فصلنامه روانشناسی تربیتی

Quarterly of Educatinal Psychology

دانشگاه عالمه طباطبائی
سال پانزدهم ،شماره پنجاه و چهارم ،زمستان  ،98ص  270تا 243

Allameh Tabataba’i University
Vol. 15, No.54, Winter 2019

پیشبینی یادگیری زبان انگلیسی در دختران و پسران بر اساس
هوش موفّق ،خِرَد و خالقیت
سعید اسمعیل نیا ،1غالمرضا صرامی ،2شکوه السادات بنی
تاریخ وصول8030/80/80 :

جمالی4

تاریخ پذیرش8030/80/88 :

چکیده
هوش موفّق ،خِرَد و خالقیت را میتوان از ویژگیهای مهم موفقیت در یادگیری زبان انگلیسی به شمار آورد.
این پژوهش برای تعیین نقش پیشبینی کنندگی هوش موفّق ،خِرَد و خالقیت در یادگیری زبان انگلیسی در
دختران و پسران انجام گرفته است .روش این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی ،و جامعۀ آماری کلیۀ زبان
آموزان،زبانانگلیسی دختر و پسر شهرستانهای قائمشهر ،بابل و ساری که در سال 39ـ 8031مشغول به
تحصیل بودند ،که از این تعداد ،نمونهای به حجم  120نفر انتخاب گردید که  008نفر از آنها پسر و  292نفر
دختر بودند ،که به سه پرسشنامۀ هوش موفّق استرنبرگ با مجموع ( )01سؤال و ضریب پایایی  8/00و
پرسشنامۀ خِرَد آردلت( )23با ضریب پایایی  8/02و پرسشنامه خالقیت عابدی با ( )18سؤال و ضریب پایایی
،8/03که در مجموع به ( )820سؤال پاسخ دادند .برای تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل
رگرسیون چند متغیری استفاده شده است .نتایج نشان داد که مؤلفههای هوش موفق و خالقیت میتوانند در
پیشبینی یادگیری زبان نقش داشته باشند .نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که هوش موفّق ،خِرَد و

خالقیت از عوامل بسیار مهم در یادگیری زبان انگلیسی هستند که با اجرای صحیح آنها در کالس و آموزش
آنها به زبان آموزان میتوان بهطور مستقیم فرایند یادگیری را ارتقا بخشید.

 .8دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،واحد علوم و تحقیقات  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .2استادیار روانشناسی تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسوول) ghrsar2@gmail.com.
 .0دانشیار روانشناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.
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واژگان کلیدی :هوش موفّق ،خِرَد ،خالقیت ،یادگیری زبان انگلیسی.

مقدمه
میتوان گفت که تمام پیشرفتهای انسان از ابتدای خلقت تاکنون بر اساس یادگیری ،تفاوت
فردی در هوش ،خِرَد و خالقیت انسانها است .روزی که انسان آتش را کشف کرد و
کاربردهای مختلف آن را از قبیل پختن غذا و استفاده از روشنایی را آموخت .روزی که
انسان کارایی چرخ را آموخت و آن را در استفاده از گاری به کاربرد تا به زندگی خود
سرعت بیشتری ببخشد .روزی که انسانها زبان را آموختند تا بتوانند با یکدیگر صحبت و
رابطه برقرار کنند و بعد از آن هم خط نوشتاری را خلق کردند تا بتوانند رویدادها را بنگارند،
تا اندیشههای خود را به نسلهای بعد منتقل کنند .این مطلب بیانگر آن است ،هوش ،خِرَد و
خالقیت نقش مهمی در زندگی بشر داشته و دارد  .آموزش و از طرفی یادگیری بهعنوان
یک مقوله همیشه جزو فعالیت های بشر بوده است .لذا آموزش صحیح با در نظر گرفتن
تفاوتهای هوش ،خِرَد و خالقیت در دانشآموزان منجر به یادگیری بهتر و شکوفایی آن
جوامع خواهد شد.
بهطورکلی تمامی مدیران و معلمان باید تالش کنند تا موفقیت هر دانشآموز را در
مدرسه از طریق آموزش هوش موفّق و پرورش تواناییهای سهگانه یعنی؛ توانش تحلیلی،
خالق و عملی در دانشآموزان ارتقا بخشند ( استرنبرگ ،جاروین و گریگورنکو.)2883 ،8
در بسیاری از موارد ،فقط بر یک جنبه از تواناییها توجه شده و موارد دیگر نادیده گرفته
میشود ،برای مثال استرنبرگ( )2889نشان داد که در برنامههای آموزشی مدارس بر هوش
تحلیلی تأکید زیادی میگردد .درحالی که به دو جنبۀ دیگر هوش ،یعنی هوش خالق و
عملی که برای زندگی موفقیتآمیز حیاتی است ،کمتر توجه شده یا اصالً توجهی نمیشود.
درواقع ،مجموعهای از تواناییها برای به دست آوردن موفقیت در زندگی یک فرد موردنیاز
است .موفقیت میتواند تنها در بافت فرهنگی  -اجتماعی تعریف شود .موفقیت در انتزاع و
تجرید رخ نمیدهد؛ بلکه با توجه به مجموعهای از مالکها یا انتظارات خود فرد و دیگران،
شکل میگیرد .برای اینکه افراد در زندگی موفق شوند نیاز دارند تا در مهارتهایشان بهخوبی

1. Sternberg, Jarvin & Grigorenko
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عمل کنند .افرادی موفقاند که بتوانند از تواناییهای تفکر تحلیلی ،خالق و عملی برای
رسیدن به موفقیت استفاده کنند.
جوامعی که در زمینۀ علم و آموزش سرمایهگذاری بیشتری کردند و با تأسیس دانشگاهها
و مراکز علمی معتبر و با شیوههای تدریس و آموزشی مناسبتر توانستند گوی سبقت را در
پیشرفت بربایند ،کسانی بودند که توانستند با دیگر جوامع ارتباط زبانی و گفتاری برقرار
کنند .لذا اولین راه ارتباطی بین دو یا چند نفر ،زبان است .بهعبارتدیگر زبان دریچهای برای
مراودات ،تبادل اطالعات ،اقتصاد ،سیاست ،دانستنیهای جدید است (وستستریت و فورنیر8؛
 .)2880از طرفی با وجود شبکه های اجتماعی و اینترنت یادگیری زبان یک نیاز و ضرورت
اجتنابناپذیر است .اهمیت بررسی این متغیرها وقتی نمایانتر میشود که گاهی اوقات
مشاهده میشود دانشآموزی در کالس برخالف داشتن استعداد و توانایی باال ،توجّهی به
درس زبان ندارد و از آن لذتی نمیبرد ،و یا معلمی برخالف اینکه خیلی خوب تدریس
میکند ولی موفقیتی کسب نمیکند ،درنتیجه باید مشکل را در عدم آگاهی معلم در
تفاوتهای فردی دانشآموزان همچون هوش موفّق ،خِرَد و خالقیت دانست و نه عملکرد
هوشی و استعداد دانشآموزان.
با توجه به اینکه امروزه کسب میانگین نمرات باالتر جزء اهداف اصلی همۀ مدارس
محسوب میشود که اولیای مدرسه به دنبال دستیابی آن با روشهای گوناگون هستند تا به
خواسته های والدین پاسخگو باشند ،بنابراین اگر الگوی آموزش به تفاوتها توجه کند ،لذا
به مدارس کمک میکند که در مجموع سطوح باالتری از عملکرد را در دانشآموزانشان
ایجاد کنند .از طرفی مهمترین منابع ارزشمند هر جامعه ،استعدادهای انسانی آن است،
آموزش در جهت پرورش هوش موفّق و خردمندی و خالقانهاین اطمینان خاطر را به وجود
میآورد که جامعه بتواند از منابع انسانیاش استفاده بهتری کند و استعدادهای موجود در آن
جامعه به هدر نروند (بوسیو ،بوور و شوارتز2؛ .)2880
دستیابی به اطالعات دربارۀ هوش ،خِرَد و خالقیت در تدریس میتواند به معلمان
آگاهی بدهد ،تا پرسش و پاسخهایی را در کالس مطرح کنند که توانایی یادگیری

