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1د مه. مق
بشرعالی توانایی بهترین توانایی وکارگیريشاید باشد. شناخت زبانی ارتباط برقراري و زبان
جنبهنام است. زبانگذاري مشکل زبان مختلف توافقهاي زبان تعریف در اغلب نیز شناسان

استزبانندارند.  اجتماعی نهاد از؛یک آگاهی منظور به اجتماع یک افراد که معنی بدین
ارت برقراري براي و یکدیگر نیات و بهمقاصد را آن عاطفی میباط در.گیرندکار زبان وانگهی،

دۀهم آن ساختار و صورت و نیست یکسان داردجوامع تفاوت دیگري با اجتماع هر لذا؛ر
زبان یادگیري و ضروريآموزش همیشه دیگر جذّهاي بودهو است.اب

محقّ« از خیلی حوزتاکنون زبانةقان تواناییآموزش و هوش عامل بین ارتباط وجود
کردهیا رد را خارجی زبان حاام،انددگیري موضوع اهمئا اینیز از بسیاري که است این ت

نظریمحقّ با صرفاً را افراد هوش سنّۀقان تستهوش (شامل بهرتی گیريهوشی) اندازهةهاي
آزمون«.)110-1988:108(استرنبرگ»اندنموده که حالی سنّدر عموماًهاي محتواي از هوش تی

شده تشکیل آزمونمحدودي میو وادار را گرایشدهنده با سواالتی به تا يویژههايکنند
ده پاسخ فرهنگی و اسمیتxxiii:1993(گاردنر»دآموزشی از نقل گاردنر.)1،2008به در2هوارد

ده حوزهاد1980ۀاوایل در که هوش مورد در قدیمی عقاید که کرد وعا آموزشی هاي
رفتهروان کار به گذشته سالیان طی جدشناسی بازنگري نیازمند حدهستند؛ياند که 8اقلچرا

و بوده مستقل هم از نسبتاً کـه دارد وجود مختلف هوش روشمیافرادنوع به هايتوانند
رامختلفـی ترکیـبدادهپـرورشآنها (2006و1983،1993(گاردنرندکنو آرمسترانگ زنیأ2003).
می پدیدتایید یک هوش که نیستةکند مجموعه؛منفرد تواناییبلکه از است.اي سو،ها یک از

مف و خارجی زبان یادگیري توانایی و هوش عامل بین ارتباط هوشهرچند چندگانههوم هاي
آموزش مختلف راهبردهاي در کنون تا است،گاردنر گرفته قرار بررسی مورد انواعی بین ارتباط

مهارت با عهوش زبان نشدههاي بررسی کنون تا ایران در اینربی نزداست. با چهارکه به یک
پشتوان به که است عنو16اصلۀدهه به عربی ادبیات و زبان اساسی، درقانون از یکی وسان

دانش شدهالزامی تعیین دارند،آموزان آن با وافی و کافی آشنایی دانشجویان و بهولیاست تا
مدر بین در عربی ادبیات و زبان جایگاامروز دانشجویان و اصولیسان و منطقی، مناسب، هی

علینیافته زیرا زمینفزایندههايپیشرفترغماست؛ در همواره که روشۀاي و هاياصول
می حاصل دنیا سراسر در تحوتدریس اندك ایرانزباندرآموزشالتیشود، در بهعربی
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آموزش و کشورزباناینوجودآمده ،1386سلیمی(استمواجهبسیاريمشکالتباهمچناندر
همکاران و زاده قائم1389متقی رسولی1386، زبان«و)1384، با مقایسه ودر انگلیسی فرانسههاي

معموالًزبان بهۀعالقآموزان میکمتري نشان عربی زبان عالقهیادگیري اگر یا ايدهند
عالقباشندداشته از رشته این در تحصیل از میۀپس کاسته درآنها قبولی قابل توانایی و شود
نمیمهارت کسب زبانی و(»کنندهاي «1394:همکارانرسولی کتاب). متداولدر زبانهاي آموزشی

دانشگاه برايعربی منابعی گفتن) و سخن (مهارت مکالمه آموزش عنوان به منابعی ها،
متن براي منابعی آن)، طریق از فهم و شنیدن (مهارت آزمایشگاه درس خوانیواحدهاي

مهارت از بیش آن) که طریق از فهم و خواندن توج(مهارت مورد دیگر گرفتههاي قرار نیزه و
مجزّکتابه و مستقل صورت نوشتن) به (مهارت انشاء و نگارش به نیز اندکی یکدیگراي از ا

شده آماده و بهتدوین اغلب که آندلیلاست پدیدآورندگان آموزشی رویکرد در به،تفاوت
به منظومههمفرایند و نمیپیوسته منجر آموزش دیگر).17: 1392(فکري،»شوداي سوي در،از

زب آموزش خارجیانحوزه مؤلّهاي زبانفهاز کارآمدي ارزیابی براي مهم میزانهاي آموزان
مهارت بر آنها مستلزمتسلّط زبان یادگیري واقع، در است؛ زبانی چهارگانه هاییمهارتهاي

آن از برخی یا همه کسب بدون که محقّاست یادگیري نمیها مهارت.شودق این از هایکی
است نوشتن تولیدي،آنبهومهارت میهممهارت رعایتکهشودگفته بر قواعد«عالوه

سجاوندي عالئم رعایت و بالغی امالئی، صرفی، مناسبدرآننحوي، مفردات انتخاب رعایت
مختلف معانی اجتنابهمبراي ضروت آنناپذیریک .)80و75: 2011(البصیص،»استدر
مهم نقش مینوشتار ایفا جامعه در را کهی چرا مواد«کند؛ شامل آموزش از اعظمی بخش

است مکتوب خارجی).182: 1380(فالک: »درسی زبان یادگیري در مهارت دشوارترین نوشتن
فرضی اساس بر و میۀبوده فراگرفته که است مهارتی آخرین طبیعی مهارت«شود. ترتیب این

فع یک عنوان شناختیالیبه تفکّت به نیاز که داردپیچیده تمرکز و دانش دقیق، شناخته،ر
).2005(اسمیت»شودمی
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پژوهش1نمودار مفهومی مدل
پژوهش مفهومی (مدل نمودار بی1در ارتباط خالصه طور مهارت) به زبانین هاي

هوشچهارگانه هشت، گاردنرهاي نظر مورد شکلگانه بر تاثیرگذار عوامل نشانگیريو را آنها
عواملیدهد. همانمی که طبقگونه محیط، خانواده، فرهنگ، برۀهمچون اجتماعی و اقتصادي

هوش ادامه در است، تاثیرگذار دانشگاه به ورود از پیش دانشجو برهوش چندگانه هاي
مموفّ دانشجو تحصیلی پیشرفت و خواهدثّؤقیت سکوتابود. ر آنه سوخن یک از مهارتکه،

رشتهپویايزبانی دانشجویان براي زباننوشتن تحصیلی ازخارجیهاي یکی حکم در عربی
کارآمديفهمؤلّ ارزیابی براي مهم سوآنهاهاي دادهاست. از نشان اخیر مطالعات دیگر، استیی

