
 159

سعيد اسمعيل نيا و همكاران

The Relationship between Successful Intelligence and Wisdom with Learning English in 
Male and Female Learners in Ghaemshahr, Babol and Sari Cities

Saeed Esmail Nia1, Gholamreza Sarami2,* & Shokosadat Bani Jamali3

1- Ph.D. student of Educational Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran
2- Assistant Professor of Educational Psychology, Kharazmi university, Tehran, Iran

3-Associate Professor of Psychology, Al-Zahra university, Tehran, Iran

Abstract

Introduction: Considering the importance of successful intelligence and wisdom, the purpose 
of this study was to investigate the relationship between intelligence and wisdom with learning 
English in male and female learners.
Methods: This research is descriptive and correlational. In this research, the statistical 
population includes all the English language learners(girls and boys) from Ghaemshahr, Babol 
and Sari cities, in 2018. From the 625 learners, 351 of them were boys and 274 of them were 
girls who selected by cluster sampling. The research instruments were Sternberg's successful 
intelligence questionnaire and wisdom scale questionnaire (3D-WS) developed by Ardelt.
Results: Pearson's correlation method was used to analyze the results. In general , the findings 
of this study showed that there is a significant relationship between successful intelligence and 
wisdom in increasing the learning skills of English learners (P <0.01).
Conclusion: The results of this study showed that there is a positive relation between successful 
intelligence and wisdom with learning English. The results suggest some techniques in order to 
increase the quality of education at four main skills in learning English.
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مقدمه
يكى از واقعيت هاى مهم هستى وجود تنوع در ميان پديده هاى عالم 
است. اين تفاوت ها نه تنها در ميان جانوران و گياهان وجود دارد. بلكه 
حتى اعضاى هر گونه نيز با يكديگر متفاوت اند. انسان ها نيز از اين 
قاعده پيروى مى كنند. انسان ها از لحاظ توانايى هاى ذهنى، يادگيرى 
(Learning)، روش هاى آموختن، سبك و سرعت يادگيرى، عالقه 
(Interest)، انگيزش، هوش، ِخرَد، خالقّيت با يكديگر تفاوت هاى 
اساسى دارند. Sternberg a [1] نشان داد كه توجه به تفاوت هاى 
فردى يادگيرندگان از سوى معلمان در بهبود كيفيت يادگيرى و ارتقاى 

رابطه بين هوش موّفق و ِخَرد با يادگيرى زبان انگليسى در زبان آموزان دختر و پسر 
شهرستان هاى قائم شهر، بابل، سارى
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چكيد   ه

مقدمه: با توجه به اهميت هوش موفق و خرد، هدف پژوهش حاضر بررسى رابطة بين هوش موفّق و ِخَرد با 
يادگيرى زبان انگليسى در زبان آموزان دختر و پسر مى باشد. آموزش هوش موفق و ِخَرد مى تواند مزايايى براى 

معلمان و يادگيرندگان داشته باشد و يادگيرى را به خصوص در يادگيرندگان زبان انگليسى تقويت كند.
كلّيه  شامل  آمارى  جامعه  حاضر  پژوهش  در  مى باشد.  هم بستگى  و  توصيفى  نوع  از  پژوهش  اين  روش  روش: 
زبان آموزان زبان انگليسى دختر و پسر شهرستان هاى قائم شهر، بابل، سارى كه در سال 97 ـ 1396 مشغول به 
تحصيل مى باشند كه از اين تعداد، نمونه اى به حجم 625 نفر انتخاب گرديد كه از اين تعداد 351 نفر پسر و 
274 نفر دختر بودند كه به شيوة طبقه اى انتخاب شدند. پرسش نامه هاى هوش موفق استرنبرگ، خرد آردلت نيز 

ابزار پژوهش را تشكيل مى دهند.
يافته ها: براى تحليل نتايج از روش هم بستگى پيرسون استفاده شد. در مجموع يافته هاى اين پژوهش نشان داد كه 
بين هوش موفّق و ِخَرد در افزايش يادگيرى يادگيرندگان زبان انگليسى رابطه معنادارى (P < 0/01) وجود دارد.

يادگيرندگان  يادگيرى  در  ِخَرد  و  موفق  هوش  از  بهره گيرى  با  كه  داد  نشان  آمده  به دست  نتايج  نتيجه گيرى: 
زبان انگليسى مى توان آموزش را سرعت بخشيد و در نتيجه براى افزايش چهار مهارت اصلى در يادگيرى زبان 

انگليسى، تكنيك هايى جهت بهبود كيفيت آموزش آن ها پيشنهاد مى گردد.

