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امللّخص
ــة لــدی  ــة باللغــة العربي  هیــدف هــذا البحــث إلــی اكتشــاف العالقــة بــن الــذكاءات املتعــددة ومهــارة املحادث
طــالب فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا وذلــك باملنهــج املســحي. وحتقيًقــا هلــذه الغايــة، تــم اختيــار 368 طالــب مــن 
 (krejcie & Morgan) هــذا الفــرع يف اجلامعــات اإليرانيــة عــام 2018 طبًقــا جلــدول كرجــيس ومورجــان
بطريقــة أخــذ العينــات العشــوائية. وتــم احلصــول عــى البيانــات باســتخدام اســتبيان غاردنــر للــذكاءات 
ــة. وأظهــرت النتائــج أن إتقــان مهــارة التحــدث  ــة باللغــة العربي املتعــددة واالســتبيان املســحي ملهــارة املحادث
ــن  ــي، والب ــرصي الفضائ ــايض، والب ــي الري ــي، واملنطق ــوي اللفظ ــذكاء اللغ ــًا بال ــط متام ــة ترتب ــة العربي باللغ
الشــخيص)الذايت( واجلســمي احلركــي. والــذي يبدولنــا أن اســتخدام األبعــاد املختلفــة للــذكاءات املتعــددة يف 
تدريــس مهــارات اللغــة العربيــة وتعلمهــا ســيؤدي إلــی تعزيــز اســرتاتيجيات التعليــم وبالتــايل يزيــد مــن أداء 
ــم  وتعلــم كل  ــذكاء املناســب لذلــك اجلــزء مــن خــالل تعلي ــز ال ــّم تعزي ــة وآداهبــا كــام يت طــالب اللغــة العربي

جــزء مــن أجــزاء اللغــة.

الكلــامت الدليليــة: الــذكاءات املتعــددة، مهــارات اللغــة الديناميكيــة، مهــارة املحادثــة، تعليــم اللغــة العربيــة 
للناطقــن بغريهــا.    
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ــن  ــه وب ــال بين ــان لإلتص ــتخدمها اإلنس ــي يس ــة الت ــع األدوات الفكري ــن أوس ــة م ــرب اللغ تعت
ــي  ــة والوع ــول إىل املعرف ــة للوص ــارات واألدوات الالزم ــدی امله ــة وإح ــات البرشي املجتمع
والتواصــل االجتامعــي حيــث تلعــب دورًا هاّمــًا يف هــذا املجــال. وقــد أصبحــت اللغــة 
العربيــة، أداة إتصــال بــن الشــعوب املختلفــي الثقافــات ألســباب عــّدة منهــا: تارخیيــة 
وسياســية واقتصاديــة وثقافيــة، وهــي مــن اللغــات األكثــر انتشــاًرا يف العــامل وإحــدى اللغــات 
ــب  ــا ورضورة تدري ــة تعليمه ــد أمهي ــی أح ــن عل ــال تكم ــدة، ف ــم املتح ــت لألم ــمية الس الرس
ــی  ــا وزد عل ــة مع ــا الصل ــة وثيقت ــية والعربي ــن الفارس ــام أّن اللغت ــال، ك ــذا املج ــرباء يف ه اخل
هــذا رضورة فهــم املعــارف القرآنيــة واإلســالمية واإلحتــكاك بالــدول املجــاورة والتفاعــالت 
الدوليــة مــن خــالل هــذه اللغــة؛ فأقبلــت اجلامعــات علــی إقامــة دورات تعليميــة وتدريبيــة 
آكاديميــة، وُتســتخدم اليــوم اللغــة العربيــة كوســيلة رئيســية لنقــل املفاهيــم يف املجــاالت 
املختلفــة كاملاليــة والتجاريــة والتعليميــة والعلميــة يف مجيــع أنحــاء العــامل. »فــإذا كانــت اللغــة 
ــة  ــة ديناميكي ــي لغ ــری، فه ــة األخ ــات احلّي ــي اللغ ــم كباق ــة وعل ــة ثقاف ــة ولغ ــة وحّي ــة غنّي لغ
متطــورة تتطــور مــع الزمن«)البــزاز، 2010: 70(. فاللغــة العربيــة هلــا ديناميكيــة قــد تأثــرت 
هبــا العديــد مــن اللغــات يف العــامل، بــام يف ذلــك اللغــة الفارســية. هــذا و»أظهــرت الدراســات 
احلديثــة أن الــذكاء والقــدرات املعرفيــة تلعــب دوًرا رئيســًيا يف تنظيــم عمليــة التعلم«)ســيف، 
1386: 133(، ولــو قارّنــا متعّلمــي اللغــة اإلنجليزيــة والفرنســية مــع متعّلمــي اللغــة العربيــة 
ــا ال  ــة ويعتقــدون أهّن ــم اللغــة العربي ــا أّن الطــالب الهیتمــون عــادة بتعل ــة بســيطة لرأين مقارن
تؤثــر بشــكل إجیــايب يف نجاحهــم الشــخيص واالجتامعــي واملهنــي يف املســتقبل. »أّمــا الكتــب 
التعليميــة الشــائعة باللغــة العربيــة يف اجلامعــات، ومــن املالحــظ أّن اجلامعــات اهتّمــت بتوفــري 
مصــادر ترتبــط بتعليــم املحادثة)مهــارة التحــدث(، واملخترب)مهــارة االســتامع والفهــم(، 
ــرى  ــة األخ ــن الناحي ــد م ــن نج ــوص(، يف ح ــم النص ــراءة وفه ــارة الق ــراءة )مه ــارة ق ومه
الكتابــة(،  باإلضافــة إىل  بالكتابــة واإلنشــاء)مهارة  املرتبطــة  باملصــادر  ضعــف اإلهتــامم 
ــالف رؤی  ــا إلخت ــط بينه ــة ال تراب ــاالت األربع ــذه املج ــة يف ه ــب املدون ــد أن الكت ــك نج ذل
كّتاهبــا، فــال تــؤدي إلــی عمليــة تعليميــة مرتابطة«.)فكــري، 1392: 17( ومــن هنــا تــم 
ــن  ــة العامل ــل نظري ــة، مث ــدرات املعرفي ــذكاء والق ــول ال ــات ح ــن النظري ــد م ــرتاح العدي اق
 ،(Charles Edward Spearman’s g factor theory of Intelligence)لســبريمان
 Louis Thurstone’s)ــتون ــددة لربيس ــة املتع ــل الطائفي ــددة أوالعوام ــل املتع ــة العوام نظري
primary mental abilities)، وأنــامط بنــاء العقــل لــدى جيلفــورد (Guilford)، اختبــار 
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واملتعلــم  التحليــي  كاتــل  وذكاء   ،)Philip Ewart Vernon(لورنــون املتتابعــة  املصفوفــات 
وذكاء   ،)Raymone Cattel’s Fluid and crystallized intelligence theory(واملتبلــور أواخلــام 
بياجيــه املعــريف)Piaget›s theory of cognitive development(. وعــى هــذا األســاس تســعى 

ــة علــی: ــة اإلجاب املقال
هل هناك عالقة بن مهارة املحادثة باللغة العربية والذكاءات املتعددة لدی الطالب؟

 ووفقا لذلك، طرحنا الفرضية التالية ومن ثّم سوف يتّم اختبارها: 
وجود عالقة بن الذكاءات املتعددة الثامنية ومهارة املحادثة باللغة العربية لدى الطالب.

