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رش پیشـرفت یـادگیري و نگـ    چندگانه بر تأثیرآموزش مبتنی بر هوشبررسی هدف مطالعه حاضر 

جویان دانشـگاه آزاد کرمانشـاه در نـیم سـال        انگلیسـی  به درس زبـان  ـومی دانـش   دوم تحصـیلی   عم

دانشجو دختر و پسـر در دو کـالس مختلـف کـه درس زبـان انگلیسـی        61بود. در مجموع  89- 90

ژوهش مشـارکت داشـتندکه از    گیـري   طریـق روش نمونـه   عمومی را انتخاب کرده بودند در این ـپ

ـداد    ي انتخاب شدندا تصادفی خوشه نفـر در گـروه    29نفـر در گـروه آزمـایش و     32کـه از ایـن تع

پـیش           رح  ق روش شـبه آزمایشـی بـا ـط  -آزمـون  کنترل بودنـد. روش مـورد اسـتفاده در ایـن تحقـی

ـه و گـروه     پس آزمون با گروه کنترل بود. گروه آزمایش از طریق آموزش مبتنی بر هـوش چندگان
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ود. بـراي         کنترل از طریـق روش تـدریس سـنتی     دت ایـن دوره هشـت هفتـه ـب آمـوزش دیدنـد. ـم

ـوش چندگانـه در مقایسـه بـا روش سـنتی از یـک            وزش مبتنـی بـر ه مشخص کردن اثربخشـی آـم

پیشرفت یادگیري ش ـد. همچنـین      30امل آزمون محقق ساخته  تفاده ش سـوألی   15مقیـاس سـوأل اـس

ه یـادگیري زبـان       اسـتفاده قـرار   مـورد  نگرش به یادگیري درس زبان به منظور سـنجش نگـرش ـی

ل کوواریـانس یـک متغیـري       گرفت. جهـت تحلیـل داده   اي آمـاري از تحلـی  tو  )ANCOVA( ـه

ین پیشـرفت یـادگیري زبـان دوگـروه آزمـایش       مستقل استفاده شد. نتایج تحقیـق نشـان داد کـه     ـب

ـه عبـارتی    (آموزش مبتنی برهوش چندگانه) و کنترل(روش سنتی) تفاوت معنی دار وجود دارد. ب

ــه آمـوزش دیدنـد پیشــرفت          ردیگـ  ــی بـر هـوش چندگان تن دانشـجویانی کــه از طریـق آمـوزش مب

ه طـور کلـی و در هـر یـک از سـطوح یـادگیري زبـان         ـان، درك    یادگیري باالتري ـب (دایـره واژگ

ـد، داشـتند. همچنـین        ده بودن مطلب، گرامر) نسبت به دانشجویانی که به روش سـنتی آمـوزش دـی

تایج تحقیق نشان دادکه در گر ـادگیري درس زبـان       ن ـجویان نسـبت بـه ی ـرش دانش وه آزمایش، نگ

  بعد از عمل آزمایش به طور چشم گیري باال رفته است.

ـرش بـه یـادگیري درس زبـان، پیشـرفت         :واژگان کلیدي ـوش چندگانـه، نگ آموزش مبتنی بر ه

  .یادگیري زبان

  مقدمه

ایـن نظریـه داراي    د.مطـرح شـ   2توسط هـووارد گـاردنر   1980در دهه ي  1ي هوش چندگانه نظریه

ــه طــور خــاص دارد        ــري زبـان ب ــراي فراگی م و ب ــراي آمـوزش بــه طــور اـع  کارکردهـاي مهمــی ب

ـترانگ ــاچن2006 ،4؛ آذر2007 ،3(آرمســ ــون  2006 ،5؛ ـب ــل و دیکنسـ ــل و کمپبـ ؛ 2004 ،6؛ کمپبـ
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ـن  ــی2007 ،2؛ فوگــارتی و اسـتوئهر 2004 ،1کریستش ــی و ریچ ، 4؛ ونیـز و کــالن بــاخ 2007 ،3؛ تریس

ــه عنــوان    2004 ،7لهــا  ؛2004 ،6؛ کریستشــن و کنــدي 5،2006ان؛ چــ2004 ـوش را ب ــاردنر ـه ). گ

ـی جهـت حـل مسـ          « ک محـیط فرهنگ له یـا خلـق   أتوانایی پردازش اطالعـاتی کـه مـی توانـد در ـی

ود    د  تعریـف مـی  » محصوالتی که در یک فرهنگ ارزشمند هسـتند، فعـال ـش  ،1999 (گـاردنر،  کـن

  ).  33ص 

ـه شـامل هـوش      گاردنر هشت هـوش متمـایز را مع   ،  8زبـانی  -ي کالمـی هـا  رفـی مـی کنـد ک

ــدنی، 10فضـایی  -، دیـداري 9منطقـی  -ریاضـی  ــردي ، 12، موسـیقایی 11جنبشـی  -ب ان ف درون  ،13مـی

  ).  2000 ،16؛ هوئر2000 ؛ آرمسترانگ،1999 هستند (گاردنر، 15هوش طبیعت گرایانهو  14فردي

ـه      با ظهور نظریه ي آموزشـی  هـا  روش ي درسـی و  هـا  ي هـوش چندگانـه، تغییراتـی در برنام

ار کتـاب      مدارس ایجاد شده است. بسیاري از مؤسسات آموزشی دولتی و خصوصـی، پـس از انتـش

ـاي نظریـه ي هـوش        1983گـاردنر در سـال   » ي ذهـن هـا  چـارچوب « ، برنامـه درسـی شـان را بـر مبن

ـورد توجـه      چندگانه پایه ریزي نمودند. اخیراً نظریه ي هوش چندگانه در تدریس زبـان انگلیسـی م

ان شـروع بـه مـرتبط سـاختن الگـوي هـوش چندگانـه بـا شـیوه             ي هـا  قرار گرفته اسـت. معلمـان زـب

ــایی      ــت توان ــراي تقوی ــه ب ــه ي هــوش چندگان ــتفاده از نظری ــد اس ــی فوای ــا آموزشــی و بررس ي ه
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ا  و برآورده کردن نیازها و تفـاوت  ها یادگیرنده ـرده   ـه ـر سـیندر      ي فـردي آنهـا ک ـر طبـق نظ  1انـد. ب

