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 .۱مقدمه

هووور ممنووومی پیچیووده یسوو

و بووه ییوو اووا ر در وزههووا مخرمووک بووری آن

مدلها ببویار دیده شوده یسو  .یبرودی هوور بوهطنووین توینواییی مجوزی و دموی در ن ور
گردرووه میشوود دووه میتوینب و

بوور مودقی و

موواد یدوورید ییوور بیووذیرد (جووارویس.)5442 ،

گواردنر ( )۸۳۳4مودل جوام تر یز هوور ،بوهنووام هوور چندگانوه ۸یریئوه دید دوه یز هشو
نوع هور تشویی شوده بوود .گممو ( )۸۳۳1بوا معردوی هوور طوا می 5بوهطنووین ییوی یز
ینووویع هووور ،آن ری ببوویار مناتوور یز ضووریت هوشووی ( )IQمیدینوود .یایووریً برونوور ()۸۳۳4
ن ریه هوور روییوی ۹ری مطور دورده یسو

و معرقود یسو

تیییوریت یدیوار بشور سوورودار دیرد جنوان ی وری
هووا

یدورید یز ریوا روییو

دوه بوا

اووود ری درک میدننود (مواتینیمی ،لوتیووه

و توورو  .)544۱ ،ینبووان بووهاووا ر سوواارار منبووجا ،جالووت و سووببی رویی و  ،یز آن

بری شی دیدن بوه رویودیدها ،ینرقوال دینو

بوه دییورین و آمووزردیدن و یوادگیر یسورماده

میدند.
پی

وودم ( )54۸۸ن ریووۀ آموووزر زبووان دوواربرد  0ری در وووزة مطالعووات زبووان دوم و

زبان اارجه مطر درد .آموزر زبوان دواربرد بوه شویوة مرمواوت بوه دموا هوا آمووزر
زبووان مینیوورد .در دما هووا آموووزر زبووان نووهتننووا میتوووین در مووورد سوواارار و دممووات
زبووان بی و

دوورد ،بمیووه میتوووین بووه مموواهیا زنوودگی یز بی و نیازهووا یامووا ی ،مووذهبی،

رو ووی ،یجرموواطی ،طووا می و روینووی زبووانآموزین پردیاوو  .بووه گمرووۀ پی
زمان آن رسیده یسو

توا مرخ

بیندیزنود و یز یادرووهها ییو
یی و بوواور یس و
تقوی و

وودم ()54۸۸

وان دییور رشورهها بوه ووزة آمووزر زبوان نیواه توازهی
وووزه در تیقیقووات اوود یسوورماده دننود .پی

وودم ( )54۸۸بوور

دووه ویژگیهووا منی ووربهدوورد دمووا هووا زبووان ینیمیبووی میتوینوود بووه

و شوویودایی جنبووهها مخرمووک زنوودگی زبووانآموزین دمووک دننوود .یی و ویژگیهووا

طبارتینوود یز .۸ :بیوو

در مووورد موضوووطات یجرموواطی ،طممووی و سیاسووی؛  .5ینجووام دووار
1. Multiple Intelligences
2. Emotional Intelligence
3. Narrative Intelligence
4. Applied ELT
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گروهووی در دمووا ؛  .۹مقایبوۀ دو درهنووم مخرمووک؛  .0آشوونایی بووا سوواارار و دممووات یووک
زبووان دییوور؛  .2صوویب

بووه زبووان دییوور دووه در آن شووخص آزید بیشوورر دیرد؛  .1مطالعووۀ

زبان دییر بهصورت جد ؛ و  .7جو جالت و جذیب دما .
تیقیقووات ینووددی دربووارة تووثییر دما هووا آموووزر زبووان ینیمیبووی بوور رو رشوود و
پیشورد

ودم ( )۸۹۱1نقو

جنبووهها مخرموک ههنووی زبوانآموزین ینجووام شوده یسو  .پی

دما هووا آموووزر زبووان ینیمیبووی ری بوور تویناییهووا ینرقوواد زبووانآموزین مووورد بررسووی
ووریر دیده یسوو  .نرووایت تیقیووا و نشووان دیده یسوو

دووه بی هووا یدبووی در دما هووا

آموووزر زبووان ینیمیبووی تووثییر مهبرووی بوور تویناییهووا ینرقوواد زبووانآموزین دیرد .بووینی،
پی

وودم و نواور ( )۸۹۱۳تووثییر دما هووا آموووزر زبووان ینیمیبووی ری بوور هووور طووا می

زبووانآموزین مووورد بررسووی ووریر دیدهینوود .نرووایت تیقیووا نشووان دیده یس و
آموووزر زبووان ینیمیبووی بووه ور ابوو مما
میدهنوود؛ زیووری در یی و دما هووا درص و

دووه دما هووا

ووهی هووور طووا می زبووانآموزین ری یدووزیی

زیوواد ب وری تعام و و دووار گروهووی وجووود دیرد

دووه یز ویژگیهووا منی ووربهدرد دما هووا آموووزر زبووان ینیمیبووی یسوو  .بووینی
( )54۸۸در تیقیووا دییوور بووه ییو نریجووه رسوویده یسو
تقویوو

دووه اوینوودن مرووون روییووی باطو

هووور روییووی زبووانآموزین و نیووز منارتهووا زبووانی آنووان میشووود .در تیقیووا

دییوور دووه پی

وودم و صووبور ( )54۸۸ینجووام دیدهینوود مشووخص شوود دووه چیونووه در

دما ها زبوان ینیمیبوی هویو

درهنیوی و مموی زبوانآموزین شوی میگیورد هنیوامیدوه

در یی و دما هووا ،زبووانآموزین یز درهنووم اووود دور شووده و بووهسووم
سوو مییابنود .پژوه هوا بالوا همیوی وادی یز آن یسو
ینیمیبووی نق و

منمووی در شووی دهووی و پیشوورد

درهنووم آمرییووایی

دوه دما هوا آمووزر زبوان

جنبووهها مخرمووک زنوودگی زبووانآموزین

دیرد .ارد ایموی و موال یمیور ( )54۸2نشوان دیدنود بوی هوور روییوی زبوان یول و زبوان
دوم جامعووۀ آماریشووان (معممووان زبووان ینیمیبووی دارسوویزبان) ریبطووه ابوو
دیرد .اا ووانینژید و چوواهیبخ

