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در زبان انگليسي و ارتباط اين عدم هدف از اجراي اين تحقيق ، بررسي علل عدم پيشرفت متناسب با استعداددانشجويان درخشان 
بدين منظور يك گروه نمونه از بين دانشجويان درخشان دانشگاه اصفهان و . پيشرفت  با ويژگي هاي شخصيتي ايشان  بوده است

گروه مقايسه نمرات زبان انگليسي دانشجويان دو.گروهي ديگر از بين دانشجويان عادي همين دانشگاه به طور تصادفي انتخاب گرديد
سپس براي بررسي ميزان . در كنكور ورودي دانشگاه نشان داد كه دانشجويان درخشان در زبان انگليسي بهتر از دانشجويان عادي بودند

پيشرفت دو گروه در زبان انگليسي نمرات پايان ترم اول تحصيلي ايشان كه از درس زبان انگليسي عمومي دريافت نموده بودندمورد 
مقايسه نمرات دو گروه نشان داد كه اگر چه باز هم دانشجويان درخشان از نظر دانش زباني بهتر از دانشجويان . فتاستفاده قرار گر

هاي سنجش خالقيت ، براي يافتن علت اين مسئله آمون. عادي بودند اما پيشرفت گروه درخشان كمتر از گروه عادي بوده است
زيه و تحليل هاي نشان داد كه پيشرفت در زبان انگليسي فقط با هوش دارای تج. شخصيت ، هوش و پرسشنامه فردي اجرا گرديد

.هاي شخصيتي همبستگي ندارددار است و با ديگر و با ويژگيهمبستگي مثبت معني
.دانشگاه اصفهان. استعداد درخشان. هوش. پيشرفت زباني. دانش زباني: هاكليد واژه

مقدمه
وپـرورش اسـتعدادهاي بـالقوة    اند و توجه به امر آموزش، جامعههاي يكاستعدادهاي درخشان سرمايه 

هايي در ايـن زمينـه   در جامعه ما در سال هاي اخير فعاليت. كشور است ايشان از وظايف مسئوالن آموزش    
آمـوزان تيزهـوش اختـصاص    وپـرورش دانـش  به طور مثال، مدارسي را بـراي آمـوزش  . آغاز گرديده است  

هاي باال به عنوان استعداد درخشان درصدد تـشويق    ها با معرفي دانشجويان داراي رتبه     اندو در دانشگاه  داده
و جلب و نگهداري اين افراد در داخل كشور هستند، و برگزاري همايش ملي استعدادهاي درخـشان گـام              

و اما آيا ايـن جداسـازي افـراد تيزهـوش در مـدارس      . تواند در اين زمينه کارساز باشد  مؤثري است كه مي   
گيرد؟ وپروش آنها به صورت صحيح و علمي انجام مي  ها و نحوة انتخاب و آموزش     معرفي آنها در دانشگاه   

و آيا پس از ورود به دانشگاه استعدادهاي اين عزيزان به نحو مطلوب پرورش مي يابد؟ به نظر می رسد که 
ه شناخت آنها پرداخت و راهتوان به كمك تحقيق بهايي در اين زمينه وجود دارد كه ميمشكالت و ضعف  

.حل هايي را براي اين مسائل جست و جو کرد
دهد در صورتي كه از استعدادهاي بالقوه قـشر       يكي از معضالت كشور ما فرار مغزهاست كه نشان مي         

از وظـايف  , بنابراين. شودجوان استفادة صحيح به عمل نيايد منجر به خروج نيروهاي عظيمي از كشور مي         
ن، محققان و مسئوالن امور آموزشي كشور است كه با شناسايي علـل و موانـع پيـشرفت و بـراي         كارشناسا

نويسندگان بدينوسيله از دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه اصفهان به خاطر حمايت های مسئوالن محترم سپاسگزاری می کنند. ۱



ريزي صـحيح و  جويي و برنامهها و جذب استعدادهاي درخشان چارهجلوگيري از به هدررفتن اين سرمايه  
.دقيق به عمل آورند

از ابزارهـاي بـسيار مـؤثر    از آنجايی كه دانش زبان انگليسي براي گشايش درهاي علوم و فنون جديد           
است، محققين برآن شدند تا پيشرفت زباني دانشجويان درخشان، كه لزومـاً از افـراد بـاهوش جامعـه نيـز                    
هستند، را مورد بررسي قرار دهد و ارتباط آن را با ساير ويژگي هاي شخصيتي ايـشان بـسنجند، تـا شـايد           

.علمي اين دانشجويان بردارندهاي اين تحقيق قدمي در راه پيشرفتبتوانند با يافته

پيشينة تحقيق
و نيزهوش به عنوان يكي از    ) ٤٦٦، ص ٢١٩٨١اولر( دانش زباني به عنوان پاية اصلي هوش شناخته شده        