1. Weststrate, N M &Fournier M A.
2. Boccio, C; Beaver, K & Schwartz, J
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دانشآموزان را افزایش بدهد .بهعبارت دیگر سؤاالتی با انگیزۀ بیشتر که موجب بینش و
خالقیت در دانشآموزان گردد نه سؤاالت دانشی که پایینترین سطوح دانش را میسنجد.
در تعریف موفقیت و شخص موفّق میتوان گفت« :خوشحال بودن از آن چه که فرد به
دست آورده است» .فرد زمانی از موفقیت لذت میبرد که در سرمنزل مقصود ،زندگی او از
همه لحاظ کامل باشد و احساس نارضایتی یا احساس نیاز برای چیز دیگری نکند .در این
حالت ،میتوان موفّق بود و در مکانی نشست و بهدقت جهان را نظاره کرد(سانتروک،
 .)2880فرد موفق کسی نیست که دارای هوشبهر باالیی باشد ،بلکه باید دارای رفتارهای
هوشمندانه و رفتار سازشی مناسبی باشد و بتواند از این تواناییهای خود در دنیای پیرامونی
خود استفاده کند (استرنبرگ و کافمن؛ .)2888سنجش تواناییهای متفاوت افراد نشان
میدهد که ممکن است فرد در یکی از ابعاد خیلی قوی ،ولی در ابعاد دیگر خیلی قوی نباشد
(استرنبرگ و کافمن8330 ،؛ به نقل الرسن و همکاران ،2880 ،ص.)000
هوش موفّق :هوش موفّق 8مجموعه منسجمی از تواناییهای فرد است تا بتواند در زندگی
خود موفقیت کسب کند .بهعبارتدیگر آنها بین تواناییهای تفکر تحلیلی ،خالق و عملی
تعادلی برقرار میکنند .افراد موفق بر نقاط قوت و ضعف خودآگاهی دارند و میتوانند نقاط
ضعف خود را شناسایی و اصالح کنند .افراد باهوش موفّق ،با استفاده از تعادلی که میان
تواناییهای تفکر تحلیلی ،خالق و عملی برقرار میکنند به انطباق با محیط ،تغییر و انتخاب
آن دست میزنند(استرنبرگ .)b 2880 ،بهعبارتدیگر افراد دارای هوش موفّق ،در زندگی
موفقاند ،نه به این دلیل که از ضعفها به دور هستند بلکه آنها میدانند ضعفهایشان در
کدام قسمت است و چطور می توانند آن را اصالح و جبران کنند .هوش موفق دارای سه
مؤلفه هوش تحلیلی ،هوش آفریننده( خالق) و هوش عملی است.
هوش تحلیلی 2به توانایی افراد در برخورد با مسائل اطراف گفته میشود و زمانی استفاده
میشود که فرد قدرت تحلیل ،ارزشیابی و مقایسه را داشته باشد(هاک ،)2880 ،میتوان
گفت که این عامل شبیه تواناییهای تحصیلی است که عموماً بوسیلۀ آزمونهای هوشی
موجود اندازهگیری میشوند (سیف .)8030 ،هوش آفریننده(خلّاق ) 0شامل فرآیندهای
کشف و تجسم کردن ،تولید اندیشههای تازه ،ترکیب اطالعات به روشی جدید ،برخورد
1. successful intelligence
2. analytical intelligence
3. creative intelligence
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متفاوت با مسائل است .هوش آفریننده را میتوان اندازهگیری کرد؛ برای مثال میتوان به فرد
یک عنوان غیرمعمول داد و از او خواست تا یک داستان را بر اساس عنوان آن بنویسد و یا
تصویری از یک منظره غیرعادی بکشد ،همچنین از انشانویسی ،جهت اندازهگیری هوش
آفریننده(خلّاق) میتوان استفاده کرد ( استرنبرگ ،8038 ،ص ،)80هوش عملی 8هنگامی
بروز مییابد که فرد به عمل اقدام میکند ،یا آنچه را که در موقعیتهای رسمی و غیررسمی
آموخته مورد استفاده قرار میدهد .هوش عملی را میتوان با سؤاالت گوناگون سنجید
درحالیکه از افراد پرسیده میشود تا مسئلهای را حل نمایند بدون اینکه بهطور مستقیم به
آنها نشان داده شود تا چگونه مسئله را حل نمایند(گریگرینکو ،جاروین و استرنبرگ؛
 .)2882بنابراین رفتار خاصی که در یک محیط بهعنوان رفتار هوشمندانه در نظر گرفته
میشود ممکن است در یک بافت و موقعیت دیگر بهعنوان یک رفتار غیرهوشمندانه در نظر
گرفته میشود.
هوش تحلیلی 2به توانایی انسان در برخورد با مسائل زندگی گفته میشود و معرّف
توانایی کالمی ،تفکر انتزاعی ،پردازش اطالعات است .بهعبارتدیگر همان تواناییهای
تحصیلی است که عموماً توسط آزمونهای هوشی موجود اندازهگیری میشوند .هوش
آفریننده (خلّاق) 0شامل فرآیندهای کشف و تجسم کردن ،تولید اندیشههای تازه است.
هوش عملی 2شامل به کار بردن ،اجرا کردن ،تمرین کردن ،و استفاده از آنچه فرد در
موقعیتهای رسمی و غیررسمی آموخته است ،میباشد ،این افراد میتوانند با جنبههای متغیر
محیط خود سازگار شوند و در صورت لزوم به تغییر محیط خود هم بپردازند (سیف.)8030 ،
استرنبرگ(8339؛ به نقل از سانتراک )2880 ،میگوید دانشآموزان در مدرسه به دلیل
تفاوتشان در این سه هوش نگاههای متفاوتی دارند .دانشآموزانی که توانایی تحلیلی باالیی
دارند ،مناسب مدارس رایج فعلی است .آنها در کالسهایی که در آنها آموزش مستقیم
داده میشود یعنی در آنها معلم سخنرانی میکند و آزمونهای عینی برگزار میشود ،غالباً
عملکرد خوبی دارند .آنها باهوش محسوب میگردند ،نمرات خوبی میگیرند ،در
آزمونهای سنتی هوش و آزمون سنجش تحصیلی نمرات خوبی میگیرند و بعداً در
1. practical intelligence
2. analytical intelligence
3. creative intelligence
4. practical intelligence
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دانشگاههای معتبر قبول میشوند .دانشآموزانی که هوش خالقانه باالیی دارند معموالً جزء
نفرات اول کالس هستند .استرنبرگ میگوید آنها نمیتوانند تکالیف را بر وفق مراد معلم
انجام بدهند .آنها بهجای دادن جوابهای معمولی جوابهای غیرمعمولی میدهند -به
همین دلیل نیز مورد مواخذه قرار گرفته و نمرات پایینی میگیرند .دانشآموزانی که هوش
عملی باالیی دارند نیز مثل دانشآموزان خالق معموالً طبق انتظار مدرسه عمل نمیکنند ،با
این حال مهارتهای اجتماعی باالیی دارند .آنها در بزرگسالی ،مدیران ،بازرگانان و
سیاستمداران موفقی میشوند هرچند نمرات درسی خیلی باالیی ندارند.
یکی از صفات ممتاز آدمیان خالقیت ( 8آفرینندگی) است .آفرینندگی در علم ،هنر،
ادبیات ،و سایر جنبه های فرهنگ و تمدن همواره مورد احترام بوده است ،و به همین سبب
پرورش استعدادهای خالق ،همانند پرورش توانایی حل مسئله ،یکی از هدفهای مهم
آموزشوپرورش به شمار میآید (اسنور ،بایسن ،الرسن2؛  .)2883توانایی تفکر و اندیشیدن
دربارۀ مسائل بهگونهای تازه و غیرمعمول و درنتیجه رسیدن به راهحلهای تازه برای مسائل
زندگی ،خالقیت نامیده میشود (آلسیو ،آوالیو و چارلز؛ .)2883
خِرَد :استانلی هال ( )8322اولین روانشناسی بود که به موضوع خِرَد اشاره کرده است.
او رشد و تحول خِرَد را با ورود به اواخر بزرگسالی مرتبط میدانست و آن را شامل رفتار و
نگرش تأملی ،روح فلسفی ،بیطرفی و تمایل به دادن درسهای اخالقی اعالم کرد.
بهعبارتدیگر ،در نوشتههای اولیه روانشناسی ،خِرَد بهعنوان یک نقطه ایده آل پایانی در رشد
انسان توصیف میشود (استادینگر و گلوک.)2888 ،
تعاریف گوناگونی از خِرَد ارائه شده است که تعدادی از این تعاریف عبارتند از:
یکپارچگی شناختی ،تأملی و عاطفی فرد (آردلت ،)2880 ،مهارت ،قصد و کاربرد تجربیات
مهم زندگی در تسهیل رشد مطلوب خود و دیگران (وبستر ،)2889،یک فرایند شناختی،
یک راهنمای کامل برای یک زندگی خوب و مطلوب (آردلت و همکاران ،)2880 ،تعادل
میان منافع درون فردی ،بین فردی و برون فردی بهمنظور انطباق ،تغییر و انتخاب محیط
(کوایوم ،)2880 ،افراد خردمند لزوماً حقایق بیشتری را نسبت به سایر مردم نمیدانند ،بلکه
آنها معانی عمیقتری از حقایق عموماً شناختهشده برای خودشان و دیگران را درک
1. creativity
2. Snorre, M. Boysen, W. Larsen, C.T.
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میکنند .الزمه کشف معانی عمیقتر پدیدهها و رویدادها این است که بهجای واکنشِ صرف
به پدیدهها و رویدادها ،وقت گذاشت و آنها را از منظرهای متفاوت بررسی کرد .در کل،
هدف اصلی خِرَد دنبال کردن حقیقت یا توانایی دیدن واقعیت آنگونه که هست ،میباشد
(آردلت ،)2888 ،یک ویژگی فراشناختی همراه با دانایی ،دانستن اینکه یک فرد همهچیز را
نمیداند و جستجو کردن حقیقت است .خِرَد ترکیبی از عوامل عاطفی و جنبۀ های شناختی
از تواناییهای انسان در پاسخ به مشکالت زندگی است .خِرَد تعادل بین احساسات شدید،
کنش و واکنش ،دانستن و ندانستن است .خِرَد با تجربه و سن افزایش مییابد اما این بدان
معنا نیست که لزوماً در سنین باال وجود خواهد داشت(بیرن و فیشر .)8338 ،فردوسی در
تعریف خرد میگوید ،فرد خردمند بسیار اندیشه میکند و کمتر سخن میگوید و بیشتر
شنونده است و از آنچه میشنود درس میگیرد بخصوص از سرگذشت مردمان خردمند و
دانای گذشته ،پندآموزی بیشتری دارد (مهریاری.)8030 ،
خِرَد دارای سه مؤلفه شناختی ،انعکاسی(تأملی) و عاطفی است .آردلت ( )2880خِرَد را
ترکیب ویژگیهای شخصیتی با سه بعد شناختی ،تأملی و عاطفی تعریف میکند .بعد شناختی
که مبتنی بر هوش و کنجکاوی و میل به دانستن و اشتیاق به پرسیدن سؤال دربارۀ چرایی
زندگی است .بعد تأملی به توانایی خودارزیابی و داشتن دیدگاههای چندگانه اشاره دارد.
بعد عاطفی هم بهصورت نگرش همدالنه ،عشق دلسوزانه و مهربانی با دیگران تعریف
میشود.
خالقیت :اصطالح " خالقیت " اشاره به فرآیندهای ذهنی دارد که منجر به حل مسائل،
عقاید ،مفاهیم ،اشکال هنری ،نظریهها و مفاهیمی میگردد که کامالً تازه و منحصر بفرد
باشند (کارتر .)2880 ،توانایی خالقیت اشاره به توانایی افراد در تولید و ایجاد چیزی جدید
و سودمند دارد (لوچیاری ،سال ،ونوتلی؛  .)2883اندیشه خالق ،نیازمند یک تفکر مبتکرانه
و نوآورانهای می باشد که ادراک ،مفاهیم و عقاید سنتی ما را زیر سؤال میبرد .با رشد این
نوع تفکر ،ما قادر خواهیم بود که تواناییمان را برای حل مسائلی که روبرو میشویم افزایش
دهیم ،همان مسائلی که به هیچ طریقی نمیتوانستیم آن را حل نمائیم(استرنبرگ.) 2880 a ،
دستاوردهای خالقانه ،اشاره به مواردی مانند یک کشف علمی و یا نوشتن یک رمان که در
دنیای واقعی وجود داشته باشد ،دارد (گاکمن ،کاسکان؛ .)2883
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هوارد گاردنر(8300؛ به نقل از کونستانتینسکو )2882 ،معتقد به وجود هفت نوع هوش
است که بهطور نسبی از یکدیگر مستقلاند (هوش زبانشناختی ،تجسم فضایی ،موسیقی،
منطق و ریاضی ،جنبش بدنی ،هوش میان فردی ،و هوش درون فردی) .او معتقد است که
خالقیت در هر یک از این هفت حیطه صورت میگیرد .برای گاردنر خالقیت عبارت است
از عالیترین سطح عملکردی در هر یک از این حیطهها .بنابراین فردی ممکن است فقط در
موسیقی خالق باشد و فردی دیگر در ریاضی و منطق و یا در موسیقی .تورنس ()8392
خالقیت را شامل توانایی فرد برای تولید یک پاسخی کامالً جدید در برابر یک مسئله میداند
و معتقد است که پاسخ خالق نباید شامل تکرار چیزی باشد که فرد در گذشته دیده یا شنیده
است .دوم ،پاسخ باید مسئله را بگونه ای مناسب و سودمند حل کند.
یکی از نظریههای معروف نظریه گیلفورد است که بیشتر در رابطۀ با تفکر همگرا 8و
واگرا 2میباشد .از دیدگاه گیلفورد دو مفهوم تفکر همگرا و تفکر واگرا وجود دارند که
تفکر همگرا با هوش و تفکر واگرا با خالقیت رابطه دارند .تفاوت آنها در این است که در
تفکر همگرا نتیجۀ تفکر از قبل معلوم است ،یعنی همیشه یک جواب درست یا غلط وجود
دارد ،اما در تفکر واگرا جواب قطعی وجود ندارد و تعداد زیادی جواب احتمالی ممکن
است موجود باشند که از نظر منطقی هر یک از آنها درست است .میتوان گفت که
دانشمندان بیشتر دارای تفکر همگرای باال و هنرمندان دارای تفکر واگرای بیشتری هستند
(یونگ ،هونگ ،لی ،لین؛ .)2883
کیتینگ ( )8300برای ایجاد خالقیت  ،چهار گروه از مهارتهای شناختی را ضروری
می داند .مهارت نخست ،توانایی تفکر واگرا در فرد است ،تفکری که موجب راهحلهای
جدید و متفاوت می شود .ویژگی دوم را داشتن معلومات وسیع و تجربه مفید میداند .ویژگی
سوم ،توانایی برقراری ارتباط با دیگران برای طراحی اندیشهای نو و تازه میداند ،زیرا به
اعتقاد وی خالقیت در خال صورت نمی گیرد و داشتن معلومات و تجربه و ارتباط متقابل با
دیگران جهت تبادل تجارب ضروری است .ویژگی چهارم توانمندی فرد برای تجزیهوتحلیل
انتقادی است .فرد در جریان شکلگیری خالقیت و به دلیل بارش مغزی 0به راهحلهای

