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  مقدمه– 1
  مسـتعد  يا، عـده  انـد ی متفـاوت  يهـا ي تـوا نمنـد    ي زبان دوم دارا   يریادگی در   آموزانزبان

بـه عنـوان مثـال، در       . انـد ی خارج يها زبان يریادگی ي فاقد استعداد الزم برا    يا و عده  يریادگی
 ياانـد، عـده   ردهک یشور زندگ ک یکسان در   یکط  ی سال و با شرا    20ه به مدت    ک یان مهاجران یم

ن یـ ط ایه شـرا یـ زه و بقیاگر سن، انگ. نندکی صحبت م  ي با دشوار  يارخوب و روان و عده ا     یبس
ل مهـم را  ی دلیکست؟ ی در چ   واقعاً هان تفاوت یل بروز ا  یم، دل یریسان در نظر بگ   یکمهاجران را   

 .دانست  آنانیف هوشا درجات مختلی مختلف و ی زبانيتوان وجود استعدادهایم
 درصد  80، حدود   یجانیروانشناس برجسته و صاحبنظر هوش ه     ) 1995(  گلمن   ةدیبه عق 

گونـه   نیـ  را ا  یجـان یگلمـن هـوش ه    .   نسبت داد  یجانیتوان به هوش ه   یها را م  تیل موفق یدل
 يزه در خود، پـا فشـار      یختن انگ یبر انگ : ر باشد ی ز يهاتیه شامل قابل  ک یهوش«: ندکیف م یتعر

 و  یم حـاالت شخصـ    یت، تنظـ  یر انداختن حس رضا   یز و به تأخ   ینترل غرا ک،  یامکر صورت نا  د
د یدن و ام  یردن، اصرار ورز  کر  ک مانند ف  ییهایی توانا ي جلو یه رنج و ناراحت   ک نیمانع شدن از ا   

 ارائـه داده و آن      یجانی از هوش ه   يگریف د یتعر بعد گلمن    يچند). 34 ص (»ردیداشتن را بگ  
ان آنها اعتماد به نفس، خود یه در م  کند  کیم م ی تقس ی هوش يهاتیمختلف از قابل   گونه   25را به   

 .)1998 گلمن(خورد یزه به چشم می و انگیآگاه
 یب هوشـ  یشتر از ضـر   ی ب یجانیه هوش ه  ک  از آن است     کیحاقات  ی تحق  از ياری بس جینتا

 از کیقات حایقن تحین ایهمچن ).1995 گلمن( ندکیم فایل نقش ا ی و تحص  یت، زندگ یموفق در
 دز،یـ پترا(  درسيهـا السک، )2003 یارملک (يارک يهاطی در محیجانیت وجود هوش ه یاهم

 يارهـا ک،  )2000تر  کس و اسـپ   کفـا ( هارد در مصاحبه  ک، بهبود عمل  )2004 ،فرنهام سون،یکفردر
 . است )2001 ،شاتز،شوتپلز و مالوف( یمسائل ذهنو ، )2002جردن ( یگروه

 يارکگر هم یدیکست با   یبایه در آن افراد م    ک یسی زبان انگل  يهاالسکت  یبا توجه به ماه   
ن یـ  در ایجانیرسد هوش هیاند، به نظر ميادیز تحت فشار و استرس زی نیداشته باشند و گاه   

 یجـان ین نقش هـوش ه    یین پژوهش تع  یهدف از انجام ا   ن،  یبنابرا.  دارد يادیت ز یها اهم السک
ن مطالعـه، نقـش هـوش       یـ در ا  .اسـت ) یزبان خارج  عنوان    به یسیانگل( زبان دوم    يریادگیدر  

ردن و نوشـتن    کـ دن، صـحبت    ی خوانـدن، شـن    يها، مهارت ی در معدل نمرات دانشگاه    یجانیه
 .شده است یان بررسیدانشجو
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 ق ی تحقۀنیشی پ– 2

 ف هوشیتعر 2-1
 نـه، یب( ي بعد ک مفهوم ت  یک هوش از    ةواژ ،ی و تحوالت متعدد در روانشناس     ریی تغ یدر پ 

) 1990ریـ  و م  يسـالو ( یجـان ی مفهـوم ه   یـک و سپس به    ) 1983 گاردنر( يبه چند بعد  ) 1905
 ی در پاسـخ بـه درخواسـت مدرسـه ملـ       )1905(نـه   ی ب ه آلفرد ک 90 ۀاز ده . ده است یل گرد یتبد

رد، کـ  یزمـون هـوش را طراحـ      آن  یآموزان، اول  دانش یلیدن افت تحص  یفرانسه و با هدف سنج    
 ، هوش يهازمونآ ۀی طراحان اول  توجه. است  قرار گرفته  يادیرات ز ییمفهوم هوش دستخوش تغ   

ه هـوش را    یـ  بن به عنـوان مثـال،    . بود،  مانند حافظه و حل مسأله     ،ی ذهن يهایی توانا يفقط بر رو  
       ي بـرا  یاس مناسـب  یـ  هـوش مق   يهـا زمـون  و آ  دانسـت ی مـ  ی و زبـان   ی ذهنـ  يهاییمعادل توانا 

 را  یب هوشـ  ی ضـر  ،سـتم ی اول قـرن ب    ۀمی در ن  ،قتیدر حق . رفتندی هوش به شمار م    يریگاندازه
 ).1958لر سکو( نددانستی میت در زندگیزان موفقیمثر در ؤعامل م

 يریـ گار انـدازه  ی هوش را به عنوان تنها مع      يهازمونآج  یر نتا ی اخ يهان حال، پژوهش  یبا ا 
ه کـ رد کـ  ه را مطـرح ین فرض ی ا )1920 (یک ثرندا ،ستمیل قرن ب  یدر اوا . رندیگیهوش در نظر نم   