الدراسات السابقة
ــم يف  ــا يف التعل ــن تأثريه ــددة وع ــذكاءات املتع ــة ال ــوء نظري ــرية يف ض ــات كث ــت دراس أجري
أرجــاء العــامل، لكــّن فيــام يتعلــق باملهــارات اللغويــة لــدی طلبــة اللغــة العربيــة وآداهبــا ّفمــن 

ــال: ــذا املج ــة يف ه ــس النظري ــت األس ــة عاجل ــاهدة دراس ــادر مش الن
 ســليمى وأمحــدي)1391( وضحــا يف دراســتهام أّن مــن أهــم مشــكالت مناهــج التدريــس 
ــا يف  ــة وتعّلمه ــة العربي ــم اللغ ــف تعلي ــو ضع ــد ه ــى القواع ــة ع ــاليبها القائم ــة وأس التقليدي
إيــران، وقــّدم حلــوال كالتــايل: اإلهتــامم بمركزيــة النــص، ورضورة إســتخدام القواعــد 

التطبيقــة، ورضورة إنشــاء اجتاهــات التعليــم اجلديــدة واملبتكــرة يف الدراســات العليــا. 
أعــى يف طــالب  الريــايض  املنطقــي-  الــذكاء  أّن  نيــا وســيف )1390(  اســحاق  أثبــت 
الرياضيــات والفيزيــاء كــام أّن الــذكاء الطبيعــي لــدى طــالب العلــوم التجريبيــة أعلــی بالنســبة 
إلــی الفئــات األخــری، أّمــا العالقــة بــن الــذكاء اللغــوي والعلــوم اإلنســانية فــال معنــى هلــا. 

وهناك بحوث أخری تطرقت إلی نظرية الذكاءات املتعددة حول الكتب منها:
ــم  ــية لتعلي ــب املدرس ــوی الكت ــل حمت ــوراه بتحلي ــه للدكت ــليامين )1391( يف أطروحت ــام س  ق
Interchange و اإلنكليزيــة يف املــدارس الثانويــة اإليرانيــة، وكذلــك حتليــل جمموعتــي 
American English File )الطبعــة الثالثــة( يف ضــوء نظريــة الــذكاءات املتعــددة. وحصــل 
علــی هــذه النتائــج: الــذكاء اللغــوي، والــذكاء املنطقــي، والــذكاء الشــخيص أكثــر الــذكاءات 
ــذكاء  ــرصي وال ــذكاء الب ــي وال ــذكاء املنطق ــوي وال ــذكاء اللغ ــة، وال ــب الثانوي ــداوالً يف كت ت
Interchange و الــذكاءات تــداوالً يف جمموعتــي  الشــخيص والــذكاء االجتامعــي أكثــر 

 .American English File
ــم  ــاب عل ــوی كت ــل حمت ــد حتلي ــي )1391( بع ــفي وخزائ ــتنتج يوس ــری، اس ــة أخ ويف دراس
احليــاة للصــّف الثــاين يف املرحلــة اإلعداديــة، علــی أّن االهتــامم بالــذكاء املنطقــي أكثــر بالنســبة 
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إلــی الــذكاءات األخــری.

الــذكاءات اللغويــة واملنطقيــة  أّن  نتائــج دراســة أجاقــي و آخــرون )1395(  كــام تشــري 
والبرصيــة واجلمعيــة، واألهــداف املعرفيــة الدنيــا )التذكــر والفهــم والتطبيــق( هــي الــذكاءات 
واألهــداف األكثــر تــداوالً وحضــورًا يف هــذه الكتــب، ويــكاد ال يوجــد فيهــا مصــداق 
والتقييــم  التحليــل  وأهــداف  والطبيعيــة،  والفرديــة  واملوســيقائية  اجلســامنية  للــذكاءات 
ــداف يف  ــذكاءات واأله ــع ال ــب وتوزي ــى ترتي ــم ع ــق احلاك ــع املنط ــک، خیض ــداع. كذل واإلب

ــم. الكتــاب للربنامــج املــدريّس ودليــل املعّل
 أظهــرت نتائــج األبحــاث التــي أجراهــا إبراهيمــي وآخــرون )1395( أّن الــذكاء الريــايض 
واللغــوي هلــام دور فّعــال وعــاٍل يف التحصيــل الــدرايس مــن بــن الــذكاءات املتعــددة، لكــن 
ــن  ــذكاءات الب ــس لل ــه لي ــام أّن ــدرايس. ك ــل ال ــع التحصي ــلبية م ــة س ــيقي عالق ــذكاء املوس لل
شــخيص واجلســدي والشــخيص والطبيعــي عالقــة كبــرية بالتحصيــل الــدرايس. إضافــة علــی 

ذلــك، إّن الفتيــان أكثــر كفــاءة يف الــذكاء الريــايض والفتيــات يف الــذكاء اللغــوي. 
هلــذا الســبب، أّكــد كوجوكاريووبوتناريــو(cojocariu & butnaru))2014( أّن التدريــس 
تكــون لــه فائــدة عندمــا تقــوي مهــارات التواصــل لــدى الطــالب يف عمليــة التعلــم بواســطة 
الــذكاءات املتعــددة، ولوأمعنّــا النظــر يف الدراســات املتعلقــة هبــذا املجــال لرأينــا بحوثــا قليلــة 
علــی مــدى نظريــة الــذكاءات املتعــددة لغاردنــر يف تدريــس وتعلــم مهــارات اللغــة، وخاصــة 

اللغــات األجنبيــة، والنجــاح األكاديمــي للمتعلمــن. 
أشــارت دراســة أكــربي وحســيني(Akbari & hosseini) )2008( إىل وجــود عالقــة ذات 
ــا للغــات  معنــی بــن اســتخدام اســرتاتيجيات تعلــم اللغــة وذكاءات متعــددة لــدى 90 طالب