ـراي بهبـود آمـوزش     ) مطالب و آمو2001( پتانسیل زیـادي ب زش مرتبط با نظریه ي هوش چندگانه 

ـن مطالـب توانـایی ذاتـی یادگیرنـده      ـد  را بـه کـار مـی    هـا  زبان خارجی دارند؛ چون ای ). 6(ص گیرن

ی تعریـف مـی    ) نظریه2001( 2ریچاردز و راجرز د کـه نـه     ي هوش چندگانه را به عنوان روـش کنـن

تدریس زبـان مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و کـاربرد آن در        تنها در آموزش عمومی، بلکه در 

ــازه اســت  ــی و پرورشــی،  ). 117(ص تــدریس زبــان بســیار ت ــروزه یکــی از مشــکالت آموزش ام

ــی ــی و ضــعف  عالقــه ب ــوزان دانــشگ ــی اســت کــه    آم در دروس خاصــی ازجملــه زبــان انگلیس

ـدگان در حـوزه       مهم یامـد آن، عملکـرد تحصـیلی ضـعیف یادگیرن ربوطـه اسـت. بـه    ي مهـا  ترین پ

ــی بــه طــور مســتقل و        ــان انگلیس ـه کــارگیري زب ــدگان در بـ ــادي از یادگیرن ــال تعــداد زی هــر ح

ـار مشـکل            درست، چـه در خوانـدن و نوشـتن و چـه درمکالمـات و گفـت وگوهـاي معنـی دار دچ

ــوم  هســتند ــک کل ــی تــوان بــه   4،2005؛کــارتین3،2004(بــل، زیگلــر و م ــددي را م متع ). عوامــل 

میـان مـی تـوان بـه فقـدان           عالقه بی عنوان زیربناي این گی و عملکرد پـایین برشـمرد، کـه در ایـن 

ــدریس   رویکردهــاي  ــرد   شــناختی در ـت ـدز بارلتـــا   اشــاره کـ ). 5،2006(کلینجــر، ارتیلـــز و منـ

تراتژي ــري    هــا اســ ــظ کــردن قواعــد گرام ــر حف ــی ب ــدریس انگلیســی عمــدتاً مبتن ي موجــود در ت

ــی بــر   ــایج منف ــظ کــردن نت تراتژي حف تند. اســ ي اجتمــاعی دارد کــه  هــا فصــاحت و مهــارت هســ

ــراي رشـد نیــاز دارنـد      ــین یـادگیري انگلیســی ب ـدگان در ح ). 6،2004(هــاریس و گرنفــل یادگیرن

ـراهم کــردن اسـتراتژي      ي یــادگیري زبـان، ایــن  هـا  ي تــدریس جـایگزین بــراي برنامـه  هـا  بـدون ف
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ــدید خواهــد شــد  أمســ ــدام تش ـارینگتون له م ــپادا 2004 ،1(بـ ــون و اس ــاردي2006 ،2؛ لیگب  ،3؛ المب

  ).  2008 ،4؛ لوجان2008

ــی   نظریـه  ه م ــه ي اسـتراتژي     ي هـوش چندگاـن راي ارائ ي تــدریس هـا  توانـد روش جدیـدي ـب

ـوزان  دانـش مختلف باشد و به  د تـا موفقیـت تحصـیلی شـان را بهبـود          آم و دانشـجویان کمـک کـن

ارینگتون،  بخشند ، کـوهن و  2006و گـاردنر، 6؛ مـوران 5،2004؛ کورنهـابر، فیـروس و ونمـا   2004 (ـب

ــز 2005 ،8؛ کـورتین 2004 ،7ویـور  ؛ 2004 ،10؛ اکسـفورد، چـو، لئونـگ وکــیم   2006 ،9؛ میچـل و میل

ـر یـادگیري زبـان را        2008 ،11اکسفورد ولی ). در حالی که تحقیقات قبلـی تـأثیر هـوش چندگانـه ب

یري ي چندگانـه در بهبـود یـادگ   هـا  ي هوش اند، براي توضیح کاربرد نظریه مورد بررسی قرار داده

ــر         ی رغــم تأکیــد ب ــاز اســت. عـل ورد نی ــتري ـم ــژه در آمـوزش عــالی، تحقیقــات بیش زبـان، بــه وی

تـایج آزمـون   ها مهارت ده   هـا  ي زبـانی، ن ان انگلیسـی اسـت      نشـان دهـن  ي کـاهش در یـادگیري زـب

ائل یـادگیري زبـان، نیازمنـد ارائـه     2008 ،12(چان ماننـد اسـتفاده از   هـا  ي راه حـل  ). شناخت مـس یی 

؛ فوگـارتی و  2007 (آرمسـترانگ،  ندگانه بـه عنـوان یـک طـرح آموزشـی اسـت      ي هوش چ نظریه

حاضر درپی بررسی میزان اثربخشی چنین رویکـردي بـه آمـوزش     ). بنابراین تحقیق2007 استوئهر،

پیشرفت یادگیري و نگرش به درس زبان انگلیسی عمومی است.  اي کـه   در همـین راسـتا مسـأله   بر 

ــت   ــرح اســت ایــن اس ــژوهش مط ــه و     در ایــن پ ــین آمــوزش براســاس هــوش چندگان ــا ب ــه آی ک

ـر هــوش زبـانی      ــط ب نتی کـه فق ــی  -آمـوزش ســ ــی تأکیـد م پیشــرفت یــادگیري و   کالم کنـد، در 
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ـه منظـور پاسـخگویی بـه ایـن              ـود دارد. ب ـاوت وج ـجویان تف ه درس زبـان انگلیسـی دانش نگـرش ـب

  ي زیر مطرح شد:ها مساله، سوال

پیشـرفت مهـارت دسـتور     رو روش سـنتی د چندگانه  آیا بین روش آموزش براساس هوش -

 زبان انگلیسی عمومی تفاوت وجود دارد؟ زبان دانشجویان در درس

پیشرفت دایـره آیا بین روش آموزش براساس هوش چندگانه و روش سنتی د - ي واژگـان   ر 

 ؟ دانشجویان در درس زبان انگلیسی عمومی تفاوت وجود دارد

ـرفت مهـارت  نـه و روش سـنتی د  آیا بین روش آموزش براساس هوش چندگا - درك  ر پیش

 دانشجویان در درس زبان انگلیسی عمومی تفاوت وجود دارد؟ مطلب

ـوزش زبـان انگلیسـی   آیا بـین   - چندگانـه و شـیوه ي سـنتی در نگـرش      اسـاس هـوش   بـر  آم