 شـده   لکیتشـ  هـم    ی و اجتمـاع   یجانی ه يهاه از سازه  ک، بل یکادمک آ يهاهوش نه فقط از سازه    
ت زنـان و مـردان، دختـران و         ی و هـدا   ك در ییتوانـا ،  یک ثرنـدا  ۀ به گفت  ،یهوش اجتماع . است

  ، كودکـ  ي در مهـدها یی توانـا نیـ  ا. اسـت یردن در روابـط انسـان    کپسران به منظور بهتر رفتار      
ـ  ،خـورد ی بـه چشـم مـ      یبـه خـوب    هاارخانهکو  ،  يباز يهانیزم      له ین را بوسـ   آتـوان   ی نمـ  ی ول

  رالفورد، هوشی گ1967در سال  .دیسنج  و استاندارد یط رسم ی در شرا  یشگاهی آزما يهازمونآ
. ردکـ  یمعرفـ   هـوش  سـت نـوع گونـاگون     یل از صد و ب    ک متش ی چند وجه  يبه عنوان ساختار  

 یه هوش اجتمـاع کردند که را مطرح ین فرضی ا)1971 (یروفولک و    ی مانند شانل  یپردازانهینظر
 بـه  ،ی اثبـات هـوش اجتمـاع   ي برایافک یاما شواهد تجرب،  دارد یلیل با هوش تح   يادیتفاوت ز 

 .افتندی ن، ساختار مجزایکعنوان 
ـ ، شـدند یم هوش قائل بی ضري برايادیت زی اهمر بازید ازصاحبنظرانه  ک یدر حال   یول

 ي بـرا  ي بهتـر  يهـا  معـرف  ی و اجتماع  یجانی ه يهاه هوش کرد  ک آن ادعا    –ار   ب 1988در سال   
 يهامفهوم هوشبر  ،  )1983،1999( ر گاردنر ی اخ يهاها و پژوهش  نوشته. اندیت در زندگ  یموفق

 يهـا ه شامل هـوش   ک  است ردهک از هشت نوع هوش مطرح       یگاردنر مدل . داردد  کیچند گانه تأ  
   عـت گـرا و     ی، طب یتـ ک حر یحسـ  - ی، جسـمان  يان فـرد  یـ  م ،  يفـرد ، درون   ییایقی، موس ییفضا
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 ۀبـه گفتـ   . اسـت  یاتیاضـ یر-ی و هـوش منطقـ     ی هـوش زبـان    یعنـ ی یلی تحص ی سنت يهاهوش
 :)1983(گاردنر

 احساسـات و  ۀ بـه دامنـ  ی، دسترسیدرطول زندگشخص   به احساسات    ی آگاه هدف مهم 
 سـرانجام نهـا و    آساندن   و شنا  ين احساسات، نامگذار  آان  ی قائل شدن م   زیتما،  یعواطف شخص 

 )239(.  است رفتار انسانیی و راهنماك درينها براآ قرار دادن ۀلیوس
.  دارنـد یجـان ی بـه هـوش ه  يادیـ  شـباهت ز يان فرد ی و م  يفردهوش درون    او   ةدیبه عق 

ن یـ ، در ا  پردازدیز حس لذت از حس درد م      یاش، تنها به تما   هیل اول ک، در ش  يفردهوش درون   
ـ . ردیـ گیا از آن فاصله مـ یشود و   یم يالهأمسریشخص درگ ،  هنیزم اش، شـرفته یل پک در شـ یول

در  .ردکـ ف  یـ ز تعر یده و متمـا   یـ چی پ احساسـات ص  یله تشخ یتوان وس ی را م  ي فرد هوش درون 
ان یـ م است، هـوش  ی از احساسات شخصی و آگاهی مستلزم بررسيفرده هوش درون    ک یحال
 .پردازدیردن بر اساس آنها مکران و عمل گیق دیدن حاالت، مقاصد، عالی فهمییبه توانا يفرد

ـ   یجـان یاو هوش ه. مطرح شد)  1988(آن - توسط باریب هوشیضردر برابر واژه  ن یاول
 انسان یجانی و هی اجتماع يهایی از توانا  ياه عنوان مجموعه  برا   یجانیب هوش ه  یواژه ضر بار  

 .ندکی مکمکاش روزمره یالت زندگک در حل مشه به شخصکدانست یم
نتـرل  ک ییتوانـا «: انـد ردهکـ ف  یـ  تعر گونـه ن  یـ  را ا  یجـان یهـوش ه  ) 1990(ریـ  وم يسالو

ن اطالعات، سـمت و سـو       ی آنها و بر اساس ا     ردنکز  یگران، تما یاحساسات و عواطف خود و د     
    ان یـ ر تفـاوت م   کـ ن، بـه منظـور ذ     یآنهـا همچنـ    ).189 (».یر شخصـ  کـ دن بـه رفتـار و تف      یبخش
 یبررسـ بـر   د  کیـ  بـا تأ   ی، مـدل  ی اجتماع يهاا مشخصه یتعدادها   و اس  یجانی هوش ه  يهاییتوانا
 ي بـرا  خـاص  ی ذهنـ  ي اسـتعدادها  ین مدل بررس  ی ا یهدف اصل  .ه دادند یارا ی ذهن يهاییتوانا

 یجـان یامل هـوش ه ک مدل جامع و یک به گفته آنها، .استدن به عواطف یشناختن و نظم بخش   
د داشـتند،   کیـ دن احساسات تأ  ینظم بخش  و   ك در يه فقط بر رو   ک ی قبل يهاد، بر خالف مدل   یبا

