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  هاي چندگانه کاربرد هوش
 اول متوسطه دورةدر کتاب جدید زبان انگلیسی 

  *علی سلیمی اسمعیل 

  **یونس تاسه

  چکیده
 بررسـی چندگانـه   يهـا  هـوش  نظریـۀ بر اساس  یراندر ا یسیزبان انگل يها کتاب اخیراً
کـاربرد   بوتلهـو  چندگانـۀ  هـاي  هـوش  سـیاهۀ بـا اسـتفاده از    حاضر مطالعۀ در. اند شده

 دو پراسـپکت نـام   بـه هشـتم   پایۀ یسیکتاب زبان انگل تمارین در راچندگانه  يها هوش
)Prospect Two (ـ  يبـرا  اکنون همکه  کنیم می بررسی اول متوسـطه در   دورةدر  بـار  یناول

ـ  کالمـی  هـاي  هـوش  کـه  دادنـد  نشـان  نتایج. شود می تدریس یرانمدارس ا و  زبـانی  ـ
ـ  دیـداري  هـاي  هـوش . داشـتند  کتاب این در را کاربرد ترین بیش فردي میان  و فضـایی  ـ

ـ  یمنطق يها اما هوش شدند، یافت تري کم یاربس یزانبه م جنبشی ـ اندامی  ریاضـیاتی،  ـ
 یتحوالت آموزش. کتاب به کار برده نشدند یندر ا گرا یعتو طب فردي، درون موسیقیایی،

  .شوند میارائه  یاندر پا رو پیش یقاتتحق يبرا آتی نهادهاي پیشو 
 .متوسطه دورة ،دو پراسپکت یاهه،س انگلیسی، زبانچندگانه، کتاب  هاي هوش :ها کلیدواژه

 
  مقدمه. 1

بلکه  ،هندد میآموزش زبان انگلیسی را تشکیل  ۀبرناماصلی هر  ۀهست تنها نهي زبان ها کتاب
مزایـاي قابـل تـوجهی بـراي معلمـان و       رونـد  به کـار مـی  ي درس ها هنگامی که در کالس

تحقیق و تفحص و تجزیـه و تحلیـل کتـب     ).١٩٨٨ ,Sheldon( دارند راه همان به آموز دانش
معلمـان در   ةترین منبع مـورد اسـتفاد   اصلیچراکه  است،برخوردار  اي هدرسی از اهمیت ویژ
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عـالوه بـر ایـن،    . نـد ک مـی ان منتقـل  آمـوز  دانـش درسی را بـه   ۀبرنامکالس است و اهداف 
 مـنعکس کننـد  ان را آمـوز  دانـش ي ها و ارزش ،ي درسی باید نیازها، عالیق، اهدافها کتاب

)Cunningworth, 1995.( 
در  ورد گـاردنر هاکه ) multiple intelligences( ي چندگانهها هوش نظریۀ ،از سوي دیگر

ان از آمـوز  دانـش ي هـا  و ارزش ،ي فردي، نیازهاها به تفاوت مستقیماًد کرمطرح  1983سال 
 ،)verbal-linguistic( زبـانی ــ   ي کالمـی هـا  يهـا   طریق هشت نوع هوش مجزا به نام هوش

 موسـیقیایی ، )visual-spatial( فضاییـ  دیداري، )logical-mathematical(تی ریاضیاـ  منطقی
)musical(، جنبشیـ  اندامی )bodily-kinesthetic( ،فـردي  میان )interpersonal(، فـردي  درون 
)intrapersonal( ، گرا طبیعتو )naturalistic ( بیـان شـده اسـت کـه     نـین  چ هم. ندک میتوجه

قـرار دهنـد تـا     نظر  مدي چندگانه را در کتب درسی ها ي آموزشی باید کاربرد هوشها نظام
تحقیـق حاضـر   در  ،بنـابراین  ).٢٠٠٣ ,Botelho( دشـو ان ارزیـابی  آموز دانشبا  ها تناسب آن

ـ  مـی را بررسـی  ) اول متوسـطه  دورة(هشـتم   پایۀي چندگانه در کتاب ها کاربرد هوش . یمکن
ي هـا  جدیـد انـواع مختلـف هـوش     ةشد طراحیي ها ست که کتابا ضروري ،عالوه بر این

 چراکـه  ،ان پاسـخ دهنـد  آمـوز  دانش گوناگونچندگانه را در خود داشته باشند تا به نیازهاي 
مفیـدي بـراي    هاينهاد پیشواند ت میحاضر  ۀمطالع. ي متنوعی برخوردارندها از هوش ها آن

  .ي زبان در ایران فراهم کندها  ن انگلیسی و طراحان کتابان زباآموز دانشمعلمان و 
 

  تحقیق ۀپیشین .2
 هاي چندگانه هوش 1.2

 )Charles Spearman( اسپیرمن چارلز به هوش مفهوم توصیف براي تئوري هاي تالش اولین
   داد بســط را) g model( جــی مــدل کــه شــود مــینســبت داده  یســتمقــرن ب یـل اوا در
)Sternburg and Grigorenko, 2002( . جنسـن )Jensen, 1994(      معتقـد اسـت کـه او اولـین