1. covergent thinking
2. divergent thinking
3. brainstorming
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متعددی میرسد که برای انتخاب راهحل صحیح و کنار گذاشتن راهحلهای دیگر ،داشتن
قدرت قضاوت و نقادی دقیق ضروری است.
واالس یکی از معروفترین افرادی است که مراحل خالقیت را بیان کرده است .وى از
چهار مرحله نام میبرد:
-8آمادگى : 8منظور از این مرحله آن است که باید یک هنرمند و یا دانشمند در ارتباط با
زمینه کارى خود از ابعاد مختلف با آن آشنا باشد .شناخت و آمادگى ،بررسى و مطالعه،
جمعآوری اطالعات ،تمرکز و دقت و عوامل بسیار دیگرى مقدمهای است براى آمادگى
یک فرد خالق براى رسیدن به خالقیت و کشف واقعیتها ،در غیر این صورت آمادگى
الزم وجود نخواهد داشت.
 -2نهفتگى :2منظور از نهفتگى این است که فرد خالق در ظاهر دست از تالش براى رسیدن
به خالقیت برداشته است و در مورد مسئله فکر نمیکند .بعضی از روانشناسان معتقدند که
ذهن بهصورت ناخودآگاه شروع به فعالیت میکند و حالت پنهانى دارد ،ولى بهظاهر فعالیتى
انجام نمیدهد.
 -0اشراق :0در این مرحله ناگهان موضوع براى فرد روشن میگردد و یک حالت ابهام به
وى دست میدهد؛ یعنى فرد بدون آنکه به موضوع فکر نماید ناگهان به ایده تازهای دست
مییابد.
 -2اثبات :2در این مرحله فرد خالق آنچه را که به دست آورده (اختراع ،اکتشاف ،نظریه
تازه) مورد ارزیابى و سنجش قرار میدهد .بهعبارتدیگر در این مرحله او شواهد را میسنجد
و مورد بازبینی قرار میدهد(2882؛ به نقل از وانگ .)2883 ،در تحقیق حاضر ،خالقیت
دارای چهار مؤلفه خالقیت سیالی ،خالقیت بسط ،خالقیت ابتکار و خالقیت انعطاف است.
زبان انگلیسی :زبان به همراه عالئم جسمانی یکی از راههای برقراری ارتباط است .البته،
تردیدی نیست ،که مهمترین آنها به شمار میرود .به کمک زبان انسان میتواند اطالعات،
افکار ،نگرشها و هیجانها را به دیگری منتقل کند .بدون آن تحقق روابط انسانی معنادار
ناممکن است .زبان به انسان قدرت میدهد تا فراتر از زمان و مکان حرکت کند .زبان کارکرد
1. preparation
2. incubation
3. illumination
4. Verification
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زایشی نیز دارد .با نظم دهی نو به واژهها و عبارات در قالب ترکیبهایی که قبالً بیاننشده
میتوان از آن برای خلق ایدهها و افکار نو استفاده کرد (بالدوین8330 ،8؛ به نقل از رایس،2
 .)8009با استفاده از نمادها برای بازنمایی واقعیتها و اشاره به اشیا ،اعمال و رویدادهای
جهان ،زبان از تجربه ملموس پا را فراتر میگذارد  ،اما به شیوهای که درک واقعیت نیز ممکن
میشود(برایدل؛  .)2883باالتر از همه ،از طریق هزاران واژه ،زبان شیوهای کارآمد برای
انتقال تکههای نامحدودی از اطالعات ،افکار ،ایدهها و احساسات از فردی به فرد دیگر
خواهد بود (تاگلیامونت.)2881 ،0
یادگیری زبان انگلیسی از دو  2جنبه مطرح میشود که عبارتند از  -8 :یادگیری زبان
 -2اکتساب زبان .یادگیری زبان بهطورمعمول بهصورت رسمی و در کالس درس و با وجود
کتاب و معلم امکانپذیر است ،اما اکتساب زبان در محیط واقعی و در میان مردم و زبان
مردمی که آن زبان را صحبت میکنند امکانپذیر است (هوالیم .)2883 ،2از نظر متخصصان
این علم و افرادی مانند براون ( )2882تا زمانیکه یادگیری زبان انگلیسی در همان مرحله اول
یعنی یادگیری باقی مانده باشد فرد قادر به بهکارگیری زبان در دنیای واقعی نیست و باید
بتواند یادگیری را تبدیل به اکتساب زبانی کند.
برای یادگیری زبان انگلیسی و یا زبان خارجی عوامل متعددی تأثیر دارند .مسائلی
همچون جنسیت و انگیزه نیز در یادگیری زبان انگلیسی مؤثرند .با توجه به این مسئله که
یادگیری زبان یک مهارت محسوب میشود ،این سؤال پیش میآید که آیا همۀ افراد به یک
اندازه قادر به یادگیری زبان انگلیسی هستند یا خیر ؟ آنچه محقق در پی یافتن آن است ارتباط
میان هوش موفق ،خِرَد و خالقیت با یادگیری زبان انگلیسی است .بحث در این است که آیا
میان این سه مؤلفه و یادگیری زبان انگلیسی رابطهای وجود دارد یا خیر؟ آیا داشتن هوش
موفق ،خِرَد و خالقیت باال به یادگیری زبان انگلیسی کمک میکند یا خیر؟