 . احساسات هم باشدةبارردن درکر ک في براییارهایشامل مع
تـاب پرفـروش گلمـن بـا نـام        ک بـا چـاپ      1995 در سال    یجانی هوش ه  ۀی، نظر سر انجام 

 اسـت  ی موضـوع یجانیهوش ه) 1995(از نظر گلمن  .  شد یا معرف ی به تمام دن   »یجانیهوش ه «
 بـه دسـت    ی انسـان  ی زندگ ثر در ؤ م يها هوش ي بر رو  یق علم ی تحق نیج چند ی نتا یه از بررس  ک

تسـلط بـه   « و »ینـ یبخوش«، »یهمدل« مانند ییهاتی قابل  از کی، حا جین نتا ی ا یبررس .آمده است 
 آن –بار.  دارندی زندگيهاگر صحنهیار و دک در خانواده، محل    ی مهم يامدهای پ هکاست   »نفس

هـا و   تیـ  قابل ،هـا یی از توانـا   يامجموعـه «: نـد کیف م ین گونه تعر  ی را ا  یجانی هوش ه  )1997(
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 یطـ ی مح يالت و فشـارها   کنار آمدن با مشـ    ک شخص در    ییه بر توانا  ک یرشناختی غ يهامهارت
هـا و  هـارت م یلـ ک قسـمت   5 از نظـر او شـامل        یجانیهوش ه . )43–45 ص(» .گذاردیر م یتأث

 یجـان یب ه ی، ضـر  يان فـرد  یم یجانیب ه ی، ضر يفرد درون   یجانیب ه یضر: شودیها م تیقابل
 .ی عمومت حالیجانیب هی استرس و ضرنترلک یجانیب هی، ضريگارساز

  زبان دوميریادگینقش هوش در  2-2
ه تـا   کرد  کته اشاره   کن ن ید به ا  ی زبان دوم، با   يریادگی ذهن در    ییف نقش توانا  ی توص يبرا

ـ   یدو دل . نه صورت نگرفته است   ین زم ی در ا  يادیقات ز ینون تحق ک ن یـ م بـودن ا   کـ  يرال عمده ب
و پـژوهش   ) 1981 ( کید چامسـ  یـ ل اول بـه عقا    یدل: ردکن گونه مطرح    یتوان ا یقات را م  یتحق

 يوه  کـ شـود   ی مربوط م  ی و دستور همگان   ی ذهن ي استقالل قوا  هی زبان اول، فرض   يری فراگ دراو
، تمشخصـا . رده اسـت کـ  جامعه اشـاره  یک درون ي فرديهات بودن تفاوت ی اهم یدر آن به ب   

 يهـا وهی شـ  ریثأتـ ل دوم   یدل. دگذاری نم ي فرد يهوش ها  ي برا ییجا او   يه ها ی فرض یلکهدف  
ردهـا چنـدان    یکن رو یا.  زبان دوم است   يریادگیبه   یتسابک ا يردهایکس زبان و رو   ی تدر دیجد
 .دهندی نمی به استعداد ذاتیتیاهم

 در ،مـوزان آت زبـان یـ ن موفقیی هوش در تعتیم اهمک به نقش یقات قبلیج تحقی نتا اهراًظ
رول کـ  بعـد از   يهـا هی فرضـ  یه حام ک ي افراد ،لین دل یبه هم   قاًیدق. ندکی اشاره م  يارتباط گفتار 

اگـر  ) 1989(هان ک اسـ ةدیـ بـه عق .  نداشـتند »استعداد« به موضوع    ی چندان ۀبودند، عالق ) 1965(
 .سدری می زائد و اضافي موفق شود، مطالعه هوش در او  به نظر امري در ارتباط گفتاریسک

 1976گـنس در سـال      توسط   زبان دوم    يریادگی نقش هوش در     ۀنیق در زم  ین تحق یترمهم
 4 يهاالسک و در    يبندمیب هوش تقس  یآموزان بر اساس نمرات ضر    ه در آن دانش   کانجام شد   

 يهـا ه در گـروه   ک ییبا آنها ) فرانسه( زبان دوم    يریرد آنها در فراگ   کعمل. قرار گرفتند  11 و   7و  
ن گـروه قـرار     یه در بـاالتر   ک ییآنها. سه شد یب هوش قرار داشتند، مقا    یر اساس ضر   ب يترنییپا

 خوانـدن   يهـا  آنها در امتحـان    یب هوش یه نمودار ضر  کرده بودند   ک عمل   يداشتند، همان طور  
 از حد متوسط داشتند، بهتر از       ي باالتر یب هوش یه ضر ک یدر تمام موارد، گروه   . نشان داده بود  

ن یـ بـر ا . ردنـد کر متوسـط عمـل   یـ  منوال گروه متوسط بهتر از گروه ز نیگروه متوسط و به هم    
 ي هـوش بـرا    يهـا ج آزمـون  ینتـا د از   یـ با زبـان دوم     يریادگیدر  ه  کرد  کشنهاد  ی پ ، گنس اساس

 .ردکآموزان استفاده انتخاب دانش
از . باشـد ی رو به گسترش م  ی محدود، ول  یجانینه، هوش ه  ی انجام شده در زم    يهاپژوهش
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ه  نشـان    کـ رد  کاشاره  ) 2007 (يتوان به مظاهر  ینه، م ین زم ی انجام شده در ا    يهاجمله پژوهش 
گـر  ی د یدر پژوهشـ  .  وجـود دارد   ي رفتـار  يهانشک و   یجانیان هوش ه  ی معنادار م  ياداد رابطه 