اسـپیرمن در  . ی از مفهوم هوش ارائه کرده استسنج روانفردي است که تعریف قابل قبول 
را بـا   هـا  آنو روابط  تعددمي ها آماري تحلیل عامل استفاده کرد تا توانایی روشکار خود از 
ان آمـوز  دانـش  دربـارة که  ،فرانسوي آلفرد بینه شناس روان، 1906سپس در سال . هم بسنجد

 هدهـ در چند . را ارائه کرد IQتست مشهور  ،را بسنجد ها آنرد تا توانایی آکادمیک ک میکار 
بـه کـار    امریکـا در ) Standard-Binet IQ(تست استاندارد هوش بینه  به منزلۀاین تست  بعد

  ).Gardner, 1999( رفت
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که در متحول کرد  را گاردنر مفهوم هوش 1983در سال  Frames of Mindبا انتشار کتاب 
گیري شـود و   اندازه IQتست با واند ت میاو معتقد بود که هوش ن. زبان و منطق ریشه داشت

او . )Gardner, 1993( ندک میبندي  جمعي چندگانه مفهوم سنتی هوش را ها  کرد که هوشبیان 
واند مسـائلی را حـل کنـد کـه در     ت میگیرد که  می هوش را توانایی بیوفیزیولوژیکی در نظر

زبـانی،  ــ   ي کالمـی هـا  در ابتدا او هفت نوع هوش به نام. فرهنگی ارزشمندند یمحیط
 فردي درون و ،فردي میانی، ـ جنبش اندامی، موسیقیایییی، ـ فضا دیداريضیاتی، ـ ریا منطقی

معتقـد   )Gardner, 1993; 1983( گاردنر. فزودرا به آن ا گرا طبیعتهوش  را ارائه کرد و بعداً
بـا هـم ترکیـب     گوناگوني ها افراد هر هشت نوع هوش را دارند که به روش همۀاست که 

آمـوزش   بـا وانـد  ت مـی دارد که  اي هي رشدنیافتها ي قوي و هوشها هر فرد هوش. وندش می
وانند با توجه ت میي فردي ها توانایی )Gardner, 1999(طبق نظر گاردنر . دهدتوسعه ها را  آن

تصمیمات فـردي کـه اشـخاص یـا      بر مبناي خاص و یدر فرهنگ ها و موقعیت ها به ارزش
  .فعال شوند گیرند می ها آن ةخانواد

ی براي آزمودن هوش انسـانی  سنج روانبه دیدگاه  گاردنر صرفاً ،برخالف دیگر محققان
شناسـی   زیسـت ی، شناسـ  روانماننـد   گوناگوني ها یی از رشتهها اکتفا نکرد و عالئم و نشانه

او هشت معیار را براي هـوش  . قرار داد نظر  مدی را سنج رواناسی رشد، و نش تکاملی، روان
 ؛تاریخ تکاملی و معقولیت تکـاملی  .2 ؛آسیب مغزي ۀوسیله بالقوه ب ۀتجزی.1 :در نظر گرفت

 ؛نمـادین  یسیسـتم اري در ذقابلیت کدگـ  .4 ؛ها عملیات ۀمجموعقابل شناسایی یا  ۀهست .3
 ؛وجود افراد اسـتثنایی  .6 ؛قابل تعریف عملکرد تخصصی ۀمجموعتاریخ مجزاي رشد و   .5
  ).Gardner, 1993( یسنج روانحمایت از سوي نتایج  .8و  ؛یشناخت روانتکالیف  از حمایت .7

  :ي چندگانه را به روش زیر تعریف کردها شگاردنر هو
. از زبان به صورت گفتـاري یـا نوشـتاري    مؤثر ةاستفادتوانایی : یـ زبان کالمیهوش  .1

و جوانب منظورشناسی  ،ماهرانه از اصوات، معانی ةاستفادنین شامل توانایی چ هماین هوش 
 ؛)Armstrong, 2009(ود ش میزبان 

ـ . از اعداد و استدالل صحیح مؤثر ةاستفادتوانایی : ضیاتیـ ریا منطقیهوش  .2 نـوع   نای
  ؛)ibid(ود ش میحساسیت به الگوهاي منطقی و روابط نین شامل چ همهوش 
و نمـایش   ،توانایی تشخیص فرم، مکان، رنگ، خط، شـکل : ییـ فضا دیداريهوش  .3

 ؛است ي بصري و فضاییها  گرافیکی ایده
و احساسات و حـل   ها بدن براي بیان ایده توانایی استفاده از :یـ جنبش اندامیهوش  .4

 ؛است مسائل
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 ؛ستو زیر و بمی صدا ،توانایی تشخیص ریتم، ملودي: ییموسیقیاهوش  .5
و انعکاس  ،ها آنتوانایی درك احساسات افراد دیگر، انگیزه و نیات : فردي میانهوش  .6
 ؛است  آن مؤثر

ي هـا  و تفاوت ها توانایی درك و فهمیدن خود و تشخیص شباهت: فردي درونهوش  .7
 ؛خود با دیگران

این هوش . و حیوانات ،بندي گیاهان، مواد دستهتوانایی تشخیص و : گرا طبیعتهوش  .8
 .ودش میبندي گیاهان و اشیا در محیط اطراف نیز  دستهشامل 

