گردیدند.

توانند مينتیجه گرفت که عناصر تشكیل دهنده هوش موفق 

بر پیشرفت درسي و یادگیری تاثیر بگذارند. به عبارت دیگر، 

توان در تدریس دروس مختلف در مدارس از هوش موفق مي

استفاده کرد. تدریس هوش موفق برای همه دانش آموزان، 

علیرغم الگوهای متفاوت یادگیری آنها، سودمند است و 

با توجه به  .دهدکارآمدی و سطح عملكرد آنها را افزایش مي

سرعت پیشرفت اطالعات و همچنین افزایش تغییر و 

پیچیدگي در دنیای کنوني و افزایش ارتباطات نیاز به آموزش 

های جدید در راستای موفقیت، بیش از پیش احساس مي 

شود. بنابر این با توجه به تعریف هوش موفق که با داشتن سه 

جاد کرده مولفه تحلیلي، خالق و عملي، تحولي در هوش ای

و همچنین نیاز هر چه بیشتر افراد، برای کسب مهارت های 

مورد نیاز جهت سازگاری اجتماعي و همینطور شناخت خود 

و توانمندی ها برای افزایش خودتنظیمي و همچنین با وجود 

پیچیدگي ها و ابهامات موجود در موقعیت های روزمره، 

. بنابر ضرورت آموزش هوش موفق در این راستا مبرهن است

آموزش مدل این ، پژوهش حاضر به دنبال آن است که آیا 

هوش موفق برتحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمي 

گذارد یا و سازگاری اجتماعي دانشجویان دختر تاثیر مي

 خیر؟

 روش شناسی پژوهش

تا  18دامنه سني با  جامعه این پژوهش شامل دانشجویان دختر

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد یادگار امام سال و مجرد 30

 بود. از 1400- 1399ل تحصیلي شهرری در سا -خمیني)ره(

نفر  24نفر گروه گواه و  24نفر، شامل  48این تعداد 

نفر دوره پیگیری( به صورت در دسترس  21آزمایشي)

انتخاب شدندو سپس بطور تصادفي در دو گروه آزمایشي و 

ز طریق اها ل بیماری کرونا پرسشنامهگواه قرار گرفتند. به دلی

 سایت پرسشال به صورت لینک تهیه و یک بار قبل از شروع

گیری دوره و یک بار پس از انجام دوره و یكبار نیز برای پی

یش دیاگرام طرح پدو ماه بعد از انجام دوره اجرا گردید. 

به  1در جدول شماره  س آزمون با گروه کنترلپ -آزمون 

 گردیده است. قرار ذیل درج

 

 پس آزمون با گروه کنترل -دیاگرام طرح پیش آزمون . 1جدول

 گروه
گزینش تصادفي 

 آزمودني ها
 مداخالت پس آزمون متغیر مستقل پیش آزمون

 R T1 X1 T2 گروه آزمایش
پروتكل آموزشي هوش موفق 

 استرنبرگ

 کنترل R T1 ------ T2 گروه کنترل



 

 

 65سال ، 3شماره، 1401شهریور-مرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -1361

نفری پژوهش و قرار گرفتن  30پس از مشخص شدن نمونه 

نفری،  24کنندگان بصورت تصادفي در دو گروه شرکت

ها تحت پروتكل آموزشي هوش موفق قرار یكي  از گروه

و گروه دوم به عنوان گروه گواه، آموزشي دریافت  گرفت

 (ایدقیقه 90 تا  60) جلسه 21گروه آزمایش به مدت  .نكردند

و  گرفتندقرار  آموزشای دو جلسه، تحت و بصورت هفته

از افراد  پس از اتمام جلسات، پس آزمون به شكل گروهي

هفته، پیگیری نیز اجرا  8. به عالوه، پس از شددو گروه گرفته 

پروتكل آموزشي هوش موفق، شامل یک بسته آموزشي  شد.

گ و گریگورنكو، ترجمه است که برگرفته از مدل استرنبر

(  است. جزئیات این پروتكل در 31چراغي و همكاران)

 درج شده است. 2جدول شماره 

 

 پروتكل هوش موفق.  2جدول

 جلسات
 نوع مهارت

 هدف
زمان 

 )دقیقه(

1 
تشخیص و تعریف 

 مساله

دارد و شناخت تشخیص مسائل و مشكالت و آرزوهایي که در محیط زندگیشان وجود 

 فرایندهای مرتبط با یک مساله و بررسي عمیق آن از زوایای مختلف
90 

 60 شناخت منابع مرتبط با مساله و تخصیص  منطقي منابع تخصیص منابع 2

3 
ارائه و سازماندهي 

 اطالعات
 80 ایجاد مهارت سازماندهي اطالعات با استفاده از صورت بندی مراحل حل مساله و بازنمایي

