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Abstract

Introduction: Successful intelligence is an integrated set of abilities that is necessary for success 
in life that helps to select,adapt and change the environment in order to achieve goals in life. 
The purpose of this study was to determine the effectiveness of successful intelligent education 
on test anxiety in high school students.
Methods: In this research, the pretest, posttest and control group were used. The population 
of this study was all high school students in the city of Shahrekord during the academic year 
2019. A multistage random cluster sampling method was used to select 50 students and 
randomly divided into two groups of 25 individuals as a control and experimental group. The 
experimental group was trained in the educational package of successful intelligence. Both 
groups were evaluated in the pre-test and post-test by Abolghasemi and colleagues test anxiety 
questionnaire. Data were analyzed using SPSS software version 19.
 Results: The results of covariance data analysis showed that successful intelligence training 
on test anxiety in high school students in Shahrekord city was significantly effective (p <0.001).
Conclusions: This research suggests that education and training instructors should emphasize 
on education and teaching based on this approach in schools to reduce the test anxiety.
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مقدمه
هوش يكى از جذاب ترين فرايندهاى روانى است كه جلوه هاى آن در 
موجودات مختلف به ميزان متفاوت مشاهده مى شود. نظرية هوش 
موفق، يكى از نظريه هاى مربوط به هوش است كه توسط استرنبرگ 
ارائه شده است. استرنبرگ معتقد است، افرادى را مى بينيم كه در 
تحصيالت خود موفق بوده اند ولى در كار و شغل شكست خورده اند. 
موفق  خود  كار  در  ولى  شكست خورده،  مدرسه  در  كه  كسانى  يا 
شده اند. افرادى هستند كه در تعامالت اجتماعى فاقد مهارت هستند 
و يا نمرات پايينى در آزمون هاى هوشى دريافت مى كنند اما در 
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چكيد   ه

مقدمه: هوش موفق، مجموعه اى از توانايى هاى مورد نياز براى موفقيت در زندگى است كه فرد را براى انتخاب 
و سازگارى و تغيير محيط به  منظور رسيدن به اهداف خود كمك مى كند. هدف اين پژوهش تعيين اثربخشى 

آموزش هوش موفق بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم بود.
روش: در اين تحقيق، از طرح پيش آزمون - پس آزمون و گروه كنترل استفاده شده است. جامعة اين پژوهش كلية 
دانش آموزان مقطع متوسطة دوم دختر شهر شهركرد در سال تحصيلى 98-97 بود. از روش نمونه گيرى تصادفى 
خوشه اى چندمرحله اى 50 دانش آموز انتخاب و به صورت تصادفى به دو گروه 25 نفرى به  عنوان گروه آزمايش 
در  گروه  دو  هر  گرفت.  قرار  موفق  هوش  آموزشى  بستة  آموزش  مورد  آزمايش،  گروه  شدند.  تقسيم  كنترل  و 
پيش آزمون و پس آزمون به  وسيلة پرسش نامه اضطراب امتحان ابوالقاسمى و همكاران مورد سنجش قرار گرفتند. 

داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخة 19 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها با روش تحليل كوواريانس نشان داد كه آموزش هوش موفق بر 

.(P >0/001) اضطراب امتحان دانش آموزان دختر متوسطة دوم شهر شهركرد به طور معنادارى مؤثر مى باشد
نتيجه گيرى: اين پژوهش مجريان آموزش و پرورش را به اين نكته رهنمون مى سازد كه آموزش و تدريس بر 

اساس اين رويكرد در مدارس باعث كاهش اضطراب امتحان مى شود.
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دانش آموز

تمامى حقوق نشر براى د  انشگاه
علوم پزشكى بقيه اهللا (عج)

محفوظ است.