و  ،ان کـاربردي شناسـ  زبـان ي چندگانه مورد توجه متخصصان آموزشی، ها تئوري هوش
ي یـادگیري متفـاوت   هـا  در ایـن نظریـه روش   چراکه ،طراحان مواد درسی قرار گرفته است

یی و حتـی  راهنمـا مـدارس ابتـدایی و   . نـد ک میان توجه خاصی را به خود جلب آموز دانش
. )Gardner, 1993; Richards and Rodgers, 2001(انـد   هاز این تئوري اسـتفاده کـرد   ها هدانشگا

درسـی زبـان انگلیسـی مقـاطع ابتـدایی و       ۀبرنامـ ي هوش چندگانـه در  ها در ترکیه تئوري
ي هـا  نـد کـه واحـد   ک مـی بیان  )Stefanski, 2002( استفانسکی .یی گنجانده شده استنما راه
از طریق این نظریـه تـدریس    ها عمومی و مسائل مربوط به رشد انسانی در دانشگاه وسدر
ي هـا  رفـت  ین پـیش تـر  مهـم ي چندگانه یکی از ها هوش نظریۀند که ک میاو ادعا . وندش می

نظریـۀ  ) Armstrong, 2003(از دیـدگاه آرمسـترانگ   . اسـت آموزشی در نـیم قـرن گذشـته    
ي چندگانه محرك اصالحات در مدارس است و منجر به بازبینی مجدد موضوعاتی ها هوش

و دیگـر   ،به هنر، طبیعت، فرهنـگ  اي هتوجه ویژ ود نوش میود که در مدارس تدریس ش می
متخصصان آموزشـی را بـراي   نین معتقد است که این نظریه چ همگاردنر . داردموارد درسی 

  ).Gardner, 1993(شد ک میان به چالش آموز دانشي مناسب یادگیري ها هیافتن را
ي چندگانه استفاده ها هوش نظریۀگذشته از دهۀ معلمان و مدارس بسیاري طی سه 

 بـارة ر روش تفکر دردمثبتی  تأثیر، این نظریه )Putnam, 1998( پاتنمطبق نظر . اند کرده
در بسـیاري   تـأثیر ایـن نظریـه    در واقـع،  .چندگانه داشته است یمفهوم زلۀمنهوش به 

اما در حال گسترش دادن نقش خود به سطوح باالتر مثـل   ،ی داشته استیآموزش ابتدا
به دلیـل تغییـر ماهیـت     ).٢٠٠٤ ,Hirsh(است ن و یادگیري زبان دوم ساال بزرگآموزش 

ـ    هـا  آنیان و افزایش قابل توجه جو دانشتعداد  کـارگیري   هدر آمـوزش عـالی، درك و ب
تحقیقـات نشـان   . )٢٠٠١ ,Rettig( ودشـ  مـی احساس  تر بیشي چندگانه ها هوش نظریۀ

ایـن نـوع   . ننـد ک مـی محـور تمرکـز    تجربـه ر بر یـادگیري  ت ن بیشساال بزرگکه اند  داده
شـود شـرایطی را بـراي     راه همي چندگانه ها هوش نظریۀي یادگیري وقتی با ها نگرش
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 یـ زبان کالمیي ها  و استعدادهاي خود را فراتر از هوش ها ند تا تواناییک میفراگیران فراهم 
  .گسترش دهند اتیضیـ ریا منطقیو 

کلیـدي   ینقشـ  فـردي  درونو  فردي میاني ها اجتماعی است و هوش يیادگیري زبان فرایند
ی نیـز در ابـراز خویشـتن بـا اسـتفاده از      ـ جنبش اندامیهوش . نندک میدر یادگیري زبان دوم ایفا 

) Campbell and Campbell, 1999( کمپبـل و کمپبـل  . اسـت  مؤثرحرکات کالمی و غیرکالمی 
چـن و  . ي صحیح گفتار حیـاتی اسـت  هانین در تولید الگوچ همد که این هوش ننک میادعا 

بـراي   ديفـر  درونو  فـردي  میـان ي هـا  کـه هـوش  نـد  معتقد )Chen et al., 2009( انکار هم
یی کـه بـر مبنـاي    هـا  در کـالس  ها این نوع هوش. ه در محیط کار مفیدندژوی هن بساال بزرگ

 ــ فضـایی   هوش دیـداري ). Gardner, 1983(وند ش میمحوریت معلم است در نظر گرفته ن
گـاردنر  . ي کننـد تـر  بـیش ي ناآشنا احساس راحتـی  ها ان در محیطآموز دانشود ش میباعث 

)ibid (انی که در یادگیري تعاملی درگیرند این نوع هوش را بهتر آموز دانشند ک می نهاد پیش
قوي  اي ي زبان رابطهها نند که برخی از ویژگیک می تأکیدان کار همفرامکین و . پرورش دهند

  .دننک میی دارند که تلفظ صحیح کلمات را تقویت یموسیقیابا هوش 
  
  یدرس هاي کتاب نقش و اهمیت 2.2

هنوز هم منبـع اصـلی    ها ي اخیر، کتابها رفته در سال ي پیشها فنّاوريرشد سریع با وجود 
 )Sheldon, 1988( شلدون. شوند محسوب میمواد آموزشی در مبحث آموزش زبان انگلیسی 