بووولی وجووود

( )54۸2دریادرنوود دووه یسوورماده یز دوویما و رمووان ینیمیبووی

هووور روییووی و ببووندگی زبووان ینیمیبووی یدوورید ری بنبووود مووی بخشوود .گمووابی و یوودر
( )54۸۳نیووز بووه ییوو نریجووه رسوویدند دووه هووور روییووی معماهووا زبووان ینیمیبووی رو
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دیرد .ضوویایی ،نبووولی ،شووانچی و شوونریار ( )۸۹۳7بووا

یسوورماده یز تعریووک رینوودیل ( )۸۳۳۳یز هووور روییووی ،شووااص سوونج

هووور روییووی در

نوش ورار ری ری ووی و یطربارسوونجی دردنوود .تیقیقووات بالووا همیووی ووادی یز آن یس و
دمووا

هووا آموووزر زبووان ینیمیبووی نقوو

منمووی در شووی دهی و پیشوورد

دووه

جنبووهها

مخرمک زندگی زبانآموزین دیرند.
در وزة ترجمه و آمووزر ترجموه نیوز بوه هوور روییوی توجوه شوده یسو  .یودر ،
اورسوومیقه و هاشوومی ( 54۸1و  )۸۹۳0تووثییر هووور روییووی بوور دیمیوو
میووان شوورد دنندگانی دووه زبووان مووادر آنهووا دارسووی یسوو
پووژوه

آنووان نشووان دید دووه هووور روییووی نق و

بررسووی دردهینوود .نرووایت

طموودهی در طممیوورد مووؤیر و مودقی و

مررجمووان و دیمی و

ترجمووه دیرد .در قیق و

دیشوورند ،یز دیمیوو

بالوواتر در ترجمووه براوووردیر بودنوود .پی

شوورد دنندگانی دووه هووور روییووی بالوواتر
وودم ،شایبووره و یوودر

( )54۸1بووه ییوو نریجووه رسوویدند دووه هووور روییووی ،هووور دمووامی و دینوو
دیمی

ترجمووه ری در

ترجمه یز زبان مبدأ به زبان مق د و برطیس تثییر مهب

زبووانی رو

میگذیرد.

 .۲پیشینة پژوهش

بووه گمرووۀ رونالوود بووار

روییو

و زنوودگی بشوور یز ییوودییر تمییووک ناپذیرنوود تاریخچوۀ

روییو

بوا تاریخچوۀ بشور شووروع میشوود و بشور بوودون روییو

دیش و

( ،۸۳۳1در سووییس و گی و  .)5441 ،یدوورید یز ریووا یلیووو رویی و

هنیووام صوویب
ری بووه نمووای

وجووود ندیشوره و نخویهوود
و دمموواتی دووه

در مووورد تجربیاتشووان یسوورماده میدننوود سوورمایۀ یجرموواطی و درهنیووی اووود
میگذیرنوود (لنیمیوور544۸ ،؛ در ریبووم  .)544۸ ،هووور روییووی بووه «توینووایی

درد در تن ویا ’هوا در سواار و هوا در بوازگویی‘ و تودیوم بخشویدن ’هوا در دنوا و هوا
در اوینوودن‘ دیسووران زنوودگی اووود» گمرووه میشووود (رنوودیل .)۸۳۳۳ ،یو معرقوود یسو

هووور

روییی ری بایود ننموی نووع هوور یز هورهوا همریانوه گواردنر ( )۸۳۳4و هوور طوا می
گمموو ( )۸۳۳2دینبوو  .یز ن وور گوواردنر ببوویار یز طممیردهووا روزمووره زنوودگی یدوورید
بوودون هووور روییووی غیوورممی و غیوور اب و درک میشوووند .یدوورید دنیووا ی ریدشووان ری بووا
روییریوور و دیسووران درک میدننوود (رنوودیل .)۸۳۳۳ ،هووور روییووی ب وهطنوووین یووک توینووایی
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منووا در دن هووا شوونااری روزمووره بووهتوووین بووازگویی یووک دیسووران ،رمووان و ابوور چووه
وی عی و چه سوااریی گمروه میشوود (یسوری  .)۸۳۱1آمووی ( )54۸۹بور ییو بواور یسو
رویی

دوه

دیسرانها زندگی به یدورید دوه قشوان تعویی شوده ،ماننود سیاهشوسوران و زنوان،

یجوازة یبوریز وجوود مویدهود؛ بوههمی دلیو  ،دیسوران و روییو

یبوزیر تیقیوا دمنیبو ها و

ردودیرین قوو بشور نیوز میباشود .یز ن ور رنودیل ( )۸۳۳۳ابمی هوا هوور روییوی دوه
هریک یز آنها نشانیر نیرر ما بوه جنبوهها مخرموک یوک رویودید یسو

شوام پونت زیور

گروه یس .
 .۸پییرهبنوود  :۸بووه توینووایی دوورد ی مووا میشووود در شوور و تعوودی شوور و بووازگویی
آنچووه در ی ووری

یو رخ میدهوود یووا آنچووه دوورد بووا وووی

پنجیانووه در مووییابوود و نیووز

دوتاهدردن رویدید ،تیییر و تن ویا آنچوه در الوت تعواد یوا تعوارن بوا آن مویجوه میشوود.
پییرهبند طبارت یسو
هد

یز تعیوی یولویو

آنچوه ظواهریً مورتب بوا یوک مو عیو

یسو

یوا

جار آن ری برآورده میسازد.
 .5شخ ی پردیز  :5جم بنود و یریئوۀ ت وویر د یوا یز اوود یوا دییورین بور مبنوا

شویهد جار و موجود در مو عی

یس .