4 
تنظیم یک راهبرد ) راه 

 حل(
 60 ایجاد مهارت در انتخاب راه حل برای مساله مورد نظر

 60 ایجاد مهارت در نظارت بر راهبردهای حل مساله نظارت بر راهبردها 5

 60 ایجاد مهارت ارزیابي ایده ها ارزیابي حل مساله 6

 70 آنایجاد مهارت بازنگری در مساله و طرح مجدد  طرح مجدد مساله 7

8 
زیر سوال بردن روش ها 

 و تحلیل فرضیه ها

ایجاد مهارت اندیشیدن به روش های نو و جایگزین کردن به روش های قدیمي با بررسي دقیق و 

 منطقي مساله
60 

9 
ارائه کار خالق و 

 قدرت دفاع از آن
 70 ایجاد مهارت دفاع از کار خالق و روش های نو

 70 مهارت در ارائه ایده های بیشترایجاد  برانگیختن ایده ها 10

 70 ایجاد مهارت در بازنگری و از زوایای مختلف، یک مساله را بررسي کردن. چندبعدی نگریستن 11

 60 ایجاد مهارت در شناسایي و سازمان دهي ایده ها سازماندهي ایده ها 12

 60 موقعیت ها و ایده های موجودایجاد مهارت در شناسایي و زیر سوال بردن  زیر سوال بردن موقعیت 13

 70 ایجاد مهارت در برانگیخته نگاه داشتن خود خود را برانگیزاندن 14

 70 ایجاد مهارت در کنترل اندیشه های تكانشي و جایگزیني آن با تامل بیشتر کنترل کردن تكانه ها 15

16 
-استقامت کردن

 استقامت نكردن
 70 استقامت کرد و چه زماني باید دست از تالش برداشتپي بردن به این نكته که چه وقت باید 

17 
به کار بردن توانایي 

 های درست
 70 انطباق فعالیت های درست

18 
عمل کردن روی یک 

 طرح
 70 اقدام برای عمل

 70 ایجاد فهم تالش تا رسیدن به نتیجه پایاني تمرکز بر نتیجه پایاني 19

20 
تعیین مسئولیت و کنترل 

 برای خوددلسوزی 
 70 ایجاد فهم بر عهده گرفتن مسئولیت کارهای خود و عدم استفاده از دلسوزی برای خود
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21 
مدیریت مشكالت 

 شخصي
 70 بر مسائل شخصي فائق آمدن

 بر اساس مدل هنجارشده در ایران انتخاب و اجرا 2جدول 

ها در گردید. در این جلسات ضمن آموزش و اجرای پروژه

 ها مجموعه ای از تكالیف همزمان نیز برایداخل کارگاه

بتدای اگردید و در پویایي بیشتر به عنوان تكلیف منزل ارائه 

-هر جلسه ابتدا پیگیری تكالیف جلسات قبلي صورت مي

-گرفت تا در صورت داشتن اشكال، رفع ابهام صورت مي

 گیرد. 

ک متحمل ابهام استاندارد  هایپرسشنامهابزار پژوهش شامل 

 سازگاری اجتماعي ،راهبردهای یادگیری خودتنظیمي ،لین

 باشد که در ذیل به تشریح آنها پرداخته مي شود:مي

به دلیل ایراداتي که بر  1پرسشنامه تحمل ابهام مک لین

 1993نظریه بودنر وارد بود باعث شد مک لین در سال 

ند. این ای را برای ارزیابي تحمل ابهام تهیه کپرسشنامه

گذاری آن بر اساس طیف آیتم دارد که نمره 13پرسشنامه 

ای است و با عنوان پرسشنامه تحمل ابهام لیكرت پنج گزینه

(. 2008شود)مک لین، ( شناخته ميMSTAT-IIنوع دوم )

-بصورت معكوس نمره 12و 11، 9، 6، 5، 4، 3، 2، 1سواالت 

مناسبي با ( پایایي دروني 1993مک لین) شوند.گذاری مي

. (32)برای این پرسشنامه گزارش کرد 0.82آلفای کرونباخ 

همچنین در پژوهش بابایي، مكتبي، بهروزی و آتش 

و در پژوهش رادمهرو  81/0( آلفای کرونباخ 33افروز)

بدست آمد. در پژوهش  69/0( آلفای کرونباخ 34کرمي)

ه علیپور و همكاران نیز ضریب پایایي این پرسشنامه با استفاد

 .(35)بدست آمد 80/0از آلفای کرونباخ 

پرسشنامه راهبردهای یادگیری  

( طراحي و 36)گروت دی و پینتریچ توسط 2خودتنظیمی

گویه بسته پاسخ  47اعتباریابي شده است، این پرسشنامه شامل 

باشد و در دو بخش ای لیكرت ميبر اساس طیف پنج درجه

                                                           

1 McLean 
2 MSLQ 

باورهای انگیزشي و راهبردهای یادگیری 

دتنظیمي)راهبردهای شناختي و فراشناختي( تنظیم شده خو

( با 17سلیمان نژاد و حسیني نسب)اعتبار این آزمون را  است.