تاريخ د      ريافت: 1397/11/26
تاريخ  پذيرش: 1398/03/13

كليدواژهها: 
هوش موفّق، ِخَرد، يادگيرى زبان 

انگليسى

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

محفوظ است.

مقاله پژوهشى         

سطح پيشرفت تحصيلى آنان بسيار تأثيرگذار است و بسيارى از 
مشكالتى كه در جامعه و خصوصًا مدارس وجود دارد را با كمك 

هوش موفق مى توان از بين برد.
معلمان بايد تالش كنند تا موفقيت هر دانش آموز را در مدرسه 
به حداكثر برسانند و بهترين روش آن ها براى رسيدن به اين هدف، 
ايجاد دامنه وسيعى از مهارت هاست به گونه اى كه دانش آموزان 
امكان تالش كردن با الگوهاى متفاوتى از توانايى را داشته باشند 
و توانايى مهم و برجستة خود را كشف كنند و بر آن تسلط يابند. 
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اهداف اصلى همة مدارس محسوب مى شود كه اولياى مدرسه به 
دنبال دست يابى آن با روش هاى گوناگون هستند تا به خواسته هاى 
والدين پاسخگو باشند، بنابراين اگر الگوى آموزش به تفاوت ها توجه 
كند، لذا به مدارس كمك مى كند كه در مجموع سطوح باالترى از 
عملكرد را در دانش آموزانشان ايجاد كنند. از طرفى مهم ترين منابع 
ارزشمند هر جامعه، استعداد هاى انسانى آن است، آموزش در جهت 
پرورش هوش موّفق و خردمندى اين اطمينان خاطر را به وجود 
مى آورد كه جامعه بتواند از منابع انساني اش استفاده بهترى كند و 

استعداد هاى موجود در آن جامعه به هدر نروند[5]. 
دستيابى به اطالعات دربارة هوش و ِخَرد در تدريس مى تواند 
به معلمان آگاهى بدهد تا پرسش و پاسخ هايى را در كالس مطرح 
كنند كه خالقّيت دانش آموزان را افزايش بدهد؛ به عبارت ديگر 
سؤاالتى با انگيزة بيشتر كه موجب بينش و خالقّيت در دانش آموزان 

گردد نه سؤاالت دانشى كه پايين ترين سطوح دانش را مى سنجد.
هوش موّفق (Successful intelligence) مجموعة منسجمى 
از توانايى هاى فرد است تا بتواند در زندگى خود موفقّيت كسب 
كند؛ به عبارت ديگر آن ها بين توانايى هاى تفّكر تحليلى، خالق و 
عملى تعادلى برقرار مى كنند. افراد موفق بر نقاط قوت و ضعف 
خود آگاهى دارند و مى توانند نقاط ضعف خود را شناسايى و اصالح 
كنند. افراد با هوش موّفق، با استفاده از تعادلي كه ميان توانايي هاي 
تفكر تحليلي، خالق و عملي برقرار مي كنند به انطباق با محيط، 
تغيير و انتخاب آن دست مي زنند [6]؛ به عبارت ديگر افراد داراى 
هوش موّفق، در زندگى موفق اند، نه به اين دليل كه از ضعف ها به 
دور هستند بلكه آن ها مى دانند ضعف هايشان در كدام قسمت است 

و چطور مى توانند آن را اصالح و جبران كنند.
هوش تحليلى (Analytical Intelligence) به توانايى انسان 
در برخورد با مسائل زندگى گفته مى شود و معّرف توانايى كالمى، 
تفّكر انتزاعى، پردازش اطالعات مى باشد؛ به عبارت ديگر همان 
هوشى  آزمون هاى  توسط  عمومًا  كه  است  تحصيلى  توانايى هاى 
 Creative)(خّالق) موجود اندازه گيرى مى شوند. هوش آفريننده
Intelligence) شامل فرآيندهاى كشف، تجسم كردن و توليد 

 (Practical Intelligence) انديشه هاى تازه است. هوش عملى
شامل به كار بردن، اجرا كردن، تمرين كردن و استفاده از آنچه كه 

در واقع، اين امكان را مى توان از طريق آموزش هوش موّفق و 
پرورش توانايى هاى سه گانه يعنى؛ توانش تحليلى، خالق و عملى 

