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 5  22 تا 5، از صفحه 1386ستان زم, 42هاي خارجي، شماره  پژوهش زبان

 ت آنانيها در موفق رستاني دبيسينقش هوش چندگانه معلمان زبان انگل
  سيدر تدر
  ∗شقدميرضا پ

  راني مشهد، اي دانشگاه فردوسيات و علوم انسانيدة ادبكار دانشياستاد

  ∗∗انيفاطمه معاف
  راني دانشگاه مازندران، ايات و علوم انسانيدة ادبك ارشد دانشيارشناسك يدانشجو

  )20/11/86 : ، تاريخ تصويب23/7/86 :تاريخ دريافت(

  فاطمه معافيان/ رضا پيشقدم ...نقش هوش چندگانه معلمان زبان انگليسي  دهكيچ
 در  يسيـ  نقـش هـوش چنـد گانـه معلمـان زبـان انگل             يه به بررس  ك بر آن دارد     يپژوهش حاضر در ابتدا سع    

ت معلمـان را در  يـ مـؤثر در موفق  يهـا  ت و نـوع هـوش  ين جنسيسپس، رابطة ب. س بپردازديت آنان در تدر  يموفق
 مختلف شهر مـشهد انتخـاب       يها رستاني دب يسي نفر از معلمان زبان انگل     93ن منظور،   يبد. ندك ي م يس بررس يتدر

پرسـشنامة  (ه بـه سـؤاالت پرسـشنامه هـوش چنـد گانـه       ك، از معلمان خواسته شد يليان سال تحصيدر پا . شدند
ـ آموزان ا  به دانش » آموزان دگاه دانش ي از د  يمعلم آرمان  «بطور همزمان، پرسشنامة  . پاسخ دهند ) داسيم ن معلمـان   ي

 –رد معلم را بر اساس پنج عامـل ك، پرسشنامة ترجمه شده عمليل عاملي تحليپس از بررس=N). 2287(داده شد 
 توسـط   -ي و علمـ   ي اجتمـاع  ي، و زنـدگ   يلـ يمك ت يهـا  ب، برنامـه  يـ ت، نظـم و ترت    يس، شخـص  ي تدر يها ييتوانا
 يها  داده ي بر رو  ي و آزمون ت   ي همبستگ يل آمار يج به دست آمده از تحل     ينتا.  قرار داد  يابي مورد ارز  آموزان دانش
 آنان يياي، و موسقي، اجتماعي زبانيها س و هوش  ي در تدر  يسيت معلمان زبان انگل   ين موفق يه ب كق نشان داد    يتحق

ـ عالوه بـر ا . ستي آنان معنادار نيها شگر هويت معلمان و د   ين موفق ي وجود دارد، اما ارتباط ب     يرابطة معنادار  ن، ي
س، يت آنـان در تـدر     يـ ت و هوش چند گانه معلمـان از نقطـه نظـر موفق            ين جنس يه ب كق نشان داد    ي تحق يها افتهي

  .دي ارائه گرديسي زبان انگليريادگيس و ي تدري براييشنهادهايان پيدر پا.  وجود ندارديتفاوت معنادار

س، هوش چندگانه،   يت معلمان در تدر   يها، موفق  رستاني، دب يل عامل ي، تحل يسينگل آموزش زبان ا   :يديلك يها  واژه
  يريادگي

                                                           
  :rpishghadam@gmail.com E-mail، 0511-8794144: ، دورنگار0511-5028535: تلفن ∗
  :f.moafian@gmail.com E-mail،0511-8794144 :، دورنگار0511-5028535: تلفن ∗∗
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  1386زمستان , 42شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان  فاطمه معافيان/ رضا پيشقدم  ۶

  مقدمه
ـ ه در ا  كـ  عناصر سازندة آن است      ي، مرهون تمام  ي هر نظام آموزش   ييارآك،  كبدون ش  ن ي

ت نظام  يا عدم موفق  يت و   ي را در موفق   ييور و فعال، نقش بسزا    ك ف يان معلم، به عنوان عنصر    يم
ـ گو ينامد و مـ    ي م ي معلمان را قلب نظام آموزش     )1989( يد.يس.يا.او. ندك يفا م ي ا يآموزش : دي

، انـسجام   ي تبادالت فرهنگـ   ي خواه برا  - برخوردار باشد    يشتريت ب يهر اندازه آموزش از اهم    «
 يشتريـ ت ب يـ  نقش معلم، به عنوان مسئول آموزش، از اهم        -يا پرورش منابع انسان   ي و   ياجتماع

ان معلم  ي دوگانه م  يس را ارتباط  يتدر)  1995 (ي سواند ).يه نقل از د   ب(» برخوردار خواهد بود  
ـ آموزند، تا حد ز    يه دانش آموزان م   كند و معتقد است آنچه      ك يو شاگرد قلمداد م     ي بـستگ  يادي

رات يي تغيز معلم را محور اصل   ين) 1992(وز و فلن    يهارگر. به تعهد معلم نسبت به شغلش دارد      
  .دانند يشرفت در مدرسه مي و پيآموزش

ن يند؟ در واقع پاسخ بـه چنـ       يآ ي بر م  ينيت سنگ ين مسئول يا همه معلمان از عهدة چن     ياما آ 
بـه  .  ناموفقند ي از مدرسان موفق و برخ     يشود، برخ  يه مشاهده م  كهمانطور  .  است ي منف يسؤال
تواننـد   يت معلم مـ ي تربيها ست؟ چگونه برنامهيت چيا عدم موفقيت و   ين موفق يل ا ي، دل يراست
ن مسئله در   يه منجر به پرورش معلمان موفق شوند؟ راه حل ا         كنند  كت  ك حر يي سمت و سو   به

ت معلـم   ي ترب يها ردن آنها در برنامه   كل  يرد معلمان و دخ   كرگذار در عمل  ينظر گرفتن عناصر تأث   
  . است

ه كاند  ي معلم از جمله عواملي فرديها يژگيرد معلم، وكان همة عناصر مؤثر در عمليدر م 
ـ ن اساس، هـدف ا يبر ا.  دارنديير به سزايت او تأث  يدر موفق  ان يـ  رابطـه م ين پـژوهش، بررسـ  ي

ــموفق ــان و  ي ــوزش زب ــم در آم ــيت معل ــي از ويك ــا يژگ ــرديه ــه - اوي ف ــوش چندگان    ه
(Multiple-Intelligences)است  .  