در . انگيز در يادگيري به طور عام و يادگيري زبان به طور خاص هميـشه مطـرح بـوده اسـت                مسائل بحث 
رسد که موفقيـت در تحـصيل و در     به نظر مي  «)٩٣، ص   ١٩٩٤(٣نمورد يادگيري به طور عام، به گفتة براو       

با وجود اين مسئله كه از استعدادهاي درخشان و باهوش        . »كل زندگي به ميزان هوش بستگي مستقيم دارد       
کـه  ) ٤١٩٨٧ايروين(دهد رود، تحقيقات نشان ميانتظار پيشرفت تحصيلي بيشتر و عدم موفقيت كمتري مي  

٥به نظر پرتـر %). ١٧(حصيلي افراد معمولي واستعدادهاي درخشان به يك اندازه است  ميزان عدم موفقيت ت   

افراد با استعداد بيـشتر  » دهندة عدم پيشرفت تحصيلينشان«اين يکساني در عدم موفقيت     ) ٢٣٢، ص ١٩٩٩(
رسد كه عدم پيشرفت تحصيلي مربوط به امر آموزش در محل تحصيل بوده و الزم اسـت          به نظر مي  . است

بـسياري از افـرادي كـه بـا     ). ٦١٩٩٦مـونتگمري (هاي آموزشي به اين امر توجه کـافی داشـته باشـند   حيطم
گردند در دار معرفي مينخوان مشخص می شوند و يا از نظر عاطفي يا رفتاري مسئلهبرچسب تنبل يا درس   

، هيشي نيما ٧١٩٩٧كالرك(دهند نسبت به محيط آموزشي نامساعد نشان مي, العمل طبيعي خودواقع عكس 
).١٩٩٥و ديگران , ١٠،  ريورا٩١٩٩٦،  مولتزن٨١٩٩٦و تاداكي

، ١٣٧٧كـسائيان  (در رابطه با يادگيري زبان دوم نيز از هوش به عنوان يك عامل مؤثر يـاد شـده اسـت          
توانـد زبـان دوم را بـه       توان اظهار داشت كه شخص با استعداد مـي        و مي ) ٣٦٨، ص   ١١١٩٨٤؛ استرن ٣ص

برخـی دانـشمندان بـراين      ). ٩٣، ص   ١٩٩٤براون  (ن هوش بيشتر با موفقيت بيشتري فرا بگيريد         علت داشت 
١٣جِنِـسي ).١٢١٩٧٨الـر پركنيـز  (باورند كه هوش عمومي و دانش زبـاني داراي همبـستگي مثبـت هـستند     

ارد و دستورزبان فرانسه شديداً بستگي د   , هاي خواندن، لغت  دريافت كه هوش با يادگيري مهارت     )  ١٩٧٦(
.بستگي هوش را با درك مطلب، از راه خواندن، امالء و انشاء تثبيت کرد)١٩٩٧( ١٤و اكستراند

نـشان  ) ٤٣، ص١٣٨١اميرلطيفـي و كالهـدوز   ( مطالعاتي كه در مورد فرار مغزها در ايران انجام گرفتـه     
اي خـروج از  دهد كه بين ميزان امكانات علمي ـ آموزشي دانشگاه محل تحصيل و تمايـل دانـشجو بـر    مي
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كشور رابطه وجود دارد و نيز بيشتر دانشجوياني كه جهت ادامه تحصيل تمايل به خروج از كـشور دارنـد،                
مقايـسة  . گردند كـه زمينـه فعاليـت در رشـته تحـصيلي آنـان فـراهم باشـد        تنها در صورتي به ايران باز مي    

دهـد كـه   نـشان مـي  ) ١٥ص ،١٣٨١چلبيانلو و حسني(هاي شخصيتي دانشجويان درخشان و عادي  ويژگي
, با توجه به موارد فـوق . هاي شخصيتي با ساير دانشجويان تفاوت دارنددانشجويان درخشان از نظر ويژگي 

:هايي در خور جست و جو شوددر تحقيق حاضر تالش شده است که براي سه سؤال زير جواب
ر دانشجويان چگونه است؟وضعيت پيشرفت زبان انگليسي دانشجويان درخشان در مقايسه با ديگ. ١
در صورتي كه دانشجويان درخشان پيشرفتي مناسب با توانايي بالقوه خود ندارند علت يا علل آن كـدام            . ٢

است؟
آيا بين پيشرفت زباني دانشجويان درخشان و ويژگي هاي شخصيتي ايشان ارتباطي وجوددارد؟. ٣