در دانش آموزان ايجاد كرد [2].
در بسيارى از موارد، فقط بر يك جنبه از توانايى ها توجه شده 
و موارد ديگر ناديده گرفته مى شود، براى مثال استرنبرگ [3] نشان 
داد كه در برنامه هاى آموزشى مدارس بر هوش تحليلى تأكيد زيادى 
مى گردد. درحالى كه به دو جنبة ديگر هوش، يعنى هوش خالق و 
عملى كه براى زندگى موفقيت آميز حياتى است، كمتر توجه شده 
يا اصًال توجهى نمى شود. در واقع، مجموعه اي از توانايي ها براي 
به دست آوردن موفقيت در زندگي يك فرد مورد نياز است. موفقيت 
مي تواند تنها در بافت فرهنگي-اجتماعي تعريف شود. موفقيت در 
انتزاع و تجريد رخ نمى دهد؛ بلكه با توجه به مجموعه اي از مالك ها 
يا انتظارات خود فرد و ديگران، شكل مي گيرد. براى اين كه افراد 
در زندگى موفق شوند نياز دارند تا در مهارت هايشان به خوبى عمل 
كنند. افرادى موفق اند كه بتوانند از توانايى هاى تفّكر تحليلى، خالق 

و عملى براى رسيدن به موفقيت استفاده كنند.
بيشترى  و آموزش سرمايه گذارى  علم  در زمينة  جوامعى كه 
كردند و با تأسيس دانشگاه ها و مراكز علمى معتبر و با شيوه هاى 
تدريس و آموزشى مناسب تر توانستند گوى سبقت را در پيشرفت 
بربايند، كسانى بودند كه توانستند با ديگر جوامع ارتباط زبانى و 
گفتارى برقرار كنند. لذا اولين راه ارتباطى بين دو يا چند نفر، زبان 
است؛ به عبارت ديگر زبان دريچه اى براى مراودات، تبادل اطالعات، 
اقتصاد، سياست و دانستنى هاى جديد است[4]. از طرفى با وجود 
شبكه هاى اجتماعى و اينترنت يادگيرى زبان يك نياز و ضرورت 
نمايان تر  وقتى  متغيرها  اين  بررسى  اهميت  است.  اجتناب ناپذير 
مى شود كه گاهى اوقات مشاهده مى شود دانش آموزى در كالس 
برخالف داشتن استعداد و توانايى باال، توّجهى به درس زبان ندارد 
و از آن لذتى نمى برد، و يا معلمى بر خالف اين كه خيلى خوب 
تدريس مى كند ولى موفقيتى كسب نمى كند، در نتيجه بايد مشكل 
را در عدم آگاهى معلم در مورد تفاوت هاى فردى دانش آموزان 
هم چون هوش موّفق، ِخَرد  و خالقّيت  دانست و نه عملكرد هوشى 

و استعداد دانش آموزان.
با توجه به اين كه امروزه كسب ميانگين نمرات باالتر جزء 
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فرد در موقعيت هاى رسمى و غيررسمى آموخته است، مى باشد. اين 
افراد مى توانند با جنبه هاى متغير محيط خود سازگار شوند و در 

صورت لزوم به تغيير محيط خود هم بپردازند [7].
 استرنبرگ [8] مى گويد دانش آموزان در مدرسه به دليل تفاوتشان 
در اين سه هوش نگاه هاى متفاوتى دارند. دانش آموزانى كه توانايى 
تحليلى بااليى دارند، مناسب مدارس رايج فعلى هستند. آن ها در 
كالس هايى كه در آن ها آموزش مستقيم داده مى شود يعنى در آن ها 
غالبًا  مى شود،  برگزار  عينى  آزمون هاى  و  مى كند  سخنرانى  معلم 
عملكرد خوبى دارند. آن ها باهوش محسوب مى گردند، نمرات خوبى 
مى گيرند، در آزمون هاى سنتى هوش و آزمون سنجش تحصيلى 
نمرات خوبى مى گيرند و بعداً در دانشگاه هاى معتبر قبول مى شوند. 
دانش آموزانى كه هوش خالقانه بااليى دارند معموالً جزء نفرات اول 
كالس هستند. استرنبرگ مى گويد آن ها نمى توانند تكاليف را بر 
وفق مراد معلم انجام بدهند. آن ها به جاى دادن جواب هاى معمولى، 
جواب هاى غير معمولى مى دهند، به همين دليل نيز مورد مؤاخذه 
قرار گرفته و نمرات پايينى مى گيرند. دانش آموزانى كه هوش عملى 
بااليى دارند نيز مثل دانش آموزان خالق معموالً طبق انتظار مدرسه 
عمل نمى كنند، با اين حال مهارت هاى اجتماعى بااليى دارند. آن ها 
در بزرگسالى، مديران، بازرگانان و سياستمداران موفقى مى شوند 

