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  هاي چندگانه و سطوح شناختي در  نمود هوش
  هشتم ةكتاب عربي پاي
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  زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان دانشجوي دكتري. 1
  زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان استاد گروه. 2
 اصفهانگاه دانش استاديار گروه آموزش كودكان با نيازهاي خاص. 3
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  چكيده
و ؛ اي محتوامحور است و بر تنوع محتوا تأكيـد دارد  هاي چندگانه نظريه هوش  از آنجايي نظرية

پيشنهاد كرد محتـواي  ) 1984( آرمسترانگ، كند بندي مي شناختي اهداف شناختي را سطح ةحيط
تـرين محتـواي    متـداول  بـه عنـوان  كتاب درسي . و نظريه تهيه و تنظيم شودآموزشي طبق اين د

 پژوهش پـيش ، به همين روي. كارگيري اين الگوي تلفيقي است آموزشي بهترين مجال براي به
تا چگـونگي توزيـع    است هاين الگو تحليل كرد براساسهشتم را  ةعربي پاي  محتواي كتاب، رو

نتـايج نشـان   . بسـنجد و ارزيـابي كنـد    را در اين كتـاب هاي چندگانه و سطوح شناختي  هوش
و سـطوح  ، هاي رايج فردي به ترتيب هوش فضايي و ميان، رياضي، هاي زباني دهد كه هوش مي

ديگـر  . سـطوح درگيـر در ايـن كتـاب هسـتند     ) كار بستنفهميدن و ، يادآوردن( پايين شناختي
  .اند ها و سطوح در اين كتاب پوشش داده نشده هوش

  
 . تحليل محتوا؛ هاي آموزشي فعاليت؛ سطوح شناختي ؛ هاي چندگانه هوش؛ كتاب عربي هشتم: ها واژهكليد

                                                                                                                   
 
مسئول ةنويسند                          m.khaqani@fgn.ui.ac.ir 
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  مقدمه. 1
آموزي به يادگيري و مسائل آن اختصاص يافتـه و   زبان ةهاي حوز محور پژوهش، گذشته ةدر چند ده
هـا و   ظريـه ن، در پـي ايـن رويكـرد   . اسـت  زمحوري رويكرد غالب ايـن عرصـه شـده   آمو درواقع زبان

هـاي چندگانـه يكـي از     هـوش . است هآموز و يادگيري او ارائه شد زبان ةشماري دربار هاي بي پژوهش
. اي مواجـه شـد   م مطرح كرد و با استقبال گسـترده  1983هاست كه گاردنر آن را در سال  همين نظريه

تقد بود تلفيق ايـن دو  آرمسترانگ مع. شناختي بلوم تلفيق كرد آرمسترانگ آن را با سطوح حيطة، هابعد
اين الگوي . خواهد كردتر  تر و كيفي گذاري و طراحي و ارزيابي محتواي آموزشي را عيني نظريه هدف
هـاي چندگانـه    عد ديگر آن بـه هـوش  و ب حيطة شناختيعد آن به سطوح يك ب؛ بعدي استتلفيقي دو

 به عنـوان كتاب درسي ، نظر ما به. )221- 217: ش1392( شود اختصاص دارد و در قالب جدول ترسيم مي
توان كاربسـت ايـن    هايي است كه مي ترين محتواي آموزشي يكي از بهترين عرصه ترين و متداول مهم

پژوهش حاضر تصميم گرفت محتـواي كتـاب درسـي    ، به همين روي. كردوجو  جست الگو را در آن
هـاي چندگانـه و    توزيـع هـوش  اين الگو تحليل كند تا ميزان و چگونگي  براساسرا  پاية هشتمعربي 

رو بخشـي از   شـود پـژوهش پـيشِ    يادآور مـي . نمايدسطوح شناختي را در اين كتاب بسنجد و تبيين 
  .شود هاي جداگانه منتشر مي هاي ديگر آن در گزارش تر است كه بخش تر و گسترده پژوهشي بزرگ

  : ها مطرح شد هدف اين پرسشبراي رسيدن به 
قواعـد و  ، وح شناختي در هر يك از سه بخـش متـون درسـي   هاي چندگانه و سط هوش. 1

  اند؟ تمرينات چگونه توزيع شده
  اند؟ هاي چندگانه و سطوح شناختي در كل كتاب چگونه توزيع شده هوش. 2
ة آن تحت گان هاي سه و بخش  هاي چندگانه و سطوح شناختي در اين كتاب توزيع هوش. 3

  است؟ تأثير چه عواملي بوده
  :ها مطرح شدند اسخ به اين پرسشپترتيب در  به، آيد در ادامه ميفرضياتي كه 

آن كامل و  ةگان هاي سه ها و سطوح در اين كتاب و بخش با توجه به محتوا و ظاهر كتاب توزيع هوش
  .و كتاب معلم است برنامة درسيهاي  ها و راهبرد روش، اهداف، تحت تأثير اصولآنها  برابر نيست و توزيع
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فعاليـت  ، واحـد ثبـت يـا شـمارش    . اَسنادي و تكنيك آن تحليل محتواست، روش پژوهش
قواعـد و  ، متن درسـي ( آن گانة هاي سه كل كتاب و بخش، تحليلو واحد ، آموزشي و يادگيري

 حيطة شناختيهاي چندگانه گاردنر و سطوح  هوش، مقوالت تحليل. است هتعيين شد) تمرينات
شـود و   ي آنچه در تحليل محتواي كتاب شـمارش مـي  يعن( مراد از فعاليت آموزشي. بلوم است

رفتـاري  كارهـا و  همان ) هاي چندگانه و سطوح شناختي است درواقع نشانگر يا مصداق هوش
 ةشـيو . دهـد  آموز در فرايند ياددهي و يادگيري محتواي كتاب درسي انجـام مـي   است كه دانش

: به اين شرح اسـت ، شود ا ذكر ميه در بخش دادهآنها  ها كه مصاديق عيني استخراج اين فعاليت
هاي آموزشي با توجه به محتواي كتاب درسي و كتاب راهنمـاي معلـم در    نخست تمام فعاليت

مشـخص  آنهـا   دو بعد هوشي و شـناختي  شده هيته فهرستسپس طبق ، شد شمارشهر بخش 
 ةسـيل و هاي پـژوهش بـه   داده. شمارش و درصدگيري شدآنها  مجموع در پايان دوبارهگرديد و 
هش شده براي اين پژو طراحيفهرست . اند ها و ابزارهاي آماري توصيف و تحليل شده شاخص
؛ هاي چندگانه و سطوح شناختي نظرية هوشمقوالت از مباني استخراج مقوالت و زير براساس

هاي تحقيقات پيشين و نيز استقراي انواع فعاليت آموزشي در كتاب عربي تهيـه   ليست چك
از روش روايي محتوايي و نظر متخصصان استفاده ، روايي فهرست وارسي براي تعيين. شد
به اين صورت كه فهرست اوليه در اختيـار پـنج نفـر از متخصصـان ايـن حـوزه قـرار        . شد

براي تعيين روايي ابـزار از  . مؤلفه تهيه شد 144فهرستي با آنها  گرفت و پس از اعمال نظر
   :)ش1387، ساروخاني( فرمول زير استفاده شد

∁. . 	
موردتوافق هاي مؤلفه

ها مؤلفه كل
	 ١٠٠ 

 

∁. . ١٤٠ ١٣٨ ١٣٥ ١٤٢ ١٣٢

٥ ١٤٤
١٠٠ 	 ٩٥٪  

ـ  هاي سـه  مقوالت هوشي و شناختي در بخش، رواييتأييد  با بـراي  . كتـاب شـمارش شـد    ةگان
ب مجـدداً  هـاي كتـا   بخش ةمقوالت هوشي و شناختي در هم، آمده دست بههاي  اطمينان از داده
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پايـايي از روش هولسـتي    ةبراي محاسـب . شمارش شد تا تحقيق از پايايي الزم برخوردار باشد
ب پايايي ضري، تر باشد هر چه به عدد يك نزديك آمده دست بهرقم ، در اين فرمول؛ استفاده شد