 دانشجویان به یادگیري زبان انگلیسی تفاوت وجود دارد؟

  روش

  ي آماري جامعه

ن پـژوهش     جامعه ي دانشـجویان دانشـگاه آزادکرمانشـاه کـه در نـیم سـال دوم        کلیـه ي آمـاري اـی

  باشد. اند، می واحد درسی زبان انگلیسی عمومی را انتخاب کرده 90-89 تحصیلی

  حجم نمونه و روش نمونه گیري

نفـر در گـروه آزمـایش و     32دانشجو بودند که از ایـن تعـداد    61در این پژوهش حجم نمونه شامل 

ـري خوشـه   ه شرکت داشتند که از طریق نمونهنفر در گروه گوا 29  اي تصـادفی انتخـاب شـدند؛    گی

ان عمـومی را اخـذ نمـوده بودنـد، دو کـالس بـه         ها بین کالسبه این ترتیب که از  یی که واحـد زـب

وان گـروه آزمـایش      (روش مبتنـی بـر    صورت تصادفی انتخاب و از این دوکالس نیز یکـی بـه عـن

  روه کنترل (روش سنتی) در نظر گرفته شد.هوش چندگانه) و دیگري به عنوان گ
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  روش پژوهش

ــر  یمبتنـ  یسروش تـدر  یاثربخشـ  یــزانم یحاضـر، بررسـ   کــه هـدف پـژوهش   یـن بـا توجـه بـه ا    ب

ــادگیري یشـرفت چندگانـه بــر پ  هـوش  ــان انگل   ی ــا  یسـه در مقا عمــومی یسـی و نگـرش بـه درس زب ب

به  يکـاربرد  يهــا حاضــر از نــوع پـژوهش  یـق باشــد، تحق یمـ  یســنت یسروش تـدر  ــا روش شــ ب

امل اسـ   یشیاست. روش شبه آزما یشیآزما ـود تشـک     يهـا  از گـروه  تفادهـش ود بـه خ شـده از   یلـخ

ـا   هـا  یآزمودن ، 1380نـژاد،   ياسـت (خـو   آزمایشـی  یرهايآنهـا در تـدب   یگمـارش تصـادف   يبـه ج

ون  یشحـاظر، طـرح پـ    ی). طرح پژوهش169ص ـا گـروه کنتـرل مـ      پـس  -آزـم . در باشـد  یآزمـون ب

ــرو  یــنا ــرح از گ ــا هط ــک  يه ــود تش ــ   یلخودبخ ــده اســتفاده م ــود یش ــودن ش ــت   یو آزم ــا تح ه

  نشان داده شده است: یین. نمودار طرح مورد نظر در پاگیرند یقرار م آزمون یشپ

(E) گروه آزمایشی       o1                    x
*
                    o1 

(C) گروه گواه             o2                    x                     o2 

ی گـروه          این طرح متداول ترین طرح تحقیق شـبه آزمایشـی اسـت کـه شـامل دو گـروه، یعـن

 o عمـل کنتـرل و   xعمـل آزمایشـی،    *xآزمـون،  پـیش  oآزمایش و گروه کنترل است کـه در آن  

  آزمون را نشان می دهد. پس

 ها آوري داده ابزارهاي گرد

  بودند از:  ابزارهاي مورد استفاده در این تحقیق عبارت 

ـون مـذکور بـر اسـاس محتـواي کتـاب       یسـی زبـان انگل  یادگیري یشرفتآزمون پ -الف : آزم

ـد و در برگیرنـده    ینانگلیسـی عمـومی تـدو    آزمـون شـامل    یـن بـود. ا  يا ینـه سـوال چهـار گز   30ش

ـان(    سه خرده ـوال)، درك مطلـب   10مقیـاس دسـتور زب سـوال)  10( واژگـان  یـره سـوال) و دا 10( س

د و سـپس روایـی و پایـایی آن مـورد ارزشـیابی          بود و با همکاري م ـرا کننـده طراحـی ـش درس اج

ـان حـوزه آمـوزش زبـان و روان          ـی محتـوایی آزمـون از جانـب متخصص ت. روای سـنجی   قرار گرـف
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پایـایی آن نیـز از طریـق ضـریب آلفـاي کرونبـاخ محاسـبه           مورد ارزشیابی و تایید قـرار گرفـت و 

  بی می باشد.به دست آمد که ضریب مطلو 71/0شد و عدد 

ـاخته شـامل          -ب ـق س ان انگلیسـی: ایـن ابـزار محق ـه درس زـب  15آزمون نگرش دانشـجویان ب

ـالفم »«کامالً مخالفم(«اي  درجه 5لیکرت  اساس یک مقیاسهر آیتم برباشد.  می  »نظـري نـدارم  »«مخ

ــی ») کــامالً مــوافقم« »مـوافقم « ــه  پاسـخ داده م ــره،   هــا شــود. ایـن گزین ــب نم ، 5، 4، 3، 2، 1بـه ترتی

ــان و روان     گیرنــد.  مـی  ـون از جانــب متخصصـان حــوزه آمـوزش زب ــوایی آزم ســنجی  روایـی محت

د و عـدد            ق ضـریب آلفـاي کرونبـاخ محاسـبه ـش مورد تایید قرار گرفـت و پایـایی آن نیـز از طرـی

  .به دست آمد 76/0

  روش اجراي پژوهش

ـزان اثربخشـی آمـوزش زبـان انگلیسـی       به منظور تعیین ـوش  عمـومی بر  می ي چندگانـه،  اهـ  اسـاس ه

ـجویان دانشــگاه آزاد کـه دري زبـان عمـومی را اخــذ کـرده بودنـد دو کــالس           ابتـدا از میـان دانش

ـده و سـپس بـه طـور تصـادفی         زبان انگلیسی عمومی بـه صـورت تصـادفی خوشـه     ایـی انتخـاب ش

ـروه کنتـرل در نظـر            ها یکی ازکالس ـوان گ جهت اجـراي عمـل آزمایشـی و کـالس دیگـر بـه عن

ــس ا  ــد. پ ــه ش ــف    گرفت ــش: ال ــامل دو بخ ــه ش ــاخته، ک ــق س ــک آزمــون محق ــواي  -ز آن ی محت