که نتایج بدست آمده  ندده از تحلیل عوامل بررسي کردااستف

گذاری دروني، آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی، ارزش

ترتیب راهبردهای شناختي و فراشناختي به  اضطراب امتحان،

 .بود 68/0و  64/0،  77/0،  41/0،  68/0

در سال  3لب از پرسشنامه پرسشنامه سازگاری اجتماعی

 سازگاری خانه، در سازگاری مولفه 5 که دارای 1961

 سازگاری و عاطفي سازگاری تندرستي، سازگاری شغلي،

( ضریب 1961. بل )(36)باشد، اقتباس شده استمي اجتماعي

گزارش کرده  88/0سازگاری اجتماعي پایایي را برای 

. پایایي این پرسشنامه در پژوهش بهرامي احسان با (37)است

( و در پژوهش دیگری که 35)به نقل از 89/0ضریب آلفای 

( انجام گرفت باضریب آلفای 38توسط آذین و موسوی )

و در پژوهش عالي پوربیرکاني، سحاقي و جلوداری  91/0

( 1387هش میكائیلي و امامزاده )وهمچنین در پژو 86/0( 35)

 .(39)بدست آمد  80/0و روایي آن  84/0پایایي این آزمون 

 و خیر و بله آن هایگزینه سوال دارد که  32این آزمون 

 11 و10و 7و 6و  5و 4و 3 و 1باشد. در سواالت  مي نمیدانم

 31و 29و 28و 27و 25و 24و 22و  20و 18و 16و  15و 12و 

و 21و 19و 17و 14و 13و 9و 8و 2ر سواالت  و د خیربه پاسخ 

 شود. داده مي 1نمره  بلهبه پاسخ   32و 30و 26و 23

برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفي 

های واستنباطي استفاده گردید، در آمار استنباطي از شاخص

نظیر نما، میانه، میانگین، واریانس، انحراف معیار و... در قالب 

 Tجدول و نمودار استفاده گردید. در آمار استنباطي از روش 

3 Bell 
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ها استفاده شد و از نرم افزار آماری همبسته برای تحلیل فرضیه

SPSS-25 ها استفاده گردید.برای تحلیل داده 

 

 نتایج

آمار توصیفي درج شده و سپس در این قسمت ابتدا یافته های 

 اطالعات مربوط به آمار استنباطي درج گردیده است.

در آمار توصیفي به آمارهای پراکندگي و تمایل به مرکز 

متغیرهای تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمي و 

های آزمایش و کنترل پرداخت سازگاری اجتماعي در گروه

 .شدگردیده 

 

 های گروه آزمایش و کنترلها و پس آزمونمیانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون .3جدول 
 متغیر گروه نوع آزمون تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار

 آزمونپیش 24 30 47 37.58 4.91
 آزمایشي

هام
ل اب

حم
ت

 

 آزمونپس 24 32 52 43.65 5.32

 آزمونپیش 24 24 45 35.98 3.95
 کنترل

 آزمونپس 24 27 47 38.12 4.65

 آزمونپیش 24 152 191 167.92 9.10
 آزمایشي

ی 
گیر

یاد
ی 

دها
هبر

را

مي
ظی

د تن
خو

 

 آزمونپس 24 170 235 187.01 10.87

 آزمونپیش 24 147 189 147.98 8.23
 کنترل

 آزمونپس 24 140 167 123.25 7.43

 آزمونپیش 24 12 28 52.00 4.21
 آزمایشي

عي
ما

جت
ی ا

گار
ساز

 

 آزمونپس 24 15 31 114.99 4.98

 آزمونپیش 24 10 29 51.43 4.76
 کنترل

 آزمونپس 24 12 19 67.98 3.65

از آنجا که میزان تحمل ابهام، خودتنظیمي و سازگاری 

و کنترل، در سطح مقیاس های آزمایش اجتماعي در گروه

پراکندگي و  نتایجشده است، بنابراین از  بررسيی افاصله

تمایل به مرکز برای بیان و مقایسه چگونگي توزیع مفهوم 

که در  . همان طوریقرار گرفتاستفاده مورد پیش گفته، 

-، تفاوت معناداری بین نمرات گروهدرج شده است 1جدول 

در این صورت این . گرددمشاهده ميهای آزمایش و کنترل 

آموزش هوش موفق باعث بیانگر این موضوع است که 

افزایش نمرات تحمل ابهام، خودتنظیمي و سازگاری 

 .است گردیده اجتماعي در گروه آزمایش

 هاآزمون فرضیه

های پژوهش با توجه به وجود متغیر پیش برای آزمون فرضیه

زمایش و آزمون و امكان وجود تفاوت اولیه دو گروه آ

ها، آزمون کنترل، برای کم کردن تفاوت اولیه و مقایسه پس

مبسته استفاده هاز آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تي

 ،استآزمایشي نیمهطرح  گردید. این تحقیق به دلیل آن که

های مهم های پژوهش، پیش فرضضیهپیش از تحلیل فر لذا

، سي قرار گرفتهای آماری مورد برربرای استفاده از آزمون

  سپس مراحل آماری صورت پذیرفت.

 

 های تحقیقهای مربوط به فرضیهیافته

های زیر مورد آزمون در راستای اجرای این تحقیق، فرضیه

 قرار گرفتند که در این بخش قرار گرفته است.