  :)ش1387، مهر محمدي( دهد باالتري را نشان مي
٢	 	 ها توافق

مرحله دو در شده دگذاريك هاي واحد مجموع
 

 
٢ ٦٦٣

٦٧٣ ٦٦٥
٠.٩٩ 

ولي ، اند هاي چندگانه و سطوح شناختي تحليل شده هوش براساسهاي درسي فراواني  كتاب
هر دو نظريه  براساسزمان  طور هم اند تاكنون كتابي به كردهوجو  جست تا آنجا كه نويسندگان

  :شود مي اشاره ها ين پژوهشا برخي از به در ادامه. است هتحليل نشد
ـ   پـس از تحليـل محتـواي كتـاب زيسـت      )ش1391( و ديگراني يوسف) 1 دوم  ةشناسـي پاي

هوش رياضي بيشـتر توجـه   به به اين نتيجه رسيدند كه ، هاي چندگانه هوش براساسراهنمايي 
  ؛است هشد

ة وعـ و دو مجم، دبيرسـتان  ةهاي انگليسـي دور  محتواي كتاب )ش1391( حبيب سليماني) 2
Interchange  وAmerican English File  ــاس را ــبراس ــوش ةنظري ــرده  ه ــل ك ــا تحلي و  ه

در و ، فـردي  رياضـي و درون ، هـاي زبـاني   هـوش ، هـاي انگليسـي   كـه در كتـاب  اسـت   هافتيدر
، يتصـوير ، رياضـي ، هاي زباني هوش، American English Fileو  Interchange يها مجموعه

  ؛ندهست ها ترين هوش فردي رايج فردي و ميان درون
آمـوزش   هـاي  باكت منتخبي از در پژوهشي محتواي) ش1392( و ديگرانرضا رضواني ) 3

نتايج نشـان داد  . هاي چندگانه تحليل كردند انگليسي دانشگاهي را از نظر ميزان توجه به هوش
  ؛اند گونه توجهي به تنوع و چندگانگي هوش نداشته كه مؤلفين هيچ

اي  حرفـه  پـيش  ةهـاي درسـي دور   بـا تحليـل كتـاب   ) ش 1393( رانشريفي ويدا و ديگ) 4
هـاي   وشهـاي هـ   ها به مؤلفـه  كتاب  توان ذهني به اين نتيجه رسيدند كه در اين آموزان كم دانش

  ؛است چندگانه گاردنر توجه نشده
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هـاي چندگانـه را در    هـوش  در پژوهشـي نمـود  ) م2014( و ديگـران معصومه استاجي ) 5
زبـاني  هـا هـوش    در ايـن كتـاب   كـه  دريافتنـد و   نـد نگليسـي بررسـي كرد  هاي آموزش ا كتاب
  ؛رود مي  وش به شماره ترين پوشش كمي هوش طبيع و، ترين غالب
 براسـاس  دبيرستان) 1( در تحليل محتواي كتاب رياضي) ش1392( و ديگران اسدبيگي) 6

سـطح درك و فهـم   هـا و مسـائل كتـاب در     فعاليت، ها تمرين ٪81كه  دريافتند، حيطة شناختي
  ؛است
و » Four Corners, Book 2«در پژوهشـي دو كتـاب   ) م2014( ديگرانعلي روحاني و ) 7

»Four Corners, Book 3«  سـطح  دو كـه   دريافتندو  ندسطوح شناختي ارزيابي كرد براساسرا
 يدر حـال ايـن  . ترين پوشش را داردكم، و سطح آفريدن، بيشترين پوشش، يادآوردن و فهميدن

. تنها يك مقاله يافت شد، اين دو نظريه براساس عربي درسي هاي كتاب ليتحل ةدرباركه  است
بـه ارزشـيابي و   ، اسـت  هاي كه در همايشي ملي ارائه شـد  در مقاله) ش1394( اكبري و ديگران

و به ايـن نتيجـه     هاي چندگانه پرداخته هوش براساسهاي عربي متوسطه  تحليل محتواي كتاب
و ، فردي اسـت  فضايي و ميان، هاي زباني ها هوش ترين هوش در اين كتاب تداولاند كه م رسيده

  .است هها توجه كمي شد به ديگر هوش
  :تحقيق حاضر با مقاله مذكور چند تفاوت آشكار و اساسي دارد، اين وجود با
  ؛است مقالة اكبري و ديگران كتاب عربي هشتم تحليل نشدهدر ) 1
رو محتـواي    كه تحقيق پـيش  درحالي، است هوالت هوشي پرداختتنها به مق ة يادشدهمقال) 2

  ؛كند هاي چندگانه و سطوح شناختي تحليل مي مدل هوش براساسكتاب را 
كـه در   درحـالي ، اسـت  هواحد ثبت يا شمارش در آن مقاله جمله و تصوير و پرسش بود) 3

است كـه پـژوهش   يادآوري  ةشايست. فعاليت آموزشي است ،اين تحقيق واحد ثبت يا شمارش
 براسـاس هـاي چندگانـه و سـطوح شـناختي ـ       هـوش  ةزمان به نظريـ  حاضر به دليل توجه هم
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نظيـر اسـت و تـاكنون پژوهشـي مشـابه آن انجـام        جوي نويسندگان ـ در نوع خود بي و جست
  .است هنشد

هاي ديگري نيز توصـيف و تحليـل    هاي درسي عربي از جنبه شد كه كتاب در پايان بايد يادآور 
  :شود اشاره ميآنها  اند كه به برخي از دهش
 براسـاس در تحقيقي محتواي كتاب عربـي اول دبيرسـتان را   ) ش1393( زاده و ديگران متقي) 1

كه كتـاب مـذكور در    دريافتندو   هاي تحليل و سازماندهي محتوا ارزيابي كردند الگوها و مالك
  .تاس هدرسي و سازماندهي محتوا تا حدودي موفق بود ةبرنام

در پژوهشي پس از بررسي ميزان موفقيت بخشِ متون عربي ) ش1392( زاده و ديگران متقي) 2
به اين نتيجـه رسـيدند كـه ايـن بخـش از      ، آموزان عمومي سوم دبيرستان از نظر دبيران و دانش

آمـوزان نـاموفق    ولي از نظر بيشـتر دانـش  ، كتاب در رسيدن به اهداف از نظر دبيران موفق بوده
  ؛تاس هبود

 درسـي  ةهاي عربي عمومي دبيرستان را طبـق برنامـ   در تحقيقي كتاب) ش1389( ميرحاجي) 3
  ؛منطبق هستند برنامة درسي با ها كامالً كه اين كتاباست  هدريافتنقد و بررسي كرده و  آنها،

 روش دسـتور  براساسراهنمايي را  ةهاي دور كارشناسي ارشد كتاب ةمحمد اجاقي در رسال) 4
مطـابق   كامالًزباني  ةها در نظري  كه اين كتاباست  هررسي كرده و به اين نتيجه رسيدترجمه بـ 

  .دارند توجهي قابلهاي  يادگيري با آن تفاوت ةولي در نظري، اند روش مذكور عمل كرده

  ادبيات پژوهش

  حيطة شناختيسطوح 
 يرواناطفي و ع، حيطة شناختياهداف آموزشي را در سه ) م1956( بنجامين بلوم و همكارانش

، را در شـش سـطح دانـش    حيطة شـناختي ، بلوم و همكاران در ابتدا. بندي كردند طبقه يحركت
بندي كردند كه هر سطح شامل شماري زيرطبقـه و   تركيب و ارزيابي طبقه، تحليل، كاربرد، فهم

يـر  اما با افزايش توجه به سطوح باالي تفكـر و تغي . )ش1368( بودآنها  عملكرد ةتوضيح دربار
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 بندي را بازبيني كردند اين طبقه) م2001( افرادي مانند اندرسون، درسي ةدر استانداردهاي برنام
  :)م2002، ديويد( سطوح شناختي به اين شكل سامان يافت، درنهايتو 

شـود و داراي دو   بازيـابي مـي   بلندمـدت دانـش مربـوط از حافظـه    در اين سطح : يادآوردن) 1
 بازشـناخته ، شده دادهمطلب قبالً آموزش ، شده دادهاز ميان اطالعات : يبازشناس) الف :زيرطبقه است