ـادگیري دانشـجویان در     میـزان ی  میـزان یـادگیري واژگـان    مباحث انگلیسی عمومی براي سـنجش 

ـؤال) و  10مهـارت درك مطلـب (  سـؤال) و   10دسـتور زبـان(   ، مهـارت ال)ؤس 10( نگـرش   -ب س

 .آزمـون مـورد اسـتفاده قرارگرفـت     پـیش بـراي   ال)،ؤسـ  15( دانشجویان به یادگیري زبان انگلیسی

(مجـري طرح)کـه در ایـن زمینـه آگـاهی کـافی داشـت، بـا          سپس گروه آزمایش توسط مـدرس 

ـه بـر اسـاس تئـوري هـوش چندگانـه بـا توجـه بـه مطالـب درس زبـان            ها توجه به طرح درس یی ک

ــرل          ــی گـروه کنت ــالس دیگـر یعن ـد و ک ــوزش قرارگرفتن ــی شـده بودنــد تحـت آم عمـومی طراح

ـوزش زبـان قرارگرفتنـد در پایـان دوره         تحت  تأثیر آموزش سنتی یعنـی شـیوه معمـول و رایـج آم
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وا و یـک           آزمون پسنیز  در مورد دو گروه اعمـال شـد. بـراي تـدریس هـر دو گـروه از یـک محـت

  مدرس استفاده شد ودوره ي آموزش نیز یک ترم تحصیلی(هشت هفته) به طول انجامید.

  ها تجزیه و تحلیل دادهي  شیوه

ــراي تحلیــل داده ــا ب ــیش ه ــس  ي حاصــل از اجــراي پ ـون و پ ــرل و   آزمـ ــون در دو گــروه کنت آزم

ــایش از روش ــار    ي آمــاري توصــیفیهــا آزم ــار) و آم ــانگین، انحــراف معی ــع فراوانــی، می (توزی

ـأثیر  مستقل  tتحلیل کواریانس و استنباطی   اسـاس هـوش   بـر  آمـوزش  به منظور بررسی و مقایسـه ت

ـومی دانشــجویان در       چندگانـه و روش سـنتی بـر     ـان انگلیسـی عم نگـرش و پیشـرفت یـادگیري زب

ــان و درك مطلــب   هــا مهـارت  ــتفاده از ایــن   ي دایــره واژگــان، دسـتور زب اســتفاده شـد. دلیــل اس

ـأثیرات متغیرهـاي ناخواسـته      هـا  ي اولیـه ي آزمـودنی  هـا  آزمون، کنترل آماري تفـاوت  و حـذف ت

ـژوهش از پـیش   به منظور آزمون عمـل آزمایشـی مـی باشـد کـه در ایـن       ن منظـور      پ ـون بـه اـی آزم

  استفاده شد.  

  نتایج

  ي توصیفیها الف: یافته

   آزمون یشو انحراف استاندارد نمرات شرکت کنندگان در پ یانگین،م ی،فراوان یعتوز. 1جدول

  آزمون يها مولفه یکبه تفک یآزمون زبان عموم و پس

  شاخص آماري

  اه گروه                آزمون زبان         
رد میانگین  انحراف معیار  میانگین  تعداد   خطاي استاندا

  کل آزمون پیش
 .374 2,115  6,1 32  آزمایش

 .42 2,31  4,7 29  کنترل

  کل آزمون پس
 .73 4,146  11,2 32  آزمایش

 .67 3,64  8,5 29  کنترل

 .39 2,25  5,35 32  آزمایش  لغات آزمون پیش



 
یتی شماره بیست و  فصلنامه روان                              122    92 بهار، نهم، سال هفتمشناسی ترب

ـل نمـره آزمـون زبـان نمـرات گـروه آزمـایش در            نتایج توصیفی بیـانگر آن اسـت کـه در ک

ت. همچنـین در همـه مولفـه      آزمون پس ون یعنـی   هـا  باالتر از نمرات گروه کنترل بـوده اـس ي آزـم

ـا  این تفاوت عملکـرد آزمـودنی  ي لغات، درك مطلب، و گرامر نیز ها آزمون در میـان دو گـروه    ه

  مشخص است.

  و انحراف استاندارد نمرات شرکت کنندگان  یانگین،م ی،فراوان یعتوز. 2جدول

  آزمون نگرش به درس زبان و پس آزمون پیشدر

ـرات نگـرش گـروه آزمـایش      2نتایج مندرج در جدول  بیانگر آن است که میزان تغییـرات نم

ـه شـکلی اسـت کـه     باالتر از گروه کنترل  آزمون پیشبه نسبت  آزمون پسدر  است و این تفاوت ب

 .38 2,06 3,5 29  کنترل

  لغات آزمون پس
 .56 3,19 8,1 32  آزمایش

 .50 2,70 4,5 29  کنترل

  درك مطلب آزمون پیش
 .18 1,05 2,05 32  آزمایش

 .22 1,19 1,90 29  کنترل

  درك مطلب آزمون پس
 .22 1,25 3,37 32  آزمایش

 .21 1,14 1,90 29  کنترل

  دستور زبان آزمون پیش
 .06 .38 .17 32  آزمایش

 .02 .12 .03 29  کنترل

  دستور زبان زمونآ پس
 .11 .63 1,05 32  آزمایش

 .086  .46 .43 29  کنترل

  شاخص آماري

  ها گروه       آزمون نگرش     
رد میانگین  انحراف معیار  میانگین  تعداد   خطاي استاندا

  آزمون پیش
 12,2 2,16  62,0 32  آزمایش

 2,340 12,60 52,03 29  کنترل

  آزمون پس
 11,64 2,05 66,43 32  آزمایش

  2,43 13,08 52,93 29  کنترل
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کـه   افزایش یافته اسـت، در حـالی   66,43به مقدار  62,0گروه آزمایش از  آزمون پیشنمره نگرش 

  افزایش داشته است. 52,93به مقدار  52,03در گروه کنترل به ترتیب از 

  هاي پژوهش ي مربوط به سوالها ب: یافته

ـد. در ایـن      tکوواریـانس و  بـراي بررسـی سـواالت پـژوهش از آزمـون تحلیـل        مسـتقل اسـتفاده ش

