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 اساس بر پسران و دختران در انگلیسی زبان یادگیری بینیپیش
 موفّق، خِرَد و خالقیت هوش

 4، شکوه السادات بنی جمالی2، غالمرضا صرامی1سعید اسمعیل نیا

 88/80/8030تاریخ پذیرش:  80/80/8030تاریخ وصول: 

 چکیده 

ر یادگیری زبان انگلیسی به شمار آورد. های مهم موفقیت دتوان از ویژگیهوش موفّق، خِرَد و خالقیت را می
در  یسیلان انگزب یریادگی در خالقیت و خِرَد موفّق، هوش یبینی کنندگنقش پیش نییتع یپژوهش برا نیا

کلیۀ زبان  آماری جامعۀروش این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی، و . پسران انجام گرفته است ران وتدخ
مشغول به  8031ـ 39شهر، بابل و ساری که در سالهای قائمر شهرستاندختر و پس انگلیسیزبانآموزان،

نفر  292 ها پسر ونفر از آن 008نفر انتخاب گردید که  120ای به حجم تحصیل بودند، که از این تعداد، نمونه
 و 00/8( سؤال  و ضریب پایایی 01پرسشنامۀ هوش موفّق استرنبرگ با مجموع )دختر بودند، که به سه 

( سؤال و ضریب پایایی 18و پرسشنامه خالقیت عابدی با ) 02/8پایایی  ( با ضریب23خِرَد آردلت) سشنامۀپر
 حلیلت و پیرسون همبستگی ضریب از هاداده تحلیل برای .( سؤال پاسخ دادند820که در مجموع به )،03/8

توانند در یم تیخالق موفق وهای هوش نشان داد که مؤلفه جینتا .است شده استفاده متغیری چند  رگرسیون
 و خِرَد موفّق، نشان داد که هوش همچنین نتایج پژوهش حاضر زبان نقش داشته باشند. یریادگیبینی پیش

آموزش  و ها در کالساز عوامل بسیار مهم در یادگیری زبان انگلیسی هستند که با اجرای صحیح آن خالقیت
 یم فرایند یادگیری را ارتقا بخشید. طور مستقتوان بهها به زبان آموزان میآن
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  .یادگیری زبان انگلیسی ،خالقیت ،خِرَد ،هوش موفّق کلیدی: گانواژ

 مقدمه

وت های انسان از ابتدای خلقت تاکنون بر اساس یادگیری، تفاکه تمام پیشرفتتوان گفت می
کرد و ها   است. روزی که انسان آتش را کشف فردی در هوش، خِرَد و خالقیت انسان

ه . روزی کآموختکاربردهای مختلف آن را از قبیل پختن غذا و استفاده از روشنایی را 
انسان کارایی چرخ را آموخت و آن را در استفاده از گاری به کاربرد تا به زندگی خود 

ت و ها زبان را آموختند تا بتوانند با یکدیگر صحبسرعت بیشتری  ببخشد. روزی که انسان
کنند و بعد از آن هم خط نوشتاری را خلق کردند تا بتوانند رویدادها را بنگارند،  رابطه برقرار

رَد و خِ های بعد منتقل کنند. این مطلب بیانگر آن است، هوش،های خود را به نسلتا اندیشه
وان عنخالقیت نقش مهمی در زندگی بشر داشته و دارد . آموزش و از طرفی یادگیری به

های بشر بوده است. لذا آموزش صحیح با در نظر گرفتن و فعالیتیک مقوله همیشه جز
آموزان منجر به یادگیری بهتر و شکوفایی آن خِرَد و خالقیت در دانش های هوش،تفاوت

 جوامع خواهد شد. 
ر آموز را دمعلمان باید تالش کنند تا موفقیت هر دانشطورکلی تمامی مدیران و به

گانه یعنی؛ توانش تحلیلی، های سهفّق و پرورش تواناییمدرسه از طریق آموزش هوش مو
 (.2883، 8) استرنبرگ، جاروین و گریگورنکو آموزان ارتقا بخشندخالق و عملی در دانش

گرفته  هوارد دیگر نادیدو م ها توجه شدهدر بسیاری از موارد، فقط بر یک جنبه از توانایی
های آموزشی مدارس بر هوش ( نشان داد که در برنامه2889شود، برای مثال استرنبرگ)می

که به دو جنبۀ  دیگر هوش، یعنی هوش خالق و گردد. درحالیتحلیلی تأکید  زیادی می
شود. میاصالً توجهی نآمیز حیاتی است، کمتر توجه شده یا عملی که برای زندگی موفقیت

ها برای به دست آوردن موفقیت در زندگی یک فرد موردنیاز ای از تواناییدرواقع، مجموعه
ع و اجتماعی تعریف شود. موفقیت در انتزا - تواند تنها در بافت فرهنگیموفقیت میاست. 

ران، رد و دیگها یا انتظارات خود فای از مالکدهد؛ بلکه با توجه به مجموعهتجرید رخ نمی
خوبی ان بههایشینکه افراد در زندگی موفق شوند نیاز دارند تا در مهارتابرای گیرد. شکل می

                                                           
1. Sternberg, Jarvin & Grigorenko 
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 های تفکر تحلیلی، خالق و عملی برایاند که بتوانند از تواناییعمل کنند. افرادی موفق
 رسیدن به موفقیت استفاده کنند. 

ها بیشتری کردند و با تأسیس دانشگاه گذاریجوامعی که در زمینۀ علم و آموزش سرمایه
را در  تر توانستند گوی سبقتهای تدریس و آموزشی مناسبو مراکز علمی معتبر و با شیوه

پیشرفت بربایند، کسانی بودند که توانستند با دیگر جوامع ارتباط زبانی و گفتاری برقرار 
ای برای چهدیگر زبان دریعبارتبه کنند. لذا اولین راه ارتباطی بین دو یا چند نفر، زبان است.

؛ 8رهای جدید است )وستستریت و فورنیمراودات، تبادل اطالعات، اقتصاد، سیاست، دانستنی
های اجتماعی و اینترنت یادگیری زبان یک نیاز و ضرورت (. از طرفی با وجود شبکه2880

ت شود که گاهی اوقاتر میهمیت بررسی این متغیرها وقتی نمایانناپذیر است. ااجتناب
آموزی در کالس برخالف داشتن استعداد و توانایی باال، توجّهی به شود دانشمشاهده می

برد، و یا معلمی برخالف اینکه خیلی خوب تدریس درس زبان ندارد و از آن لذتی نمی
اید مشکل را در عدم آگاهی معلم در کند، درنتیجه بکند ولی موفقیتی کسب نمیمی

آموزان همچون هوش موفّق، خِرَد  و خالقیت  دانست و نه عملکرد های فردی دانشتفاوت
 آموزان.هوشی و استعداد دانش

با توجه به اینکه امروزه کسب میانگین نمرات باالتر جزء اهداف اصلی همۀ مدارس 
ا به های گوناگون هستند تیابی آن با روششود که اولیای مدرسه به دنبال دستمحسوب می

ه کند، لذا ها توجهای والدین پاسخگو باشند، بنابراین اگر الگوی آموزش به تفاوتخواسته
آموزانشان کند که در مجموع سطوح باالتری از عملکرد را در دانشبه مدارس کمک می

ادهای انسانی آن است، استعد، ترین منابع ارزشمند هر جامعهایجاد کنند. از طرفی مهم
این اطمینان خاطر را به وجود آموزش در جهت پرورش هوش موفّق و خردمندی و خالقانه

اش استفاده بهتری کند و استعدادهای موجود در آن آورد که جامعه  بتواند از منابع انسانیمی
 (.2880؛ 2)بوسیو، بوور و شوارتز جامعه به هدر نروند

تواند به معلمان دستیابی به اطالعات دربارۀ  هوش، خِرَد و خالقیت در تدریس می
هایی را در کالس مطرح کنند که توانایی یادگیری آگاهی بدهد، تا پرسش و پاسخ