  .شود از حفظ بازگويي يا بازنويسي مي، شده گرفته اديمطلب قبالً : بازخواني) ب؛ شود مي
اين سطح داراي هفـت  . كسب كند/ معنا توليد، شده ارائهمحتواي از تواند  فراگير مي: فهميدن) 2

) ب؛ تبـديل اطالعـات از شـكلي بـه شـكل ديگـر      : معنـي و ترجمـه  ، يرتفسـ ) الف: زيرطبقه است
اي به  تشخيص اينكه نمونه: بندي دسته) ؛ پاي خاص از مفهومي يا اصلي كلّي بيان نمونه: يابي نمونه
تبديل مطلبي مفصل به مطلبي مختصر بـه شـرطي كـه    : سازي خالصه) ؛ تاي معين تعلق دارد طبقه

از درون ) مفهـوم يـا اصـل مشـترك    ( يافتن يا انتزاع الگويي مشـترك : استنتاج) ؛ ثمعرّف آن باشد
هاي  ها و تفاوت تشخيص شباهت: مقايسه) ؛ جهاها و با توجه به روابط ميان آن هاي از نمون مجموعه

  .برداري از آن و بهره،  ساختن الگويي علّي از منظومه: تبيين) ؛ چميان دو يا چند محتوا
اعمـال   مسئلهها را در موقعيت جديد براي انجام تمرين يا حل  هتواند روي يفراگير م: بستنركا به) 3

ـ : اجرا) الف: اين سطح داراي دو زيرطبقه است. كند يا استفاده نمايد اي بـراي   هاستفاده از روش يا روي
  .گزينش روش يا روندي خاص براي انجام تكليفي ناآشنا: كارگيري به) ب؛ انجام تكليفي آشنا

آن خـرد كنـد و چگـونگي     ةهاي سـازند  تواند محتوا را به بخش فراگير مي: كردن لتحلي) 4
: اين سـطح سـه زيرطبقـه دارد   . و ساخت كلي آن را تعيين نمايد، ها با يكديگر پيوند اين بخش

) ب؛ هـا  كلّ طبق ميزان ربـط و اهميـت آن   دهنده تشكيلهاي  كردن بخشجدا: سازي جدا) الف
براي يكپارچه سـاختن  آنها  ر كل و شناختن چگونگي پيوند ميانتشخيص عناص: بخشي سازمان

  . هاي زيربنايي محتوا ها و انگيزه ارزش، ها سوگيري، ها تشخيص ديدگاه: يابي پيوند) ؛ پكل
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١٨٦ 

 

ايـن سـطح دو   . ها داوري كند معيارها و مالك براساستواند محتوا را  فراگير مي: كردن ارزشيابي) 5
) ب؛ ها درون آثار و محصـوالت  خواني ها و ناهم خواني آزمودن هم: آزمون/وارسي) الف: زيرطبقه دارد

  .بودن صرفه كارآمدي و به: مانند؛ هاي بيروني توانايي داوري اثر طبق معيارها و مالك: انتقاد
هايي را براي ساختن كلي منسـجم و اساسـي كـه     بخش /تواند عناصر فراگير مي: آفريدن) 6

ايـن  . پيوند بدهد و عناصر را در الگو و ساختاري جديد سامان دهـد  به هم، قبالً وجود نداشته
: ريـزي  طـرح ) ب؛ توليد اثري كه قبالً وجود نداشته است: توليد) الف: سطح سه زير طبقه دارد

توانايي اجراي : سازي رويه) ؛ پكشي براي انجام كارها يا حل مسائل ريزي و نقشه توانايي طرح
  . هاي خاص با ويژگي مسئلهطرح و نقشه براي حل 

  چندگانه يها نظرية هوش
نظريات  )گيري و آموزش اندازه، ها نظريه( هوشدر كتابي به نام ) ش1390( سيان سيلو و ديگران

 در ميـان . انـد  هـوش برشـمرده   را گزارش كرده و هفت نظريه دربارةو مسائل مربوط به هوش 
، يد دارد كه هوش اسـتعدادي چندبعـدي  بر اين تأك، ديدگاه سنتي برخالفديدگاه گاردنر  آنها،
گونـه   گـاردنر هـوش را ايـن   ، بـه همـين روي  . متغير و وابسته به فرهنگ است، اكتسابي، ذاتي

شـناختي اسـت و در گـردآوري و پـردازش      رواناي زيسـتي ـ    هوش توانـايي «: كند تعريف مي
 يفرهنگـ در بافـت   بـاارزش هـاي    رود كه به حل مسائل يا توليـد فـرآورده   هايي به كار مي داده
هـاي چندگانـه چهـار ويژگـي را      گاردنر براي هوش. )165: م2010، ريچاردز و ديگران( »انجامد يم

اين مقوالت هوشي برخوردارند و تنها در شدت و ضـعف   ها از همة همة انسان) 1: شمرد يبرم
ا بـه سـطح   هاي خود ر توانند هر يك از هوش ها مي انسان همة) 2؛ آن با يكديگر تفاوت دارند
اي با يكديگر همكاري  هاي هوشي معموالً به شكل پيچيده مقوله )3؛ مناسبي از توانش برسانند

فردي با هم  فردي و ميان درون، موسيقايي، هاي زباني در سرودن شعر هوش، براي نمونه؛ دارند
ت دو مثالً ممكن اسـ ؛ چندين راه وجود دارد، براي هوشمندي در هر مقوله )4؛ همكاري دارند

ولي يكي در نويسندگي و ديگري در گوينـدگي مهـارت داشـته    ، نفر داراي هوش زباني باشند
برخي براي ترسيم هر چـه بهتـر رابطـه ميـان     ، دليل  به همين. )27-25: ش1392، آرمسترانگ( باشد
موسيقايي ، رياضي( تحليلي ،)فردي و جنبشي ميان، زباني( تعاملي ةرا در سه حوزآنها ، ها هوش
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١٨٧ 

 

، كنـزي  مـك ( انـد  بنـدي كـرده   گروه) فضايي و وجودي، فردي درون( نگري و درون) گرا طبيعتو 

، دانـد  ها را بعيد نمـي  خود امكان افزايش شمار هوش ةگاردنر در نظري هرچند. )33-21: ش1391
كند كه اين هشت نوع هوش داراي هشـت   گونه دفاع مي خود اين ةگان هاي هشت ولي از هوش

توانـد بـه ايـن فهرسـت      د هستند و هر هوشي كه داراي اين هشت معيار باشد ميبنيا معيار داده
  .)164: م2010، ريچاردز و ديگران؛ 25-15: ش1392، آرمسترانگ( اضافه شود

  مقوالت هوشي
) ب ؛كساني كه اين هوش را دارند در فهم و كنترل و كاربرد زبان توانايي خاصـي دارنـد  : هوش زباني) الف

ـ  هوش منطق ، الگوهـاي منطقـي  ، ها استدالل، نمادها، گيري از اعداد افراد داراي اين هوش در بهره: اضيري ي 
: فضايي ـ   هوش بصري) پ؛ اي دارند ذهني عالقه و توانايي ويژه اتيانتزاع يطوركل بههاي رياضي و  فرمول

ـان پيرامـون   يبعد سهدر درك ، كساني كه از اين هوش برخوردارند ـاد تغييـر  ، از جه در آن عالقـه و   و ايج
ـ  يريكارگ در بهافراد برخوردار از اين هوش : جنبشي ـ   هوش بدني) د؛ تاي دارن توانايي ويژه  ةمؤثر و ماهران

هـوش  ) ث؛ بدن و اعضا و حركات آن در بيان احساسات و افكار و مقاصد خود مهـارت خاصـي دارنـد   
ـاگون    توليد ، تبديل، تشخيص، افراد داراي اين هوش در درك: موسيقايي ـاي گون و اجراي اشـكال و الگوه

مند از اين هوش تصوير روشني از  افراد بهره: فردي هوش درون) ج ؛موسيقايي عالقه و مهارت خاصي دارند
، وخوها خلق، ها ها و بينش نگرش، ها انگيزه، مقاصد، هاي خود دارند و از حاالت روحي ها و ناتوانايي توانايي

