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ش/ . هـ 1400شتاء ، 61الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

 91-116 صص؛ م 2022

 ـ زبانی و منطقیـ  بررسی رابطه بین دو هوش )كالمی

: دانشجويان موردمطالعهو فهم قواعد زبان عربی )نمونه رياضی( 

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان(
 نوع مقاله: پژوهشی

 2جعفری شهال، 1*عبدالرزاق رحمانی
 هرمز دانشگاه هرمزگان قاتمرکز مطالعات و تحقی اراستادی. 1

 رازدانشگاه شی یعرب اتدانشجوی دکتری گروه زبان و ادبی .2

 07/09/1400: پذيرشتاريخ  03/11/1399 :دريافتتاريخ 
 

 هچکید
ماده  ایندر  سازی قواعد زبان عربی، برخی از دانشجویان همچنانهای بسیار جهت آسانتالش باوجود

گسترش  های چندگانه درهوشراهبرد کارگیری شوند؛ در این راستا بهدرسی با مشکل مواجه می
وش هها، این هوش ازجملهرسد. مهارت دانشجویان و جلوگیری از ضعف آنان ضروری به نظر می

-ت نمیدسهتی بکارگیری توانایی شناخکه بر اساس آن یادگیری تنها از راه به استگانه گاردنر هشت

الش چه به آید؛ بلکه در فرآیند یادگیری، انواع مختلف هوش در حکم مکمل یکدیگر هستند. با توج
ل بر و استدال ه تفکرای یکسان هستند و یا اینکبین زبان و منطق مبنی بر اینکه زبان و فکر هر دو مقوله

 کالمی و هوش -ش زبانیبررسی رابطه هو ،مقاله حاضر هدف از زبان برتری دارد، بر این اساس
است. جامعه  شدهانجامهمبستگی  -توصیفیبا روش  است که فهم قواعد زبان عربی وریاضی -منطقی

سی دانشگاه دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات فارنفر(  52)تعداد همه ، شامل آماری این پژوهش
 قواعد زبان عربیپرسشنامه  لهیوسبهها آوری دادهجمع. ستا 1398-99هرمزگان در نیمسال تحصیلی 

یاضی ر-منطقی کالمی و هوش -ه هوش زبانیهای چندگانه گاردنر در دو مؤلفهوشو نیز پرسشنامه 
ریاضی و هوش -منطقی پژوهش بیانگر آن است که همبستگی موجود بین هوش جینتا. انجام شد

د. بدین کنس مذکور تضمین میالمی با قواعد زبان عربی، میزان موفقیت دانشجویان را در درک-زبانی
ر درس گان دترتیب بخشی از دالیل موفقیت یا شکست دانشجویان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمز

که با  دارد گفتهقواعد زبان عربی، پیوند بسیاری با درجه هوش آنان در هر یک از دو نوع هوش پیش
 د.را بهبود بخشیوان کیفیت آنتایجاد تناسب بین نوع هوش دانشجویان و مطالب درسی می

 

و ادبیات فارسی، دانشگاه هرمزگان،  ریاضی، زبان -نطقیمکالمی، هوش  -هوش زبانی :هاواژهكلید

 قواعد زبان عربی

                                                                                                                   
 rahmani6038@ hormozgan.ac.ir مسئول نویسنده* 
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 . مقدمه1
، ، ساختار نحویبررسی نظام جمله»هایی است که به مجموعه مهارتواعد زبان عربی ق

های و سبب تقویت مهارت (23: م2010)القرنی،« پردازدصرفی و ارتباط بین اجزای جمله می

های زبانی بایستی با قواعد این شود؛ بنابراین فراگیر زبان عربی جهت تسلط مهارتزبانی می

زبان این یادگیری قواعد زبان عربی جهت فهم اصولی  گریدعبارتبهزبان آشنا باشد. 

تدریس  هایشاخصه ترینمهماز  نزبا ضروری است. از سوی دیگر تدریس هدفمند قواعد

مندی از ضریب به روش تدریس سنتی و بهره بسنده کردنآید که و یادگیری به شمار می

های چندگانه پاسخگو نیست. بر این اساس توجه به نظریه هوش ییتنهابه( IQهوشی باال )

که  استنوین یا جایگزین در امر آموزش و یادگیری قواعد زبان  هایشیوه ازجمله 1گاردنر

و دانشجویان را به خود جلب کرده است. گاردنر  ها، دیدگاه استادتاکنوناز زمان پیدایش آن 

را به چالش  ردبه یک جنبه از هوش، توجه داکه تنها ( IQبهره هوشی )یه ازنظرتلقی سنتی 

ای مناسب جهت شناخت تنوع در شیوه عنوانبهرا  دخو چندبعدیکشید و نظریه هوش 

منطقی از  -زبانی و هوش ریاضی-در این راستا هوش کالمیارائه داد. های یادگیری روش

و متنوع است و  گستردهقواعد زبان عربی، » ازآنجاکه. استچندگانه گاردنر های هوششاخه

 -های فلسفی )هوش ریاضیزبانی( و مهارت -این تنوع بر اصول گفتاری )هوش کالمی

و به دلیل اینکه ماهیت قواعد زبان عربی  (9: م1969)سلیمان قوره،« منطقی( استوار است

-های زبانی و هوش کالمی میبر اساس مهارت را آنای فراگرفتن است که عده ایگونهبه

دهی و کنترل فرد بر های زبانی خود وسیله تفکر، سامانگفتگو و مهارت»دانند؛ زیرا 

هدایت و سبب در کالس، دانشجویان که صحبت کردن  ایگونهبهفرآیندهای شناختی است؛ 

قواعد  ،برخی دیگر Woolfolk)م، 2017: 76؛ Slavin م:2006)« شودمی آنانکنترل اندیشیدن 

به دلیل چالش بین زبان و منطق  همچنینآورند؛ عملی استداللی و منطقی به شمار میزبان را 

ای استدالل و منطق را برخی بر این باورند که فکر و استدالل بر زبان مقدم است و عده»

افزون بر آنچه  (474: م2016)مستوی الذکاء الروحی،« داننداساس زبان و امور مربوط به آن می

این پژوهش  ،بان عربیاهمیت درک قواعد ز فهم متون عربی و دشواریبهتوجه  با گفته شد

                                                                                                                   
1 . Gardner 
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فهم قواعد زبان عربی  وریاضی  -منطقیزبانی و هوش  -میبا هدف تعیین رابطه هوش کال

 :استبه شرح زیر های پژوهش پرسش در این راستااست.  شدهانجام

 فهم قواعد زبان عربی چگونه است؟ و منطقی-بانی و هوش ریاضیز -بین هوش کالمی یرابطه-1

ربی ارتباط عفهم قواعد زبان  واز دو هوش )کالمی و ریاضی( دانشجویان  یککداممیان -2

 بیشتری وجود دارد؟

 