                                                           
1. Weststrate, N M &Fournier M A. 

2. Boccio, C; Beaver, K & Schwartz, J 
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دیگر سؤاالتی با انگیزۀ  بیشتر که موجب بینش و عبارتآموزان را افزایش بدهد. بهدانش
 نجد. سترین سطوح دانش را میآموزان گردد نه سؤاالت دانشی که پایینیت در دانشخالق

به رد فخوشحال بودن از آن چه که »توان گفت: در تعریف موفقیت و شخص موفّق می
از  وا برد که در سرمنزل مقصود، زندگیزمانی از موفقیت لذت میفرد «. استدست آورده 

ر این د .دارضایتی یا احساس نیاز برای چیز دیگری نکنلحاظ کامل باشد و احساس ن ههم
کرد)سانتروک، دقت جهان را نظاره و به نشست و در مکانی بودتوان موفّق حالت، می

کسی نیست که دارای هوشبهر باالیی باشد، بلکه باید دارای رفتارهای موفق فرد (. 2880
رامونی های خود در دنیای پیمناسبی باشد و بتواند از این توانایی هوشمندانه و رفتار سازشی

های متفاوت افراد نشان . سنجش توانایی(2888)استرنبرگ و کافمن؛ خود استفاده کند
وی نباشد قدهد که ممکن است فرد در یکی از ابعاد خیلی قوی، ولی در ابعاد دیگر خیلی می

 (. 000، ص2880همکاران،  ؛ به نقل الرسن و8330)استرنبرگ و کافمن، 

های فرد است تا بتواند در زندگی مجموعه منسجمی از توانایی 8هوش موفّق: هوش موفّق
ی و عمل های تفکر تحلیلی، خالقها بین تواناییدیگر آنعبارتخود موفقیت کسب کند. به

انند نقاط توکنند. افراد موفق بر نقاط قوت و ضعف خودآگاهی دارند و میتعادلی برقرار می
موفّق، با استفاده از تعادلی که میان  باهوشافراد ضعف خود را شناسایی و اصالح کنند. 

انتخاب  کنند به انطباق با محیط، تغییر وهای تفکر تحلیلی، خالق و عملی برقرار میتوانایی
دیگر افراد دارای هوش موفّق، در زندگی عبارتبه(. b 2880)استرنبرگ، زننددست میآن 

ان در هایشدانند ضعفها میها به دور هستند بلکه آناند، نه به این دلیل که از ضعفموفق
موفق دارای سه  توانند آن را اصالح و جبران کنند. هوشکدام قسمت است و چطور می

 مؤلفه هوش تحلیلی، هوش آفریننده) خالق( و هوش عملی  است.

 استفاده زمانی و شودگفته میاطراف در برخورد با مسائل  فرادبه توانایی ا 2هوش تحلیلی
ن توامی ،(2880داشته باشد)هاک،  را مقایسه و ارزشیابی تحلیل، قدرت فرد که شودمی

هوشی  هایهای تحصیلی است که عموماً بوسیلۀ آزمونگفت که این عامل شبیه توانایی
(. (0803شوند )سیف، گیری میموجود اندازه شامل فرآیندهای  0هوش آفریننده)خلّاق

های تازه، ترکیب اطالعات به روشی جدید، برخورد کشف و تجسم کردن، تولید اندیشه

                                                           
1. successful intelligence 
2  . analytical intelligence 
3. creative intelligence 
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توان به فرد گیری کرد؛ برای مثال میتوان اندازههوش آفریننده را می .استوت با مسائل متفا
یک عنوان غیرمعمول داد و از او خواست تا یک داستان را بر اساس عنوان آن بنویسد و یا 

ش گیری هوتصویری از یک منظره غیرعادی بکشد، همچنین از انشانویسی، جهت اندازه
 هنگامی 8هوش عملی، (80، ص8038) استرنبرگ،  کردتوان استفاده آفریننده)خلّاق( می

می های رسمی و غیررسآنچه را که در موقعیت یا کند،می اقدام عمل فرد به که یابدبروز می
توان با سؤاالت گوناگون سنجید . هوش عملی را میدهدمورد استفاده قرار میآموخته 

تقیم به طور مسرا حل نمایند بدون اینکه به یاشود تا مسئلهکه از افراد پرسیده میالیدرح
گریگرینکو، جاروین و استرنبرگ؛ ها نشان داده شود تا چگونه مسئله را حل نمایند)آن

ته مندانه در نظر گرفعنوان رفتار هوشبنابراین رفتار خاصی که در یک محیط به(. 2882
ر عنوان یک رفتار غیرهوشمندانه در نظشود ممکن است در یک بافت و موقعیت دیگر بهمی

  .شودگرفته می

ف و معرّ شودگفته می زندگی  به توانایی انسان در برخورد با مسائل 2هوش تحلیلی
های یتوانای دیگر همانعبارتبه. استتوانایی کالمی، تفکر انتزاعی، پردازش اطالعات 

هوش  شوند.گیری میهای هوشی موجود اندازهآزمون توسطتحصیلی است که عموماً 
های تازه است. شامل فرآیندهای کشف و تجسم کردن، تولید اندیشه 0آفریننده )خلّاق(

در فرد بردن، اجرا کردن، تمرین کردن، و استفاده از آنچه  شامل به کار 2هوش عملی
های متغیر جنبه اتوانند بمیباشد، این افراد میغیررسمی آموخته است، های رسمی و موقعیت

 (.8030بپردازند )سیف،  هم محیط خود سازگار شوند و در صورت لزوم به تغییر محیط خود

ن در مدرسه به دلیل آموزاگوید دانش( می2880؛ به نقل از سانتراک، 8339استرنبرگ)
االیی آموزانی که توانایی تحلیلی بهای متفاوتی دارند. دانشتفاوتشان در این سه هوش نگاه

ها آموزش مستقیم هایی که در آنها در کالسدارند، مناسب مدارس رایج فعلی است. آن
باً ود، غالشهای عینی برگزار میکند و آزمونها معلم سخنرانی میشود یعنی در آنداده می

گیرند، در گردند، نمرات خوبی میها باهوش محسوب میعملکرد خوبی دارند. آن
گیرند و بعداً در های سنتی هوش و آزمون سنجش تحصیلی نمرات خوبی میآزمون

                                                           
1  . practical intelligence 
2  . analytical intelligence 
3  . creative intelligence 
4. practical intelligence 
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آموزانی که هوش خالقانه باالیی دارند معموالً جزء شوند. دانشهای معتبر قبول میدانشگاه
علم توانند تکالیف را بر وفق مراد مها نمیگوید آند. استرنبرگ مینفرات اول کالس هستن

به  -دهندهای غیرمعمولی میهای معمولی جوابجای دادن جوابها بهانجام بدهند. آن
وش آموزانی که هگیرند. دانشهمین دلیل نیز مورد مواخذه قرار گرفته و نمرات پایینی می

ند، با کنموزان خالق معموالً طبق انتظار مدرسه عمل نمیآعملی باالیی دارند نیز مثل دانش
ها در بزرگسالی، مدیران، بازرگانان و های اجتماعی باالیی دارند. آناین حال مهارت

 شوند هرچند نمرات درسی خیلی باالیی ندارند. سیاستمداران موفقی می
ی در علم، هنر، ) آفرینندگی( است. آفرینندگ 8یکی از صفات ممتاز آدمیان  خالقیت

های  فرهنگ و تمدن همواره مورد احترام بوده است، و به همین سبب ادبیات، و سایر جنبه
های مهم پرورش استعدادهای خالق، همانند پرورش توانایی حل مسئله، یکی از هدف

اندیشیدن  تفکر و توانایی(. 2883؛ 2)اسنور، بایسن، الرسنآید وپرورش به شمار میآموزش
 سائلبرای م تازه یهاحلرسیدن به راهدرنتیجه تازه و غیرمعمول و  یاگونهبهمسائل دربارۀ 

 (.2883)آلسیو، آوالیو و چارلز؛  شودزندگی، خالقیت نامیده می
سی بود که به موضوع خِرَد  اشاره کرده است. ( اولین روانشنا8322استانلی هال ): خِرَد

