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چندگانھ برمبتنی بر ھوششآموزبررسی اثربخشی 

پیشرفت یادگیری و 
عمومیانگلیسینگرش بھ درس زبان

1علی عبدی

2حبیب سلیمانی

3بیژن رضایی

10/2/92تاریخ پذیرش:21/11/91تاریخ وصول: 

چكیده
تأثیرآموزش مبتنی بر ھوشبررسی ھدف مطالعھ حاضر 

رش بھ درس زبـانپیشرفت یادگیری و نگچندگانھ بر
عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه انگلیسی

ـــــــــال ـــــــــیم س ـــــــــیلی در ن دوم تحص
دانشجو دختـر و پسـر در 61بود. در مجموع 90-89

مومی را  سی ع بان انگلی کھ درس ز لف  کالس مخت دو 
ــارکت  ــژوھش مش ــن پ ــد در ای ــرده بودن ــاب ک انتخ

شتندکھ از ی اگیری تصادفی خوشھطریق روش نمونھدا
نفـر در گـروه 32کـھ از ایـن تعـدادانتخاب شدند
نفر در گروه کنترل بودند. روش مـورد 29آزمایش و 

طرح  با  شی  شبھ آزمای یق روش  ین تحق ستفاده در ا ا
مونپیش گروه پس-آز بود.  ترل  گروه کن با  مون  آز

شاه                                                -1 کز کرمان نور مر یام  شگاه پ تی دان لوم تربی گروه ع ستادیار  ا
ali_abdi2004@yahoo.com

استادیار و عضو ھیئت علمی گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه -2
کردستان

استادیار و عضو ھیئت علمی دانشگاه رازی-3

mailto:ali_abdi2004@yahoo.com
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شناسی فصلنامھ روان114
92بھار، نھم، سال ھفتمتربیتی شماره بیست و 

نھ و  ھوش چندگا بر  نی  موزش مبت یق آ مایش از طر آز
آمــوزش گــروه کنتــرل از طریــق روش تــدریس ســنتی 

شخص  برای م بود.  تھ  شت ھف ین دوره ھ مدت ا ند.  دید
نھ در  ھوش چندگا بر  نی  موزش مبت شی آ کردن اثربخ
ساختھ  قق  مون مح یک آز سنتی از  با روش  سھ  مقای

سوأل استفاده شد. ھمچنین 30امل پیشرفت یادگیری ش
سوألی نگـرش بـھ یـادگیری درس زبـان بـھ 15مقیاس

استفاده مورد منظور سنجش نگرش یھ یادگیری زبان 
یل داده ھت تحل فت. ج یل قرار گر ماری از تحل ھای آ
مســتقل tو )ANCOVA(کوواریــانس یــک متغیــری

کھ شان داد  یق ن تایج تحق شد. ن ستفاده  بین ا
مایش گروه آز بان دو یادگیری ز شرفت  موزش پی (آ

مبتنی برھوش چندگانھ) و کنترل(روش سنتی) تفاوت 
دانشجویانی ردار وجود دارد. بھ عبارتی دیگمعنی

موزش  نھ آ ھوش چندگا بر  نی  موزش مبت یق آ کھ از طر
لی و در  طور ک بھ  باالتری  یادگیری  شرفت  ند پی دید

(دایره واژگان، درک ھر یک از سطوح یادگیری زبان
بھ روش  کھ  شجویانی  بھ دان سبت  مر) ن لب، گرا مط
تایج  نین ن شتند. ھمچ ند، دا یده بود موزش د سنتی آ

ــر ــھ در گ ــان دادک ــق نش ــرش تحقی ــایش، نگ وه آزم
دانشجویان نسبت بھ یادگیری درس زبان بعد از عمل 

آزمایش بھ طور چشم گیری باال رفتھ است.
آموزش مبتنی بر ھوش چندگانھ، نگرش :واژگان کلیدی

.بھ یادگیری درس زبان، پیشرفت یادگیری زبان

مقدمھ
توسط ھـووارد 1980در دھھ ی 1ی ھوش چندگانھنظریھ

ش2گاردنر طرح  ھای د.م یھ دارای کارکرد ین نظر ا
یری  برای فراگ عم و  طور ا بھ  موزش  برای آ می  مھ

،1؛ آذر3،2007(آرمسـترانگزبان بھ طور خـاص دارد

1. multiple intelligences theory
2. Gardner
3. Armstrong,
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چندگانھ بر پیشرفت مبتنی بر ھوششآموزرسی اثربخشی بر
115...یادگیری و

،3؛ کمپبـل و کمپبـل و دیکنسـون2،2006؛ باچن2006
؛ 5،2007؛ فوگارتی و اسـتوئھر4،2004؛ کریستشن2004

؛ 2004، 7؛ ونیـز و کـالن بـاخ6،2007تریسی و ریچی
). 10،2004لھـا؛9،2004؛ کریستشـن و کنـدی8،2006انچ

ــوان  ــھ عن ــوش را ب ــاردنر ھ ــردازش «گ ــایی پ توان
اطالعاتي كھ مي تواند در یك محیط فرھنگي جھت حل 

س شمند أم نگ ارز یك فرھ كھ در  صوالتي  لق مح یا خ لھ 
ص ،1999(گـاردنر،کندتعریف می» ھستند، فعال شود

33 .(
مایز را مع ھوش مت شت  کھ گاردنر ھ ند  می ک فی  ر

ھوش میھاشامل  بانی-ی کال ضی11ز قی-، ریا ، 12منط
یداری ضایی-د شی-بدنی، 13ف سیقایی14جنب ، 15، مو

فردی یان  فردی،16م نھو 17درون  عت گرایا 18ھوش طبی

،19؛ ھـوئر2000؛ آرمسـترانگ،1999ھستند (گاردنر،
2000  .(

یھ ھور نظر تی در با ظ نھ، تغییرا ھوش چندگا ی 
ی آموزشی مدارس ایجاد ھاروش ی درسی و ھابرنامھ 

تی و  شی دول سات آموز سیاری از مؤس ست. ب شده ا
تاب  شار ک پس از انت صی،  ھنھاچارچوب«خصو »  ی ذ