مقاله پژوهشى         

آزمون هاى عملى كارآمد هستند [1]. نظرية هوش موفق از نظريه هاى 
كارآمد و جامع در حوزة هوش انسان است. در اين نظريه هوش بر 
اساس محيطى تعريف مى شود كه فرد در آن قرار دارد [2]. هوش 
موفق به  عنوان توانايى كسب موفقيت در زندگى مبتنى بر اهداف 
شخصى در بافت فرهنگى- اجتماعى با كاربرد تعادل در استفاده از 
مهارت هاى عملى، خالق و تحليلى در نظر گرفته مى شود [3]. در 
اين تعريف، توانايى تحليلى به معنى مقايسه و ارزيابى مقدمات 
مورد نياز براى حل مسئله و فرايندهاى تصميم گيرى است [2]. 
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در امتحان نيست. تجربة دل شوره، فراموشى گذرا، افزايش ضربان 
قلب، خيس شدن كف دست و وحشت از امتحان، پديده هاى رايج 
در بين دانش آموزان است كه تحت عنوان اضطراب امتحان شناخته 
مى شود [12]. فراگيرانى كه اضطراب بيش ازحد را تجربه مى كنند، 
چه در زمان مطالعه و چه در زمان آزمون، عملكردشان پايين تر از 
حد توان و دانش واقعى آن ها خواهد بود. با تأكيد بيش  از حدى كه 
دستگاه هاى آموزشى بر آزمون ها دارند، اضطراب امتحان تشديد خواهد شد. 
اين موضوع مى تواند عملكرد صحيح فراگير را در موقعيت امتحانى مختل 
نمايد [13]. كنترل صحيح عواطف و احساسات هنگام امتحان به فراگير 
كمك مى كند قابليت هاى خود را بروز دهد [14]. ازنظر جنبه هاى 
مثبت و منفى پديده اضطراب امتحانى، مى توان به دو دسته اثرات 
تسهيل كننده و ناتوان كنندة آن اشاره نمود [15]. عملكرد دانش آموزان 
با مهارت هاى تنظيم هيجان آن ها ارتباط زيادى دارد؛ و در يادگيرى از 
مقوله هايى است كه به نقش فرد در فرآيند يادگيرى مى پردازد و بر 
خودمختارى و مسئوليت پذيرى دانش آموزان براى پيشبرد يادگيرى 
خودشان تأكيد مى كند. در سبب شناسى اضطراب امتحان، يكى از 
عوامل مهم اضطراب، تسلط ضعيف دانش آموز به مطالب به دليل 
مطالعة ناكافى و يا فقدان مهارت هاى مطالعه است [14]. آشنا نبودن 
با مهارت هاى امتحان دادن، تنبلى و شيوه هاى ناكارآمد مطالعه از 
علل اضطراب امتحانى مى باشند. اضطراب امتحان شامل پاسخ هاى 
جسمى، شناختى و رفتارى است كه در ارتباط با نگرانى از كسب نتايج 
منفى همراه با عملكرد ضعيف يا نامناسب در موقعيت هاى ارزيابى 
به وجود مى آيد [16]. نتايج پژوهش فائقى و همكاران حاكى از آن 
است كه 50 درصد دختران و 39/6 درصد پسران مبتالبه اضطراب 
امتحان شديد و 43/5 درصد دختران و 55/4 درصد پسران مبتال 
به اضطراب امتحان خفيف بودند [17]. عوامل فرهنگى- اجتماعى 
و نقش پذيرى جنسيتى در ترغيب دختران به پذيرش اضطراب و 
قبول آن به عنوان يك ويژگى زنانه دخيل هست [18]. اضطراب 
امتحان به طرز چشمگيرى، عملكرد دانش آموزان مضطرب را تحت 
تأثير قرار مى دهد و درنتيجه موجب افت تحصيلى [19] و به  تبع 
آن، خود پندارة ضعيف تحصيلى در دانش آموزان مى گردد [20]. 
عدم توجه به تشخيص اضطراب امتحان در دانش آموزان و درمان 
آن، عالوه بر بِه خطر انداختن سالمت روانى، سالمت جسمانى آن ها 