فرضیه اول: آموزش هوش موفق بر تحمل ابهام، یادگیری 

 اجتماعي اثربخش است.راهبردهای خودتنظیمي و سازگاری 

فرضیه دوم: در دوره پیگیری همچنان اثرات آموزش هوش 

موفق بر تحمل ابهام، یادگیری راهبردهای خودتنظیمي و 

 سازگاری وجود دارد.
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 مصطفي دریادار  و همكاران

های آزمایشي و گواه و بررسي تاثیر  برای مقایسه گروه

آموزش هوش موفق بر تحمل ابهام، یادگیری خود تنظیمي و 

های پس آزمون و کنترل و بر اساس نمرهسازگاری اجتماعي 

اثر پیش آزمون ابتدای یک تحلیل کوواریانس چند 

متغییری)مانكوا( روی داده ها انجام گرفت و سپس برای 

همبسته بررسي اثر بخشي دوره پیگیری از روش آماری تي

 استفاده گردید.

 

خالصه  نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری  . 4جدول 

تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمي روی نمرات 

 و سازگاری اجتماعي

آزمون 

چند 

 متغیری

 F ارزش
DF 
 فرضیه

DF 
 خطا

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

 0.59 0.0001 41 3 12.57 0.54 اثر پیالیي

الندای 

 ویلكز
0.36 

12.57 
3 41 0.0001 0.59 

اثر هتلینگ 

 الولي –
1.49 

12.57 
3 41 0.0001 0.59 

بزرگترین 

 ریشه روی
1.49 

12.57 
3 41 0.0001 0.59 

 

مشخص است، نتایج آزمون  4همانطور که در جدول شماره 

های تحلیل کوواریانس چندمتغیری)مانكوا( در گروه

های اثر دهد با توجه به آزمونآزمایشي و گواه نشان مي

الولي و بزرگترین ریشه  –پیالیي، الندای ویلكز، اثر هتلینک 

روی متغیرهای وابسته )تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری 

خودتنظیمي و سازگاری اجتماعي( تفاوت معناداری) 

p<0.0001 ،F=12.57 وجود دارد. برای پي بردن به این )

تفاوت یک تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانكوا روی 

فت که نتایج متغییرهای مورد مطالعه انجام صورت پذیر

 درج گردیده است. 5حاصل در جدول شماره 

 

نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانكوا  -5جدول 

های یادگیری خودتنظیمي روی متغیرهای تحمل ابهام، سبک

 و سازگاری اجتماعي

 متغییرها
مجموع 

 مجذورات

D

F 

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

معني 

 داری

 اندازه اثر

تحمل 

 ابهام
453.89 1 453.89 

13.

70 
0.001 0.23 

یادگیری 

خودتنظیم

 ی

285.99 1 285.99 
23.

75 

0.000

1 
0.39 

سازگاری 

 اجتماعي
57.99 1 67.99 

12.

3 
0.001 0.22 

 

قابل مشاهده است، بین گروه  5همانگونه که در جدول شماره 

آزمایشي و گواه از لحاظ متغیر یادگیری خودتنظیمي تفاوت 

( وجود دارد، بنابر این F=23.75و   P<0.0001معناداری )

گردد، مبني بر اینكه آموزش هوش فرضیه مربوطه تایید مي

-موفق باعث افزایش یادگیری خودتنظیمي دانشجویان مي

های شود، مورد تایید قرار گرفت. به عالوه بین گروه

آزمایشي و گواه از لحاظ متغییر سازگاری اجتماعي تفاوت 

( وجود دارد. بنابر این فرضیه F=12.3و   P<0.001معناداری)

گردد، مبني بر اینكه آموزش هوش موفق مربوطه تایید مي

شود، مورد باعث افزایش سازگاری اجتماعي دانشجویان مي

تایید واقع گردید. در نهایت بین گروه آزمایشي و گواه از 

و   P<0.001لحاظ متغیر تحمل ابهام نیز تفاوت معناداری)

F=13.70وجود دارد. بنابر این  فرضیه مربوطه نیز تایید مي )-

گردد که مبتني بر این است آموزش هوش موفق باعث 

افزایش قدرت تحمل ابهام دانشجویان گردیده، مورد تایید 

های تعدیل شده متغیرهای وابسته یادگیری بود. میانگین

خودتنظیمي، سازگاری اجتماعي و تحمل ابهام  بعد از تعدیل 

 درج گردید. 6های پیش آزمون در هنمر

 

های تعدیل شده متغییرهای یادگیری میانگین. 6جدول

   خودتنظیمي، سازگاری اجتماعي و تحمل ابهام
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 میانگین گروه متغییر وابسته
انحراف 

 استاندارد

 تحمل ابهام
 1.25 28.13 گواه

 1.22 36.86 آزمایشي

یادگیری 

 خودتنظیمي

 0.75 115.67 گواه

 0.73 147.11 آزمایشي

سازگاری 

 اجتماعي

 0.47 75.42 گواه

 0.46 83.82 آزمایشي

 