سازمان در شناختی استعدادهاي و هوش فکه اساسآردهی نقش یادگیري دارند. یند بنابراین،ی
ایرا در عربی زبان نوشتاري مهارت با هوش انواع بین ارتباط که جا آن ایناز به کنون تا ن

نشده بررسی باچندگانههايهوشۀجداگانسنجشحاضرپژوهشاصلیهدفاست،شکل
بربناوآموزشیضرورتیکعنوانبهعربیوادبیاتزباندانشجویاننوشتاريمهارت
زیراست:فرضیات

و• زبانی هوش رابطمهارتبین دانشجویان معنیۀنوشتاري و دارد.داريمثبت وجود
ریاضی• هوش و- بین رابطمهارتمنطقی دانشجویان معنیۀنوشتاري و دارد.داريمثبت وجود
فضایی• هوش و- بین رابمهارتدیداري دانشجویان معنیطهنوشتاري و دارد.داريمثبت وجود
هوشحرکتی• و- بین رابطمهارتجسمی دانشجویان معنیۀنوشتاري و داردداريمثبت .وجود
مهارت• و موسیقیایی هوش دانشجویانبین معنینوشتاري و داردداريمثبت وجود .رابطه
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و• فردي درون هوش رابطمهارتبین دانشجویان معنیۀنوشتاري و داردداريمثبت .وجود
اجتماعی• هوش رابطمهارتوبین دانشجویان معنیۀنوشتاري و داردداريمثبت .وجود
طبیعت• هوش وبین رابطمهارتگرا دانشجویان معنیۀنوشتاري و دارد.داريمثبت وجود

دگانهوشۀ. نظری2 چن گاردنرۀهاي
علّ مهارتبه اهمیت برايت شنیدن و گفتن، نوشتن، خواندن، چهارگانه زبانی دانشجویانهاي
زبانرشته تحصیلی درهاي شناختی استعدادهاي و هوش نقش شدن آشکار و خارجی، هاي
دربارازمانس یادگیري، فرایند شناختیةدهی استعدادهاي و شدهنظریهچندهوش ؛استارائه

دوعاملی هوش توانایی3اسپیرمنهمانند نخستین، ذهنی ذهنی4ترستونهاي ساخت الگوهاي ،
سلسله5گیلفورد الگوي ورنون، سی6مراتبی هوش کتل، متبلور و پیاژه7ال شناختی هوش و8، ،
سه استرنبرگهوش نظریه9بخشی از دهه.یکی در که شدههایی مطرح هوش مورد در اخیر هاي

توج مورد بسیاريو استقبال و گرفتهه چندگانههوشۀنظریاست،قرار گاردنر10هاي که است
.استکردهارائه) 9-13: 1983(

زبانتفاوت فردي ویژگیهاي نظر از ویژگیآموزان دیگر و هیجانی شناختی، هايهاي
همواشخصی مستی زبان مدرسان و اساتید براي جدلهأره بودهاي بهۀنظریاست.ي گاردنر

مـی یادگیري فرآیند در افراد کلیتفاوت صورت به را هوش اساس همین بر و پـردازد
بخشاندازه صورت به آنرا و نکـرده اندازهگیري قابل مشخص میهاي 1983(گاردنر،داندگیري

د. )2006و1993و نمادي عملیات با زبان مانند نمادي نظام در ذهن عملیات گاردنر نظر ربه
اطّ پردازش براي دارد. بنابراین تفاوت تصاویر و ریاضی بیانی، حرکات العاتموسیقی،

آزمون در که گونه آن ریاضی، و زبانی نمادهاي تنها سنّشناختی است،هاي تأکید مورد تی
نمی راگاردنر).14: 1983(کندکفایت که«هوش محصوالتی تولید یا مسائل کردن حل استعداد
یا یک میدر شمرده ارزش با فرهنگ که»)18: 1983(شوندچند کرد برحداقلتعریف مشتمل
مختلفهشت همهاستنوع وي نظر مجموعه. در این از بهرهافراد، بیش و کم مندهوش،

اوهستند. طبقه از)13-9: 1983(بندي اسـت :عبارت
زبانی) 1 زبان11هوش از استفاده توانایی به زبانی حوادثبراي: هوش بهتوصیف کارو

می اشاره افکار بیان براي اصطالحات و استعاره زببردن هوش با میکند. افراد باال بهانی توانند
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مگونه واژهثّؤاي از بهر خواندن، داستان، نوشتن در و کنند استفاده گفتگو و نوشتن هنگام به ها
داده یادآوري و سپردن گخاطر و دیگران کردن متقاعد موفّها، زبان خود به راجع ترند.قفتگو

منطقی) 2 کل12ّریاضی-هوش طور استفاده: به توانایی توصیفازرثّؤمی و محاسبه براي اعداد
بحثاشیا ایجاد براي ریاضی قوانین کارگیري به روزانه، زندگی در ریاضی کارگیري به ،

طرّ تقارن، و مدلتناسب و هوشاستسازياحی با عملیات-منطقی. افراد انجام در باال ریاضی
تفکّ ریاضی، الگوهاي درك توانایی موفّریاضی، تعمیم و استنباط استدالل، منطقی، ترند.قر

م13فضایی- دیداريهوش) 3 توانالّؤ: این نمایانگر هوشی ویفه دیداري امور ادراك در افراد ی
حساست. تجس خط رنگو فضا، شکل، به نسبت فرد تصاویاسیت وةمشاهدر،م درك و دقیق

ایده گرافیکی اینتوصیف براي ذهنی و توصیفی آثار صورت به بصري آسانهاي افراد ترگونه
است.

جسمی) 4 کردن: 14حرکتی-هوش هماهنگ و کنترل استفاده، در فرد توانایی بدنیبه حرکات
ماهران کارگیري به مؤلّاشیاۀو دارد. این استاشاره قابلیت بر هوشی کلّةفادفه از یافرد بدن

دستبخش یا انگشتان ظریف حرکات کارگیري به مثالً بدن، از حلّهایی در تأکیدها مسائل
مجسمی ورزشی، قهرمانان هنرپیشگان، جرّمهکند. بیشتر پزشکان و تعمیرکاران، ازسازان، اح

هستند. هوشمندان گروه این
بین) 5 اجتماعی)هوش ) توانایی15فردي جنبه: به دیگران،تشخیص رفتاري ظریف هاي

انگیزه نیات، درك و خواستشناخت و مؤثّها ارتباط به منجر که دیگران، دیگراهاي با نر
میمی اشاره عبارتشود بین،دیگرکند. به است. اینهوش دیگران درك توانائی چهفردي، که

آن میچیزي برانگیخته را میها کار چگونه چگکند؟ و میکنند؟ آنشودونه کرد.با همکاري ها
درون) 6 احساس16فرديهوش از بودن آگاه توانایی خویشانگیزهها،: به امیال و اهداف و وها

درونی شناخت این از دیگرئمساحلّبراياستفاده عبارت دارد. به اشاره شرایط کنترل و ،ل
قو ارزیابی ضعفتتوانایی اها، کها، به و عالئق آنستعدادها، اهداف،ارگیري به رسیدن براي ها

دیگران به کمک براي خود شناخت و .استدرك
موسیقیایی) 7 فهمیدن17هوش توانایی ایدهپاسخو: به و اشکال درك موسیقی، به هايگویی