کـاربرد  اند و سه دلیل را بـراي  د میآموزش زبان انگلیسی برنامۀ اصلی هر  ۀرا هست ها کتاب
 )بسازي مـواد درسـی خـود،     آمادهمشکل معلمان براي  )الف: ندک میشناسایی  ها آنممتد 

. ندک میرا محدود  ها آنفشارهاي بیرونی که  )جو  ،مواد درسیتهیۀ کمبود وقت معلمان براي 
 ننـد ک مـی ي زبـان را فـراهم   هـا  روایی صوري کالس ،قابل لمس يعناصربه منزلۀ  ،ها کتاب

)Ornesttain and Hunkins, 1998 .( و تـورس  چینسـن ها )Hutchison and Torres, 1994( 
 بـرآورده تـر آن را   د که طیفی از نیازهاي کـالس و بسـتر وسـیع   ناند میکتاب را ابزار مهمی 

ي زبان انگلیسی فراهم کردن ها کتاب ۀاولیند که هدف ک میبیان  )Bryd, 2001( بیرد. ندک می
و محتواي زبـانی  ) مدرسه خانواده،(دو نوع اطالعات است که مربوط به محتواي موضوعی 

  ).گرامر، لغت(است 
عـالی بــراي   يکتــاب را ابـزار ) Hutchison and Torres, 1994(هاچینسـون و تـورس   

) Cunningsworth, 1995(طبـق نظـر کـانینگورث    . اننـد د مـی مـدت   طوالنیو  مؤثرتغییرات 
یی را هـا  فعالیـت ان تمرین و آموز دانشکه براي  شوند محسوب میمنبع مواد درسی  ها کتاب
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ننـد و بـراي   ک میي زبان عمل ها صر اصلی در اکثر برنامهاعن به منزلۀ ها کتاب. نندک میفراهم 
 ).٢٠٠١ ,Richars( ننـد ک میي ضروري و تمرین زبان در کالس را فراهم ها ان دادهآموز دانش

یـادگیري و نیازهـاي    گونـاگون ي هـا  متخصصان بسیاري معتقدند کـه روش  ،از سوي دیگر
 ;١٩٩٣ ,Mac Donough and Shaw( مــنعکس شــوند هــا ان بایــد در کتــابآمــوز دانــش

Tomlinson, (تاملینسون  ).١٩٩٨Tomlinson, 1998 ( ي یـادگیري  هـا  روشنـد کـه   ک میبیان
ي یـادگیري  هـا  بدین معنا که تمارین کتاب باید مطابق بـا روش  است؛ان متفاوت آموز دانش

ي هـا  مـنعکس شـوند شـامل روش    هـا  بایـد در کتـاب  ي یادگیري که ها روش. باشند تعددم
معتقـد اسـت کـه    ) Armstrong, 2003(آرمسـترانگ  . ندشو میو حرکتی  ،دیداري، شنیداري

. ننـد ک مـی  فـراوان  ةاسـتفاد ند زیاد بخواننـد و از مـواد دیـداري    ا یادگیرندگان دیداري مایل
ر کالس مطالـب را یـاد   ي فیزیکی دها هند از طریق فعالیتد میان حرکتی ترجیح آموز دانش

یـادگیري را   تعـدد مي هـا  و روش هـا  نیـاز  چندگانه يها هوش نظریۀاز این،  تر مهم. بگیرند
 .هدد میقرار  نظر  مد

ي درسی نقش مهمی در فرایند ها ایفاي نقش ابزارهاي اصلی تدریس زبان، کتاببا وجود 
) Hutchison and Torres, 1994( چینسـون و تـورس  ها  طبـق نظـر  . نندک مینوآوري نیز ایفا 

ي درسـی  هـا  کتـاب . ودشـ  مـی نیـز   تر بیشتغییر و تحول  ةدوري درسی در ها اهمیت کتاب
 ۀوهلـ در  چراکه ،نوآوري آموزشی را نیز ایفا کنند ةدورتغییر در  ةبالقووانند نقش عوامل ت می

تصـویري از تغییـرات    ،و دومـاً  شوند محسوب می ها آناول ابزاري براي معلمان و تدریس 
  .آورند مینند و از معلمان حمایت روانی به عمل ک میرو را فراهم  پیش

  
  هاي زبان هاي چندگانه و کتاب هوش 3.2

تا  اند هي چندگانه تجزیه و تحلیل شدها تئوري هوش ۀسایي زبان انگلیسی در ها کتاب اخیراً
کتـاب  ) Palmberg, 2001(پالمبـرگ  . دناستخراج شـو  ها آنکاررفته در تمارین  هي بها  هوش

Bricks 1 و  ،فـردي  درونی، ــ زبـان   کالمیي ها در فنالند را تحلیل کرد و دریافت که هوش
 ۀنمایـ ) Botelho, 2003(در تحقیق دیگـري بوتلهـو   . اند به کار رفتهدر این کتاب  فردي میان

 Exploration 1, Gateways 1, Go for it 4, New Interchangeي ها کتابچندگانۀ ي ها  هوش