قابل مشاهده است، پس از تعدیل  6همانطور که جدول شماره 

های گروه دار بین آزمودنيهای پیش آزمون اثر معنينمره

های میانگین تعدیل شده بیانگر این مطلب وجود داشت. نمره

موفق توانسته است تحمل ابهام، است که آموزش هوش 

راهبردهای یادگیری خودتنظیمي و سازگاری اجتماعي را در 

دانشجویان را افزایش دهد. در ادامه برای بررسي اثر بخشي 

شود که  همبسته استفاده ميدوره پیگیری از روش آماری تي

درج گردید. در دوره پیگیری که  8و  7نتایج آن در جداول 

بعد برگزار گردید شاهد ریزش سه نفر از هفته  8به مدت 

ها بودیم، که این امر باعث این شد که تعداد جامعه آزمودني

 نفر کاهش پیدا نماید. 21مذکور به 

ضریب همبستگي هوش موفق، تحمل ابهام، . 7جدول

راهبردهای یادگیری خودتنظیمي، اجتماعي سازگاری در 

 دوره پیگیری
سطح  همبستگي تعداد متغییر

 معناداری

 0.000 0.422 21 تحمل ابهام

راهبردهای یادگیری 

 خود تنظیمي
21 0.670 0.000 

 0.000 0.501 21 سازگاری اجتماعي

، ضریب  شودمشاهده مي 7همانطور که جدول شماره 

همبستگي پیرسون بین متغییرها به صورت دو به دو و سطح 

همبستگي معناداری آن گزارش شده است. در اینجا ضریب 

برای یادگیری راهبردهای  0.422برای تحمل ابهام 

است  0.501و برای سازگاری اجتماعي  0.670خودتنظیمي 

باشد، اما با توجه به و بیانگر همبستگي پایین و معكوس مي

است، این بیانگر این  0.000اینكه سطح معناداری همگي آنها 

 مطلب است که ضریب همبستگي ها معنادار است.

 

هوش موفق بر تحمل همبسته اثر بخشي تي . 8جدول 

ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمي، اجتماعي سازگاری 

 در دوره پیگیری

 T Df متغییر
سطح 

 معناداری

 0.000 20 5.973 تحمل ابهام

راهبردهای یادگیری خود 

 تنظیمي
4.952 20 0.000 

 0.000 20 7.373 سازگاری اجتماعي

 

-سطح معناداری شودمشاهده مي 8جدول شماره همانطور که 

کوچكتر است. در  0.01است و از  0.000ها همگي برابر 

گردد. لذا نتیجه فرض صفر رد و فرض خالف تایید مي

آموزش هوش موفق با وجود گذشت زمان بر تحمل ابهام، 

راهبردهای یادگیری خودتنظیمي، اجتماعي سازگاری اثر 

 بخش است.

 

 بحث 

های تحقیق نشان داد روش آموزش تحلیل دادهتجزیه و 

هوش موفق موجب بهبود تحمل ابهام، یادگیری خود تنظیمي 

کرد و سازگاری اجتماعي گردیده است. فرضیه اول بیان مي

آموزش هوش موفق بر تحمل ابهام، یادگیری راهبردهای که 

خودتنظیمي و سازگاری اجتماعي اثربخش است و نتایج 

دهد. همانطور یل فرضیه مذکور را نشان ميتحل 5و  4جداول 

که مشخص است نتیجه تحلیل کوواریانس تک متغییری در 

متن مانكووا بیانگر این مطلب بود که بین نمرات پس آزمون 

های آزمایشي و گواه تفاوت معناداری وجود دارد. در گروه

 لذا این فرضیه 

فرضیه  مورد تایید قرار گرفت. از سوی دیگر یافته مبني بر

دوره پیگیری همچنان اثرات آموزش کرد دوم که بیان مي

هوش موفق بر تحمل ابهام، یادگیری راهبردهای خودتنظیمي 

درج شده است،  8و  7و سازگاری وجود دارد و در جداول 
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 مصطفي دریادار  و همكاران

همبسته نتایج پس آزمون و گروه پیگیری که با روش تي

در  داد کهسنجیده شده بود، تفاوت معناداری را نشان مي

نتیجه فرضیه دوم نیز مورد تایید قرار گرفت. در سوی دیگر 

کند که آموزش های میانگین تعدیل شده پیشنهاد مينمره

 هوش موفق توانسته است بر متغییرهای تحقیق اثرگذار باشد. 

با توجه به فرضیه های این پژوهش، آموزش هوش موفق مي 

تنظیمي و تواند بر تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خود

 افرادتحمل ابهام یعني  سازگاری اجتماعي اثر گذار باشد.

 را زماني مبهم محرک های یا موقعیت ها به مربوط اطالعات

 نامتناجس یا پیچیده ناشناخته، نشانه های از دسته یک با که

یا پردازش کنند)غالمي و  ادراک مي شوند، مواجه

 بیشتری ابهام تحمل قدرت فرد چه (. هر1389کاکاوند،

 .داشت خواهد دوست را پیچیده تر موقعیتهای باشد، داشته

 دستوری و ساده موقعیتهای پایین تحمل باقدرت افراد معموالً

 از کمتری ذهني ابعاد ساده تر، موقعیتهای و دارند دوست را

 نمود کمتر فرد خالقیت مي کنند، بنابراین، درگیر را انسان

این پژوهش، آموزش (. در 1،2010میكند)استویچوا پیدا

این  هوش موفق توانست تحمل ابهام را افزایش دهد.