ت ک و مشـار   یجـان یان هـوش ه   یـ  م يه رابطـه معنـادار    کنشان دادند   ) 2007(گران  یخانزاده و د  
، یجـان ی ه يهـا ان هـوش  یـ  معنـادار م   ياز رابطـه  ین) 2007(شقدم  یم و پ  یفه.  وجود ندارد  یالمک
 . گزارش دادندیلیت تحصی با موفقیسنج و روانیالمک

 ق ی هدف تحق-3
 زبـان  يریادگیت در ی و موفقیجانیان هوش هیردن ارتباط مکق به منظور روشن    ین تحق یا

ن پـژوهش  یـ اواقع  در . استیلیت تحصی موفقدن ویشن، ردنک صحبت ، نوشتن،  دوم، خواندن 
 : ر انجام شده استیاالت زؤ پاسخ به سيبرا

 قیاالت تحقؤس
 نقـش  سال دوم دانشگاه     یسی زبان انگل  انیدانشجو یلیت تحص ی در موفق  یجانیا هوش ه  یآ
 دارد؟

  وجود دارد؟ی زبانيهات و مهاریجانیان هوش هی معنادار مياا رابطهیآ
 در مردهـا  ی زبـان يها و مهارتیلیت تحصیق، موفیجانیان هوش ه  ی معنادار م  ياا رابطه یآ

  وجود دارد؟هاو زن

 قی روش تحق-4

 ها نمونه4-1
  و بودنـد  نفـر زن 239 نفر مرد و     89 ل از ک متش هک ،ردندکت  کق شر ین تحق ی نفر در ا   328

ه کـ   بودند یانین افراد، دانشجو  ی ا ۀ هم . سال قرار داشتند   28 تا 19 ی در محدوده سن    آنان یهمگ
 108  ویسـ یات انگل ی زبان و ادب   ۀ نفر در رشت   220. ده بودند یان رسان یل دوم را به پا     سا یبه تازگ 

 یر انتفـاع یـ ، آزاد و غیفردوسـ  (دانشـگاه در مشـهد  سه  در  یسی انگل  آموزش زبان  ۀنفر در رشت  
 .ردندکیل می تحص)امیخ
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 ها دادهيآورق و روش جمعی ابزار تحق4-2
 ۀنی در زمیقی در تحق  هک خواسته شد    ورک مذ شگاه دان سه یسی زبان انگل  ۀان رشت یاز دانشجو 

به آزمـون هـوش     ) 1384 (یلیآنها در آغاز سال تحص    . نندکت  ک زبان دوم شر   يریادگیهوش و   
 پـنج   ي دارا هکـ ال است   ؤ س 133ل از   کن پرسشنامه متش  ی ا .پاسخ دادند )1996( آن   - بار یجانیه
ال مربـوط بـه هـوش    ؤ سـ 40 ي داران آزمـون  یـ  اول ا  بخش. استلفه  ؤ م 15 و   یر سازه اصل  یز
 7(، اعتماد بـه نفـس       ) سوال 8 (یجانی ه ی خودآگاه  بخش ه به پنج  کاست   ي فرد  درون یجانیه
 7(، و مستقل بودن     )الؤ س 9(ها   بالفعل در آوردن مهارت    یی، توانا )الؤ س 9( عزت نفس ،  )الؤس
ه کـ ت  اسـ يان فردی میجانیال مربوط به هوش هؤ س29 ، دومبخش  در .شودیم م ی، تقس )الؤس

، )الؤسـ  10 (يریپـذ تی، و مسـئول   )الؤس11( يان فرد یم ۀ، رابط )الؤ س 8 (یهمدل بخش   به سه 
ه به نوبـه  ک است يسازگار یجانین آزمون مربوط به هوش هی سوم ابخش. شودی م يبندمیتقس

 8( يری، انعطـاف پـذ  )الؤسـ  10 (ینـ یب، آزمـون واقـع    )الؤس 8(له  أخود به سه قسمت حل مس     
پـردازد بـه    ی اسـترس مـ    نتـرل ک یجـان یه به هوش ه   کز  ی چهارم ن  بخشده و یم گرد یتقس) الؤس

 پـنجم و  بخش. شودیم م یتقس) الؤ س 9(نترل اضطراب   ک،  )الؤ س 9(  تحمل استرس    يهابخش
ال بـه   ؤ سـ  9ه  کشود  یال م ؤ س 17 شامل   ، است ی حالت عموم  یجانیه مربوط به هوش ه    کآخر  

 15 انیـ  و در پا   ).45-43ص ،1997 ان،-ربـا ( پـردازد ی مـ  ینـ یبال به خوش  ؤ س 8 و   یخوشبخت
ها شامل سـرعت    اسین مق یا. سنجدی را م  پاسخ ه اعتبار کشوند  ی مربوط م  ییهااسیال به مق  ؤس

هـا در    پاسخ به مجموعه آزمون    يقه برا ی دق 40 .شوندی م یمنف ریثأتو   ، حذف، فهرست تضادها  
 .نظر گرفته شد

ه از افراد   ک من راحت است     يبرا «:استن صورت   ی به ا  یجانی هوش ه  ۀپرسشنام از   یمثال
رت یکـ  ل يازیـ  امت 5اس  یـ به مق  افراد   .» باشند اقت آن را داشته   یل اگر   نم، مخصوصاً کسوء استفاده   

 معمـوالً « تـا  »ستی من درست ن   ة بار ا هرگ در  یبه ندرت و    « يهاه شامل پاسخ  ک دهندیمپاسخ  
 يهـا  -بـاال در مجموعـه آزمـون      ا  ین  یینمرات پا . شودی م »شه در مورد من درست است     یا هم ی

. شـوند ی م يبندمیتقس 100ن  یانگی بودن آنها از م    یکا نزد یآن بر اساس دور     - بار یجانیهوش ه 
، در انـد نیانگیـ تـر از م یـک ا نزدیـ دورتـر  )  نمـره 15(ار ی انحراف از مع یک ةه به انداز  ک ینمرات