هر چند نمرات درسى خيلى بااليى ندارند.
تعاريف گوناگونى از نظريه پردازان ِخَرد (wisdom) ارائه شده 
است كه تعدادى از اين تعاريف عبارتند از: مهارت، قصد و كاربرد 
تجربيات مهم زندگى در تسهيل رشد مطلوب خود و ديگران [9]، 
يكپارچگى شناختى، تأملى و عاطفى فرد [10]، تعادل ميان منافع 
و  تغيير  انطباق،  منظور  به  برون فردى  و  فردى  بين  درون فردى، 
انتخاب محيط [11]، يك فرايند شناختى، يك راهنماى كامل براى 
يك زندگى خوب و مطلوب [12]، يك ويژگى فراشناختى همراه با 
دانايى، دانستن اين كه يك فرد همه چيز را نمى داند و جستجو كردن 
حقيقت [13]. ِخَرد تركيبى از عوامل عاطفى و جنبه هاى شناختى از 
توانايى هاى انسان در پاسخ به مشكالت زندگى است. ِخَرد تعادل 
بين احساسات شديد، كنش و واكنش، دانستن و ندانستن است. 
ِخَرد با تجربه و سن افزايش مى يابد اما اين بدان معنا نيست كه 

لزومًا در سنين باال وجود خواهد داشت [13].

مردم  ساير  به  نسبت  را  بيشتري  حقايق  لزومًا  خردمند  افراد 
نمي دانند، بلكه آن ها معاني عميق تري از حقايق عمومًا شناخته شده 
براي خودشان و ديگران را درك مي كنند. الزمة كشف معاني عميق تر 
پديده ها و رويدادها اين است كه به جاي واكنِش صرف به پديده ها 
و رويدادها، وقت گذاشت و آن ها را از منظرهاي متفاوت بررسي 
كرد. در كل، هدف اصلي ِخَرد دنبال كردن حقيقت يا توانايي ديدن 

واقعيت آن گونه كه هست، مي باشد [14].
 Second Language) يادگيرى زبان انگليسى به عنوان زبان دوم
Learning) يكى ازمسائلى است كه امروزه توجه بسيارى را به 

خود جلب كرده است. يكى از دغدغه هاى مهم افراد در دنياى امروز 
برآمدن و موفق شدن در اين امر مهم است. يادگيرى زبان انگليسى 
زبان  دارند  نياز  افراد  گاهى  باشد.  داشته  متعددى  داليل  مى تواند 
ديگرى را فرا بگيرند تا بتوانند به راحتى با افراد كشورهاى ديگر 
مراوده داشته باشند و گاهى نيز اين امر به واسطة آن كه فرد در امر 
تجارت و يا صادرات و واردات قرار دارد نيازمند يادگيرى زبانى 
ديگر است. يادگيرى زبان انگليسى را مى توان به طور كلى از چندين 
جنبه مورد مطالعه قرار داد كه برخى از آن ها عبارتند از: ساختار 
شناسى (Syntax)، معنى شناسى (Semantic) و كاربردشناسى 

(Pragmatics) در ميان مردم به طور واقعى.
اساس هوش كه توسط هوش موّفق تعريف و مورد اندازه گيرى 
قرار مى گيرد جنبة تحليلى هوش موّفق را در بر مى گيرد. پايه و اساس 
ِخَرد نيز جنبة عملى هوش موّفق است كه به صورت تلويحى (مستتر) 
در مفاهيم نهفته است و در نهايت در عمل جلوه مى كند[15]. هوش 
موّفق را مى توان پاية و اساس ِخَرد  دانست. مى توان گفت كه دو 
عنصر هوش موّفق و ِخَرد  در عين جدا بودن و انجام وظايف متفاوت 
از يكديگر، با يكديگر نيز ارتباط معنادارى دارند، به طورى كه پاية 

و اساس عنصر ِخَرد ، هوش موّفق است [16]. 
به طور كلى هدف اصلى اين تحقيق بررسى روابط هوش موّفق 
و  موّفق  هوش  بين  آيا  است.  انگليسى  زبان  يادگيرى  در  ِخَرد  و 
ِخَرد در يادگيرى زبان انگليسى رابطه وجود دارد؟ رابطه كلى بين 
اين متغيرها چگونه است؟ در اين تحقيق بر آن هستيم تا به اين 