1. Azar
2. Buchen
3. Campbell. & Dickinson
4. Christion
5. Fogarty & Stoehr
6. Tracey & Richey
7. Viens & Kallenbach
8. Chan
9. Christion & Kennedy
10. Hall
11. Verbal-Linguistic
12. Mathematical-Logical
13. Visual-Spatial
14. Bodily-Kinesthetic
15. Musical
16. Interpersonal
17. Intrapersonal
18. Naturalist
19. Hoeer
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شناسی فصلنامھ روان116
92بھار، نھم، سال ھفتمتربیتی شماره بیست و 

، برنامـھ درسـی شـان را بـر 1983گاردنر در سـال 
ند.  یزی نمود یھ ر نھ پا ھوش چندگا یھ ی  نای نظر مب
اخیــرًا نظریــھ ی ھــوش چندگانــھ در تــدریس زبــان 

قرار گرفتھ است. معلمان زبان انگلیسی مورد توجھ 
با  نھ  ھوش چندگا گوی  ساختن ال مرتبط  بھ  شروع 

ی آموزشی و بررسی فواید استفاده از نظریھ ھاشیوه
ــایی ــت توان ــرای تقوی ــھ ب ــوش چندگان ــای ھ ی ھ

ی ھاو برآورده کردن نیازھا و تفاوتھایادگیرنده
) 2001(1اند. بـر طبـق نظـر سـیندرفردی آنھا کرده
مو لب و آ نھ مطا ھوش چندگا یھ ی  با نظر مرتبط  زش 

خارجی  بان  موزش ز بود آ برای بھ یادی  سیل ز پتان
ھادارند؛ چون این مطالب توانایی ذاتی یادگیرنده

) 2001(2). ریچاردز و راجرز6(صگیرندرا بھ کار می
ی ھوش چندگانـھ را بـھ عنـوان روشـی ) نظریھ2001(

کنند کھ نھ تنھا در آموزش عمومی، بلکھ تعریف می
ست و در  تھ ا قرار گرف جھ  مورد تو بان  تدریس ز

). 117(صکاربرد آن در تدریس زبان بسیار تازه اسـت
ــی،  ــی و پرورش ــکالت آموزش ــی از مش ــروزه یک ام

قھبی ضعف عال نشگی و  موزاندا صی آ در دروس خا
ھم کھ م ست  سی ا بان انگلی لھ ز مد ازجم ترین پیا

ــدگان در  ــعیف یادگیرن ــیلی ض ــرد تحص آن، عملک
یادی ی مھاحوزه عداد ز حال ت ھر  بھ  ست.  طھ ا ربو

سی  بان انگلی کارگیری ز بھ  ندگان در  از یادگیر
بھ طور مستقل و درست، چھ در خواندن و نوشتن و 
چار  نی دار د ھای مع فت وگو مات و گ چھ درمکال

ــــتند ــــکل ھس ــــک مش ــــر و م ــــل، زیگل (ب
). عوامل متعددی را مـی 4،2005؛کارتین3،2004کلوم

گی و عملکرد عالقھبیتوان بھ عنوان زیربنای این
بھ  توان  می  یان  ین م کھ در ا شمرد،  پایین بر

1. Sinder
2. Richards & Rodgers
3. Bell, Ziegler, & McCallum
4. Curtin
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چندگانھ بر پیشرفت مبتنی بر ھوششآموزرسی اثربخشی بر
117...یادگیری و

ھای قدان رویکرد تدریسف کردشناختی در  شاره  ا
). 1،2006(کلینجــر، ارتیلــز و منــدز بارلتــا

ستراتژی مدتًا ھاا سی ع تدریس انگلی جود در  ی مو
ستند.  مری ھ عد گرا کردن قوا فظ  بر ح نی  مبت

بر فی  تایج من کردن ن فظ  ستراتژی ح صاحت و ا ف
ی اجتماعی دارد کھ یادگیرندگان در حین ھامھارت

(ھاریس یادگیری انگلیسی برای رشد نیاز دارند
ی ھـا). بدون فراھم کردن استراتژی2،2004و گرنفل

ی یادگیری زبان، ھاتدریس جایگزین برای برنامھ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ای

؛ 3،2004(بارینگتونلھ مدام تشدید خواھد شدأمس
ـــپادا ـــون و اس ـــاردی4،2006لیگب ؛ 5،2008؛ المب

).  6،2008لوجان
یھ مینظر نھ  ھوش چندگا برای ی  یدی  ند روش جد توا

ستراتژی ئھ ی ا بھ ھاارا شد و  لف با تدریس مخت ی 
نش موزاندا یت آ تا موفق ند  مک ک شجویان ک و دان

؛ 2004(بـارینگتون،تحصیلی شان را بھبـود بخشـند
ـــا ـــروس و ونم ـــابر، فی ـــوران7،2004کورنھ و 8؛ م

؛ 10،2005؛ کورتین9،2004، کوھن و ویور2006گاردنر،
،12؛ اکسفورد، چو، لئونگ وکیم11،2006میچل و میلز

). در حالی کھ تحقیقـات 13،2008؛ اکسفورد ولی2004

1. Klingner, Artiles, & Mendez Barletta
2. Harris & Grenfell
3. Barrington
4. Lightbown & Spada
5. Lombardi
6. Lujan
7. Kornhaber, Fierros, & Veenema
8. Moran
9. Cohen & Weaver
10. Curtin
11. Mitchell & Myles
12. Oxford, Cho, Leung, & Kim
13. Oxford & Lee
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شناسی فصلنامھ روان118
92بھار، نھم، سال ھفتمتربیتی شماره بیست و 

بان را  یادگیری ز بر  نھ  ھوش چندگا تأثیر  لی  قب
قرار داده سی  کاربرد مورد برر ضیح  برای تو ند،  ا

یری زبان، ی چندگانھ در بھبود یادگھای ھوشنظریھ
مورد  شتری  قات بی عالی، تحقی موزش  یژه در آ بھ و

ھارت بر م ید  غم تأک لی ر ست. ع یاز ا بانی، ھان ی ز
مون تایج آز ندهھان شان دھ یادگیری ن کاھش در  ی 

). شـناخت مسـائل 1،2008(چـانزبان انگلیسی اسـت
یی مانند ھای راه حلیادگیری زبان، نیازمند ارائھ

ندگانھ بھ عنوان یک طرح ی ھوش چاستفاده از نظریھ
؛ فوگـــارتی و 2007(آرمســـترانگ،آموزشـــی اســـت

حاضر درپی بررسـی ). بنابراین تحقیق2007استوئھر،
میزان اثربخشی چنین رویکردی بھ آموزش بر پیشرفت 
یادگیری و نگرش بھ درس زبان انگلیسی عمومی است. 