آهنگ و ذهنی عملکرد ایجاد میموسیقی، اشاره سریعسازي بسیار هوش سایرکند. این از تر
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میهوش ظهور همانکند. ها کودکان نوزادي دوران میدر قون و قان که آوازطور کنند،
میمی تقلیدتواخوانند، را دیگران اصوات کنند.نند تولید را اصواتی یا
طبیعت) 8 سازمان18(محیطی)گراهوش و بازشناسی گونه: توانایی محیطدهی و طبیعت در ها

بی تمایز گروه، یک عناصر شناخت است. قابلیت عنازندگی گونهن و بینصر روابط درك و ها
رآن صورت به دربرها، را غیررسمی و .گیردمیسمی

وي نظر تحقّ،مطابق هنگامی واقعی مییادگیري پیدا تواناییق که تککند فرد به منحصر هاي
توج مورد فراگیران مقولهتک از یک هر پرورش و ایجاد براي الزم شرایط و گیرد قرار هايه

باشد.هوشی فراهم

پیشین3 پژوهشۀ. مرور
پایگاه به مراجعه با مرتبط پیشینۀ و اطّمنابع دانشگاهیهاي جهاد علمی مگ19العات -و

تخصو20ایران جستجوي اسکالرموتور گوگل کلیدواژه21صی از استفاده با درو مرتبط هاي
حدود (سال15بازةزمانی اخیر براي2019تا2003هايسال خارجپژوهشمیالدي هاي
سال و براي1397تا1381هايکشور شدهپژوهشخورشیدي کشور) انجام داخل است. هاي

مهارت مورد در بسیاري تجربی تحقیقات و نظري مطالعات فارسی، پژوهش ادبیات هايدر
می یافت عربی ادبیات و زبان رشتۀ دانشجویان (شود. زبانی مقال) 1384رسولی یابیریشه«ۀدر

آ دانشگاهمشکالت در عربی زبان ایرانموزش به»هاي دربه عربی زبان نامناسب ،ایرانجایگاه
بی انسانی، علوم نامناسب روشجایگاه عربی، زبان دانشجویان تدریسانگیزگی نامناسب هاي

برنامه بیاستادان، آموزشی ابزارهاي و نامناسب درسی راهاي ضعفکیفیت عوامل جمله از
رشتدانشجوی دانستهۀان عربی ادبیات و اینزبان رفع براي نویسنده راهکار است. مهمترین

است.  عربی زبان آموزش حوزة در جدیدي گرایش تأسیس (مشکالت، ۀمقال) در1386سلیمی
دانشگاه« و مدارس در عربی ایران: نقصآموزش کاستیهاي راهکارهاها، و بودن»ها سنّتی

قواعدشیوه و آموزش زبان-هاي یادگیري و آموزش مشکالت مهمترین از را آنها بودن محور
توج چون راهکارهایی و دانسته ایران در تقسیمعربی لزوم متن، محوریت به بره قواعد بندي

گرایش تأسیس لزوم و کاربرد بسامد جدیمبناي دادههاي ارائه آموزش عالی سطوح در است. د
) و«در)1386قائم موانع مهارتبررسی آموزش ایرانراهکارهاي در نوشتن مهمترین»هاي



عربی ادبیات و زبان ی ایران انجمن علمی فصلنامهمجلۀ پاییز56شماره، ،1399

96

ایرانی آموزان زبان فرهنگ و سطح با مناسب منابع فقدان را عربی زبان نوشتن آموزش مشکل
نتیجه در دانستهبی،و آنان مقال)2013(النوراند.انگیزگی و«ۀدر العربیۀ اللغۀ تعلیم مشکالت

إفریقاتعلّ فی رسیده»مها نتیجه این حدبه تا ضعف عوامل که مدراست به سانزیادي
برمهارت زبانی تسلّ؛گرددمیهاي میزان که متوسچرا از آنان اغلب استط پایین به زادهمتقی. ط

همکاران مقال)1389(و در«ۀدر عربی ادبیات و زبان رشتۀ دانشجویان ضعف عوامل بررسی
دیدگاهمهارت از زبانی دانشجویانهاي و رسیده»استادان نتیجه این بسیارياندبه برخالف که
گمان مهارتاز یادگیري به نسبت دانشجویان بیها، عربی زبانی نیستندهاي بلکه؛انگیزه

اشبی به که است بینشاطی بهتباه میانگیزگی رود.شمار
از گاردنرپس چندگانههوشآنکه معرّراهاي و بسیاريکردفیشناسایی مطالعات مانند-،

سمدي و (2015(22الفوري اسماعیلی و اسماعیلی ،(2014،() پره)،2008مهدوي و و)2002(23گاگن کورا ،
و2014(24الهبیشی محب ،() (),2007معرفت(),2011حسینی()،2013باقري ربیعی و و)،2013روحانی ریچاردز
(سجادي،)2001راجرز( همکاران و ت- )2014راد بررسی هدف آموزش،أبا بر نظریه این کاربرد و ثیر

تحصیلی، زبانپیشرفت و شدهیادگیري انجام بررسیآموزي این نتایج تاست؛ مثبتأها ثیر
گهوش شرایط در چندگانه دادههاي نشان را آموزشی مثال،به. استوناگون پژوهشعنوان نتایج
(اسحاق سیف و بین1390نیا رابطه بررسی رشتههوش) در و چندگانه دادهاي نشان تحصیلی هاي

منطقی هوش دانش-که در ریاضیریاضی رشته طبیعت-آموزان هوش و درفیزیک گرایانه
باالترشدان تجربی علوم رشته رابطهام،استآموزان انسانی علوم رشته و زبانی هوش میان ا

ندارد. یافته وجود دیگرتحقیقيهامعناداري و (ابراهیمی هوش1395ان میان از داد هاي) نشان
هوش دارندچندگانه، تحصیلی پیشرفت در را سهم بیشترین زبانی و ریاضی هوشو،هاي لی
رابط معنۀموسیقیایی هوشیمنفی دارد. همچنین تحصیلی پیشرفت با میانداري فردي،هاي
درون طبیعتفردبدنی، و رابطي داراي پیشرفتیمعنۀگرایی با عالوهداري نیست. به ،تحصیلی

تواناتر زبانی هوش در دختران و ریاضی هوش در سببهستندپسران همین و. به کوجوکاریو
) مهارتأ) ت2014بوتناریو که است مفید زمانی آموزش که کردند دانشکید ارتباطی آموزانهاي

هوش اساس بر یادگیري فرآیند شود.در تقویت چندگانه هاي
د این از مشخّبسیاري طور به مطالعات نظریست کارایی به گاردنرهوشۀص چندگانه هاي

مهارت یادگیري و آموزش زباندر ویژه به زبانی پرداختند. هاي خارجی وۀمطالعهاي اکبري
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) هوش)2009حسینی و زبان یادگیري راهبردهاي کاربرد بین معنادار ارتباط وجود از هايحاکی
مدر90چندگانه تربیت دانشگاه خارجی زبان دانشجویان از بودنفر تهران باقري.س و محب