1, Passages 1 ي هـا  از هـوش  عمدتاً ها برزیل را استخراج کرد و نشان داد که کتاب در
 کرکگُـز . انـد  هاسـتفاده کـرد   فردي میانو فضایی،  ـ ، دیداريفردي درونی، ـ زبان کالمی

)Kırkgöz, 2010 (این نتیجه  ي زبان انگلیسی مدارس دولتی ترکیه را بررسی کرد و بهها کتاب
  .نندک میاستفاده  ـ فضایی دیداريی و ـ زبان کالمیي ها از هوش عمدتاً ها رسید که کتاب
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رزمجـو  . اند هي زبان انگلیسی استخراج شدها کاررفته در کتاب هي بها در ایران نیز هوش
 Top Notchي هـا  کتـاب  ۀمجموعکه  دنشان دادن) Razmjoo and Jozaghi, 2010(و جوزقی 

و  ،ــ ریاضـیاتی   ، منطقـی ــ فضـایی   دیـداري ، ــ زبـانی   کالمیي ها اول از هوش ۀدرجدر 
 Right Path to English Series ي هـا  کتاب) Taase, 2012(تاسه  .اند هاستفاده کرد اییموسیقی

بـا  د و نشـان داد کـه   کـر دند بررسی ش مییی تدریس نما راهکه در مقطع پیشین را 
ي دیگر مثل ها ، هوشـ فضایی دیداريی و زبانـ  کالمیي ها استفاده از هوشوجود 
نـین تاسـه و   چ هـم . انـد  هکار گرفته نشـد ه ب گرا طبیعتو  ،موسیقیاییی، جنبش ـ اندامی

ـ هـا  هـوش ) Taase et al., 2014( انکـار  هـم  را بـا هـوش    هـا  فتـه در ایـن کتـاب   رکار هي ب
چندگانـه در   يهـا  متـوازن بـین هـوش    یو دریافتند کـه تـوزیع   ان مقایسه کردندآموز دانش
) ibid(ان کـار  هـم دیگـر، تاسـه و    اي در مطالعـه . ان وجود نداردآموز دانشو هوش  ها کتاب
علـوم و فنـون    ۀسسؤمه در کرا  Pacesetter Seriesي ها مجموعه کتاب ۀي چندگانها هوش
ان مقایسـه  آمـوز  دانـش  ۀچندگانـ ي ها استخراج کردند و آن را با هوش دنرو به کار میکیش 

. رددا هـا  در کتـاب  ها ر توزیع هوشدمعناداري  تأثیر ها دریافتند که سطح کتاب ها آن ؛دندکر
را  Prospect Oneمیرزایـی اسـت کـه     ۀمطالعـ ترین مطالعه به تحقیق حاضر  نزدیک احتماالً

دیـداري  ــ   و فضـایی  ،فـردي  میـان کالمـی،  ــ   ي زبـانی ها بررسی کرد و دریافت که هوش
  .پرکاربردترین انواع بودند

  
  حاضر ۀمطالعاهمیت  4.2
هـاي چندگانـه بررسـی     را بر اسـاس نظریـۀ هـوش   Prospect Two تحقیق حاضر کتاب در 
بـراي   اکنـون  هـم و  انـد  کـرده آمـاده  آن را درسی ایرانی  هاي کتاب طراحان اخیراًکه  یمکن می

ایـن کتـاب در   جا کـه   آناز . شود تدریس میایران متوسطۀ مدارس  همۀسال خود در  اولین
ي هـا  ضـعف  نقطهواند ت میسال استفاده  اولینتجزیه و تحلیل آن در رود  به کار میسطح ملی 

و این مطالعه  تعددي دارندي مها و نیاز ها ان هوشآموز دانش ،از سوي دیگر. آن را نشان دهد
  .تمنعکس شده اس ها آنو نیازها تا چه حد در کتاب  ها  واند نشان دهد که این هوشت می

  
  روش تحقیق. 3

  ابزار تحقیق 1.3
 Prospect Twoکتاب هاي چندگانه و  هوشسیاهۀ  1.1.3
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 Prospect Two بـراي تحلیـل کتـاب    ) Botelho, 2003(بوتلهـو   ۀچندگانـ ي ها هوش ۀسیاه
 هـا  آنو توصیفات مربوط به  ،، موادها این سیاهه هر هشت نوع هوش و فعالیت. شداستفاده 

توانایی تشخیص فرم، مکـان، رنـگ، خـط،     ـ فضایی دیداريهوش  مثالً. ندک میرا تعریف 
و  هـا  ود و فعالیـت شـ  مـی تعریـف  هـاي بصـري و فضـایی      شکل، و نمایش گرافیکی ایـده 

، هـا  ، ویـدئوها، اسـالید و فـیلم   هـا  و گـراد  هـا  ي این هوش شامل استفاده از چارتها روش
ایـن سـیاهه از منـابع معتبـري مثـل      بوتلهـو بـراي ایجـاد    . ، و غیره استها و عکس ها نقشه

ایـن سـیاهه    از .استفاده کـرد ) Palmberg, 2001(و پالمبرگ ) Christison, 1996(کریستیزن 
 .کردنداستفاده ) Taase et al., 2014(ان کار همو تاسه و ) Taase, 2012(تاسه 