مكتسب  دانش  تعميم  مورد  در  تصميم گيرى  براى  عملى  هوش 
در بافت هاى مختلف استفاده مى شود، مانند كاربرد دانش روندى 
براى حل مسائل روزمره. از توانايى خالق زمانى استفاده مى شود كه فرد 
با موقعيت هايى روبه رو شود كه داراى درجة خاصى از تازگى باشد [4]. 
نوع  سه  بين  موازنه  ايجاد  آموزش،  در  كه  است  معتقد  استرنبرگ 
راهكارهاى  بر  عالوه  است.  مهم  تحليلى)  و  خالق  (عملى،  هوش 
معمولى كه بر يادگيرى صرف و به خاطر سپارى اطالعات تمركز 
دارد، بايد فرصت هايى را براى آموختن از راه تفكر تحليلى، خالق و 
عملى به فراگيران داد [5]. آموزش هوش كامًال با مدرسه گره  خورده 
است، از زمان هاى دور تصور مى شده است كه هوش نقش مهمى در 
موفقيت تحصيلى دارد [2]. ديدگاه هاى سنتى هوش بيشتر بر عامل 
كلى هوش تأكيد مى كنند و افرادى را كه در حافظه و توانايى هاى 
تحليلى قوى هستند موردتوجه قرار مى دهند. در مدارس، بيشترين 
تفكرى كه از دانش آموزان انتظار مى رود تفكر تحليلى است، اما در 
خارج از مدرسه و در دنياى واقعى اهميت تفكر خالق و به ويژه تفكر 
عملى، خيلى بيشتر مورد انتظار است [4]. اضطراب امتحان يك 
پديدة جهانى است. انبوه نوشته ها و پژوهش هاى انجام شده، بيانگر 
اهميت و توجه خاص به اين پديده است كه در سالمت روانى و 
آموزشى نقش مخرب و بازدارنده اى دارد [6]. فراگيران نظام آموزشى 
طيف وسيعى از اضطراب ها را تحت عنوان اضطراب امتحان، تجربه 
مى كنند [7]. اضطراب امتحان عملكرد تحصيلى فراگيران را متأثر 
مى سازد [8]. احقر، عالئم و نشانه هاى اضطراب امتحانى را در چهار 
طبقه ذكر نموده است. جنبة شناختى، جنبة عاطفى، جنبة رفتارى 
امتحان  اضطراب  ماهيت  به  ساراسون   .[9] فيزيولوژيك  جنبة  و 
به عنوان عامل ايجادكنندة تداخالت شناختى در فرايند توجه، افكار 
تحريف شده و نامرتبط با تكليف اشاره دارد كه سبب ايجاد اختالل 
شناختى در فرايند يادگيرى، افت عملكرد تحصيلى و رويگردانى 
از مدرسه مى شود [10]. اين اضطراب با توانايى دانش آموزان در 
باعث  و  كرده  ايجاد  تداخل  يادگيرى  راهبردهاى  از  مؤثر  استفاده 
كاهش انگيزش در فرد مى شود به همين علت اين وضعيت به تدريج 
باعث احساس ناكارآمدى پايدارى در فرد مى شود [11]. دانش آموز 
داراى اضطراب امتحان، فردى است كه به خوبى موضوعات درسى 
را فراگرفته اما به دليل اضطراب قادر به بيان دانسته هاى خودش 
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را نيز ممكن است تهديد نمايد [18]. در بررسى پيشينة پژوهش، 
در راستاى آموزش هوش موفق بر اضطراب امتحان، خأل پژوهشى 
احساس مى شود و پيشينة مداخله اى در اين زمينه به صورت كامًال 
مشابه وجود ندارد. لذا پژوهش حاضر باهدف بررسى اثربخشى آموزش 
هوش موفق بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع متوسطة 

دوم انجام شده است.