األجنبيــة يف جامعــة »تربيــت مــدرس« بطهــران.
كــام تبــن مــن خلفيــة البحــث، أظهــرت معظــم الدراســات أن تدريــس وتعليــم اللغــة العربيــة 
يف إيــران عمليــة فاشــلة حلــّد مــا، وتعــود أســباب ضعــف املهــارات اللغويــة لــدى طــالب اللغة 
العربيــة إلــی طــرق ومناهــج التدريــس غــري املناســبة، عــدم وجــود مــواّد التدريــب املناســبة، 
ــة رغباهتــم. فالدراســة هــذه معتمــدة  فقــدان الصفــوف النشــطة، وعــدم اهتــامم الطــالب وقّل
ــايل  ــم الع ــاالت التعلي ــتامهلا كّل جم ــرة الش ــر، مبتك ــددة لغاردن ــذكاءات املتع ــة ال ــی نظري عل
اإليــراين ويف مجيــع املســتويات األكاديميــة لــدی طــالب اجلامعــات اإليرانيــة يف تدريــس 
وتعلــم مهــارات اللغــة العربيــة. وبامكاهنــا أن متهــد الطريــق للبحــوث ذات الصلــة يف البــالد، 

وخاصــة يف جمــال تعليــم اللغــة العربيــة وآداهبــا. 
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مراجعة األدب النظري

مــن أهــم النظريــات التــي متــت مناقشــتها  وُرحبــت مــن  معظــم العلــامء يف العقــود األخــرية 
التــي   (The Theory of Multiple Intelligence) املتعــددة  الــذكاءات  نظريــة  هــي 
قدمهــا غاردنــر (Gardner) )1983: 9-13(. تــدور هــذه النظريــة  حــول تعدديــة الــذكاء 
وأنواعــه ومظاهــره املختلفــة مؤكــّدة علــی أّن لــكّل  فــرد ذكاؤه اخلــاّص، وتــؤدي إلــی انبعــاث 
جمموعــة واســعة مــن احلــركات الفكريــة والعمليــة يف بعــض أنظمــة الرتبيــة والتعليــم العامليــة 
 Gardner,)التــي اعتمــدت عــى مفهــوم الــذكاءات املتعــددة لتخلــق برامــج تعليميــة متنوعــة
25 :2006). تتحــدى هــذه النظريــة املفهــوم التقليــدي للــذكاء باعتبــاره كائنـًـا ثابًتــا اليتحــرك 
ــا مــن العديــد مــن القــدرات التــي هلــا مــكان عــاٍل يف حيــاة الفــرد. وقــد قــّدم  وتعتــربه متكوًن
غاردنــر رؤيــة جديــدة يف الــذكاء تــم تبنيهــا برسعــة مــن قبــل العديــد مــن املخططــن الرتبويــن 

)املصــدر نفســه: 23(. 
وقــد رفــض الكثــري مــن الباحثــن العالقــة بــن الــذكاء العــام وقــدرة تعلــم اللغــة األجنبيــة، 
ومــا زالــوا يرفضــون  حتــى اآلن، ومل يقــم أكثــر هــؤالء الباحثــن بتقييــم ذكاء األفــراد إاّل مــن 
خــالل نظريــة الــذكاء القديمــة التــي تتضمــن اختبــارات الــذكاء نفســها. وادعــى غاردنــر يف 
ــي اســتخدمت  ــذكاء الت ــات مــن القــرن املــايض أن األفــكار القديمــة حــول ال ــل الثامنيني أوائ
يف جمــاالت التعليــم وعلــم النفــس عــى مــدى املائــة العــام املاضيــة حتتــاج إىل إصــالح جــدي. 
ــذكاء  ــار درجــة ال ــق اختب ــذكاء بشــكل خــاص عــن طري ــم حتــدي مفهــوم ال ــّم اقــرتح أن يت ث
ــراد  ــن لألف ــبيًا يمك ــتقالالً نس ــذكاء اس ــن ال ــتقلة م ــواع مس ــاك أن ــر، وهن ــة غاردن ــا لنظري وفًق
مــن ذوي الثقافــات املتنوعــة واملختلفــة أن يكتســبوها بطــرق شــّتی. وتناولــت نظريــة غاردنــر 
إلــی الفــروق املوجــودة بــن األفــراد يف عمليــة التعلــم، وبالتــايل ال تقيــس الــذكاء بشــكل عــام 
ــاالت  ــاص وجم ــه اخل ــج بحث ــتخدما نتائ ــر مس ــل غاردن ــاس. وص ــة للقي ــزاء قابل ــربه أج وتعت
أخــرى مثــل األنثروبولوجيــا وعلــم النفــس والعلــوم املعرفيــة والســري الذاتيــة لألفــراد 
اخلاّصــة، إىل ســبعة أنــواع خمتلفــة مــن الــذكاء عــى األقــل. وأضــاف فيــام بعــد نوًعــا آخــر مــن 
الــذكاء، وبذلــك وصــل جممــوع الــذكاءات املتعــددة إىل ثامنيــة. ووفقــًا ملــا قــال غاردنــر، يتمتــع 