 حداقل هفت هوش مختلف     يه هر فرد دارا   ك، هوارد گاردنر اظها ر داشت       1983در سال   
  ):1997سن، يستيرك(ست ر ايبه شرح ز

توانند از لغات، هم در گفتار و هم         ي باال م  يافراد با هوش زبان   : Linguistic) (يهوش زبان 
 مختلف از   ياربردهاك يتوانند زبان را برا    ين افراد م  يا. نندك مؤثر استفاده    يا در نوشتار، به گونه   

اطالعات، و صحبت دربـارة      اد آوردن   ي خاص، به    يارك انجام   يگران برا يردن د كجمله متقاعد   
  .رنديار گكارآمد بك يا وهيره، به شيخود زبان و غ
 اسـتفاده مـؤثر از اعــداد و   ييتوانـا : Logical-Mathematical) (ي منطقـ -ياضـ يهـوش ر 

، يبنـد   باال در طبقه   ياضيافراد با هوش ر   .  است ي هوش منطق  يها  استدالل باال از نشانه    ييتوانا
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 7  ...نقش هوش چندگانه معلمان زبان انگليسي   1386زمستان , 42شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان

  .اند يوم و محاسبه قياستنباط، تعم
ل، فضا، رنـگ و خـط حـساس         كن هوش افراد را نسبت به ش      يا: Spatial) (ييهوش فضا 

  . ن گونه افراد آسان استي اير برايتجسم تصاو. ندك يم
هــا و  دهيــان ايــ بين گــروه هوشــمندان، بــرايــا: Bodily-Kinesthetic) (يتــكهــوش حر

، ماننـد   يكـي زي ف يها ل مهارت  شام يين توانا يا. نديجو ي بهره م  يات بدن كاحساسات خود از حر   
م، يشگان، هنرمنـدان پـانتوم    يشتر هنرپ يب. ره است ي، سرعت، تعادل و غ    يريپذ ، انعطاف يهماهنگ

  .ن هوش برخوردارنديها و جراحان از ا يكانكسازان، م ، مجسمهيقهرمانان ورزش
ـ ه نسبت بـه ر    كاند   ن هوش ي ا ي دارا يافراد: Musical) (ييايقيهوش موس  تم و آهنـگ از     ي

  . دارنديقي از موسي خوبكن افراد دريا.  برخوردارندييت بااليحساس
 خلـق و خـو، احـساسات،        ك در ييتوانـا : Interpersonal)) (ين فـرد  يب (يهوش اجتماع 

 بـاال موجـب     يهـوش اجتمـاع   . ن نوع هـوش اسـت     يگران، نشان دهندة ا   يها و اهداف د    زهيانگ
  .ندكنانه برخورد يب گران واقعيه فرد با دكشود  يم

ش يح از خـو ي صحيرين هوش شامل داشتن تصو  يا: Intrapersonal) (يهوش درون فرد  
  .  استيالت فردي از خلق و خو، اهداف و تمايو آگاه

گـرا   عـت يه هوش طبكت افزود فهرسن ين نوع هوش را به ا  ي، گاردنر هشتم  1997در سال   
)(Naturalist  الگوهـا در    يمانده و سـاز   ك افـراد در در    ين هوش شامل توانمنـد    يا.  نام گرفت 
  .  استيعيط طبيعت و محيطب

ـ رد، اكـ ة هوش چندگانه را مطـرح  يه گاردنر نظرك به بعد 1983از سال   ـ ن نظري ه توجـه  ي
ـ يهـا  جـه پـژوهش  يدر نت . ردكارشناسان آموزش زبان را به خود جلب        ك از   ياريبس  در ي فراوان
  . گرفتة هوش چندگانه، صورت ي زبان بر اساس نظريريادگينة آموزش و يزم

 آمـوزش زبـان دوم، از هـوش چندگانـة           يهـا  السكـ ، در   )1995(تن  يـ  ب -نـگ يز و هن  يدا
ه اسـتفاده از هـوش      كج نشان داد    ينتا. ردندكس فرهنگ به آنان استفاده      ي تدر يرندگان برا يادگي

ـ  بـه    يط چند فرهنگ  يها در مح   يچندگانه آزمودن  نـة فرهنـگ    يشتر آنـان هـم در زم      يـ  ب يريادگي
 يبـه بررسـ   ) 1998(گر، اندرسـون    ي د يدر پژوهش . ندك ي م كمكگ مقصد   خودشان و هم فرهن   

ـ رد هـوش چندگانـه و ابـزار تقو        يكـ  حفظ لغات بـا اسـتفاده از رو        ييش توانا يافزا ت حافظـه،   ي
بـار برگـزار    يكه هر دو هفتـه      ك لغت   يها ها در آزمون   يج نشان داد نمرات آزمودن    ينتا. پرداخت

 هم معلم و هـم شـاگردان از فنـون حفـظ لغـت و                يگاهن، آ يعالوه بر ا  . افتيش  يشد، افزا  يم
 ي آموزشـ  يارهاكراه) 2000 (ينه، هل ين زم يدر ا . افتيش  يز افزا ي ن يريادگي مختلف   يها كسب
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  1386زمستان , 42شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان  فاطمه معافيان/ رضا پيشقدم  ٨

ن راهبردهـا در    يه ا ك پژوهش او نشان داد      يها افتهي. ة  هوش چندگانه را ارائه داد      ي نظر يبر مبنا 
آمـوز   شتر به سمت دانش   يس معلمان ب  يجربة تدر رگذار بوده و ت   يار تأث يس معلمان بس  يروند تدر 

ه چگونـه معلمـان بـا در نظـر گـرفتن            كـ نـشان داد    ) 2002(پالمبرگ  . ش رفته است  ي پ يمحور
 مختلـف در    ي هوشـ  يهـا  يي آنان را با توانا    يازهايتوانند ن  يرندگان، م يادگي چندگانة   يها هوش