روش تحقيق
هاآزمودني

دانشجو در كليه رشته هـاي دانـشگاه   ٢١٦٢از بين ١٣٨٠ورودي سال نفر دانشجوي ٨٠در اين تحقيق 
. اصفهان انتخاب شدند كه نيمـي از آنهـا دانـشجويان درخـشان و نيمـي ديگـر دانـشجويان عـادي بودنـد                 

دانشجويان درخشان افرادي بودند كه رتبة زيـر هـزار در كنكـور ورودي دانـشگاه داشـته و توسـط دفتـر                       
اه اصفهان به محققان معرفي شده بودند و در اين تحقيق گروه آزمايش ناميـده           استعدادهاي درخشان دانشگ  

دانشجوي معرفي شده به طـور تـصادفي انتخـاب شـده بودنـد  داراي                ١٧٥اين افراد كه از بين      .  شوندمي
درصد آنها  مجرد و همگي آنها عالقمند به ياد ٩٣و ٨/١٨سال و ميانگين معدل ديپلم ٥/١٩ميانگين سني  

نفر دانشجويان عادي ورودي همـين سـال بودنـد كـه از       ٤٠گروه شاهد شامل    . گيري زبان انگليسي بودند   
نفر به ٢١٦٢طريق ليست هاي كامپيوتري كه توسط آموزش دانشگاه در اختيار محققين قرار گرفت، از بين       

ـ . صورت تصادفي انتخاب شدند    ه آزمـايش امـا   هل اين دانشجويان مـشابه گـرو  أميانگين سني و وضعيت ت
. ميانگين معدل آنها كمتر از ايشان بود

ابزار تحقيق
براي ارزيابي پيشرفت در زبان انگليسي دانشجويان از نمرات زبان آزمـون ورودي دانـشگاه بـه عنـوان           
پيش آزمون و از نمره پايان ترم درس زبان عمومي سال اول تحصيلي دانشجويان بـه عنـوان پـس آزمـون                 

سـؤال چهـارجوابي اسـت بـراي سـنجش         ١٠٠آزمون زبان استاندارد آكسفورد كـه شـامل         از  . استفاده شد 
سؤال چند جوابي است، و براي اجرا در ايران هنجار يابي ٦٠زباني و از آزمون هوش ريون كه شامل دانش

اده ، براي ارزيابي هوش اسـتف )١٣٧٢, مولوي(و پايايي و اعتبارآن تأييد شده است        ) ١٣٥١, براهني( گرديده
.شد

١٥براي سنجش ابتكار و خالقيت كه جزو ويژگي هـاي شخـصيتي اسـت از آزمـون خالقيـت تـورنس         

). ١٩٩٣, عابـدي (استفاده شد كه توسط عابدي و ديگران هم پايايي و اعتبارآن مورد تأييد قرار گرفته است    
شخـصيت  از آزمـون براي سنجش ويژگي هاي شخـصيتي    . سؤال سه گزينه اي بود     ٦٠اين آزمون شامل    
پايايي و اعتبـار  . است استفاده شد )بلي يا خير  (عبارت دو جوابي  ٢٣٤كه شامل    M-CPIكاليفرنياـ مشهد   

). ١٩٦٨, آناستازي( اين آزمون براي موقعيت هاي محلي در فرهنگ هاي متفاوت ارزيابي گرديده است
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اي بزرگساالن و هم براي اين آزمون براي ارزيابي رفتار در برخوردهاي اجتماعي به كار رفته و هم بر  
مقياس استاندارد شده ١٨اين آزمون داراي ).٢٩٨، ص ١٩٩٧پاشا شريف ( نوجوانان قابل استفاده است 

بنـدي  پذيري، كارآيي ذهني، و هوش و رغبت دسـته است كه در چهار طبقه كلي اعتماد به نفس، مسئوليت         
ين سـن، معـدل ديـپلم، عالقـه بـه يـادگيري زبـان        از پرسشنامة فردي نيز اطالعاتي از قبيل ميـانگ        . اندشده

. هل  به دست آمدأانگليسي، و تـ

روش اجرا
۸۰كليه دانشجويان اسـتعداد درخـشان ورودي   , در بخش نخست. اين تحقيق در دو بخش اجرا گرديد   

في نفر به طور تصاد   ۴۰نفر بودند    ۱۷۵سپس از بين اين افراد كه حدود        . پرسشنامه شخصي را كامل کردند    
و , هاي خالقيت، هوش، شخـصيت كاليفرنيـا  براي انجام آزموننامه كتبي   براي اين افراد دعوت   . انتخاب شدند 