1. Baldwin
2. Rice
3. Tagliamonte’s
4. Hwalim, M. J.
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روش
پژوهش حاضر از نظر هدف جزو پژوهشهای بنیادی و از نظر نحوۀ جمعآوری دادهها جزو
پژوهشهای توصیفی (غیرآزمایشی و همبستگی) محسوب میشود ،که هدف آن تعیین
رابطه و پیشبینی متغیرها بوده است .جامعۀ آماری پژوهش حاضر را کلیه زبان آموزان،

زبانانگلیسی دختر و پسر شهرستانهای قائمشهر ،بابل ،ساری که در سال  39ـ  8031در02

مرکز آموزشی مشغول به تحصیل بودند تشکیلمیدهد .در این پژوهش حجم نمونه ()120

آزمودنی انتخاب گردید که از این تعداد ( 008نفر) پسر و ( 292نفر) دختر بودند.
ابزارهای اندازهگیری :برای جمعآوری دادههای این پژوهش از  0پرسشنامه(پرسشنامه
هوش موفّق استرنبرگ ،خرد آردلت و خالقیت عابدی) استفاده شد که قبالً روایی و پایایی
آنها نیز به اثبات رسیده است .سپس با نمره پایانی 8زبان آموزان مورد مقایسه قرار میگیرد.