ـدور نبـود، بنـابراین همتـا کـردن میـزان        هـا  تحلیل از آنجـایی کـه انتخـاب تصـادفی آزمـودنی      مق

ـون  پیشامکان پذیر نبوده و نمرات  آموزان دانشپیشرفت تحصیلی  پیشـرفت تحصـیلی بـه     آزم در 

ـین     عنوان متغیر همپراش د. همچن ـوان متغیـر      موقعیـت (کمکی) در نظـر گرفتـه ـش ی بـه عن آموزـش

ه شـدند.         آزمون پسمستقل و نمرات  پیشرفت تحصـیلی بـه عنـوان متغیـر وابسـته در نظـر گرفـت  در 

ـا  دو مفروضه همگنی شـیب رگرسـیون و همگنـی واریـانس     همچنین رعایت در اسـتفاده از ایـن    ه

  اند.   تحلیل ضروري می باشد که هر دو رعایت شده

 هاي آزمایش و کنترل براي پشرفت یادگیري زبان انگلیسی عملکرد گروهنتایج تحلیل کوواریانس  .3جدول

  سطح معنی داري F  میانگین مجذورات  مجموع مجذورات  درجه آزادي  منبع

 .000 45/64 67/342 67/342 1  )آزمون پیشهمپراش(

 .000 23/29 40/155 40/155 1  گروه

     32/5 39/308 58  خطا

       52/7107 61  کل

ـانطور کـه    ی   3از نتـایج جـدول   هم ) بـه طــور  آزمـون  پـیش شـود، متغیـر کمکـی (    مشـاهده ـم

دیل اثـر متغیرکمکـی از روش تحلیــل           معنـی  نـابراین بـراي تـع ر وابسـته رابطـه دارد. ب داري بـا متغـی

ـتقل پـس از تعـدیل اثـر متغیـر       کوواریانس استفاده شدکه نتایج حاکی از آن است که اثر متغیر مس

ـا درجـات آزادي  23/29محاسبه شـده   fطوریکه مقدار باشد، به  کمکی معنادار می بزرگتـر   58و1ب

ـه     % مـی 99باشـد. بنـابراین بـا اطمینـان      مـی  8,34از مقدار بحرانی  براسـاس   آمـوزش تـوان گفـت ک

ـاثیر        چندگانه بـر  هوش ـجویان ت ـومی دانش ادگیري زبـان انگلیسـی عم معنـاداري داشـته    پیشـرفت ـی

  است.  
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ـر مقیـاس  بـراي هـر یـک     ها نتایج تحلیل داده ا  از زی  ي پیشـرفت یـادگیري زبـان انگلیسـی    ـه

  آورده شده است. 6و 4،5 (دستور زبان، دایره واژگان، درك مطلب) در جدول

  هاي آزمایش و کنترل در مهارت دستور زبان انگلیسی نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه عملکرد گروه .4جدول

  داري طح معنیس F  میانگین مجذورات  مجموع مجذورات  درجه آزادي  منبع

 .000 47/170 81/63 81/63 1  )آزمون پیشهمپراش(

 .000 68/71 83/26 83/26 1  گروه

     374/0 709/21 58  خطا

       615/555 61  کل

) رابطـه معنـی داري بـا متغیـر     آزمـون  پـیش نشان می دهد که متغیـر کمکـی (   4نتایج جدول 

نابراین براي تعدیل  استفاده شـد و نتـایج بیـانگر     آزمون کواریانس اثر متغیرکمکی ازوابسته دارد. ب

ـد. بـا مالحظـه نتـایج         ـی معنـادار مـی باش آن است که اثر متغیر مستقل پس از تعدیل اثر متغیر کمک

ـا درجــات آزادي 68/71محاسـبه شـده    fشـویم کـه مقـدار     منـدرج در جـدول متوجـه مـی      58 و 1ب

نـابراین بـا اطم   8,34بزرگتر از مقدار بحرانی  وییم کـه     99ینـان  می باشد. ب  آمـوزش %مـی تـوانیم بـگ

جویان  دستو چندگانه بر مهارت براساس هوش تاثیرمعنـاداري داشـته   ر زبان انگلیسی عمومی دانـش

    است.

  هاي آزمایش و کنترل در مهارت دایره واژگان زبان انگلیسی نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه عملکرد گروه .5جدول 

  سطح معنی داري F  میانگین مجذورات  مجموع مجذورات  درجه آزادي  منبع

 .000 44/68 72/281 72/281 1  )آزمون پیشهمپراش(

 .000 97/9 053/41 053/41 1  گروه

     12/4 735/238 58  خطا

       625/325 61  کل

اس مهـارت دایـره     ي آزمـایش وکنتـرل در   هـا  نتایج بررسی مقایسه عملکرد گـروه  زیـر مقـی

ـد. بـه ایـن     ر مستقل پس از تعدیل اثر متغیر کمکی معنادار مـی دهد که اثر متغی نشان می واژگان باش

 8,34بزرگتـر از مقـدار بحرانـی     58و1بـا درجـات آزادي   97/9محاسـبه شـده    fترتیب کـه مقـدار   
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%می توانیم بگوییم بین روش تـدریس بـر اسـاس هـوش چندگانـه و      99باشد. بنابراین با اطمینان  می

  رد.روش متداول تفاوت معنادار وجود دا

ــانس رعایــت    ــه شــرط اســتفاده از تحلیــل کوواری ــیب   از آنجــا ک ــه همگنــی ش دو مفروض

ـن شـرط در مـورد       هـا  رگرسیون و همگنی واریانس مهـارت درك مطلـب بدسـت    مـی باشـد و ای

ایش اسـتفاده شـد.     هـا  نیامد، بنابراین از تی مستقل به منظور مقایسه عملکرد گروه رل و آزـم ي کنـت

تایج آزمون تـی  6در جدول  ا  گـروه  ن ي آزمـایش و  هـا  ي مسـتقل بـراي مقایسـه عملکـرد گـروه     ـه

    کنترل در مهارت درك مطلب آمده است.