هوش2013( بین ارتباط بررسی به) در و چندگانه توسهاي نوشتاري هاي استراتژي طکارگیري
ایرانیزبان هوشآموزان که دادند وجودگرایانه،نشان منطقی، زبانیحرکتی- جسمیهاي و،

استراتژي با دارند. تحقیقفضایی همبستگی و ارتباط نوشتاري (سجاديهاي همکاران و ) 2014راد
نیم بین معناداري ارتباط از هوشحاکی نوشتاريرخ مهارت با پزشکی دانشجویان چندگانه هاي

زبانی تحصیلی پیشرفت مدرو و بود.پژوهشگران چندانآنها ایران در عربی ادبیات و زبان سان
نشده مطالعاتی حوزه این (اند.وارد همکاران و هوش)1395اجاقی که ریاضی،دریافتند زبانی، هاي

میان و هوشفضایی، ترتیب به پایینفردي سطوح و هشتم، پایه عربی کتاب در رایج هاي
(یادآور فهمیدن،شناختی دردن، بستن) سطوح کار هوشو هستند. دیگر کتاب این در وگیر ها

داده پوشش کتاب این در (احمدياند. نشدهسطوح دیگران رسیده)1394و نتیجه این به کهنیز اند
میانهوش و فضایی، زبانی، هوشهاي ترتیب به متوسفردي عربی کتاب در متداول استهاي طه

هوش دیگر به توجو کمیها است.شدهه
نشا پژوهش ادبیات میمرور پژوهشن اغلب عربیدهد زبان آموزش ایرانراها، در

دانسته روشاندناکارآمد بستهو فقدان تدریس، نامناسب کارآمدهاي مناسب، آموزشی هاي
کالس بینبودن بیها، و ضعانگیزگی علل از را مهارتنشاطی رشتف دانشجویان زبانی ۀهاي
برشمرد نظریام،اندهعربی کاربست چندگانههوشۀا یادگیريۀاي و آموزش در گاردنر

نوشتمهارت نشدهها بررسی تاکنون دانشجویان توجاري نظر از حاضر ارتباطاست. تحقیق به ه
چندگانهوش درۀهاي مهارتگاردنر یادگیري و پهنآموزش در هم آن عربی، زبان ۀنوشتاري

ایر آموزشی درنظام تحصیلی مقاطع تمامی در و کشوردانشگاههمۀان هم،هاي و نوآورانه ،هم
می و است مایۀگسترده عربیادبیاتوزبانۀرشتدرمرتبطهايپژوهشگیريشکلتواند

باشد.هارشتهوسایر

پژوهش. روش4
است. داده کاربردي هدف نظر از (همبستگی) و توصیفی نوع از پژوهش دواین با ها

بپرسش نسخهنامه از استفاده با و آمده اسنرم21ۀدست روشاس،اسپیافزار آماريو هاي
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(تحلیل استنباطی غیره) و و فراوانی درصد فراوانی، معیار، انحراف (میانگین، توصیفی
شد. همبستگی) تحلیل

نمونه1-4 روش و نمونه جامعه، گیري. 
مرکز با پژوهشگران مکاتبۀ برنامهمتعاقب و وزارتپژوهش به وابسته عالی، آموزش در ریزي

تفکیک به کشور در عربی ادبیات و زبان رشتۀ دانشجویان تعداد فناوري و تحقیقات علوم،
محلّ دانشگاه و تحصیلی مقطع اسالمی،آزادنور،پیامدولتی،ازاعم–تحصیلجنسیت،

کلّ-فرهنگیانوغیرانتفاعی، درتعداد تحصیل به شاغل عربی ادبیات و زبان دانشجویان
تحصیلیدانشگاه سال در کشور برابر1395-1396هاي مجموع شد15557در اعالم نفر

برنامه و پژوهش عالی: (مرکز آموزش در تعداد1396ریزي کسر با کاردانی308) که دانشجوي
دانشگ مراکز معدود در تحصیل به علّ- اهیشاغل تعدابه وت مقطع این دانشجویان کم نسبتاً د

مختلف دانشگاهی مراکز در آنان به دسترسی در می15249به-محدودیت میاننفر رسد. از
مورگان:  و (کرجسی آماري نمونۀ اندازة تعیین جدول از استفاده با آماري، جامعۀ ) 1970این

بر377تعداد حال، این شد. با انتخاب نمونه اندازة حکم در تعمیمنفر قدرت بردن باال دهیاي
تعداد می390آماري کفایت البتّدانشجو که پیشکند با موه وجود احتمال تکمیلبینی نشدهارد
ناقص آزمودنییا عل400ّها) تعداد(اُفت شد. به انتخاب آماري نمونۀ حکم در تدانشجو

تک تفصیلی (اطالعات آماري جامعۀ کلی فهرست به نداشتن نیزتکدسترسی دانشجویان) و
نمونه روش از پژوهش، این درگیر انسانی نیروي انرژي و زمان از اثربخش استفادة گیريبراي

ازبر–ايخوشه دکتري) و و ارشد کارشناسی (کارشناسی، تحصیلی مقطع اصلی خوشۀ اساس
زیرگروه اساس بر خوشه، محلّهر دانشگاه و جنسیت ضمن-تحصیلهاي شد. در استفاده

متغی هر ازاي به باید حداقل رگرسیون هاي آزمون همچنین و همبستگی آزمون انجام ربراي
عملیاتی داشتن5مستقل با تحقیق این در که شود انتخاب نمونه حجم آن رمتغی10برابر

حدود عملیاتی ب50مستقل داشته باید مشاهده و رعایتنمونه موارد این همه که اشیم
است. شده
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نمونۀجمعی.1جدول آماري، مطالعهموردعربیادبیاتوزباندانشجویانواقعیوتعدادالزمآماريت
تحصیلیمقطعطبق

جمع2-4 ابزار و داده. شیوه هاآوري
هوش بین رابطه دربارة ایران در پژوهشی تاکنون مهارچون با چندگانه زبانتهاي نوشتاري

نشده انجام پرسشعربی پرسشمحققۀناماست، شد. این آماده مقدساخته با برايمهنامه اي
راهنمایی و آزمودنی از میدرخواست آغاز آن تکمیل طرز در پرسشوي نخست نامهشود. بخش
اطّ باب در پرسش چندین از جمعیتپس زمینهالعات و هوششناختی به آزمودنی، هاياي

گاردنرمی پرسشچندگانه از بخش مکنزيپردازد. این از برگرفته که1999(27نامه 80) است
دارايؤس و برابرخرده8الی کرنباخ آلفاي روش با آن پایایی است. ضریب بود. 90/0مقیاس

درك پرسشبراي بهبهتر و نتیجها آمدن پرسشۀدست فارسی برگردان استفادهۀنامبهتر مکنزي
پرسششد. دوم ازکهساختهقمحقّۀنامبخش بعضی بر تکیه متداولبا مهارتهايآمنابع موزش
الصوفی:زبانی جمله طعیمه: 2007(از حالق: 2004، رکابی: 2010، مدکور: 1989، شده)2009، وتدوین
نوواژههايمهارتشامل–دانشجویاننوشتاريهايتمهار کلمات،شناسی، نوشتن حروف، شتن