دانست و آن را شامل رفتار و او رشد و تحول خِرَد  را با ورود به اواخر بزرگسالی مرتبط می
های اخالقی اعالم کرد. طرفی و تمایل به دادن درسنگرش تأملی، روح فلسفی، بی

رشد  نوان یک نقطه ایده آل پایانی درعهای اولیه روانشناسی، خِرَد بهدیگر، در نوشتهعبارتبه
  (.2888شود )استادینگر و گلوک، انسان توصیف می

شده است که تعدادی از این تعاریف عبارتند از:  ارائهتعاریف گوناگونی از خِرَد 
(، مهارت، قصد و کاربرد تجربیات 2880و عاطفی فرد )آردلت،  تأملییکپارچگی شناختی، 

یک فرایند شناختی، (، 2889مهم زندگی در تسهیل رشد مطلوب خود و دیگران )وبستر،
 ، تعادل(2880یک راهنمای کامل برای یک زندگی خوب و مطلوب )آردلت و همکاران، 

منظور انطباق، تغییر و انتخاب محیط میان منافع درون فردی، بین فردی و برون فردی به
، بلکه دانندلزوماً حقایق بیشتری را نسبت به سایر مردم نمی خردمند افراد(، 2880)کوایوم، 

دیگران را درک شده برای خودشان و تری از حقایق عموماً شناختهها معانی عمیقآن

                                                           
1  . creativity 
2. Snorre, M. Boysen, W. Larsen, C.T. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187118303420#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187118303420#!
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رف واکنشِ ص یجاو رویدادها این است که به هایدهپد تریقکشف معانی عمه . الزمکنندیم
ها را از منظرهای متفاوت بررسی کرد. در کل، و رویدادها، وقت گذاشت و آن هایدهبه پد

 باشدگونه که هست، میهدف اصلی خِرَد  دنبال کردن حقیقت یا توانایی دیدن واقعیت آن
چیز را ، یک ویژگی فراشناختی همراه با دانایی، دانستن اینکه یک فرد همه(2888)آردلت، 

داند و جستجو کردن حقیقت است. خِرَد  ترکیبی از عوامل عاطفی و جنبۀ های شناختی نمی
ید، بین احساسات شدهای انسان در پاسخ به مشکالت زندگی است. خِرَد  تعادل از توانایی

ن بدان یابد اما ایکنش و واکنش، دانستن و ندانستن است. خِرَد  با تجربه و سن افزایش می
فردوسی در (. 8338)بیرن و فیشر، معنا نیست که لزوماً در سنین باال وجود خواهد داشت

 بیشتر و گویدمی سخن کمتر و کندمی اندیشه بسیار خردمند گوید، فردتعریف خرد می
 و خردمند مردمان سرگذشت از بخصوص گیردمی درس شنودمی آنچه از و است شنونده

  (. 8030 مهریاری،) دارد بیشتری پندآموزی گذشته، دانای
 را  خِرَد( 2880) آردلت .است عاطفی و انعکاسی)تأملی( شناختی، مؤلفه سه خِرَد دارای

 شناختی بعد. کندمی تعریف عاطفی و تأملی شناختی، بعد سه با شخصیتی هایویژگی ترکیب
 چرایی  ربارۀد سؤال پرسیدن به اشتیاق و دانستن به میل و کنجکاوی و هوش  بر مبتنی که

. دارد ارهاش چندگانه هایگاهدید داشتن و خودارزیابی توانایی به تأملی بعد. است زندگی
 تعریف دیگران با مهربانی و دلسوزانه عشق همدالنه، نگرش صورتبه هم عاطفی بعد
 .شودمی

اشاره به فرآیندهای ذهنی دارد که منجر به حل مسائل،  "خالقیت  "اصطالح : خالقیت
رد منحصر بف گردد که کامالً تازه وها و مفاهیمی میعقاید، مفاهیم، اشکال هنری، نظریه

توانایی خالقیت اشاره به توانایی افراد در تولید و ایجاد چیزی جدید (. 2880)کارتر، باشند 
اندیشه خالق، نیازمند یک تفکر مبتکرانه (. 2883)لوچیاری، سال، ونوتلی؛  و سودمند دارد

ین با رشد ا برد.باشد که ادراک، مفاهیم و عقاید سنتی ما را زیر سؤال میای میو نوآورانه
یم افزایش شونوع تفکر، ما قادر خواهیم بود که تواناییمان را برای حل مسائلی که روبرو می

 (. a 2880استرنبرگ، توانستیم آن را حل نمائیم)دهیم، همان مسائلی که به هیچ طریقی نمی
دستاوردهای خالقانه، اشاره به مواردی مانند یک کشف علمی و یا نوشتن یک رمان که در 

 (.2883دنیای واقعی وجود داشته باشد، دارد )گاکمن، کاسکان؛ 



 98زمستان ، پانزدهم، سال و چهارم  ی تربیتی، شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                         213

( معتقد به وجود هفت نوع هوش 2882؛ به نقل از کونستانتینسکو، 8300هوارد گاردنر)
یقی، شناختی، تجسم فضایی، موساند )هوش زبانطور نسبی از یکدیگر مستقلاست که به

منطق و ریاضی، جنبش بدنی، هوش میان فردی، و هوش درون فردی(. او معتقد است که 
ت قیت عبارت اسگیرد. برای گاردنر خالخالقیت در هر یک از این هفت حیطه صورت می

ها. بنابراین فردی ممکن است فقط در ترین سطح عملکردی در هر یک از این حیطهاز عالی
( 8392موسیقی خالق باشد و فردی دیگر در ریاضی و منطق و یا در موسیقی. تورنس )

داند له میدید در برابر یک مسئخالقیت را شامل توانایی فرد برای تولید یک پاسخی کامالً ج
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.

و  8ر همگراتفکبیشتر در رابطۀ با  است که گیلفورد نظریههای معروف یکی از نظریه
ند که وجود دار واگرا همگرا و تفکر تفکر . از دیدگاه گیلفورد دو مفهومباشدمی  2واگرا
که در  ها در این استدارند. تفاوت آن هرابط واگرا با خالقیت همگرا با هوش و تفکر تفکر
همگرا نتیجۀ تفکر از قبل معلوم است، یعنی همیشه یک جواب درست یا غلط وجود  تفکر

ا جواب قطعی وجود ندارد و تعداد زیادی جواب احتمالی ممکن واگر دارد، اما در تفکر
توان گفت که میها درست است. آن یک از است موجود باشند که از نظر منطقی هر

دانشمندان بیشتر دارای تفکر همگرای باال و هنرمندان دارای تفکر واگرای بیشتری هستند 
 (.2883)یونگ، هونگ، لی، لین؛ 

های شناختی را ضروری ( برای ایجاد خالقیت ، چهار گروه از مهارت8300کیتینگ )
ی هاحلراهداند. مهارت نخست، توانایی تفکر واگرا در فرد است، تفکری که موجب می

د. ویژگی دانمی شود. ویژگی دوم را داشتن معلومات وسیع و تجربه مفیدجدید و متفاوت می
یرا به داند، زای نو و تازه میسوم، توانایی برقراری ارتباط با دیگران برای طراحی اندیشه

گیرد و داشتن معلومات و تجربه و ارتباط متقابل با اعتقاد وی خالقیت در خال صورت نمی
لیل وتحدیگران جهت تبادل تجارب ضروری است. ویژگی چهارم توانمندی فرد برای تجزیه

های حلبه راه 0گیری خالقیت و به دلیل بارش مغزیانتقادی است. فرد در جریان شکل

                                                           
1  . covergent thinking 
2  . divergent thinking 
3. brainstorming 
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ن های دیگر، داشتحلحل صحیح و کنار گذاشتن راهرسد که برای انتخاب راهمتعددی می
 قدرت قضاوت و نقادی دقیق ضروری است. 