ــاًل أوكثــريًا. كل فــرد بمجمــوع هــذه الــذكاءآت قلي
ــم إاّل مــن خــالل  ــه ال يتحقــق التعل ــا عكســته النظــرة الكالســيكية للــذكاء علــی أّن ــا مل خالف
اســتخدام القــدرات املعرفيــة، باإلضافــة إىل أن هنــاك أنــواع أخــرى مــن الــذكاء تلعــب دوًرا 
رئيســا يف عمليــة التعلــم. يســتخدم النــاس اســرتاتيجيات خمتلفــة يف عمليــة التعلــم ومعاجلــة 
املعلومــات وحــل املشــكالت، اعتــامًدا عــى نــوع قــدرة ذكائهــم ومســتواهم. وقــد تــّم التأكيــد 
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عــى الــذكاء اللفظــي واللغــوي والريــايض – املنطقــي يف تقويــم درجــة تعّلــم الطــالب الــذي 
ــة، إذا مل يعتمــد علــی احتياجــات الطــالب وأنــامط  ــة واجلامعي يرجــع إىل االختالفــات الفردي
الــذكاء واســرتاتيجيات التعّلــم لدهیــم حســبام جــاءت يف نظريــة الــذكاء املتعــدد لغاردنــر. إهتّم 
علــامء النفــس اليــوم بدراســة اســرتاتيجيات ترميــز الفكــر مثــل اللغــة والرياضيــات والفنــون 
املرئيــة وحــركات التعبــري والرمــوز األخــری، يــری غاردنــر أن عمليــة قــوة العقــل يف األنظمــة 
الرمزيــة مثــل اللغــة ختتلــف متامــا عــن املوســيقى والــكالم والرياضيــات والصــور، فــال 
تكفــي الرمــوز اللغويــة والرياضيــة، كــام تــم التأكيــد عليهــا يف االختبــارات التقليديــة، ملعاجلــة 
املعلومــات املعرفيــة (Gardner,1983: 30). وبذلــك خالــف غاردنــر باالعتــامد علــی نظريــة 
تعدديــة الــذكاء، بــأّن هنــاك طريقــة واحــدة للتدريــس، وطريقــة واحــدة جلــذب الطــالب إىل 
ــا  ــق عندم ــي يتحق ــم احلقيق ــد أّن التعل ــوا، ويعتق ــا تعّلم ــار م ــدة إلختب ــة واح ــم وطريق التعل
نظرنــا إىل قدراهتــم اخلاّصــة، وزودنــا بالــرشوط الالزمــة واملناســبة لتطويــر وتنميــة الــذكاءآت 
ــم  ــم املالئ ــى التعلي ــد ع ــدد تؤك ــذكاء املتع ــة ال ــبب يف أن نظري ــو الس ــذا ه ــام ه ــددة، ورب املتع
ظــروف البيئــة مقابــل التلمــذة الصناعيــة (Gardner,1990: 34). ولــكّل إنســان شــخصية 
ــا، وإذا  ــيلة واهلــدف مع ــم اللغــة هوالوس ــي تعلمهــا، تعلي أوشــخصيات حســب اللغــات الت
ــون  ــا أن تك ــداف فعليه ــی األه ــول إل ــم والوص ــال املفاهي ــيلة إلنتق ــة كوس ــی اللغ ــا إل نظرن
قــادرة علــی متهيــد الطريــق لتحققهــا وال توجــد طريقــة أخــرى لتعلــم اللغــة العربيــة ســوی 

إســتخدام نفــس الوســيلة أي اللغــة. 
وبســبب اهتــامم علــامء النفــس واملدرســون بتقييــم الــذكاء واملواهــب لــدی املتعلمــن، حظيــت 
ــي  ــس التعليم ــم نف ــال عل ــة يف جم ــي اللغ ــدی معلم ــري ل ــامم كب ــر)1983( باهت ــة غاردن نظري
وتعليــم اللغــات األجنبيــة. ويــری غاردنــر أن عمليــة العقــل يف النظــم اإلشــاري، مثــل اللغــة، 
ختتلــف عــن العمليــات الرمزيــة يف املوســيقى والتعبــري والرياضيــات والصور ويقــول أّن هناك 
ذكاءات خمتلفــة ومســتقلة نســبًيا ويمكــن لألفــراد والثقافــات املختلفــة أن يكتســبوها بطــرق 
خمتلفــة. فعلــی هــذا مل يّقــوم الــذكاء بشــكل عــام بــل إعتــرب لــه أجــزاء قابلــة للقيــاس. حيــث 
ــج  ــتخدام نتائ ــل باس ــى األق ــبعة ع ــددة الس ــذكاءات املتع ــواع ال ــود أن ــى وج ــر ع ــد غاردن أك
ــف  ــم وظائ ــس وعل ــم النف ــا وعل ــل األنثروبولوجي ــرى مث ــاالت أخ ــة وجم ــه اخلاص مالحظات
األعضــاء والعلــوم املعرفيــة والســرية الذاتيــة لألفــراد االســتثنائين؛ ثــّم أضــاف الحقــا، نوعــًا 
آخــر مــن الــذكاء حيــث وصــل عــدد الــذكاءات ثامنيــة. يــری غاردنــر أّن كّل فــرد يســتفيد حلّــد 
مــا مــن هــذه املجموعــة الثامنيــة مــن الــذكاءات والعالقــة بــن الــذكاء ومهــارات تعلــم اللغــة 
ــذكاء  ــن ال ــة ب ــی العالق ــال إل ــرق املق ــل، فتط ــدد قلي ــا إاّل ع ــرق إليه ــران مل يتط ــة يف إي العربي
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ومهــارات اللغــة الديناميكيــة لــدى طــالب اللغــة العربيــة وآداهبــا. 

أنواع الذكاءات املتعددة
اجلديــر بالذكــر وقبــل أن نبــدأ بتقســيم أنــواع الــذكاءات املتعــددة، ال بــّد أن نشــري إلــی تعريــف 
الــذكاء؛ فالــذكاء يف اللغــة يعنــي: شــّدة وهــج النــار، والــذكاء ممــدود هــو حــّدة الفــؤاد ورسعــة 
ــياء  ــم األش ــی فه ــدرة عل ــح: الق ــور، 1994، ج15: 287(، ويف املصطل ــن منظ ــة )اب الفطن
ــذ  ــض التالمي ــم بع ــاذا يتعل ــرس مل ــذكاء، وهويف ــربة وال ــن اخل ــم م ــكالت والتعّل ــّل املش وح
برسعــة، بينــام جیــد آخــرون يف نفــس الصــّف وهلــم نفــس املدرســن ويدرســون نفــس املــواّد 
التعليميــة صعوبــة كبــرية )بــدوی، د.ت: 14(، وأّمــا أنــواع الــذكاءات املتعــددة فهــي كــام يــي:
الــف. الــذكاء اللغــوي (Linguistic intelligence): هوالقــدرة عــى اســتخدام اللغــة 
لوصــف األحــداث، واســتخدام االســتعارات واملصطلحــات للتعبــري عــن األفــكار،ّ واألفــراد 
ذوي الــذكاء اللغــوي العــايل يقتــدرون علــی اســتخدام الكلــامت بفعاليــة عنــد الكتابــة 
واملحادثــة، ويكونــون أكثــر نجاًحــا يف كتابــة القصــص وقــراءة وحفــظ وتذكــر البيانــات 

ــها. ــة نفس ــن اللغ ــدث ع ــن والتح ــاع اآلخري وإقن
الذيــن   :(Logical-Mathematical intelligence) الريــايض  املنطقــي  ب.الــذكاء 
يتمتعــون هبــذا الــذكاء هلــم مقــدرة خاصــة علــی اســتخدام األعــداد والرمــوز واالســتدالالت 
حیــّب  الذهنيــة،  االنتزاعــات  مــن  يامثلهــا  ومــا  الرياضيــة  والقواعــد  املنطقيــة  والنــامذج 
ــی  ــان واألشــياء، وحیولوهــا إل ــم عــن األعي ــايض أن ينتزعــوا مفاهي ــذكاء املنطقــي الري ذووال
املفاهيــم والرمــوز املنطقيــة الرياضيــة، ويتقنــون التصنيــف والتقســيم واالســتنباط والتعميــم 