 . پیشینه پژوهش1-1
فت ماده پیشر وچندگانه  هایهوش یرابطه مؤلفه ٔ  درزمینههایی که ترین پژوهشاز مهم

 توان به موارد زیر اشاره کرد:است، می شدهانجامآموزشی 

مهارت  را بافراگیران ایرانی های چندگانه ( رابطه هوش1387منوچهری )زاده و مطلب

ش های پژوهتهاند. یافزبان انگلیسی بررسی کرده المللیبینخواندن و درک مطلب آزمون 

 با آموزانزبان یاضیر -تنها هوش منطقی ،چندگانه هایهوش از مجموعهبیانگر آن است که 

ین امر را ارتباط معناداری دارد. نویسندگان علت ا IEITS مهارت خواندن و درک مطلب آزمون

 ند.اانستهبه هنگام خواندن زبان دوم د موردنیازهای طبیعت مشترک این نوع هوش و فعالیت

ابطه ر( در پژوهش خود با استفاده از روش تحلیل آماری به تبیین ش1394پور )نعمت

 پایه آموزان دخترگانه گاردنر و خودکارآمدی با یادگیری درس ریاضی دانشهای چندهوش

 هوش دیداری، کالمی، نشان داد که بین آمدهدستبه نتایجدهم شهر تهران پرداخته است. 

بطه رافردی و خودکارآمدی با یادگیری درس ریاضی منطقی، موسیقی و بین فردی و درون

ری ن تأثیر را بر یادگیریاضی بیشتری-نهایت هوش منطقی وجود دارد و در یدارامعنو مثبت 

 آموزان دارد.درس ریاضی دانش

های ؤلفههمه م یها رابطهتوان گفت که در این پژوهشگفته میدر نقد دو پژوهش پیش

ش مستقل )هو ی متغیرو تنها یک مؤلفه است شدهبررسیچندگانه نسبت به متغیر وابسته هوش

 أثیر را بر متغیر وابسته داشته است.ریاضی( بیشترین ت

چندگانه  هایتدریس قواعد نحو عربی در پرتو هوش بخشی( به اثرم2011الجوجو)

نفری  35آموزان کالس هفتم را در دو گروه نفر از دانش 70تعداد  ویاست.  کردهاشاره

 هایبر هوش آزمایش و کنترل قرار داده و به این نتیجه رسیده است که برنامه آموزشی مبتنی
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تأثیر مثبت داشته  ،کننده در پس آزمون گروه آزمایشیآموزان شرکتچندگانه، بر موفقیت دانش

نامه و شیوه اجرای حجم نمونه کنونی در طرح پرسش است. تفاوت این پژوهش با پژوهش

و حجم  شدهانجامبر اساس نظریه هوش ماری کریستین  ایشانکه پژوهش  ایگونهبه؛ است

 است. شدهتقسیمبه دو گروه آزمایش و کنترل  نمونه

 یه( با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رابطم2016السامرایی و مجید محمد )

 ج پژوهشنتای ارزیابی کردند.آموزان کالس ششم را های نوشتاری و هوش زبانی دانشمهارت

ی مثبت و همبستگکه بین مهارت نوشتاری و پرورش هوش زبانی رابطه بیانگر آن است 

انه چندگ هایهای هوشمعناداری وجود دارد. این پژوهش تنها به بررسی یکی از مؤلفه

وع متغیر ن( عالوه بر 2016) پرداخته است؛ بنابراین تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش سامرایی

نی دو که پژوهش کنو ایگونهبهشود؛ مستقل و متغیر وابسته، به حجم نمونه نیز مربوط می

فارسی  زبان و ادبیاتآموزشی دانشجویان سطح چندگانه گاردنر را در سه  هایمؤلفه هوش

 کند.دانشگاه هرمزگان بررسی می

های فاده از رابطبین است یبررسی رابطه»خود با عنوان  نامهپایان( در ش1388قنادزاده )

ک بر تأثیر اند «نطقیم -آموزان و دو هوش زبانی و ریاضیمنطقی در نگارش انگلیسی زبان

ریاضی  -یادآور شده است دانشجویانی که دارای هوش منطقیو  کردهاشارههوش زبانی 

 ند.های منطقی بیشتری استفاده کرد، از رابطبودندبیشتری 

( تأثیر دوزبانگی و جنسیت را بر هوش زبانی و هوش ش1396فیاضی و همکاران )

از ند. های فارس و خوزستان بررسی کردو دوزبانه استان زبانهیکآموزان منطقی دانش -ریاضی

 -ران در هوش زبانیریاضی و دخت -پسران در هوش منطقیآن است که های این پژوهش یافته

تری از سهم بیش زبانهدوآموزان اند که  دانشکردهاشاره. نویسندگان همچنین برتری دارندکالمی 

 هوش زبانی و منطقی دارند.

 -منطقی کالمی و هوش -این دو پیشینه گرچه از جهت بررسی متغیر مستقل )هوش زبانی

 ا آنریاضی( مشابه پژوهش حاضر است؛ اما از جهت متغیر وابسته )قواعد زبان عربی( ب

 متفاوت است.
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 کنونتاسازد، این است که بر این اساس آنچه پژوهش حاضر را از پیشینه متمایز می

قواعد زبان  ویاضی ر -المی و هوش منطقیک-ورد رابطه هوش زبانیپژوهشی مستقل در م

 .است نشدهانجامعربی 

 . روش پژوهش2-1
ر حل داز دانش موجود » کهبه دلیل اینکاربردی است؛  روش پژوهش حاضر بر مبنای هدف،

وه نح ازنظرو کمّی  این پژوهش ماهیت( 11: ش1393)توالیی، «. بردعلمی بهره می مسئله

بستگی هم-صیفی ها، تحقیق توتحلیل دادهاز لحاظ  آید.به شمار می ها، پیمایشیداده گردآوری

 اند نقش مؤثری درتوبین پژوهش میاز متغیرهای پیش یککدامبررسی اینکه  منظوربه واست 

امعه جرگرسیون استفاده گردید. تحلیل آماری روش از  ،پیشرفت قواعد عربی داشته باشد

زگان هرم پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آماری این

سی قواعد زبان واحد در 1398-99نفر( است که در نیمسال دوم سال تحصیلی  52)تعداد 

 اند.عربی را انتخاب کرده

 . ابزار پژوهش3-1
در  ندگانه گاردنرچ هایپرسشنامه هوش نیز ابزار تحقیق شامل پرسشنامه قواعد زبان عربی و