از  است. وىده کراست که مراحل خالقیت را بیان  افرادیترین معروفیکی از  واالس
 :بردچهار مرحله نام می

: منظور از این مرحله آن است که باید یک هنرمند و یا دانشمند در ارتباط با 8آمادگى-8
زمینه کارى خود از ابعاد مختلف با آن آشنا باشد. شناخت و آمادگى، بررسى و مطالعه، 

است براى آمادگى ای آوری اطالعات، تمرکز و دقت و عوامل بسیار دیگرى مقدمهجمع
ها، در غیر این صورت آمادگى یک فرد خالق براى رسیدن به خالقیت و کشف واقعیت

 . الزم وجود نخواهد داشت

: منظور از نهفتگى این است که فرد خالق در ظاهر دست از تالش براى رسیدن 2نهفتگى -2
که  تقدندناسان معبعضی از روانشکند. به خالقیت برداشته است و در مورد مسئله فکر نمی

عالیتى ظاهر فکند و حالت پنهانى دارد، ولى بهناخودآگاه شروع به فعالیت می صورتذهن به
 دهد. انجام نمی

گردد و یک حالت ابهام به : در این مرحله ناگهان موضوع براى فرد روشن می0اشراق -0
دست  ایه ایده تازهیعنى فرد بدون آنکه به موضوع فکر نماید ناگهان ب ؛دهدوى دست می

 یابد. می

)اختراع، اکتشاف، نظریه  : در این مرحله فرد خالق آنچه را که به دست آورده2اثبات -2
نجد سدیگر در این مرحله او شواهد را میعبارت. بهدهدمورد ارزیابى و سنجش قرار می تازه(

(. در تحقیق حاضر، خالقیت 2883؛ به نقل از وانگ، 2882دهد)و مورد بازبینی قرار می
 اف است.انعط ابتکار و خالقیت بسط، خالقیت سیالی، خالقیت دارای چهار مؤلفه خالقیت

ته، های برقراری ارتباط است. البزبان به همراه عالئم جسمانی یکی از راه: زبان انگلیسی
ات، تواند اطالعکمک زبان انسان میرود. به ها به شمار میترین آنتردیدی نیست، که مهم

ها را به دیگری منتقل کند. بدون آن تحقق روابط انسانی معنادار ها و هیجانافکار، نگرش
دهد تا فراتر از زمان و مکان حرکت کند. زبان کارکرد ناممکن است. زبان به انسان قدرت می

                                                           
1  . preparation 

2  . incubation 

3. illumination 

4. Verification 
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نشده یانبهایی که قبالً ب ترکیبها و عبارات در قالزایشی نیز دارد. با نظم دهی نو به واژه
  ،2؛ به نقل از رایس8330، 8ها و افکار نو استفاده کرد )بالدوینیدهاتوان از آن برای خلق می

ها و اشاره به اشیا، اعمال و رویدادهای یتواقعبا استفاده از نمادها برای بازنمایی  (.8009
ن ای که درک واقعیت نیز ممکیوهشگذارد ، اما به یمملموس پا را فراتر جهان، زبان از تجربه 

ای کارآمد برای یوهش(. باالتر از همه، از طریق هزاران واژه، زبان 2883شود)برایدل؛ می
ر دیگها و احساسات از فردی به فرد یدهای نامحدودی از اطالعات، افکار، هاتکهانتقال 

 (. 2881، 0خواهد بود )تاگلیامونت

یادگیری زبان  -8: شود که عبارتند از جنبه  مطرح می 2یادگیری زبان انگلیسی از دو 
ود کالس درس و با وج صورت رسمی و درطورمعمول بهبه یادگیری زباناکتساب زبان.  -2

در محیط واقعی و در میان مردم و زبان اکتساب زبان است، اما  پذیر کتاب و معلم امکان
(. از نظر متخصصان 2883، 2پذیر است )هوالیمکنند امکانمردمی که آن زبان را صحبت می

انگلیسی در همان مرحله اول  ( تا زمانیکه یادگیری زبان2882این علم و افرادی مانند براون )
اید کارگیری زبان در دنیای واقعی نیست و بیعنی یادگیری باقی مانده باشد فرد قادر به به

 بتواند یادگیری را تبدیل به اکتساب زبانی کند. 

ائلی مس. برای یادگیری زبان انگلیسی و یا زبان خارجی عوامل متعددی تأثیر دارند
در یادگیری زبان انگلیسی مؤثرند. با توجه به این مسئله که  همچون جنسیت و انگیزه نیز

 آید که آیا همۀ افراد به یکشود، این سؤال پیش مییادگیری زبان یک مهارت محسوب می
اندازه قادر به یادگیری زبان انگلیسی هستند یا خیر ؟ آنچه محقق در پی یافتن آن است ارتباط 

یادگیری زبان انگلیسی است. بحث در این است که آیا خالقیت با هوش موفق، خِرَد و میان 
 ای وجود دارد یا خیر؟ آیا داشتن هوشمیان این سه مؤلفه و یادگیری زبان انگلیسی رابطه

 کند یا خیر؟ خِرَد  و خالقیت باال به یادگیری زبان انگلیسی کمک می  موفق،
 
 

                                                           
1. Baldwin 

2. Rice 

3. Tagliamonte’s 

4. Hwalim, M. J.   

http://individual.utoronto.ca/tagliamonte/
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 روش 
ها جزو داده آوریجمعنظر نحوۀ  و ازبنیادی  هایپژوهشوهش حاضر از نظر هدف جزو ژپ

 ، که هدف آن تعیینشود( محسوب میغیرآزمایشی و همبستگیهای توصیفی )پژوهش
 کلیه زبان آموزان،وهش حاضر را ژپ آماری بینی متغیرها بوده است. جامعۀرابطه و پیش

  02در 8031ـ  39شهر، بابل، ساری که در سال های قائمدختر و پسر شهرستان انگلیسیزبان
( 120در این پژوهش حجم نمونه )دهد. میتشکیل بودند مشغول به تحصیلمرکز آموزشی 

 .بودندنفر( دختر  292نفر( پسر و )  008که از این تعداد ) آزمودنی انتخاب گردید

 پرسشنامهپرسشنامه) 0 های این پژوهش ازداده یآورجمعبرای : گیریهای اندازهابزار
ی استفاده شد که قبالً روایی و پایای( خالقیت عابدی خرد آردلت و ،هوش موفّق استرنبرگ

 گیرد.زبان آموزان مورد مقایسه قرار می 8پایانی نمره سپس بارسیده است. به اثبات ها نیز  آن
( 2880سترنبرگ )اهوش موفّق توسط پرسشنامه: پرسشنامه هوش موفّق استرنبرگ

های تحلیلی، خرده آزمون است، که سه خرده آزمون مؤلفه 82 و شامل حی شده استطرا
گویه است که هر مؤلفه شامل  01کند. این پرسشنامه دارای گیری میخالق و عملی را اندازه

سؤال آخر  82های خالق و سؤال مؤلفه 82های تحلیل، سؤال مؤلفه 82سؤال است.  82
، خیلی 0ای لیکرت)عالی=درجه 0. افراد روی یک مقیاس سنجندهای عملی را میمؤلفه

دهند. حداکثر نمره در ( به سؤاالت پاسخ می8، ضعیف=2، نسبتاً خوب=0، خوب=2خوب=
ها به ترتیب باهم جمع نمره خواهد بود که این نمره 01و حداقل نمره  808این آزمون 

میزان هوش موفّق فرد را نشان آید، که شوند و یک نمره کل برای هر آزمون به دست میمی
( بین 2880،  2880پایایی پرسشنامه فوق در تحقیقات متعددی توسط استرنبرگ) .دهدمی
 گزارش شده است. در پژوهش حاضر پایایی این ابزار بر اساس آلفای کرانباخ 00/8تا  92/8

  دست آمد. به 009/8و در گروه پسران  000/8روه دختران در گ
گویه  03ساخته شده است که از  (2880ت)آردل پرسشنامۀ خِرَد  توسط: پرسشنامۀ خِرَد

سؤال( تشکیل شده  80سؤال( و عاطفی ) 82سؤال(، انعکاسی ) 82ه مقیاس شناختی )خرد 0و 
مجموعه این سؤاالت به دو گروه تقسیم رود. رَد به کار میمنظور سنجش خِاست که به