ارتبـاط عوامـل فـوق بـا     . قرار گرفتنـد  آزمون زبان آكسفورد فرستاده شد و طي جلسات گروهي تحت آزمون            
ند در اين جلسات شركت کننـد  از افرادي كه به هر علت نتوانست   . استفاده از آزمون همبستگي محاسبه شد       

طـول مـدت   . جداگانه دعوت شد و در دفتر كار محققان از اين افراد به طور انفرادي آزمون به عمـل آمـد              
ها كنترل شد و از ايـشان خواسـته شـد كـه     آزمون توسط محققان به طور يكنواخت در مورد همة آزمودني     

هـاي آموزشـي و پژوهـشي    راستاي پيشبرد برنامـه   هايي را كه به منظور انجام پژوهشي علمي در          پرسشنامه
. شود با دقت و صداقت تكميل کننـد    خودشان و يا ديگر دانشجويان داراي استعدادهاي درخشان انجام مي         

نفـر تقليـل   ۳۷شـوندگان بـه   از آنجايی كه سه نفر از اين افراد آزمون زبان را كامل نکردند تعداد آزمـايش               
. يافت

نفـر از آنهـا   ۴۰شـركت داشـتند كـه    ۸۰نفر از دانشجويان ورودي سال    ۸۰در بخش ديگر اين تحقيق    
۲۱۶۲نفر ديگر از دانشجويان عادي بودند كه به طور تصادفي از بـين  ۴۰الذكر و دانشجويان درخشان فوق  
اين دو گروه با اسـتفاده از نمـرات زبـان انگليـسي كنكـور      . انتخاب شده بودند ۸۰دانشجوي ورودي سال    

عنوان پيش آزمون و  نمرات درس زبان انگليسي عمومي پايان ترم اول به عنـوان پـس آزمـون                 ورودي به 
.استفاده شدtمقايسه شدند و براي اين مقايسه از آزمون 

نفر از دانشجويان درخشان در دسترس نبود تعداد آنهـا بـه            ۴از آنجايی كه نمرات درس زبان عمومي        
.نفر گرديد۴۱ن عادي، به علت اضافه کردن يكنفر جهت احتياط، نفر تقليل يافت وتعداد دانشجويا۳۶

براي تجزيه و تحليل داده هاي ديگر كه براي يافتن رابطه ميان پيشرفت  در زبـان انگليـسي و ويژگـي                
.و ضريب همبستگي استفاده شدtهاي شخصيتي دانشجويان درخشان به دست آمده بود از آزمون 

ريها و نتايج آماتحليل داده
. به كار برده شدtبراي مقايسة دانش زباني دانشجويان درخشان وعادي در بدو ورود به دانشگاه آزمون  

نشان مي دهد كه  دانش زباني دانشجويان درخشان در بدو ورود به دانشگاه بيشتر از دانشجويان                 ٢جدول  
كـه بـراي   tدر آزمون . ي دهدتفاوت ميانگين ها را نشان م  ١جدول  ). t=-٣١١/١،   p/. =١٩٤( عادي بود   

مقايسه پيشرفت زباني دانشجويان دو گروه پس از گذراندن درس زبان انگليـسي عمـومي بـه كـار رفـت،                
و ايـن تفـاوت   ) ٣جـدول   ( دانش زباني دانشجويان درخشان همچنان بيشتر از دانش زباني گروه شاهدبود          

تفـاوت پيـشرفت دو گـروه در زبـان           tمـون   سومين آز ). ٤جدول  )( t=-٢./٨٤=p/. ٠٤١( دار بود     معني
نـشان داد كـه     ٦جـدول   . انگليسي را پس از يك نيمسال آموزش زبان انگليسي در دانشگاه مقايسه نمـود             



تفاوت ٥جدول .)t=-/.٣٦٩، p./.=٧١٣(اندگروه آزمون در مقايسه با گروه كنترل پيشرفت كمتري داشته
.ميانگينها را نشان مي دهد