 .رندیگی نمرات قرار میعی طبةمحدود
بـه منظـور    . انـد به وجـود آمـده     ي متماد يها سال ی ط یجانی هوش ه  يهازمونآمجموعه  

. نـد اه به آزمون اضـافه شـد      یحی تصح يها و فهرست  ي اعتبار يهااسی، مق هاآزمونجه  یبهبود نت 
 هـوش   يهازمونآ مجموعه   ي از آن در راهنما    ياه خالصه ک،  ینی جانش يهازمونآ از   ي سر یک
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 ییروا اثبات ي برایلیدل هم یل عامل یتحل. اندردهک آزمون را ثابت     ییو روا  ییای پا  آمده، یجانیه
 بـه   ،یجـان یهـوش ه   آزمـون     مجموعه ي همگرا و واگرا   ییروات،  ی نها  در .آزمون است  ياسازه

و  یجانیزمون هوش ه  آان مجموعه   ی م یهمبستگ يادیات ز یتحق. شده است  یابیچند روش ارز  
ـ یآت  یگـر ماننـد پرسشـنامه شخصـ       ی د يهامجموعه ـ یزنـگ و آ   یآ ( کزن        نشـان را  ) 1975 کزن

    بصـورت مثبـت بـا       یجـان ی هـوش ه   يهـا  زمونآ مجموعه   یی نمرات نها  یلکبه طور   .  دهد یم
قـات  یاند، تحق  همسو بوده  ی اعصاب شناس  يها اسی با مق  ی و به صورت منف    ی عاطف يهااسیمق
 همسـاالن از    ياز بنـد  ی و امت  یجانی هوش ه  يهازمونآان مجموعه   ی م یهمبستگ یگر به بررس  ید

سـه  یار را مقایـ  معي گـروه هـا  یجـان یهـوش ه  يآزمونهـا ا نمرات ی پرداخته و يلحاظ سازگار 
 ي با سـازگار   یجانی هوش ه  يهاآزمونه نمرات مجموعه    کاند  ردهک يریگجهینطور نت یو ا  نموده

 ).2007شقدم یم و پیفه ( در ارتباط هستندی عمومی اجتماع–یروان
 يمحتوا  ةبارر در یسوء تعب گونه  ر اجتناب از هر      و به منظو   ی فرهنگ يهابا توجه به تفاوت   

 يآلفـا . دیـ  ترجمه شـده پرسشـنامه اسـتفاده گرد   ۀتر، از نسخنییسطوح پاافراد  يپرسشنامه برا 
ن یـ ا يا سـازه یی روایل عاملیج تحلی بوده و نتا76/0ران ی ترجمه شده در اۀ نسخ يرونباخ برا ک

 ییایـ پا يز دارایـ ق، نسخه ترجمه شده نی تحقنیدر ا). 2003 ،يریدهش (دهدیآزمون را نشان م  
 .)92/0: رونباخک يآلفا( است ییباال

 هال دادهی تحل4-3
سپس  ،شد يگذارآن نمره- بار آزمون ي براساس راهنمایجانی هوش ه  ۀدر ابتدا، پرسشنام  

ل ی به تبد  يازیه ن ک ییجاآناز  . شد محاسبه   ی فرع يها اسی و نمرات پنج قسمت مق     یلکنمرات  
ن یی به منظور تع   . ق از نمرات خام استفاده شده است      ین تحق ی خام به استاندارد نبود، در ا      نمرات

دن، ی خوانـدن، شـن  ۀنـ یان در زمی زبـان دوم، نمـرات دانشـجو     يریادگیـ  در   یجانینقش هوش ه  
 مـورد نظـر گرفتـه شـد و از     يهـا دهک دانشی آنها از تمامیردن، نوشتن و معدل درس   کصحبت  

 و 2و1 ۀالمـ ک م3، و2و1د خوانـدن   نـ  مان ییهـا  درس دومسـال    انیـ  تا پا  انیه دانشجو ک ییآنجا
ن هـر مهـارت     یانگیـ  م ،گذراننـد یرا مـ  ) شرفتهی و نوشتن پ   ينگار، نامه یسینوپاراگراف(نوشتن  
ن هـر   یانگیل استفاده از م   ی دل .دیها استفاده گرد  ل داده ی تحل يبرارسون  ی پ یهمبستگاز   و  محاسبه

 اسـتادان   یرا بعضـ  یـ  اسـت، ز   یـی  و روا  ییایـ قت بـاال بـردن پا     یقن پژوهش در ح   یمهارت، در ا  
 و ییایـ توانـد در پا ین خود میه اکاند ه دروسی و اراير در نمره گذار   ی سهلگ یر و بعض  یسختگ

 . ر بگذاردیثأ تییروا
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 ج ی نتا-4
ان یـ ، مي درون فـرد يها، هوشیجانیب هوش هی ضری درجات همبستگ 1 ةجدول شمار 

ان ی دانشـجو یلی معـدل تحصـ  يرهای را با متغي و سازگار  یحالت عموم نترل استرس،     ک،  يفرد
ن یـ بـر اسـاس ا  . دهـد یردن و نوشتن را نشان مـ     کدن ، صحبت    یسال دوم، نمرات خواندن، شن    

ب هـوش   یردن و ضـر   کـ ان مهارت صـحبت     ی م ي معنادار ین ول یی پا یجدول، درجات همبستگ  
، هـوش   )17/0 = یهمبسـتگ ب  یضـر  ( ي، هوش درون فرد   /.)13 =یب همبستگ یضر (یجانیه
ن یو همچن /.) 12= یب همبستگ یضر (یو حالت عموم  ) 14/0= یب همبستگ یضر ( يان فرد یم
 ۀچ رابطـ  یهـ . وجـود دارد  /.) 13 = یب همبستگ یضر (يدن و هوش درون فرد    یان مهارت شن  یم