بـراي   1393صفحه و هفت درس اسـت کـه در سـال     88شامل  Prospect Two کتاب 
ایـن  . است کردهچاپ آن را نظري  ۀمتوسطو  ابتداییي درسی ها کتاب تألیفبار دفتر  اولین

  .دارد تصویري در انتها اي نامه لغتان ایرانی طراحی شده است مؤلفگروه  از سويکتاب که 
  
  ها داده گردآوريفرایند  2.3
 ۀچندگانـ ي هـا  بـراي اسـتخراج هـوش   ) Botelho, 2003(بوتلهو  ۀچندگاني ها هوش ۀسیاه

ین گـام در ایـن فراینـد    تر مهماولین و . اول متوسطه به کار گرفته شد دورةهشتم  پایۀکتاب 
بدین منظور، دسـتورالعمل هـر تمـرین    . کاررفته در تمارین کتاب بود هي بها شناسایی هوش

  :مثالً .قرار گرفتند نظر  مد ها نین تصاویر و مثالچ هم. شدبررسی 
“Listen to the conversation and fill out the table below” 

  ؛گذاري شد نمرهزبانی  ـ هوش کالمی به منزلۀ
“Play the role of a patient with a health problem” 

  ؛یـ جنبش اندامیهوش  به منزلۀ
“Ask and answer with a friend about health problems and give advice” 

  .گذاري شد نمره فردي میانهوش  به منزلۀ
  مثل ها ینبرخی ار تمر

“Listen to the examples. Then use mimes to ask and answer with a friend” 
  .گذاري شدند نمرهترکیب دو یا چند هوش مختلف بودند که به صورت جداگانه 

 بـه   Use mimesی، ــ زبـان   کالمیهوش  به منزلۀ  Listen to the examplesدر این مثال، 
 فـردي  میـان هـوش   به منزلـۀ  Ask and answer with a friendی و ـ جنبش اندامیهوش  منزلۀ
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هـر نـوع هـوش    ) هـا  در کل تمرین ها آنتعداد کاربرد (در پایان فراوانی . ي شدندگذار نمره
  .جدولی ارائه شد در قالبجمع بسته شد و 

  نتایج و بحث. 4
  .هدد میرا نشان   Prospect Twoي چندگانه در کتاب ها شجدول زیر توزیع هو

 Prospect Twoي چندگانه در کتاب ها شتوزیع هو. 1جدول 
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زبانی پرکاربردترین هـوش   ـ ود هوش کالمیش مینشان داده  1طور که در جدول  همان
. بود%) 8/24( فردي میاندومین هوش پرکاربرد هوش . بود%) Prospect Two )2/55در کتاب 

ي ها اما هوش ،ترتیب سوم و چهارم بودند بهی ـ جنبش اندامیو  فضایی ـ دیداري يها هوش
  .نشدندستفاده ادر این کتاب  گرا طبیعتو  ،فردي درونی، یموسیقیاریاضیاتی،  ـ منطقی

از زبان به صورت گفتاري یا نوشتاري اسـت   مؤثر ةاستفادی توانایی ـ زبان کالمیهوش 
و تفکـر در کلمـات    ،سرایی، حفظ کرن داستانکه شامل استفاده از زبان در خواندن، نوشتن، 

انی که از بازي با ریتم کلمات آموز دانش. ندداری ـ زبان کالمینویسندگان هوش قوي . است
بـه  این هـوش  . اند برند و دوست دارند داستانی را تعریف کنند در این هوش قوي لذت می

ر با تحقیقات ضتحقیق حا. شناسایی شد Prospect Twoپرکاربردترین هوش در کتاب  منزلۀ
سـت  ا سـو  ي زبـان انگلیسـی هـم   ها در کتابی ـ زبان کالمیپیشین در کاربرد فراوان هوش 

)Kirkgoz, 2010; Taase, 2012 .(ًمورد در کتاب یافت شد 69 این هوش در مجموعا. 
به تمایـل   مؤثرو پاسخ  ،و نیات دیگران ها مربوط به احساسات، انگیزه فردي میانهوش 

احساسات و نیات ود افراد بتوانند ش میقدرت این هوش باعث . ي با دیگران استکار همبه 
ــد و  ــد آن دیگــران را تشــخیص دهن ــایز کنن ــدین، . را متم ــدار سیاســتمعلمــان، وال ان، م

ان از ایـن هـوش بـراي    آمـوز  دانـش . انـد  و فروشندگان در ایـن هـوش قـوي    ،انشناس روان
و متقاعـد   ،ي خـود هـا  یکالس همي گروهی، واکنش نشان دادن به روحیه و حال ها صحبت
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ایـن  . ننـد ک مـی به منظور تکمیل تکالیف خود استفاده  تر بیشوقت  معلم براي ۀماهرانکردن 
دومین هوش پرکاربرد بـود کـه بـا نتـایج تحقیـق میرزایـی        Prospect Twoهوش در کتاب 

از کل % 8/24در این کتاب یافت شد که  فردي میانمورد از هوش  31 مجموعاً. ستا سو هم
  .ادد میرا پوشش  ها ینتمر

و  ،تشخیص فرم، مکان، رنـگ، خـط، شـکل   شامل توانایی فضایی  ـ يدیدارهوش 
درونی جهان فضایی در خوانـدن  ارائۀ ي دیداري و فضایی مثل ها نمایش گرافیکی ایده