)کنکور(بان ورودی زtآزمون 

توصيفی دو گروه در آزمون ورودیآمار . ١جدول 
خطای 
انحراف 

معيار

گروهتعدادميانگينانحراف معيار

٥٣٦٢/٤٠٤٥/٢٩٢٩/٥٤٤١٠٠/١
٣٣٤١/٤٠٠٤/٢٦٥٧/٦٢٣٦٠٠/٢

آزمايش = ٢گروه کنترل = ١گروه 

زمون وروديتفاوت بين دانش زباني دو گروه در آ. ٢جدول 
تفاضل 

خطای معيار
تفاوت 
ميانگين

معنی داری 
)دو دنباله(

درجه 
آزادی

t

١٩٤/٠٧٥٣١١/١-٣١٩٥/٦٢٨٢٠/٨-

زبان عمومیtآزمون  

توصيفی دو گروه در آزمون زبان عمومی آمار . ٣جدول 
خطای 

انحراف معيار
گروهتعدادميانگينانحراف معيار

٢٥٧٩/٢٤٥٧٥/١٤٦٤٦/٧١٤١٠٠/١
٩٢٢٤/١٥٣٤١/١١٩١٦/٧٧٣٦٠٠/٢

آزمايش = ٢گروه کنترل = ١گروه 

تفاوت بين دانش زبانی دو گروه در آزمون زبان عمومی . ٤جدول 
تفاضل 

خطای معيار
تفاوت 
ميانگين

معنی 
دو (داری

دنباله

درجه 
آزادی

t

٠٤١/٠٧٥٠٨٤/٢-٠٠٩٠/٣٢٧٠٣/٦-

میزبان عموtآزمون 

توصيفی دو گروه در مقايسه پيشرفت در زبان انگليسی آمار : ٥جدول 

خطای انحراف 

معيار

انحراف 

معيار

گروهتعدادميانگين

٨٤١٥/٣٥٩٧٥/٢٤٣٥٦/١٧٤١٠٠/١

٨٣٣٨/٣٠٠٢٨/٢٣٣٤٤/١٥٣٦٠٠/٢

تفاوت بين ميزان پيشرفت در زبان انگليسی دو گروه . ٦جدول 
تفاضل خطای 

معيار
معنی داری وت ميانگينتفا

)دو دنباله(
درجه 
آزادی

t



٠٧١٣/٠٧٥٣٦٩/٠-٤٥١٢/٥٠١١٧/٢
-

براي اين كه بدانيم آيا عقب ماندگي در پيشرفت زباني دانشجويان درخشان با ويژگي هـاي شخـصيتي          
كـه  ) ٨دول ج( ها نشان داد   آزموننتايج  . ايشان ارتباط دارد يا خير از آزمون همبستگي پيرسن استفاده شد          

، .=p/٠١٩(داري وجـود دارد     بين هوش و دانش زبان انگليـسي دانـشجويان درخـشان همبـستگي معنـي              
٣٨٣=./r(, اما بين زبان و هيچ يك از ويژگي هاي شخصيتي ايشان از قبيل خالقيت)١٩٦/p=. ،٢١٧=./r( ،

، كـارآيي ذهنـي     )r=-/.١٢٣،   .=p/٤٦٩(پذيـــري   ، مـسئوليت  )r/.=١٠٨،   .=p/٥٢٦(اعتمـــاد به نفـس     
)١٥٩/p=. ،٢٣٦./-=r ( و رغبت)٥٣٩/p=. ،١٠٨=./r (تفاوت ٧جدول .دار وجود نداردهمبستگي معني

كه اعتماد به نفس ) ٨جدول ( مقايسه ويژگي هاي شخصيتي با يكديگر نشان داد. ميانگين ها را نشان مي دهد
،  p/.=٠٠٠(و كارآيي ذهني    ) r/.=٦٧٨،    p/.=٠٠٠(پذيريو مسئوليت  ) r/.=٥٨١،   p/.=٠٠٠(با خالقيت   

٧١٧ =./r (          و نيز كارآيي ذهني با مـسئوليت پـذيري)٠٠٠=./p   ،٨٣٩=./r (   دار دارنـد و  همبـستگي معنـي
نـشان  ٨و ٧جدول هاي شـماره  . ( دار نداردهوش با هيچ يك از ويژگي هاي شخصيتي همبستگي معني

مي دهند كه همبستگي هوش با 

آمار توصيفی ويژگی های شخصيتی،. ٧دول ج

هوش و دانش زبانی گروه آزمايش
تعداد ميانگين انحراف معيار

زبان آكسفورد ٣٧ ٨٣٧٨/٣٨ ٥٩١٥/١١
هوش ٣٧ ۱۸۹۲/۱۱۷ ۳۱۳۳/۱۱

خالقيت ٣٧ ٦٢١٦/١٣٨ ٣٦/١٣
اعتماد به نفس ٣٧ ٤٣٢٤/٧٦ ٩٥٨٤/١٠
مسوليت پذيري ٣٧ ٨٦٤٩/٨٨ ١٠٩٢/١٥

ذهنيتوانايي  ٣٧ ٧٨٣٨/٣٣ ٧٩١١/٦
رغبت ٣٧ ٠٠٠٠/٢٠ ٩٥١١/٣

و همبـستگي  r/.= ٠٧٦، p/.=٦٥٥و همبستگي هوش با اعتماد به نفس      r/.=٠٦١،   p/.=٧٢١خالقيت  
.) استr/.= ١٧٩، p/.=٢٨٩و همبستگي هوش با رغبت r=-/.١٤٢، p/.=٤٠١هوش با كارآيي ذهني 