 .۹روییریوور  :۹رنوودیل ( )۸۳۳۱روییریوور ری مووت هووور روییووی میدینوود .روییریوور
یعنی یینیه درد یز ریوا درک یرتبوام منطقوی بوی رویودیدها (طمو و نروایت یموور) آنچوه ری
در ال رخدیدن یس

و یتموا ی ری دوه رخ اویهود دید بوه دییورین ینرموال مویدهود .روییو

دیسرانی اوب روییری یس

ده نوه بوا شویوة بیوانی نوو و نوه بوا تقمیود یز دییورین ،شونونده ری

به شونیدن یدیموۀ مواجری مشورا نیوه دیشوره ،بمیوه بوه یو نوه جرئیوات یضوادی و نوه دمرور یز
د لازم یریئه میدند.
 .0ژینربنووود  :0بوووه توینوووایی دووورد در وووریر دیدن رویووودیدها در الوووتهوووا مناسوووت
( وووزنینییوووز ،دمووود  ،دنایوووهدیر و غیوووره) گمروووه میشوووود .دووواربرد ییووو توینوووایی در
1. Emplotment
2. Charecterization
3. Narration
4. Gnreation

۹0

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

دیسوورانسوورییی و بیووان تجربووه یس و  .دیسووران اوووب بووه دیسوورانی گمرووه میشووود دووه در آن
دعووایی مشووخص (وی وو گرییووی ،بوودبینی ،اوشووبینی و غیووره) ووادا باشوود و آن دعووا
یسوورمریر دیشووره باشوود و ریو بروینوود ووال و هوووی شخ ووی ها دیسووران

ری ی بووا

درده و بهدرسری بازگو دند.
 .2تعیی موضوطی  :۸بوه توینوایی تشوخیص ییودهها یصومی یوک دیسوران بوا توجوه بوه
یتما ووات میوورر در رویوودید و یریئووه توضووییاتی بووری طمو

رخ دیدن چنوودی بووارة آن گمرووه

میشود.
بووا توجووه بووه ن ربووۀ آموووزر زبووان دوواربرد دووه پی
دما ها آمووزر زبوان ینیمیبوی طمواوه بور بیو

وودم ( )54۸۸یریئووه دیده ،در

در موورد سواارار و دمموات زبوان ،بوه

مموواهیا زنوودگی یز بی و نیازهووا یامووا ی ،مووذهبی ،رو وی ،یجرموواطی ،طووا می و روینووی
زبووانآموزین پردیارووه میشووود .همچنووی بووا توجووه بووه ویژگیهووا منی ووربهدرد دما هووا
آموووزر زبووان پی

وودم ( )54۸۸دووه در بخ و

دووه میتوینوود در دما هووا آموووزر زبووان تقویو

مقدمووه هدوور گردیوود ،ییووی یز تویناییهووایی
شووود هووور روییووی زبووانآموزین یسو ؛

زیووری در یی و دما هووا در مووورد موضوووطات یجرموواطی ،طممووی و سیاسووی ببویار صوویب
میشووود و همچنووی زبووانآموزین آزیدینووه ن ووریت و ییوودهها اووود ری و همچنووی تجربیووات
شخ یشووان ری بیووان میدننوود و بووه ن ووریت و تجربیووات بقیووه گووور میدهنوود دووه تمووامی
یی ها میتویند به تقوی

هور روییی زبانآموزین دمک دند.

در ووالیدووه تیقیقووات مرعوودد بوور رو هووور روییووی و نقو
در وووزة آموووزر زبووان صووورت گردرووه یسو
یلیزیب و  ،مووی و چووی544۱ ،؛ پی

آن بوور طویمو مخرمووک

(بووری مهووال :بمووک و هووویرد جووونز5444 ،؛

وودم ،گمشوورور و اویجووو 54۸۸ ،؛ پی

وودم و معریووک،

54۸5؛ رؤیووایی و یویزیده ،)54۸۹ ،تیقیقووات ببوویار دمووی دربووارة تووثییر وووزة آموووزر
زبووان ینیمیبووی بوور رو دییوور وزههووا ینجووام شووده یسوو
پی

وودم و نوواور ۸۹۱۳ ،؛ پی

هووی گونووه تیقیقووی دربووارة نقوو

(پی

وودم۸۹۱1 ،؛ بووینی،

وودم و صووبور 54۸۸ ،؛ بووینی .)54۸۸ ،بووه ور ویووژه،
دما هووا آموووزر زبووان در تقویوو

هووور روییووی
1. Thematization
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زبووانآموزین در ییوورین و اووارج ینجووام نشووده یسوو  .لووذی تیقیووا یایوور بووه بررسووی تووثییر
دمووا هووا آموووزر زبووان ینیمیبووی بوور هووور روییووی زبووانآموزین در مؤسبووات زبووان
ینیمیبی و مودیر

دولروی میپوردیزد .بوه ور ویوژه ،در ییو تیقیوا سوعی بور آن یسو

تموواوت بووی دین آموووزین موودیر

دولرووی و زبووانآموزین مؤسبووات ا وصووی زبووان

ینیمیبووی یز ن وور هووور روییووی بشووردیزد .همچنووی ریبطووۀ بووی جنبووی
روییی آنها در میی ها آموزشی مربوم مورد بی
یایر با هد

پژوه

بوه

یدوورید و هووور

ریر اویهد گرد .

به پاسخیویی به چنار سؤیل زیر پی

میرود:

 .۸آیووا بووی هووور روییووی زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی و دین آموووزین
مدیر

دولری تماوت معنادیر وجود دیرد؟

 .5آیووا بووی زیرمجموطووهها هووور روییووی زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی و
دین آموزین مدیر

دولری تماوت معنادیر وجود دیرد؟

 .۹آیووا بووی جنبووی

یدوورید و هووور روییووی آنهووا در میی هووا آموزشووی هدوور شووده

تماوت معنادیر وجود دیرد؟
 .0آیووا بووی زیرمجموطووهها هووور روییووی زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی و
دین آموزین مدیر

دولری بر بت جنبی

تماوت معنادیر وجود دیرد؟

 .3روش پژ وهش

در یی پژوه
شوورد

 044نمور دوه زبوان ینیمیبوی ری بوهطنووین زبوان اوارجی یواد میگردرنود،

دردنوود .یز ییوو تعوودید  544نموور یز مؤسبووات زبووان ینیمیبووی ووادد ،نویوود و

زبانبری وی

در شنرسوران سویرجان در یسوران درموان بودنود دوه همیوی بوه مودت  5یلوی ۹

سووال در آموزشوویاهها مربو ووه عووور دیشوورهیند و تعوودید  544نموور دییوور یز پایووهها
یول ،دوم و سوووم دبیرسووران در موودیر

دولرووی بیریلعموووم و ییهووار در شنرسووران سوویرجان

ینرخوواب شوودند 544 .نموور یز شوورد دنندگان پبوور و  544نم ور دییوور داروور بودنوود و س و
آنها بی  ۸0تا  ۸2سال بود.
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بووری سوونج
(پیوسوو

هووور روییووی شوورد دننوودگان یز شووااص سوونج

 )۸یسوورماده شوود .شووااص روییووی (پی

سؤیل یس
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وودم و دییوورین )54۸۸ ،مرشووی یز ۹2