هـد اطالعـات   د مـی این هوش به افراد اجازه . و نقاشی کردن است ها و چارت ها نقشه
خـود  حافظـۀ  را از دیداري یا فضایی را دریافت و آن را منتقل کنند و تصاویر دیداري 

. و معمــاران قــوي اســت ،سـازان، مهندســان  مجســمهایــن هــوش در . بازسـازي کننــد 
ننـد و  ک مـی و تصاویر کتاب خود دقت  ،ها ، گرافها به چارتنخست انی که آموز دانش

این هوش سومین هوش پرکاربرد در تحقیق . اند معما را دوست دارند در این حیطه قوي
این قسمت با تحقیق میرزایـی  . مورد در تمارین به کار رفت 16 حاضر بود که مجموعاً

یی سـومین هـوش پرکـاربرد در کتـاب     ـ فضـا  دیداريسو است که نشان داد هوش  هم
Prospect One ي هـا  باین هوش در سري کتا. بودRight Path to English Series   بـه

  ).Taase, 2012(دومین هوش پرکاربرد مطرح شد  منزلۀ
و احساسـات و   هـا  بدن براي بیان ایـده  توانایی استفاده ازی شامل ـ جنبش اندامیهوش 

ان کـار  ورزشاعضاي بدن مثل  همۀاین هوش شامل استفاده از قسمتی یا . حل مسائل است
دوسـت دارنـد و    ي ورزشـی را هـا  انی که کالسآموز دانشاین هوش در . و هنرمندان است

سازي به جاي نوشتن انجـام دهنـد قـوي     مدلستفاده از ي کالسی را با اها پروژهخواهند  می
بود کـه   )اول متوسطه دورة(هشتم  پایۀاین هوش چهارمین هوش پرکاربرد در کتاب . است

این قسـمت بـا نتـایج میرزایـی     . ي کتاب را تحت پوشش قرار دادها از فعالیت% 4 مجموعاً
  .نیافت  Prospect Oneمخالف است که این هوش را در کتاب 

 ،فـردي  درون، موسیقیاییضیاتی، ـ ریا منطقیي ها چهار نوع هوش دیگر که شامل هوش
 ةاسـتفاد ضیاتی مربوط بـه  ـ ریا منطقیهوش . بودند در این کتاب یافت نشدند گرا طبیعتو 

انی که اجـزاي مسـائل را قبـل از آزمـودن     آموز دانش. از اعداد و استدالل صحیح است مؤثر
این قسمت با نتایج تحقیق میرزایی . اند نند در این هوش قويک میتحلیل  ها حل راهمند نظام

چهـارمین هـوش تشـخیص     به منزلۀسو نیست که این هوش را  هم) Taase, 2012(و تاسه 
و زیر و بمی صداهاسـت   ،تشخیص ریتم، ملودي مربوط به توانایی اییهوش موسیقی. دادند

سو است که مثـالی از   هم) ibid(تحقیق تاسه  این قسمت با. حاضر یافت نشد ۀمطالعکه در 
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. نیافـت   Right Path to English Seriesيهـا  برا در مجموعه کتـا  موسیقیاییکاربرد هوش 
ي هـا  تو تفـاو  ها توانایی درك و فهمیدن خود و تشخیص شباهتشامل  فردي درونهوش 

خـوانی نـدارد کـه     هـم ) Botelho, 2003(این نتایج با تحقیق بوتلهـو  . خود با دیگران است
قـدرت   گرا طبیعتهوش . یص دادخدومین هوش پرکاربرد تش به منزلۀرا  فردي درونهوش 

تحقیقات پیشین نشان دادند که  همۀ. و حیوانات است ،بندي گیاهان، مواد دستهتشخیص و 
  .به میزان کم به کار برده شده است ها این هوش در اکثر کتاب

  
  گیري نتیجه. 5

بـه  ننـد  ک میي کالس یاري ها معلمان را در درس و طراحی فعالیت ها کتاب که این با وجود
طبـق نظـر شـانون    . انـد  مطـرح  رفت منطقی در کالس نیز ساختار و پیش ي برايابزار منزلۀ

)Shannon, 2010 (انـد  فرهنگی مطـرح  ۀارائ اهداف سیاسی و ابزاري براي به منزلۀ ها کتاب .
ان توجه آموز دانشي یادگیري ها و روش ها یی که به نیازها نین بیان شده است که کتابچ هم
ند که ک میي چندگانه ادعا ها که تئوري هوش جا ز آنا. نند باید انتخاب و تدریس شوندک می

وان گفت ت مید ندارند که باید از طریق آموزش رشد کن گوناگونان چندین هوش آموز دانش
 یادگیري يها گنجانده شود تا بتواند به نیازها و روش ها تئوري باید در تمارین کتاباین که 

ي فردي کنند و ها ي به تفاوتتر بیشمدارس باید توجه . ان پاسخ گویدآموز دانش گوناگون
ي چندگانـه  هـا  ي بـارز خـود را در هـوش   ها ان تواناییآموز دانشفراهم کنند که  را شرایطی