قواعد زبان  پرسشنامهبود. در خصوص  ریاضی -و هوش منطقی کالمی-دو مقوله هوش زبانی

امتیازی  5در مقیاسسؤال( و  6)در قالب  ساخت محققی پرسشنامهدانشجویان به ، عربی

-ه% ب 71ضریب آلفای کرونباخ گزارش شده در این مقیاس برابر لیکرت پاسخ دادند. طیف 

پرسشنامه  ازریاضی -هوش منطقیو کالمی -زبانی هوش جهت سنجشهمچنین  آمد.دست 

  ایگزینهپنجها به هر سؤال در طیف پاسخ آزمودنیدر این زمینه شد.  استفاده یسؤال 23

 گذاری شد. ثبت و نمره 1لیکرت

است،  شدهثابتچندگانه گاردنر  هایهای مستقل، روایی پرسشنامه هوشگرچه در پژوهش

روایی محتوا برای یک ابزار »سنجش روایی ابزار تحقیق اهمیت بسیاری دارد و  ازآنجاکهاما 

« است و با آن انطباق دارد موردنظرگیری، بیانگر آن است که ابزار مزبور، ناظر به محتوای اندازه

گفته در پیش هایها، پرسشنامهتر گویهبدین ترتیب جهت انتخاب دقیق (155: ش1393)رضویه، 

                                                                                                                   
1 .Likert 
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اختیار شش نفر از استادان علوم تربیتی، آموزش زبان انگلیسی و زبان عربی قرار گرفت و پس 

پایایی آزمون نیز مقیاسی است که به وسیله  از تأیید آنان، جهت انجام پژوهش معرفی گردید.

یری ، اعتماد پذدیگرعبارتبهگردد. آن درجه اعتماد به نتایج حاصل از آن آزمون تعیین می

دهد. روش عمده گیری یک مفهوم نشان میابزار، میزان پایایی و سازگاری آن را در اندازه

محاسبه هماهنگی درونی  منظوربهاست که  %98 برآورد ضریب پایایی، ضریب آلفای کرونباخ

کنند، به کار گیری میهای مختلفی را اندازههایی که ویژگیپرسشنامه ازجملهگیری ابزار اندازه

، که شدهمحاسبهاز ضریب آلفای کرونباخ  ،موردمطالعههای از این رو برای پرسشنامه رود.می

 ( بیان شده است.1نتایج آن در جدول شماره )

 

 . جدول بیان كننده ويژگی پرسشنامه3-1-1

 موردمطالعهضريب آلفای كرونباخ پرسشنامه (: 1جدول شماره )

 کرونباخضریب آلفای  متغیر

 0/ 98 کالمی-زبانی

 0/ 98 منطقی -ریاضی

 0/ 71 یادگیری قواعد عربی

 

-انیزب دو هوش پرسشنامهمقدار ضریب آلفای کرونباخ برای با توجه به جدول فوق، 

ای هپرسشنامه، بنابراین است %70ز ا بیش عربییادگیری قواعد  و منطقی -ریاضی و کالمی

 .ندارد باشند و نیاز به حذف سوالی وجودمیی قبولقابلدارای پایایی  این پژوهش،

 

 مبانی نظری پژوهش. 2

 1جنبش فرانوگرایی ٔ  درزمینههای شناختی نظریه ازجملهچندگانه گاردنر  هاینظریه هوش

در عرصه تعلیم »  را آنتوان که می ایگونهبهکه نقش مهمی در آموزش و یادگیری دارد.  است

                                                                                                                   
1 .Postmodernism 
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سطوح مختلف آموزشی و روشنگری  نسبت به مناسب و تربیت، به شکل ایجاد افق دید

(. Roperم، 2016: 260)« های فردی ارزیابی کردتفاوت سطوح استلزامات ناشی از پدیده

های هوشی انسان است. گاردنر  ها و قابلیتاساس این نظریه، شناسایی و پرورش تمام جنبه

شناختی جهت هوش را یک ظرفیت زیست بنابراین وینگاه سنجشی به هوش را نپذیرفت، 

 بعدیتکمستقل و  ای، مؤلفههوش»ف به شمار آورد. بدین ترتیب تحلیل اطالعات مختل

وی بر  (.Gardnerم،2010: 126)« استرا دارا  و متنوع مختلف  های، بلکه توانایینیست

جداگانه برای هوش تعریف کرد که  یمؤلفه، هشت شناختی انسانزیستهای تواناییاساس 

فضایی، هوش -ریاضی، هوش دیداری-زبانی، هوش منطقی-هوش کالمی»از:  اندعبارت

-جنبشی، هوش بین فردی؛ هوش درون فردی، هوش طبیعت-موسیقایی، هوش بدنی

 (127و126:همان).«گرا

 کننده محضدریافت عنوانبه تنهانهفراگیر زبان و قواعد آن  بر اساس آنچه گفته شد،

ه وی آید. بدین معنا کآفرینشگر ساختارهای شناختی خویش به شمار می اطالعات، بلکه

 مان دهد وهای خود را سازرا پردازش کرده و آموزه هاآنبایستی ضمن دریافت اطالعات، 

 های جدید به کار گیرد. را برای حل مسائل واقعی در موقعیت هاآن

اعد و ریاضی با قو -هوش منطقی»ی تردیدی نیست، اما در ارتباط زبان با هوش زبان

: م2010اردز،)ریچ«. تواند تناسب و ارتباط داشته باشدساختارهای صرفی، نحوی و معنایی می

مات برد کلهای زبانی و توانایی کاردر تئوری هوش چندگانه گاردنر،  هوش شامل مهارت( 165

ظایف عد از وها و فهم برخی از قواعانی واژهتحلیل کاربردهای زبان مانند م» و زبان است. 

تولید  فردی که بهره هوشی باالیی در این زمینه داشته باشد، در کالمی است و -هوش زبانی

( 23: م2006 لعمران،)ا«. ، توانایی و مهارت بسیاری داردهاآنزبان و تفاوت بین کلمات و آهنگ 

 زبان ،و ادب دوستان نمود بارزی داردشاعران، نویسندگان در میان که  این نوع هوشدر 

  .رودابزار مهمی برای حفظ و یادآوری اطالعات به کار می عنوانبه

بر اساس آن چندگانه گاردنر است که  هایهوش هایریاضی از دیگر مؤلفه -هوش منطقی

هدف از  دیگرعبارتبه. گیردصورت می استدالل و منطق از طریق اطالعات گوناگون پیوند بین

توانایی تنظیم کلمات، حل قواعد و »منطق و استدالل است که به  کارگیریبهکیفیت  ،این هوش
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شود و به تحلیل منطقی جهت بررسی مسائل علمی مربوط می کارگیریهبتمارین و مهارت 

 (Asmitم، 2008)«. کنددرک انتزاعی روابط کمک می

لکه انواع ب( مطرح نیست، IQشاخصه هوش بهر )بنابراین در فرآیند یادگیری، تنها تأثیر 

د، های هوشی خواناییکه افراد بر اساس تو ایگونهبههای چندگانه نقش اساسی دارند؛ هوش

ر این د .برندمیمناسب را در پردازش اطالعات و تحلیل مسائل به کار  هایراهبردروش و

ریاضی با  -هوش منطقی ومعنایی های زبانی و زبانی بیشتر با مهارت -راستا هوش کالمی

 ستندنیجدا  این دو مؤلفه از یکدیگرهمچنین  .های تحلیلی و استداللی در ارتباط استمهارت