  نتایج آزمون تی مستقل براي مقایسه عملکرد گروههاي آزمایش و کنترل در مهارت درك مطلب .6جدول 

تایج جدول مشاهده می شود تفاوت معنـاداري بـین نمـرات دوگـروه کنتـرل       همانطور که از ن

وري      کـه  وآزمایش در پیشرفت مهارت درك مطلب زبان انگلیسی دانشـجویان وجـوددارد، بـه ـط

ـد،  مـی 2,16بزرگتـر از مقـدار بحرانـی     55با درجـات آزادي 95/2مشاهده شده  tمقدار   پـس بـا   باش

ــی براینکـه       اطمینـان مـی   99% ــه فرضـیه پـژوهش مبن ــاس  تــوان گفـت ک ــین روش آمـوزش براس ب

ــه و روش ســنتی د  هــوش ــارت درك مطلــب   رچندگان ــرفت مه ــجویان در درسداپیش ــان  نش زب

  .)P>01/0( شود تایید می انگلیسی عمومی تفاوت وجود دارد،

  هاي آزمایش و کنترل در مؤلفه نگرش به زبان انگلیسی نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه عملکرد گروه .7جدول

 F  میانگین مجذورات  مجموع مجذورات  درجه آزادي  منبع
سطح 

  داري معنی

 .000 48/481 179/8032 179/8032 1  )آزمون پیشهمپراش(

 .000 41/13 74/223 74/223 1  گروه

     7/16 558/967 58  خطا

 میانگین تعداد  ها گروه
انحراف 

 استاندارد

خطاي 

 استاندارد

  تفاوت

 ها میانیگن
 tمقدار 

  درجات

 آزادي

سطح 

 معناداري

 13/0 72/0 860/0 32 آزمایش
465/0 95/2 55 004/0 

 91/0 488/0 41/0 29 کنترل
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       00/231495 61  کل

) بـا متغیـر وابسـته اسـت.     آزمـون  پیشحاکی از رابطه معنی دار متغیر کمکی ( 7نتایج جدول 

ـراي تعـدیل اثـر متغیرکمکـی اسـتفاده شـد و همانگونـه کـه          بنابراین از روش تحلیل کوواریانس ب

یانگر آن است که اث مالحظه می ـی معنـادار    شود نتایج ب ر متغیر مستقل پس از تعدیل اثر متغیـر کمک

ـدار   می ـا درجـات آزادي  41/13محاسـبه شـده    fباشد. به این شکل که مق ـر از مقـدار    58و1ب بزرگت

نابراین با اطمینان  می 8,34بحرانی  چندگانـه   آمـوزش براسـاس هـوش   توان گفت که  %می99باشد.ب

  داري داشته است.   تاثیر معنیبر نگرش دانشجویان به یادگیري زبان انگلیسی 

  گیري بحث و نتیجه

ه و روش         تنـی بـر هـوش چندگاـن زان اثربخشـی آمـوزش مب هدف این پژوهش بررسی و مقایسه مـی

ـود.   سنتی بر پیشرفت یادگیري و نگرش به درس زبان اي  در همـین راسـتا مسـأله   انگلیسی عمومی ب

ــاس هـوش چندگ         ـه آیــا بـین آمـوزش براس ــود ک ـن ب ــه و آمـوزش ســنتی در  کـه مطـرح شــد ای ان

  پیشرفت یادگیري و نگرش به درس زبان انگلیسی دانشجویان تفاوت وجود دارد.  

 آزمـون  پـس و  آزمـون  پـیش حاکی از آن است که بین میـانگین نمـرات   نتایج تحلیل آماري 

ب مـی     .دار آماري وجـود دارد  هاي آزمایش و کنترل تفاوت معنی گروه ـوان گفـت    بـه ایـن ترتـی ت

ه و روش تـدریس سـنتی در پیشـرفت یـادگیري       تـدریس مبتنـی بـر هـوش     بین روشکه  چندگاـن

ـی تفـاوت معنـادار وجـود دارد      . بـه عبـارت دیگـر، تـدریس     زبان انگلیسی دانشجویان به طـور کل

ـا روش سـنتی در درس زبـان انگلیسـی عمـومی از اثربخشـی         مبتنی بر هوش چندگانه در مقایسـه ب

ي سـه گانـه(دایره واژگـان، گرامـر، درك     هـا  بیشتري برخوردار بوده است. در هریـک از مهـارت  

میانگین نمرات  ـرل تفـاوت معنـی    گروه آزمون پسمطلب) نیز بین  ار آمـاري  د هاي آزمایش و کنت

نابراین مـی  ه و روش        تـوان گفـت کـه    بدست آمد. ب بـین روش آمـوزش مبتنـی بـر هـوش چندگاـن

ــادگیري زبــان انگلیســی دانشــجویان در بعــد مهــارت    پیشــرفت ی ــره هــا تـدریس ســنتی در  ي دای

ــایج    و درك مطلــب تفـاوت معنـادار وجـود دارد    واژگـان، دسـتور زبـان    ـا نت ن فرضـیه ب ــایج اـی . نت
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ـوانی دارد. از جملـه      ده انجام ش هاي پژوهش ن راسـتا همـاهنگی و همخ )، بـه  1382فرجـامی( در اـی

ـی محتـوایی بـر روي توانـایی        ها بررسی تأثیر استفاده از فعالیت ـوش چندگانـه و متـون آموزش ي ه

ومی زبـان   ان کـرده اسـت کـه          زبانی عـم ه اسـت و خـاطر نـش عملکـرد   آمـوزان دانشـگاهی پرداخـت

ــیه   ــا حــدي فرض ــهــا دانشـجویان ت ــوایی بــا فعالیــت   ر ایــني دال ب متــون محت ــتفاده از  ي هــا کــه اس

ت   چند هوش ي سـنتی، توانـایی زبـان عمـومی     هـا  گانه در مقایسه با استفاده از متون عمـومی و فعالـی

ـر پیشـرفت           دانشجویان را افزایش می دهد. می تـوان گفـت یکـی از دالیـل اثربخشـی ایـن برنامـه ب

ر یـک از     ها روش فعالیت یادگیري زبان این است که از آنجا که در این ي یادگیري متناسـب بـا ـه

ي چندگانه ارائه می شود، بنابراین همه یادگیرندگان فرصـت یـادگیري محتـوا را خواهنـد     ها هوش

ا  داشت. در این پژوهش تالش شـده تـا فعالیـت    ي یـادگیري زبـان کـه بیشـتر سـازگار بـا هـوش        ـه

دگان در      ي دیگـر ارائـه  ها کالمی زبانی است، متناسب با انواع هوش ه یادگیرـن ابراین هـم شـود، بـن