ي چندگانـه را از طریـق تجـارب    اهـ  مدرسان باید رشـد هـوش   ،این عالوه بر. نشان دهند
  ).Chen, 2004( یادگیري درست فراهم آورند

هـد تـا   د مـی ان این امکـان را  آموز دانشي چندگانه به ها تئوري هوش ،گاردنر ةعقیدبه 
ي قـوي خـود   هـا  از هـوش  یابی را انتخاب کنند و ي ارزشها یادگیري و روش يها فعالیت

  ).Gardner, 1983(استفاده کنند تر  ي ضعیفها و بهبود هوش براي رشد
 یمي چندگانه بررسی کردها هوش نظریۀطبق را  Prospect Twoحاضر کتاب  ۀمطالعدر 

ي زبـان از  هـا  کتـاب  دربارة مانند مطالعات قبلی. شود تدریس میدر مدارس ایران  اخیراً که
اسـتخراج  ي چندگانه بـراي  ها هوش ۀسیاهتحقیق حاضر نیز از  ،ي چندگانهها دیدگاه هوش
حـداکثري هـوش    ةاستفادنتایج نشان از . کاررفته در کتاب استفاده کرد هي بها فراوانی هوش

  .ندنشداما چهار نوع هوش استفاده  ،ی داشتـ زبان کالمی
افراد این هشت نوع  همۀي چندگانه این است که ها هوش نظریۀي اصلی ایکی از ادعاه

باید تمـارین و   ها با توجه به این اصل کتاب. اند در یک یا چند نوع قوي اما ،هوش را دارند
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نتـایج ایـن تحقیـق بـر      .بر گیـرد  را در ها این نوع هوش همۀیی را فراهم کنند که ها فعالیت
و  ،فـردي  درون، موسـیقیایی ضـیاتی،  ــ ریا  منطقـی ي هـا  هـوش  چراکه ،خالف این ادعا بود

ي هـا  هـوش  نظریـۀ دیگـر ادعـاي مهـم    . ندا هبه کار برده نشد Prospect Two در  گرا طبیعت
. ي گوناگونی ارائـه شـود  ها روش طریق واند ازت میچندگانه مبنی بر این است که هر هوش 

و امـال اسـتفاده    ،ي مکالمه، تلفظها ی فقط در قسمتـ زبان کالمیهوش  در این کتاب، مثالً
براي  تعدديمي ها روش ي درسی ازها کرد که طراحان کتاب نهاد پیشوان ت می ،بنابراین. شد
 .ي چندگانه استفاده کنندها  هوش ۀارائ

افـراد نیسـت    ۀهمـ کـه یـک روش مناسـب     انـد  هآموزش نشـان داد  ۀزمینتحقیقات در 
)Reigluth, 1996(. ی شناسـ  روانتـرین بحـث    مهمي فردي و گروهی ها تفاوت ربارةتحقیق د

 یآموزش جـامع سیسـتم  ) Gardner, 1993(طبق نظر گاردنر  ).Jensen, 2007( آموزش است
ي مختلف آموزشی مثل بـازي، موسـیقی، داسـتان،    ها روشو  ها آموزشی است که از دیدگاه

. شـکوفا شـود  ان به صـورت طبیعـی   آموز دانشند تا استعداد ک میو تصاویر استفاده  ،ویدئو
بـر  ي تدریس خود را ها ان را افزایش دهند تا روشآموز دانشمعلمان نیز باید درك خود از 

در کتـاب   گونـاگون ي هـا  گنجاندن هوش ،بنابراین. اصالح کنند آنانو عالیق  ها اساس نیاز
نـد و فضـاي   ک مـی ان ایرانی توجه آموز دانشي معلمان و ها و روش ها درسی زبان به هوش

  .ندک میفراهم  ها آني ها ي را براي خالقیت و خواستهتر بیش
کـه   کنـیم  مـی توصـیه   شـود  تدریس میبار  اولینبراي  Prospect Twoکتاب که  جا آناز 
 چراکـه  ،معلمان ایرانی در نظر گرفته شوند از سويي فردي ها ي چندگانه و تفاوتها هوش

مفید است که معلمان ایرانـی دانـش    ،عالوه بر این. ستها کتاب حاضر فاقد برخی از هوش
با توجـه بـه سـن    . رندي چندگانه داشته باشند و آن را در کالس به کار ببها اي از هوش پایه

یی اسـتفاده شـود کـه    هـا  تمارین و فعالیـت  بهتر است از) نوجوانان(ان این مقطع آموز دانش
چنین به طراحـان مـواد    هم. گنجانند را در خود می موسیقیاییی و ـ جنبش اندامیي ها هوش

و نیازهـاي   هـا  ي را در کتـاب بگنجاننـد و روش  تر بیشي ها ود هوشش میآموزشی توصیه 
 ،کتاب را در نظـر گرفـت   ۀچندگاني ها حاضر فقط هوش ۀالعطم. مختلف را در نظر بگیرند

ان را نیـز در نظـر   آمـوز  دانـش معلمـان و   ۀچندگانـ ي ها وانند هوشت میاما تحقیقات بعدي 
 زبـان  هاي کتاب دیگر با تواند می  Prospect Two ۀچندگاني ها این، هوش عالوه بر. بگیرند

  .شود مقایسه بازار در موجود انگلیسی
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