با . دیگر مشخص نگرد  ی د ی زبان يهاا مهارت ی و   یلیها و معدل تحص   ان انواع هوش  ی م يمعنادار
 زبـان دوم تـا      يریادگیـ  و   یجـان یان هـوش ه   یتوان گفت م  یها، در مجموع م   افتهین  یوجه به ا  ت

 . معنادار وجود دارديا رابطهيحد

 هاي زبانی و موفقیت تحصیلیضریب همبستگی هوش هیجانی با مهارت: 1جدول 

 نوشتن ردنکصحبت  دنیشن خواندن لکمعدل  هامهارت/ هاسازه
 6/0 *13/0 01/0 08/0 08/0 یجانیب هوش هیضر

 5/0 *17/0 */.13 08/0 0/ 06 يدرون فرد
 0/ 06 *14/0 0 /10 -03/0 02/0 يان فردیم
 5/0 07/0 06/0 05/0 -02/0 نترل استرسک

 06/0 *12/0 04/0 08/0 07/0 یحالت عموم
 07/0 0/ 04 05/0 08/0 05/0 يسازگار

 05/0 >سطح پی  *
 328: تعداد

ها بـر اسـاس   ل نمونهکها،  زبان درمردها و زنيریادگی و یجانیش ه افتن رابطه هو  ی يبرا
 ي معنـادار  ۀچ رابط ی دهد،  ه   ی نشان م  2ه جدول   کهمانگونه  . م شدند یت به دو گروه تقس    یجنس

ان مـردان   ی زبان در م   يریادگی يهاا مهارت ی و   یلی و انواع آن با معدل تحص      یجانیان هوش ه  یم
نتـرل  ک ي هـا  - و هـوش   یلیان معدل تحص  ی معنادار م  ۀ رابط ها، زن ة دربار یول. دیمشخص نگرد 
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، مهـارت   )13/0= یب همبسـتگ  یضـر  (یو حالـت عمـوم    ) 13/0= یب همبسـتگ  یضر(استرس  
= یب همبسـتگ  یضـر  (ی، حالـت عمـوم    )14/0= یب همبسـتگ  یضر( نترل استرس   کخواندن و   

ب یضرردن و   کان مهارت صحبت    ین م یو همچن ) 13/0= یب همبستگ یضر (يو سازگار ) 13/0
و ) 17/0=یب همبسـتگ  یضـر  (ي، هوش درون فـرد    )14/0= یب همبستگ یضر(ی  جانیهوش ه 

 هـوش   ۀتـوان گفـت رابطـ     ین مـ  یبنـابرا . ده شـد  ید) 15/0= یب همبستگ یضر (یحالت عموم 
 متفـاوت   ی زبان يها مهارت يریادگی و   یلیت تحص یها در ارتباط با موفق     در مردها و زن    یجانیه

 ).3جدول ( است

  همبستگی هوش هیجانی با مهارت هاي زبانی و موفقیت تحصیلی در مردها ضریب: 2جدول 

 نوشتن ردنکصحبت  دنیشن خواندن لکمعدل  هامهارت/ هاسازه
 0/0 09/0 04/0 005/0 -05/0 یجانیب هوش هیضر

 05/0 16/0 /.14 06/0 0/ 01 ي فرد درون
 02/0 08/0 009/0 -02/0 01/0 يان فردیم
 06/0 11/0 08/0 04/0 -1/0 نترل استرسک

 -19/0 05/0 -04/0 01/0 02/0 یحالت عموم
 01/0 - 02/0 01/0 05/0 -16/0 يسازگار

 05/0 >سطح پی *
  نفر 89تعداد 

 ضریب همبستگی هوش هیجانی با مهارت هاي زبانی و موفقیت تحصیلی در زن ها: 3جدول 

 ننوشت ردنکصحبت  دنیشن خواندن لکمعدل  هامهارت/ هاسازه
 0/0 8 * 14/0 12/0 12/0 11/0 یجانیب هوش هیضر

 06/0 *17/0 /.12 09/0 0/ 07 ي فرد درون
 03/0 05/0 08/0 -02/0 02/0 يان فردیم
 10/0 09/0 11/0 *14/0 *13/0 نترل استرسک

 10/0 *15/0 08/0 *13/0 10/0 یحالت عموم
 10/0 - 06/0 08/0 *13/0 *13/0 يسازگار

 05/0 >سطح پی  *
 نفر239:  تعداد
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 جهی بحث و نت-5
ط یرهـا در شـرا  یر متغی زبان دوم بـر اسـاس تفسـ   يریادگی در   یجانی نقش هوش ه   یبررس

 ی، تمام یلیان معدل تحص  یه رابطه م  ک ی هنگام  . را به همراه داشته است     یج مختلف یگوناگون، نتا 
ب هوش  یضرردن با   کمهارت صحبت   ) هال نمونه کدر   ( شد یبررس یجانی و هوش ه   هامهارت

 رابطـه معنـادار   يدن با هوش درون فردی مهارت شنو يان فردی و مي، هوش درون فرد   یجانیه
ن ی حاصـل شـد، بـد      یج متفـاوت  ی شد نتا  یها بررس ن ارتباط در مردها و زن     ی ا ی وقت یول. داشت

ان مردها گـزارش نشـد   ی زبان در ميریادگی و یجانیان هوش هی مي معنادارۀچ رابطیه ه ک یمعن
ج متفاوت بود یها نتا زنة درباریول. ها نسبت داد  ن نمونه ییل آن را بتوان به حجم پا      ید دل یه شا ک