یافته)اثرگذاری هوش موفق بر تحمل ابهام( با یافته های 

پژوهش های قبلي همسو است)تعویقي،کاکاوند و حكمي، 

( همچنین آموزش هوش 1395؛ بابایي و همكاران،1392

الش ها موفق مي تواند منجر به تسهیل مواجهه فراگیران با چ

و ابهامات متعددی شود که احتماال در زندگي شخصي، 

(. 2005شغلي و اجتماعي پیش رو خواهند داشت)استرنبرگ،

هر چه افراد در تبیین این یافته مي توان گفت، همینطور، 

تحمل ابهام بیشتری داشته باشند، تفكر خالق قوی تری نیز 

ق، دارند. پس آموزش هوش موفق که متشكل از مهارت خال

تحلیلي و عملي است، مي تواند بستر مناسبي برای برای 

افزایش تحمل ابهام در دانشجویان بوده و آن ها را در مواجهه 

با شرایط مبهم و پیچیده آماده کند.همچنین آموزش مهارت 

حل مسئله و استفاده از توانمندی های افراد نشانگر تاثیر هوش 

                                                           
1 Stoycheva 
2 Meltzer 

واند در عملكرد هر موفق بر افزایش تحمل ابهام است و مي ت

چه موثرتر افراد و شناخت و بررسي  راه حل مناسب، سهم 

( نیز بیان داشتند 1395بسزایي داشته باشد. بابایي و همكاران)

 مي تواند دانشجویان در خالق و تحلیلي توانش که ارتقای

قطعي  از پرهیز استدالل، قدرت و بدهد آنها به تازه ای نگاه

 کردن قضاوت متفاوت، دیدگاه های به نگری، احترام

 زوایای از مسئله بررسي نگری، بعدی یک از پرهیز صحیح،

 دانشجویان در را جدید، مسئله برای راه حل مختلف، ابداع

 بخشد. بهبود

از طرف دیگر، حل مسئله یكي از روش های یادگیری  

خودتنظیمي است. افراد خودتنظیم افرادی هستند که در 

از برنامه ریزی، سازماندهي، خود آموزی، فرایند یادگیری 

(. 1387خود کنترلي خود ارزیابي استفاده مي کنند)امیني،

 مي را امكان این افراد به خودتنظیمي راهبردهای آموزش

 شیوه به خودبازبیني سازماندهي و  ریزی، برنامه با که دهد

 به افراد بپردازند. روزمره فعالیتهای انجام به مدارتر تكلیف

 متعدد شكستهای مي توانند خودتنظیمي راهبردهای کمک

 بودن مفید از دهند و قرار بازبیني و بررسي مورد را خود

مسائل و یادگیری موثر آگاهي  حل برای خاص راهبردهای

(.در این پژوهش آموزش هوش موفق 2،2018پیدا کنند)ملترز

که با نتایج پژوهشهای  توانست خودتنظیمي را افزایش دهد

. همچنین (3،2002قبلي همسو است)دیمریوس، گلفو، دسپونیا

( در پژوهشي به این نتیجه 1398ضرغام حاجبي و قهرماني )

 در خودتظیمي یادگیری راهبردهای رسیدند که به کارگیری

 بتوانند فعال به طور  آنها گرددباعث مي دانشجویان

 خود کنترلي، خود اهداف، تنظیم مانند فرایندهایي

 جهت رشد با و مدیریت کنند را انگیزشي خود ارزشیابي،

 در را یادگیری انگیزه یادگیری، در خود های هدف گیری

 شناسایي رسدمي نظر به کنند. همچنین  تسهیل و تقویت خود

 هایبرنامه در فراشناختي و خودتنظیمي راهبردهای ارتقای و

3 Dimitrios,. Dimitrio,. Dimitrios 
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-مي کاهش را یادگیری مشكالت بروز احتمال آموزشي

و موجب افزایش  (1397،عیسي نژاد و علیدادی)دهد

؛ بابایي و 1400خودکارآمدی مي شود)منصوری و مرضیه،

،اکرمي و 1392؛ نگهبان سالمي و همكاران،1395همكاران،

(. 1،2020؛االدل و پولیول2007؛چان،1398همكاران، 

همینطور آموزش مولفه های هوش موفق مي تواند باعث 

سیال و درک کالمي شود)کامكار و افزایش نمرات استدالل 

(. از آنجا که استدالل سیال به معنای توانایي 1400همكاران،

فهم روابط پیچیده و حل مسائل جدید است مي توان اینگونه 

تبیین کرد که با آموزش هوش موفق درک مسائل و موقعیت 

های هر چند مبهم و همینطور ارزیابي و ارائه راه حل مناسب 

ت بین افراد، برای سازگاری هر چه بیشتر را و درک مكالما

 در دانشجویان  افزایش مي دهد.