 بر اساس هـوش     ساختارموزش  ر آ يتأث) 2003 (يديسع. ند آموزش زبان مرتفع سازند    يطول فرا 
ـ ه ا كـ هـا نـشان داد       افتـه ي.  قـرار داد   ي مورد بررسـ   يرانيچندگانه را در زبان آموزان ا       كن سـب  ي

عالوه بـر   .  داشت ساختار زبان مقصد  آموزان در استفاده از      ت زبان ي در موفق  ير مثبت يآموزش، تأث 
ن و يگـر . ردكجاد يبان ا زيريادگيرندگان نسبت به يادگي در ين نوع آموزش نگرش مثبت    ين، ا يا

 ينترنت را مورد بررسـ يق ايآموزش معلمان از طر ة هوش چندگانه درياربرد نظرك) 2005(تنر 
 اسـت،    بر هوش چندگانهيه مبتنك يس و آموزشيه تدركدند يجه رسين نتيآنها به ا. قرار دادند

 يشتريـ زة ب يد انگ جايسازد و در آنان ا     يتر م  نندگان لذت بخش  كت  ك شر ي را برا  يريادگيط  يمح
 را مـورد    يرانيآموزان ا   مطلب زبان  كن هوش چندگانه و در    يرابطة ب ) 2005(رانمنش  يا. ندك يم

ـ  يه رابطـة معنـادار    كـ ج نشان داد    ينتا.  قرار داد  يبررس . ر شـده وجـود دارد     كـ ر ذ يـ ن دو متغ  ي ب
ه كـ  را بـه معلمـان ارائـه دهـد     ييرد تا مجموعه راهبردهاكتالش ) 2005( هال   ك م -هگدوس

 يبرا. سازد يا م ي مه يريادگي مدارس متوسطه در امر      يآموزان مبتد   زبان يريارگك ب ينه را برا  يزم
آمـوزان را در نظـر گرفـت و          دانش) هوش چندگانه  (ين هدف، محقق نقاط قوت فرد     يل به ا  ين

لـن و   يو. داد هـر گـروه هـوش ارائـه          يريارگك به   يشنهادها را برا  يها و پ   تي از فعال  ييها نمونه
آمـوزان سـال      زبـان  ييايه چگونه معلمان اسپان   كن مطلب پرداختند    ي ا يبه بررس ) 2005(رس  اند

س خـود را بهبـود   ي تـدر يهـا   دة هوش چندگانه گاردنر روشيتوانند با بهره جستن از ا    ياول م 
ر آموزش مهـارت خوانـدن بـر اسـاس          يت، تأث يوك، در مدارس متوسطة     )2006( البلهن   .بخشند

، يلين پژوهشگر نشان داد، در طول سـال تحـص         يق ا يج تحق ينتا. ردك يابيهوش چندگانه را ارز   
 نسبت بـه    يرد بهتر كدند، عمل يد يه بر اساس هوش چندگانه گاردنر آموزش م       كش  يگروه آزما 

بـه  ) 2006 (يگر، ربـان ي ديدر پژوهش. دند، داشتنديد ي آموزش م  ي سنت كه به سب  كنترل  كگروه  
ـ يآموزان ا   مطلب زبان  كن هوش چندگانه و در    ي رابطه ب  يبررس .  سـطح متوسـط پرداخـت      يران

 مطلـب آنـان رابطـة       كرندگان و در  يادگين هوش چندگانة    يه ب كق نشان داد    ين تحق ي ا يها افتهي
ــادار ــ مقايدر پژوهــش) 2007(منظــور االجــداد .  وجــود دارديمعن ــارت شــفاهيا سهي  ي، مه

 يهـا  ژوهـشگر وجـود هـوش     پ. ردكـ  يآموزان را از نقطه نظر هوش چندگانة آنـان بررسـ           زبان
ه هـوش   ك يآموزان ا زبان يه آ كن موضوع پرداخت    ي ا يمتفاوت را خاطر نشان ساخت و به بررس       
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 9  ...نقش هوش چندگانه معلمان زبان انگليسي   1386زمستان , 42شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان

ـ ننـد   ك يسب مـ  كـ  يج بهتـر  ي نتـا  ACTFL ي دارند، در آزمـون مهـارت شـفاه        يتري قو يزبان ا ي
ان يـ  را م  يج تفـاوت معنـادار    ينتـا .  دارنـد  يتريقو) ين فرد يب (يه هوش اجتماع  ك يآموزان زبان
  . نشان نداد ACTFLرد دو گروه در آزمون كعمل

 هوش چندگانه در گسترة آمـوزش و        ي انجام شده بر رو    يها نة پژوهش يشيه پ كهمانطور  
ـ شتر مطالعات انجام شـده،      يدهد، ب  ي زبان نشان م   يريادگي رنـدگان در   يادگيا هـوش چندگانـه      ي
 هـوش چندگانـه در      يراهبردها يوة اجرا يا به ش  ياند،    و آموزش زبان را در نظر گرفته       يريادگي

اربرد هـوش   كـ  بـه    ينـون تـوجه   كاند و تا     ردهكالس توجه   ك و آموزش زبان در      يريادگينة  يزم
توانـد در    يرندگان مـ  يادگيه هوش چندگانه    كگونه   همان. چندگانة معلم در آموزش نشده است     

ز بتوانـد  يـ  نه هوش چندگانة معلمان كرسد   ي مؤثر واقع شود، به نظر م      يريادگيروند آموزش و    
ن، پژوهش حاضر نقش هوش چندگانه معلمان زبـان         يبنابرا. به همان اندازه مثمر ثمر واقع شود      

ن پژوهش به   يبه طور خاص، ا   . دهد ي قرار م  يس مورد بررس  يت آنان در تدر   ي را در موفق   يرانيا
  :ن سؤاالت استيدنبال پاسخ به ا

 يس رابطة معنـادار   يت آنان در تدر   ي و موفق  يرانين هوش چندگانة معلمان زبان ا     يا ب يآ) 1
  وجود دارد؟

س، رابطـة  يت آنـان در تـدر  يـ  مـؤثر در موفق يها معلمان و نوع هوش تين جنسيا بيآ) 2
   وجود دارد؟يمعنادار