سؤاالت پاسخ بدهيم.
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روش
پژوهش حاضر از نظر هدف جزو پژوهش هاى كاربردى و از نظر 
نحوة جمع آورى داده ها جزو پژوهش هاى توصيفى (غيرآزمايشى و 
هم بستگى) محسوب مى شود كه هدف آن تعيين رابطه و پيش بينى 
متغيرها بوده است. جامعة آمارى پژوهش حاضر را كلّيه زبان آموزان 
سارى  بابل،  قائم شهر،  شهرستان هاى  پسر  و  دختر  انگليسى  زبان 
كه در سال 97 ـ 1396 در 82 مركز آموزشى مشغول به تحصيل 
بودند تشكيل مى دهد. در اين پژوهش حجم نمونه (625) آزمودنى 
به روش طبقه اى انتخاب گرديد كه از اين تعداد (351، نفر) پسر و 

(274، نفر) دختر بودند.
ابزارهاى اندازه گيرى: براى جمع آورى داده هاى اين پژوهش 
از دو پرسش نامه (پرسش نامه هوش موّفق استرنبرگ، مقياس سه 
بعدى خرد آردلت) استفاده شد كه قبًال روايى و پايايى آن ها نيز به 
اثبات رسيده است. سپس با نمرة پايانى زبان آموزان مورد مقايسه 

قرار مى گيرد.
1- پرسش نامه هوش موّفق استرنبرگ

پرسش نامه هوش موّفق توسط استرنبرگ [17] طراحى شده است و 
شامل 12 خرده آزمون است كه سه خرده آزمون مؤلفه هاى تحليلى، 
 36 داراى  پرسش نامه  اين  مى كند.  اندازه گيرى  را  عملى  و  خالق 
گويه است كه هر مؤلفه شامل 12 سؤال است. 12 سؤال مؤلفه هاى 
تحليل، 12 سؤال مؤلفه هاى خالق و 12 سؤال آخر مؤلفه هاى عملى 
را مى سنجند. افراد روى يك مقياس 5 درجه اى (عالى=5، خيلى 
خوب=4، خوب=3، نسبتًا خوب=2، ضعيف=1) به سؤاالت پاسخ 
مى دهند. حداكثر نمره در اين آزمون 180 و حداقل نمره 36 نمره 
خواهد بود كه اين نمره ها به ترتيب با هم جمع مى شوند و يك نمرة 
كل براى هر آزمون به دست مى آيد كه ميزان هوش موّفق فرد را 
نشان مى دهد. پايايى پرسش نامة فوق در تحقيقات متعددى توسط 
استرنبرگ [18]،[17] بين 0/72 تا 0/85 گزارش شده است. در 
پژوهش حاضر پايايى اين ابزار بر اساس آلفاى كرانباخ در گروه 

دختران 0/883 و در گروه پسران 0/887 به دست آمد. 
2- پرسش نامه ِخَرد

پرسش نامه ِخرَد توسط آردلت در سال 2003 ساخته شده است كه از 
39 گويه و 3 خرده مقياس شناختى (14 سؤال)، انعكاسى (12 سؤال) 

و عاطفى (13 سؤال) تشكيل شده است كه به منظور سنجش ِخرَد 
به كار مى رود. اين سؤاالت به دو گروه تقسيم شده اند كه گروه اول 
سؤاالت شامل 24 سؤال است و نمره گذارى به صورت طيف ليكرت 
5 نقطه اى است كه براى گزينه هاى «كامًال در مورد من صحيح است»، 
«تا حدودى در مورد من صحيح است»، «نظرى ندارم»، «تا حدودى 
در مورد من صحيح نيست» و «اصًال در مورد من صحيح نيست» به 
ترتيب امتيازات 1، 2، 3، 4 و 5 در نظر گرفته مى شود. گروه دوم 
از 15 سؤال كه نمره گذارى پرسش نامه به صورت طيف ليكرت 5 
نقطه اى است كه براى گزينه هاى «كامًال مخالفم»، «مخالفم»، «نظرى 
ندارم»، «موافقم» و «كامًال موافقم» به ترتيب امتيازات 5، 4، 3، 2 
و 1 در نظر گرفته مى شود. پايايى اين آزمون با توجه به سه مؤلفه 
شناختى، انعكاسى و عاطفى و بر اساس تتاى ترتيبى، به ترتيب 
0/65، 0/65 و 0/57 و بر اساس آلفاى كرونباخ 0/63، 0/64، 
0/54 به دست آمد. پايايى كل آزمون در پژوهش حاضر در گروه 

دختران 0/874 و در گروه پسران 0/875 به دست آمد.
3- يادگيرى زبان انگليسى

در اين پژوهش به منظور بررسى يادگيرى زبان آموزان انگليسى، 
از نمره پايان ترم افراد كه بين 0 تا 100 بوده است، استفاده شده 
است. اين نمره گذارى بر چهار بخش تقسيم شده است كه عبارتند 
كردن  مكالمه   -2 نمره.   25 با   (Listening) شنيدارى   -1 از: 
 Grammar) با 25 نمره. 3- گرامر و ساختار شناسى (Speaking)
 Reading) با 25 نمره. 4- خواندن و درك مطلب (and Structure

Comprehension) با 25 نمره.