 دارند. یمتقابل ، اثربخشیدر فرآیند یادگیری و
 

 های پژوهشيافته. 3

 آمار توصیفی 3-1
 منظورهب و  SPSSافزارنرمبا استفاده از ش های جمعیت شناختی و متغیرهای پژوهویژگی

 جنسیت مؤنثبا  و %( 71افراد، مجرد ) بیشتر موردمطالعهدر نمونه  شد. انجامها بررسی داده

است.  شدهارائه( 2شماره ) در جدولهای دموگرافیک ( بودند که تفصیل بیشتر ویژگی% 96)

ش والزم به ذکر است به دلیل اندک بودن جنس مذکر و وضعیت تأهل، تفاوت میانگین ه

 نیست. پذیرامکانیاضی بر اساس وضعیت جنس و تأهل ر -المی و هوش منطقیک -زبانی

 : مشخصات دموگرافیک 2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی موارد متغیر

 وضعیت تاهل
 ٪ 1/71 37 مجرد

 ٪ 8/28 15 تأهل

 جنسیت
 ٪ 1/96 50 مؤنث

 ٪ 8/3 2 مذکر
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یرهای رای متغب، انحراف معیار، شامل میانگین، میانه موردمطالعهتحلیل توصیفی متغیرهای 

  آمده است:( 3)شمارهدر جدول زیر  موردمطالعه

 اطالعات توصیفی متغیرهای موجود: 3جدول 

 یدگیکش یچولگ اریانحراف مع انهیم نیانگیم ریمتغ

 -86/0 -34/0 08/1 27/3 71/3 یکالم-یزبان

 -55/0 -51/0 04/1 50/3 37/3 منطقی -یریاض

 69/2 40/2 51/1 00/3 04/3 قواعد عربی یریادگی
 

از  آمدهدستبههای دادهو میانگین آمار توصیفی، توزیع فراوانی بیانگر  (4جدول شماره )

 است.های قواعد زبان عربی و نیز سؤال ریاضی -کالمی و منطقی -دو هوش زبانی هر
 

 یكالم-یزبانهای پرسشنامه : توزيع فراوانی مؤلفه4جدول 

خیلی   زير مولفه
 كم

خیلی  زياد متوسط كم
 زياد

 میانگین

به  میزان عالقه شما
کتاب و کتابخوانی 

 چگونه است؟

 4 فراوانی
7/7 

 0 
0/0 

10 
2/19 

38 
1/73 

0 
0/0 

00/4 

 درصد

قدرت سخنوری شما تا 
 چه اندازه است؟

 9 فراوانی
3/17 

5 
6/9 

21 
4/40 

16 
8/30 

1 
9/1 

00/3 

 درصد
تا چه اندازه قبل از 

نوشتن، گفتن یا خواندن 
را در  هاآنکلمات، 

 کنید؟ذهنتان مرور می

 2 فراوانی
8/3 

14 
9/26 

13 
0/25 

18 
6/34 

5 
6/9 

00/3 

 درصد

-تا چه اندازه بین فایل

های صوتی و تصویری 
در یادگیری و آموزش 

 شوید؟تفاوت قائل می

 20 فراوانی
9/38 

1 
9/1 

15 
8/28 

15 
8/28 

1 
9/1 

00/3 

 درصد
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ا تا چه اندازه از  بازی ب
کلمات مانند جدول 

 کلمات متقاطع و
جمالت درهم ریخته 

 برید؟لذت می

 7 فراوانی
5/13 

12 
1/23 

13 
0/25 

12 
1/23 

8 
4/15 

00/3 

 درصد

های زبانی، چقدر اغراق
-های بیایهام، آهنگ

پهلو معنی و کلمات دو 
 را دوست دارید؟

 9 فراوانی
3/17 

11 
2/21 

13 
0/25 

12 
1/23 

7 
5/13 

00/3 

 درصد

 حفظی مانند دروس از 
ادبیات، علوم اجتماعی 

نسبت به دروس 
محاسباتی و  ریاضی و 

لذت  چه اندازه علوم
 برید؟می

 5 فراوانی
6/9 

8 
4/15 

4 
7/7 

27 
9/51 

8 
4/15 

00/3 

 درصد

اندازه تمایل به تا چه 
 را صحبت در جمع

 دارید؟

 5 فراوانی
6/9 

11 
2/21 

13 
0/25 

18 
6/34 

5 
6/9 

00/3 

 درصد

چقدر  در مکالمات و 
محاوره با افراد به 

کنید چیزهایی اشاره می
که قبال خوانده یا 

 اید؟شنیده

 2 فراوانی
8/3 

5 
6/9 

12 
1/23 

22 
3/42 

11 
2/21 

00/4 

 درصد

 چه میزان  اطرافیانبه 
معنی کلمات و  شما

عبارات مبهم را از شما 
 پرسند؟می

 4 فراوانی
7/7 

3 
8/5 

15 
8/28 

19 
5/36 

11 
2/21 

00/4 

 درصد

 ونچقدر به نوشتن مت
مانند داستان،شعر،کتاب، 

 عالقه دارید؟ .مقاله و..

 19 فراوانی
5/36 

11 
2/21 

15 
8/28 

5 
6/9 

2 
8/3 

00/3 

 درصد
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ی را کالم-یزبانپرسشنامه  دانشجویاندهد که نشان می (4)های مندرج در جدول شماره داده

 خصوص دردانشجویان  %73اند. بیان کرده «خیلی زیاد»تا  «کم یخیل»به شرح زیر در حد 

 هبانی در مکالمز هایاستفاده از دانشآنان در  %42خوانی ، مندی به کتاب و کتابمؤلفه عالقه

را « زیاد»اطرافیان از معنای کلمات و عبارات، کد در مورد پرسش  %37و محاوره روزمره و 

ات ، مرور کلم«متوسط»دانشجویان در کد  %40از لحاظ سنجش قدرت سخنوریثبت کردند. 

 %39موزشهای صوتی و تصویری در یادگیری و آ، تفاوت بین فایل«زیاد»در کد  %35در ذهن 

ه بمندی هعالق ر دو مؤلفه  تمایل به بازی با کلمات و جدول متقاطع و نیز، د«خیلی کم»در کد 

مندی به دروس ، از لحاظ میزان عالقه«متوسط»دانشجویان در کد  %25های زبانی ایهام و اغراق

و  «دزیا»در کد  %35، تمایل به صحبت کردن در جمع «زیاد»در کد  %52حفظی و ادبیات 

 ر مؤلفهو د« زیاد»در کد  %37پرسش اطرافیان دانشجو در مورد معنی کلمات  میزان ازنظر

 شد. ثبت« خیلی کم»و در کد  %37 ، آمارمندی به نگارش کتاب، مقاله و داستانعالقه

 یمنطق -یرياضلفه پرسشنامه  ؤ: توزيع فراوانی م5جدول 

خیلی   لفهؤم
 كم

خیلی  زياد متوسط كم
 زياد

 میانگین

در مهارت شما 

محاسبات عددی و 

 ریاضی چقدر است؟

 1 فراوانی

9/1 

8 

4/15 

18 

6/34 

23 

2/44 

2 

8/3 

00/3 

 درصد

مندی میزان عالقه

شما به ریاضیات و 

 علوم چقدر است؟

 8 فراوانی

4/15 

10 

2/19 

11 

2/21 

15 

8/28 

8 

4/15 

00/3 

 درصد

-بازیانجام چقدر از 

های منطقی، معماها 

های بازیو سایر 

فکری و حل کردنی  

از قبیل شطرنج و... 