پرسشنامه هوش موفّق استرنبرگ :پرسشنامه هوش موفّق توسطاسترنبرگ ()2880
طراحی شده است و شامل  82خرده آزمون است ،که سه خرده آزمون مؤلفههای تحلیلی،
خالق و عملی را اندازهگیری میکند .این پرسشنامه دارای  01گویه است که هر مؤلفه شامل
 82سؤال است 82 .سؤال مؤلفههای تحلیل 82 ،سؤال مؤلفههای خالق و  82سؤال آخر
مؤلفههای عملی را میسنجند .افراد روی یک مقیاس  0درجهای لیکرت(عالی= ،0خیلی
خوب= ،2خوب= ،0نسبتاً خوب= ،2ضعیف= )8به سؤاالت پاسخ میدهند .حداکثر نمره در
این آزمون  808و حداقل نمره  01نمره خواهد بود که این نمرهها به ترتیب باهم جمع
میشوند و یک نمره کل برای هر آزمون به دست میآید ،که میزان هوش موفّق فرد را نشان
میدهد .پایایی پرسشنامه فوق در تحقیقات متعددی توسط استرنبرگ( )2880 ، 2880بین
 8/92تا  8/00گزارش شده است .در پژوهش حاضر پایایی این ابزار بر اساس آلفای کرانباخ
در گروه دختران  8/000و در گروه پسران  8/009به دست آمد.
پرسشنامۀ خِرَد :پرسشنامۀ خِرَد توسط آردلت( )2880ساخته شده است که از  03گویه
و  0خرده مقیاس شناختی ( 82سؤال) ،انعکاسی ( 82سؤال) و عاطفی ( 80سؤال) تشکیل شده
است که بهمنظور سنجش خِرَد به کار میرود .مجموعه این سؤاالت به دو گروه تقسیم
شدهاند که گروه اول سؤاالت شامل  22سؤال است و نمرهگذاری بهصورت طیف لیکرت
 0نقطهای است که برای گزینههای «کامالً در مورد من صحیح است»« ،تا حدودی در مورد
1. final
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من صحیح است»« ،نظری ندارم»« ،تا حدودی در مورد من صحیح نیست» و «اصالً در مورد
من صحیح نیست» به ترتیب امتیازات  2 ،0 ،2 ،8و  0در نظر گرفته میشود .گروه دوم از 80
سؤال که نمرهگذاری پرسشنامۀ بهصورت طیف لیکرت  0نقطهای است که برای گزینههای
«کامالً مخالفم»« ،مخالفم»« ،نظری ندارم»« ،موافقم» و «کامالً موافقم» به ترتیب امتیازات ،0
 2 ،0 ،2و  8در نظر گرفته میشود .پایایی این آزمون با توجه به سه مؤلفۀ شناختی ،انعکاسی
و عاطفی و بر اساس تتای ترتیبی ،به ترتیب  8/10 ،8/10و  8/09و بر اساس آلفای کرونباخ
 8/02 ،8/12 ،8/10به دست آمد.
پرسشنامه خالقیت عابدی ( :)CTپرسشنامه سنجش خالقیت که به آزمون سنجش
خالقیت عابدی ( )CTمشهور است بر اساس نظریۀ تورنس دربارۀ خالقیت توسط عابدی
( )8010در تهران ساخته شده است .این پرسشنامه چندین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و
درنهایت فرم  18سؤالی آن در دانشگاه کالیفرنیا توسط عابدی تدوین گردید .این آزمون 18
سؤال سه گزینهای دارد که از چهار خرده آزمون سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطافپذیری
تشــکیل شـده اسـت .گزینهها بیانگر میزان خالقیت پایین ،متوسط و باال است کـه نمـره یک
برای خالقیت پایین ،نمره دو برای خالقیت متوسط و نمره ســه برای خالقیت باال در نظر
گرفته شده است .مجمــوع نمـرات کسبشده در هر خرده آزمون ،نمایـانگر نمـره آزمودنـی
در آن بخـش است و مجموع نمرات آزمودنی در چهار خرده آزمون(سیالی ،بسط ،ابتکار و
انعطافپذیری) ،نمــره کلـی و خالقیت او را نشان میدهد .پایایی آزمـون خالقیت عــابدی،
از طریــق آزمــون مجــدد در چهار بخش آزمون به این ترتیب بــه دسـت آمـد :ضریـب
پایایی بخـش سـیالی  ،8/00ابتکار  ،8/02انعطافپذیری  8/02و بسط  . 8/08در پژوهش
حاضر نیز ،پایایی آزمون بر اساس آلفای کرانباخ در گروه دختران  8/032و در گروه پسران
نیز  8/032به دست آمده است.
یادگیری زبان انگلیسی :در این پژوهش بهمنظور بررسی یادگیری زبان آموزان انگلیسی،
از نمره پایانترم افراد که بین  8تا  888بوده است ،استفاده شده است .این نمرهگذاری بر 2
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بخش تقسیم شده است که عبارتند از -8 :شنیداری8با  20نمره -2 .مکالمه کردن  2با 20
نمره -0 .گرامر و ساختارشناسی 0با  20نمره -2 .خواندن و درک مطلب 2با  20نمره.

یافتهها
در این قسمت ،یافتههای حاصل از پرسشنامههای توزیع شده مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته
است .در ابتدا برای اینکه مشخص شود که برای آزمون فرضیهها ،از آزمونهای پارامتریک
اســتفاده گردد یا از آزمونهای ناپارامتریک ،از آزمون کولموگروف – اســمیرنوف جهت
مشـخص کردن نرمال یا غیر نرمال بودن مؤلفههای مدل اسـتفاده شد .فرضیههای این آزمون
عبارتند از:
توزیع موردنظر نرمال است = H0

{
توزیع موردنظر نرمال نیست = H1
جدول  .1آزمون کالموگروف – اسمیرنف جهت سنجش نرمال بودن توزیع متغیرها
متغیر

انحراف

قدر

مقدار

مقدار

استاندارد

مطلق

مثبت

منفی

آمارۀ
Z

احتمال
Z

8/818

8/829

-8/818

8/003

8/801

8/821

-8/809

8/239

8/813

-8/802

8/838

8/889

8/002

8/800
8/803

تعداد

میانگین

239

22/39

88/282

هوش خالق

080

03/33

88/091

8/809

هوش عملی

029

28/12

88/310

8/802

8/829

خرد شناختی

290

09/39

2/992

8/808

8/808

-8/899

238

22/03

2/820

8/818

8/820

-8/818

8/021

022

20/39

82/039

8/800

8/800

-8/800

8/208

8/890

013

20/28

88/208

8/810

8/803

-8/810

8/220

8/803

هوش
تحلیلی

خرد
انعکاسی
خرد عاطفی
خالقیت
سیالی

1. Listening
2. Speaking
3. Grammar and Structure
4. Reading Comprehension
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خالقیت
بسط
خالقیت
ابتکار
خالقیت
انعطاف
نمرۀ زبان

038

22/83

8/819

1/881

8/819

8/800

-8/819

8/800

200

08/00

3/200

8/812

8/818

-8/812

8/029

8/803

032

22/23

1/829

8/812

8/810

-8/812

8/210

8/802

092

02/00

9/821

8/808

8/823

-8/808

8/233

8/839

با توجه به مقادیر به دست آمده از آزمون کولموگرف – اسمیرنوف ،توزیع تمامی
متغیرها با توجه به سطح معناداری بزرگتر از  ،8/80نرمال است .با توجه به نرمال بودن دادهها
شرایط الزم برای استفاده از آزمونهای پارامتریک بهطور مشخص برای تعیین همبستگی از
روش همبستگی پیرسون استفاده گردید.
جدول  .2آزمون خطی بودن رابطۀ بین متغیرها
شاخص

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

هوش تحلیلی

خطی بودن

0108/8229

8

0108/8229

282/289

8/888

هوش خالق

خطی بودن

2310/020

8

2310/020

00/038

8/888

هوش عملی

خطی بودن

823/893

8

823/893

2/022

8/802

خرد شناختی

خطی بودن

2309/389

8

2309/389

838/832

8/8888

خرد انعکاسی

خطی بودن

0082/083

8

0082/083

212/001

8/8888

خرد عاطفی

خطی بودن

0222/381

8

0222/381

220/12

8/8888

خالقیت سیالی

خطی بودن

2309/389

8

2309/389

838/832

8/888

خالقیت بسط

خطی بودن

0082/083

8

0082/083

212/001

8/888

خالقیت ابتکار

خطی بودن

0222/381

8

0222/381

220/12

8/888

خالقیت انعطاف

خطی بودن

0209/228

8

0209/228

282/189

8/888

منابع

بهطورکلی با توجه به مقادیر به دست آمده از جدول شماره ( ،)2میتوان گفت که رابطه
زبان با تمامی متغیرها با توجه به سطح معناداری کوچکتر از  ،8/80است لذا بین نمره زبان و
تمامی متغیرها رابطه خطی بودن برقرار است.
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جدول  .3ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش در گروه پسران
متغیر

8

هوش تحلیلی

8

هوش خالق

**8/31

8

هوش عملی

**8/93

**8/92

8

خرد شناختی

**8/23

**8/22

**8/21

8

خرد
انعکاسی

*8/82

8/81

**8/20

**8/03

8

خرد عاطفی

**8/21

**8/03

**8/19

**8/08

**8/92

8

**8/20

**8/22

**8/10

**8/21

**8/02

**8/10

8

**8/29

**8/22

**8/10

**8/23

**8/09

**8/10

**8/31

8

**8/08

**8/22

**8/10

**8/08

**8/03

**8/92

**8/32

**8/32

8

**8/08

**8/20

**8/10

**8/08

**8/09

**8/98

**8/32

**8/30

**8/30

8

**8/28

**8/00

**8/18

**8/02

**8/20

**8/10

**8/11

**8/12

**8/10

**8/10

خالقیت
سیالی
خالقیت بسط
خالقیت
ابتکار
خالقیت
انعطاف
نمرۀ زبان

2

0

2

1

0

9

0

3

88

* *در سطح  8/88معنیداری است* .در سطح  8/80معنیداری است.