روش
پژوهش حاضر، از نوع تحقيقات كاربردى و به لحاظ روش نيمه آزمايشى 
و با بهره گيرى از طرح پيش آزمون – پس آزمون و گروه كنترل بود. 
با توجه به موضوع پژوهش و بر اساس اهداف طراحى شده، جامعة 
اين پژوهش كلية دانش آموزان متوسطة دوم دختر شهر شهركرد در 
سال تحصيلى 98-97 بود. نمونة اين پژوهش شامل 50 دانش آموز 
است كه با استفاده از روش نمونه گيرى خوشه اى چندمرحله اى انتخاب 
گرديد. به اين صورت كه از بين دو ناحيه شهركرد، ناحيه يك و از 
بين مدارس اين ناحيه، يك آموزشگاه به  تصادف انتخاب و از دو 
كالس آن آموزشگاه، يكى از كالس ها به طور تصادفى گروه آزمايش 
(25 نفر)، كالس ديگر به عنوان گروه كنترل (25 نفر) در نظر گرفته 
شد. حجم نمونه در اين نوع طرح ها براى هر زيرگروه حداقل پانزده 
نفر كفايت مى كند [21]. مالك هاى ورود به پژوهش عبارت بودند 
از حضور داوطلبانه جهت شركت در جلسات، عدم شركت به صورت 
هم زمان در ساير جلسات آموزشى، تكميل كردن پرسش نامه با ميل 
و رغبت. مالك خروج، شامل غيبت بيش از دو مورد در جلسات 
آموزشى و يا تمايل به خروج شركت كننده، از فرايند پژوهش بود. 
براى رعايت مالحظات اخالقى پس از پايان مراحل پژوهش، براى 
دانش آموزانى كه تمايل داشتند در برنامه آموزشى هوش موفق شركت 

كنند، جلسات آموزشى اجرا گرديد.
ابزار مورداستفاده در اين تحقيق پرسش نامه اضطراب امتحان 
Abolghasemi و همكاران بود [22]؛ كه در سال 1375 طراحى 

هرگز  گزينة  كه  دارد  گزينه اى  چهار  سؤال  مقياس،25  اين  شد. 
نمره صفر، گزينة به ندرت نمره 1، گزينة گاهى اوقات نمره 3 و 
گزينة اغلب اوقات نمره 4 دريافت مى كنند. دامنة نمرات در اين 
آزمون، صفرتا 75 هست و نمرة باال در اين آزمون بيانگر اضطراب 

امتحان باال است. Abolghasemi و همكاران از طريق باز آزمايى، 
همسانى درونى و تنصيف پايايى مقياس اضطراب امتحان را براى 
كل آزمودنى ها، آزمودنى هاى دختر و آزمودنى هاى پسر به ترتيب 
0/77، 0/94 و 0/89 مشاهده كردند. جهت سنجش اعتبار اين 
آزمون نيز ضريب هم بستگى پرسش نامة اضطراب امتحان با مقياس 
اضطراب عمومى و مقياس عزت نفس كوپر اسميت به ترتيب 0/67 
و 0/57 به دست آوردند [22]. در اين پژوهش، براى تعيين پايايى 
پرسش نامه از يك نمونه 50 نفرى از آزمودنى ها و از روش آلفاى 