  قي روش تحق-2

  ها  نمونه2-1
ننـدگان  كت  كشر.  مختلف سطح شهر مشهد صورت گرفت      يها رستانين پژوهش در دب   يا

 سـال  50 تا 27ن يه سنشان ب  ك بودند   يسي نفر از معلمان زبان انگل     93گروه اول   . دو گروه بودند  
 ي دارا يسيـ  مختلـف زبـان انگل     يها معلمان در رشته  % 95.  مرد بودند  32 زن و    61بود و شامل    

سابقة .  بودند يسي ارشد آموزش زبان انگل    يارشناسك ك مدر يآنان دارا % 5 و   يارشناسك كمدر
  . بود سال27 تا 5ن ين معلمان بيس ايتدر

 1580ه  كـ ) آموزان معلمان فوق   دانش(شد   يآموز م   زبان 2287ها شامل    يگروه دوم آزمودن  
 سال بود و در سال اول ودوم و 18 تا 14ن يها ب يسن آزمودن.  نفر، پسر بودند707نفر، دختر و 

  .ردندك يل ميرستان تحصيسوم دب
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  1386زمستان , 42شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان  فاطمه معافيان/ رضا پيشقدم  ١٠

   ابزار پژوهش2-2
  )MIDAS( پرسشنامة هوش چندگانه 2-2-1

ن پرسـشنامه   يا. داس استفاده شد  ي هوش چندگانة معلمان از پرسشنامة م      يابينظور ارز به م 
ة هوش چندگانـه  يه هوش هشت گانه افراد را بر اساس نظركشود  يشامل صد و نوزده سؤال م   
 قـرار  ي را مـورد بررسـ  يه هر گـروه هوشـ  ك يتعداد سؤاالت. دهد يگاردنر مورد سنجش قرار م    

  :ر استيدهد به قرار ز يم

ييگرا عتيطب يفرد درون  ياجتماع  يربان  ييفضا  يمنطق  يتكحر    نوع هوش  ييايقيموس 

  تعداد سؤاالت 14 13 17 15 20 18 9 13

 را مورد سنجش قـرار      ين پرسشنامه، هشت سازة فرض    يه ا ك نشان داد    يل عامل يج تحل ينتا
ـ  يمـسان  ه يز به بررسـ   يق ن يپنج تحق ). 2003،  يني؛ به نقل از حس    1996رر،  يش(. دهد يم  ي درون

 تـا   78/0هـا از      خرده آزمون  ي آلفا برا  يب همبستگ يضر. خرده آزمون پرداختند  سؤاالت در هر    
 80/0ر سطح مطلوب ي زكي آن اندييايه پا ك است   ياسي تنها مق  يتك هوش حر  .ر است ي متغ 89/0

 ).همان(است 
جمـة   هوش چندگانـة معلمـان، پژوهـشگران از تر         يريگ ن پژوهش، به منظور اندازه    يدر ا 

 ترجمـه   ي به فارسـ   يسياز انگل ) 2003 (ينين پرسشنامه توسط حس   يا. ردندكپرسشنامة استفاده   
. ننـد كرت انتخـاب  يكـ اس ليـ   مقينة خود را از رويه گز كها خواسته شد     ياز آزمودن . شده بود 

  .قه بودي دق60 تا 50ن ين پرسشنامه بي پاسخ دادن به ايزمان متوسط برا
ب يضـر .  برآورد شد  93/0رنباخ  ك ي پرسشنامه با استفاده از آلفا     لك ييايق، پا ين تحق يدر ا 

  : ر استيجة آن به قرار زيه نتك شد يرنباخ بررسك يق آلفايز، از طري ني هر گروه هوشييايپا

ييگرا عتيطب يفرد درون  ياجتماع  يربان  ييفضا  يمنطق  يتكحر    نوع هوش  ييايقيموس 

81/0  77/0  85/0  85/0  76/0  78/0  66/0  74/0   ب اعتباريضر 

  آموزان دگاه دانشيآل از د دهي پرسشنامة معلم ا2-2-2
نة آموزش، محققان پژوهش حاضر از پرسـشنامة        يت معلمان در زم   ي موفق يابيبه منظور ارز  
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 11  ...نقش هوش چندگانه معلمان زبان انگليسي   1386زمستان , 42شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان

ن پرسشنامه  يا. ردندكاستفاده  » آموزان دگاه دانش ي از د  يمعلم آرمان «تحت عنوان   ) 1971(گادزال  
. الس درس اسـت   كـ رد معلمـان در     كـ ر دربـارة عمل   يـ خ/ بله ست و پنج سؤال با پاسخ     يشامل ب 

 ي فرهنگـ يها رده و با توجه به تفاوت  ك ترجمه   ي به فارس  يسيمحققان ابتدا پرسشنامه را از انگل     
 Factor Analysis) (يل عـامل ي سازة نسخة ترجمه شده از تحليي سنجش روايدر دو زبان، برا

 اول، دوم و يهـا  السكـ ه در كـ  ساله 18 تا 14ز  دانش آمو400ن منظور، از  يبد. ردندكاستفاده  
ت مـورد نظـر را داشـتند،        يـ  مشابه جمع  ييها يژگيل بودند و و   يرستان مشغول به تحص   يسوم دب 

ه پرسشنامه پـنج سـازه   ك نشان داد يل عامليجة تحلينت. نندكل يمكخواسته شد تا پرسشنامه را ت     
ت ينة آموزش، شخـص   ي معلم در زم   ييتوانا: زها عبارتند ا   ن سازه يا. دهد ي قرار م  يابيرا مورد ارز  

.  معلـم ي و اجتمـاع  ي علمـ  ي، و زندگ  يليمك ت يها تيها و فعال   ب معلم، برنامه  يمعلم، نظم و ترت   
 با سازه مربوطه ارتبـاط نداشـت، حـذف شـد     ييه به لحاظ محتواكن يل اي سؤال به دليكفقط  

ـ ب پا يرنبـاخ ضـر   ك ي آلفا با استفاده از  .). ف داشت يالكزان ت يه اشاره به م   ك 22سؤال  ( ـ  ايياي ن ي
  .)دينكبه ضمائم نگاه . (ن زده شدي تخم89/0پرسشنامه 