واملحاســبة واالمتحــان واالفــرتاض.
ج. الــذكاُء البــرصي الفضائــي (Visual-Spatial intelligence): باســتطاعة َذوي الــذكاِء 
املــكاين البــرصي أن يفهمــوا بيئتهــم اخلارجيــة فهــاًم برصيــًا فضائيــًا وأن ُيغــرّيوا هــذا الفهــم، 

يمكــن هبــذا الــذكاء معرفــة اللــون واخلــّط والشــكل واملــكان والعالقــات بينهــا.
ــذكاء اجلســمي احلركــي (Bodily-Kinesthetic intelligence): هومقــدرة خاصــة  د. ال
علــی اســتخدام فاعــل وماهــر للبــدن وأعضائــه وحركاتــه للتعبــري عــن األفــكار والعواطــف 
واملقاصــد، إّن الذيــن يتمتعــون هبــذا الــذكاء هلــم مقــدرات فيزيقيــة خاصــة كالتــآزر والتــوازن 

واملرونــة والرسعــة والدقــة واالســتطاعة اللمســية.
ــی  ــذكاء البن شــخيص أواالجتامعــي (Intrapersonal intelligence): هوالقــدرة عل ه. ال
معرفــة اآلخريــن ومقاصدهــم ورغباهتــم وأمزجتهــم الداخليــة والنفســانية، والتــرصف معهــم 
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ــة اإلشــارات  ــذكاء االجتامعــي معرف ــذوي ال ــة، ويمكــن ل ــة بفاعلي علــی أســاس هــذه املعرف
ــاالت  ــية حل ــم احلساس ــارات. وهل ــذه اإلش ــاه ه ــة جت ــواب بفاعلي ــة، والتج ــخيص بدق البن ش
الوجــه والصــوت والقيــم االجتامعيــة واملعتقــدات، والتــرصف البنــاء معهــا. ويتفــرع مــن هــذا 
ــة  ــول التفاوضي ــة واحلل ــات الشــخصية االجتامعي ــة العالق ــم املجموعــات وإقام ــذكاء تنظي ال
ــع هــذه  ــؤّدي جتمي ــن ببصــرية نافــذة، ممــا ُي ــل االجتامعــي واكتشــاف مشــاعر اآلخري والتحلي

املكونــات إلــی تطبيــع العالقــات واجلاذبيــة والنجــاح االجتامعــي.
و. الــذكاء الضمن شــخيص أوالــذايت (Interpersonal intelligence): هومقــدرة علــی 
معرفــة الــذات والتــرّصف علــی أساســها بفاعليــة يف احليــاة.، إّن الذيــن يتمّتعــون هبــذا الــذكاء 
يعرفــون نقــاط ضعفهــم وقوهتــم، وأمزجتهــم الداخليــة ومقاصدهــم ورغباهتــم وانفعاالهتــم، 

ويقــدرون علــی تأديــب ذاهتــم وتقديرهــا.
هبــذا  يــراد   :(Musical-Rhythmic intelligence) اإليقاعــي  املوســيقي  الــذكاء  ز. 
ــارة يف  ــربة ومه ــا، وخ ــامت ودرجاهت ــامط النغ ــة وأن ــية اإليقاعي ــط باحلساس ــا يرتب ــذكاء، م ال
ــی  ــدرون عل ــيقي يق ــذكاء املوس ــًا، إّن ذوي ال ــاًل وإنتاج ــدادًا وحتلي ــاًم وأداًء وإع ــيقی فه املوس
معرفــة أشــكال التعبــري املوســيقي واألصــوات الطبيعيــة واالســتجابة هلــا واالنفعــال بآثارهــا.
ح. الــذكاء الطبيعــي (Naturalist Intelligence): هواخلــربة يف معرفــة وتصنيــف الظواهــر 
ــياء  ــع األش ــع مجي ــي م ــذكاء الطبيع ــاب ال ــل أصح ــة، يتعام ــة يف البيئ ــري الطبيعي ــة وغ الطبيعي
الكائنــة ويالحظــون ســامهتا األساســية ويصنفوهنــا علــی أســاس هــذه الســامت فطريــًا وعفويًا. 

ويرغبــون يف تأليــف جمموعــات خمتلفــة مــن األشــياء. )مك كنــزی، 1391: 10-11(
الفريــدة  الطــالب  قــدرات  اعتربنــا  إذا  يتــم حتقيقــه  احلقيقــي،  التعلــم  أّن  يــری غاردنــر 
ــری  ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــذكاء م ــات ال ــن فئ ــة م ــر كل فئ ــة لتطوي ــروف الالزم والظ
ــرص  ــا، عن ــة وتعّلمه ــات األجنبي ــس اللغ ــال تدري ــة يف جم ــة األربع ــارات اللغوي ــان امله أّن إتق
ــن  ــا م ــن حتقيقه ــارات ال يمك ــب مه ــة يتطل ــم اللغ ــن ؛ إذًا  تعل ــة املتعلم ــم فعالي ــاّم يف تقيي ه
دون إكتســاب بعضهــا أوكّلهــا (Gardner,1990: 34). مــن إحــدی هــذه املهــارات مهــارة 
ــة واألرسة  ــة كالثقاف ــبابا خمتلف ــی أّن أس ــة، عل ــذه املقال ــا يف ه ــت معاجلته ــي متّ ــة والت املحادث
والبيئــة والطبقــة االقتصاديــة واالجتامعيــة تؤثــر عــى ذكاء الطــالب قبــل االلتحــاق باجلامعــة، 
وعــى هــذا أســاس هتــدف الدراســة هــذه إلــی كشــف العالقــة بــن الــذكاءات املتعــددة 

ــالد. ــات الب ــا يف جامع ــة وآداهب ــة العربي ــالب اللغ ــدى ط ــة ل ــة واللغ ــارات املحادث ومه
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تنهــج الدراســة احلاليــة منهجــًا مســحيًا وتطبيقيــًا مــن حيــث اهلــدف تــم احلصــول عــى 
البيانــات باســتخدام اســتبيان ذكاءات غاردنــر الثامنيــة واالســتبيان الــذي صممــه الباحــث يف 
إجــادة اللغــة العربيــة وتــم حتليلهــا باســتخدام اإلحصــاءات الوصفية)املتوســط، االنحــراف 
املعيــاري، الــرتدد، النســبة املئويــة للــرتدد، ومــا إىل ذلــك( واإلحصائيــات االســتنتاجية)اختبار 