نتایج مندرج در جدول ( )0همبستگی معناداری بین متغیرهای هوش موفق ،خِرَد و
خالقیت با نمرۀ زبان را نشان میدهد و بهطور جزئی بین خرده مقیاس هوش تحلیلی (،)8/28
هوش خالق ( ،)8/00هوش عملی ( ،)8/18خرد شناختی ( ،)8/02خرد انعکاسی (،)8/20
خرد عاطفی ( ،)8/10خالقیت سیالی ( ،)8/11خالقیت بسط ( ،)8/12خالقیت ابتکار ()8/10
و خالقیت انعطاف ( )8/10با نمرۀ زبان همبستگی مستقیم معناداری وجود دارد .بنابراین
بیشترین همبستگی به دست آمده بین خرده عاطفی و کمترین سطح همبستگی در خصوص
هوش خالق با نمره زبان است.
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جدول  .4ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش در گروه دختران
متغیر

8

هوش تحلیلی

8

هوش خالق

**8/31

8

هوش عملی

**8/00

**8/90

8

خرد شناختی

**8/29

**8/22

**8/01

8

خرد
انعکاسی

**8/00

**8/23

**8/20

**8/38

8

خرد عاطفی

**8/10

**8/03

**8/90

**8/08

**8/98

8

**8/01

**8/02

**8/10

**8/23

**8/28

**8/98

8

**8/09

**8/00

**8/10

**8/08

**8/28

**8/92

**8/30

8

**8/18

**8/01

**8/92

**8/00

**8/22

**8/91

**8/38

**8/32

8

**8/18

**8/09

**8/92

**8/01

**8/20

**8/91

**8/03

**8/32

**8/31

8

**8/01

**8/08

**8/19

**8/02

**8/20

**8/00

**8/12

**8/10

**8/13

**8/10

خالقیت
سیالی
خالقیت بسط
خالقیت
ابتکار
خالقیت
انعطاف
نمرۀ زبان

2

0

2

1

0

9

0

3

88

* *در سطح  8/88معنیداری است* .در سطح  8/80معنیداری است.

نتایج مندرج در جدول ( )2همبستگی معناداری بین متغیرهای هوش موفق ،خِرَد و
خالقیت با نمرۀ زبان را نشان میدهد و بهطور جزئی بین خرده مقیاس هوش تحلیلی (،)8/01
هوش خالق ( ،)8/08هوش عملی ( ،)8/19خرد شناختی ( ،)8/02خرد انعکاسی (،)8/20
خرد عاطفی ( ،)8/00خالقیت سیالی ( ،)8/12خالقیت بسط ( ،)8/10خالقیت ابتکار ()8/13
و خالقیت انعطاف ( )8/10با نمرۀ زبان همبستگی مستقیم معناداری وجود دارد .بنابراین
بیشترین همبستگی به دست آمده بین هوش عملی و کمترین سطح همبستگی در خصوص
خرد انعکاسی با نمرۀ زبان است.

224

پیشبینی یادگیری زبان انگلیسی در دختران و پسران بر اساس....

جدول  .5مقایسه همبستگی بین پسران و دختران با  Zفیشر
هوش تحلیلی

هوش خالق

هوش عملی

خرد شناختی

خرد انعکاسی

خرد عاطفی

خالقیت سیالی

خالقیت بسط

خالقیت ابتکار

انعطاف

خالقیت

 Zفیشر

8/88

*2/89

8/00

*8/00

8/00

8/02

8/00

8/18

8/80

8/38

در مقایسه همبستگی بین پسران و دختران از  Zفیشر استفاده گردید ،و برای خرده مقیاس
هوش تحلیلی ( ،)z=8/88هوش خالق ( ،)z=2/89هوش عملی ( ،)z=8/00خرد
شناختی( ،)8/00خرد انعکاسی ( ،)8/00خرد عاطفی ( ،)8/02خالقیت سیالی (،)z=8/00
خالقیت بسط ( ،)z=8/18خالقیت ابتکار ( )z=8/80و خالقیت انعطاف ( )z=8/38به دست
آمده است .بنابراین با توجه به  zجدول در سطح  8/80یعنی ( )8/31فقط متغیرهای هوش
خالق و خرد شناختی در دو جنسیت تفاوت دارد.
جدول  .6ضریب رگرسیون چندگانه بین متغیرهای پژوهش
متغیرهای

ضریب

مجذور

ضریب رگرسیون

مجذور ضریب رگرسیون

پیشبین

اتا

ضریب اتا

چندگانه R

چندگانه R2

8

هوش تحلیلی

8/002

8/888

8/228

8/820

2

هوش خالق

8/018

8/823

8/212

8/819

0

هوش عملی

8/290

8/220

8/201

8/838

2

خرد شناختی

8/288

8/828

8/800

8/820

0

خرد انعکاسی

8/820

8/822

8/81

8/821

1

خرد عاطفی

8/222

8/899

8/022

8/880

8/210

8/283

8/093

8/822

8/289

8/892

8/000

8/820

8/220

8/830

8/032

8/802

8/038

8/802

8/022

8/889

گامها

خالقیت

9

سیالی
خالقیت بسط

0

خالقیت

3

ابتکار

88

خالقیت
انعطاف

نتایج مندرج در جدول ( ،)1رگرسیون چندگانه نمرۀ زبان توسط خرده مقیاسهای هوش
موفق ،خِرَد و خالقیت را نشان میدهد که با توجه به مقادیر معنادار به دست آمده از تحلیل
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واریانس دو خرده مقیاس خرد انعکاسی و هوش تحلیلی ضریب تعیین به ترتیب  8/820و
 8/213همبستگی چندگانه با نمرۀ زبان قابلمشاهده است.
جدول  .7تحلیل رگرسیون چند متغیری (متغیرهای معادله پیشبینی)
ضریب b

متغیر

خطای
استاندارد

ضریب استاندارد

آماره t

احتمال t

هوش تحلیلی

-8/101

8/830

-8/388

-1/200

8/8888

هوش خالق

8/282

8/802

8/109

2/382

8/8888

هوش عملی

8/229

8/808

8/109

0/209

8/8888

خرد شناختی

8/222

8/839

8/890

2/039

8/8888

خرد عاطفی

8/880

8/820

8/838

2/299

8/8888

خالقیت سیالی

-8/091

8/893

-8/182

-2/921

8/8888

خالقیت بسط

8/013

8/801

8/922

1/091

8/8888

خالقیت ابتکار

8/222

8/800

8/008

2/083

8/8888

خالقیت انعطاف

-8/202

8/829

-8/032

-0/002

8/8888

مقدار ثابت

08/023

0/320

82/303

8/8888

بر اساس نتایج مندرج در جدول ( )9میتوان نتایج متغیرهای متفاوت در رابطه با زبان
را پیشبینی کرد که معادلۀ پیشبینی آنها به شرح زیر است:
 ) +هوش عملی × ) + (8/880هوش خالق × ) + ( 8/013هوش تحلیلی × Y = (8/229

) +خالقیت سیالی × ) + ( 8/282خرد عاطفی × ) + ( -8/101خرد شناختی × (8/222
)خالقیت انعطاف × ) + (-8/202خالقیت ابتکار × ) + ( 8/222خالقیت بسط × ( -8/091
?=)+ (08/023
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جدول  .8ضرایب همبستگی تفکیکی با حذف اثر سایر متغیرها
هوش تحلیلی

هوش
عملی
خالق

هوش

خرد شناختی

خرد انعکاسی

خرد عاطفی

خالقیت سیالی

خالقیت بسط

8/020

8/210

8/100

8/808

8/222

8/018

)8,E.(2 &0

)2,E.(8 &0

)0,E.(8 & 2

)2,E.(0 &1

)0,E.(2 &1

)1,E.(2 & 0

8/880

-8/889

8/288

8/808

-8/889

8/202

=)&88

8/039
=)88

& 0,E.(9 & 3

8/802

8/823

8/800

8/882

9,E.(0 & 3

8/030

8/128
=)88

& 3,E.(9 & 0

=)3

& 88,E.(9 & 0

تفکیکی

8/038

زبان()E

خالقیت ابتکار

مستقل

خالقیت انعطاف

شاخصها

توضیح[ :در جدول باال (نماد  Eیعنی زبان انگلیسی 8 ،به معنای هوش تحلیلی 2 ،هوش خالق 0 ،هوش عملی 2 ،خرد
شناختی 0 ،خرد انعکاسی 1 ،خرد عاطفی 9 ،خالقیت سیال 0 ،خالقیت بسط 3 ،خالقیت انعطاف 88 ،خالقیت انعطاف)
میباشند .برای مثال وقتی میگوییم )1,E.(1 & 3یعنی همبستگی هوش تحلیلی و زبان ( )8/020با تفکیک دو متغیر
هوش خالق و هوش عملی ( )8/880را نشان میدهد 10, E. (7 & 8 & 9) .یعنی همبستگی مؤلفه خالقیت انعطاف
و زبان ( )8/038با تفکیک سه متغیر خالقیت سیال ،بسط و انعطاف ( )8/882را نشان میدهد].