عال سجاونديئنحو، غیرهم ارزیابی-و مورد دادهرا پرسشرواییمحتوایی.استقرار رانامهاین
(متشکّ نفره چهار رشتۀگروهی استاد نفر سه از شناسی) زباننفراستادویکعربیوادبیاتزبانل

پرسشضریبتأییدکردند. ،اصالحاتیبا این آلفايپایایی از استفاده با تنصیف روش به نامه
پیش در آزمودنی30آزمونیکرونباخ از برابرنفري حدα=756/0ها در که آمد دست قبولبه قابل

از داشت.7/0(بیش ) قرار

زیرگروهگروه
جمعیت تعداد
آماري

الزم تعداد
25نمونۀ

واقعی تعداد
هاآزمودنی

مقطع
تحصیلی

11068274243کارشناسی
34408697ارشدکارشناسی
741263052دکتري

15249390392جمع



عربی ادبیات و زبان ی ایران انجمن علمی فصلنامهمجلۀ پاییز56شماره، ،1399

100

پژوهشهایافته. 5 ي
اطّ ابتدا بخش این آزمودنیدر توصیفی فرضیهالعات آزمون سپس، و میها 2آید. جدولها

آزمودنی درصد و متغیفراوانی انواع اساس بر را جمعیتها زمینهرهاي و میشناختی نشان - اي
اطّدهد. ط اینبق از برگرفته متغی،جدولالعات سنّدر گروه سنینر داراي افراد با30تا21ی

%3/48متغی در بادرصد، کارشناسی مقطع در تحصیل به شاغل دانشجویان تحصیلی مقطع ر
زیرگروه،درصد71.5% به نسبت بیشتري داشتند. فراوانی مرتبط هاي

متغی.2جدول به مربوط توصیفی جمعیآمار زمینترهاي و آزمودنیهشناختی هااي
درصدفراوانیزیرگروهرمتغی

سنّ یگروه
سال) حسب (بر

از %2012935.1کمتر
%3017848.3تا21
%40205.4تا31

از %4051.4بیشتر
%368100جمع

تحصیلی مقطع

%26371.5کارشناسی
ارشد %7219.6کارشناسی

%195.2دکتري
%143.8نامشخص
%368100جمع

ادامۀ ازاند. شدهآزمونومطرحهافرضیهتکتکبخش،ایندر فرضیات بررسی براي
توج با پیرسون همبستگی ضریب نرماآزمون به متغیه تمامی بودن شد.ل استفاده رها

متغیر
بینپیش

مالك متغیر
شاخص
پیرسون

ضریب
تعیین

سطح
داريیمعن

تأیید
فرضیهیا رد

مهارتزبانی.هوش1
نوشتاري

تایید0.1730.020.002

.هوش2
منطقی_ریاضی

مهارت
نوشتاري

تایید0.1120.010.04
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هوش.3
دیداري_فضایی

مهارت
نوشتاري

تایید0.1730.020.002

هوش.4
حرکتی_جسمی

مهارت
نوشتاري

رد0.0700.0040.215

هوش.5
موسیقیایی

مهارت
نوشتاري

رد0.0720.0050.201

درون.6 هوش
فردي

مهارت
نوشتاري

تأیید0.1370.010.01

هوش.7
فرديبین

مهارت
نوشتاري

رد0.0610.0030.277

هوش.8
گرا طبیعت

مهارت
نوشتاري

تأیید0.1260.010.024

هۀرابط مهارتوشبین پیرسونو همبستگی ضریب از استفاده با دانشجویان نوشتاري
شد. تحلیل مفروضهبررسی از تخطی عدم از اطمینان براي مقدماتی بهنجاري،هاي هاي

توج گرفت. با انجام پراکندگی یکسانی و بودن آزمونخطی از آمده دست به نتایج به ه
در پیرسون اول:همبستگی متغی0.002p<وr،318=n=0.173فرضیه دو بین هوش؛ ر

و رابطمهارتکالمی معنۀنوشتاري و دارد.یمثبت وجود توجداري اینبا به مقداره که
ازیمعن کمتر مشاهده)0.002(است0.05داري همبستگی بنابراین نمونه، در 5باشده

آماري جامعه به تعمیم قابل خطا تعیین.استدرصد ضریب برازشدیؤم02/0همچنین
همبستگی مدل بامناسب برابر پیرسون همبستگی شاخص همبستگیةدهندنشان0.173و

متغی بین نوشتاريضعیف مهارت و کالمی هوش کالمیاست.ر هوش ضریب چه هر
می پیدا افزایش نیز نوشتاري مهارت باشد، توجکند.باالتر دستبا به نتایج به ازه آمده

در پیرسون همبستگی متغی0.04p<وr،318=n=0.112دوم:فرضیهآزمون دو بین ر؛
ری مهارت_اضیهوش و رابطمنطقی دارد. ۀنوشتاري وجود معناداري و توجمثبت بهبا ه

ازاین کمتر معناداري مقدار در0.04است(0.05که شده مشاهده همبستگی بنابراین ،(
با خ5نمونه آماريدرصد جامعه به تعمیم قابل تعیین.استطا ضریب 01/0همچنین
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همبستگیدیؤم مدل مناسب بابرازش برابر پیرسون همبستگی شاخص 0.112و
متغیةدهندنشان بین ضعیف ریاضیهمبستگی هوش نوشتاري- ر مهارت و واستمنطقی

ریاضی هوش ضریب چه نیز- هر نوشتاري مهارت باشد، باالتر میمنطقی پیدا کند.افزایش
توج دستبا به نتایج به دره پیرسون همبستگی آزمون از سوم:آمده ،r=0.173فرضیه

318=n0.002وp<متغی دو بین فضایی؛ هوش و_ر رابطهمهارتدیداري نوشتاري
معن و دارد.یمثبت وجود توجداري اینبا به معنه مقدار ازیکه کمتر 0.05داري

مشاهده0.002است( همبستگی بنابراین ب)، نمونه در به5اشده تعمیم قابل خطا درصد
تعیین.استآماريۀجامع ضریب همبستگییؤم02/0همچنین مدل مناسب برازش ود

با برابر پیرسون همبستگی متغیةدهندنشان0.173شاخص بین ضعیف هوشهمبستگی ر
نوشتاري- فضایی مهارت و فضاییاستدیداري هوش ضریب چه هر باالتر- و دیداري

می پیدا افزایش نیز نوشتاري مهارت توجبکند.باشد، دستا به نتایج به آزمونه از آمده
در پیرسون چهارم:همبستگی متغی0.215p<وr،318=n=0.070فرضیه دو بین ر؛

حرکتی مهارتجسم_هوش و رابطی نوشتاري وجودیمعنۀهاي ندارد. همچنینداري
کم(برابر تعیین واقعیت0.004ضریب این موید ،r=0.072پنجم:ۀفرضیدر.است) هم

318=n0.201وp<متغی دو بین موسی؛ هوش رابطقیاییر نوشتاري مهارت داريیمعنۀو
کم تعیین ضریب ندارد. همچنین موضوع0.005(برابروجود این بیانگر . بااست) هم

بهتوج دسته به درنتایج پیرسون همبستگی آزمون از ،r=0.137ششم:ۀفرضیآمده
318=n0.01وp<متغی دو بین درون؛ هوش مهار و رابطرتفردي نوشتاري مثبتۀهاي
معن داردیو وجود توجداري با اینو به معنه مقدار ازیکه کمتر است0.05داري