صورت طیف لیکرت به گذارینمره سؤال است و 22اند که گروه اول سؤاالت شامل شده
 در مورد حدودی تا»، «کامالً در مورد من صحیح است» هایگزینهاست که برای  اینقطه 0

                                                           
1. final 
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اصالً در مورد »و « من صحیح نیستدر مورد  حدودی تا»، «نظری ندارم»، «من صحیح است
 80. گروه دوم از شوددر نظر گرفته می 0و  2، 0، 2، 8به ترتیب امتیازات « من صحیح نیست

 هایگزینهاست که برای  اینقطه 0صورت طیف لیکرت به پرسشنامۀ گذاریسؤال که نمره
، 0 به ترتیب امتیازات« قمکامالً مواف»و « موافقم»، «نظری ندارم»، «مخالفم»، «کامالً مخالفم»
پایایی این آزمون با توجه به سه مؤلفۀ شناختی، انعکاسی شود. در نظر گرفته می 8و  2، 0، 2

و    بر اساس آلفای کرونباخ  09/8و  10/8، 10/8و عاطفی و بر اساس تتای ترتیبی، به ترتیب 
 به دست آمد.  02/8، 12/8، 10/8

سشنامه سنجش خالقیت که به آزمون سنجش پر :(CTخالقیت عابدی ) پرسشنامه
 عابدی توسط( مشهور است بر اساس نظریۀ تورنس دربارۀ خالقیت CTخالقیت عابدی )

فت و قرار گر دنظریچندین بار مورد تجد هدر تهران ساخته شده است. این پرسشنام (8010)
 18عابدی تدوین گردید. این آزمون  توسطیفرنیا آن در دانشگاه کال یسؤال 18فرم  تیدرنها

 یریپذدارد که از چهار خرده آزمون سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف یانهیسؤال سه گز
یک  همیزان خالقیت پایین، متوسط و باال است کـه نمـر بیانگر هانهیتشــکیل شـده اسـت. گز
ر ســه برای خالقیت باال در نظ هردو برای خالقیت متوسط و نم هبرای خالقیت پایین، نمر

ـی آزمودن هنمـر شده در هر خرده آزمون، نمایـانگرگرفته شده است. مجمــوع نمـرات کسب
آزمون)سیالی، بسط، ابتکار و  در آن بخـش است و مجموع نمرات آزمودنی در چهار خرده

، ون خالقیت عــابدیدهد. پایایی آزمـکلـی و خالقیت او را نشان می هپذیری(، نمــرانعطاف
از طریــق آزمــون مجــدد در چهار بخش آزمون به این ترتیب بــه دسـت آمـد: ضریـب 

در پژوهش .  08/8و بسط  02/8 یریپذانعطاف ،02/8ابتکار ، 00/8پایایی بخـش سـیالی 
 و در گروه پسران 032/8حاضر نیز، پایایی آزمون بر اساس آلفای کرانباخ در گروه دختران 

 آمده است. به دست 032/8نیز 
سی، منظور بررسی یادگیری زبان آموزان انگلیدر این پژوهش به: یادگیری زبان انگلیسی

  2گذاری بر این نمرهبوده است، استفاده شده است.  888تا  8ترم افراد که بین از نمره پایان
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 20با  2المه کردن مک -2نمره.  20با 8شنیداری -8بخش تقسیم شده است که عبارتند از: 
 نمره.  20با   2خواندن و درک مطلب -2نمره.  20با  0گرامر و ساختارشناسی -0نمره. 

 هایافته

رفته وتحلیل قرار گهای توزیع شده مورد تجزیههای حاصل از پرسشنامهدر این قسمت، یافته
ریک ی پارامتاهآزمونها، از یهفرضدر ابتدا برای اینکه مشخص شود که برای آزمون  است.

ــتفاده گردد یا از آزمون ــمیرنوف جهت  –های ناپارامتریک، از آزمون کولموگروف اس اس
ن های این آزموفرضیههای مدل اسـتفاده شد.  مشـخص کردن نرمال یا غیر نرمال بودن مؤلفه 

 عبارتند از:

{
H0 = توزیع موردنظر نرمال است

H1 = توزیع موردنظر نرمال نیست
 

 متغیرها توزیع بودن نرمال سنجش جهت اسمیرنف – کالموگروف مونآز. 1 جدول

 میانگین تعداد متغیر
 انحراف
 استاندارد

 قدر
 مطلق

مقدار 
 مثبت

 مقدار
 منفی

  آمارۀ
Z 

احتمال 
Z 

هوش 
 تحلیلی

239 39/22 282/88 818/8 829/8 818/8- 003/8 801/8 

 813/8 239/8 -809/8 821/8 809/8 091/88 33/03 080 هوش خالق

 889/8 838/8 -802/8 829/8 802/8 310/88 12/28 029 هوش عملی

 800/8 002/8 -899/8 808/8 808/8 992/2 39/09 290 خرد شناختی

خرد 
 انعکاسی

238 03/22 820/2 818/8 820/8 818/8- 021/8 803/8 

 890/8 208/8 -800/8 800/8 800/8 039/82 39/20 022 خرد عاطفی

خالقیت 
 سیالی

013 28/20 208/88 810/8 803/8 810/8- 220/8 803/8 

                                                           
1. Listening 

2. Speaking 

3. Grammar and Structure 

4. Reading Comprehension 
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خالقیت 
 بسط

038 83/22 881/1 819/8 819/8 819/8- 800/8 800/8 

خالقیت 
 ابتکار

200 00/08 200/3 812/8 818/8 812/8- 029/8 803/8 

خالقیت 
 انعطاف

032 23/22 829/1 812/8 810/8 812/8- 210/8 802/8 

 839/8 233/8 -808/8 823/8 808/8 821/9 00/02 092 زبان نمرۀ

، توزیع تمامی اسمیرنوف –آمده از آزمون کولموگرف  به دستبا توجه به مقادیر 
ها داده بودن ، نرمال است. با توجه به نرمال80/8متغیرها با توجه به سطح معناداری بزرگتر از 

گی از ای تعیین همبستطور مشخص برپارامتریک به یهااستفاده از آزمون یشرایط الزم برا
 د.یروش همبستگی پیرسون استفاده گرد

 آزمون خطی بودن رابطۀ بین متغیرها .2جدول 
 شاخص

 منابع
 معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

 888/8 289/282 8229/0108 8 8229/0108 خطی بودن هوش تحلیلی

 888/8 038/00 020/2310 8 020/2310 خطی بودن هوش خالق

 802/8 022/2 893/823 8 893/823 خطی بودن هوش عملی

 8888/8 832/838 389/2309 8 389/2309 خطی بودن خرد شناختی
 8888/8 001/212 083/0082 8 083/0082 خطی بودن خرد انعکاسی
 8888/8 12/220 381/0222 8 381/0222 خطی بودن خرد عاطفی

 888/8 832/838 389/2309 8 389/2309 خطی بودن خالقیت سیالی

 888/8 001/212 083/0082 8 083/0082 خطی بودن خالقیت بسط

 888/8 12/220 381/0222 8 381/0222 خطی بودن خالقیت ابتکار

 888/8 189/282 228/0209 8 228/0209 خطی بودن خالقیت انعطاف

توان گفت که رابطه می، (2جدول شماره ) آمده از به دستبا توجه به مقادیر  یطورکلبه
است لذا بین نمره زبان و ، 80/8از  کوچکترتمامی متغیرها با توجه به سطح معناداری  زبان با

  تمامی متغیرها رابطه خطی بودن برقرار است.
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 در گروه پسران ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش .3 جدول