دوه بوه هور سوؤیل بوی  ۸توا  2یمریواز تعموا میگیورد و اصو نمورة ننوایی آن

بی  ۹2توا  ۸72میباشود  .روییوی میرووییی ییو یبوزیر اصو

ری وی آن بور مبنوا یصوول

و رورهووا یریئووهشووده توسوو رنوودیل ( )۸۳۳۳یسوو  .بووری سوونج
یبووزیر ،پی

هووور روییووی

۸

روییووی سووازة ییوو

وودم و دییوورین ( )54۸۸بووا یسوورماده یز موودل رر 5نشووان دیدنوود دووه تمووامی

سؤیلات یی یبزیر بهجز شو

موورد همیوی بوا معیوار یوکسووییی همخووینی دیرنود .نروایت

اصو یز ییو سوونج ها نشوواندهنوودة پایووایی  4/۳۳هوور یووک یز آیراهووا ییو شووااص و
پایایی پیرسون  4/۳۱میباشد.
بری سونج

هوور روییوی شورد دننودگان ،نخبو

یک طیوس بوا توا دیسورانی دیده شود (پیوسو

بوه هور یوک یز شورد دننودگان

 )5و یز آنهوا اویسوره شود توا بوری مودتی

بووه طیووس نیوواه دننوود و سووشس دیسوورانی ری دووه یز آن ت ووویر یلنووام میگیرنوود بووازگو دننوود.
سوشس یز شوورد دننودگان اویسووره شوود توا بووه اد هشووان رجووع دورده و اووا رة روز یول
سووال نوشووان ری تعریووک دننوود .طمو

یینیووه اووا رة روز یول سووال نووو ری یز آنهووا اویسووریا

یی بود ده شانس به یوادآور اوا رة طیود بالوا بوود؛ چریدوه یولواً زموان م وا بهها بعود یز
شروع سوال نوو بوود و دوم یینیوه ییو رویودید بوهلیاظ درهنیوی بوری هموۀ ییرینیوان دیری
یهمی

زیواد یسو

و همیوان تقریبواً آیوی و سون ها مشوابنی در روز یول طیود دیرنود.

بنابریی آنچوه شورد دننودگان بایود میگمرنود تقریبواً ابو پوی بینوی بوود و دقو چیونوۀ
گمر ییو دیسورانهوا یز یهمیو
یسوو

بالوایی براووردیر بوود .هدور ییو نیروه نیوز وائز یهمیو

دووه بووه شوورد دننوودگان یز بوو دربووارة ماهییوو

هووور روییووی و مؤلمووهها آن

توضییاتی دیده شده بوود و آنهوا بوا زمینوۀ ییو تیقیوا آشونایی لوازم ری پیودی دورده بودنود.
بووری جموو آور دیدههووا مووذدور بووا هریووک یز دیو مبووان شوورد دننووده در تیقیووا
بوهصووورت ینمورید مما ووات شود .هریووک یز شورد دننوودگان دیسورانها اووود ری گمرنوود و
1. Narrative Intelligence Scale
2. Rasch

۹7

بررسی تثییر دما ها آموزر زبان ینیمیبی بر ...

صدییشان ضب شود و سوشس توسو میققوان میرووب شودند و سوشس هریوک یز آنهوا بور
مبنا شااص هور روییوی توسو دو نمور یرزیواب یرزیوابی شوده و پایوایی یرزیابیهوا نیوز
سنجیده شود .دیدههوا

اصو یز هریوک یز دعالی هوا سونج

هوور روییوی توسو دو

نموور یرزیوواب نموورهگووذیر شوودند و اص و جم و نموورة د و هووور روییووی و هریووک یز
زیرشووااهها منووارتی آن بووری هوور شوورد دننووده بوور مبنووا میووانیی هوور دو آزمووون
آمود .بوری بررسوی تمواوت بوی هوور روییوی دین آمووزین

سنج

هور روییی بهدسو

مدیر

دولروی و زبوانآموزهوا مؤسبوات زبوان ینیمیبوی یز آزموون توی مبورق و تیمیو

ویریانس چندمرییره یسرماده شد.
 .4یافتهها

بری پاسوع بوه سوؤیل یول ،آموار توصویمی هوور روییوی دین آمووزین مودیر
و زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی بووری سوونج

دولروی

هووور روییووی شوورد دننوودگان

یریئووه شوود (جوودول  .)۸نرووایت نشووان دید شووااصها دجووی و دشوویدگی مرییرهووا بووی ±۸
دووه نشوواندهنوودة مطموووببووودن وضووعی

یسو

مرییرهووا بووری ینجووام تیمی هووا پوواریمرر

یس .
جدول  .۱شاخصهای توصیفی نمرههای دانشآموزان مدارس دولتی و زبانآموزان مؤسسات زبان انگلیسی
در متغیر هوش روایی
Kurtosis

Skewedness

Max.

Min.

STD

Mean

N

Groups

0.59

-0.4

97

36

14.12

76.44

200

زبانآموزین مؤسبات

-0.64

-0.79

70

27

11.4

51.65

200

دین آموزین مدیر

Variable

هور روییی

بری مشوخصدوردن وجوود تمواوت بوی هوور روییوی ییو دو گوروه و معنویدیر آن
یز آزمووون تووی مبوورق یسوورماده شوود .نرووایت جوودول  5نشووان میدهوود دووه دوورن همینووی
ویریانسهوووا در مرییووور هوووور دموووامی بر وووریر یسووو
مربوم بوه تمواوت در هوور روییوی دین آمووزین مودیر

( .)F)1،398(=19.31،P=0.000نروووایت
دولروی و زبوانآموزین مؤسبوات

زبووان ینیمیبووی نیووز نشووان دید بووی هووور روییووی دو گووروه تموواوت معنووادیر وجووود دیرد
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( ،)t)398(=19.31،P=0.000زبوووانآموزین مؤسبوووات زبوووان ینیمیبوووی یز هوووور روییوووی
به دین آموزین مدیر

بالاتر نبب

دولری براوردیرند.