كرونباخ استفاده شد كه ضريب 0/76 به دست آمد.
كه  است  موفق  هوش  بستة  آموزش  شامل  آموزشى  مداخلة 
توسط Babaei در سال 1396 طراحى گرديد [23]. جهت تعيين 
روايى محتواى آن، از نظر و قضاوت چهار متخصص مبنى بر اينكه 
محتواى جلسات تا چه ميزان معرف محتوا و هدف هاى برنامه هستند 
استفاده شد. سپس پيشنهادها و نظرات آنان بر روى بستة آموزشى 
اعمال و با انجام اصالحات الزم، مداخله بر روى دانش آموزان اجرا 
گرديد. اين بسته با هدف آموزش توانش هاى هوش موفق، براى 
دانش آموزان مقطع متوسطة دوم و داراى سه مبحث كلى درباره 
مهارت هاى تحليلى، خالق و عملى بود. گروه كنترل هيچ مداخله اى 
دريافت نكرد، اما گروه آزمايش دوازده جلسة آموزشى، هر جلسه 
به مدت يك ساعت و نيم در هر هفته، جمعًا 18 ساعت، دريافت 
كردند. ضمنًا آموزش به صورت گروهى و با هماهنگى قبلى و اخذ 
رضايت از والدين در آموزشگاه اجرا گرديد. در اين بستة آموزشى، 
هر مبحث شامل تعدادى جلسة آموزشى است كه موضوع و محتواى 
هر جلسه به صورت خالصه در جدول 1 ارائه شده است. هر جلسه 
داراى موضوعى خاص و مطالب و مثال هاى مشخص و متناسب 
با همان موضوع بوده و در انتهاى هر جلسه، تكاليف متناسب با 
ابتداى  در  مى شد.  ارائه  دانش آموزان  به  داده شده  آموزش  مطالب 
هر جلسه طى مدت  زمان مشخص به شرح چگونگى انجام تكاليف 
جلسه گذشته پرداخته و پس  از آن در مورد ابهامات احتمالى بحث 
مى شد و در پايان هر جلسه خالصة مطالب و مثال هاى همان جلسه 
به دانش آموزان ارائه مى شد تا در طول هفته بتوانند مطالب ارائه شده 
در جلسة گذشته يا چگونگى نحوه انجام تكاليف هفته را مرور كنند.
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يافته ها
در اين پژوهش، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 تجزيه 
 و تحليل شدند. در سطح آمار توصيفى براى هر يك از متغيرهاى 
گزارش شده  استاندارد  انحراف  و  ميانگين  آماره هاى  مطالعه  مورد 

است. شاخص هاى آمار توصيفى شامل ميانگين و انحراف معيار 
در جدول 2 ارائه  شده است.

جدول 1. بستة آموزشى هوش موفق

موضوع و اهداف جلسات آموزشى هوش موفقجلساتمحتوا

آموزش 
توانش تحليلى

معارفه، اهداف دوره، ساختار دوره و ايجاد انگيـزه در دانش آموزانجلسه اول

تشخيص مسائل و مشكالت محيط زندگى و فرايندهاى مرتبط با هر مسئله و بررسى عميق جلسه دوم
آن، شناخت منابع مرتبط با مسئله و تخصيص منطقى منابع

ايجاد مهارت سازمان دهى اطالعات با استفاده از صورت بندى مراحل حل مسئله و بازنمايى جلسه سوم
ذهنى، ايجاد مهارت در انتخاب راه حل براى مسئله مورد نظر

ايجاد مهارت در نظارت بر راهبردهاى حل مسئله و ايجاد مهارت ارزيابى ايده هاجلسه چهارم

آموزش 
توانش
خالق

ايجاد مهارت بازنگرى در مسئله و طرح مجدد آن، ايجاد مهارت انديشيدن به روش هاى نو و جلسه پنجم
جايگزين كردن به جاى روش هاى قديمى با بررسى دقيق و منطقى مسئله

ايجاد مهارت دفاع از كار خالق و روش هاى نوجلسه ششم

ايجاد مهارت در ارائه ايده هاى بيشتر، ايجاد مهارت در بازنگرى و بررسى كردن يك مسئله از جلسه هفتم
زواياى مختلف

ايجاد مهارت در شناسايى و سازمان دهى ايده ها و ايجاد مهارت در شناسايى و زير سؤال بردن جلسه هشتم
موقعيت ها و ايده هاى موجود