، افرادي كه اين هوش را دارند در درك: فردي هوش ميان) چ. آگاهي دارند يخوب بهو موقعيت خود در جمع 
ـارت خاصـي    احساسات و رفتار، ها انگيزه، مقاصد، تشخيص و كنترل حاالت روحي هاي ديگران توانايي و مه

 افـراد : گـرا  هوش طبيعت )ح ؛اند اجتماعي و اهل همكاري و معاشرت با ديگران، پرحرفاين افراد بسيار . دارند
، جان هاي مختلف پيراموني اعم از جاندار و بي داري گونه بندي و نگه طبقه، برخوردار از اين هوش در شناخت

  .)11- 10: ش1391، كنزي مك؛ 14- 12: ش1392، آرمسترانگ(. طبيعي يا مصنوعي عالقه و مهارت خاصي دارند
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١٨٨ 

 

  آموزي زبان وهاي چندگانه  هوش
تـا جـايي كـه    ، اسـت  هپذيرفتـ  تأثيرهاي چندگانه  نظرية هوشاز كه  است هايي يكي از عرصهآموزي  زبان

آمـوزي معرفـي    رويكرد يا روشي جـايگزين در زبـان   به عنواناين نظريه را ) م2010( ديگرانريچاردز و 
آموزي استفاده  توان در زبان هاي چندگانه به دو شكل مي نظرية هوشاز ، به همين روي. )175- 162( كردند
 ةتهيـ مسـائل مربـوط بـه     ويـژه در  بـه  ـ  اين نظريه در فرايند ياددهي و يادگيري زبـان  لبا اعما يكي؛ كرد

 براسـاس در تحليـل خـود زبـان    ، يگـر يو د، يابـد  ـ تحقق مي  هاي يادگيري و فعاليت ي آموزشيمحتوا
تحقيقات ميداني و علمي فراواني صـورت گرفتـه و   ، در شكل نخست. كند نمود پيدا ميمقوالت هوشي 

آمـوزي   عمال اين نظريه باعث افزايش نشاط و انگيـزش و موفقيـت در زبـان   كه ا اند هكردتأييد  اآنه غالب
بـه  ) م2010( ديگـران  و تنهـا ريچـاردز و  اسـت   ههنوز پژوهشي انجام نشد، شكل دوم دربارةاما . شود مي

هوشـي بـا   به اين صورت كـه هـر مقولـه    ؛ اند ارتباط مقوالت هوشي با سطوح مختلف زباني اشاره كرده
هوش منطقي و رياضـي  ؛ نيست ترديديهوش زباني كه  زبان با در ارتباط. بخشي از زبان در ارتباط است

هـوش  ؛ نويسـي  و دسـت  هـوش بـدني بـا زبـان بـدن     ؛ و معنايي نحوي، هاي صرفي با قواعد و ساختار
و مقاصـد  كاربردهـا  ، كاركردهـا هوش فردي و هوش جمعي بـا  ؛ موسيقايي با آواشناسي و موسيقي شعر

گرا با توصيف و تحليـل موجـودات    هوش طبيعت؛ ادبي خطاطي و تصويرپردازيهوش فضايي با ؛ زباني
تـوان   مـي ، و با توجه بـه ايـن ادعـا    ديگر عبارت به. )175- 162( داشته باشدارتباط تناسب و تواند  و اشيا مي

مسائل آواشناسـي و موسـيقي   ، متمايزي برخوردار است هوش موسيقايي كه از آموزي زبان: انتظار داشت
بهتـر بتوانـد قواعـد و    ، مهـارت دارد  رياضـي  هـوش منطقـي   كه در آموزي يا زبان؛ شعر را بهتر فرا بگيرد
بهتـر  ، توانـايي دارد  هوش فضـايي  كه در آموزي يا زبان؛ رديفرابگنحوي و معنايي را ، ساختارهاي صرفي

يـاددهي  با ، از سويي ديگر. تر باشد و در خطاطي موفق كند و توليد هاي اديبانه را درك پردازي بتواند خيال
بـراي  . تقويت شودنيز كه هوش مناسب با آن بخش  رود انتظار مي، هاي زبان يادگيري هر يك از بخشو 

، بـا يـادگيري مسـائل زبـان بـدن     ؛ هوش فردي و جمعي، با يادگيري كاركردها و كاربردهاي زبان، نمونه
رياضـي تقويـت    هـوش منطقـي  ، نحوي و معنايي، هاي صرفي ري ساختبا ياددهي و يادگي؛ هوش بدني

، بهـره بـرد  هاي چندگانه  نظرية هوشتوان از مزاياي  ميهايي كه  يكي از بهترين بخش، به همين روي. شود
 بـا ، اگر در اين بخش به اين نظريه توجه شود، آيد به نظر مي. است و كتاب درسي بخش محتواي آموزشي
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١٨٩ 

 

؛ ديم بوآموزي خواه افزايش انگيزش و موفقيت در زبان شاهد، زمان همه مقوالت هوشي بهبود و تقويت هم
  .)ش1392، ديگراندژگاهي و ( اي محتوامحور است هاي چندگانه از نظر نظريه يادگيري نظريه چون هوش

  هاي چندگانه و سطوح شناختي الگوي تلفيقي هوش
چندگانـه و سـطوح شـناختي در قالـب      هـاي  در مقدمه بيان شد كه آرمسترانگ با تلفيق هوش

بـا  . پيشنهاد كرد كه محتواي آموزشي مطابق اين الگو تلفيقي تهيه و تنظيم شود دوبعديجدول 
جدول پيشنهادي آرمسـترانگ در ايـن پـژوهش    ، در سطوح شناختي شده انجامتوجه به بازبيني 

  :بود  ي اوليه طراحي كردهبند چون او جدول خود را طبق طبقه؛ درآمدتغيير يافت و به شكل زير 
  سطوح شناختي باهاي چندگانه  تلفيق هوش: 1شمارة  جدول

    بلوم حيطة شناختيشده  سطوح بازبيني  
  جمعآفريدنكردن ارزشيابيكردنتحليلكاربستنبهفهميدنيادآوردن

ش
هو

 
رنر

گاد
انه 

دگ
 چن

اي
ه

  

           كالميزباني
          رياضيمنطقي
          فضاييبصري
           جنبشيبدني

           موسيقايي
           فرديدرون
           فرديميان

           گراطبيعت
           جمع  

يكي بعد هوشي است كـه ايـن   ؛ ترجمه كردن فعاليتي است كه داراي دو بعد است، براي نمونه
سـت كـه ايـن فعاليـت را در     دهد و ديگري بعد شناختي ا فعاليت را زير هوش زباني جاي مي
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هـاي   زباني از شواهد و مثـال  يا استخراج ساختار و الگوي؛ كند بندي مي زيرسطح فهميدن طبقه
  .گيرد رياضي است كه در زير سطح فهميدن جاي مي داراي مؤلفه هوش منطقي، شده داده

  هاي پژوهش داده
هـاي   داده، عربـي هشـتم   پس از ثبت و شمارش مصاديق عيني مقوالت هوشي و شناختي در كتاب

، مـتن درسـي  ( هاي هر بخـش از كتـاب   داده. گنجانده شد ،1شمارة  در قالب جدول شده استخراج
  .شود گزارش ميآنها  و كل كتاب به تفكيك و ترتيب در ادامه به همراه شرح) ها قواعد و تمرين
طبـق  ، در اين بخش. درسي نامه و متن واژه: اين بخش از كتاب از دو قسمت تشكيل شده است: يمتون درس

ـه    آنها   شود كه هوش و سطح درگير ها انجام مي ها در همه درس اين فعاليت ،)47- 45( كتاب معلم ـه ب ـا توج نيز ب
ـتن   ، و نوشتن ترجمه، شنيدن: شود ذكر مي فهرست ـاني را در سـطح كاربس ـازخواني ؛ هوش زب كـردن   و حفـظ ، ب
ـان ؛ ر سطح يادآوردنهوش زباني را د، احاديث و آيات قرآني، واژگان ـه مقـدماتي و   ، شرح و توضيح واژگ ترجم
هـوش رياضـي را در سـطح    ، يابي و استشهاد به احاديث و آيات مصداق؛ هوش زباني را در سطح فهميدن، نهايي