گيريبحث و نتيجه

منظور بررسي ميزان دانش زباني دانـشجويان درخـشان و چگـونگي پيـشرفت آن در        تحقيق حاضر به  
بدين منظور دو گروه از دانشجويان درخشان و دانشجويان عـادي در رابطـه بـا              .دانشگاه اصفهان انجام شد   

از نمـرات آزمـون   .پيشرفت در زبان انگليسي با استفاده از يك پيش آزمون و يك پس ازمون مقايسه شدند             
انگليسي كنكور ورودي دانشگاه به عنوان پيش آزمون و از نمرات درس زبـان انگليـسي عمـومي كـه       زبان

نتايج ايـن  . دانشجويان در پايان نيمسال اول تحصيلي دريافت نموده بودند به عنوان پس آزمون استفاده شد 
ود و نيـز پـس از   انجام شد نشان داد كه دانشجويان درخـشان در بـدو ور           tآزمون ها كه به روش آزمون         

و ايـن يافتـه بـا     )  ٤الـي  ١جداول (گذراندن درس زبان انگليسي عمومي، برتر از دانشجويان عادي هستند    
تأييـد  ) ٨جدول شـماره  (نتيجه گيري بعدي ما كه بين دانش زباني و هوش همبستگي معني داروجود دارد     

؛ ٣٦٨، ص ١٩٨٤؛ اسـترن    ٣، ص ١٣٧٧ييان  كـسا ( نماينـد نيز اين يافته را تأييـد مـي       تحقيقات قبلي   . شودمي
ــراون  ــز ٩٣، ص ١٩٩٤ب ــر و پركين ــسي ١٩٧٨؛ ال ــاني ). ١٩٩٧؛ اكــستراند ١٩٧٦؛ جن ــشرفت زب ــسه پي مقاي



جدول هاي  (باشددانشجويان درخشان و عادي نشان داد كه پيشرفت دانشجويان درخشان ازگروه ديگر مي            
). ١ونمودار٦و٥

محققان بر آن شدند تا با استفاده از آزمون همبستگي پيرسن , يبراي يافتن علت يا علل اين عقب ماندگ
ثير ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان درخشان را بر يادگيري زبان انگليسي و هوش محاسـبه            أچگونگي تـ 

بررسي خصوصيات شخصيتي از قبيل خالقيت، اعتماد به نفس، مسئوليت پذيري، توانايي ذهنـي، و       . نمايند
دار وجـود  ن هيچ يك از اين خصوصيات و پيشرفت زباني و هوش همبستگي معنـي     رغبت نشان داد كه بي    

رسد که داليل شخصيتي مانعي براي يادگيري زبان نيستند و يكـی  لذا به نظر مي). ٨و٧جدول هاي   ( ندارد  
از داليل اين عقب ماندگي مي تواند اين باشد كه مقدمات استفاده بهينه از هوش خـداداد ايـن عزيـزان در              

يافته هاي قبلي كه نشان مي دهد عدم كـار آيـي دانـشجويان درخـشان     . انشگاه اصفهان فراهم نبوده است  د
؛ ١٩٩٦؛ هيـشي نيمـا و تـاداكي         ١٩٩٧كـالرك   ( عكس العمل آنها نسبت به شرايط محيطي آموزشي است          

ري تحقيـق حاضـر   اگر اين نتيجـه گيـ  . ييد کنندأنيز اين مسئله را تـ) ١٩٩٥؛ ريويرا و ديگران    ١٩٩٦مولتزن  
نيز سـازگار اسـت كـه مـسوالن آموزشـي بايـستي توجـه         ) ١٩٩٦(با اين پيشنهاد مونتگمري     , درست باشد 

در هر صورت تحقيقات آينده نيز مي تواند داليل ديگري براي اين     . بيشتري به محيط آموزشي داشته باشند     
.مسئله بيابد

تايجي به دست آمد كه مي تواند به طور غير با اجراي آزمون همبستگي بين ويژگي هاي شخصيتي نيز ن     
اجراي ايـن آزمـون نـشان داد كـه بـين          .مستقيم براي پيشبرد زبان انگليسي دانشجويان درخشان مفيد باشد        

و ) ٨جدول( اعتماد به نفس و خالقيت، احساس مسوليت، و توانايي ذهني همبستگي معني دار وجود دارد             
از آنجـا كـه توانـايي    ). ٨جدول(ت همبستگي معني دار وجود دارد نيز بين توانايي ذهني و احساس مسئولي   

مي توان نتيجه گرفت كه  در صورتيكه ) ٨جدول شماره (دار دارد  پذيري همبستگي معني  ذهني با مسئوليت  
هاي آموزش زبان توسط مسئوالن آموزش، و به بااهميت بودن به روش