يافته ها
در اين قسمت، يافته هاى حاصل از پرسش نامه هاى توزيع شده مورد 

تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
 Kolmogorov –) نتايج آزمون كولموگروف – اسميرنوف

(Smirnov

از  فرضيه ها،  آزمون  براى  كه  كنيم  مشخص  اينكه  براى  ابتدا  در 
آزمون هاى پارامتريك استفاده شود يا از آزمون هاى نا پارامتريك، 
از آزمون كولموگروف – اسميرنوف جهت مشخص كردن نرمال يا 

غير نرمال بودن مؤلفه هاى مدل استفاده مى شود.
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پسران آمده است.نتايج اين آزمون در جدول 1 براى دختران و جدول 2 براى 

جدول 1. نتايج آزمون كولموگروف – اسميرنوف متغيرهاى اصلى براى دختران
ِخَرد عاطفىِخَرد انعكاسىِخَرد شناختىهوش عملىهوش خالقهوش تحليلى

274274274274274274تعداد داده

پارامترهاى نرمال
3/613/383/563/503/173/40ميانگين

0/850/950/880/950/910/83انحراف معيار
1/601/621/362/001/451/52آماره Z كولموگروف–اسميرنوف

Sig 0/010/010/040/000/020/01مقدار

جدول 2. نتايج آزمون كولموگروف – اسميرنوف متغيرهاى اصلى براى پسران
ِخَرد عاطفىِخَرد انعكاسىِخَرد شناختىهوش عملىهوش خالقهوش تحليلى

351351351351351351تعداد داده

پارامترهاى نرمال
3/613/363/643/403/143/39ميانگين

0/971/020/920/960/930/87انحراف معيار
1/782/041/731/891/411/62 آماره Z كولموگروف–اسميرنوف

Sig 0/000/000/000/000/030/01مقدار

همان طور كه مشاهده مى شود مقدار sig در دو گروه دختران 
و پسران، بيشتر از 0/05 است، در نتيجه براى اين متغير فرضيه 
بودن  نرمال  فرض  بنابراين  است؛  نرمال  و  مى شود  پذيرفته   H0
توزيع پذيرفته مي شود و براى آزمون كردن فرضيات از آزمون هاى 

پارامتريك پيرسون استفاده مي شود.
نتايج آزمون هم بستگى

آزمون  براى  پيرسون  هم بستگى  ضريب  از  قسمت،  اين  در 
هم بستگى استفاده مى شود، زيرا اين ضريب هم بستگى براى داده هايى 
با توزيع نرمال يا تعداد زياد استفاده مى شود؛ بنابراين، از آن جايى 
كه توزيع كلى پرسش نامه ها نرمال مى باشد، بنابراين از اين ضريب 

براى تحليل هم بستگى استفاده مى شود. آزمون فرضية هم بستگى به 
صورت زير است:

فرضيه هاى تحقيق:
H0: بين هوش موّفق و ِخَرد پسر و دختر در يادگيرندگان زبان 

انگليسى رابطه وجود ندارد.
H1: بين هوش موّفق و ِخَرد پسر و دختر در يادگيرندگان زبان 

انگليسى رابطه وجود دارد.
به منظور آزمون فرضيه هاى تحقيق از آزمون هم بستگى پيرسون 
استفاده شده است. جدول 3 نتايج آزمون را نشان مى دهد. اين جدول 

شامل ضريب هم بستگي پيرسون، sig و تعداد داده ها است.