فـردي   هوش ميان، و حفظ و اجراي مكالمه؛ هوش فضايي را در سطح فهميدن، شرح و توضيح تصاوير؛ فهميدن
  .است ارائه شده 2شمارة ها در جدول  فراواني اين فعاليت. دهد پوشش مي را در سطح يادآوردن

  هاي چندگانه و سطوح شناختي در متون درسي عربي هشتم نمود هوش: 2 شمارة جدول

    شده حيطه شناختي بلومسطوح بازبيني  
  جمع آفريدن  كردن ارزشيابي كردنتحليل كاربستنبه فهميدن يادآوردن

وش
ه

 
درنر

ه گا
دگان

 چن
هاي

  

 39   كالمي زباني
28.88٪ 

20 
14.81٪ 

30 
22.22٪ 0  0  0  89  

65.91٪

 26  0   رياضي منطقي
19.25٪ 0  0  0  0  26  

19.25٪

 11  0   فضايي بصري
8.15٪ 0  0  0  0  11  

8.15٪ 
  0  0  0 0 0 0 0 جنبشيبدني

  0  0  0 0 0 0 0 موسيقايي
  0  0  0 0 0 0 0 فرديدرون
 9  رديف ميان

6.66٪ 0  0  0  0  0  9  
6.66٪ 

  0  0  0 0 0 0 0 گراطبيعت
 48  جمع  

35.44٪ 
57 
42.21٪ 

30 
22.22٪ 0  0  0  135  

100٪ 
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هـاي   در بخـش مـتن درسـي، فعاليـت    شـود،   مشاهده مي 2گونه كه در جدول شمارة  همان
، ٪19.25، ٪65.91فردي را به ترتيـب بـا    هاي زباني، رياضي، فضايي و ميان آموزشي هوش

ها را در سطوح شناختي فهميـدن، يـادآوردن    دهند، و اين هوش پوشش مي ٪6.66و  8.15٪
هـاي   كه هـوش  درحالي. كنند درگير مي ٪22.22و  ٪35.44، ٪42.21و كاربستن به ترتيب با 
كـردن و   ارزيابيكردن،  تحليل گرا، و سطوح شناختي فردي و طبيعت بدني، موسيقايي، درون

  .دهند شش نميآفريدن را مطلقاً پو
) يادآوردن و فهميدن و كاربسـتن (هاي درگير نيز به تفكيك در سطوح پايين شناختي  هوش

و در  ٪22.22، در سـطح كاربسـتن   ٪28.88اند؛ هوش زباني در سطح يادآوردن  توزيع شده
؛ هوش رياضي و هوش فضايي تنها در سطح فهميدن بـه ترتيـب بـا    ٪14.81سطح فهميدن 

  .درگير است ٪6.66فردي تنها در سطح يادآوردن با  هوش درونو  ٪8.15و  19.25٪
تشكيل  »فن ترجمه«، »بدانيم«، »ارائه ساختار و الگو«اين بخش از سه زيربخش : قواعد

كه  دهد هاي مختلف را پوشش مي هوشهاي آن،  فعاليت ،)49- 47( طبق كتاب معلمشده و 
  :شود ذكر مي فهرستبا توجه به  آنها يو سطح درگيرانواع 

ترجمـه  ، شرح و توضيح واژگان كليدي؛ هوش زباني را در سطح يادآوردن، كردن حفظ
، هـا  خواندن شـواهد و مثـال  ، روخواني؛ هوش زباني را در سطح فهميدن، ها شواهد و مثال

، الگـو ، اسـتخراج قاعـده  ؛ هوش زباني را در سـطح كاربسـتن  ، نوشتن ترجمه و توضيحات
؛ هـوش رياضـي را در سـطح فهميـدن    ، پرسش و پاسخ، ها ثالساختار يا نكته از شواهد و م

، و حفـظ و اجـراي مكالمـه   ؛ هوش فضـايي را در سـطح فهميـدن   ، شرح تصاوير و جداول
  .ي را در سطح يادآوردنفرد هوش ميان

  .است هدشها در قالب جدول ارائه  فراواني اين فعاليت
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  قواعد عربي هشتم خشدر بهاي چندگانه و سطوح شناختي  نمود هوش :3شمارة  جدول
  
  

    بلوم حيطة شناختيشده  سطوح بازبيني
  جمع آفريدن  كردن ارزشيابي  كردن تحليل  كاربستن به  فهميدن  يادآوردن

وش
ه

 
درنر

ه گا
دگان

 چن
اي

ه
  

 3   كالمي زباني
1.71٪  

45 
25.21٪ 

50 
28.57٪ 0  0  0  98  

54 .49٪ 
 37  0   رياضي منطقي

21.14٪ 0  0  0  0  37  
21 .14٪ 

 37  0   فضايي صريب
21.14٪ 0  0  0  0  37  

21 .14٪ 
  0  0  0 0 0 0 0 جنبشيبدني

  0    0 0 0 0 0 موسيقايي
  0  0  0 0 0 0 0 فرديدرون
 3  فردي ميان

1.71٪  
0  0  0  0  0  3  

1 .71  
  0  0  0 0 0 0 0 گراتطبيع

 جمع  
 

6 
3.42٪ 

119 
67.49٪ 

50 
28.57٪ 0  0  0  175  

100٪  
هـاي   شـود، در بخـش قواعـد، فعاليـت     مشـاهده مـي   3جدول شماره  گونه كه در همان

، ٪54.49فـردي را بـه ترتيـب بـا      هاي زباني، فضـايي، رياضـي و ميـان    آموزشي هوش
هـا را در سـطوح شـناختي     دهند، و ايـن هـوش   پوشش مي ٪1.71و  21.14٪، 21.14٪

. كننـد  يـر مـي  درگ ٪3.42و  ٪28.57، ٪67.49فهميدن، كاربستن و يادآوردنبه ترتيب با 
گـرا، و سـطوح شـناختي     فردي و طبيعـت  هاي بدني، موسيقايي، درون كه هوش درحالي

هاي درگير نيز  هوش. دهند تحليل كردن، ارزيابي كردن و آفريدن را مطلقاً پوشش نمي
انـد؛   توزيـع شـده  ) يادآوردن، فهميدن و كاربستن(به تفكيك در سطوح پايين شناختي 

و در سـطح   ٪25.21، در سـطح فهميـدن   ٪28.57ربسـتن  كا هوش زبـاني در سـطح بـه   
درگير است؛ هوش فضايي و هوش رياضي تنها در سطح فهميدن هـر   ٪1.71يادآوردن 

 ٪1.71فردي تنهـا در سـطح يـادآوردن بـا      هستند؛ و هوش درون  درگير ٪21.14دو با 
  .درگير است
شـود كـه    جام مـي ها ان اين فعاليت) 50- 49( در اين بخش طبق كتاب معلم: تمرينات

، و رونويسـي كـردن   حفظ: شود ذكر مي فهرستنيز با توجه به آنها  هوش و سطح درگير
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جور كردن كلمه يا ، مترادف و متضاد، ترجمه جمالت؛ هوش زباني را در سطح يادآوردن
، و انتخاب كلمـه ناهماهنـگ  ، صحيح و غلط، گويي به سؤاالت پاسخ، اصطالح با توضيح

، نوشـتن ترجمـه و توضـيحات   ، خواندن متن تمرينات؛ ح فهميدنهوش زباني را در سط
تشـخيص  ؛ هـوش زبـاني را در سـطح كاربسـتن    ، تجميع حروف، تقطيع كلمه به حروف

مقايسـه و  ، بنـدي  دسته، رمزيابي جدول، انتخاب گزينه درست، مقوله يا ساختار دستوري
و ، ر و جـدول شرح تصـوي ؛ هوش رياضي را در سطح فهميدن، و پرسش و پاسخ، مقابله

، پركـردن جـدول  ؛ هوش فضايي را در سطح فهميدن، جور كردن كلمه يا جمله با تصوير
فـردي را در سـطح    هوش ميان، و حفظ و اجراي مكالمه؛ هوش فضايي را در سطح كاربستن