ــة. ــة االجتامعي ــرزم االحصائي ــط( يف برنامــج spss ال ــل الرتاب حتلي

جمتمع وعينة الدراسة 
تشــري عينــة الدراســة إىل جمموعــة األفــراد أواألشــياء أوالظواهــر التــي يمكــن للباحــث تعميــم 
نتائــج دراســته عليهــا بشــكل عــام. وال يمكــن الرجــوع إىل مجيــع عينــات املجتمــع ودراســتها 
بشــكل فــردي يف معظــم األحيــان، حلجمهــا الكبــري ففــي هــذه احلالــة، يتعــن عــى الباحــث 
ــار جمتمــع الدراســة  ــم اختي ــات كّلهــا. ت ــم النتائــج عــى العين ــة وتعمي دراســة جــزء مــن العين
مــن طــالب اللغــة العربيــة وآداهبــا الذيــن يدرســون يف جامعــات البــالد كّلهــا للعــام الــدرايس 
97-1396 باســتخدام جــدول حجــم العينــة لكرجســی ومورجــان الــذي يبــن حجــم العينــة 
املطلــوب بمســتوی داللــة )0/95( ونســبة خطــأ )0/5(، وتــم اختيــار 377 فــردًا عــن 
طريــق أخــذ العينــات العنقوديــة كعينــة البحــث لعــدم إمكانيــة الوصــول إىل قائمــة املجتمــع 

اإلحصائــي وأخــريًا  تــم حتليــل 368 اســتبيانًا  صحيحــًا. 

أداة الدراسة
تــم اســتخدام اســتبيان غاردنــر للــذكاءات املتعــددة الثامنيــة، ومــن أدوات البحــث تــم 
ــة. إن  ــة العربي ــة باللغ ــادة املحادث ــدى إج ــاس م ــث لقي ــداد الباح ــن إع ــتبيان م ــتخدام اس اس
 (McKenzie) اســتبيان غاردنــر للــذكاءات املتعــددة تــم اشــتقاقه مــن تصنيــف ماكنــزي
ــات  ــل الثب ــبة معام ــم حماس ــرية، وت ــس صغ ــؤاال و9 مقايي ــوى 90 س ــث احت )1999(، حي
ألفــا كرونبــاخ وكانــت نســبته 0/90. أمــا مــن حيــث اســتبيان الباحــث فقــد تــم فيــه الرتكيــز 
عــى إتقــان اللغــة العربيــة للطــالب مــن خــالل الرتكيــز عــى القضايــا املتخصصــة )كتحفيــز 
ــتبيان  ــرب االس ــّم اخت ــًا. ث ــارص منطقي ــدد العن ــل ع ــة تقلي ــروع( وحماول ــار الف ــالب إلختي الط
للتأكــد مــن صــدق األداة وصحــة املحتــوی إلــی فريــق متشــكل مــن أربعــة أفــراد مــن اخلــرباء 
)ثالثــة أســاتذة مــن فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا وأســتاذ مــن فــرع اللغويــات( ومتــت املوافقــة 
عليــه هنائيــا بعــد إجــراء التعديــالت، وكان معامــل  صــدق أداة  االســتبيان يف إختبــار معامــل 
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الثبــات ألفــا كرونبــاخ، يف اإلختبــار الســابق لـــ 30 موضوًعــا بقيمــة α = 0/756  حيــث كانت 

ــر مــن 0/7. ــه أكث مقبوليت

عرض النتائج
تــّم إحصــاء متغــريات املجتمــع الســكاين عــن طريــق اســتبيان ذكاءات غاردنــر الثامنيــة 
باســتخدام  وتــم حتليلهــا  العربيــة  اللغــة  إجــادة  الباحــث يف  الــذي صممــه  واالســتبيان 
اإلحصــاءات الوصفيــة )املتوســط، االنحــراف املعيــاري، الــرتدد، النســبة املئويــة للــرتدد، ومــا 

إىل ذلــك( وكانــت النتائــج كــام يوضحهــا اجلــدول)1( كــام يــي:

اجلدول رقم )1( إحصائيات وصفية ملتغریات املجتمع السكاين
النسبة املئویةالرتدد/ التوافرالفئاتاملتغری

اجلنسية
70.9%261اإلناث
25.5%94الذكور

3.5%13بدون
 100 %368املجموع

مستوی العمر الزمني
35.1 %129األقل من 20 سنة

48.3 %21178 إلی 30 سنة
5.4 %3120 إلی40 سنة

1.4 %5األكثر من 40 سنة
100%368املجموع

71.5%263البكالوريوساملستویات التعليمية
19.6%72املاجستري
5.2%19الدكتوراه

3.8%14بدون
100%368املجموع

ــة  ــريات خمتلف ــى متغ ــاًء ع ــارات بن ــة لإلختب ــبة املئوي ــر والنس ــم 1 التوف ــدول رق ــح اجل يوض
كاملجتمــع الســكاين حيــث يشــري إىل نســبة 70.9 %  يف اإلنــاث علــی أســاس متغــري اجلنســية، 
وكان مقــداره يف الفئــة العمريــة 21-30 ســنة بمقــدار 48.3 % ،  ويف طــالب املرحلــة 

ــة. ــة ذات الصل ــات الفرعي ــن املجموع ــرًا  م ــر تواف ــة 71.5 % كان أكث اجلامعي
ويف اجلــدول التــايل ســنتطرق إلــی عالقــة الــذكاءات املتعــددة مــع مهــارة املحادثــة عــن 
طريــق اإلحصــاء املســحي لنصــل إلــی : هــل العالقــة بينهــا ذات معنــی أو ال معنــی هلــا؟ يف 
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ــي: ــام ي ــدول)2(  ك اجل

اجلدول رقم 2 نتائج اإلختبار اإلحصائي املسحي للذكاءات املتعددة مع مهارة املحادثة باللغة العربية

معامل مؤرش الرتابطاملتغری املستقل
التصميم

مستوى 
النتيجةاألمهية

قبول الفرضية0.1880.070.033الذكاء اللغوي
قبول الفرضية0.1130.010.05الذكاء املنطقي-الریايض

قبول الفرضية0.1150.010.05الذكاء البرصي-الفضائي
قبول الفرضية0.1240.0150.035الذكاء اجلسمي-احلركي

رفض الفرضية0.0190.00030.7الذكاء املوسيقي
رفض الفرضية0.0330.0010.5الذكاء الضمن شخيص

قبول الفرضية0.040.010.03الذكاء البنی شخصی
رفض الفرضية0.0890.0070.1الذكاء الطبيعي

ــارة  ــع مه ــددة م ــذكاءات املتع ــن ال ــة ب ــل العالق ــحي يف حتلي ــار املس ــج االختب ــرت نتائ أظه
املحادثــة اجلــدول رقــم )2( أن العالقــة بــن الــذكاء اللغــوي واملنطقــي- الريــايض والبرصي-
ــث  ــن حي ــی م ــة ذات معن ــارة املحادث ــخيص ومه ــن ش ــي والب ــمي- احلرك ــي واجلس الفضائ
ــة بــن الــذكاء املوســيقي والضمــن شــخيص والطبيعــي مــع  ــا العالق ــة. أّم ــة اإلحصائي الدالل

مهــارة املحادثــة باللغــة العربيــة فــال معنــی هلــا. 