ای کھ در این پژوھش مطرح در ھمین راستا مسألھ
ست ین ا ست ا ھوش ا ساس  موزش برا بین آ یا  کھ آ

بانی ھوش ز بر  قط  کھ ف سنتی  موزش  نھ و آ -چندگا
کند، در پیشرفت یادگیری و نگرش کالمی تأکید می

جود  فاوت و شجویان ت سی دان بان انگلی بھ درس ز
دارد. بــھ منظــور پاســخگویی بــھ ایــن مســالھ، 

ی زیر مطرح شد:ھاسوال
و روش چندگانھ آیا بین روش آموزش براساس ھوش-

پیشرفت مھارت دستور زبان دانشجویان در رسنتی د
زبان انگلیسی عمومی تفاوت وجود دارد؟درس
نھ و - ھوش چندگا ساس  موزش برا بین روش آ یا  آ

ی واژگان دانشجویان در ر پیشرفت دایرهروش سنتی د
؟درس زبان انگلیسی عمومی تفاوت وجود دارد

ھوش چندگا- ساس  موزش برا بین روش آ یا  نھ و آ
دانشـجویان درک مطلـبر پیشرفت مھارتروش سنتی د

در درس زبان انگلیسی عمومی تفاوت وجود دارد؟
اسـاس ھـوشبرآموزش زبان انگلیسیآیا بین -

بھ  شجویان  گرش دان سنتی در ن شیوه ی  نھ و  چندگا
یادگیری زبان انگلیسی تفاوت وجود دارد؟

1. Chan
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چندگانھ بر پیشرفت مبتنی بر ھوششآموزرسی اثربخشی بر
119...یادگیری و

روش
ی آماریجامعھ

ــھ ــژوھش جامع ــن پ ــاری ای ــھی آم ــجویان کلی ی دانش
دانشگاه آزادکرمانشاه کھ در نیم سال دوم تحصیلی

واحد درسی زبان انگلیسی عمـومی را انتخـاب 89-90
باشد.اند، میکرده

حجم نمونھ و روش نمونھ گیری
دانشجو بودند کھ 61در این پژوھش حجم نمونھ شامل 

نفر در 29نفر در گروه آزمایش و 32از این تعداد 
گوا نھگروه  یق نمو کھ از طر شتند  شرکت دا یری ه  گ

بھ این ترتیب کھ از ای تصادفی انتخاب شدند؛خوشھ
کالس موده ھابین  خذ ن مومی را ا بان ع حد ز کھ وا یی 

بودند، دو کالس بھ صورت تصادفی انتخاب و از این 
(روش مبتنی دوکالس نیز یکی بھ عنوان گروه آزمایش

گ نوان  بھ ع گری  نھ) و دی ھوش چندگا ترل بر  روه کن
(روش سنتی) در نظر گرفتھ شد.

روش پژوھش
بھ ا جھ  پژوھشینبا تو ھدف  سکھ  ضر، برر یحا

چندگانھ بر ھوشیمبتنیسروش تدریاثربخشیزانم
ــر پ ــرفتب ــادگیرییش ــان ی ــھ درس زب ــرش ب و نگ
یمیسنتیسبا روش تدریسھدر مقاعمومییسیانگل

با یکاربردیھاحاضر از نوع پژوھشیقباشد، تحق
شبھ آزما شیروش  شبھ آزمای ست. روش  شیا شامل ی

شده از یلخود بھ خود تشکیھااز گروهتفادهاس
مودن جاھایآز صادفیبھ  مارش ت ھا در یگ آن

). 169، ص1380نـژاد، یاست (خوآزمایشییرھایتدب
ش پیطرح پژوھ طرح  مونیشحاظر،  با پس-آز مون  آز

م ترل  شدیگروه کن گروین. در ابا یھاهطرح از 
ھا یو آزمودنشودیشده استفاده میلخودبخود تشک
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شناسی فصلنامھ روان120
92بھار، نھم، سال ھفتمتربیتی شماره بیست و 

. نمودار طرح مورد گیرندیقرار مآزمونیشتحت پ
نشان داده شده است:ییننظر در پا

(E) گروه آزمایشی o1 x* o1
(C)گروه گواه o2 x o2

شی  شبھ آزمای یق  طرح تحق ترین  تداول  طرح م ین  ا
است کھ شامل دو گروه، یعنی گروه آزمایش و گروه 

xعمل آزمایشی، *xآزمون،پیشoکنترل است کھ در آن 
آزمون را نشان می دھد.پسoعمل کنترل و

ھاآوري دادهابزارھای گرد
بارت  یق ع ین تحق ستفاده در ا مورد ا ھای  ابزار

بودند از: 
لف مون پ-ا شرفتآز بان انگلیادگیریی سیز : ی

سي  تاب انگلی تواي ک ساس مح بر ا مذکور  مون  آز
سـوال چھـار 30شد و در برگیرنـده ینعمومي تدو

نھگز خردهینبود. ایای سھ  شامل  مون  یاس آز مق
سـوال) و 10(سـوال)، درک مطلـب10دستور زبـان(

درس سوال) بود و با ھمکـاري مـ10(واژگانیرهدا
اجرا کننده طراحي شد و سپس روایي و پایایي آن 
توایي  یي مح فت. روا قرار گر شیابي  مورد ارز
بان و  موزش ز حوزه آ صان  نب متخص مون از جا آز

مورد ارزشیابي و تایید قرار گرفت و سنجي روان
باخ  فاي کرون ضریب آل یق  یز از طر یایي آن ن پا

بـھ دسـت آمـد کـھ ضـریب 71/0محاسبھ شد و عدد 
بي مي باشد.مطلو
آزمون نگرش دانشجویان بھ درس زبان انگلیسی: -ب

ھـر آیـتم باشد. می15این ابزار محقق ساختھ شامل 
ــاسبر ــک مقی ــاس ی ــرت اس ــھ5لیک ــامالً («ای درج ک

خالفم خالفم»«م ندارم»«م ظری  کامالً «»موافقم«»ن
می») موافقم سخ داده  نھپا ین گزی بھ ھاشود. ا