  .شود ها در قالب جدول ارائه مي در ادامه فراواني اين فعاليت. دهد آوردن پوشش مي ياد
  هاي چندگانه و سطوح شناختي در تمرينات عربي هشتم نمود هوش :4شمارة  جدول

  
    شده حيطه شناختي بلوم سطوح بازبيني

  جمع آفريدن  كردن ارزشيابي  كردن تحليل  كاربستن به  فهميدن  يادآوردن

ش
هو

 
رنر

گاد
نه 
دگا

 چن
اي

ه
  

 25   كالمي زباني
6.88٪ 

110 
30.3٪ 

135 
37.19٪ 0  0  0  170  

74.35٪ 
 38  0   رياضي منطقي

10.46٪ 
5 

1.37٪ 0  0  0  43  
11.83٪ 

 31  0   فضايي بصري
8.53٪ 

3 
0.82٪ 0  0  0  34  

9.35٪  
  0  0  0 0 0 0 0 جنبشيبدني

  0  0  0 0 0 0 0 موسيقايي
  0  0  0 0 0 0 0 فرديدرون
 16  فردي ميان

4.4٪ 0  0  0  0  0  16  
4.4٪  

  0  0  0 0 0 0 0 گراتطبيع

  41  جمع  
11.28٪  

179  
49.29٪ 

143  
39.38٪  0  0  0  363  

100٪  
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هـاي آموزشـي    در بخش تمرينات، فعاليـت ، شود مشاهده مي 4شمارة  گونه كه در جدول همان
و  ٪9.35، ٪11.83، ٪74.35فـردي را بـه ترتيـب بـا      هاي زباني، رياضي، فضايي و ميـان  هوش
وردنبـه  ها را در سطوح شناختي فهميدن، كاربسـتن و يادآ  دهند، و اين هوش پوشش مي 4.40٪

هاي بـدني، موسـيقايي،    كه هوش درحالي. كنند درگير مي ٪11.28و  ٪39.38، ٪49.29ترتيب با 
گرا، و سطوح شناختي تحليل كردن، ارزيـابي كـردن و آفريـدن را مطلقـاً      فردي و طبيعت درون

يادآوردن، فهميدن (هاي درگير نيز به تفكيك در سطوح پايين شناختي  هوش. دهند پوشش نمي
 ٪30.30، در سطح فهميدن ٪37.19اند؛ هوش زباني در سطح كاربستن  توزيع شده) بستنو كار

درگير است؛ هوش رياضي و هوش فضايي در سطح فهميـدن بـه    ٪6.88و در سطح يادآوردن 
هسـتند؛ و    درگير٪0.82و  ٪1.37، و در سطح كاربستن  به ترتيب با ٪9.35و  ٪11.83ترتيب با 

  .درگير است ٪4.40طح يادآوردن با فردي تنها در س هوش درون
  هاي چندگانه و سطوح شناختي در كل كتاب عربي هشتم نمود هوش :5شماره  جدول

  
    شده حيطه شناختي بلوم سطوح بازبيني

  جمع  آفريدن  كردن ارزشيابي  كردن تحليل  كاربستن به  فهميدن  يادآوردن

ش
هو

 
رنر

گاد
نه 
دگا

 چن
اي

ه
  

 67  كالمي زباني
9.95٪ 

175 
26.00٪ 

215 
31.94٪ 0  0  0  457  

67.89٪  
 101  0 رياضي منطقي

15.00٪ 
5 
0.74٪  

0  0  0  106  
15.74٪  

 79  0  فضايي بصري
11.73٪ 

3 
0.44٪ 0  0  0  82  

12.17٪  
  0  0  0 0 0 0 0 جنبشيبدني

  0  0  0 0 0 0 0 موسيقايي
  0  0  0 0 0 0 0 فرديدرون
 28  فردي ميان

4.16٪ 0  0  0  0  0  28  
4.16٪  

  0  0  0 0 0 0 0 گراتطبيع
 95  جمع  

14.11٪ 
355 
52.73٪ 

223 
33.12٪ 0  0  0  673  

100٪  
هـاي   شود، در كل كتـاب عربـي هشـتم، فعاليـت     مشاهده مي 5گونه كه در جدول شماره  همان

، ٪15.74، ٪67.89فـردي را بـه ترتيـب بـا      هاي زباني، رياضي، فضـايي و ميـان   آموزشي هوش
ها را در سطوح شناختي فهميـدن، يـادآوردن و    دهند، و اين هوش پوشش مي ٪4.16و  12.17٪
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هـاي بـدني،    كه هوش درحالي. كنند درگير مي٪14.11و  ٪33.12، ٪52.73كاربستن به ترتيب با 
گرا، و سطوح شناختي تحليل كردن، ارزيابي كردن و آفريدن را  فردي و طبيعت موسيقايي، درون

يـادآوردن،  (ر نيز به تفكيك در سطوح پايين شـناختي  هاي درگي هوش. دهند مطلقاً پوشش نمي
، در سطح فهميـدن  ٪31.94اند؛ هوش زباني در سطح كاربستن  توزيع شده) فهميدن و كاربستن

درگير است؛ هوش رياضـي و هـوش فضـايي در سـطح      ٪9.95و در سطح يادآوردن  26.00٪
 ٪0.44و  ٪0.74تيـب بـا   ، و در سـطح كاربسـتن بـه تر   ٪12.17و  ٪15.74فهميدن به ترتيب با 

 .درگير است ٪4.16فردي تنها در سطح يادآوردن با  هستند؛ و هوش درون  درگير

  بررسي نتايج پژوهش
در ايـن بخـش پاسـخ    ، از تحليل محتواي كتاب عربـي هشـتم   آمده دست به يها با توجه به داده

  :شود بررسي مي  آن  ةهاي پژوهش و فرضي پرسش
قواعد ، ه و سطوح شناختي در هر يك از سه بخش متون درسيهاي چندگان هوش :پرسش يكم

  اند؟ و تمرينات چگونه توزيع شده
فضـايي و  ، رياضـي ، هاي زباني هوش: در بخش متن درسي، آمده دست بههاي  داده براساس

و سطوح شناختي فهميدن، يـادآوردن  ٪6.66و  ٪8.15، ٪19.25، ٪65.91به ترتيب با فردي  ميان
: انـد؛ در بخـش قواعـد    درگيـر شـده   ٪22.22و  ٪35.44، ٪42.21ترتيـب بـا    كاربستن بـه  و به

 ٪1.71و  ٪21.14، ٪21.14، ٪54.49فردي به ترتيب با  هاي زباني، رياضي، فضايي و ميان هوش
 ٪3.42و  ٪28.57، ٪67.49و سطوح شناختي فهميدن، به كاربستن و يـادآوردن بـه ترتيـب بـا     

فردي به ترتيـب بـا    هاي زباني، رياضي، فضايي و ميان هوش: اند؛ در بخش تمرينات درگير شده
كاربسـتن و يـادآوردن بـه     و سطوح شـناختي فهميـدن، بـه    ٪4.40و  9.35٪، 11.83٪، 74.35٪

اين  دربارةپژوهش فرضيه ، به همين روي .اند درگير شده ٪11.28و  ٪39.38، ٪49.29ترتيب با 
و سطوح در اين سه بخش درگيـر نيسـتند و   هاي  چون همه هوش؛ شود ميتأييد  تقريباً پرسش
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هـاي ايـن سـه     كه درصد كمي از فعاليـت  اي گونه به؛ هاي درگير هم نسبت مساوي ندارند هوش
تـرين   فردي اختصاص دارد و هوش زباني با نسبت بـااليي غالـب   بخش از كتاب به هوش ميان

بت مسـاوي  هوش رياضي جز در بخش تمرينات در دو بخش ديگـر تقريبـاً نسـ   ؛ هوش است
آوردن جز اينكه  سطح ياد؛ سطح فهميدن در هر سه بخش از نسبت بااليي برخوردار است. دارد

؛ در بخش قواعد كه نسبت بسيار پاييني دارد در دو بخش ديگر از نسبت خوبي برخوردار است
ذكر اين نكته در اينجا الزم است كه بـه  . سطح كاربستن هم نسبت خوبي در هر سه بخش دارد