آموزش 
توانش
عملى

ايجاد مهارت در كنترل انديشه هاى تكانشى و جايگزينى آن با تأمل بيشتر، پى بردن به اين جلسه نهم
نكته كه چه وقت بايد استقامت كرد و چه زمانى بايد دست از تالش برداشت

ايجاد مهارت در برانگيخته نگاه داشتن خود، انطباق فعاليت ها با توانايى هاى فردجلسه دهم

ايجاد فهم تالش تا رسيدن به نتيجه پايانى و مديريت مشكالت شخصىجلسه يازدهم

ايجاد فهم بر عهده گرفتن مسئوليت كارهاى خود و عدم استفاده از دلسوزى براى خود، جلسه دوازدهم
جمع بندى مطالب ارائه شده در طول دوره آموزشى

جدول 2. شاخص هاى آمار توصيفى شامل ميانگين و انحراف معيار

پس آزمونپيش آزمونگروهمتغير
انحراف استانداردميانگينانحراف استانداردميانگين

اضطراب امتحان
45/8021/0147/8021/71كنترل
49/5621/0222/687/49آزمايش

جهت تعيين اثربخشى آموزش هوش موفق بر اضطراب امتحان 
دانش آموزان از روش تحليل كوواريانس استفاده شد. براى اطمينان 
از اين كه داده هاى اين پژوهش، مفروضه هاى زيربنايى تحليل را 

دارد به بررسى آن ها پرداخته شد. آزمون كالموگروف ـ اسميرنف 
جهت بررسى نرمال بودن به شرح جدول (3) رعايت شد.
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جدول 3. نتايج نرمال بودن متغير اضطراب امتحان

سطح zتعدادگروهمتغير
معنادارى

اضطراب 
امتحان

500/5090/958پيش آزمون
501/0250/059پس آزمون

آزمون لوين براى بررسى همگنى واريانس ها اجرا شد و نشان 
 .(p <1/71 ،F= 0/569) داد كه همگنى واريانس ها نيز برقرار است

مفروضة ديگر مربوط به همگنى شيب رگرسيون بود كه از طريق 
اين  گرديد.  مشخص  مستقل  متغير  و  پيش آزمون  تعامل  بررسى 
تعامل نيز معنى دار نبود. (p< 0/130 ،F= 2/380). مفروضة 
خطى بودن رابطه بين متغير وابسته مورد بررسى و مراعات شد. با 
توجه به اينكه مفروضه هاى تحليل كوواريانس برقرار بود، از تحليل 
كوواريانس جهت بررسى فرضيه ها استفاده شد. در جدول 4 نتايج 

تحليل كوواريانس ارائه شده است.

جدول 4. خالصه نتايج تحليل كوواريانس آموزش هوش موفق بر اضطراب امتحان

منبع تغييرات مجموع مجذورات درجه آزادى ميانگين مجذورات F سطح معنادارى مجذور اتا
پيش آزمون 141/76 1 141/76 0/53 0/469 0/01

گروه 7632/14 1 7632/14 28/65 0/001 0/38

با توجه به جدول 4، سطوح معنادارى آزمون ها، نشان مى دهد، بين 
 >0/001،F=28/65) گروه هاى آزمايشى و گواه تفاوتى معنادار
p) وجود دارد. هم چنين 38 درصد از واريانس اضطراب امتحان 
مربوط به مداخلة آموزش هوش موفق بوده است. به اين معنا كه 
مداخلة آموزش هوش موفق منجر به كاهش اضطراب امتحان در 

دانش آموزان گرديد.