نتـرل  ک، مهـارت خوانـدن و       ينتـرل اسـترس و سـازگار      ک و   یلیت تحص یان موفق یه م یکبه طور 
، هـوش  یجـان یب هـوش ه   یردن و ضر  ک و مهارت صحبت     ي و سازگار  یاسترس، حالت عموم  

 .ده شدی دي معنادارۀطنترل استرس رابک و يدرون فرد
ه کـ باشـد   یم) 2007(شقدم  یم و پ  ی پژوهش فه  ةنندکد  أیی ت ين پژوهش تا حد   ی ا يهاافتهی

ه در کـ اد آور شد ید یالبته با. افتندی یلیت تحصی و موفقیجانیان هوش هی م ي معنادار ۀآنها رابط 
مردان چندان  رسد  یبه نظر م  . ده است ی گزارش گرد  يان رابطه یپژوهش حاضر تنها در زنان چن     

ل آن را در سـاختار      یـ د بتـوان دل   یه شـا  کرند  یگی بهره نم  یلیت تحص ی در موفق  یجانیاز هوش ه  
 در يثرؤ نقش مـ یجانیرسد هوش هین، به نظر م  یعالوه بر ا  . ردک آنان جستجو    یروان– یروح

 يان فرد ی، م ي درون فرد  يهاردن مهارت ک در صحبت    مسلماً. ندکیفا م یردن ا کمهارت صحبت   
 اسـت دو    ینشـ کردن  کـ را صحبت   یردن دارد ز  ک در صحبت    يادی ز يریثأ افراد ت  یلکاالت  و ح 
ان مهارت ی ميها همچنان نشان داد رابطه معنادار  افتهی.  مزبور يهاازمند داشتن مهارت  یه و ن  یسو

 ي، و سـازگار ینترل استرس، حالت عمومک. ها وجود داردان زنی در میجانیخواندن و هوش ه 
        آمـوزان مسـلماً   زبـان . نـد یایآمـوزان ب   زبـان  کمـ کتوانند در خوانـدن بـه       یه م ک اندییهامهارت

 داشـته باشـند و خـود را بـا           ی خوب یت استرس خود پرداخته، حالت عموم     یریست به مد  یبایم
دن بـا هـوش درون      یرسد مهارت شن  یسرانجام به نظر م    و. نندک متن مورد نظر سازگار      يمحتوا

 اعتماد به نفس و عزت ي دارند، دارایجانی هیه آگاه ک يه افراد ک ین معن ی رابطه دارد، بد   يفرد
 . توانمندترنديدارینفس باال بوده در مهارت شن

 ياتـازه  ارکـ  یسـ ی در آمـوزش زبـان انگل  ی و روان ی عوامل عاطف  ی، مطالعه و بررس   مسلماً
ن یـ  بـه ا   الًقـب ) ی گروه يریادگیوت معلم،   کردن، س کن  یمانند تلق  (ي متعدد يهاست و روش  ین

هـوش  . باشـد ی آن م  يسازد، چارچوب نظر  ین پژوهش را مجزا م    ی آنچه ا  یول. اندمهم پرداخته 



 1387 بهار، 43شمارة  ، هاي خارجی پژوهش زبان بهزاد قنسولی/ رضا پیشقدم  ۵۲

ق و یـ شود به صـورت دق یه م کند  کی م ی را معرف  ی و مدون  به ما قالب      ی به صورت علم   یجانیه
ـ  -ی عوامـل روحـ    یارشناسانه به بررسـ   ک      ت یـ الس درس زبـان در موفق     کـ  پرداخـت در     یروان

 .نندکیفا میموزان نقش اآزبان
 در یارجخ زبان یک به عنوان  یسیط زبان انگل  ی زبان در شرا   يهاالسکت  یبا توجه به ماه   

   ه کـ  همـانطور   .سـت ین بیـ عج، چنـدان  یجـان ی زبان دوم و هوش ه   يریادگیان  ی م ۀ، رابط رانیا
    يبـرا ل، طاقـت فرسـا و سرشـار از اسـترس و فشـار               ک مشـ  ي زبان دوم امر   يریادگیم،  یدانیم

- زبان   هکرا یز، دتر است ی بزرگساالن شد  ين مسئله برا  ی، و ا  )1981راشن  ک (استآموزان  زبان
 يهـا یامکناه همراه با اشتباهات و کرده ک خود صحبت ير از زبان مادر   ی غ ید به زبان  یآموزان با 

شود، بـه   یالس درس استفاده م   کران تنها در    یه در ا  کل  ین دل ی، به ا  یسیزبان انگل . است ياریبس
 سـال در  8قبل از ورود به دانشگاه به مدت    ان  یدانشجو شناخته شده و     ی زبان خارج  یکعنوان  

 زبـان  يریادگیدر هر حال،  . دهندیلشان را در دانشگاه ادامه م     یمدرسه زبان آموخته و بعد تحص     
  بـه زبـان    يادیـ  ز تیـ  به شمار رفته و مردم اهم      ارزش،  یسی انگل خوب و داشتن لهجه     یسیانگل
اربرد آن در علـوم و     کو   یسی شدن زبان انگل   یبا توجه به جهان   ن،  یعالوه بر ا  . دهندی م یسیانگل

 .رسدی به نظر مين زبان ضروریفنون مختلف، دانستن ا
آمـوزان را وادار     زبـان  هک ین معن ی بد ،ندیمال گرا کران،  ی در ا  یسی انگل  زبان معلمان،  عموماً