روایــي گیرنــد. ، مــی5، 3،4، 2، 1ترتیــب نمــره، 
موزش  حوزه آ صان  نب متخص مون از جا توایي آز مح

بان و روان فت و ز قرار گر ید  مورد تای سنجي 
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چندگانھ بر پیشرفت مبتنی بر ھوششآموزرسی اثربخشی بر
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باخ  فاي کرون ضریب آل یق  یز از طر یایي آن ن پا
.بھ دست آمد76/0محاسبھ شد و عدد 

روش اجرای پژوھش
یین ظور تع بان بھ من موزش ز شی آ یزان اثربخ م

سی مومی برانگلی ھوشع ساس  تدا اھا نھ، اب ی چندگا
بان  کھ دری ز شگاه آزاد  شجویان دان یان دان از م
عمومی را اخذ کرده بودند دو کالس زبان انگلیسی 

شھ صادفی خو صورت ت بھ  مومی  شده و ع خاب  یی انت ا
جھت اجرای عمل ھاسپس بھ طور تصادفی یکی ازکالس

ترل در  گروه کن نوان  بھ ع گر  کالس دی شی و  آزمای
ز آن یک آزمون محقق ساختھ، نظر گرفتھ شد. پس ا

لف خش: ا شامل دو ب سی -کھ  حث انگلی توای مبا مح
عمومی برای سنجش میزان یادگیری دانشجویان در

دسـتور ، مھـارتال)ؤس10(میزان یادگیری واژگان
-بسؤال) و10مھارت درک مطلب (سؤال) و 10زبان(

15(نگرش دانشجویان بـھ یـادگیری زبـان انگلیسـی
.آزمون مورد استفاده قرارگرفتپیشبرای ال)،ؤس

مدرس سط  مایش تو گروه آز کھ در سپس  جری طرح) (م
طرح  بھ  جھ  با تو شت،  کافی دا گاھی  نھ آ ین زمی ا

با ھادرس نھ  ھوش چندگا ئوری  ساس ت بر ا کھ  یی 
شده  حی  مومی طرا بان ع لب درس ز بھ مطا جھ  تو
بودند تحت آموزش قرارگرفتند و کالس دیگر یعنی 

حت  ترل ت شیوه گروه کن نی  سنتی یع موزش  تأثیر آ
معمول و رایج آموزش زبان قرارگرفتند در پایان 

در مورد دو گروه اعمال شد. آزمونپسدوره نیز 
برای تدریس ھر دو گروه از یک محتوا و یک مدرس 
ــرم  ــک ت ــز ی ــوزش نی ــد ودوره ی آم ــتفاده ش اس

تحصیلی(ھشت ھفتھ) بھ طول انجامید.
ھاتجزیھ و تحلیل دادهی شیوه

آزمون و ی حاصل از اجرای پیشھابرای تحلیل داده
ی ھاآزمون در دو گروه کنترل و آزمایش از روشپس

ــیفی ــاری توص ــانگین، آم ــی، می ــع فراوان (توزی
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92بھار، نھم، سال ھفتمتربیتی شماره بیست و 

ــتنباطی  ــار اس ــار) و آم ــراف معی ــل انح تحلی
بھ منظـور بررسـی و مقایسـھ مستقل tکواریانس و 

چندگانھ و روش سنتی بر اساس ھوشبرآموزشتأثیر
مومی  سی ع بان انگلی یادگیری ز شرفت  گرش و پی ن

ھارت شجویان در م ستور ھادان گان، د یره واژ ی دا
استفاده شد. دلیل استفاده از زبان و درک مطلب 

فاوت ماری ت ترل آ مون، کن ین آز یھ ی ھاا ی اول
مودنی ستھ ھاآز ھای ناخوا تأثیرات متغیر حذف  و 

کھ در  شد  می با شی  مل آزمای مون ع ظور آز بھ من
آزمون بھ این منظور استفاده پژوھش از پیشاین
شد. 

نتایج
ی توصیفیھاالف: یافتھ

و انحراف استاندارد نمرات یانگین،می،فراوانیعتوز. 1جدول
آزمونیششرکت کنندگان در پ

آزمونیھامولفھیکبھ تفکیآزمون زبان عمومو پس

شاخص آماری
آزمون زبان         

اھگروه
انحراف میانگینتعداد

معیار
خطای 

استاندارد 
میانگین

آزمونپیش
کل

.326.12.115374آزمایش

.294.72.3142کنترل

.3211.24.14673آزمایشکلآزمونپس
.298.53.6467کنترل

آزمونپیش
لغات

.325.352.2539آزمایش
.293.52.0638کنترل

آزمونپس
لغات

.328.13.1956آزمایش
.294.52.7050کنترل

آزمونپیش
درک مطلب

.322.051.0518آزمایش
.291.901.1922کنترل

آزمونپس
درک مطلب

.323.371.2522آزمایش
.291.901.1421کنترل

آزمونپیش
دستور زبان

.3217.38.06آزمایش
.2903.12.02کنترل

.321.0563.11آزمایشزمونآپس
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چندگانھ بر پیشرفت مبتنی بر ھوششآموزرسی اثربخشی بر
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مره  کل ن کھ در  ست  یانگر آن ا صیفی ب تایج تو ن
باالتر آزمونپسآزمون زبان نمرات گروه آزمایش در 

مھ  نین در ھ ست. ھمچ بوده ا ترل  گروه کن مرات  از ن
ی لغات، درک مطلب، و ھای آزمون یعنی آزمونھامولفھ

در میان ھااین تفاوت عملکرد آزمودنیگرامر نیز 
دو گروه مشخص است.