 2 فراوانی

8/3 

6 

5/11 

16 

8/30 

12 

1/23 

16 

8/30 

00/4 

 درصد
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 برید؟لذت می

توانایی و استعداد 

حل شما در برابر 

مشکالت روزمره 

-گیریاندازه ازجمله

ها، محاسبه ضرر و 

زیان مالی، 

و  وکتابحساب

چقدر دخل و خرج 

 است؟

 3 فراوانی

8/5 

6 

5/11 

11 

2/21 

18 

6/34 

14 

9/26 

00/4 

 درصد

در  اندازهتا چه 

جستجوی الگوها، 

توالی یا نظم و 

به  بخشیدنسازمان 

 هستید؟ کارهای خود

 2 فراوانی

8/3 

6 

5/11 

19 

5/36 

21 

4/40 

4 

7/7 

00/3 

 درصد

مندی میزان عالقه

چگونگی  شما به

کارکرد اشیاء و 

چه اندازه  هاسیستم

 ؟است

 5 فراوانی

6/9 

14 

9/26 

22 

3/42 

9 

3/17 

2 

8/3 

00/3 

 درصد

چه میزان از دانش و 

آموزی خویش را علم

های در مورد پیشرفت

علمی و کشفیات 

جدید، به روز نگه 

 دارید؟می

 3 فراوانی

8/5 

9 

3/17 

26 

0/50 

12 

1/23 

2 

8/3 

00/3 

 درصد
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چقدر باور دارید 

 امریتقریبا برای هر 

یک تفسیر منطقی و 

 ریاضی وجود دارد؟

 1 فراوانی

9/1 

3 

8/5 

9 

3/17 

4 

7/7 

35 

3/67 

00/4 

 درصد

توانید تا چه حد  می

به مفاهیم غیر 

ملموس، واقعی و غیر 

 خیالی  فکر کنید؟

 5 فراوانی

6/9 

6 

5/11 

10 

2/19 

11 

2/21 

20 

5/38 

00/4 

 درصد

استعداد ریاضی خود 

 تا چه میزانرا 

 کنید؟میارزیابی 

 8 فراوانی

4/15 

9 

3/17 

19 

5/36 

8 

4/15 

8 

4/15 

00/3 

 درصد

زمانی که کاری را بر 

روش خاص  اساس

-گیری، طبقهاندازه

بندی، تجزیه یا 

انجام گذاری کمیّت

 دهید، تا چه اندازهمی

 احساس خوبی دارید؟

 2 فراوانی

8/3 

4 

7/7 

16 

8/30 

11 

2/21 

19 

5/36 

00/4 

 درصد

-چقدر احساس می

کنید یادگیری ریاضی 

تر از یادگیری آسان

 ؟استقواعد عربی 

 6 فراوانی

5/11 

11 

2/21 

21 

4/40 

12 

1/23 

2 

8/3 

00/3 

 درصد

 آنان در %28دانشجویان در محاسبات عددی و ریاضی،  %44 آمار ،(5)جدول شماره  مطابق

 3و میانگین « زیاد»طیف در  ،مؤلفه احساس رضایت از دروس استداللی )علوم و ریاضی(

های فکری در هر دو های منطقی و سایر بازیدر متغیر احساس لذت از بازی گزارش شد.
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 مسئلهاستعداد حل در خصوص  شد.ثبت  4با میانگین  دانشجو %31، «زیاد»و « متوسط»حالت 

دانشجویان اعتقاد  %35که  بدین گونه ،به دست آمد« زیاد»و حالت  4میانگین  وکتابحسابیا 

اشیاء و الگوسازی نظر  دهیسازماندر مورد  زیاد است. هاآن مسئلهداشتند که استعداد حل 

در  ،«متوسط»با کد  هاآن %42ها و درباره چگونگی کار با سیستم«  زیاد»دانشجویان با کد  40%

الزم ثبت شده است. « متوسط»آنان با کد  %50های علمی و کشفیات جدید، نظر مورد پیشرفت

. در مورد میزان باور است 3گفته های پیشگزارش شده از مؤلفه هایبه ذکر است که میانگین

توانایی اندیشیدن به مفاهیم  دربارهدانشجویان،  %67ها دانشجویان نسبت به تفسیر منطقی پدیده

گیری و های اندازهمندی از روشو در خصوص احساس رضایت %39غیرملموس و واقعی 

از لحاظ میزان ارزیابی  به دست آمد. 4و میانگین « خیلی زیاد»کد  با  هاآن %37کمیت گذاری 

به قواعد زبان  دانشجویان و در مورد میزان یادگیری آسانتر ریاضی نسبت %37ریاضی  استعداد

 گزارش شد. 3و میانگین « متوسط»در کد آنان  %40عربی

 یقواعد عرب یریادگپرسشنامه ي مؤلفه: توزيع فراوانی 6جدول 

خیلی   لفهؤم

 كم

خیلی  زياد متوسط كم

 زياد

 میانگین

میزان یادگیری 

خود را نسبت به 

زبان عربی،  قواعد

 تا چه اندازه

 کنید؟ارزیابی می

 8 فراوانی

4/15 

13 

0/25 

16 

8/30 

12 

1/23 

3 

8/5 

00/3 

 درصد

 به اندازه چه تا

 عربی زبان قواعد

 دارید؟ عالقه

 6 فراوانی

5/11 

5 

6/9 

25 

1/48 

12 

1/23 

4 

7/7 

00/3 

 درصد

 قواعد اندازه چه تا

 درک را عربی زبان

 کنید؟می

 8 فراوانی

4/15 

6 

5/11 

20 

5/38 

13 

0/25 

5 

6/9 

00/3 

 درصد



 *عبدالرزاق رحمانی بررسی رابطه بین دو هوش و فهم قواعد زبان عربی

105 

در تا چه اندازه 

مهارت خوانش 

 عربی زبان  قواعد،

 کنید؟رعایت می را

 5 فراوانی

6/9 

12 

1/23 

18 

6/34 

15 

8/28 

2 

8/3 

00/3 

 درصد

در  اندازه چه تا

 های گفتاری،مهارت

 را عربی زبان قواعد

 کنید؟می رعایت

 6 فراوانی

5/11 

12 

1/23 

19 

5/36 

14 

9/26 

1 

9/1 

00/3 

 درصد

در  اندازه چه تا

 هایتمهار

 زبان قواعد نوشتاری

 رعایت را عربی

 کنید؟می

 8 فراوانی

4/15 

11 

2/21 

17 

7/32 

12 

1/23 

4 

7/7 

00/3 

 درصد

 %31در خصوص میزان ارزیابی قواعد زبان عربی  (،6بر اساس جدول فوق )شماره 

 ازنظر، %39د درک قواعمیزان و از لحاظ  %48اعد عربی ومندی به قدر مؤلفه عالقهدانشجویان، 