 خود پیرامون محیط و خود با شدن هماهنگ و سازگاری 

 تالش است و حیاتي ضرورتي ای زنده موجود هر برای

بطور  انسان سازگاری مي چرخد. هر حول بر افراد روزمره

 گاه و متنوع نیازهای کوشدتا مي ناهوشیارانه یا هوشیارانه

 کند، مي زندگي آن در که محیطي در را خود متعارض

 ارتباطي جانبه دو فرآیند یک شدن، سازد. اجتماعي برآورده

 در فرایند این انسان حیات طول در و است جامعه و فرد میان

 سازگاری و یابد مي ادامه یاددادن و یادگیری مقوله دو

 طور به گیرد. مي صورت فرایندها این قالب در اجتماعي

 سازگاری به خود مفید حیات ادامه برای زنده موجود کلي

است)آذین،  نیازمند خویش پیرامون محیط با

(.در این پژوهش آموزش هوش موفق توانست 1390موسوی،

سازگاری اجتماعي را افزایش دهد. این یافته با یافته های 

پژوهش های قبلي تقریبا همسو است)قبادی و 

؛ 1400؛ رجب زاده خیبری و حاجي ارباب،1400همكاران،

(. همچنین، نتایج 2020؛ مقدم فر وهمكاران،2002استرنبرگ،

ها نشان داد که دانشجویاني که حكم انضباطي  پژوهش

دریافت کردند از سازگاری اجتماعي کمتری برخوردار 

( و دانشجویاني که 1387بودند)میكائیلي منیع،مددی امامزاده،

                                                           
1 ElAdl & Polpol 

سازگاری اجتماعي بیشتری دارند از خودکارآمدی باالتری 

نیز برخوردار هستند)عالي پور بیرگاني، سحاقي و 

محمدی فر، کاظمي و زارعي مته و  1394جلوداری،

(. همچنین بین سازگاری اجتماعي با هوش 1395کالیي،

-(. مي2019عاطفي و هوش معنوی رابطه وجود دارد)شارما،

( نیز در پژوهشي به این نتیجه رسیدند 2020)2سور و الكسمي

تحصیلي باالیي  مشارکت ،نوجوانان با هوش موفق باالکه 

هوش موفق برای افزایش تعامل  دلمي توان از ملذا . دارند

که مي تواند برای سازگاری و تعامل هر چه بیشتر تحصیلي 

. با توجه به اهمیت استفاده کرد آنها در آینده مفید باشد،

سازگاری اجتماعي در دنیای متنوع امروزه و همچنین افزایش 

ارتباط با کشورها و فرهنگ های مختلف، برای موفقیت در 

ارتباطات روزانه انساني، داشتن تحصیل، شغل و حتي 

سازگاری اجتماعي بیش از پیش مهم وضروری است. با توجه 

به نتایج بدست آمده در پژوهش، مي توان با آموزش هوش 

موفق، سازگاری اجتماعي دانشجویان را برای موفقیت های 

 بیشتر در حیطه های مختلف افزایش داد.

ش هوش موفق، در نتیجه گیری کلي، مي توان گفت که آموز

مي تواند بر افزایش تحمل ابهام و سازگاری اجتماعي و 

همچنین یادگیری خودتنظیمي اثر گذار باشد. اما با توجه به 

اثر گذاری نسبتا کمي که در این تحقیق، وجود دارد به نظر 

مي رسد برای آموزش مقوله مهمي چون هوش موفق که 

ه زمان و تمرین دارای سه مولفه اساسي و پر محتواست نیاز ب

بیشتری است تا اثرگذاری و نتیجه بهتری حاصل 

شود.همچنین انجام پروژه در زمان کرونا، و محدودیت های 

مربوطه به حضور در جلسات و رعایت پروتكل های بهداشتي 

و فاصله گذاری اجتماعي، تنش ها و اضطراب های ناشي از 

ن بیماری کرونا و همچنین فشرده بودن جلسات، بعنوا

محدودیت های این پژوهش به حساب مي آیند. همچنین 

هوش موفق مي تواند عاملي تاثیر گذار در تحمل ابهام و ایجاد 

سعه صدر و پیدا نمودن راهبردهایي برای یادگیری 

خودتنظیمي گردد تا در اجتماع باعث سازگاری اجتماعي هر 

2 Mysore & Alaxmi 
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چه بیشتر شود و فضای تعامالت و حل تعارضات از طریق 

 سازمان های آموزشي ئله تامین گردد.  بنابراینحل مس

آموزش مهارت تحلیلي و داشتن نگاه خالقانه  برای بایستي

و استفاده از مهارت های خود در  برای تولید راه حل جدید

حیطه عملي و اجرایي و همچنین شناخت هر چه بیشتر خود 

خودتنظیمي و افزایش تحمل ابهام در دنیای پر  یادگیری برای

هام امروزه و سازگاری هر چه بیشتر جوانان با اجتماع و اب

کنند. لذا پیشنهاد مي گردد،  جدی و اساسي کوشش محیط،

این پژوهش بر رده های سني مختلف و هر دو جنسیت نیز 

اجرا گردد. همچنین، به دست اندرکاران آموزش پیشنهاد مي 

گردد تا دوره های هوش موفق را به عنوان یک مدل تكمیلي 

در کنار دوره های آموزشي از دوره نوجواني شروع کرده و 

  در بستر دانشگاه ها توسعه دهند.