جدول  .۲تفاوت بین هوش روایی دانشآموزان مدارس دولتی و زبانآموزان مؤسسات زبان انگلیسی
Sig

df

t

0.000

398

19.31

Levene's Test for Equality of
Variances

0.38

Variable

Groups

زبانآموزین مؤسبات

0.75

دین آموزین مدیر

بووری پاسووع بووه سووؤیل دوم ،آمووار توصوویمی دین آموووزین موودیر

هور روییی

دولرووی و زبووانآموزین

مؤسبووات زبووان ینیمیبووی در هریووک یز زیرشووااهها هووور روییووی میاسووبه شوود .
ی ماطووات جوودول  ۹توزی و نمرههووا آزمودنیهووا مووورد مطالعووه در زیرشووااهها هووور
روییووی (پییوورهبنوود  ،شخ ووی پووردیز  ،روییریوور  ،ژینربنوود و تعیووی موضوووطی ) ری بووه
تمییوک دو گووروه نشوان میدهوود .نرووایت نشوان دید شووااصها دجوی و دشوویدگی مرییرهووا
بووی  ±۸یس و

دووه نشوواندهنوودة مطموووببووودن وضووعی

مرییرهووا بووری ینجووام تیمی هووا

پاریمرر یس .
جدول  .3شاخصهای توصیفی نمرههای دانشآموزان مدارس دولتی و زبانآموزان مؤسسات زبان
انگلیسی در زیرشاخههای هوش روایی
Kurtosis

Skewedness

Max.

Min.

STD

Mean

N

Groups

0.45

-0.23

32

9

5

23.48

200

مؤسبات

-0.61

-0.27

26

2

4.82

16.71

200

0.45

-0.37

24

8

3.61

18.89

200

-0.65

-0.25

22

5

3.63

12.66

200

0.66

-0.95

24

6

3.6

17.96

200

-0.69

-0.08

18

5

2.93

11.46

200

-0.4

-0.05

14

3

2.5

8.37

200

-0.6

0.41

11

3

1.81

5.62

200

-0.46

0.02

14

3

2.29

7.73

200

0.34

0.81

10

3

1.61

5.18

200

مدیر
مؤسبات
مدیر
مؤسبات
مدیر
مؤسبات
مدیر
مؤسبات
مدیر

Component

پییرهبند
شخ ی پردیز
روییریر
ژینربند

تعیی موضوطی
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بووری مشووخصدووردن وجووود تموواوت بووی شووااهها هووور روییووی ییوو دوگووروه و
معنووادیر آن یز تیمیوو ویریووانس چنوودمرییره یسوورماده شوود .نرووایت مربوووم بووه بریبوور
موواتریس دویریووانس (جوودول  )0نشووان دید دووه شووااص  Mبووادس بووهلیاظ آمووار معنووادیر
یسوو

( ،)Box's M= 62.76، F)15،637784.5( = 4.128،P=40444در نریجووه دوورن بریبوور
یما بوهطمو

دویریانسها بر ریر نیب
تخطووی یز آن مقوواوم یس و

هوا جوابوودن اانوهها مرقوا

ممورون در بریبور

و میتوووین دوورن بریبوور دویریووانسهووا ری پووذیرد

(تاباچنیووک

و دیوودل ،5447 ،ص .)525 .نرووایت شووااص چنوودمرییره ویمیووز لامبوودی نشووان دید وودی
در ییووی یز مؤلمووهها هووور دمووامی بوور بووت آموزشوویاه و مدرسووۀ میوو تی ووی
تمووواوت معنوووادیر وجوووود دیرد=.)P=0/000) 0.474,F(5,394)= 87.6 Wilks' Lambda
نرووایت مقایبوووه هریووک یز شوووااهها هووور روییوووی دین آموووزین مووودیر

دولروووی و

زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی نشووان دید در همووۀ زیرشووااهها هووور روییووی
(پییووورهبنووود ( ،)F)1،398(=189.441،P= 0.000,ƞ2=40۹55شخ وووی پوووردیز (=40051
295.401،P=0.000,ƞ2

=( ،)F)1،398روییریووووووووووور (=391.74،P=0.000,ƞ2=400۳1

( ،)F)1،398ژینربنووووود ( )F)1،398( =157.937،P=0.000,ƞ2=405۱0و تعیوووووی موضووووووطی
( ))F)1،398(=164.659،P=0.000,ƞ2=40۹۳۹بووی ییوو دو گووروه تموواوت معنووادیر وجووود
دیش و

و و زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی در تمووامی زیرشووااهها هووور روییووی

نمریت بالاتر دیشرند.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره برای نمرههای دانشآموزان مدارس دولتی و زبانآموزان
مؤسسات زبان انگلیسی در زیرشاخههای هوش روایی
Partial Eta
Squared

.Sig

F

Mean
Square

df

Type III
Sum of
Squares

4٫۹55

4٫44

۸۱۳000۸

02۱۹05۳

۸

02۱۹05۳4

پییرهبند

4٫051

4٫44

5۳2004۸

۹۱۱۸05۳

۸

۹۱۱۸05۳4

شخ ی پردیز

میی آموزشی

4٫0۳1

4٫44

۹۳۸0704

0552044

۸

05520444

روییریر

(مدرسه و

4٫5۱0

4٫44

۸270۳۹7

7210524

۸

7210524

ژینربند

آموزشیاه)

4٫۹۳۹

4٫44

۸10012۳

107074۹

۸

107074۹

Dependent
Variable

موضوطی بخشی

Source of
Variability

04

مطالعات زبان و ترجمه

Partial Eta
Squared

.Sig

F

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

Mean
Square

df

Type III
Sum of
Squares

500۸۳0

۹۳۱

۳15۳0۸44

پییرهبند

۸۹0۸۹۳

۹۳۱

255۳0۹24

شخ ی پردیز

۸407۱2

۹۳۱

05۳502۸4

روییریر

007۱۱

۹۳۱

۸۳420724

ژینربند

۹0۳۹0

۹۳۱

۸2120272

Source of
Variability

Dependent
Variable

error

موضوطی بخشی

بووری پاسووخیویی بووه سووؤیل سوووم تیقیووا ،آمووار توصوویمی بووری هووور روییووی
دین آموووزین موودیر

دولرووی و زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینییمیبووی بریسووا

جنبووی

میاسووبه شوود (جوودول . )2نرووایت نشووان دید شووااصها دجووی و دشوویدگی مرییرهووا بووی
 ±۸یسوو

دووه نشوواندهنوودة مطموووببووودن وضووعی

مرییرهووا بووری ینجووام تیمی هووا

پاریمرر یس .
جدول  .5شاخصهای توصیفی نمرههای دانشآموزان مدارس دولتی و زبانآموزان مؤسسات زبان انگلیسی
در متغیر هوش روایی بر حسب جنسیت
Kurtosis

Skewedness

Max.

Min.