 88 3 0 9 1 0 2 0 2 8 متغیر

          8 لیلیهوش تح

         8 31/8** هوش خالق

        8 92/8** 93/8** هوش عملی

       8 21/8** 22/8** 23/8** خرد شناختی

خرد 
 انعکاسی

*82/8 81/8 **20/8 **03/8 8      

     8 92/8** 08/8** 19/8** 03/8** 21/8** خرد عاطفی

خالقیت 
 سیالی

**20/8 **22/8 **10/8 **21/8 **02/8 **10/8 8    

   8 31/8** 10/8** 09/8** 23/8** 10/8** 22/8** 29/8** خالقیت بسط

خالقیت 
 ابتکار

**08/8 **22/8 **10/8 **08/8 **03/8 **92/8 **32/8 **32/8 8  

خالقیت 
 انعطاف

**08/8 **20/8 **10/8 **08/8 **09/8 **98/8 **32/8 **30/8 **30/8 8 

 10/8** 10/8** 12/8** 11/8** 10/8** 20/8** 02/8** 18/8** 00/8** 28/8** زبان نمرۀ

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

و  خِرَد( همبستگی معناداری بین متغیرهای هوش موفق، 0نتایج مندرج در جدول )
(، 28/8اس هوش تحلیلی )بین خرده مقی یطور جزئدهد و بهزبان را نشان می نمرۀخالقیت با 

(، 20/8(، خرد انعکاسی )02/8(، خرد شناختی )18/8(، هوش عملی )00/8هوش خالق )
( 10/8(، خالقیت ابتکار )12/8(، خالقیت بسط )11/8(، خالقیت سیالی )10/8خرد عاطفی )

ن بنابرایزبان همبستگی مستقیم معناداری وجود دارد.  نمرۀ( با 10/8و خالقیت انعطاف )
 آمده بین خرده عاطفی و کمترین سطح همبستگی در خصوص به دستشترین همبستگی بی

 هوش خالق با نمره زبان است. 
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 در گروه دختران ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش .4 جدول

 88 3 0 9 1 0 2 0 2 8 متغیر

          8 هوش تحلیلی

         8 31/8** هوش خالق

        8 90/8** 00/8** هوش عملی

       8 01/8** 22/8** 29/8** خرد شناختی

خرد 
 انعکاسی

**00/8 **23/8 **20/8 **38/8 8      

     8 98/8** 08/8** 90/8** 03/8** 10/8** خرد عاطفی

خالقیت 
 سیالی

**01/8 **02/8 **10/8 **23/8 **28/8 **98/8 8    

   8 30/8** 92/8** 28/8** 08/8** 10/8** 00/8** 09/8** خالقیت بسط

خالقیت 
 ابتکار

**18/8 **01/8 **92/8 **00/8 **22/8 **91/8 **38/8 **32/8 8  

خالقیت 
 انعطاف

**18/8 **09/8 **92/8 **01/8 **20/8 **91/8 **03/8 **32/8 **31/8 8 

 10/8** 13/8** 10/8** 12/8** 00/8** 20/8** 02/8** 19/8** 08/8** 01/8** زبان نمرۀ

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

و  خِرَد( همبستگی معناداری بین متغیرهای هوش موفق، 2) نتایج مندرج در جدول
(، 01/8بین خرده مقیاس هوش تحلیلی ) یطور جزئدهد و بهزبان را نشان می نمرۀخالقیت با 

(، 20/8(، خرد انعکاسی )02/8(، خرد شناختی )19/8(، هوش عملی )08/8هوش خالق )
( 13/8(، خالقیت ابتکار )10/8(، خالقیت بسط )12/8(، خالقیت سیالی )00/8خرد عاطفی )

ن بنابرایزبان همبستگی مستقیم معناداری وجود دارد.  نمرۀ( با 10/8و خالقیت انعطاف )
آمده بین هوش عملی و کمترین سطح همبستگی در خصوص  به دستبیشترین همبستگی 

 خرد انعکاسی با نمرۀ زبان است.
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 فیشر  Zمقایسه همبستگی بین پسران و دختران با  .5 جدول
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Z  38/8 80/8 18/8 00/8 02/8 00/8 *00/8 00/8 *89/2 88/8 فیشر 

 خرده مقیاسفیشر استفاده گردید، و برای  Zدر مقایسه همبستگی بین پسران و دختران از 
 خرد(، =00/8z(، هوش عملی )=89/2z(، هوش خالق )=88/8zهوش تحلیلی )

(، =00/8zسیالی ) خالقیت(، 02/8) عاطفی (، خرد00/8) انعکاسی خرد (، 00/8شناختی)
 به دست (=38/8zو خالقیت انعطاف ) (=80/8z(، خالقیت ابتکار )=18/8zخالقیت بسط )

( فقط متغیرهای هوش 31/8یعنی ) 80/8جدول در سطح  zآمده است. بنابراین با توجه به 
 خالق و خرد شناختی در دو جنسیت تفاوت دارد.

 ژوهشبین متغیرهای پ چندگانه رگرسیونضریب . 6 جدول

 هاگام
متغیرهای 

 بینیشپ

ضریب 
 اتا

مجذور 
 ضریب اتا

 رگرسیونضریب 
 R  چندگانه

 رگرسیونمجذور ضریب 
 R2 چندگانه

 820/8 228/8 888/8 002/8 هوش تحلیلی 8

 819/8 212/8 823/8 018/8 هوش خالق 2

 838/8 201/8 220/8 290/8 هوش عملی 0

 820/8 800/8 828/8 288/8 خرد شناختی 2

 821/8 81/8 822/8 820/8 خرد انعکاسی 0

 880/8 022/8 899/8 222/8 خرد عاطفی 1

9 
خالقیت 

 سیالی
210/8 283/8 093/8 822/8 

 820/8 000/8 892/8 289/8 خالقیت بسط 0

3 
خالقیت 

 ابتکار
220/8 830/8 032/8 802/8 

88 
خالقیت 
 انعطاف

038/8 802/8 022/8 889/8 

 هوش هاییاسزبان توسط خرده مق رگرسیون چندگانه نمرۀ(، 1) نتایج مندرج در جدول
دهد که با توجه به مقادیر معنادار به دست آمده از تحلیل نشان میرا و خالقیت  خِرَدموفق، 
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و  820/8واریانس دو خرده مقیاس خرد انعکاسی و هوش تحلیلی ضریب تعیین به ترتیب 
 . است مشاهدهقابل زبان همبستگی چندگانه با نمرۀ 213/8

 بینی(تحلیل رگرسیون چند متغیری )متغیرهای معادله پیش .7 جدول

 bضریب  متغیر
خطای 
 استاندارد

 tاحتمال  tآماره   ضریب استاندارد

 8888/8 -200/1 -388/8 830/8 -101/8 هوش تحلیلی

 8888/8 382/2 109/8 802/8 282/8 هوش خالق

 8888/8 209/0 109/8 808/8 229/8 هوش عملی

 8888/8 039/2 890/8 839/8 222/8 خرد شناختی

 8888/8 299/2 838/8 820/8 880/8 خرد عاطفی

 8888/8 -921/2 -182/8 893/8 -091/8 خالقیت سیالی

 8888/8 091/1 922/8 801/8 013/8 خالقیت بسط

 8888/8 083/2 008/8 800/8 222/8 خالقیت ابتکار

 8888/8 -002/0 -032/8 829/8 -202/8 خالقیت انعطاف

 8888/8 303/82  320/0 023/08 ثابت مقدار

توان نتایج متغیرهای متفاوت در رابطه با زبان (  می9) جدول در مندرج نتایج اساس بر
 زیر است: شرح ها بهآن بینیپیش معادلۀبینی کرد که را پیش

Y = ( 229/8 013/8 ) + (هوش تحلیلی  ×  ) + (هوش خالق ×  880/8 ×ملی هوش ع  ) + 

( 222/8 ×خرد شناختی  ) + ( ) + ( -101/8 ×خرد عاطفی   + ( 282/8 ×خالقیت سیالی 

( ) + ( -091/8 ×خالقیت بسط  )  + ( 222/8 ×خالقیت ابتکار  -202/8 ×خالقیت انعطاف  ) 