جدول 3. نتايج آزمون همبستگى براى هر دو جنسيت دختران و پسران
ِخَرد عاطفىِخَرد انعكاسىِخَرد شناختى

هوش موفق
دختران

**0/368**0/285**0/256هم بستگى پيرسون
0/0000/0000/000مقدار Sig (دو دامنه)

274274274تعداد داده

پسران
**0/452**0/442**0/371هم بستگى پيرسون

0/0000/0000/000مقدار Sig (دو دامنه)
351351351تعداد داده
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بر اساس اين جدول از آن جايي كه مقدار sig (0/000) براى 
رابطه بين كليه ابعاد ِخَرد و هوش موّفق براى دو جامعه پسران و 
دختران كمتر از 5 درصد مي باشد فرض H0 رد مي شود و هم بستگي 
بين ابعاد هوش موّفق و ِخَرد تأييد مى شود. ضريب هم بستگي پيرسون 
براي ابعاد ِخَرد شامل ِخَرد شناختى، ِخَرد انعكاسى و ِخَرد عاطفى 
براى دختران به ترتيب برابر با 0/256، 0/285 و 0/368 و براى 
مى باشد؛  و 0/452  با 0/371، 0/442  برابر  ترتيب  به  پسران 
بنابراين، فرضية تحقيق پذيرفته مي شود و بين هوش موّفق و ِخَرد 
پسر و دختر در يادگيرندگان زبان انگليسى رابطه وجود دارد. اين 
ضريب در سطح خطاي 1 درصد نيز معني دار مي باشد كه با عالمت 
** مشخص شده است. مثبت بودن ضريب هم بستگى بيانگر رابطة 

مستقيم و مثبت بين اين دو متغير مى باشد.

بحث
نتايج به دست آمده هم در سطح 0/01 و هم سطح 0/05 هم بستگى 
معنادارى بين متغيرهاى هوش موّفق و ِخرَد با نمره زبان را نشان داد. 
مى توان گفت كه افرادى كه داراى هوش موّفق (تحليلى، خالق و 
عملى) و ِخرَد بااليى هستند مى توانند و مى دانند كه در موقعيت هاى 
گوناگون چگونه و چه زمانى از آن مهارت ها استفاده كنند تا كارايى 

يادگيرى را افزايش بدهند[19].
در اين راستا يافته هاى مطالعات قبلى، [20]، [21]، [22] هم سو 
با تحقيق حاضر نشان مى دهد كه بين هوش موّفق و ِخَرد در يادگيرى 
رابطة مستقيم وجود دارد. در يك مطالعه طولى مدت كوتاه مدت و 
براى بررسى اين مطلب كه آيا مى توان خرد را افزايش داد، [23] 
از مقياس سه بعدى خرد (3D-WS) استفاده كردند. آن ها از 131 
دانش آموز رشته فلسفه و از 171 دانش آموز روانشناسى به عنوان 
نمونه استفاده كردند. نتايج تحقيق نشان داد كه بين آموزش خرد 

و افزايش خرد، در گروه آزمايش رابطة معنادارى وجود داشت.
با توجه به مطالعات انجام شده و نتايج اين تحقيق مى توان گفت 
كه با استفاده از جنبه هاى گوناگون هوش موّفق و ِخَرد مى توان 
يادگيرى را در يادگيرندگان زبان انگليسى ارتقا بخشيد. براى مثال 
با شيوه هايى نظير، بارش مغزى، يادگيرى مطالعة گروهى، مشاركت 
گروهى، روش مستقيم (Direct Method) آموزش زبان انگليسى، 

آموزش از طريق روابط (Communicative Language) مى توان 
يادگيرى را در زبان آموزان انگليسى ارتقا داد.

موّفق  هوش  داراى  كه  افرادى  كه  گفت  مى توان  نهايت  در 
راهبردهاى  از  انگليسى  زبان  ياد گيرى  در  هستند  بااليى  ِخَرد  و 
سريع تر  و  بهتر  يادگيرى  به  منجر  كه  مى كنند  استفاده  گوناگونى 
لغات و جمالت انگليسى در آن ها مى شود، راهبردهايى هم چون: 
 Mental) تصويرسازى ذهنى ،(Classification) طبقه بندى كردن
Imaginary)، ايفاى نقش (Role Playing)، استفاده از كليدواژه 

(Keywords)، روش مكان ها (Method of Loci)، استفاده از 
واسطه ها (Mediators)، سرواژه (Acronym)، يادداشت بردارى 
(Note Taking)، خالصه كردن (Summarizing)، عالمت گذارى 
و حاشيه نويسى (Mark and Annotate)، سازمان دهى كردن 
 ،(Concept Map) استفاده از نقشه مفهومى ،(Organization)
 ،(Plans and Diagrams) تبديل متن درسى به طرح و نقشه و نمودار
شيوة سؤال پرسيدن (Ask Question Method)، با هم مطالعه 
 Cooperative) مطالعه مشاركتى ،(Studying Together) كردن
Script)، روش مستقيم آموزش زبان انگليسى، آموزش از طريق 