STD

Mean

N

Groups

-0.79

-0.42

87

28

15.45

60.7

200

مذدر

-1

-0.32

97

27

19.42

67.39

200

مؤن

Variable

هور روییی

بووری مشووخصدووردن وجووود تموواوت بووی هووور روییووی ییوو دو گووروه بوور بووت
جنبووی

آنووان و معن وادیر آن یز آزمووون تووی مبوورق یسوورماده شوود .نرووایت جوودول  1نشووان

میدهووود دوووه دووورن همینوووی ویریانسهوووا در مرییووور هوووور روییوووی بر وووریر نیبووو
( )F)1،398( =19.31،P=0.000یمووا بووهطمو

هووا زیوواد بووودن تعوودید یدوورید در دو جوونس (مووذدر

و مؤنوو ) ،ییوو آزمووون در بریبوور تخطووی یز ممروضووه همینووی ویریانسهووا مقوواوم یسوو .
نرووایت مربوووم بووه تموواوت در هووور روییووی دین آموووزین موودیر
مؤسبووات زبووان ینیمیبووی بوور بووت جنبووی

دولرووی و زبووانآموزین

آنووان نیووز نشووان دید بووی هووور روییووی

شوورد دننوودگان دو جنس(مووذدر و مؤنوو ) تموواوت معنووادیر

وجووود دیرد (-،P=0.000

0۸

بررسی تثییر دما ها آموزر زبان ینیمیبی بر ...

 )t)398( =3.81و شووورد دننووودگان دارووور یز هوووور روییوووی بالووواتر نبوووب

بووووه

شرد دنندگان پبر براوردیر هبرند.
جدول  .۶تفاوت بین هوش روایی دانشآموزان مدارس دولتی و زبانآموزان مؤسسات زبان انگلیسی بر
حسب جنسیت
Sig.

df

t

0.000

398

-3.81

جن و

Levene's Test for
Equality of Variances

21.19

0.0

Variable

Groups

زبانآموزین آموزشیاه
دین

آموزین مدیر

هور روییی

پاسووخیویی بووه سووؤیل چنووارم تیقیووا دووه طبووارت بووود یز بررسووی تموواوت بووی

هووور روییووی دین آموووزین موودیر
بووت جنبووی

دولرووی و زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی بوور

آنووان در زیرشووااهها هووور روییووی (پییوورهبنوود  ،شخ ووی پردیز ،

روییریوور  ،ژینربنوود  ،تعیووی موضوووطی ) آمووار توصوویمی شوورد دنندگان هوور دو گووروه در
هوور یووک یز زیرشووااهها هووور روییووی میاسووبه شوود  .ی ماطووات جوودول  7توزیوو
نمرههووا آزمودنیهووا مووورد مطالعووه در زیرشووااهها هووور روییووی (پییوورهبنوود ،
شخ ووی پووردیز  ،روییریوور  ،ژینربنوود  ،تعیووی موضوووطی ) ری بووه تمییووک دین آموووزین
موودیر

دولرووی و زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی بر بووت جنبووی

آنووان نشووان

میدهوود .نرووایت نشووان دید شووااصها دجووی و دشوویدگی مرییرهووا بووی  ±۸یسوو
نشاندهندة مطموببودن وضعی

دووه

مرییرها بری ینجام تیمی ها پاریمرر یس .

جدول  .7شاخصهای توصیفی نمرههای دانشآموزان مدارس دولتی و زبانآموزان مؤسسات زبان انگلیسی
بر حسب جنسیت در زیرشاخههای هوش روایی
Kurtosis

Skewedness

Max.

Min.

STD

Mean

N

Groups

-0.89

-0.43

27

7

5.22

18.47

200

مذدر

-0.32

-0.66

32

2

6.23

21.72

200

مؤن

-0.93

-0.32

23

5

4.51

15.27

200

مذدر

-0.79

-0.44

24

5

4.98

16.28

200

مؤن

-0.87

-0.19

22

6

4.03

14.19

200

مذدر

Component

پییرهبند
شخ ی پردیز
روییریر

05

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

Groups

Kurtosis

Skewedness

Max.

Min.

STD

Mean

N

-0.25

-0.04

24

5

5.09

15.24

200

مؤن

-0.67

0.18

12

3

2.1

6.58

200

مذدر

-0.85

0.28

14

3

2.93

7.41

200

مؤن

-0.93

0.18

11

3

1.96

6.18

200

مذدر

-0.74

0.52

14

3

2.66

6.73

200

مؤن

Component

ژینربند
موضوطی بخشی

بووهمن ووور مشووخصدووردن وجووود تموواوت بووی شووااهها هووور روییووی دین آموووزین
موودیر

دولرووی و زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی بوور بووت جنبووی

و معنوویدیر

آن یز تیمیوو ویریووانس چنوودمرییره یسوورماده شوود .نرووایت مربوووم بووه بریبوور موواتریس
دویریووانس نشووان دید دووه شووااص  Mبووادس بووهلیاظ آمووا معنووادیر یسوو

(=40444

 ،)Box's M=57.24،F)15،637784.5( =3.765،Pدر نریجوووه دووورن بریبووور دویریوووانس هوووا
بر ریر نیب

یموا بوه طمو

آن مقوواوم یس و

هوا جوابوودن اانوهها مرقوا

ممروضوه در بریبور تخطوی یز

و میتوووین دوورن بریبوور دویریووانسهووا ری پووذیرد

(تاباچنیووک و دیوودل،

،5447ص .)525 .نرووایت شووااص چنوودمرییره ویمیووز لامبوودی نشووان دید وودی
مؤلمووهها هووور روییووی بوور بووت جنبووی

در ییووی یز

دین آموووزین تموواوت معنووادیر وجووود دیرد

( .),F(5,394)= 10.26,p= 0,000 Wilks' Lambda= 0.885نروووایت مقایبوووه هریوووک یز
شووااهها هووور روییووی بوور بووت جنبووی

زبووانآموزین نشووان دید در هم وۀ شووااهها

هوووووور روییوووووی (پییووووورهبنووووود 40470( :

=0.000,ƞ2

=31.945،P

= (،)F)1،398

شخ وووووی پوووووردیز  ،)F)1،398( =4.507،P=0.034,ƞ2=404۸۸( :روییریووووور =404۸۹( :
5.219،P=0.023,ƞ2

تعیوووی موضووووطی

= ( ،)F)1،398ژینربنوووووود  )F)1،398( =10.573،P=0.001,ƞ2=40451( :و
( ))F)1،398( = 5.617،P=0.018,ƞ2=404۸0بوووی دین آمووووزین پبووور و

داروور تموواوت معنووادیر وجووود دیرد و شوورد دنندگان داروور در شووااهها هووور روییووی
نمریت بالاتر نبب

به شرد دنندگان پبر دیرند.