+  ( 023/08 )=? 
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 ضرایب همبستگی تفکیکی با حذف اثر سایر متغیرها .8جدول 
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خرد  2هوش عملی،  0هوش خالق،  2به معنای هوش تحلیلی،  8یعنی زبان انگلیسی،  E]در جدول باال )نماد  توضیح: 
خالقیت انعطاف(  88خالقیت انعطاف،  3خالقیت بسط،  0خالقیت سیال،  9خرد عاطفی،  1ی، خرد انعکاس 0شناختی، 

( با تفکیک دو متغیر 020/8یعنی همبستگی هوش تحلیلی و زبان ) E.(1 & 3),1گوییمباشند. برای مثال وقتی میمی
گی مؤلفه خالقیت انعطاف یعنی همبست E. (7 & 8 & 9) ,10دهد.  ( را نشان می880/8هوش خالق و هوش عملی )

 دهد.[( را نشان می882/8) ( با تفکیک سه متغیر خالقیت سیال، بسط و انعطاف038/8) و زبان

توان فهمید که متغیرها با یکدیگر ارتباط دارند (، می0بر اساس نتایج مندرج در جدول)
کند. ها تغییر میگردد )تفکیکی( میزان ارتباط آنو زمانیکه تأثیر بعضی از متغیرها حذف می

عاطفی  و خرد شناختی در اینجا بیشترین تأثیر بین متغیر خرد انعکاسی و زبان با حذف خرد
 خرد شناختی و عاطفی و زبان با حذف خرد ها بین خرد( اتفاق افتاد و کمترین آن-889/8)

 ها است.( بر روی آن202/8انعکاسی )
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 فیشر  Zبا  ی تفکیکی با حذف اثر سایر متغیرهابررسی رابطه زبان با ضرایب همبستگ .3 جدول

 
هوش 
 تحلیلی

هوش 
 خالق

هوش 
 عملی

 خرد
 شناختی

 خرد
 انعکاسی

 خرد
 عاطفی

خالقیت 
 سیالی

خالقیت 
 بسط

خالقیت 
 ابتکار

خالقیت 
 انعطاف

Z  
 *20/82 *20/82 *00/2 *89 *00/2 *00/3 8 *2/0 *9/3 *82 فیشر

فیشر استفاده گردید، و برای   Zور مجزا از طبرای بررسی نقش متغیرهای تفکیکی به
 خرد(، =2/0z(، هوش عملی )=9/3z(، هوش خالق )=82zخرده مقیاس هوش تحلیلی )

(، خالقیت =89zخالقیت سیالی )(، 00/2) عاطفی (، خرد00/3) انعکاسی خرد (، 8شناختی)
دست آمده به  (=20/82z( و خالقیت انعطاف )=20/82z(، خالقیت ابتکار )=00/2zبسط )

خرد  جزبه( همه متغیرها 31/8یعنی ) 80/8جدول در سطح  zاست. بنابراین با توجه به 
توان فهمید که در (، می3بر اساس نتایج مندرج در جدول)شناختی تفاوت معنادار دارند. 

 کنند. در رابطه( دو مؤلفه دیگر نقش بیشتری ایفا می82رابطه بین هوش تحلیلی و زبان )
( دو مؤلفه دیگر نقش کمتری دارند ولی  با این حال نقش دارند. 9/3و زبان ) هوش خالق

( دو مؤلفه هوش تحلیلی و عملی نقش معنادار دارند 2/0در رابطه بین هوش عملی و زبان )
باشد. این بدین معناست که هوش تحلیلی با ها کمتر میها نسبت به روابط آناما نقش آن

ی ها دارد. در قسمت خرد هم رابطه خرد انعکاسبت به سایر مؤلفهزبان دارای نقش بیشتری نس
باشد. در بخش خالقیت هم رابطه خالقیت سیالی با ها بیشتر می( از سایر مؤلفه00/3با زبان)

 باشد.ها بیشتر می( از سایر مؤلفه89زبان)

 گیریبحث و نتیجه

و خالقیت با یادگیری زبان  هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین عوامل هوش موفّق، خِرَد
 وفّق،م . نتایج به دست آمده نشان داد که بین هوشانگلیسی در زبان آموزان پسر و دختر بود

معناداری رابطه  80/8سطح  و هم 88/8سطح زبان آموزان انگلیسی، هم در  خالقیت و خِرَد
ه موضوعی است کرابطه بین هوش و خالقیت  وجود دارد. زبان نمرهبا  هاآنبین متغیرهای 

ی طوالنی مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود هنوز دانشمندان و هادورهبرای 
کنند ( بیان می2888) 8اند. کافمن و پالکریدهنرسروانشناسان به توافق کاملی در مورد آن 

 یان کرد این است که برایتوان در مورد رابطه بین هوش و خالقیت بفرضیۀ مهمی که می

                                                           
1  . Plücker J. A 
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ی بهره هوشی اآستانهداشتن خالقیت باید فرد دارای هوش نسبتاً باالیی باشد. بر طبق نظریه 
 با خالقیت رابطه دارد اما بهره هوشی کمتر و بیشتر با آن رابطه باالیی ندارد.  828

 دهد که تحقیق حاضر همسو با تحقیقاتدر همین راستا مطالعات قبلی نشان می
 موفّق هوش با خود سنتی و عام معنای در ( است هوش8392(، و تورنس) 2889استرنبرگ) 

 است. گوسمن و کاسکان  موفّق هوش همان نیز  خِرَد و خالقیت اساس و پایۀ و دارد همپوشی
( نشان دادند افرادی که دارای هوش و خالقیت باالتری بودند در بارش مغزی هم 2883)

( نشان داد که بین هوش و خالقیت در افزایش یادگیری 2883عمل کردند. وانگ ) ترموفق
( همسو با تحقیق حاضر 2883زبان دوم رابطه معناداری وجود دارد. اسنوری، بایسن و الرسن )

رابطه وجود دارد. همچنین لوچیاری،  هابچهنشان دادند که بین هوش و خالقیت در بازی 
آموزان ایتالیایی مقطع ( در یک تحقیقی آزمایشی که بر روی دانش2883ساال و وانوتللی )

نیز دریافتند که بین فرایندهای شناختی و افزایش هوش و خالقیت رابطه ابتدایی انجام دادند 
 رابطۀ در (8208ص ،2882 ، واستاوا سری و هلسون از نقل به ؛8300 استرنبرگ) .وجود دارد
 افراد در بیشتر اما دارد رابطه دو هر  خِرَد و خالقیت با هوش اگرچه گوید که،می بین متغیرها
 شود.می یدهخردمند د

دهد باشد که نشان می( همسو می8032تحقیق حاضر همچنین با تحقیقات سالمی )
 تفکّر بر واندتمی است عملی و خالق یلی،تفکّر تحل پرورش بر مبتنی که موفّق هوش آموزش
اما با تحقیق  .باشد داشتهمثبت  یرتأث زانآمودانش تحصیلی عملکرد و خودکارآمدی انتقادی،

 آن نشان در که باشدغیرهمسو می (2880 بنگ، از نقل به ؛2883) انجام شده  توسط آردلت
ری از طرفی در بعد هوش و یادگی .هستند دیگر بعد دو از باالتر خِرَد، عاطفی بعد در زنان داد

 بین رابطۀ باشد که هدف آن  بررسیمی (8003) شادکانلو زبان انگلیسی همسو با پژوهش
 نوشتن، خواندن، شامل انگلیسی زبان یادگیری یهامهارتو  چندگانه یهاهوش
 این مامت بهها آزمون در و یادگیری روش در اگر دادند که نشان ها ، بود و یافتهوشنودگفت
تحقیق  .بود خواهند موفق زبان یادگیری در آموزان زبان از بیشتری تعداد شود، توجهها هوش

 آموزاندانش شد، انجام( 2881) جِنِسی باشد که توسطحاضر همچنین همسو با تحقیقی می
 استفاده ، خواندن هایآزمون هاآن از و شدند انتخاب( 88 و 9 و 2) سطح 0 از زبانیسیانگل