اني گروه آزماش ژگی های شخصي، هوش و دانش زبيهمبستگي و:.٨جدول 
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زبان 
آكسفورد

همبستگي پيرسن ٠٠٠/١ *۳۸۳/۰ ٢٧/٠ ١٠٨/٠ ١٢٣/٠- ٢٣٦/٠- ۱۰۴/۰

معني داري 
)دو دنباله( ۰۱۹/۰ ١٩٦/٠ ٥٢٦/٠ ٤٦٩/٠ ١٥٩/٠ ۵۳۹/۰

N ٣٧ ۳۷ ٣٧ ٣٧ ٣٧ ٣٧ ۳۷

هوش گي پيرسنهمبست *۳۸۳/۰ ۰۰۰/۱ ۰۶۱/۰ ۰۷۶/۰ ۱۰۸/۰ ۱۴۲/۰- ۱۷۹/۰
معني داري 

)دو دنباله( ۰۱۹/۰ ۰ ۷۲۱/۰ ۶۵۵/۰ ۵۲۴/۰ ۴۰۱/۰ ۲۸۹/۰

N ۳۷ ۳۷ ۳۷ ۳۷ ۳۷ ۳۷ ۳۷

خالقيت همبستگي پيرسن ٢١٧/٠ ۰۶۱/۰ ٠٠٠/١ **٥٨١/٠ *٣٣٦/٠ ٣٢٧/٠ ۰۸۵/۰
معني داري 

)دو دنباله(
١٩٦/٠ ۷۲۱/۰ ٠٠٠/٠ ٠٤٢/٠ ٠٤٨/٠ ۶۱۸/۰

N ٣٧ ۳۷ ٣٧ ٣٧ ٣٧ ٣٧ ۳۷
اعتماد به 

نفس
همبستگي پيرسن ١٠٨/٠ ۰۷۶/۰ **٥٨١/٠ ٠٠٠/١ **٦٧٦/٠ **٧١٧/٠ ۷۲۷/۰

معني داري 
)دو دنباله(

٥٢٦/٠ ۶۵۵/۰ ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ ۰۴۹/۰

N ٣٧ ۳۷ ٣٧ ٣٧ ٣٧ ٣٧ ۳۷
مسوليت 
پذيري

همبستگي پيرسن ١٢٣/٠- ۱۰۸/۰ *٣٣٦/٠ **٦٧٨/٠ ٠٠٠/١ **٨٣٩/٠ ۰۶۲/۰



معني داري   
)دو دنباله( 

٤٦٩/٠ ۵۲۴/۰ ٠٤٢/٠ ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ ۷۱۶/۰

N ٣٧ ۳۷ ٣٧ ٣٧ ٣٧ ٣٧ ۳۷
توانائي 
ذهني

همبستگي پيرسن ٢٣٦/٠- ۱۴۲/۰- *٣٢٧/٠ **٧١٧/٠ **٨٣٩/٠ ٠٠٠/١ ۱۱۰/۰

معني داري   
)دو دنباله( 

١٥٩/٠ ۴۰۱/۰ ٠٤٨/٠ ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ ۵۱۸/۰

N ٣٧ ۳۷ ٣٧ ٣٧ ٣٧ ٣٧ ۳۷

رغبت همبستگي پيرسن ١٠٤/٠ ۱۷۹/۰ ٠٨٥/٠ *٣٢٧/٠ ٠٦٢/٠ ١١٠/٠ ۰۰۰/۱
معني داري 

)دو دنباله(
٥٣٩/٠ ۲۸۹/۰ ٦١٨/٠ ٠٤٩/٠ ٧١٦/٠ ٥١٨/٠ ۰

N ٣٧ ۳۷ ٣٧ ٣٧ ٣٧ ٣٧ ۳۷

).دو دنباله( معني دار است٠١/٠همبستگي در سطح **.)دو دنباله( معني دار است ٠٥/٠همبستگي در سطح *

ميانگين ورودی و عمومی دو گروه دانشجويان. ١نمودار

زبان توسط مسئوالن سياستگذاري دانشگاه توجه بيشتري بشود و دانشجويان مسوليت خود را در قبـال        

كـه مطمئنـا در   ياد گيري زبان انگليسي بيشتر احساس کنند دروس انگليسي را جدي تـر خواهنـد گرفـت          

و , پـذيري بـا اعتمـاد بـه نفـس     همچنين از آنجا كه مسئوليت  . بهبود پيشرفت زباني ايشان مؤثر خواهد بود      

پذيري، اعتماد به نفس و خالقيت با باالرفتن مسئوليت) ٨جدول (دار دارد خالقيت همبستگي مثبت و معني