0۹

بررسی تثییر دما ها آموزر زبان ینیمیبی بر ...
جدول  .8نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره برای نمرههای دانشآموزان مدارس دولتی و زبانآموزان
مؤسسات زبان انگلیسی بر حسب جنسیت در زیرشاخههای هوش روایی
Partial
Eta
Squared

Sig.

F

Mean
Square

Df

Type III
Sum of
Squares

4٫470

4٫44

۹۸0۳20

۸421052

۸

۸4210524

پییرهبند

4٫4۸۸

4٫4۹

00247

۸4504۸4

۸

۸4504۸4

شخ ی پردیز

4٫4۸۹

4٫45

205۸۳

۸۸40524

۸

۸۸40524

روییریر

4٫451

4٫44

۸4027۹

1۱0۱۳4

۸

1۱0۱۳4

ژینربند

4٫4۸0

4٫4۸

201۸7

۹40۱4۹

۸

۹40۱4۹

۹۹0421

۹۳۱

۸۹۸210۸0

5501۹2

۹۳۱

۳44۱01۹4

5۸0۸50

۹۳۱

۱0470514

102۸2

۹۳۱

52۳۹0۸۸4

200۱0

۹۳۱

5۸۱50072

Dependent
Variable

Source of
Variability

جنبی
(مذدر،مون )

موضوطی بخشی
پییرهبند
شخ ی پردیز
روییریر

Error

ژینربند
موضوطی
بخشی

 .5بحث

یی پژوه

تماشوی در جنو

یوادر پاسوع بوری سوؤیلات مطور شوده در بوم

یول

بووود .سووؤیل یول و دوم تیقیووا در ا وووص یووادر تموواوت میووان دین آموووزین موودیر
دولرووی و زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی در هووور روییووی و زیرشووااهها آن بووود.
نرووایت تیقیووا نشووان دید دووه میووان ییوو دو گووروه در هووور روییووی و زیرشووااهها آن
تموواوت معنوویدیر وجووود دیرد .نرووایت بووهدسوو آمووده در چنووارچوب آموووزر زبووان
دوواربرد  ،ویژگیهووا منی ووربهدرد دما هووا آموووزر زبووان یریئووهشووده توسو پی
( )54۸۸و بیوو

وودم

معمووامیووور و دین آموزمیووور تعاموو دماسووی در دما هووا زبووان

ینیمیبی اب توجیه یس .
در ریسوورا ن ریووۀ آموووزر زبووان دوواربرد  ،۸وووزة آموووزر زبووان بموواً بخشووی یز
وووزة زبووانشناسووی دوواربرد بووود و یز یادرووهها آن یسوورماده میدوورد ولووی آموووزر زبووان
1. Applied ELT

00

مطالعات زبان و ترجمه

دوواربرد نقوو

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

دعووالتر دیشووره و میتوووین یز یادرووهها آن در دییوور وزههووا طممووی

یسوورماده دوورد .بووه گمرووۀ پی

وودم ( )54۸۸زمووان آن رسوویده یسوو

ووان دییوور

تووا مرخ

رشوورهها بووه وووزة آموووزر زبووان نیوواه تووازهی بیندیزنوود و یز یادرووهها ییوو

وووزه در

تیقیقات اوود یسورماده نماینود .بوه دلیو یینیوه در دما هوا آمووزر زبوان در مؤسبوات
میشووود ،بمیووه مموواهیا

زبووان ینیمیبووی ،نووهتننووا در مووورد سوواارار و دممووات زبووان بی و

زندگی یز بی نیازهوا یاموا ی ،موذهبی ،رو وانی ،یجرمواطی ،طوا می و روینوی زبوانآمووز
مرتم و میگووردد و زبووانآموزین در مووورد هریووک یز ییوو موضوووطات بیوو

و تبووادل ن وور

میدننود ،توینووایی آنووان در گموور ن ووریت و تجربیاتشووان (بیووان دیسووران زنوودگی اودشووان) و
گوووردووردن و درک ن ووریت و تجربیووات همیماسوویها در دمووا
زندگی دییرین) یدوزیی

زبووان (دنووا دیسووران

مییابود .یز آنجواییدوه منوارت بیوان دیسوران زنودگی اوود و دنوا

دیسووران زنوودگی دییوورین جنبووههایی یز ه وور رویییینوود ،میتوووین چنووی یسوورنبام دوورد دووه
دما ها آمووزر زبوان ینیمیبوی منجور بوه تقویو

هوور روییوی زبوانآموزین میگردنود.

یز آنجووایی دووه چنووی ویژگیهووایی در دما هووا آموووزر زبووان ینیمیبووی موودیر

دولرووی

وجووود نوودیرد ،میتوووین چنووی نریجووه گرد و

دووه یی و دما هووا منجوور بووه تقوی و

هووور

روییی زبانآموزین نمیشود؛ زیری هی گونه بی

و تبادل ن ر صورت نمیپذیرد.

پی

وودم ( )54۸۸بوور ییوو بوواور یسوو

ینیمیبی میتوینود بوه تقویو

دووه ویژگیهووا منی ووربهدرد دماسوونا زبووان

و شویودایی جنیوه هوا مخرموک زنودگی زبوانآموزین دموک

دننوود .ییوو ویژگیهووا طبارتینوود یز  .۸بیوو

در مووورد موضوووطات یجرموواطی ،طممووی و

سیاسووی؛  .5ینجووام دووار گروهووی در دمووا ؛  .۹مقایب وۀ دو درهنووم مخرمووک؛  .0آشوونایی بووا
سوواارار و دممووات زبووان دییوور؛  .2صوویب

بووه زبووان دییوور دووه در آن شووخص آزید

بیشوورر دیرد؛  .1مطالعووۀ زبووان دییوور ب وهصووورت جوود ؛ و  .7جووو دمودریتیووک ،جالووت و
جووذیب دمووا  .تبووادل ن وور در مووورد موضوووطات مخرمووک یجرموواطی ،طممووی و سیاسووی در
دمووا