و انحراف استاندارد نمرات یانگین،می،فراوانیعتوز. 2جدول
شرکت کنندگان 

آزمون نگرش بھ درس زبانو پسآزمونپیشدر

بیانگر آن است کھ میزان 2نتایج مندرج در جدول 
بھ آزمونپستغییرات نمرات نگرش گروه آزمایش در 

سبت  مونپیشن ترل آز گروه کن ین باالتر از  ست و ا ا
گروه آزمونپیشتفاوت بھ شکلی است کھ نمره نگرش 

افزایش یافتھ است، 66.43بھ مقدار 62.0آزمایش از 
بـھ 52.03کھ در گروه کنترل بھ ترتیـب از در حالی
افزایش داشتھ است.52.93مقدار 

ھای پژوھشی مربوط بھ سوالھاب: یافتھ
ــل  ــون تحلی ــژوھش از آزم ــواالت پ ــی س ــرای بررس ب

مستقل استفاده شد. در ایـن تحلیـل tکوواریانس و 
مودني صادفی آز خاب ت کھ انت جایی  قدور ھااز آن م

نبود، بنابراین ھمتا کردن میزان پیشرفت تحصیلی 
آزمونپیشامکان پذیر نبوده و نمرات آموزاندانش

(کمکی) در پیشرفت تحصیلی بھ عنوان متغیر ھمپراش
نین  شد. ھمچ تھ  ظر گرف یتدر ن بھ موقع شی  آموز
مرات  ستقل و ن یر م نوان متغ مونپسع شرفت آز در پی

.2943.46.086کنترلدستور زبان

شاخص آماری
آزمون نگرش     

ھاگروه
انحراف میانگینتعداد

معیار
خطای 

استاندارد 
میانگین

3262.02.1612.2آزمایشآزمونپیش
2952.0312.602.340کنترل

3266.432.0511.64آزمایشآزمونپس
2952.9313.082.43کنترل
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شناسی فصلنامھ روان124
92بھار، نھم، سال ھفتمتربیتی شماره بیست و 

تھ  ظر گرف ستھ در ن یر واب نوان متغ بھ ع صیلی  تح
ــدند. ــتش ــین رعای ــیب ھمچن ــی ش ــھ ھمگن دو مفروض

یانس نی وار سیون و ھمگ ین ھارگر ستفاده از ا در ا
اند. تحلیل ضروری می باشد کھ ھر دو رعایت شده

ھای آزمایش و کنترل عملکرد گروهنتایج تحلیل کوواریانس .3جدول
برای پشرفت یادگیری زبان انگلیسی

درجھ منبع
آزادی

مجموع 
مجذورات

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معنی 
داری

.167/34267/34245/64000)آزمونپیشھمپراش(
.140/15540/15523/29000گروه
5839/30832/5خطا
6152/7107کل

شـود، مشـاھده مـی3از نتایج جدول ھمانطور کھ 
کی ( یر کم مونپیشمتغ نیآز طور مع بھ  با )  داری 

متغیر وابستھ رابطھ دارد. بنابراین برای تعدیل 
ستفاده  یانس ا یل کووار کی از روش تحل ثر متغیرکم ا
شدکھ نتایج حاکی از آن است کھ اثر متغیر مستقل 

باشد، بھ پس از تعدیل اثر متغیر کمکی معنادار می
ــدار  ــھ مق ــده fطوریک ــبھ ش ــات 23/29محاس ــا درج ب

باشـد. مـی8.34بزرگتر از مقدار بحرانی 58و1آزادی
آمـوزشتوان گفـت کـھ % می99بنابراین با اطمینان 

ھوش ساس  بربرا نھ  بان چندگا یادگیری ز شرفت  پی
معناداری داشتھ انگلیسی عمومی دانشجویان تاثیر

است. 
از زیــر بــرای ھــر یــک ھــانتــایج تحلیــل داده

یاس سیھامق بان انگلی یادگیری ز شرفت  ستور ی پی (د
6و4،5زبان، دایره واژگان، درک مطلـب) در جـدول

آورده شده است.
ھای آزمایش نتایج تحلیل کوواریانس مقایسھ عملکرد گروه.4جدول

و کنترل در مھارت دستور زبان انگلیسی
درجھ منبع

آزادی
مجموع 
مجذورات

میانگین 
Fمجذورات

طح س
داریمعنی

.181/6381/6347/170000)آزمونپیشھمپراش(
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چندگانھ بر پیشرفت مبتنی بر ھوششآموزرسی اثربخشی بر
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.183/2683/2668/71000گروه
58709/21374/0خطا
61615/555کل

نشان مـی دھـد کـھ متغیـر کمکـی 4نتایج جدول 
مونپیش( ستھ آز یر واب با متغ نی داری  طھ مع ) راب

عدیل  برای ت نابراین  کی ازدارد. ب ثر متغیرکم ا
یانس مون کوار یانگر آن آز تایج ب شد و ن ستفاده  ا

است کھ اثر متغیر مستقل پس از تعدیل اثر متغیر 
کمکی معنادار می باشد. با مالحظھ نتایج مندرج در 

محاسـبھ شـده fشـویم کـھ مقـدار جدول متوجـھ مـی
ــات آزادی68/71 ــا درج ــدار 58و1ب ــر از مق بزرگت

%مـی 99ینان می باشد. بنابراین با اطم8.34بحرانی 
چندگانھ بر براساس ھوشآموزشتوانیم بگوییم کھ 

ھارت ستوم شجویان د مومی دان سی ع بان انگلی ر ز
تاثیرمعناداری داشتھ است.

ھای آزمایش نتایج تحلیل کوواریانس مقایسھ عملکرد گروه.5جدول 
و کنترل در مھارت دایره واژگان زبان انگلیسی

درجھ منبع
آزادی

مجموع 
مجذورات

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معنی 
داری

.172/28172/28144/68000)آزمونپیشھمپراش(
.1053/41053/4197/9000گروه
58735/23812/4خطا
61625/325کل

گروه کرد  سھ عمل سی مقای تایج برر مایش ھان ی آز
ترل در  گانوکن یره واژ ھارت دا یاس م یر مق شان ز ن

یمی ثر متغ کھ ا ھد  ثر د عدیل ا پس از ت ستقل  ر م
می نادار  کی مع یر کم کھ متغ یب  ین ترت بھ ا شد.  با

58و1بــا درجــات آزادی97/9محاســبھ شــده fمقــدار 
باشـد. بنـابراین می8.34بزرگتر از مقدار بحرانی 

%می توانیم بگوییم بـین روش تـدریس 99با اطمینان 
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92بھار، نھم، سال ھفتمتربیتی شماره بیست و 

ــاوت  ــداول تف ــھ و روش مت ــوش چندگان ــاس ھ ــر اس ب
رد.معنادار وجود دا

یانس  یل کووار ستفاده از تحل شرط ا کھ  جا  از آن
یت نی رعا سیون و ھمگ شیب رگر نی  ضھ ھمگ دو مفرو

مھارت درک می باشد و این شرط در مورد ھاواریانس
بھ  ستقل  تی م نابراین از  مد، ب ست نیا لب بد مط

گروه کرد  سھ عمل ظور مقای مایش ھامن ترل و آز ی کن
ی ھـاگروهنتایج آزمون تی6استفاده شد. در جدول 

گروه کرد  سھ عمل برای مقای ستقل  مایش و ھام ی آز
کنترل در مھارت درک مطلب آمده است.

نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسھ عملکرد گروھھای .6جدول 

آزمایش و کنترل در مھارت درک مطلب
شود  می  شاھده  جدول م تایج  کھ از ن مانطور  ھ
تفاوت معناداری بین نمرات دوگروه کنترل وآزمایش 
ــی  ــان انگلیس ــب زب ــارت درک مطل ــرفت مھ در پیش

مشاھده tمقدار کھدانشجویان وجوددارد، بھ طوری
ــده  ــات آزادی95/2ش ــا درج ــدار 55ب ــر از مق بزرگت

توان گفت اطمینان می%99پس باباشد،می2.16بحرانی 
کھ  نی براین پژوھش مب ضیھ  موزش کھ فر بین روش آ

پیشرفت مھارت رچندگانھ و روش سنتی دبراساس ھوش
لب  شجویان در درسدادرک مط مومی ن سی ع بان انگلی ز

.)P>01/0(شودتایید میتفاوت وجود دارد،
ھای آزمایش نتایج تحلیل کوواریانس مقایسھ عملکرد گروه.7جدول

و کنترل در مؤلفھ نگرش بھ زبان انگلیسی
درجھ منبع

آزادی
مجموع 
مجذورات

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
داریمعنی

.1179/8032179/803248/481000)آزمونپیشھمپراش(
.174/22374/22341/13000گروه
58558/9677/16خطا

انحراف میانگینتعدادھاگروه
استاندارد

خطای 
استاندارد

تفاوت
ھامیانیگن

مقدار 
t

درجات
آزادی

سطح 
معناداری

32860/072/013/0آزمایش
465/095/255004/0

2941/0488/091/0کنترل
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6100/231495کل

حاکی از رابطھ معنـی دار متغیـر 7نتایج جدول 
) با متغیر وابستھ است. بنابراین آزمونپیشکمکی (

ــر  ــدیل اث ــرای تع ــانس ب ــل کوواری از روش تحلی
ظھ  کھ مالح نھ  شد و ھمانگو ستفاده  کی ا متغیرکم

ر متغیر مستقل شود نتایج بیانگر آن است کھ اثمی
باشد. بھ پس از تعدیل اثر متغیر کمکی معنادار می

بـا درجـات 41/13محاسبھ شـده fاین شکل کھ مقدار 
ــــی 58و1آزادی ــــدار بحران ــــر از مق 8.34بزرگت

تـوان گفـت کـھ %می99باشد.بنابراین با اطمینان می
چندگانھ بر نگرش دانشجویان بھ آموزش براساس ھوش

سی  بان انگلی نییادگیری ز شتھ تاثیر مع داری دا
است. 

گیریبحث و نتیجھ
شی  یزان اثربخ سھ م سی و مقای پژوھش برر ین  ھدف ا
بر  سنتی  نھ و روش  ھوش چندگا بر  نی  موزش مبت آ

بان بھ درس ز گرش  یادگیری و ن شرفت  سی پی انگلی
ای کھ مطرح شد در ھمین راستا مسألھعمومی بود. 

انھ این بود کھ آیا بین آموزش براساس ھوش چندگ
بھ  گرش  یادگیری و ن شرفت  سنتی در پی موزش  و آ
درس زبان انگلیسی دانشجویان تفاوت وجود دارد. 

ماری  یل آ تایج تحل بین ن کھ  ست  حاکی از آن ا
مرات  یانگین ن مونپیشم مونپسو آز ھای گروهآز

.دار آماری وجـود داردآزمایش و کنترل تفاوت معنی
می یب  ین ترت کھ بھ ا فت  تدریس بین روشتوان گ

ھوش بر  نی  سنتی در مبت تدریس  نھ و روش  چندگا
بھ  شجویان  سی دان بان انگلی یادگیری ز شرفت  پی

جود دارد نادار و فاوت مع لی ت بارت طور ک بھ ع  .
دیگر، تدریس مبتنی بر ھوش چندگانھ در مقایسھ با 
روش سنتی در درس زبان انگلیسی عمومی از اثربخشی 

ی ھابیشتری برخوردار بوده است. در ھریک از مھارت
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یز  لب) ن مر، درک مط گان، گرا نھ(دایره واژ سھ گا
مرات  یانگین ن مونپسبین م مایش و گروهآز ھای آز

ار آماری بدست آمد. بنابراین دکنترل تفاوت معنی
کھمی فت  ھوش توان گ بر  نی  موزش مبت بین روش آ

یادگیری  شرفت  سنتی در پی تدریس  نھ و روش  چندگا
ھارت عد م شجویان در ب سی دان بان انگلی ی ھاز

بان ستور ز گان، د یره واژ فاوت دا لب ت و درک مط
. نتایج این فرضیھ با نتایج معنادار وجود دارد

شھایپژوھش جام  ماھنگی و ده ان ستا ھ ین را در ا
)، بـھ بررسـی 1382فرجامي(ھمخوانی دارد. از جملھ 

ي ھوش چندگانھ و متون ھاتأثیر استفاده از فعالیت
مومي  باني ع نایي ز بر روي توا توایي  شي مح آموز

بان شان ز خاطر ن ست و  تھ ا شگاھي پرداخ موزان دان آ
ي ھاعملكرد دانشجویان تا حدي فرضیھکرده است کھ

ب یندال  با ر ا توایي  تون مح ستفاده از م كھ ا
گانھ در مقایسھ با استفاده از چندي ھوشھافعالیت

یت مومي و فعال تون ع بان ھام نایي ز سنتي، توا ي 
دھد. می توان گفت عمومي دانشجویان را افزایش مي

شرفت  بر پی مھ  ین برنا شی ا یل اثربخ کی از دال ی
روش یادگیری زبان این است کھ از آنجا کھ در این

یت ھوشھافعال یک از  ھر  با  سب  یادگیری متنا ی ھای 
چندگانــھ ارائــھ مــی شــود، بنــابراین ھمــھ 
یادگیرنــدگان فرصــت یــادگیری محتــوا را خواھنــد 