ت. سـاریکاقلو و ارکـان (    ن زمینـه،   2009این زمینه فرصت یادگیري برایشان فراهم بوده اـس ) در اـی

ـوش بـدنی    آموزان دانشرابطه بین موفقیت نمره آزمون  جنبشـی، فضـایی،    -در مهارت گرامـر و ه

ایی و مهـارت خوانـدن را   و هـوش درون فـردي را منفـی، در حـالی کـه رابطـه بـین هـوش موسـیق         

ب  اند. معنادار و مثبت گزارش کرده ـه     1387( زاده و منـوچهري  مطـل ـن زمینـه ب  بررسـی ) نیـز در ای

 زبـان  المللـی  بین )IELTS( آزمون در درك مطلب و خواندن مهارت با چندگانه هوش ي رابطه

 ي مجموعـه  از ایرانـی  انفراگیـر  انـد در  پرداخته اند و خاطر نشان کرده »ایرانی فراگیران در انگلیسی

ـا  هـوش   آزمــون مطلـب  درك و خوانـدن  مهـارت  بـا  ریاضـی  منطقـی  هـوش  تنهـا  چندگانـه،  يه

ت  به رسد می نظر به که دارد داري معنی ارتباط التس آي  و هـوش  نـوع  ایـن  مشـترك  طبیعـت  عـل

ان  .باشد دوم زبان در خواندن هنگام به نیاز مورد يها فعالیت یـه کار همچنـین آشـ  ) 2010( باس و ب

ت بیشـتر     ی که با روش مبتنی بر هوش چندگانه آموزش دیدهآموزان دانشاند که  کرده انـد، موفقـی

ته   و انگیزش باالتري نسبت به گروهی که به روش سنتی آموزش دیـده  دالقادر و    انـد، داـش انـد. عـب

ـدن و لغـت      2009گونداگدو ( ) نیز اثربخشی برنامه مبتنی بر هوش چندگانـه بـر مهـارت درك خوان

) نیز در پژوهشی با عنـوان تـدریس بـه    1996استراهان، سامی و بولز( اند. را نشان داده آموزان دانش
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ا  گیري هوش ي متنوع با به کارها شیوه ـه پیشـرفت         ـه ـان نشـان دادنـد ک ي چنـد گانـه در کـالس زب

ـارگیري نظریـه     آموزان دانشتحصیلی  ـل از بـه ک وش  به طرز معنی داري در مقایسه با قب ي هـا  ي ـه

ي هـا  در بررسی کاربرد نظریه ي هوش چندگانـه در کـالس  ) 2001گانه باال رفته است. شور (د چن

انگلیسی (به عنوان زبان دوم) دانشگاه به ایـن نتیجـه رسـید کـه در هـم تنیـدگی دروس آمـوزش        

 اندرسـون  در خـود کـار آمـدي یـادگیري زبـان انگلیسـی اثـر بخـش خواهـد بـود.           ها زبان با هوش

ه  هـوش  رویکـرد  از اسـتفاده  بـا  لغـات  حفـظ  توانـایی  افـزایش  بررسی در )1998(  ابـزار  و چندگاـن

ودنی  نمرات داد که حافظه نشان تقویت ـر  کـه  لغـت  يهـا  آزمـون  در هـا  آزـم  یـک بـار   هفتـه  دو ه

ون حفـظ        برگزارمی شد، افزایش یافته است. عالوه بر این، آگاهی هـم معلـم و هـم شـاگردان از فـن

) نشـان داد کـه   2002( پـالمبرگ  یننیز افـزایش یافـت. همچنـ    هاي مختلف یادگیري لغت و سبک

توانند نیازهـاي آنـان را بـا     یادگیرندگان، می ي هاي چندگانه چگونه معلمان با در نظر گرفتن هوش

ـان مرتفـع سـازند         هاي ییتوانا وزش زب ینـد آـم ه نقـل از پ   هوشـی مختلـف درطـول فرا و  یشـقدم (ـب

ــ1386 یــان،معاف ــژو یــنا یجنتــا ین) .همچن ــا پ ـا نت ــر  یجهش بـ ــات اکب ــ يمطالع )، 2007( ینیو حس

ـوران و گـاردنر  2004( و ونمـا  یـروس )؛ کورنهابر، ف2004( ینگتونبار  یـور )، کـوهن و و 2006( )؛ م

ــ  2006( یلــز م و یچـــل)؛ م2005( ین)؛ کــورت 2004( ــو، لئونـــگ وکـ )؛ 2004( یم)؛ اکســـفورد، چ

ــ  ــفورد ول ــار2008( یاکس ــ)؛ کر2006( )؛چــان2004( ینگتون)؛ ب ــد نیستش ــال  )؛2004( يو کن  ه

ـاج 2001( )، بـومن 1995( یـتن ب -ینگو هن یز)؛ دا2004( )، 1383( زاده ینـژاد و بـالغ   ینحسـ  ی)؛ ح

تنـ  یکه اثربخش انـد،   کـرده  ییـد زبـان را تأ  یـادگیري  یشـرفت بـر هـوش چندگانـه بـر پ     یآموزش مب

ـت آگـاه   یم ها یافته ینا ییندارد. در تب یهمخوان ـه   یتوان گف ـد دادن ب کـه چگونـه و    گانیادگیرن

کـه نقـاط    یرنـد بگ یـاد را  يا مطالعه يها دهد تا روش یباهوش هستند به آنها امکان م یدر چه راه

ـاد مثال با ا يقوت را در نظر گرفته و نقاط ضعف را جبران کنند. برا ا  نقشـه  یج مـرتبط   ییمعنـا  يـه

ـد و فو  داد را توسعه یادگیرندگان يتوان معلومات لغو یم یعتبه طب ـا، ن(آرنول ه منظـور   2004 یک ). ـب

ـن آموزش اسـت و ا  يروش اثربخش برا یکمطلب که هوش چندگانه چرا  ینا یحتوض  یـن کـه ا  ی
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ـرا بعضـ   ـازد مـوران، گـاردنر و کرنهــابر    یاز مشـکالت آمـوزش را مرتفــع مـ    یروش چ  ،2006( س

  اند: را آورده یر) مثال ز26ص

ط نـوعی   ها درباره بلوك« از بلـوك را داشـته باشـیم مـا      ي ساختمان لگو فکر کنید اگر مـا فـق