مشاهده0.01( همبستگی بنابراین بشده)، نمونه جامع5ادر به تعمیم قابل خطا ۀدرصد
تعییناستآماري ضریب همبستگی01/0و مدل مناسب برازش شاخصبیانگر و

با برابر پیرسون متغیةدهندنشان0.137همبستگی بین ضعیف هوشهمبستگی -درونر

نوشتاريفردي مهارت دروناستو هوش ضریب چه هر مهارتفرديو باشد، باالتر
می پیدا افزایش نیز توجکند.نوشتاري دستبا به نتایج به همبستگیه آزمون از آمده

در متغی0.277p<وr،318=n=0.061هفتم:ۀفرضیپیرسون دو بین فردي؛ بین هوش ر
مهارت رابطو دانشجویان نوشتاري پایین( یمعنۀهاي تعیین ضریب که ندارد وجود داري
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موضوع003/0برابر این بیانگر توج.است) نیز دستبا به نتایج به آزمونه از آمده
در پیرسون متغی0.024p<وr،318=n=0.129هشتم:ۀفرضیهمبستگی دو بین ر؛

طبیعت وهوش معنۀرابط،نوشتاريمهارتگرا و داردیمثبت وجود توجداري با بهو ه
معناین مقدار ازداريیکه مشاهده0.024است(0.05کمتر همبستگی بنابراین در)، شده

ب جامع5انمونه به تعمیم قابل خطا (وآماريۀدرصد تعیین برازشیؤ) م01/0ضریب د
همبستگی مدل بامناسب برابر پیرسون همبستگی شاخص نشانبوده0.129و دهندهکه

هوش متغیر بین ضعیف نوشگراطبیعتهمبستگی مهارت ضریباستتاريو چه هر و
طبیعت میگراهوش پیدا افزایش نیز نوشتاري مهارت باشد، کند.باالتر

گیرينتیجهو. بحث6
مطالع از برۀهدف هوشحاضر بین همبستگی چندرسی نوشتاريگاردنرۀگانهاي مهارت با
رشت دانشگاهۀدانشجویان عربی ادبیات و خالصهزبان طور بود. به ایران همبستگیبر،هاي رسی

هوش چندبین تواناییۀگانهاي با مهارتگاردنر که داد نشان دانشجویان زبانی پویاي هايهاي
هوش با زبانی،نوشتاري فضایی_ریاضیهاي درون_منطقی، طبیعتدیداري، و رابطفردي، ۀگرا

دارد هوش،مثبت با حرکتیولی مو_هاي بینجسمی، و معنسیقیایی، همبستگی ندارد. یفردي دار
یافت این راستاي یافتهمی،پژوهشۀدر طبق هرچند گفت همکارانتوان و اسماعیلی پژوهش هاي

ا) هیچ2014( هوشگونه انواع بین چندگانرتباطی مهارتزبانۀهاي با پسر و دختر وهآموزان ا
به نوشتاري ندادتوانایی سجام،دست تحقیق دیگر، سوي از همکاراديا و (راد ) ارتباط2014ان

نیمیمعن بین هوشداري چندگانرخ مهارتۀهاي با پزشکی پیشرفتدانشجویان و نوشتاري هاي
زبانی مطالعتحصیلی یافت. همچنین حسینیۀآنها و ارتباط2009(اکبري وجود از ) حاکی

راهبردهایمعن کاربرد بین هوشدار و زبان یادگیري چندگاني دانشجو90ۀهاي از زباننفر یان
مدر تربیت دانشگاه بود.خارجی تهران س

هوش انواع بین چندگاندر زبانیۀهاي هوش نخست نوشتاري، مهارت با تواناییمرتبط به
م واژهثّؤاستفاده از بهر و بیانها پیرامون، محیط توصیف براي اصطالحات و استعاره بردن کار

می اشاره دیگران کردن متقاعد و راجرزکند.افکار، و ریچاردز می)2001:117(همانند گویندکه
به« و آشکاریادگیري زبان یک رابطکارگیري نظریۀا آنچه با چندهوشۀتنگاتنگی ۀگانهاي
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زبانی« داردمی»هوش یافته»خواند، نیز (و مهدوي با2008هاي زبانی هوش ارتباط بر ) مبنی
یافتهمهارت زبانی، مهارتهاي و زبانی هوش بین ارتباط حاضر پژوهش راهاي نوشتاري هاي

می ننشان میدهد. به رابطظر تبیین به نیازي خارجیۀرسد زبان یادگیري و زبانی هوش بین
ببه عربی نوشتاري مهارت و اعم ذیلهطور هوشی وجود به باور با که چرا نیست؛ اخص طور

توانایی با آن مستقیم ارتباط زبانی، بود. لذاهوش خواهد بدیهی و طبیعی کالمی و زبانی هاي
باالتري زبانی هوش داراي که عربی زبان دانشجویان از دسته فعاحتماالً،آن هايالیتدر

موفّ پسمدقنوشتاري کرد؛ خواهند عمل زبانرتر باقی به باید عربی توجسان و کمک هآموزان
اضافیمضاعف زبانی تمرینات انجام در آنهاو از زبانیحمایت، مهارت تا یابد. کنند بهبود شان

تواناترندالبتّ زبانی هوش در دختران و ریاضی هوش در پسران که داشت نظر در باید ه
دیگران، و .)1395(ابراهیمی
تبیی راستاي رابطپژوهشۀیافتندر وجود بر بینۀمبنی وریاضی-منطقیهوشمثبت

کهبایدنوشتاريمهارت توجهوشاینگفت آنبا تعریف به صرفی،ه ساختارهاي و قواعد با
است ارتباط در زبان معنایی و لذانحوي باقريهم، و محب نتایج حاضر، پژوهش نتایج با سو

هوش2013( که داد نشان استراتژي) نیز با منطقی دارند. هاي همبستگی و ارتباط نوشتاري هاي
راستاي نتیجدر ازۀتوجیه برسومۀفرضیحاصل بینهمبستگیمبنی فضاییمثبت هوش

مهارت آننوشتاريو تشخاز توانایی هوش نوع این که وجا شکل، خط، رنگ، فرم، یص
گراف ایدهنمایش دربریکی را فضایی و بصري حاضریافتهگیرد،میهاي پژوهش اینهاي نیز

میبهرارابطه نشان (خوبی باقري و محب هوش2013دهد. نتایج که داد نشان هاي) نیز
استراتژي با باعثفضایی هوش دارند. این همبستگی و ارتباط نوشتاري شودمیهاي

محیطدانش در کآموزان بیشتري راحتی احساس ناآشنا نند.هاي
هوش تعریف به احساسدروننظر از بودن آگاه توانایی ذیل انگیزهفردي وها، اهداف و ها

خویش، معنامیال همبستگی وجود بینیتوضیح دروننوشتاريمهارتدار هوش آنو فردي
فعاست حین دارد،که خود ذهنی مفاهیم و پیام انتقال در سعی نویسنده نوشتن، پویاي الیت