یت تا فعال شده  تالش  پژوھش  ین  شت. در ا ی ھادا
می  ھوش کال با  سازگار  شتر  کھ بی بان  یادگیری ز

ی دیگر ارائھھازبانی است، متناسب با انواع ھوش
نھ  ین زمی ندگان در ا مھ یادگیر نابراین ھ شود، ب
ــت.  ــوده اس ــراھم ب ــان ف ــادگیری برایش ــت ی فرص

رابطـھ ) در این زمینـھ، 2009ساریکاقلو و ارکان (
مون  مره آز یت ن نشبین موفق موزاندا ھارت آ در م

بدنی ھوش  مر و  ھوش درون -گرا ضایی، و  شی، ف جنب
فــردی را منفــی، در حــالی کــھ رابطــھ بــین ھــوش 

سیق بت مو نادار و مث ندن را مع ھارت خوا ایی و م
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) نیـز 1387(زاده و منـوچھریمطلباند.گزارش کرده
بھ  نھ  ین زمی سيدر ا طھبرر نھھوشيراب باچندگا

بـین)IELTS(آزمـوندردرك مطلبوخواندنمھارت
پرداختھ »ایرانيفراگیراندرانگلیسیزبانالمللي

ازایرانيانفراگیراند دراند و خاطر نشان کرده
ریاضـيمنطقـيھوشتنھاچندگانھ،يھاھوشيمجموعھ

الــتسآيآزمــونمطلــبدركوخوانــدنمھــارتبــا
علـتبـھرسدمينظربھكھداردداريمعنيارتباط
نیازمورديھافعالیتوھوشنوعاینمشتركطبیعت

باس و بیھـان.باشددومزباندرخواندنھنگامبھ
ی کـھ آموزاندانشاند کھ کار کردهھمچنین آش) 2010(

یده موزش د نھ آ ھوش چندگا بر  نی  ند، با روش مبت ا
موفقیت بیشتر و انگیزش باالتری نسبت بھ گروھی کھ 

ــده ــوزش دی ــنتی آم ــھ روش س ــتھب ــد، داش ــد. ان ان
) نیز اثربخشی برنامھ 2009عبدالقادر و گونداگدو (

ندن و  ھارت درک خوا بر م نھ  ھوش چندگا بر  نی  مبت
غت  نشل موزاندا شان دادهآ ند.را ن ستراھان، ا ا

) نیز در پژوھشی با عنوان تدریس 1996سامي و بولز(
شیوه كارھابھ  بھ  با  نوع  ھوشي مت یري  ند ھاگ ي چ

گانھ در کالس زبان نشان دادند كھ پیشرفت تحصیلي 
بھ طرز معني داري در مقایسھ با قبل آموزاندانش

گانھ باال رفتھ د ي چنھای ھوشاز بھ كارگیري نظریھ
در بررسي كـاربرد نظریـھ ی ھـوش ) 2001است. شور (

ي انگلیسي (بھ عنوان زبان دوم) ھاچندگانھ در كالس
یدگي  ھم تن کھ در  سید  جھ ر ین نتی بھ ا شگاه  دان

ھوش با  بان  موزش ز مدي ھادروس آ كار آ خود  در 
بود. ھد  خش خوا ثر ب سي ا بان انگلی یادگیري ز

حفـظتوانـایيافـزایشبررسـيدر)1998(اندرسون
ابزاروچندگانھھوشرویكردازاستفادهبالغات

یت شانتقو ظھ ن کھحاف مراتداد  مودنين درھاآز
شد، برگزارميیك بارھفتھدوھركھلغتيھاآزمون

افزایش یافتھ است. عالوه بر این، آگاھي ھم معلم 
سبك غت و  فظ ل نون ح شاگردان از ف ھم  لف و  ھاي مخت
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) 2002(پالمبرگیننیز افزایش یافت. ھمچنیادگیري
گرفتن  ظر  با در ن مان  نھ معل كھ چگو شان داد  ن

توانند نیازھاي یادگیرندگان، ميیھاي چندگانھھوش
ھوشي مختلف درطول فرایند ھايیيآنان را با توانا

سازند فع  بان مرت موزش ز قل از پآ بھ ن شقدم( و ی
ھش بـا پـژویـنایجنتـاین) .ھمچنـ1386یان،معاف
ینگتون)، بـار2007(ینیو حسیمطالعات اکبریجنتا

)؛ مـوران و 2004(و ونمایروس)؛ کورنھابر، ف2004(
ــاردنر ــوھن و و2006(گ ــور)، ک ــورت2004(ی ین)؛ ک

)؛ اکسفورد، چو، لئونـگ 2006(یلزمویچل)؛ م2005(
ــ ــ2004(یموک ــفورد ول ــار2008(ی)؛ اکس ینگتون)؛ ب

ھـال)؛2004(یو کنـدنیستش)؛ کر2006()؛چان2004(
)؛ 2001()، بومن1995(یتنب-ینگو ھنیز)؛ دا2004(

ی)، کھ اثربخش1383(زادهینژاد و بالغینحسیحاج
یادگیرییشرفتبر ھوش چندگانھ بر پیآموزش مبتن
ییندارد. در تبیاند، ھمخوانکردهییدزبان را تأ

دادن بــھ یتــوان گفــت آگــاھیمــھــایافتــھیــنا
باھوش ھستند یکھ چگونھ و در چھ راھگانیادگیرند

م کان  ھا ام تا روشیبھ آن ھد  عھیھاد را یامطال
کھ نقاط قوت را در نظر گرفتھ و نقاط یرندبگیاد

یھانقشھیجادمثال با ایضعف را جبران کنند. برا
نا بھ طبییمع عتمرتبط  غویمی مات ل یتوان معلو

یکــا،ن(آرنولــد و فودادرا توســعھیادگیرنــدگان
مطلب کھ ھوش چندگانـھ ینایح). بھ منظور توض2004
ینکھ اینآموزش است و ایروش اثربخش برایکچرا 

ض چرا بع میروش  فع  موزش را مرت شکالت آ سازد یاز م
یـر) مثـال ز26ص،2006(موران، گاردنر و کرنھابر

اند:را آورده
ی ساختمان لگو فکر کنید اگر ما ھادرباره بلوک«

نوعی قط  می ف قط  ما ف شیم  شتھ با لوک را دا از ب
سازیم  گو را ب شده از ل حدود  ساختار م یک  توانیم 
شتھ  لوک را دا فی از ب شکال مختل ما ا گر  ما ا ا