هووا مؤسبووات ا وصووی زبووان ینیمیبووی ،باطوو

تقویوو

هووور روییووی و

زیرشااهها آن میشود؛ زیری یینیوه شوخص چوه بیویود و بوه چوه نیوو بیویود و آنچوه
میگوید در چه البی بیان شوود و یینیوه چقودر بوه جزئیوات بشوردیزد و نیوز درک تموام ییو
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مویرد هنیوام گووردیدن بوه شوخص دییور همیوی مربووم بوه هوور روییوی و یجوزی آن
میشود .باید یضاده درد ده دار گروهوی و صویب
و سوورگرمدننوودة دمووا

در

بوه یوک زبوان دییور و نیوز جوو جوذیب

زمینووه ری بووری تبووادل ن وور بیشوورر و در نریجووه تقویو

هووور

روییووی دووریها میدنوود .یلبرووه در دمووا هووا مؤسبووات ا وصووی زبووان ینیمیبوووی
زبانآموزین بوا دو درهنوم مخرموک ،بوهنووطی دو دیسوران مخرموک ،آشونا میشووند دوه ییو
نیز میتویند توثییر زیواد در تقویو
در مدیر

هوور روییوی آنوان دیشوره باشود .تموام ییو ویژگیهوا

دولری وجود نودیرد دوه ییو اوود میتوینود توا ود زیواد نروایت تیقیوا یایور

ری توجیه دند؛ زیوری ییو دما هوا زبوان مودیر

ابورهدننوده و دبو دنندهینود و چیونوه

تبووادل ن وور در آنهووا صووورت نمیپووذیرد؛ در یی و دما هووا یز تمرینووات گروهووی ابوور
و زمینۀ آشنایی با درهنم دییر در یی دما ها دریها نیب .

نیب

نروایت تیقیووا یایور در چنووارچوب تعامو دماسوی ۸نیووز ابو توجیوه یسو  .در مقایبووه
بووا دما هووا زبووان در موودیر

دولرووی دردمووا هووا آموووزر زبووان در مؤسبووات

ا وصی زبان ینیمیبوی زبوانآموزین سونا بیشورر در گمریوو دماسوی دیرنود .بوهطبوارت
دییر ،در دما هوا مؤسبوات ا وصوی تعامو بیشورر صوورت میگیورد و و و
ووهی یز دمووا

مما

بووه دارهووا گروهووی و گمریووو زبووانآموزین بووا یی ودییر و بووا معمووا

یار وواص دیده میشووود دووه ییوو اووود باطوو
موودیر

ابو

دولرووی بیشوورر و وو

دمووا

تقویوو

هووور روییووی میگووردد .ولووی در

بووه توودریس معمووا یار وواص دیرد و دین آموووزین

یغمت شنونده هبرند .در نریجه هور روییی آنان تقوی

نمیشود.

سووؤیل سوووم و چنووارم تیقیووا در ا وووص یووادر تموواوت میووان دین آموووزین موودیر
دولرووی و زبووانآموزین مؤسبووات زبووان ینیمیبووی در هووور روییووی و زیرشووااهها آن بوور
بت جنبی

آنوان بوود .نروایت تیقیوا نشوان دید دوه میوان شورد دنندگان پبور و دارور

در هووور روییووی و زیرشووااهها آن تموواوت معنووادیر وجووود دیرد .نرووایت ب وهدس و آمده،
بووا نرووایت یووک تیقیووا مشووابه توسو پی

وودم ( )54۸۸همخوووینی نوودیرد .پی

وودم ()54۸۸

هور روییوی پبورین و دارورین ری در رشورهها مخرموک بررسوی دورد و هوی گونوه ریبطوۀ
1. Classroom Interaction
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معنووادیر بووی هووور روییووی پبوورین و داروورین مشوواهده نیوورد .نرووایت ب وهدس و آمووده در
چنارچوب تماوت هیتی میوان موردین و زنوان ابو توجیوه یسو  .ااناهوا نبوب
بیشرر صویب

بوه آ ایوان

میدننود .هور اوانا در روز بوه وور میوانیی  54444دمموه و هور مورد دقو
زمووان ااناهووا بنروور میتویننوود ن ووریت،

 ۸۹444دممووه یدی میدنوود .در نریجووه بووا گذشوو

تجربیات و دیسورانهوا زنودگی اوود و دییورین ری بیوان بیننود و نیوز ن وریت ،تجربیوات و
دیسوورانهووا زنوودگی دییوورین ری بنروور درک میدننوود و در ننای و

بووه مووردین هووور

نبووب

روییی بنرر دیرند.
 .۶نتیجهگیری

در ییوو تیقیووا مشووخص شوود در دما هووا آموووزر زبووان ینیمیبووی ،زبووانآموزین
مؤسبووات زبووان نبووب

بووه دین آموووزین موودیر

براوووردیر بودنوود .بووا توجووه بووه یهمی و

نق و

دولرووی یز هووور روییووی بالوواتر

هووور روییووی در پیشوورد

یدوورید و نیووز یووادگیر و ینرقووال منارتهووا ضوورور زنوودگی (پی

زبووانی و طممووی

وودم )54۸۸ ،بووه ن وور

میرسوود دووه شووریی موجووود در دما هووا آموووزر زبووان در موودیر

دولرووی بایوود بووه

نیو تیییر و تعودی پیودی دنود توا هوور روییوی زبوانآموزین بوه ور دوادی تقویو
در ییوو ریسوورا جووذیبدووردن دعووا دمووا  ،دیدن درصوو
دین و آموووزین ،ینجووام دووار گروهووی ،دوواه

وو

بیوو

شوود.

و تبووادل ن وور بووه

ص ویب دووردن معمووا و نیووز دیدن آزید

بیشرر به دین آموزین بری بیوان ن وریت اوود در موورد مبوائ مخرموک میتوینود گورهگشوا
باشوود .بووهطبووارت دییوور ،میتوووین شووریی دما هووا آموووزر زبووان در مؤسبووات زبووان
(بالووثاص ویژگیهووا منی ووربهدرد ییوو دما هووا (پی
زبان مدیر

وودم ))54۸۸ ،ری در دما هووا

شبیهساز درد.

در پایووان بایوود یووادآور شوود دووه پژوه هووا بیشوورر در زمین وۀ هووور روییووی در وووزة
آموووزر زبووان نیوواز یس و

دووه یز آن میووان میتوووین بووه بررسووی هووور روییووی مدرس وان در

مؤسبات زبان ینیمیبوی و مودیر

دولروی ،بررسوی هوور روییوی درابهوا تودریسشوده

در یی دو میی آموزشی و تثییر آن بر طممیرد زبانآموزین یشاره درد.
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