 هوش ینب که داد نشان تحقیق نتایج. شد انجام  فردی بین روابط و  شنیداری درک ، زبان از
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 روابط و داریشنی درک بین اما دارد، وجود مثبت همبستگی رابطه زبان از استفاده و باال موفق
 .است نداشته وجود همبستگی فردی بین

 عظیم، مشکالت با گوید در جوامع امروزی جهان( می2880استرنبرگ ) نظری: تبیین
 تالفاتاخ ، افزایش اوضاع جوی تغییر ، تروریسم - است روبرو وحشتناک حتی و فشرده

تنها هوش برای موفقیت در هر برحه ای از زندگی نه مخدر،... مواد سوءمصرف ، درآمدی
خالقیت باهم دارای اهمیت باشد، همچنین هوش موفق، خرد و دارای اهمیت فراوانی می

 نینهمچ و هوش عملی و  تحلیلی، خالق هایجنبه سازییکپارچه موفق با باشند. هوشمی
هوش   به جهان امروز .کندمی فراهم را جهان جدی مشکالت حل خالقیت توانایی  و  خرد

ع وخواهیم در هر ناگر می. دارد کمتر احتیاج به حماقت و بیشتر موفق،  خرد و خالقیت
سترده باهم طور گما نیازمند آن هستند تا هر سه متغیر را به یادگیری پیشرفت نماییم مدارس

ظریه طبق نتر خواهند بود. ها بهره بردند موفقهایی که از اینمورد استفاده قرار بدهند، آن
 یادگیری برای آموزش همه، از بیش سنتی ( آموزش802، ص 2880استرنبرگ ) 8تعادل
نیاز دارند تا این سه متغیر را در یادگیری  پرورش جهت در آموزش. است ایحافظه
آموزان ] و زبان آموزان طبق این تحقیق[ مورد استفاده قرار بدهند چراکه از عوامل دانش

 باشند.تأثیرگذار در یادگیری می
گیرد جنبه  گیری قرار میهاساس هوش که توسط هوش موفّق تعریف و مورد انداز

گیرد. پایه و اساس خالقیت جنبه خالقیت هوش موفّق تحلیلی هوش موفّق را در بر می
صورت گردد و پایه و اساس خِرَد  نیز جنبه  عملی هوش موفّق  است که بهمحسوب می

موفّق  شکند. بنابراین هویت در عمل جلوه میدرنهاتلویحی ) مستتر( در مفاهیم نهفته است و 
توان گفت که سه عنصر هوش موفّق ، توان پایه و اساس خالقیت و خِرَد  دانست. میرا می

خِرَد  و خالقیت در عین جدا بودن و انجام وظایف متفاوت از یکدیگر، با یکدیگر نیز ارتباط 
که پایه و اساس دو عنصر خِرَد  و خالقیت، هوش موفّق  است یطوربهمعناداری دارند، 

توان گفت که، اگرچه ها می(. از طرفی در رابطه هوش با آن800، ص2880رنبرگ، )است
شود هوش با خالقیت و خِرَد  هر دو رابطه دارد اما بیشتر در افراد خردمند دیده می

 (. 8208، ص2882، 2؛ به نقل از هلسون و سری واستاوا8300)استرنبرگ، 

                                                           
1Balance theory  

2Helson, R. , & Srivastava, S 
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توان گفت که افرادی که دارای هوش موفّق، خِرَد و خالقیت باالیی هستند در می
یری بهتر کردند که منجر به یادگیمیادگیری زبان انگلیسی از راهبردهای گوناگونی استفاده 

، 8ردنی کبندطبقهشد، راهبردهایی همچون: یمها تر لغات و جمالت انگلیسی در آنیعسرو 
ی ش2تصویرسازی ذهن هکل، استفاده از 0، ایفای نق امکان، روش 2یدواژ ، استفاده از 0ه

، 88نویسییهحاشی و گذارعالمت، 3، خالصه کردن0برداری، یادداشت9، سرواژه1هاواسطه
، تبدیل متن درسی به طرح و نقشه و 82، استفاده از نقشه مفهومی88ی کردندهسازمان
یم مستق(، روش 81)مطالعه مشارکتی80باهم مطالعه کردن، 82، شیوۀ سؤال پرسیدن80نمودار

موفقیت بیشتری  28آموزش زبان انگلیسی، آموزش از طریق روابط، سؤاالت خالقه باز پاسخ
 های افرادتوان گفت که با لحاظ کردن ویژگی(. همچنین می2880، 89کنند)نونانکسب می

یری را توان یادگش موفّق، خِرَد و خالقیت در یادگیرندگان، میو در نظر گرفتن ویژگی هو
 .ها گردددر یادگیرندگان زبان انگلیسی ارتقا بخشید تا موجب یادگیری بهتر و سریعتر آن

توان گفت که این متغیرها با یکدیگر رابطه معناداری دارند، لذا آموزش در یت میدرنها
گردد، بنابراین سعی های دیگر میدر جنبه یادگیری هر جنبه موجب افزایش یا کاهش

 هایتکنیکدر زیر، همراه با  شدهمطرحراهبردهای  ازجملهشود تا با راهبردهای گوناگون می

                                                           
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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توانایی هوش موفّق و خالقیت  را در  2، بارش مغزی8ای نظیر داربست بندی کردنخالقانه
 شید:یادگیرندگان زبان انگلیسی، در چهار مهارت زیر ارتقا بخ

، اسکن کردن 2، پایین به باال0های: باال به پایینتوان از تکنیکمی Listeningدر  -8
، کنترل 0، استنباط کردن9بینی کردن، پیش1، اسکن کردن مغز مطالب0کلمات کلیدی

 .3کردن استفادهکردن 

، نقش 88، کار گروهی88های: روان صحبت کردنتوان از تکنیکمی Speakingدر  -2
 استفاده کرد. 80لید کردن، تق82بازی کردن

، استفاده از 80، اجمالی خواندن82های: اسکن کردنتوان از تکنیکمی Readingدر  -0
 .81لغات جدید

، انسجام 80یسازشفاف، 89های: شناسایی دالیل نوشتنتوان از تکنیکمی Writingدر  -2
 .28، انسجام بیرونی83درونی

د )گریون، کونیلی، شوآموزش کشورهای متمدن بر اساس تحقیقات علمی بنا می
که تحقیق حاضر هم در این راستای تحقیقات علمی است، لذا ییازآنجا(، و 2880تانجنی، 

                                                           
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 
یری بهتر و سریعتر، آگاهی و آموزش این متغیرها در رابطه وجود دارد، بنابراین برای یادگ

یادگیری زبان انگلیسی کمک شایانی به زبان آموزان خواهد کرد تا بدون اتالف هزینه و 
ن ی در یادگیرندگان به وجود آورد. افرادی که ایترباثباتتر و زمان بتوان یادگیری مناسب

تری استفاده نمایند بسیار موفّق خواهند سبطور مناهای خود را بشناسند و از آن بهتوانایی
 شد. 

بهتر است که معلمان جهت افزایش هوش و خالقیت در آموزش از سؤاالت بازپاسخ 
فاده های گروهی استبرانگیز، نقشه مفهومی، قصه سازی، بحثهای چالش)مانند چرا؟(، بحث

 .دناحترام بگذار ان آموزانزب ربطبی ظاهراً و عجیب هایسؤال ،نظرها ها،یدهبه انمایند. 
زبان از  .بیندیشند آن پاسخ به و کنند طرح را مسئله خود که بخواهید زبان آموزان از گاهی

کنند.  وتحلیلتجزیه و نقد را کتاب موضوعات یا شده تدریس مطالب بخواهید، آموزان
ش احث هومب. دنپرهیز کن زبان آموزاناز خجالت دادن . دنرا تشویق کن هاآناکتشافات 

ها آموزش آن وپرورش گنجانده گردد.های درسی آموزشموفّق  و خالقیت در کتاب
لمان به مع ها برگزار گردد.ها، سخنرانی در مدارس و آموزشگاهصورت برگزاری کارگاهبه

آموزان خود مورد استفاده دانش زبان آموزان و و اساتید دانشگاه آموزش داده شود تا روی
 قرار دهند.
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