بر اساس نتایج مندرج در جدول( ،)0میتوان فهمید که متغیرها با یکدیگر ارتباط دارند
و زمانیکه تأثیر بعضی از متغیرها حذف میگردد (تفکیکی) میزان ارتباط آنها تغییر میکند.
در اینجا بیشترین تأثیر بین متغیر خرد انعکاسی و زبان با حذف خرد شناختی و خرد عاطفی
( )-8/889اتفاق افتاد و کمترین آنها بین خرد عاطفی و زبان با حذف خرد شناختی و خرد
انعکاسی ( )8/202بر روی آنها است.
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جدول  .3بررسی رابطه زبان با ضرایب همبستگی تفکیکی با حذف اثر سایر متغیرها با  Zفیشر

Z
فیشر

هوش

هوش

هوش

خرد

خرد

خرد

خالقیت

خالقیت

خالقیت

خالقیت

تحلیلی

خالق

عملی

شناختی

انعکاسی

عاطفی

سیالی

بسط

ابتکار

انعطاف

*82

*3/9

*0/2

8

*3/00

*2/00

*89

*2/00

*82/20

*82/20

برای بررسی نقش متغیرهای تفکیکی بهطور مجزا از  Zفیشر استفاده گردید ،و برای
خرده مقیاس هوش تحلیلی ( ،)z=82هوش خالق ( ،)z=3/9هوش عملی ( ،)z=0/2خرد
شناختی( ،)8خرد انعکاسی ( ،)3/00خرد عاطفی ( ،)2/00خالقیت سیالی ( ،)z=89خالقیت
بسط ( ،)z=2/00خالقیت ابتکار ( )z=82/20و خالقیت انعطاف ( )z=82/20به دست آمده
است .بنابراین با توجه به  zجدول در سطح  8/80یعنی ( )8/31همه متغیرها بهجز خرد
شناختی تفاوت معنادار دارند .بر اساس نتایج مندرج در جدول( ،)3میتوان فهمید که در
رابطه بین هوش تحلیلی و زبان ( )82دو مؤلفه دیگر نقش بیشتری ایفا میکنند .در رابطه
هوش خالق و زبان ( ) 3/9دو مؤلفه دیگر نقش کمتری دارند ولی با این حال نقش دارند.
در رابطه بین هوش عملی و زبان ( )0/2دو مؤلفه هوش تحلیلی و عملی نقش معنادار دارند
اما نقش آنها نسبت به روابط آنها کمتر میباشد .این بدین معناست که هوش تحلیلی با
زبان دارای نقش بیشتری نسبت به سایر مؤلفهها دارد .در قسمت خرد هم رابطه خرد انعکاسی
با زبان( )3/00از سایر مؤلفهها بیشتر میباشد .در بخش خالقیت هم رابطه خالقیت سیالی با
زبان( )89از سایر مؤلفهها بیشتر میباشد.

بحث و نتیجهگیری
هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین عوامل هوش موفّق ،خِرَد و خالقیت با یادگیری زبان
انگلیسی در زبان آموزان پسر و دختر بود .نتایج به دست آمده نشان داد که بین هوش موفّق،
خِرَد و خالقیت زبان آموزان انگلیسی ،هم در سطح  8/88و هم سطح  8/80رابطه معناداری
بین متغیرهای آنها با نمره زبان وجود دارد .رابطه بین هوش و خالقیت موضوعی است که
برای دورههای طوالنی مورد بررسی قرار گرفته است .با این وجود هنوز دانشمندان و
روانشناسان به توافق کاملی در مورد آن نرسیدهاند .کافمن و پالکر )2888( 8بیان میکنند
فرضیۀ مهمی که میتوان در مورد رابطه بین هوش و خالقیت بیان کرد این است که برای
1. Plücker J. A
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داشتن خالقیت باید فرد دارای هوش نسبتاً باالیی باشد .بر طبق نظریه آستانهای بهره هوشی
 828با خالقیت رابطه دارد اما بهره هوشی کمتر و بیشتر با آن رابطه باالیی ندارد.
در همین راستا مطالعات قبلی نشان میدهد که تحقیق حاضر همسو با تحقیقات
استرنبرگ(  ،)2889و تورنس(  )8392است هوش در معنای عام و سنتی خود با هوش موفّق
همپوشی دارد و پایۀ و اساس خالقیت و خِرَد نیز همان هوش موفّق است .گوسمن و کاسکان
( )2883نشان دادند افرادی که دارای هوش و خالقیت باالتری بودند در بارش مغزی هم
موفقتر عمل کردند .وانگ ( )2883نشان داد که بین هوش و خالقیت در افزایش یادگیری
زبان دوم رابطه معناداری وجود دارد .اسنوری ،بایسن و الرسن ( )2883همسو با تحقیق حاضر
نشان دادند که بین هوش و خالقیت در بازی بچهها رابطه وجود دارد .همچنین لوچیاری،
ساال و وانوتللی ( )2883در یک تحقیقی آزمایشی که بر روی دانشآموزان ایتالیایی مقطع
ابتدایی انجام دادند نیز دریافتند که بین فرایندهای شناختی و افزایش هوش و خالقیت رابطه
وجود دارد .استرنبرگ( 8300؛ به نقل از هلسون و سری واستاوا  ،2882 ،ص )8208در رابطۀ
بین متغیرها میگوید که ،اگرچه هوش با خالقیت و خِرَد هر دو رابطه دارد اما بیشتر در افراد
خردمند دیده میشود.
تحقیق حاضر همچنین با تحقیقات سالمی ( )8032همسو میباشد که نشان میدهد
آموزش هوش موفّق که مبتنی بر پرورش تفکّر تحلیلی ،خالق و عملی است میتواند بر تفکّر
انتقادی ،خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر مثبت داشته باشد .اما با تحقیق
انجام شده توسط آردلت (2883؛ به نقل از بنگ )2880 ،غیرهمسو میباشد که در آن نشان
داد زنان در بعد عاطفی خِرَد ،باالتر از دو بعد دیگر هستند .از طرفی در بعد هوش و یادگیری
زبان انگلیسی همسو با پژوهش شادکانلو ( )8003میباشد که هدف آن بررسی رابطۀ بین
هوشهای چندگانه و مهارتهای یادگیری زبان انگلیسی شامل خواندن ،نوشتن،
گفتوشنود ،بود و یافته ها نشان دادند که اگر در روش یادگیری و در آزمونها به تمام این
هوشها توجه شود ،تعداد بیشتری از زبان آموزان در یادگیری زبان موفق خواهند بود .تحقیق
حاضر همچنین همسو با تحقیقی میباشد که توسط جِنِسی ( )2881انجام شد ،دانشآموزان
انگلیسیزبان از  0سطح ( 2و  9و  )88انتخاب شدند و از آنها آزمونهای خواندن  ،استفاده
از زبان  ،درک شنیداری و روابط بین فردی انجام شد .نتایج تحقیق نشان داد که بین هوش

228

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،شماره پنجاه و چهارم ،سال پانزدهم ،زمستان 98