، هـاي آن  شمارش در تحليل كتاب و بخـش /واحد ثبت به عنوانل انتخاب فعاليت آموزشي دلي
موسيقي متن كـه در  ، براي نمونه. نوع و عناصر محتواي آموزشي از تحليل خارج شد، موضوع

نامه و متن درسـي وجـود داشـت و هـوش موسـيقايي را پوشـش        كتاب گويا براي بخش واژه
رفت و تنها براي جذابيت و  چون فعاليت آموزشي به شمار نمي ؛در تحليل محاسبه نشد، داد مي

  .بيني شده بود تسهيل يادگيري پيش
هـاي   كه مطابق كتاب معلم تعيين انجام فردي يـا گروهـي فعاليـت    ازآنجايي، از سوي ديگر

اطالعي از نظر معلمان  گر به دليل بيتحليل ،)15: ش1393أ، اشكبوس( آموزشي به عهده معلم است
، هاي آموزشي ناديـده گرفـت   اين مؤلفه را در تحليل فعاليت، بيني دقيق آن كن نبودن پيشو مم

فـردي يـا هـوش     هوش درون خود يخود بههاي آموزشي  وگرنه انجام فردي يا گروهي فعاليت
  .دهد فردي را پوشش مي ميان

  اند؟ هاي چندگانه و سطوح شناختي در كل كتاب چگونه توزيع شده هوش :پرسش دوم
چـون از  ؛ شود ميتأييد  فرضيه تحقيق با پاسخ به اين پرسش، آمده دست بها توجه به نتايج ب

نيست و تنهـا   كتاب كاملهاي چندگانه و سطوح شناختي در كل  سويي فراواني و توزيع هوش
و سه ) ٪4.16: فردي و ميان ٪12.17: ، فضايي٪15.74: ، رياضي٪67.89: زباني(  به چهار هوش
توجه شده و بـه  ) ٪14.11: و يادآوردن ٪33.12: ، به كاربستن٪52.73: فهميدن(سطح شناختي 

ارزيـابي  ، تحليـل كـردن  ( و سطوح) گرا فردي و طبيعت درون، موسيقايي، بدني( ها ديگر هوش
هـا و سـطوح    فراوانـي و توزيـع هـوش   ، و از سوي ديگر، است هاهتمامي نشد) كردن و آفريدن

رداري نيست و هر هوش و سطح با نسبت بسيار متفـاوت و  درگير نيز از نسبت يكساني برخو
  .است هگاهي چند برابر هوش و سطح ديگر درگير شد
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١٩٧ 

 

شـود كـه در طراحـي و تـدوين      هاي يكم و دوم مشخص مـي  با روشن شدن پاسخ پرسش
و سـطوح شـناختي تنهـا در    اسـت   ههاي چندگانه توجـه نشـد   هوش نظريةكتاب عربي هشتم به 
  .اند دهسطوح پايين درگير ش

گانـه   هاي سـه  و بخش  هاي چندگانه و سطوح شناختي در اين كتاب توزيع هوش :پرسش سوم
  آن تحت تأثير چه عواملي بوده است؟

يكـي در چهـارچوب   : تواند در دو چهارچوب صورت بگيـرد  براي پاسخ به اين پرسش مي
در اين . لمو ديگري در چهارچوب كتاب مع، هاي مختلف زبان تحليل هوشي و شناختي بخش

ها و  آموزي تقريباً هوش هاي زبان و فعاليت  هاي زباني بخش، آموزي اهداف زبان، دو چهارچوب
ترجمه و درك مطلـب  ، خواني متن. كنند سطوح درگير را در برنامه يا كتاب درسي مشخص مي

و ، و خوانـدن و نوشـتن ايـن هـوش را در سـطح كاربسـتن      ، هوش زباني را در سطح فهميدن
ها كليدي و الگو موجـب تقويـت هـوش     كردن واژگان و عبارت ي و بازخواني و حفظرونويس

هـايي   اصـول و فعاليـت  ، و طبيعي است كه با چنـين اهـداف  ، شود زباني در سطح يادآوردن مي
جـدول خـواني و آمـوزش    ، تصـويرخواني . هاي ديگر درگير شـود  زباني بيشتر از هوش  هوش

كـم بـودن فراوانـي ايـن     ، كند سطح فهميدن تقويت مي تصويري قواعد نيز هوش فضايي را در
آمـوزي و   هوش به دليل نگاه ابزاري به مقوالت تصويري براي تسهيل و جذاب سـاختن زبـان  

اكتشـافي در آمـوزش قواعـد و اسـتفاده از       اسـتفاده از روش . اسـت  يرزبـان يغهـاي   انتقال پيام
، تن ساختارها و مقوالت زباني در متونو با هدف شناخآنها  تمرينات الگو براي تثبيت يادگيري

هم به دليـل    كم بودن دامنه اين هوش، كند رياضي را در سطح فهميدن تقويت مي هوش منطقي
كننـدگي بـه قواعـد زبـاني      محوري و نگاه ابزاري و تسـهيل  محوري به جاي قاعده تأكيد بر متن

دي را در سطح يـادآوردن تقويـت   فر ميان  در كتاب نيز هوش شده ارائهاستفاده از مكالمه . است
بـرداري از   آموزان در استفاده از زبان و بهـره  اين هوش نيز به دليل دانش زباني كم زبان، كند مي

فرضيه تحقيـق در پاسـخ بـه    ، بنابراين دارد؛كمي  بسامد، يادگيري كننده ليتسه به عنوانمكالمه 
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هـاي اعالمـي كتـاب     اصـول و روش ، با اهـداف  آمده دست بهشود و نتايج  ميتأييد  اين پرسش
، اشكبوس و همكاران( آموزمحوري و كتاب معلم بر زبان برنامة درسيجز آنكه تأكيد ، تناسب دارد

چـون يكـي از الزامـات    ؛ هـا و سـطوح تناسـب نـدارد     توجهي به ديگر هوش با بي ،)9: م1393بـ
و طبـق  ، ي اسـت هاي فردي در طراحي و تدوين كتاب درسـ  آموزمحوري توجه به تفاوت زبان

آمـوزان اسـت و    هاي اساسي ميان زبـان  هاي چندگانه گاردنر هوش يكي از تفاوت نظرية هوش
  . يادگيري سطوح مختلفي دارد حيطة شناختيطبق 

 خاتمه
هاي چندگانـه   هوش هاي آموزشي كتاب عربي هشتم همة يتنتايج اين تحقيق نشان داد كه فعال

را در سطوح پـايين  آنها  كند و تنها تعداد محدودي از را در سطوح مختلف شناختي درگير نمي
هـاي   و به تفاوت را نداردمحتواي اين كتاب تنوع الزم ، ديگر عبارت به. دهد شناختي پوشش مي

  .كند ح مختلف تقويت نميورا در سطآنها  و شناخت استتوجه  بيآموزان  شناختي دانش
ها و سطوح شناختي در محتـواي   از سوي ديگر روشن شد كه همين توزيع نامناسب هوش

و كتـاب معلـم    برنامـة درسـي  هـاي   ها و راهبرد روش، اهداف، كتاب درسي تحت تأثير اصول
ها و سـطوح   و كتاب معلم توزيع هوش برنامة درسيبا تغيير اين موارد در ، ديگر  بيان  به. است

بـه شـوراي   ، هـا  هوش كردن ديگر براي فعال، به همين روي. كند نيز در محتواي كتاب تغيير مي
  :شود مند پيشنهاد مي هاي عربي و معلمان عالقه تأليف كتاب

در هـوش  ؛ شـعر تعليمـي و اجـراي سـرود    ، آهنـگ  در هوش موسـيقايي از اشـعار خـوش   
در هـوش بـدني از   ؛ بيان عاليـق و افكـار شخصـي   ، نويسي خاطره، فردي از معرفي خود درون
، هـاي حيوانـات   گرا از داستان در هوش طبيعت؛ يكيبازي و پاسخ فيز الل، زبان بدن، بازي نقش