هـاي  ه در بـسياري از امـور مربـوط بـه رشـته      اين افراد بيشتر خواهد شد و در آينده نه تنها در زبـان بلكـ              

از آنجايی كه پژوهش هاي انجام شـده در زمينـه خالقيـت        . تخصصي خود كارآيي بيشتري خواهند داشت     

و ١٦؛ فلد هوسن١٩تورنس و تورنس (توان هم آموزش و هم پرورش داد    دهند كه خالقيت را مي    نشان مي 

کند، هش دال بر قابل آموزش بودن خالقيت را ذكر مي         پژو ١٤٢تعداد  )  ١٩٧٢(، و تورنس  )١٩٨٦همكاران  
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سازد، نيز آمـوزش  پذيري را ، كه حل مسائل را از چند طريق ممكن ميتوان انعطافبا آموزش خالقيت مي  

داند و به نظر او تفكر واگرا، تفكـري  مي» تفكری واگرا در حل مسئله   «به گفتة گيلفورد خالقيت شامل      . داد

ايـن امـر را نـه    ) ١٩٧١(١٧و گيلفورد و هافنر  ) ١٩٥٠،١٩٥٩،١٩٦٧(كندلف سير مي  است كه در جهات مخت    

بلكـه در حـل مـسائل    , تنها در گشودن مشكالت زباني از قبيل درك مطلب و دستور زبان مؤثر مـی داننـد    

گـشا  كنند نيـز راه گوناگون محيطي كه هركدام به نوعي در راه پيشرفت تحصيلي دانشجويان مانع ايجاد مي             

.شمارندمی

خالصه

خالصه  اينکه در يك بررسي مقايسه اي بين دانشجويان درخشان و دانشجويان عادي دانشگاه اصفهان 

براي يافتن علت . معلوم شد كه دانشجويان درخشان در رابطه با زبان انگليسي پيشرفت مطلو بي نداشته اند

نتايج . رفت زباني مورد ارزيابي قرار گرفتاين مسئله ويژگي هاي شخصيتي اين افراد و ارتباط آن با پيش

نشان داد كه عدم پيشرفت متناسب دانشجويان درخشان در زبان انگليسي احتماال به علت نداشتن برنامه 

. آموزشي متنااسب با استعداد اين دانشجويان است

پيشنهادها
ان انگليـسي دانـشجويان   به نظر مي رسد که بهترين و كوتاه ترين راه بـراي بهبـود پيـشرفت در زبـ                 . ١

همچنين بهتر است اين كالس ها در . درخشان ايجاد كالسهاي زبان ويژه با توجه به سطح زبان ايشان باشد

. هر دو جنبة زبان عمومي و زبان اختصاصي بوده و در طول دوره تحصيلي دانشجو ادامه داشته باشد

نفس بيشتر در دانشجويان درخشان ماد به به كارگيري روش هايي براي پرورش خالقيت و ايجاد اعت         . ٢

هـاي ايـن پـژوهش    توان در آينده مورد تحقيق قرار داده با يافتهو تأثير آن در پيشرفت زبان انگليسي را مي        

.مقايسه کرد

هاي اين پژوهش توان يافتهتر و در ديگر دانشگاه هاي كشور مي  با تكرار اين تحقيق در ابعاد گسترده      . ٣

.بي قراردادرا مورد ارزيا

از آنجا كه يكي از يافته هاي مهم در اين تحقيق اهميت آموزش صحيح داراي ياد گيري زبان اسـت         . ٤

ومسئلة آموزش نه تنها در مورد زبان بلكه براي بهبود و پيشرفت ويژگي هـاي مثبـت شخـصيتي فـرد نيـز          

طح دبستان انجـام گيـرد و از آن   بسيار مؤثر است، لذا پيشنهاد ما اين است كه انتخاب افراد درخشان در س          

مقطع براي حفظ و پرورش اين استعدادها برنامه ريزي شود تا هم به افزايش دانش زباني آنها كمك گردد                 

.و هم فرصت كافي براي پرورش ويژگي هاي مختلف شخصيتي آنها فراهم شود
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.٤٣االت اولين همايش ملي استعداد هاي درخشان در ايران، ص خالصه مق. فرار مغز ها).١٣٨١( امير لطيفي، الهام و كالهدوز، سيما

. سـال دوم . مجلـه روان شناسـي  ."در ايـران »ريون«پژوهش مقدماتي براي هنجاريابي آزمون ماتريس هاي پيشرو)." ١٣٥١( براهني، محمد تقي
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.١٥ابان، ص،١-٢عداد هاي درخشان در ايران، خالصه مقاالت اولين همايش ملي است
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