موفق باال و استفاده از زبان رابطه همبستگی مثبت وجود دارد ،اما بین درک شنیداری و روابط
بین فردی همبستگی وجود نداشته است.
تبیین نظری :استرنبرگ ( )2880میگوید در جوامع امروزی جهان با مشکالت عظیم،
فشرده و حتی وحشتناک روبرو است  -تروریسم  ،تغییر اوضاع جوی  ،افزایش اختالفات
درآمدی  ،سوءمصرف مواد مخدر ...،برای موفقیت در هر برحه ای از زندگی نهتنها هوش
دارای اهمیت فراوانی میباشد ،همچنین هوش موفق ،خرد و خالقیت باهم دارای اهمیت
میباشند .هوش موفق با یکپارچهسازی جنبههای تحلیلی ،خالق و عملی هوش و همچنین
خرد و خالقیت توانایی حل مشکالت جدی جهان را فراهم میکند .امروز جهان به هوش
موفق ،خرد و خالقیت بیشتر و به حماقت کمتر احتیاج دارد .اگر میخواهیم در هر نوع
یادگیری پیشرفت نماییم مدارس ما نیازمند آن هستند تا هر سه متغیر را بهطور گسترده باهم
مورد استفاده قرار بدهند ،آنهایی که از اینها بهره بردند موفقتر خواهند بود .طبق نظریه
تعادل 8استرنبرگ ( ،2880ص  )802آموزش سنتی بیش از همه ،آموزش برای یادگیری
حافظهای است .آموزش در جهت پرورش نیاز دارند تا این سه متغیر را در یادگیری
دانش آموزان [ و زبان آموزان طبق این تحقیق] مورد استفاده قرار بدهند چراکه از عوامل
تأثیرگذار در یادگیری میباشند.
اساس هوش که توسط هوش موفّق تعریف و مورد اندازهگیری قرار میگیرد جنبه
تحلیلی هوش موفّق را در بر میگیرد .پایه و اساس خالقیت جنبه خالقیت هوش موفّق
محسوب می گردد و پایه و اساس خِرَد نیز جنبه عملی هوش موفّق است که بهصورت
تلویحی ( مستتر) در مفاهیم نهفته است و درنهایت در عمل جلوه میکند .بنابراین هوش موفّق
را میتوان پایه و اساس خالقیت و خِرَد دانست .میتوان گفت که سه عنصر هوش موفّق ،
خِرَد و خالقیت در عین جدا بودن و انجام وظایف متفاوت از یکدیگر ،با یکدیگر نیز ارتباط
معناداری دارند ،بهطوری که پایه و اساس دو عنصر خِرَد و خالقیت ،هوش موفّق است
(استرنبرگ ،2880 ،ص .)800از طرفی در رابطه هوش با آنها میتوان گفت که ،اگرچه
هوش با خالقیت و خِرَد هر دو رابطه دارد اما بیشتر در افراد خردمند دیده میشود
(استرنبرگ8300 ،؛ به نقل از هلسون و سری واستاوا ،2882 ،2ص.)8208
1Balance theory
2Helson, R. , & Srivastava, S
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می توان گفت که افرادی که دارای هوش موفّق ،خِرَد و خالقیت باالیی هستند در
یادگیری زبان انگلیسی از راهبردهای گوناگونی استفاده میکردند که منجر به یادگیری بهتر
و سریعتر لغات و جمالت انگلیسی در آنها میشد ،راهبردهایی همچون :طبقهبندی کردن،8
تصویرسازی ذهن ی ،2ایفای نق ش ،0استفاده از کلیدواژ ه ،2روش مکانه ا ،0استفاده از
واسطهها ،1سرواژه ،9یادداشتبرداری ،0خالصه کردن ،3عالمتگذاری و حاشیهنویسی،88
سازماندهی کردن ،88استفاده از نقشه مفهومی ،82تبدیل متن درسی به طرح و نقشه و
نمودار ،80شیوۀ سؤال پرسیدن ،82باهم مطالعه کردن(80مطالعه مشارکتی ،)81روش مستقیم
آموزش زبان انگلیسی ،آموزش از طریق روابط ،سؤاالت خالقه باز پاسخ 28موفقیت بیشتری
کسب میکنند(نونان .)2880 ،89همچنین میتوان گفت که با لحاظ کردن ویژگیهای افراد
و در نظر گرفتن ویژگی هوش موفّق ،خِرَد و خالقیت در یادگیرندگان ،میتوان یادگیری را
در یادگیرندگان زبان انگلیسی ارتقا بخشید تا موجب یادگیری بهتر و سریعتر آنها گردد.
درنهایت میتوان گفت که این متغیرها با یکدیگر رابطه معناداری دارند ،لذا آموزش در
یادگیری هر جنبه موجب افزایش یا کاهش در جنبههای دیگر میگردد ،بنابراین سعی
میشود تا با راهبردهای گوناگون ازجمله راهبردهای مطرحشده در زیر ،همراه با تکنیکهای

1. classification
2. mental imaginary
3. role playing
4. keywords
5. method of loci
6. mediators
7. acronym
8. note taking
9. summarizing
10. mark and annotate
11. organization
12. concept map
13. plans and diagrams
14. ask question
15. studying together
16. cooperative script
17. Nunan
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خالقانهای نظیر داربست بندی کردن ،8بارش مغزی 2توانایی هوش موفّق و خالقیت را در
یادگیرندگان زبان انگلیسی ،در چهار مهارت زیر ارتقا بخشید:
 -8در  Listeningمیتوان از تکنیکهای :باال به پایین ،0پایین به باال ،2اسکن کردن
کلمات کلیدی ،0اسکن کردن مغز مطالب ،1پیشبینی کردن ،9استنباط کردن ،0کنترل
کردن استفاده کردن.3
 -2در  Speakingمیتوان از تکنیکهای :روان صحبت کردن ،88کار گروهی ،88نقش
بازی کردن ،82تقلید کردن 80استفاده کرد.
 -0در  Readingمیتوان از تکنیکهای :اسکن کردن ،82اجمالی خواندن ،80استفاده از
لغات جدید.81
 -2در  Writingمیتوان از تکنیکهای :شناسایی دالیل نوشتن ،89شفافسازی ،80انسجام
درونی ،83انسجام بیرونی.28
آموزش کشورهای متمدن بر اساس تحقیقات علمی بنا میشود (گریون ،کونیلی،
تانجنی ،)2880 ،و ازآنجاییکه تحقیق حاضر هم در این راستای تحقیقات علمی است ،لذا
1. scaffolding
2. brainstorming
3. Top-Down
4. Bottom-Up
5. scanning for key information
6. listening for gist
7. predicting
8. inferring
9. monitoring
10. fluency
11. group work
12. role-play
13. simulation
14. scanning
15. skimming
16. new vocabulary
17. reasons for writing
18. clarify
19. cohesion
20. coherence
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تحقیق حاضر نشان داد بین متغیرهای هوش موفّق ،خِرَد و خالقیت در یادگیری زبان انگلیسی
رابطه وجود دارد ،بنابراین برای یادگیری بهتر و سریعتر ،آگاهی و آموزش این متغیرها در
یادگیری زبان انگلیسی کمک شایانی به زبان آموزان خواهد کرد تا بدون اتالف هزینه و
زمان بتوان یادگیری مناسبتر و باثباتتری در یادگیرندگان به وجود آورد .افرادی که این
تواناییهای خود را بشناسند و از آن بهطور مناسبتری استفاده نمایند بسیار موفّق خواهند
شد.
بهتر است که معلمان جهت افزایش هوش و خالقیت در آموزش از سؤاالت بازپاسخ
(مانند چرا؟) ،بحثهای چالشبرانگیز ،نقشه مفهومی ،قصه سازی ،بحثهای گروهی استفاده
نمایند .به ایدهها ،نظرها ،سؤالهای عجیب و ظاهراً بیربط زبان آموزان احترام بگذارند.

گاهی از زبان آموزان بخواهید که خود مسئله را طرح کنند و به پاسخ آن بیندیشند .از زبان
آموزان بخواهید ،مطالب تدریس شده یا موضوعات کتاب را نقد و تجزیهوتحلیل کنند.
اکتشافات آنها را تشویق کنند .از خجالت دادن زبان آموزان پرهیز کنند .مباحث هوش
موفّق و خالقیت در کتابهای درسی آموزشوپرورش گنجانده گردد .آموزش آنها
بهصورت برگزاری کارگاهها ،سخنرانی در مدارس و آموزشگاهها برگزار گردد .به معلمان
و اساتید دانشگاه آموزش داده شود تا روی زبان آموزان و دانشآموزان خود مورد استفاده
قرار دهند.
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