مناقشة النتائج
هدفــت الدراســة إلــی الكشــف عــن العالقــة بــن ذكاءات غاردنــر املتعــددة ومهــارة املحادثــة 
باللغــة العربيــة لــدى طــالب اللغــة العربيــة وآداهبــا يف اجلامعــات اإليرانيــة. وأظهــرت 
ــذكاء  ــا ال ــددة منه ــذكاءات املتع ــع ال ــة م ــارة املحادث ــن مه ــرية ب ــة كب ــاك عالق ــج أن هن النتائ
ــي واجلســمي- احلركــي والبــن شــخيص.  ــايض والبرصي-الفضائ اللغــوي واملنطقــي- الري
وفيــام يتعلــق بنتائــج البحــث، أّن نتائــج بحثنــا تتوافــق مــع نتائــج البحــث الــذي كتبــه أكــربي 
اســتخدام  بــن  هاّمــة  عالقــة  وجــود  يف   )2008((Akbari & Hosseini)وحســيني
ــة يف جامعــة  ــذكاءات املتعــددة لــدی طــالب اللغــات األجنبي اســرتاتيجيات تعلــم اللغــة وال
Koura & Al-)تربيــت مــدرس«. يف حــن ختتلــف مــع نتيجــة دراســة كــورا واهلبيــي«
ــاح  ــددة ونج ــذكاءات املتع ــن ال ــة ب ــود عالق ــن وج ــّم ع ــي مل تن Hebaishi))2014(، والت
الطــالب يف املهــارات اللغويــة املختلفــة، كــام ختتلــف مــع دراســة إســحاق نيا وســيف)1390( 
والتــي مل تظهــر عالقــة مهمــة بــن الــذكاء اللغــوي وجمــاالت العلــوم اإلنســانية. وبالتــايل يمكن 
القــول أن العالقــة بــن الــذكاء اللغــوي واملهــارات اللغويــة الديناميكيــة إجیابيــة ومقبولــة ألن 
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ــة  ــم إدراك واســتخدام الســامت اللغوي ــذكاء اللغــوي العــايل يمكنه األشــخاص مــن ذوي ال
جيــًدا وذلــك مــن حيــث اإلنتــاج واإلدراك(Spirovska, 2013). إذن نســتنتج أّن الطــالب 
ــار اللغــة، لدهیــم مســتوى ذكاء لغــوي مرتفــع  ــة يف اختب الذيــن حصلــوا علــی درجــات عالي

الدرجــة. 
اللغويــة  واملهــارات  الفضائــي  البــرصي  الــذكاء  بــن  العالقــة  أّن  الدراســة  نتائــج  تبــن 
الديناميكيــة بوضــوح؛ كــام أن الــذكاء البــرصي الفضائــي  جیعــل الطــالب يشــعرون بالراحــة 
متامــا يف بيئــات غــري مألوفــة، فيــويص غاردنــر)1983( الطــالب الذيــن شــاركوا يف التعليــم 

ــل. ــكل أفض ــذكاء بش ــن ال ــوع م ــذا الن ــر ه ــوا بتطوي ــي أن يقوم التفاع
ــي  ــخيص والت ــذكاء الش ــة وال ــارات املحادث ــن مه ــة ب ــة تاّم ــاك عالق ــة أّن هن ــت الدراس أثبت
تتوافــق مــع نتائــج دراســة كــورا واهلبيــي (Koura & Al-Hebaishi) )2014( يف العالقــة 
اإلجیابيــة بــن الــذكاء الشــخيص ودرجــات الــدروس الشــفوية. يمكــن تفســري هــذا االســتنتاج 
بطبيعــة اللغــة االجتامعيــة، حيــث تعتــرب اللغــة ظاهــرة اجتامعيــة تســتخدم للتواصــل وتبــادل 
ــة  ــة اجتامعي األفــكار واخلــربات ونقــل املشــاعر بــن األفــراد يف املجتمــع. فتعلــم اللغــة عملي
ويلعــب الــذكاء البــن شــخيص دوًرا رئيســًيا يف تعلــم اللغــة الثانيــة ويرتبــط بوظائــف اللغــة 

وتطبيقاهتــا وأغراضهــا.
رغــم أّن كل فــرد يمتلــك مــن الــذكاءات املتعــددة مــا ال نجدهــا عنــد شــخص آخــر حســبام 
توصــل إليــه البحــث، لكنّــه مــن املتوقــع اعتــامد مــدّرب اللغــة معلــاًم كان أوأســتاذا عــى نقــاط 
البــن شــخيص للمتعلمــن أوالً، ويســتخدم اســرتاتيجيات  الــذكاء  القــوة والضعــف يف 
التدريــس القائمــة عــى الــذكاءات املتعــددة  لتــؤدي إلــی تعزيــز أداء الطــالب يف دروس 
اللغــة العربيــة ثانيــًا: يســتطيع املــدرس أن يــرسد القصــص أويناقــش الشــعر أويعــّد  التقاريــر 
ــس  ــرق التدري ــتخدام ط ــتطيع اس ــام يس ــينه. ك ــوي وحتس ــذكاء اللغ ــق ال ــة لتطبي ــة العربي باللغ
املنّظــم وعــرض النــامذج واالســتدالل واالســتنتاج لتحفيــز الــذكاء املنطقــي الريــايض وحــل 
ــار التجريبــي. كذلــك يمكــن أن تكــون الصــور واســتخدام الرســومات  املشــكالت واإلختب
ــرصي  ــذكاء الب ــق ال ــًدا يف تطبي ــك مفي ــا إىل ذل ــو وم ــع الفيدي ــط ومقاط ــات واخلرائ واملخطط
الفضائــي وتعزيــزه؛ ومــن أجــل إثــارة الــذكاء البــن شــخيص والضمــن شــخيص، جیــب عــى 
ــا  ــة القضاي ــم ومناقش ــم تقيي ــخصية، وتقدي ــم الش ــات وجتارهب ــن ذكري ــري ع ــن التعب املتعلم
واملشــاكل االجتامعيــة باللغــة العربيــة حتــی يــؤدي إلــی  تعزيــز الــذكاء الشــخيص. إّن مشــاهدة 
املوضوعــات الطبيعيــة وتصويرهــا مثــل احليوانــات وحدائــق احليــوان والبيئــة والنباتــات 
واحلدائــق واملتنزهــات ومــن ثــم توصيفهــا باللغــة العربيــة تســاعد الــذكاء الطبيعــي وتقويــه. 
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ــاك عالقــة بــن كل مــن الــذكاءات  ــد معلمــي اللغــة أّن هن ــج الدراســة تفي وأخــرًيا، فــإن نتائ
ــق مناهــج التدريــس املناســبة  ــدة يف تطبي ــة وهــي مفي ــة الديناميكي املتعــددة واملهــارات اللغوي
وتطويــر الســبل التعليميــة املناســبة. ومــن املتوقــع أّن تطبيــق نظريــة غاردنــر للــذكاءات 