   اطالعاتي روش گردآور2-3
ه به سؤاالت پرسـشنامة هـوش چندگانـه         ك از معلمان خواسته شد      يليان سال تحص  يدر پا 
 رده و كـ ل  يـ مك زمان مشخص شده، آن را ت      يافت پرسشنامه، ط  يمعلمان، پس از در   . پاسخ دهند 

  .به پژوهشگران بازگرداندند
. آموزان آن معلمـان داده شـد       هم به دانش  » آموزان دگاه دانش ي از د  يمعلم آرمان «پرسشنامه  

ل يـ مكت.  قـرار گرفـت    يابيآموزان آنان مورد ارز    رد معلمان توسط دانش   كن پرسشنامه عمل  يدر ا 
ل يـ مكو هنگـام ت د يـ قه بـه طـول انجام  ي دق10باً يالس صورت گرفت و تقركن پرسشنامه در   يا

 اطالعـات،   ينـد گـردآور   يفرآ. ز حـضور داشـتند    يآموزان، پژوهشگران ن   پرسشنامه توسط دانش  
  )1386بهشت و خرداد، يارد. (ديحدود دو ماه به طول انجام

  ها ل دادهي تحل2-4
) 1996(رر ي شيها يارهاكبر اساس راه ي هوش چندگانه و معلم آرمانيها ابتدا پرسشنامه

 يلـ ك هشت هوش در هوش چندگانه و نمـره  يها سپس، نمره.  شدنديبررس) 1971(و گادزال   
  . هر معلم محاسبه شدندي برايمعلم آرمان

س، آزمـون   يت آنـان در تـدر     يـ  نقش هـوش چندگانـة معلمـان در موفق         يبه منظور بررس  
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  1386زمستان , 42شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان  فاطمه معافيان/ رضا پيشقدم  ١٢

سة سطوح مختلف هـوش چندگانـة معلمـان،      يبه منظور مقا  . ار برده شد  كرسون به   ي پ يهمبستگ
 ي آنـان بـاال    يابيه نمرة ارز  ك يمعلمان. ردندكم  يان را به دو گروه موفق و ناموفق تقس        محققان آن 

 يل نمره بود، نـاموفق تلقـ      ك% 50ر  ي آنان ز  يابيه نمرة ارز  ك يل نمره بود موفق و معلمان     ك% 80
 11( معلم در گروه نـاموفق       25و  )  زن 12مرد و   2( معلم در گروه موفق      14ب  ين ترت يبد. شدند

در . هـا اسـتفاده شـد     ل داده يـ  تحل ي مستقل، برا  يسپس، از آزمون ت   . قرار گرفتند ) ن ز 14مرد و   
 مستقل يت معلمان، آزمون ت   ي مؤثر در موفق   يها ت در هوش  ي نقش جنس  يان، به منظور بررس   يپا
  .ار برده شدكب

  جي نتا-3
ت آنان در   ي و موفق  يسين هوش چند گانة معلمان زبان انگل      ي ب ي همبستگ يبه منظور بررس  

ت معلمـان زبـان     يـ ن موفق يه ب كج نشان داد    ينتا. رسون استفاده شد  يي يس، آزمون همبستگ  يدرت
 آنـان   = 05/0p< ،306/0 (r (ي و اجتمـاع = r) 05/0p< ، 229/0 (ي وهـوش زبـان  يسيـ انگل

گـر معنـادار    ي د يهـا  ت معلم و هـوش    ين موفق ي ب ياما همبستگ .  وجود دارد  ي معنادار يهمبستگ
  )1جدول شماره . (ستين

  . آل دهين نمرات هوش چند گانه و نمرات بدست آمده از پرسشنامه معلم اي بيج همبستگينتا: 1جدول 

ييگرا عتيطب يفرد درون  ياجتماع  يربان  ييفضا  ياضير  يتكحر    نوع هوش  ييايقيموس 

073/0  154/0  ∗306/0 ∗229/0  114/0  87/0  19/0  134/0   تعداد سؤاالت 

ت چندان معنادار نبود، پژوهشگران     يچندگانه و موفق  ن هوش   ي ب يه همبستگ كن  يل ا يبه دل 
نـشان  ) 2(ه جدول شـمارة     كهمانگونه  . ردندك مستقل استفاده    يشتر، از آزمون ت   ي ب ي بررس يبرا
  ي، اجتمــاع = 05/0p<،  074/2(t (ي زبــانيهــا دهــد معلمــان موفــق در هــوش    يمــ

)05/0p<، 325/2t  =  (ييايقيو موس) 05/0p< ، 514/2 (t = بـه دسـت آوردنـد   يي باال نمرات  .
  )2جدول شماره (
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 13  ...قش هوش چندگانه معلمان زبان انگليسي ن  1386زمستان , 42شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان

 . معلمان موفق و ناموفقيستقل برا ميج آزمون تينتا: 2جدول   

يسطح پ ن گروهيانگيم  ن گروه موفقيانگيم ناموفق  يدرجه آزاد  يت   نوع هوش 
016/0  2 2,53 37 514/2 ييايقيموس   
318/0  2,13 2,31 37 011/1 يتكحر   
423/0  2,64 2,81 37 811/0 ياضير   
318/0  2,44 2,64 37 013/1 ييفضا   
045/0  2,91 3,35 37 074/2 يزبان   
026/0  2,96 3,47 37 325/2 ياجتماع   
139/0  3,31 3,52 37 512/1 يدرون فرد   
910/0  2,3 2,28 37 114/0-   ييگرا عتيطب 

 يت معلم، آزمون ت   ي مؤثر در موفق   يها ت در نوع هوش   ي نقش جنس  ي بررس يان، برا يدر پا 
رد كـ س عمل يت در تـدر   يـ ه زنان و مردان به لحـاظ موفق       كن  يل ا يبه دل . ار برده شد  كقل به   مست

) = 05/0p<  ،2,2- t(گـرا   عـت يو بـه جـز هـوش طب   = t) 05/0p> ، 294 /1( نداشـتند  يمتفاوت
 اسـت   يعـ ي مـردان و زنـان مـشاهده نـشد، طب          يهـا   از هـوش   يـك چ  يان ه ي م يتفاوت معنادار 