فقط می توانیم یک ساختار محدود شده از لگو را بسازیم اما اگـر مـا اشـکال مختلفـی از بلـوك را      

ـا مـی   ـاختارهاي بـه هـم مـرتبط را بسـازیم کـه ایـن سـاختارها          تـوانیم شـبکه   داشته باشیم م اي از س

پیچیـده اي از لگـو را   هـا  رحي متفاوتی را تشکیل می دهند و در نهایت مـا مـی تـوانیم طـ    ها الگو ي 

  »دهند ي هشتگانه هم همین کار را انجام میها بسازیم؛ در عمل هوش

ـن واقعیـت       119ص ،2003در حمایت از مطلب باال نالن( ـا توجـه بـه ای ) نیز پیشنهاد می کنـد ب

ه صـورت بـالقوه در هـر یادگیرنـده       که این هـوش  ک مـاده       هـا ـب اي وجـود دارد، بنـابراین ارائـه ـی

ـر بگیـرد     براي زبان خارجی بایـد همـه یـا اکثـر هـوش      آموزشی ـه را در ب بـه نقـل از   ( هـاي چندگان

  ).2009 ساریکاگلو و ارکان،

ـرش بـه درس زبـان     خشی آموزش مبتنی بر هـوش چندگانـه   نتایج بدست آمده در اثرب بـر نگ

ــایش         ــه بـین میـانگین نمــرات گـروه آزم ـی نیـز حــاکی از آن اسـت ک در  و گـروه کنتــرل انگلیس

ی  بـه بیـان دیگـر    .نگرش به درس زبان تفاوت معنـادار وجـود دارد   زمونآ پس تـوان گفـت کـه     ـم

روش آموزش مبتنی بر هوش چندگانه بر نگرش به یادگیري دانشجویان به زبان انگلیسـی مـوثرتر   

ـه معلمـان آمـوزش مبتنـی بـر      ها )، درباره راه2004( لیها  از روش سنتی بوده است. پژوهش یی ک

ـا  ي خارجی و کالسها ي درس زبانها در کالسهوش چندگانه را  ي درسـی کـه در آنهـا زبـان     ه

ش دوم تدریس می شود نشان داده که  ـا      آمـوزان  داـن ـه ب  آمـوزان  دانـش گـروه آزمـایش در مقایس

 اي، داشـتند. امیـگ   گروه گواه رضایت خاطر و نگرش مثبت تري به محتوا به میزان قابـل مالحضـه  

ــوش چندگ  1997( ـر ه ــی بـ تن ــوزش مب ـان و هــم بــراي      ) آم ــراي معلمـ ـا کــه هــم ب ــه را از آنجـ ان

احسـاس راحتـی و شایسـتگی در     آمـوزان  دانـش مزایاي باالیی دارد از جمله این که  آموزان دانش

ـین در تکمیـل سـخنان امیـگ      کنند به یک معجزه تشبیه می یی پیدا میها چنین کالس د. همچن  کـن

ي درس مبتنی بـر هـوش چندگانـه    ها کالس ) دریافتند که2007( مورلوها  )،2004( لیها  )؛1997(
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ـین اثـرات     ها در کالس آموزان دانشپیشرفت تحصیلی  ـد و همچن ي درس زبان را افزایش مـی ده

ه یـادگیري درس زبـان در       ـته اسـت     آمـوزان  دانـش مثبتی بـر نگـرش ـب (بـه نقـل از    بـه همـراه داش

ت از آنجـا   در تبیین این یافته می). 2009 سارکوگلو و ارکان، کـه در آمـوزش مبتنـی بـر      توان گـف

ـایی   هوش چندگانه یادگیرندگان آنچه را که یاد می یشـان اسـت و   ها گیرند با توجه و تأکید بـر توان

نـابراین یـادگیري     گیرنـد داده مـی   به آنها اجازه یادگیري به طوري که از آن طریق یاد مـی  شـود، ب

ـانی کـه در اجـراي اهـداف آموزشـی        ـد بـود. زم وعی از روش  براي آنها لذت بخش خواه و  هـا  تـن

ـا فعالیـت       به کار گرفته می ها مثال دگان محتـوا را در برگیرنـده عالیـق ی یی کـه  هـا  شود و یادگیرـن

ادگیري،      دانند، در نتیجه مطالب را می لذت بخش هستند می ا مسـائل ـی آموزند و هنگام برخـورد ـب

تنی بر هـوش چندگانـه   مب از آنجا که آنها در کالس یادگیريکنند.  اضطراب کمتري را تجربه می

ـان رخ مـی         دهـد کـه    مجبور نیستند که احساس کننـد چیـزي را نمـی داننـد، تغییـري در نگـرش ش

ی  چـارچوب هـوش چندگانـه بـه      دارد. موانع موجود بر سر راه یادگیري را به طور مؤثر از میان بر ـم

هتـري از توانمنـدي   یادگیرندگان کمک می ـدو  هـا  کند تا خودآگاهی ب ي هـا  دهي یـادگیري در مح

د کـه    ) در یک بررسی موردي گزارش مـی 2001( گودناوهوشی مختلف به دست آورند.   85دـه

ی بـر هـوش چندگانـه بـه آنهـا کمـک             آموزان دانشدرصد از  ـد کـه تـدریس مبتـن اظهار کـرده ان

)، اسـتفاده از نظریـه هـوش چندگانـه در     1999( کند که از درس بیشتر لذت ببرند. از نظر بیلـی  می

ویق کننـده      یکالس درس م ـا محـیط تـش بـه   اي را بـه وجـود آورنـد.    تواند به معلمان کمک کنـد ت

ـوش چندگانـه در مقایسـه بـا روش        طور کلی می وزش مبتنـی بـر ه ي هـا  توان نتیجه گرفت که آـم

پیشرفت یادگیري و نگرش به زبان انگلیسی اثربخش تر مـی  ـد. بنـابراین    سنتی تدریس زبان در  باش

یی در زمینه راهبرد تدریس مبتنی بـر  ها اتید و مدرسان، سمینارها و دورهبراي اسشود  د میپیشنهاب

رد بـر موفقیـت تحصـیلی و نگـرش بـه            ـا آنهـا از اثربخشـی ایـن راهـب هوش چندگانه برگزار شود ت

  .راهبرد را در کالس درس خود به کار گیرندیادگیري آگاه شوند و این 
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