 آن را ق و مناسـب از      ی بر استفاده دق   يادید ز کیرده و تأ  کن   از زبا  )قیتلفظ دق  (حی صح ةبه استفاد 
     اشـتباهات  . انـد یـی  پـرتنش و اسـترس زا    يهـا طیران عمومـاً محـ    یـ  زبان در ا   يهاالسک. دارند
 تـرس از    به خـاطر  آموزان معموالً   زبان. شوندیح م یم تصح یآموزان فوراً و به صورت مستق     زبان

 خود مطمئن نباشند، آن را در ۀا نوشتی هه از گفتک یا زمانتنند و   کیالس صحبت نم  کدر  اشتباه،  
، استفاده از عوامـل     يریادگیط  ین مح یه در چن  کرسد  ین، به نظر م   یبنابرا. برندیار نم کالس به   ک

نتـرل  ک يهـا یی و توانـا   يان فـرد  یـ ، م يدرون فـرد   هوش   يهاتی مخصوصاً قابل  یجانیهوش ه 
 . استي و ضروریعیار طبی بسياسترس، امر

اگـر  . ندک یانی شا کمکس  یار تدر  ک  در یسیواند به معلمان زبان انگل    تیق م ین تحق یج ا یتان
  ه کـ ن  یـ و ا ) 1997اس  یـ ال(توان آموزش داد و آن را بـاال بـرد           ی را م  یجانیه هوش ه  کم  یریبپذ

ان یـ  و ب  ك در یین دارند را آمـوزش داد تـا بتواننـد توانـا           یی پا یجانیه هوش ه  ک يتوان افراد یم
 ي هـا -تیـ  باال بـردن قابل يه برا کرود  یان را بهبود ببخشند، از معلمان زبان انتظار م        احساساتش

 مربوطه يهانند و به گسترش مهارتک استفاده   ی آموزش يهاآموزان از برنامه   زبان یجانیهوش ه 
در ). نترل استرسک و   يگران، همدرد ی و د  ی احساسات شخص  ك مانند در  ییهامهارت(بپردازند  
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 آشـنا بـوده و تـالش        یجانید خود با مفهوم هوش ه     ی در ابتدا با   یسیان زبان انگل  هر حال، معلم  
آمـوزان   زبـان  یجـان ینه باال ببرند وسپس به باال بردن هوش ه        ین زم ی خود را در ا    یینند تا توانا  ک

 .همت ورزند
 يشـتر یت ب یه اهم ک ییهاد از فنون و روش    یز  با  ی ن یسی زبان انگل  ی درس يهاتابکلفان  ؤم

 یبرخ. نندکر یشتر درگیم بین مفاهیآموزان را با ا رده و زبان  ک دهند استفاده    ی م یجانیهبه هوش   
 یقی، گوش دادن به موسـ     یالسکبحث  :  راندی به شرح ز   یجانیش هوش ه  یثر در افزا  ؤاز فنون م  

    پرسشـنامه و خوانـدن      ی افـراد، طراحـ    یی، خـود افشـا    یوتاه احساس ک يهالمی ف يم، تماشا یمال
 يهـا ل دادن گـروه کیا تشـ یها به عنوان مثال، استفاده از پرسشنامه     . ی و ادب  یشناس روان يهامتن

. ننـد ک کمـ ک یجـان یتواننـد بـه سـواد ه   ی مـ یجـان ی هـوش ه  يهـا تی قابل ة دربار یالسکبحث  
تـر   خـود آگـاه  یجـان ی هـوش ه يهـا تیتوانند فرد را از قابلی خوب می با طراح ییهاپرسشنامه

 ة دربـار  یشـود تـا بـه راحتـ       یآمـوزان خواسـته مـ     ر آنها از زبـان    ه د ک یالسک يهابحث. سازند
  تواننـد بـه    یان گذارنـد، مـ    یـ گـران در م   یاحساسات خود سخن گفته و احساسات خود را بـا د          

گـران  ی بـا د   ي بهتـر  ۀجه رابطـ  یتر شناخته و در نت    قیه را عم  ینند تا خود و بق    ک کمکآموزان  زبان
 ).2007شقدم یپ(اهند ک بی نحو قابل توجهداشته باشند و ازفشار و اضطراب خود به

 از  یکـی .  اسـت  ییهـا تی محـدود  ين پـژوهش دارا   یـ ه ا کرد  کد خاطر نشان    یبا،  انیپادر  
 و نمـرات    ان دانشگاه ی دانشجو یلیت تحص ی موفق یۀ بر پا  هک آن است    قین تحق ی ا يهاتیمحدود

 يریادگیـ  بـر    یجانیرات هوش ه  یتوان تأث ی م ي بعد يهاقیدر تحق . قرار گرفته است    آنها یدرس
  ، نیـ عـالوه بـر ا   .دی سـنج  زیـ  ن  را آموزان مـدارس   و با دانش   یر رسم ی غ يهاطیزبان دوم در مح   

 زبـان دوم  يریادگیـ  را بـه صـورت همزمـان در    یجانیز هوش هی و ن  یتوان نقش بهره هوش   یم
ار، هر   معناد يات از وجود رابطه   یاکن پژوهش ح  ی ا يهاافتهی در مجموع،    . قرار داد  یمورد بررس 

توان در  ین رابطه را م   یم بودن ا  کل  یدل. ها دارد  از مهارت  یبعض  و یجانیان هوش ه  یم، م کچند  
 ی وقتـ مسـلماً . ردک ترم جستجو یکان یها به دانشجوها و محدود بودن نمونه ن نمونه ییحجم پا 

گـر  ی دیتوان در پژوهشیم. ردیگیر قرار میثأز تحت تی ن یب همبستگ یشود ضر یم م کانس  یوار
 .ردکسه یج را مقای استفاده نمود و نتايشتری بيهااز نمونه
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