. نـد ك يفـا نمـ   يت ا يـ  مـؤثر در موفق    يها  در نوع هوش   يقش مهم ت ن يه جنس كم  ينك يريگ جهينت
  )3جدول شماره (

 ت در هوش چندگانهي نقش جنسي مستفل برايج آزمون تينتا: 3شماره 

يسطح پ ن زنانيانگيم  ن مردانيانگيم  يدرجه آزاد  يت   نوع هوش 
0899 2,11 2,09 91 0127- ييايقيموس   
0434 2,37 2,26 91 0785- يتكحر   
0517 2,75 2,65 91 0650- ياضير   
0138 2,72 2,5 91 1- ييفضا 496,  
0339 3,2 3,07 91 0960- يزبان   
0665 3,32 3,25 91 0434- ياجتماع   
يدرون فرد 0607 91 3,48 3,37 0545  
030 2,56 2,25 91 2-   ييگرا عتيطب 202,
0199 15,22 16,29 91 294/1   تيموفق 
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  1386زمستان , 42شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان  فاطمه معافيان/ رضا پيشقدم  ١۴

  جهيبحث و نت
  :ديگو يم) b 1999 ،4(گاردنر 

 ي و جمعـ   يتوانند بـه صـورت انفـراد       يه م ك - هوش چندگانه    - دارد   يي ها ييانسان توانا 
 وجود هوش چند گانه در وجـود        كافراد نه تنها قادر به در     .  را در بر داشته باشد     يد مطلوب يفوا
ه جوامـع   كـ  ييهـا   نقـش  يد برا يامالً منعطف و مف   ك كيتوانند آنها را به سب     يه م كاند، بل  شيخو
ـ ار  كتوانند در مدرسه، خانه،      يافراد م . ار بندند كرده است، ب  ك آنها خلق    يختلف برا م ابـان  يا خ ي

  . به هوش چندگانه مجهز شوند
 نقش هـوش چنـد گانـة        يند، مطالعة حاضر به بررس    ك يان م يه گاردنر ب  كبا توجه به آنچه     

ن، نقش ي عالوه بر ا. پرداخت- شغلشان-سيتشان در تدري در موفقيراني ايسيمعلمان زبان انگل  
 دارد، يس همبستگي در تدريرانيت معلمان زبان ايه با موفق  ك ييها ن نوع هوش  ييت در تع  يجنس

رنـد،  يل قرار گ  يه و تحل  يرها مورد تجز  يه چگونه متغ  كن  يبا توجه به ا   .  قرار گرفت  يمورد بررس 
ـ     يـ ن موفق ي رابطة ب  يوقت.  به دست آمد   ي متفاوت يج تا حدود  ينتا ـ ه از طر  ت و هـوش چندگان ق ي

 بـه عنـوان     ي و اجتمـاع   ي زبـان  يها  قرار گرفت، هوش   يرسون مورد بررس  ي  پ  يآزمون همبستگ 
 يامـا وقتـ  .  شـدند يت معلمان معرفـ ي موفقينيب شي پيف براي معنادار هر چند ضع يها شاخص

ـ          يها هوش چندگانه در گروه     شـد، سـطح     ي بررسـ  ي معلمان موفق و ناموفق توسـط آزمـون ت
، ي زبـان يهـا    ت معلمـان هـوش  يـ  به دست آمـد و عوامـل مهـم در موفق       ياوت نسبتاً متف  يارتباط
  . آنان شناخته شدندييايقي و موسياجتماع

 چـه در   - اسـتفادة مـؤثر از لغـات         يي، توانـا  يد هوش زبان  يگو يم) 2،  2000(آرمسترانگ  
 و  يـي ح از سـاختار، نظـام آوا      ي اسـتفادة صـح    يين هوش توانا  يا.  است -گفتار و چه در نوشتار    

ـ  از ايه بعضكشود  ي از آن را شامل م   ياربردكن استفادة   ي زبان و همچن   يك يمعان اربردهـا  كن ي
گران به منظـور انجـام      يردن د ك متقاعد   ياستفاده از زبان برا   (فن فصاحت و بالغت     : عبارتند از 

، ) به خاطر آوردن اطالعـات     ياستفاده از زبان برا   (ت حافظه   ي، فن تقو  ) اعمال خاص  ي سر يك
اسـتفاده از زبـان جهـت        (ي فرازبـان  ياربردهـا ك، و   )يرسان  اطالع ياستفاده از زبان برا   (ح  يتوض

ـ ن تعر ين، بر اساس ا   يبنابرا). صحبت در مورد خود زبان     ـ  يف، همبـستگ  ي  و ين هـوش زبـان   ي ب
  .رسد ي به نظر ميامل منطقك بطور يسي معلم زبان انگليياراك

 مطالعـات لمـن     يهـا  افتـه يژوهش،  ن پ يج ا يت معلم، نتا  ي و موفق  يبه لحاظ هوش اجتماع   
: اند  برجسته يژگي دو و  يه معلمان نمونه، دارا   كنشان داد   ) 1996(لمن  . ندك يد م ييرا تأ ) 1996(
ه كسازد   يز خاطرنشان م  ين) 1999( تاناسالس   .يز اجتماع يآم رابطة محبت ) 2 ،يجان منطق يه) 1
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 صـورت   ي و واقعـ   حيل صـح  كالس بـه شـ    كـ  داخل و خارج      در ين فرد ي ب يها ينشكاگر هم   
ند آموزش  يل فرا كم،  يي بهره جو  يردكرد، طرح و عمل   يكه از چه نوع رو    ك ندارد   يتيرد، اهم ينپذ

ننـدة  كل  يها و فنـون تنهـا تـسه          رد، روش كان  يه تاناسالس ب  كهمانگونه  . مؤثر واقع نخواهد شد   
لمـان و    مع ي و اجتمـاع   ي، احساس يار مهم رشد شناخت   يه عامل بس  ك ياند در حال   ند آموزش يفرا
 يه قادر است به خـوب     ك يل شدن به فرد   يد به منظور تبد   يگو ين م ياو همچن . رندگان است يادگي