می ما  شیم  شبکھبا ھم توانیم  بھ  ساختارھای  ای از 
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گو ساختارھا ال ین  کھ ا سازیم  ی ھامرتبط را ب
می  ما  یت  ند و در نھا می دھ شکیل  فاوتی را ت مت

ی پیچیده ای از لگو را بسازیم؛ در ھارحتوانیم ط
ھوش مل  جام ھاع کار را ان مین  ھم ھ شتگانھ  ی ھ

»دھندمی
) نیـز 119ص،2003در حمایت از مطلب بـاال نـالن(

پیشنھاد می کند با توجھ بھ این واقعیت کھ این 
ندهھوش ھر یادگیر بالقوه در  صورت  بھ  جود ھا  ای و

برای زبان دارد، بنابراین ارائھ یک ماده آموزشی
ھوش ثر  یا اک مھ  ید ھ نھ را در خارجی با ھای چندگا

).2009بھ نقل از ساریکاگلو و ارکان،(بر بگیرد
مده در اثرب ست آ تایج بد بر ن نی  موزش مبت شی آ خ

نھ  یز ھوش چندگا سی ن بان انگلی بھ درس ز گرش  بر ن
گروه  مرات  یانگین ن بین م کھ  ست  حاکی از آن ا

مایش  ترلآز گروه کن مونآپسدر و  بھ درس ز گرش  ن
جود دارد نادار و فاوت مع بان ت گر.ز یان دی بھ ب

توان گفت کھ روش آموزش مبتنی بر ھوش چندگانھ می
بر نگرش بھ یادگیری دانشجویان بھ زبان انگلیسی 

لیھــامــوثرتر از روش ســنتی بــوده اســت. پــژوھش
یی کھ معلمان آمـوزش مبتنـی ھا)، درباره راه2004(

ی خارجی ھای درس زبانھادر کالسبر ھوش چندگانھ را 
کالس می ھاو  تدریس  بان دوم  ھا ز کھ در آن سی  ی در

کھ  شان داده  نششود ن موزاندا مایش در آ گروه آز
با  سھ  نشمقای موزاندا خاطر و آ ضایت  گواه ر گروه 

ای، نگرش مثبت تری بھ محتوا بھ میزان قابل مالحضھ
انھ ) آموزش مبتنی بر ھوش چندگ1997(داشتند. امیگ

را از آنجــا کــھ ھــم بــرای معلمــان و ھــم بــرای 
نش موزاندا کھ آ ین  لھ ا باالیی دارد از جم یای  مزا
نش موزاندا نین آ ستگی در چ تی و شای ساس راح اح
کند. کنند بھ یک معجزه تشبیھ مییی پیدا میھاکالس

)،2004(لیھا)؛1997(ھمچنین در تکمیل سخنان امیگ
ی درس مبتنی بر ھاکالس) دریافتند کھ2007(مورلوھا

در آمــوزاندانــشھــوش چندگانــھ پیشــرفت تحصــیلی 
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نین ھاکالس ھد و ھمچ می د فزایش  بان را ا ی درس ز
بان در  یادگیری درس ز بھ  گرش  بر ن تی  ثرات مثب ا

نش موزاندا ستآ شتھ ا مراه دا قل از بھ ھ بھ ن )
در تبیـین ایـن یافتـھ ). 2009سارکوگلو و ارکان،

جامی فت از آن ھوش توان گ بر  نی  موزش مبت کھ در آ
گیرند با چندگانھ یادگیرندگان آنچھ را کھ یاد می

نایی بر توا ید  جھ و تأک ھا ھاتو بھ آن ست و  شان ا ی
یاد  یق  کھ از آن طر طوری  بھ  یادگیری  جازه  ا

میمی ند داده  برای گیر یادگیری  نابراین  شود، ب
جرای  کھ در ا مانی  بود. ز ھد  خش خوا لذت ب ھا  آن

شی ھداف آموز نوعی از روشا ثالھات کار ھاو م بھ 
ــی ــھ م ــوا را در گرفت ــدگان محت ــود و یادگیرن ش

یی کھ لذت بخش ھستند ھابرگیرنده عالیق یا فعالیت
میمی لب را  جھ مطا ند، در نتی گام دان ند و ھن آموز

تری را  ضطراب کم یادگیری، ا سائل  با م خورد  بر
از آنجا کھ آنھا در کالس یادگیریکنند. تجربھ می

ساس مب کھ اح ستند  بور نی نھ مج ھوش چندگا بر  نی  ت
کنند چیزی را نمی دانند، تغییری در نگرش شان رخ 

دھد کھ موانع موجود بر سر راه یادگیری را بھ می
چــارچوب ھــوش دارد.طــور مــؤثر از میــان بــر مــی

کند تا خودآگاھی چندگانھ بھ یادگیرندگان کمک می
ندی تری از توانم حدوھابھ یادگیری در م ی ھادهی 

) در یـک 2001(گودنـاوھوشی مختلف بھ دست آورند. 
ــی ــزارش م ــوردی گ ــی م ــھ بررس ــد ک ــد از 85دھ درص

نش موزاندا نی بر آ تدریس مبت کھ  ند  کرده ا ھار  اظ
کند کھ از درس بیشتر ھوش چندگانھ بھ آنھا کمک می
)، اســتفاده از 1999(لــذت ببرنــد. از نظــر بیلــی

م كالس درس  نھ در  ھوش چندگا یھ  بھ ينظر ند  توا
نده شویق كن حیط ت تا م ند  مك ك مان ك بھ معل اي را 

توان نتیجھ گرفت کھ بھ طور کلی میوجود آورند.
با  سھ  نھ در مقای ھوش چندگا بر  نی  موزش مبت آ

یادگیری و ھاروش شرفت  بان در پی تدریس ز سنتی  ی 
می تر  ثربخش  سی ا بان انگلی بھ ز گرش  شد. ن با
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اتید و مدرسان، برای اسشود د میپیشنھابنابراین ب
تدریس ھاسمینارھا و دوره برد  نھ راھ یی در زمی

ھا از  تا آن شود  گزار  نھ بر ھوش چندگا بر  نی  مبت
اثربخشی این راھبرد بر موفقیت تحصیلی و نگرش بھ 

راھبرد را در کالس درس یادگیری آگاه شوند و این 
.خود بھ کار گیرند
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