 هایارتمه و %37های گفتاری ، مهارت%35های زبانی میزان رعایت قواعد عربی در مهارت

ارد مذکور میانگین گزارش شده از موهمچنین  را ثبت کردند.« متوسط»آنان کد  %33نوشتاری 

 .است 3

 

 آمار استنباطی. 3-2

 بودن متغیرهابررسی نرمال 
ا و هداده وتحلیلتجزیهجهت ابتدا باید به بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها در این بخش 

 این صورتدر متغیرها نرمال باشند،  چنانچه زیراپرداخت؛  های مربوطهانتخاب نوع آزمون

اما چنانچه متغیرها نرمال  .است پذیرامکانناپارامتریک  و های پارامتریکآزمون استفاده از

آزمونی که جهت بررسی نرمال بودن  جایز است.های ناپارامتریک آزمون استفاده ازنباشند، تنها 
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 جهت. از این آزمون است( KSاسمیرنوف )-شود، آزمون کولموگوروفمتغیرها استفاده می

اگر سطح معناداری این آزمون بیشتر از  شود.استفاده می موردنظرهای متغیر نرمال بودن داده

شود؛ بنابراین فرض آماری زیر ها پذیرفته میباشد، فرض صفر مبنی بر نرمال بودن داده 05/0

 شود: بررسی می
 

 

 

 

 متغیرهای موجودهای آزمون نرمال بودن داده

 متغیرها
-كولموگوروف

 اسمیرنوف
Sig وضعیت 

 نرمال است 120/0 134/1 كالمی-زبانی

 نرمال است 200/0 092/0 طقیمن -رياضی

 نرمال است 101/0 167/1 يادگیری قواعد عربی

 

برای متغیرهای    sigسمیرنوف و مقدار ا-آزمون کولموگوروف فوق مقادیرجدول  در

  sig شود، مقداراست. چنانچه مشاهده می شدهبیان موردمطالعههای فرضیه و موجود

ای هداده درنتیجهشود؛ و فرض صفر رد نمی است 05/0بیشتر از  موردمطالعهمتغیرهای 

 .باشند، نرمال میموردمطالعهمتغیرهای 

 کالمی و هوش -زبانیبررسی فهم قواعد زبان عربی در ارتباط با ابعاد هوش  جهت

ر بوشتن مدل مناسب و مورد تأیید نبررسی معنادار بودن مدل رگرسیونی و ، ریاضی -منطقی

 ضروری است.دار ضرایب رگرسیونی معنی اساس

 

 

 ها با توزيع نرمال تفاوت معناداری دارد.فرض صفر: توزيع داده

 دارد.ها با توزيع نرمال تفاوت معناداری نفرض مقابل: توزيع داده
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 فرضیه اصلی چندگانه 1بررسی رگرسیون
  رگرسیون:آزمون معنادار بودن 

با توجه به آماره   ANOVAواریانس( تحلیل )آزمون  رگرسیون ازبرای بررسی معنادار بودن 

متغیر  ودار بودن رگرسیون چندگانه  با دو متغیر مستقل شود که فرض معنیاستفاده می 2فیشر

دار بودن رگرسیون، معنی از تبیینصورت زیر است. قبل هوابسته با توجه مدل رگرسیونی ب

 :شودچندگانه برای رگرسیون چندگانه بررسی می Rجدول مقدار 

H.  نیست دارمعنیشده  رگرسیون برازشمدل  :0               

H.  است دارمعنیشده  رگرسیون برازشمدل  :1              

  :شدهبینیپیشمدل رگرسیونی 

) β0 + β1 = فهم قواعد زبان عربی زبانی-هوش کالمی ) + β2 ( منطقی-هوش ریاضی ) 

 چندگانه Rجدول 

همبستگی  ضریب

 چندگانه

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین تعدیل 

 یافته

خطای استاندارد برآورد 

 شده

797/0 634/0 620/0 93/0 

 

 برابر بابرای رگرسیون برازش شده، در جدول فوق مقدار ضریب همبستگی چندگانه 

قل با ای مستبین مجموعه متغیره یهمبستگی مناسب آن است که این مقدار بیانگر .باشدمی797/0

شان ناست که  (620/0تعدیل شده ) مشخص وهمچنین مقدار ضریب  .وجود داردمتغیر وابسته 

 قل است. ه متغیرهای مستوابسته ب از کل واریانس متغیر فهم قواعد زبان عربی %62 دهدمی

 

 

 

                                                                                                                   
1 .Regression 

2 .Fisher exact test 
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 (ANOVAجدول تحلیل واريانس)

 منبع تغییرات
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
 Fمقدار

سطح 

 یدارمعنی

 016/37 4 032/74 رگرسیون

 870/0 49 653/42 باقیمانده ها 000/0 524/42

  51 685/116 کل

 

بررسی  ،مونداری این آزیا فیشر و مقدار سطح معنی Fجدول فوق با توجه به مقدار آماره 

تر از زمون کمداری این آیسطح معن ازآنجاکه. دهدچندگانه را نشان می معنادار بودن رگرسیون

دل مشود؛ یعنی فرض معنادار بودن مدل رگرسیون برازش شده رد نمی درنتیجه، است % 5

 . استرگرسیون خطی چندگانه مناسب 

 

  رگرسیون:آزمون معنادار بودن ضرايب ( 2

 ضرایب استاندارد و غیر استاندارد برای متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون 

 مدل

 ضرایب استاندارد  نشده
 ضرایب

 استانداردشده
 یدارمعنیسطح  tمقدار 

برآورد 

 ضریب

خطای 

 استاندارد
 ضریب

 000/0 922/4 - 346/0 704/1 مقدار ثابت

 012/0 888/1 126/0 128/0 105/0 المیک-زبانی

 000/0 719/2 307/0 109/0 296/0 نطقیم -ریاضی

 

دهد جدول فوق مقادیر ضرایب رگرسیونی متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر وابسته را نشان می

شود متغیرهایی که سطح داری این آزمون مشخص میو سطح معنی tکه با توجه به آماره 
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 کالمی و-گیرند )هوش زبانیاست در مدل رگرسیونی قرار می 05/0کمتر از  هاآنی دارمعنی