ـ رنـدگان باشـد، معلـم با      يادگي ي برا يدي مف يند و الگو  كم  يمطالب را تفه    از  يعيف وسـ  يـ د ط ي
 يهـا  افتـه ين  يپـژوهش حاضـر همچنـ     .  را در خود بپروراند    ي و اجتماع  يرفتارها و روابط روان   

ـ  كنشان داد   ) 2007(شقدم  يق پ يج تحق ينتا. ندك يد م ييرا تأ ) 2007(شقدم  يق پ يتحق ن هـوش   يه ب
ـ ا.  وجـود دارد   ي زبان دوم رابطة معنـادار     يريادگي و   يجانيه  ييه توانـا  كـ  اسـت    ين در حـال   ي

ه كـ  است يعين طب يبنابرا). 1997ان،  -بار( است   يجاني مهم هوش ه   يها  از مؤلفه  يكي ياجتماع
  .آموزان باشد  دانشيريادگينندة امر كل ي معلم تسهيهوش اجتماع

ه ك يرسد معلمان يس، به نظر مي معلمان در تدريياراك در ييايقيبه لحاظ نقش هوش موس
، Intonation)(، آهنگ جمـالت     ) Stress(ة لغات كي دارند، نسبت به ت    يتري قو ييايقيهوش موس 

ن توجه در گفتار آنان     ي ا يه تجل كتر هستند    د حساس يان اصوات و نحوه تول    يف م ي ظر يتفاوتها
ـ  يم، در مـ   ين موضوع را مد نظر قـرار دهـ        ي ا يريادگيدگاه  ياگر از د  . ندك يدا م ينمود پ  ه كـ م  يابي

 نقـش در خـور      يقيه موسـ  كـ انـد    قت بوده ين حق يانگر ا يه ب ك وجود دارند    ي فراوان يها پژوهش
 خوانـدن،   - يبان ز يها شرفت در امالء و پرورش مهارت     ي لغات، گرامر و پ    يري در فراگ  يتوجه

؛ 1983شل،  يـ ؛ م 1983ن،ي؛ مارت 1984،  يجالنگو و برومل  ( دارد   -ردن  كدن، صحبت   ينوشتن، شن 
ز يـ  نيگـر ي ديهـا   از جنبهيقير شده، موسكبه جز موارد ذ).  .n.dنا،ي؛ به نقل از مد1975، يجل

آمـوزان    از زبـان   ياري بـس  ي بـرا  يقيشعر خوانـدن و گـوش دادن بـه موسـ          . ت است يحائز اهم 
ـ رار ا ك ت يزه برا يجاد انگ ين موضوع باعث ا   يا. ند است يوشاخ شـود و    يند مـ  ين تجربـه خوشـا    ي

ـ نند، اعتماد به نفس آنان تقو     ك ين م يرر زبان مقصد را تمر    كآموزان بطور م   ه زبان كهمانطور   ت ي
رنـدگان احـساس آرامـش      يادگير و مطلـوب،     يط دلپذ يه در شرا  كن است   يگر ا يتة د كن. شود يم
ن، يافزون بر ا  . شوند ي حذف م  يادي تا حد ز   يريادگي بازدارنده   ي و عوامل روان   نندك ي م يشتريب

 يا آمـوزان، بـه گونـه      ب، زبان ين ترت يدهند و بد   ي زبان مقصد را ارائه م     ي واقع يها ها نمونه  ترانه
جه، استفاده از يدر نت).  .n.dنا،يمد(رند يگ ي زبان قرار مي واقعيها لكلذت بخش، در معرض ش

ه هـوش  كـ  ي است معلمـان يعيطب. ار مؤثر استي و آموزش زبان بسيريادگيند ير فرا  د يقيموس
ند آمـوزش   ي مربوط به آن در فرا     ي و راهبردها  يقي دارند، بهتر بتوانند از موس     ي باالتر ييايقيموس
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  .دهند ي نشان مين فنوني نسبت به استفاده از چنيشتريبعالوه، آنان عالقة ب. نندكزبان استفاده 
 بر زبـان مقـصد      يه تسلط خوب  ك است   يه معلم زبان خوب، معلم    كن باورند   ي ا همگان بر 

ه كبل) يهوش زبان (رة راست مغز    كميه نه تنها تسلط ن    كق نشان داد    ين تحق ي ا يها افتهياما  . دارد
ـ توانـد تـا حـد ز       يز م ين) ي و اجتماع  يياييقي موس يها هوش( رة چپ مغز    كميتسلط ن   بـه   يادي
ت معلـم و نـوع      ين جنـس  يه ب كها نشان داد     افتهيان،  يدر پا . ندك كمكس  يت معلم در تدر   يموفق
  . وجود نداردي، رابطة معنادارمؤثر استتش يه در موفقك يهوش

هـا و   ن هـوش يه با اكشود  يه مي پژوهش حاضر، به مدرسان زبان توصيها افتهيبر اساس   
ـ عالوه بر ا  . نندكت  يها را در خود تقو     ن هوش يه ا كنند  ك ي آنها آشنا شوند و سع     يها يژگيو ن ي

ت آشـنا   يـ ن عوامل مؤثر در موفق    يان خود را با ا    يت معلم، دانشجو  يه استادان ترب  كرود   يانتظار م 
ـ  بـه و -يقي ارتباط موثرو دانش موس    ي، دانستن چگونگ  يبه طور مسلم دانش زبان    . سازند ژه در ي

ـ ت ز يـ الم معلـم اهم   كة لغات و آهنگ     كيه ت ك يسي زبان انگل  يها السك  علـل مهـم     -رد دا يادي
ان يا دانـشجو  ي معلمان و    ي برا ية مواد آموزش  يز الزم است هنگام ته    يمؤلفان ن . اند ت معلم يموفق

س را  يت معلـم در تـدر     يـ  مرتبط با موفق   يها ه هوش ك بپردازند   ي مطالب يآموزش زبان به طراح   
  .پوشش دهند

د در  يه با نين زم ي در ا  ي بعد يها ه در پژوهش  ك است   ييها تي محدود ير دارا يپژوهش اخ 
آمـوزان بـا حـضور معلـم         ها، پرسشنامه دانش   رستاني دب يها السك از   يدر برخ . نظر گرفته شود  