ــة. ــة العربي ــس يف دروس اللغ ــرتاتيجيات التدري ــة اس ــی تقوي ــادرة عل ــددة ق املتع

التوصيات
يف ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة نقرتح ما يي:

1.رضورة تنميــة الوعــي بالــذكاءات املتعــددة وتفعيــل تطبيقاهتــا بشــكل منهجــي حيــث 
تتنــاول أطــراف العمليــة التعليميــة كّلهــا مــن أعضــاء اهليئــة التعليميــة والطلبــة ومناهــج 
التدريــس، كنشــاطات يف الــذكاء اللغــوي تشــمل املحــارضات واملناقشــات وألعــاب الكلــامت 
والروايــة والقصــة؛ أويف الــذكاء املــكاين البــرصي، االهتــامم بالتمثيــل املرئــي واأللعــاب 
الــذكاء احلركــي اجلســدي، االهتــامم بالدرامــا  التخيليــة والتصويــر عــرب الكامــريا؛ أويف 
ــم؛ أويف الــذكاء املوســيقی، تشــجيع الطــالب علــی تعلــم النغــم  واســتعامل اليديــن يف التعلي
وتأليــف األغانــی وتســجيلها؛ ويف الــذكاء الطبيعــي البيئــي نــری العنايــة باحليوانــات، ومتابعــة 

ــوالت. ــة واجل ــر الطبيعي الظواه
2.رضورة تقويــم الــذكاءات املتعــددة لزيــادة إدراك الطلبــة لقدراهتــم ومســاعدهتم علــی 

ــم. ــبة هل ــات املناس ــار التخصص اختي
3.رضورة وضــع برامــج تدريبيــة لتنميــة هــذه الــذكاءات واإلســتفادة منهــا، وتوفــري األجــواء 

التــي تســاعد علــی تطويرهــا، كاألنشــطة الالصفيــة.

املصادر واملراجع
ــا پيرشفــت حتصيلــی  ــه ب ابراهيمــی، صالح الديــن وديگــران )1395(. »رابطــه هوش هــای چندگان
دانش آمــوزان دخــرت وپــرس رشــته های علــوم انســانی، رياضــی وجتربــی«. فصلنامــه تدریس پژوهــی. 

دوره 4 شــامره 2 پاييــز 1395. ص 95-112.

 ابن منظور، أبوالفضل مجال الدين )1988(. لسان العرب. بريوت: دار صادر. 

أجاقــي، حممــد؛ حممــد خاقانــی اصفهانــی و امــري قمــراين )1395(. » حتليــل كتــب العربيــة يف الثانويــة 
ــة. العــدد  ــة«. بحــوث يف اللغــة العربي ــذكاءات املتعــددة  و األهــداف املعرفّي ــة ال األوىل يف ضــوء نظري

15. ص 1-18.
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چكیده
 ایــن پژوهــش باهــدف بررســی رابطــۀ هوش هــای چندگانــه بامهــارت  گفتــاری زبــان عربــي دانشــجویان زبــان 
ــوع همبســتگی اســت. جامعــه آمــاری، دانشــجویان  ــی انجــام شــده اســت. روش پژوهــش، از ن ــات عرب و ادبی
ــی و  ــدول کرجس ــه ج ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــال 1397 اس ــور در س ــگاه های کش ــی دانش ــات عرب ــان و ادبی زب
مــورگان (krejcie & Morgan) تعــداد 368 دانشــجو بــه روش نمونه گیــری تصادفــی به عنــوان نمونــه 
ــاختۀ  ــش  نامۀ محقق  س ــر و پرس ــه گاردن ــای چندگان ــش  نامۀ هوش ه ــا پرس ــا ب ــدند. داده ه ــاب ش ــش انتخ پژوه
ــا  ــی ب ــاری عرب ــان گفت ــارت  زب ــان داد مه ــج نش ــد. نتای ــت آم ــه دس ــی ب ــان عرب ــاری زب ــای گفت مهارت ه
هوش هــای زبانــی، منطقی-ریاضــی، فضایــی- دیــداری، بیــن فــردی، حرکتــی- جســمی و هــوش بیــن فــردی 
همبســتگی معنــاداری دارد. بنابرایــن می تــوان انتظــار داشــت به کارگیــری ابعــاد مختلــف هــوش  در آمــوزش و 
یادگیــری مهارت هــای زبانــی عربــی بتوانــد راهبردهــای یاددهــی و متعاقبــًا عملكــرد دانشــجویان رشــتۀ زبــان و 
ادبیــات عــرب را افزایــش دهــد. از ســویی نیــز بــا یاددهــی و یادگیــری هــر یــك از بخش هــای زبــان، هــوش 

ــت می شــود. ــز تقوی ــا آن بخــش نی متناســب ب

واژگان كلیدی: مهارت های زبانی پویا، مهارت های گفتاری، دانشجویان زبان عربي.
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Abstract

This study focused on the relationship between multiple intelligence 
and Arabic language and literature students’ oral proficiency. The 
method of this study is correlation. The population of this study included 
Arabic Language and Literature university students in academic year 
1397. Using Krejcie and Morgan table, 368 students were randomly 
selected for this study. Gardner’s multiple intelligence scale and a 
researcher-developed scale tapping Arabic speaking skills were used 
for data collection. Results indicated that speaking abilities in Arabic 
have significant correlation with linguistic physical and mathematical, 
kinesthetic and interpersonal intelligence. Therefore, it can be expected 
that using different components of intelligence increases learning and 
production among students. Plus, teaching and learning each component 
of language improves the intelligence for that particular component. 
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