 .منطقی( -هوش ریاضی

 عربی قواعد زبان فهم ،چندگانهکه در یک مدل رگرسیونی  دهدمی رگرسیونی نشانمدل 

باعث  کالمی-زبانیاست و تغییر یک انحراف استاندارد  704/1بدون تأثیر متغیرهای مستقل 

غییر یک ت. همچنین شودمی فهم قواعد زبان عربیانحراف استاندارد متغیر  در 105/0تغییر 

فهم قواعد ستاندارد ا در انحراف  %296باعث تغییر  منطقی -ریاضیانحراف استاندارد هوش 

( بیشترین 307/0یب استاندارد )منطقی با ضر -متغیر ریاضیبنابراین شود. می زبان عربی

اثر  مترینک( 126/0ب استاندارد )کالمی با ضری-وابسته و متغیر زبانیتأثیر)مثبت( را بر متغیر 

 دارد.  مثبت را بر متغیر فهم قواعد زبان عربی

يان ادبیات فارسی با فهم زبانی دانشجو-هوش كالمی جدول آزمون همبستگی پیرسون بین

 قواعد زبان عربی

 مقدار های آزمونآماره

 787/0 ضریب همبستگی

 000/0 داریمعنیسطح 

 

ونه در کل نم موردمطالعهضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر  بر اساس جدول فوق،

کمتر  05/0د عد و از 000/0داری آزمون همبستگی پیرسون معادلو سطح معنی 787/0معادل 

یک  و فرضیه شودرد میفرض صفر  ،مطابق قاعده آزمون همبستگی پیرسونبنابراین است؛ 

 –ن هوش زبانی رابطه معناداری )همبستگی معناداری( بیکه  صورتبدین است. قبولقابل

ر به .  نظدر کل نمونه وجود دارد فهم قواعد زبان عربی و کالمی دانشجویان ادبیات فارسی

بیات ویان ادکالمی دانشج -، بنابراین بین هوش زبانیاستاینکه مقدار ضریب همبستگی مثبت 

 رابطه مستقیمی وجود دارد. فهم قواعد زبان عربی وفارسی 
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يان ادبیات منطقی دانشجو-هوش رياضی جدول آزمون همبستگی پیرسون بین

 فارسی با فهم قواعد زبان عربی

 مقدار های آزمونآماره

 796/0 ضریب همبستگی

 000/0 داریمعنیسطح 

 

 واعد زبانقریاضی و فهم -هوش منطقیضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر  همچنین

 000/0داری آزمون همبستگی پیرسون معادلو سطح معنی 796/0معادل ، در کل نمونه عربی

سون فرض کمتر است؛ بنابراین مطابق قاعده آزمون همبستگی پیر 05/0د از عدگزارش شد که 

مبستگی ، یعنی رابطه معناداری )هشودپذیرفته میو فرضیه یک  نیست قبولقابلصفر 

در کل  یان ادبیات فارسی با فهم قواعد زبان عربیمنطقی دانشجو-یمعناداری( بین هوش ریاض

هوش  بین درنتیجه، استمقدار ضریب همبستگی مثبت  ازآنجاکههمچنین نمونه وجود دارد. 

 رد.یمی وجود دارابطه مستق فهم قواعد زبان عربی ودانشجویان ادبیات فارسی  ریاضی-منطقی

 

 جنتاي
%  796ریاضی با ضریب  -دهد که هوش منطقیپژوهش نشان می مسئلهمربوط به  نتایج

همبستگی بیشتری با فهم قواعد عربی دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان 

است،  مسئلهاین نوع هوش بیانگر توانایی افراد در امر استدالل و مهارت حل  ازآنجاکهدارد. 

توانند از که دانشجویان مذکور می ایگونهبهرسد؛ میاین رابطه منطقی به نظر  بدین ترتیب

الگوی راهبردی جهت پیشرفت خویش  عنوانبهقدرت تفکر، منطق و تحلیل قواعد زبان عربی 

هوش  برهوش منطقی  به معنای برتریدر این ماده درسی دانشگاهی استفاده نمایند. این امر 

گونه که ضریب آلفای مستقل نیستند؛ آنگفته از یکدیگر های پیش؛ زیرا هوشنیستزبانی 

های پژوهش نیز حاکی از آن است % است؛ یافته 98برای هردو نوع هوش برابر  شدهمحاسبه

 دیگرعبارتبهکه همبستگی مناسبی بین مجموعه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته وجود دارد. 

قواعد زبان عربی رابطه فهم  وریاضی دانشجویان  -کالمی و هوش منطقی-بین هوش زبانی
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بیانگر توانایی دانشجویان در  نیزکالمی -دارد. بنابراین هوش زبانیمستقیم و معناداری وجود 

های توان گفت منطقیادگیری، فهم و کاربرد قواعد زبان عربی است. در تبیین این یافته می

توانند بر یک میهای ریاضی، بصری، زبانی و ... وجود دارند که هر متعددی مانند مهارت

 -هوش منطقی ازآنجاکهعمل نمایند. همچنین  یکدیگردر ارتباط با و  اساس قوانین خود

های انتقادی همراه است، دانشجویان دارای این هوش، و مهارت مسئلهریاضی با تفکر، حل 

 دهند.زبان و هوش کالمی افزایش می وسیلهبهتوانایی ریاضی و منطقی خود را 

 

 ها:محدوديت
ویان های این پژوهش، عدم کنترل متغیر جنس به دلیل اندک بودن دانشجاز محدودیت

 جنس مذکر دانشگاه هرمزگان در رشته زبان و ادبیات فارسی است. 

 

 پیشنهادها
در  هاآندهی عملکرد و بازهای چندگانه از یکدیگر مستقل نیستند، بلکه اینکه هوش بهنظر  -

ضروری  فهم زبان جهتیادگیری قواعد  ازآنجاکه همچنینگیرد، ارتباط با یکدیگر صورت می

 بخشیاثررود، بدین ترتیب می شمارجهت تعامل اجتماعی به  اساسی است و زبان ابزاری

 نیز وهوش  هایمؤلفه آگاهی اساتید نسبت به سایر بایستی بر اساستدریس قواعد زبان عربی، 

 د.انجام پذیرضای یاددهی و یادگیری و استعدادیابی دانشجویان در ف دهیسازمان

های ها به نسبتارای انواع هوشچندگانه گاردنر همه افراد د هایبر اساس نظریه هوش -

ته ری داشتواند رشد بیشتفرد در یک یا چند نوع هوش می که هرمتفاوت هستند، بدین معنا 

در شرایط  ایگونهبهکه زمینه حضور دانشجویان را رود باشد؛ بنابراین از اساتید انتظار می

ازند. یان سنماای برتر هوش خود را همناسب و همگام با ساختار آموزشی تنظیم کنند تا جنبه

ی درس هایارزشیابیجهت اجرای را و راهکارهای الزم  مناسب تدریسهای همچنین روش

 . کارگیرندبهدانشجویان  های شناختیتوانایی امتناسب ب

ای مفید روش مداخله عنوانبهشود برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه گاردنر پیشنهاد می -

که با آگاهی  صورتبدین قرار گیرد. مورداستفادههای هوشی دانشجویان جهت افزایش مهارت

چندگانه گاردنر و با مشورت و همکاری مسئوالن نهادهای متناسب، برنامه  هاییه هوشازنظر
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طی چندین جلسه و به شکل  ،های هوشی و متناسب با آن مقولههر یک از مؤلفه آموزشی در

ارائه  نویسی، مانند مقاله هاییزبانی، مقولههوش  ٔ  درزمینهنمونه  عنوانبهمستمر انجام شود. 