بحث
هدف پژوهش حاضر، تأثير آموزش هوش موفق بر اضطراب امتحان 
دانش آموزان دختر متوسطة دوم شهر شهركرد بود. يافته ها و نتايج 
حاصل از پژوهش نشان داد آموزش هوش موفق (تحليلى، خالق و 
عملى) باعث كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر متوسطة 
دوم گرديده است. استفاده از رويكرد آموزش هوش موفق بر اضطراب 
امتحان، براى اولين بار، در تحقيقات استفاده  شده است بنابراين در 
اين پژوهش به اثربخشى ساير رويكردهاى آموزشى مشابه و مرتبط، 
بر متغير اضطراب امتحان نيز استناد مى شود. بر اين اساس، نتايج اين 
پژوهش به صورت غيرمستقيم با يافته هاى kazemi و همكاران [24] 
و Majidi و همكاران [25] همسو است. هم چنين نتايج نا همسو با 
پيشينة پژوهشى در اين تحقيق يافت نشد. در تبيين فرضية اثربخشى 
هوش موفق بر اضطراب امتحان بايد در نظر داشت كه اضطراب 
امتحان به عنوان يك پديدة متداول و مهم آموزشى رابطه تنگاتنگى با 

هوش دارد. يكى از روش هاى سودمند براى كاهش اضطراب امتحان 
در دانش آموزان، آموزش مهارت حل مسئله است. حل مسئله، يكى 
از مؤلفه هاى شناختى اجتماعى و فرايندى شناختى- رفتارى است كه 
در آن فرد مى كوشد براى موقعيت هاى مشكل آفرينى كه در زندگى 
روزمره با آن مواجه مى شود راه حل هاى سازش يافته و مؤثر را شناسايى 
و كشف كند. حل مسئله به عنوان يك فعاليت هدفمند، مجدانه و 
آگاهانه در نظر گرفته مى شود؛ بنابراين از آن جايى كه حل مسئله 
با هوش تحليلى و خالق مرتبط هست، اين افراد خود را قادر به 
تسلط بر اوضاع و امور هيجانى خود ازجمله اضطراب ها مى دانند و با 
اعتمادبه نفس بيشترى به انجام وظايف خود مى پردازد اين افراد خود 
را مجهز به راهبردهاى تحليلى، خالق و تمرين هاى عملى دانسته و 
موقعيت هايى را فراهم مى نمايند تا احساسات و افكار منفى خود را 
كاهش دهند. افراد باهوش خودآگاهى بااليى نسبت به توانايى هاى 
خود دارند و اين امر سبب مى شود هم درك واقع بينانه از خود و هم 
توان سازگارى با شرايط اضطراب زا از جمله امتحانات داشته باشند؛ 
بنابراين دانش آموزان با استفاده از مؤلفه هاى هوش موفق تالش مى كنند 
اضطراب خود را كاهش دهند و با اعتمادبه نفس بااليى رفتار نمايند.

نتيجه گيرى
نتايج اين پژوهش مجريان آموزش و پرورش را به اين نكته رهنمون 
مى سازد كه آموزش و تدريس بر اساس اين رويكرد در مدارس باعث 
كاهش اضطراب امتحان مى شود. اين پژوهش با محــدوديت ســنى 
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و جنسيت آزمودنى ها همراه بود، هم چنين به دليـل جديـد بـودن 
موضـوع، پيشينة تحقيقات بسيار محدودى در زمينة برنامه آموزش 
هوش موفق بر اضطراب امتحان وجود داشـت. لذا پيشنهاد مى شود 
مختلف  گروه هاى  در  برنامـه  ايـن  گسترده تر  طيـف  اثربخشى 

كودكان و در فواصل سنى مختلـف بررسى شود.
سپاس گزارى

پژوهشگران از كلية عوامل اداره آموزش و پرورش شهركرد و اساتيد 

گرامى كه همكارى الزم را جهت اجراى اين تحقيق داشتند كمال 
تقدير و تشكر را دارند.

دانشگاه  توسط  اخالقى  نكات  پژوهش  اين  در  اخالقى:  تأييديه 
آزاد واحد شهركرد با شماره IR.IAU.SHK.REC.1398.030 تأييد شد.

تعارض منافع:  بين نويسندگان و مجله راهبردهاى آموزش در 
علوم پزشكى هيچ گونه تعارض منافع وجود ندارد.
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