از . ر داشت ي شاگردان تأث  ييوة پاسخگو ي در ش  يالس تا حد  كحضور معلم در    . ل شد يمكزبان ت 
 از  يشتريـ ق بـا تعـداد ب     ين تحق يت و هوش چندگانة معلمان، بهتر است ا       ينقطه نظر رابطة جنس   

بـاً نـصف تعـداد      ين مطالعه تعداد معلمـان مـرد تقر       يه در ا  كرد  يمان در هر جنس صورت گ     معل
ـ ه ا كـ رسـد    ين گونه به نظر م    يق، ا ينة تحق يشيبا توجه به پ   . معلمان زن بود   ـ    ي ن ين پـژوهش، اول

س ي در تـدر يسيـ ت معلمان زبان انگل   يان هوش چندگانه و موفق    يشف رابطه م  كنة  يتالش در زم  
ـ در ا . رار گـردد  ك مشابه ت  يطين مطالعه با شرا   ير است ا  جه، بهت يدر نت . است  يياراكـ ق  يـ ن تحق ي

 مشابه  يقيتوانند در تحق   يگر م يپژوهشگران د .  شده است  يابيق پرسشنامه ارز  يمعلم فقط از طر   
ـ ره و   يـ گر سنجش مثل مشاهده، مـصاحبه وغ      ي د ياز ابزارها   از چنـد ابـزاز سـنجش        يبـ كيا تر ي
ها انجـام شـد، بهتـر اسـت پـژوهش            رستانين مطالعه فقط در دب    يه ا كن  يل ا يبه دل . نندكاستفاده  
 يتواند برا  يق م ين تحق يا. رديج صورت گ  يسة نتا ي زبان، به منظور مقا    يها  در آموزشگاه  يمشابه

  .رار شودكز تيگر ني ديمعلمان با موضوعات درس
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  ها وستيپ

  (Principal Axis Factoring) يل عامليج تحلينتا: يكوست يپ

Rotated Factor Matrix  
Factor   1 2 3 4  5 

3 .560     
1 .541     
9 .508     

12 .481      
8 .479     

11 .447     
2 .397     

20 .397       
4  .323      

15 .398       
10   .357     
13  .582     
14  .333    
22   .316     
16   .586   
17   .307    
18    .353   
23   .331    
24    .425     
19    .660   
21    .538   
25     .365   
6     .486 
7     .437 
5      .411 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
A Rotation Converged in 7 Iterations. 

Factor Transformation Matrix 

Factor  1 2 3 4 5 
1 .586 .508  .423 .411 .226 
2 -.049 -.009 -.577 .249 .776 
3 .443 -.055 .070 -.823 .343 
4 -.451 .835 -.091 -.302 .010 
5  -.505 -.203  .689 -.001 .478 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.   
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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  آموزان دگاه دانشي از ديپرسشنامه معلم آرمان: وست دويپ

  Teacher's teaching capabilities) (س ي معلم در تدريها ييتوانا

   دارد؟يافكس دانش يا در بارة موضوع تدريآ -1
  ند دارد؟ك يس ميه تدرك ياق به موضوعيه و اشتا عالقيآ -2
   خود دارد؟ي مرتبط با موضوع درسيا توجه به موضوعات درسيآ -3
  دهد؟ ي مختلف ارائه مياي را از زوايا موضوعات درسيآ -4
ـ ازهـا و عال   يردن ن كـ  بـرآورده    ي بـرا  ي ارائة مواد درسـ    ييند و توانا  ك يجاد عالقه م  يا ا ي آ -8 ق ي

  رد؟آموزان را دا دانش
  دهد؟ يآموزان م ا فرصت پرسش به دانشيآ -9

  دهد؟ يآموزان ارائه م  دانشك و در سطح دريا مطالب را به روشنيآ -11
  ند؟ك يا بلند و با صراحت و تلفظ خوب صحبت ميآ -12
  دهد؟ يآموزان عالقه نشان م س دانشيا به تدريآ -15
  دهد؟ يه مها و دروس را بر اساس مطالب مهم ارائ يا سخنرانيآ -20

.............................................................................................................................................  

  )      (Teacher's personalityت معلم يشخص

ـ  يها كن حال از گفتن ج    ي دارد و در ع    يا حس شوخ طبع   يآ -10 مـزه و نـامربوط اجتنـاب        ي ب
  ند؟ك يم

نـد و جـو     ك يآموزان برقرار مـ     با دانش  يه رابطه خوب  ك يا ا خوش مشرب است، به گونه     يآ -13
  آورد؟ ي فراهم ميريادگي جهت يراحت
  رد؟يپذ يگذارد و انتقاد سازنده را م يا به اختالف نظرها احترام ميآ -14

.....................................................................................................................................................  

  Order and regularity) ( ب ينظم و ترت

  شود؟ يالس به موقع حاضر مكا در يآ -16
  پوشد؟ يا آراسته است و مناسب لباس ميآ -17
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  ند؟ك ي ميا دروس روزانه را خوب سازماندهيآ -18
  ند؟ك ي ميروي پيطرف و از استاندارد مشخص يب منصف و يگذار ا در نمرهيآ -23
  گرداند؟ يع باز ميف را سريالكها و ت ا آزمونيآ -24

.....................................................................................................................................................  

  (Supplementary programs and activities)  يليمك تيها تيها و فعال برنامه

  ند؟ ك ي فراهم مي درسكمك از مراجع يا فهرستيآ -19
  ند؟ك يتنوع استفاده م ميها ات و روشيا در ارائه مطالب از نظريآ -21
  ق آنها دارد؟يها و عال  صحبت با افراد و شناخت تفاوتيا وقت آزاد برايآ -25

.....................................................................................................................................................  

  (Teacher's social and educational life) معلم  ي و اجتماعي علميزندگ

  ق و پژوهش است؟يا اهل تحقيآ -5
  سد؟ينو يها و انتشارات م  روزنامهيتاب و مقاله براكا يآ -6
  ند؟ك يت مكنارها شري فعال است، مثالً در جلسات و سمي اجتماعيدر زندگا يآ -7

.....................................................................................................................................................  
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