روابط، سؤاالت خالقه باز پاسخ، موفقيت بيشترى كسب مى كنند.
پژوهش حاضر هم سو با تحقيقات پيشين، [24]، پروژة رنگين كمان، 
استرنبرگ و گريگورنكو و زانك، 2008؛ به نقل از [25]، [26]، 
[27]، پروژة كاليدوسكوپ [28] كه نشان مى دهند: در آموزش 
هوش موفق عالوه بر عناصر هوش و خالقّيت موجود در الگوى 
هوش موّفق، ِخَرد نيز ضرورى است. پژوهش حاضر هم چنين هم سو 
با پژوهشى است كه توسط Spännäri [29] با عنوان «بررسى خرد 
مشترك در گروه هاى مطالعه بزرگساالن فنالند» انجام شد. يافته هاى 
پژوهش نشان داد كه بين هوش موّفق و ِخَرد بزرگساالن با رفاه 

اجتماعى هم بستگى مثبت و معنادار وجود دارد.
پيشنهاد مى شود در پژوهش هاى بعدى عالوه بر پرسش نامه هاى 
مورد نظر، از ابزارهاى ديگر گردآورى اطالعات نظير مشاهده و 
مصاحبه نيز استفاده گردد. هم چنين مباحث هوش موّفق و ِخَرد به 
معلمان و اساتيد زبان انگليسى آموزش داده شود تا روى دانش آموزان 

خود مورد استفاده قرار دهند.
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نتيجه گيرى
 در پايان مى توان گفت كه اين سه متغير با يكديگر رابطه معنادارى 
دارند، لذا آموزش در يادگيرى هر جنبه موجب افزايش يا كاهش 
در جنبه هاى ديگر مى گردد، بنابراين سعى مى شود تا با راهبردهاى 
گوناگون از جمله راهبردهاى مطرح شده در زير، همراه با تكنيك هاى 
خالقانه اى نظير داربست بندى كردن (Scaffolding)، بارش مغزى 
(Brainstorming) توانايى هوش موّفق و ِخرَد را در يادگيرندگان 

زبان انگليسى، در چهار مهارت زير ارتقا بخشيد:
در Listening مى توان از تكنيك هاى زير استفاده كرد: باال به   -1
پايين (Top-Down) پايين به باال (Bottom-Up)، اسكن 
 ،(Scanning for Key Information) كردن كلمات كليدى
اسكن كردن مغز مطالب (Listening for Gist)، پيش بينى 
كردن (Predicting)، استنباط كردن (Inferring)، كنترل 

.(Monitoring) كردن
در Speaking مى توان از تكنيك هاى: روان صحبت كردن   -2
(Fluency)، كار گروهى (Group Work)، نقش بازى كردن 

(Role-Play)، تقليد كردن (Simulation) استفاده كرد.
 ،(Scanning) مى توان از تكنيك هاى: اسكن كردن Reading در  -3
 New) استفاده از لغات جديد ،(Skimming) اجمالى خواندن

Vocabulary) استفاده نمود.

در Writing مى توان از تكنيك هاى: شناسايى داليل نوشتن   -4

(Reasons for Writing)، شفاف سازى (Clarify)، انسجام 
درونى (Cohesion)، انسجام بيرونى (Coherence) استفاده 

كرد.
آموزش كشورهاى متمدن بر اساس تحقيقات علمى بنا مى شود 
و از آن جايى كه تحقيق حاضر هم در اين راستاى تحقيقات علمى 
مى باشد، بنابراين براى يادگيرى بهتر و سريع تر، آگاهى و آموزش 
اين متغيرها در يادگيرى زبان انگليسى كمك شايانى به زبان آموزان 
خواهد كرد تا بدون اتالف هزينه و زمان بتوان يادگيرى مناسب تر و 
باثبات ترى در يادگيرندگان به وجود آورد. افرادى كه اين توانايى هاى 
خود را بشناسند و از آن به طور مناسب ترى استفاده نمايند بسيار 

موفق خواهند شد.
سپاس گزاري

نويسندگان مطالعه حاضر، از كلية زبان آموزان شركت كننده در پژوهش 
نهايت تشكر و قدرداني را دارند.

تأييديه اخالقي
در مرحله اجراي تحقيق مالحظات اخالقى شامل جلب رضايت، دادن 
اطمينان به آزمودنى ها مبنى بر محرمانه بودن پاسخ هايشان و دادن 
اختيار براى خروج از پژوهش در هر مرحله از پژوهش، رعايت شد.

تعارض منافع
هيچ گونه تعارضي در منافع بين نويسندگان وجود ندارد.
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