تفکر انتقادی و روش  سازوکارهایهوش منطقی،  ٔ  درزمینهشفاهی و  هایگزارشکنفرانس و 

 .شود کشف الگو آموزش داده

ده شسنتی هوش تألیف  ر اساس ساختاربهای قواعد زبان عربی نظر به اینکه بیشتر کتاب-

تنوع های مزپاسخگوی نیا اند، بنابراینتغییر محتوایی نداشته تاکنونهای گذشته از سال و

 انشگاهیدگران کتب درسی ریزان آموزشی و تدویناز برنامهدانشجویان نیست. بدین ترتیب 

-بوای کتانسبت به محتبازنگری اساسی های چندگانه، رود، با در نظر گرفتن هوشمی انتظار

 های مذکور داشته باشند. 

ارسی فدبیات اها در این پژوهش، نماینده کل دانشجویان زبان و نمونه آزمودنی ازآنجاکه-

یگری دهای ، پژوهشنتایججهت تعمیم  شودپیشنهاد می در مناطق دیگر نیست، بدین ترتیب

 ای انجام شود و نتایج به شکل جامع ارائه گردد. منطقه صورتبه
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القواعد  رايضي و فهمالــ ــــ اللفظي و الذکاء املنطقيــــــ  عالقة بني الذکاء اللغوي
 (وذجا  منزگان )الطالب قسم اللغة الفارسية و آداهبا جبامعة هرم العربية

  نوع املقالة: أصيلة
1* رمحاين عبدالرزاق  2جعفری شهال ،

 هرمزگان امعةجب الدراسات و البحوث مرکز مساعد أستاذ .1
 شرياز امعةجب آداهبا و العربية اللغة قسميف  الدکتوراة، طالبة. 2

 
 صامللخ  

هذه املاّدة  جهون الصعوبة يفّّلب يواالط علی الرغم من احملاوالت الکثرية لتيسري تعّلم القواعد العربية، إاّل أنّه مازال بض
( ن )احليلولة دونلوقاية مب و االذکاءات املتعددة يف تنمية مهارات الطّّل الدراسية؛ فلذلک يبدو من الواجب استخدام 

ريق يم ال حيصل عن طّن التعللک أذضعفهم. إّن نظرية الذکاءات املتعددة جلاردنر تعّد من أهّم هذه الذکاءات؛ بناء علی 
ناءا علی أّن للغة و املنطق بدة بني اوجو ت املاستخدام الطاقات املعرفية فحسب، بل يرتبط أنواع الذکاءات معاً. نظراً للتحّداي

ة الضوء علی دراس قد ألقی لبحثاللغة و الفکر شئ واحد أو أّن التفکري يسبق اللغة و أساس عملية اللغة؛ فلذلک هذا ا
ثنني اعلی  تمع الدراسةجمهم القواعد العربية. قد مشلت الرايضي و ف -ذکاء املنطقياللفظي و ال -اللغوي العّلقة بني الذکاء

سية يف ذه املادة الدراختاروا هين او مخسني طالبا و طالبة من طّّلب جامعة هرمزگان يف فرع اللغة الفارسية و آداهبا الذ
خدام ام البحث اعتمادا علی املنهج املسحي، االستقصائي ابست. و قد ق1398-99الفصل الثاين من السنة الدراسية 
بيان ابستخدام االست ملعلوماتع احندار لدراسة العّلقة بني متغريات البحث. قد مّت مجمعامل ارتباط بريسون و معامل اال

لنتائج اشارت أالرايضی. و  -ملنطقیاذکاء اللفظي و ال -املعياري، استبيان الذکاءات املتعددة جلاردنر يف جمال الذکاء اللغوی
ذه هقّدم الطّلب يف ي إلی تيؤدّ  لعربية حبيث هذا األمرإلی أّن هناک عّلقة موجبة بني هذين الذکاءين و فهم القواعد ا

هبا جبامعة الفارسية و آدا رع اللغةالف املاّدة الدراسية؛ بعبارة أخری إّن القسم الکبري من أسباب التقّدم أو الفشل لطّّلب
ن هذا األساس ميک علی رين؛ذکو هرمزگان يف فهم قواعد اللغة العربية يتعلق بدرجة مقياس ذکائهم يف هذين الذکاءين امل

 ارتقاءه بتوفري التناسب و التناسق بني نوع الذکاءات يف الطّلب و املواد الدراسية.
 

واعد امعة هرمزجان، قلغة الفارسية و آداهبا، جالرايضي، ال -کاء املنطقياللفظي، الذ  -الذکاء اللغوی :الرئيسةکلمات 
 اللغة العربية
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Abstract 
Despite many efforts to simplify the Arabic language's grammar, some students still 
face challenges in this subject; In this regard, the use of multiple intelligences 
strategy in developing students' skills and preventing their weakness seems 
necessary. One of these bits of intelligence is Gardner's theory of multiple 
intelligences, according to which learning is not achieved only through cognitive 
ability; while, in the learning process, different types of intelligence complement 
each other. As for the challenge between language and logic that language and 
thought are both equal or that thinking and reasoning are superior to language, the 
present article has been conducted to investigate the relationship between linguistic-
verbal intelligence and logical-mathematical intelligence with understanding the 
grammar of Arabic language. This study's statistical population includes all 
undergraduate students of the Persian language and literature University of 
Hormozgan (52 people), who in the second semester of the academic year (1398-99) 
were taking the course of the grammar of Arabic language. The method of the 
research is descriptive-correlational. Data were collected using Gardner Multiple 
Intelligences Questionnaire in two components of linguistic-verbal intelligence and 
logical-mathematical intelligence, and students' final score was used as a tool to 
understand the grammar of the Arabic language. The results show that the 
correlation between logical-mathematical intelligence and linguistic-verbal 
intelligence with the Arabic language's grammar guarantees the success of students 
in this course. Thus, part of the reasons for the success or failure of Persian language 
and literature students in the course of the grammar of Arabic language in 
University of Hormozgan has a lot to do with their degree of intelligence in each of 
the two types of intelligence which have been mentioned, which by making the 
balance between the type of students' intelligence and the curriculum, its quality can 
be improved. 
 

Keywords: Linguistic-Verbal Intelligence, Logical-Mathematical Intelligence, 
Persian Language and Literature, University of Hormozgan, grammar of Arabic 
Language. 
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