  .حيوانات و اشيا بهره ببرند، تهيه كلكسيون از نام و تصاوير گياهان، رفتن به باغ وحش
آيد اكتفا به سطوح پايين شناختي مناسب باشد و  به نظر مي هرچند، سطوح شناختي دربارة

آموزان در اين  چندان مناسب دانش، هايي كه سطوح باالي شناختي را پوشش دهد تعبيه فعاليت
و از ، اسـت  هبه رشد مطلوب نرسـيد آنها  هاي شناختي هنوز توانايي، چون از سويي؛ سن نباشد
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ولي اختصاص درصد . اند در فراگيري زبان عربي هنوز مهارت الزم را كسب نكرده، سوي ديگر
  .تي الزم باشدها آموزشي براي تحريك يادگيري در ديگر سطوح شناخ كمي از فعاليت

اگـر ايـن    بسـا  چـه هـايي دارد كـه    شـود پـژوهش حاضـر محـدوديت     در پايان يادآور مـي 
  :بود آمده  دست  بهنتايج ديگري ، ها نبود محدوديت

گانه كتـاب و كنـار گذاشـتن عناصـر و      هاي سه هاي آموزشي در بخش تمركز بر فعاليت )1
آيد بـا تغييـر واحـد     به نظر مي. ختيدر ثبت مقوالت هوشي و شناآنها  يموضوع و نوع محتوا

  ؛ثبت نتايج نيز تغيير كند
هـوش و سـطح غالـب در    ، مقوالت هوشي و شناختي براساسها  بندي فعاليت در طبقه )2

با تعيين درجه درگيري . و درجه درگيري هوش و سطح ناديده انگاشته شد، فعاليت مالك بوده
  .آيد تري به دست مي هر هوش و سطح نتايج دقيق

  كتابنامه

  فارسي) 1

  ها كتاب
شركت چاپ و : چاپ دوم، تهران ،)125(عربي پايه هشتم ، )ش1394أ(اشكبوس، عادل و همكاران 

  .هاي درسي ايران نشر كتاب
عربي پايه ) راهنماي تدريس و ارزشيابي(كتاب معلم ، )ش1393بـ(اشكبوس، عادل و همكاران 

  .هاي درسي ايران شركت چاپ و نشر كتاب: ، چاپ دوم، تهرانهشتم
مهشيد صفري، : ، مترجمهاي درس هاي چندگانه در كالس هوش، )ش1392(آرمسترانگ، توماس 
  .مدرسه: چاپ هشتم، تهران
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، حوزة شناختي: هاي پرورشي، كتاب اول بندي هدف طبقه، )ش1368(بلوم، بنجامين و همكاران 
  .رشد: آبادي، تهران اكبر سيف و خديجه علي علي: مترجم
هاي  تحليل يادگيري بر اساس مقايسه سبك) ش1392(مرادي، فرخنده  ي، صغري، و حاجيدژگاه

  .علم: ، تهرانچندگانه هوارد گاردنر  شناختي و هوش
: ، مترجمها در آموزش زبان رويكردها و روش، )م2010(سي و راجرز، تئودور اس  ريچاردز، جك

  .رهنما: علي بهرامي، ويراست دوم، تهران
پژوهشگاه : ، تهراناصول و مباني: هاي تحقيق در علوم اجتماعي روش، )ش1387(قر ساروخاني، با

  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي
: مترجم ،)گيري و آموزش ها، اندازه نظريه(هوش ، )ش1390(سيان سيلو، آنا و استرنبرگ، رابرت 

  .د اصفهانجهاد دانشگاهي واح: مجتبي اميري مجد و ساالر فرامرزي، چاپ دوم، اصفهان
گنجينه علوم : تهران ،)راهنماي عملي تحقيق(روش تحليل محتوا ، )ش1387(رضا  مهر، غالم محمدي
  .نگار دانش انساني ـ

حسين زنگنه، مصطفي : ، مترجمهاي چندگانه و تكنولوژي آموزش هوش، )ش1391(كنزي، والتر  مك
  .آييژ: پور، تهران شيري

  نامه پايان
هاي عربي دوره راهنمايي بر اساس روش دستور ـ  قد و بررسي كتابن، )ش 1389(اجاقي، محمد 

  .محمد خاقاني اصفهاني، دانشگاه اصفهان: نامة كارشناسي ارشد، استاد راهنما ، پايانترجمه

  مجالت
هاي  ارزشيابي و تحليل محتواي كتاب«، )ش1394(اكبر؛ عبدي، علي و چوبتاشاني، ميسرا  احمدي، علي

همايش ملي مديريت و ، »هاي چندگانه گاردنر سطه بر اساس نظريه هوشدرسي عربي دوره متو
  .دانشگاه مالير: آموزش

تحليل محتواي كتب آموزش زبان انگليسي منتخب دانشگاهي «، )ش1392(رضواني، رضا و طيبه اميري 
فصلنامه علمي ـ پژوهشي رهيافتي نو در مديريت ، »هاي چندگانه از نظر ميزان توجه به هوش

  .200-189، صص 4، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت، شيراز، سال چهارم، ششيآموز
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هاي چندگانه  هاي هوش بررسي مؤلفه«، )ش 1393(شريفي، ويدا؛ فرامرزي ساالر؛ و آقابابايي، سارا 
، فصلنامه افراد استثنائي، »توان ذهني آموزان كم اي دانش حرفه هاي درسي دوره پيش گاردنر در كتاب

  .24-1، صص 14سوم، شماره سال 
ارزيابي ميزان موفقيت بخشِ متون عربي عمومي سال «، )ش1392(زاده، عيسي و خضري، كاوه  متقي

، بهار 26، ش انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي  مجله، »آموزان سوم دبيرستان از ديدگاه دبيران و دانش
  .169-151، صص 1392
نگاهي به كتاب عربي اول دبيرستان «، )ش1393(و خضري، كاوه زاده، مهين  زاده، عيسي؛ حاجي متقي

، )18پياپي ( 2، ش5، دجستارهاي زباني، »هاي تحليل و سازماندهي محتوا بر اساس الگوها و مالك
  .260-237: ، صص1393تابستان 

انجمن » )عمومي(هاي عربي مقطع دبيرستان  بررسي و نقد كتاب«، )ش1389(ميرحاجي، حميدرضا 
  .169-141، صص 1389، تابستان 15، شي زبان و ادبيات عربيايران
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  األهداف المعرفّية  و  انعکاس الذکاءات المتعددة

  في کتاب العربية للّصّف الثامن
 ۳أمير قمراني، ۲محّمد خاقاني إصفهاني ،۱ُأجاقيحمّمد 

ايف طالب دکتوراه . ۱   أصفهانامعة جب اللغة العربية وآدا
ا قسم يف استاذ. ۲   أصفهانجبامعة  اللغة العربية وآدا
  أصفهانجبامعة  أستاذ مساعد يف قسم تعليم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة. ۳

  صالملخّ 
مبا أنَّ نظرية الذکاءات املتعددة تتمحور حول احملتوی وتؤّکد علی تنويعه، واجملال املعريف يصّنف األهداف املعرفية، 

إّن الکتاب املدرسي کأکثر املواد . أن يُعّد وينّظم احملتوی التعليمي وفًقا هلما مًعا) ۱۹۸۴(اقرتح آرمسرتنج 
علی ذلك، قامت الدراسة احلالية بتحليل حمتوی  . التعليمية تداوًال يُعّد أفضل جمال لتطبيق هذه األمنوذج املتکامل

ا األمنوذج لکي تقيس وتقّوم کيف ّمت توزيع الذکاءات املتعددة کتاب العربية للسنة الدراسية الثامنة يف ضوء هذ
واألهداف املعرفية يف هذا الکتاب؟تدّل النتايج علی أن الذکاءات اللغوية واملنطقية والبصرية واجلمعية، واألهداف 

کاءات هذا وليست للذ . أکثر تداوًال وحضورًا يف هذا الکتاب) التذکر والفهم والتطبيق(املعرفية السفلی 
  .حضور فيه) التحليل والتقييم واإلبداع(، واألهداف األخری)اجلسمانية واملوسيقائية والفردية والطبيعية(األخری
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