فکري انسجام حفظ براي هماره میوي گفتگو خود با متن کالمی معرفتلذا؛کندو با همسو
() و2007( یافته2011حسینی به)، نیز پژوهش این رابطهاي درونۀدرستی هوش وبین فردي

نوشتاريمهارت زبانی پیشهاي میرا کند.بینی
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تبیینسرانجام، راستاي ازیافتهدر حاصل هشتمهاي رابط،فرضیه وجود بر بینۀمبنی مثبت
طبیعت مهارتگراهوش تجلّ،نوشتاريو چون گفت تحلیلباید و توصیف با که هوش این ی

زبان نوشتار و گفتار در است ارتباط در اشیا و پیداموجودات نمود توانمیکند،میآموزان
زبان که داشت طبیعتانتظار هوش از که قويآموزي موضوگراي است، برخوردار عاتتري

فرا بهتر را تحلیلی و درستوصیفی در و نامهبگیرد انشا، مثل وهاي عملکردمقالهنگاري نویسی
داشته محبهتري وحش، حیات حیوانات، مثل طبیعی موضوعات از عکاسی و یطباشد. مشاهده
گیاه باغزیست، پاركان، و ارائها سپس و عربیۀها زبان به آنها توصیف و شرح و گزارش

طبیعتمی هوش برانگیخت به کندتواند کمک گرا
رابط تبیین هوشۀدر جسمیمنفی فردي- هاي بین مهارتحرکتی، با موسیقیایی هايو

این بتوان شاید کردنوشتاري استنباط کههمان،گونه (گونه همکاران و ) و1395اجاقی
) دیگران و کرده1394احمدي اشاره طر) هم بیشتر درساند کتابح آموزشیها، مواد و ها

روش سنّو طور به تدریس هوشهاي به میتی ریاضی و فضایی زبانی، دیگرهاي و پردازد
تواناییهوش و نمیها پوشش را دلیلها همین و،دهد. به تحصیلی پیشرفت سنجش

آزمونوفّم در هوشقیت این بر مبتنی تحصیلی اینهاي یادگیري دیدگاه از هستند. اگر ها
مد را مدرموضوع دهیم، قرار همنظر باید عربی ادبیات و زبان هوشۀسان راهاییانواع

ز با دارندبانکه مثبتی همبستگی آموزشی،آموزي محتواي تدریس، شیوه آزموندر سازيو
گیرند. نظر سنّدر روش مدردر همتی، به را واحدي موضوع آموزشۀسان دانشجویان

درمی همدهند. همچنین از تدریس فنون نیز و بهرهۀتمرینات متناسب طور به هوش انواع
یافتهگینمی وهلرند. طبق در تحقیق فرد،نخستۀهاي هر هوشهرچند انواع از ي

است، نیمهربرخوردار دکس را خود به منحصر دلیل،اردرخ همین به ارزیابیو و آموزش
مدرقو نقاط اساس بر باید وهلسان باشد. در فردي هوش ضعف و باۀت موافق دوم،

) بوتناریو و بر) می2014کوجوکاریو مبتنی یاددهی راهبردهاي که داشت انتظار توان
چندگانههوش داعمل،هاي دهد.نشکرد افزایش عربی درس در را نتایجدرجویان نهایت،

مدر حاضر هوشپژوهش از یک هر بین ارتباط به نسبت را زبان وسان چندگانه هاي
میمهارت آگاه نوشتاري میهاي آگاهی روشسازد. این کارگیري به در مناسبتواند هاي

یاري مناسب آموزشی منابع تدوین و باشد. میتدریس کهگر داشت انتظار چنین توان
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نظریهبه چندگانهوشکارگیري عملۀهاي متعاقبا و یاددهی راهبردهاي کردگاردنر
بخشد. بهبود نوشتاري مهارت در را داشنجویان

کاربرديپیشنهادات.7
به بهینهبراي و میکارگیري نوشتاري مهارت تقویت جهت در زبانی هوش مدرسازي به سانتوان

پیشنهاد عربی قصکرزبان راهبردهاي از که داستانگویی،هد شعر، سرودن گفتگو، و یابحث
کند. مدر استفاده عربی زبان به موضوعی میگزارش داستانس یا شعر ادبیاتتواند از کوتاه هاي

زبان براي قرائعربی خالصآموزان بخواهد آنها سپساز و کند عربیۀت زبان به را داستان یا شعر
نقد کنند، بحثشانبازنویسی آنها درباره و راهکنند نمایند. این گفتگو مدرو براي وجودکار س

بخش که برنامهدارد از دانشجویانهایی تا دهد نمایش کالس در را تلویزیونی یا رادیویی هاي
دگرگویی و تأویل مکتوب، را آنها کالمی میزبانهمچنینکنند. 28محتواي باآموزان توانند

مدر دیگر و موردمسئولین در دانشکده درسان و کنند مصاحبه عربی زبان مشخصبه موضوعات
مدر به گزارش دهندقالب تحویل افسانهس داستانکیا و محلی عربیهاي به را خانوادگی هاي

نمایند. بازنویسی
منطقیگیريکاربهبراي نوشتاري- هوش مهارت تقویت جهت در مدرمیریاضی به سانتوان

پیشنهاد عربی آموزکهکردزبان آنبراي عربی، زبان قواعد مختلفش معیارهاي به بسته را مانند–ها
،متفاوتروساختدارايولیاعدههمقجملۀچندیاکنندبنديطبقه- غیرهوکاربرد،صورت،زمان،
مربوطنحوقاعدةبخواهندآموزانزبانازودهندارائههمکنار فرمولي سپس و استنتاج نویسیرا

مدربرايکنند.  است بهتر واژگان، دادن آنیاد حوزهسان حسب را ردهها معنایی بههاي کنند؛ عنوانبندي
دسته در خویشاوندي روابط هوا، و آب بدن، اعضاء به مربوط واژگان بهنمونه، مختلف صورتهاي

زبان از شوند. آنگاه داده آموزش و ارائه وگروهی قواعد از استفاده با شود خواسته جدیديآموز لغات
فراگرفته شیوه این به زباناندکه از مدرس اگر بنویسد. همچنین وقایعمتنی به که بخواهد آموزان

آنها منطقی هوش بنویسند، را آنها از حاصل نتایج و کنند فکر دست این از و قصصقرآنی، تاریخی،
کرده تحریک نوشتن تمرین در ررا به که موضوعاتی با انشاء معلولی،است. نوشتن و علت ابطه

می تباین یا بهمقایسه، مستلزم ریاضیپردازد هوش مدلکارگیري و بررسیمنطقی همچون است، سازي
هوا« آلودگی با ترافیک سالمت«،»رابطه با فارسی«،»ورزش دستور با عربی نحو فرق«،»مقایسه
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پیام دانشگاه با آزاد دانشگاه در غیره.»نورتحصیل همچنینو ریاضیجهو منطقی هوش برانگیختن ت
می نوشتاري مهارت افزایش راستاي روشدر از تا کرد پیشنهاد عربی زبان مدرسان به هايتوان

طبقه- یاددهی فرمولبنديیادگیري حلشده، براي استنتاج و استدالل از استفاده الگو، ارائه سازي،
زبانتمرین باید گیرند. آنها بهره تفکّها به را پرسشآموزان انتقادي، سقراطر رابطهاي یافتن ۀگونه،
ردهعلّ و معلولی و دهند.ت سوق بندي