 نتیجه گیری

در نتیجه گیری کلي، مي توان گفت که آموزش هوش موفق، 

مي تواند بر افزایش تحمل ابهام و سازگاری اجتماعي و 

همچنین یادگیری خودتنظیمي اثر گذار باشد. اما با توجه به 

اری نسبتا کمي که در این تحقیق، وجود دارد به نظر اثر گذ

مي رسد برای آموزش مقوله مهمي چون هوش موفق که 

دارای سه مولفه اساسي و پر محتواست نیاز به زمان و تمرین 

بیشتری است تا اثرگذاری و نتیجه بهتری حاصل 

شود.همچنین انجام پروژه در زمان کرونا، و محدودیت های 

در جلسات و رعایت پروتكل های بهداشتي  مربوطه به حضور

و فاصله گذاری اجتماعي، تنش ها و اضطراب های ناشي از 

بیماری کرونا و همچنین فشرده بودن جلسات، بعنوان 

محدودیت های این پژوهش به حساب مي آیند. همچنین 

هوش موفق مي تواند عاملي تاثیر گذار در تحمل ابهام و ایجاد 

دن راهبردهایي برای یادگیری سعه صدر و پیدا نمو

خودتنظیمي گردد تا در اجتماع باعث سازگاری اجتماعي هر 

چه بیشتر شود و فضای تعامالت و حل تعارضات از طریق 

 سازمان های آموزشي حل مسئله تامین گردد.  بنابراین

آموزش مهارت تحلیلي و داشتن نگاه خالقانه  برای بایستي

تفاده از مهارت های خود در و اس برای تولید راه حل جدید

حیطه عملي و اجرایي و همچنین شناخت هر چه بیشتر خود 

خودتنظیمي و افزایش تحمل ابهام در دنیای پر  یادگیری برای

ابهام امروزه و سازگاری هر چه بیشتر جوانان با اجتماع و 

کنند. لذا پیشنهاد مي گردد،  جدی و اساسي کوشش محیط،

سني مختلف و هر دو جنسیت نیز این پژوهش بر رده های 

اجرا گردد. همچنین، به دست اندرکاران آموزش پیشنهاد مي 

گردد تا دوره های هوش موفق را به عنوان یک مدل تكمیلي 

در کنار دوره های آموزشي از دوره نوجواني شروع کرده و 

  در بستر دانشگاه ها توسعه دهند.

بار، رشته هیال خالقي تاین مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری س

ات روانشناسي از دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیق

مي باشد که دارای کد اخالق 

IR.IAU.SRB.REC.1400.082     .است 
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 Abstract 
Introduction: of these important concepts in psychology today is "successful 

intelligence". The aim of this study was to investigate the effect of successful 

intelligence training on tolerating ambiguity, learning strategies of self-

regulation and social adaptation of female students by semi-experimental 

method of pre-test-post-test with control group. 

Materials and Methods: The study population was single female students 

with an age range of 18 to 30years in Islamic Azad University,Yadegar-e 

Emam Branch in the academic year of 1399-1400, 24 in the control group 

and24 in the experimental group(21students Follow-up)were selected as 

available.The method of data collection was non-random and as available, but 

due to COVID-19 disease, the questionnaires were prepared through as a link 

and was performed once before the start of the course, once at the end of the 

course,and once for follow-up two months after the course.The questionnaires 

of successful intelligence,ambiguity tolerance,self-regulatory learning 

strategies,and Bell social adjustments were used as research tools.  

Results: The covariance method was used for the pre-test and post-test, and 

T was always used for the follow-up period. The results of multivariate 

analysis of covariance (MANCOVA) in the experimental and control groups 

show that according to the Pillai effect, Landai-Wilks, Hetlink-Lovely effect 

and Roy's Largest Root tests, All of the dependent variables (ambiguity 

tolerance, self-regulation learning strategies and social compatibility) there is 

a significant difference (F=12.57, P<0.0001). In the follow-up period, 

according to the significance level of 0.0000, all of which were smaller than 

0.01, the contrary hypothesis was confirmed. These findings indicate that the 

effect is significant with a probability of 99 percent. 

Conclusion: successful intelligence training course affects successful 

intelligence, ambiguity tolerance,self-regulatory learning strategies 

and social adaptation, and can increase creativity, practical and 

analytical ability, and increase one's tolerance against ambiguities, and 

is an important factor in regulation of one's mood and learning, and 

plays an important role in the adaptation of the individual in society as 

much as possible.Therefore, it is recommended to start successful 

intelligence courses as a complementary model along with training 

courses from adolescence and develop them in universities. 

Key words: Successful Intelligence, Ambiguity Tolerance, Self-Regulated 

Learning Strategies, Social Adaptation. 
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