) می1983گاردنر دانش) پیشنهاد درگیرندکند تعاملی یادگیري در که رااین،آموزانی هوش نوع
دهند. بنابر پرورش تجسبهتر عالئماین، از استفاده فیلمم، عکس، نقشه، جدول، غیرهگرافیکی، و

بهمی در تقویتتواند و دیداريکارگیري باشد. بنابر- هوش مفید که،اینفضایی است مفید بسیار
ارائمدر و تدوین در متنۀس کند. در عکساستفاده و نقشه، نمودار، جدول، انواع از آموزشی مواد

قلم گیرد. از بهره رنگی عالئم و متفاوت فضاییبرايهاي هوش ربرانگیختن تقویتاستايدر
نوشتاري مدرمی،مهارت به تاتوان کرد پیشنهاد عربی زبان وهنگامسان بصري ابزارهاي از آموزش

ویدئو تلویزیون، مثل تختهگرافیکی روي رسم فیلم، پخش کند. پرژکتور، استفاده غیره و سیاه/سفید
مدربه به میعالوه پیشنهاد عربی زبان زبانشودسان بخوااز انشاآموزان که بنویسندهند توصیفی هاي

وی هواییژگیو و آب یا جغرافیایی مشخّهاي جاي مکانی موقعیت شرحیا را یادهندصی
بنویسند. را شخصمشهوري اخالقی یا فیزیکی خصوصیات

شودمدربه می پیشنهاد عربی خارجه زبان وسان درست تصویر کنند کمک فراگیران به تا
تواناییشفّ از نیمهاافی هوشو بهرخ خود چندگانه طریقهاي این آورند. از قادر،دست آنها

توانایی صحیح ارزیابی با بود متعاقباًخواهند و خود روشهاي درست منابعانتخاب و ها
مدر به دهند. همچنین پاسخ بهتر اطراف محیط انتظارات به پیشنهادآموزشی عربی زبان سان

کهمی نوباشود تکالیف زباندادن به تفکّشتاري به و درستآموزان در آنان واداشتن ور نویسی
خاطسازيجمله و شخصی تجربیات با مطالب محتواي بین ارتباط برقراري گذشتهرو ،ات

فراهم را آنان نوشتاري مهارت و درونی هوش تقویت .ورندآموجبات
مدر میبه پیشنهاد عربی زبان کهسان دادنشود بر زبانتکالیفیعالوه موضوعآموزانبه توصیفبا
وحش،طبیعت ز،باغ اثر زیستی، محیط زیستمشکالت محیط و طبیعت بر صنعتی ...ندگی وو

استعاره از استفاده به تشویق با طبیعتهمچنین با مرتبط نرجس(هاي من لؤلؤ فأمطرت پخشیا)مثل
طبیعت باران(صداهاي صداي آبشار، صداي پرنده،مثل ...،آواز و دریا و)موج کالس هنگامدر
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جلساترگزاريبوتدریس موزهبرخی درون یا آزاد محیط در نوشتنکالس و راجعيانشاها توصیفی
بهآنهابه مجمعهمراه، کلمات فهرست عالقآوري مورد گیاه یا حیوان با برآموز،زبانۀرتبط ضمن

طبیعت هوش نوشتاري،گراانگیختن راآمهارت کنند.نان تقویت
هانوشتپی

1Smith
2Howard Gardner
3Charles Edward Spearman’s g factor theory of Intelligence
4 Louis Thurstone’s primary mental abilities
5Guilford
6Philip Ewart Vernon
7Raymone Cattel’s Fluid and crystallized intelligence theory
8Piaget's theory of cognitive development
9Robert Sternberg’s triarchic theory of intelligence
10 The Theory of Multiple Intelligence
11Linguistic intelligence
12 Logical-Mathematical intelligence
13 Spatial intelligence
14Bodily-Kinestheticintelligence
15 Interpersonal intelligence
16 Intrapersonal intelligence
17 Musical intelligence
18Naturalist intelligence
19http://www.sid.ir
20http://www.magiran.com
21https://scholar.google.com
22Al-Faoury & Smadi
23Gagne & Pere
24Koura & Al-Hebaishi

است.25 شده محاسبه آماري جمعیت در زیرگروه آن نسبت حسب بر زیرگروه هر در آماري نمونۀ براي الزم تعداد
کل26 میان از دکتري دانشجویان براي آماري نمونۀ براي الزم تعداد چند الزم377هر براي19دانشجوي بود، نفر

تعمیم قدرت نمونهافزایش حداقل که آماري نتایج فرضمی30رادهی براينفر نیاز مورد نمونۀ حداقل کند،
دکتري پیش30مقطع شد.نفر بینی

27McKenzie
28 paraphrase
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العربية اللغة طالب لدى الكتابة ومهارة لغاردنر املتعدد الذكاء بني العالقة دراسة
وآداuا

املقالة: أصيلةنوع
روشن سيف۱دمحممهدي ماليي، *۲اله

نوريفمساعدأستاذ.1 بيام جبامعة وآدا|ا العربية اللغة قسم
جبامعة.2 اللغة علم قسم يف مساعد نورأستاذ بيام

امللخص
تعّلإّن يُعترب اليت األربع، العربية اللغة مهارات إحدى هي الكتابة وآدا|امهارة العربية اللغة قسم طالب لدى وتطبيقها مها

أمرًا القسم هذا من أّنمهّمًاواملتخرجني فيه شك ال ومما جتاهله، ميكن العاملال غاردنر هلوارد املتعدد الذكاء استخدام
الوصفي للمنهج وفقًا البحث هذا يسعى لذا اللغوية، املهارات لتقوية املهمة العوامل أحد هو الشهري األمريكي -النفسي

العربية rللغة الكتابة ومهارة املتعدد الذكاء بني العالقة عن للكشف االرتباطي اإلحصا.التحليلي هذاا:تمع طالب هو ئي
جامعات يف الدراسينيالبلدالقسم العامني ومورغانهـ.۹۵- ۹۶يف جدولكرجسي وrستخدام اختيار؛ش، مت ۴۰۰فقد

بحث ال هلذا عشوائية عينات بوصفهم لغاردنرأّم؛طالب املتعدد الذكاء استبيان خالل من عليها احلصول فتم املعطيات ا
الذي الكتابة مهارة الباحثواستبيان ه أّنانأعدَّ النتائج أظهرت وقد الكتابة، مهارة بني إحصائية داللة ذات عالقة هناك

ميكن لذا الطبيعية، علم وذكاء الذات معرفة وذكاء والبصري والفراغي واملنطقي والرDضي اللغوي الذكاء وأبعاد العربية rللغة
حتسني ميكن أنه حتسرتاتيجياتإالتوقع وrلتايل لدىالتعليم املتعدد الذكاء rستخدام وآدا|ا العربية اللغة طالب أداء سني

يف العربيةغاردنر rللغة الكتابة .مهارة
لغاردنر،:الرئيسةالكلمات املتعدد التطبيقی،الذكاء اللغة الكتابةعلم وآدا|امهارة العربية اللغة طالب ،.
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