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درجة تضمني كتاب اللغة العربية للصف الثامن األساسي يف األردن 
 "دراسة حتليلية" ملهارات الذكاء اللغوي والذكاء االجتماعي

   :الملخص
هدفت هذه الدراسة معرفة درجة تضمين كتاب اللغة العربية للـصف الثـامن             

ت عينة الدراسة   وتكون. األساسي في األردن لمهارات الذكاء اللغوي والذكاء االجتماعي       
 أسـلوب تحليـل     ونواستخدم البـاحث  . من كتاب اللغة العربية للصف الثامن األساسي      

وحسب . المحتوى للكشف عن مهارات الذكاء اللغوي والذكاء االجتماعي المتضمنة فيه         
أن كتاب  : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها       . تكراراتها ونسبها المئوية  

وجاءت مهارة القدرة على التواصل مع   . مهارة ذكاء لغوي  ) ٥٠٨(ية تضمن   اللغة العرب 
، ومهـارة    %)12,40(مرة، وبنـسبة    ) 63(اآلخرين كالما وكتابة بأعلى تكرار بلغ       

مـرة،  ) 17(القدرة على إدراك الفرق بين الكلمات في الترتيب واإليقاع بأقل تكرار بلغ           
نتائج أيضا أن كتاب اللغة العربية تضمن       وأظهرت ال  %). 34٣,(وبنسبة مئوية قدرها    

إجادة أنماط التواصـل اللغـوي مـع       : ، فقد جاءت مهارة   اجتماعيمهارة ذكاء   ) ١٦٨(
القدرة علـى فهـم     : مهارة، و  %)80٢٣,(، وبنسبة   )40(اآلخرين، بأعلى تكرار بلغ     

   %).14٧,(، وبنسبة )12(أمزجة اآلخرين ونواياهم ومشاعرهم، بأقل تكرار بلغ 
، لـصف الثـامن األساسـي     ،ا كتاب اللغة العربية   ،درجة تضمين : لكلمات المفتاحية ا

                  .       الذكاء االجتماعي، مهاراتمهارات الذكاء اللغوي

The Degree of Including the Linguistic and Social 
Intelligence Skills in the 8th Grade Arabic Language 

Textbook in Jordan:  "An Analytical Study" 
Abstract: 

   The aim of this study is to determine the degree of 
including the linguistic and social intelligence skills in the 8th 
grade Arabic language textbook in Jordan. The study sample 
consisted of the 8th grade Arabic language textbook in Jordan. 
The researchers used the method of content analysis to detect the 
frequency and percentages of the linguistic and social intelligence 
skills. The study reached a number of results. The most important 
of which are the following: The Arabic language textbook 
included 508 linguistic intelligence skills. The item "The ability to 
communicate with others orally and in writing" obtained the 
highest frequency (63 times; 12,40%), and finally, the item "The 
ability to recognize the difference between words in the order and 
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rhythm" got the lowest frequency (17 times; 343% ). The results 
also showed that the Arabic language textbook included 168 social 
intelligence skills. The skill "Mastering linguistic communication 
patterns" received the highest frequency (40 times, 23.80%). The 
item "The ability to understand the others' moods, their 
intentions and feelings" obtained the lowest frequency (12 times, 
7.14%). 
Keywords: degree of including, Arabic language textbook, 
eighth grade, linguistic intelligence, social intelligence skills .          

                                                                       

  :المقدمة
إن للكتاب المدرسي أهمية كبرى بين أركان العملية التعليمية الرئيسة التي هي 
المعلم والطالب والكتاب؛ فهو يوفر تنظيما مناسبا للمادة، ويزود المعلم بأساسيات 
المعرفة، ويتضمن أنشطة يؤديها الطالب كاألسئلة والتمرينات والقراءات الخارجية، 

س مناسبة، ويقدم إطارا عاما للمقرر الدراسي، ويساعد على معرفة ويقترح طرائق تدري
  . مستوى نمو الطلبة، وتخطيط المعلم في ضوء ذلك المستوى

وتكمن أهمية الكتاب المدرسي في تقديمه قدرا مشتركًا من الحقائق 
والمعلومات والقيم واالتجاهات، ومساعدة الطلبة على فهم المادة وربطها ببعضها، 

ومن .  والدراسةعتمادهم عليه في المراجعة والتطبيق، وتنمية مهاراتهم في القراءةوا
هنا أخذت كتب اللغة العربية مواصفات خاصة تتعلق بربط محتوى هذه الكتب بالمواد 

ومن مواصفات كتب اللغة العربية . الدراسية األخرى، انطالقًا من وحدة المعرفة وتكاملها
ا باآليات القرآنية واألحاديث النبوية والشعر والحكم واألمثال، حسن استشهاده: أيضا

 ها من األخطاء العلمية والتناقضوعمل الكتب على ربط الطلبة بمواقف الحياة، وخلو
  ).      2011، وإسماعيلعلى (

أن : أن خصائص كتب اللغة العربية تتمثل في) 2009(وذكر الهاشمي وعطية 
ة وتزود الطلبة بمهارات االتصال، وأن لغة التفكير لدى العربي هذه الكتب معنية باللغ

 هذه الكتب معنية بالحفاظ على تراث األمة وهويتها، زيادة عن أن هي لغته العربية، وأن
التمكن بالمواد الدراسية يتطلب التمكن من اللغة العربية؛ ألن لغة تلك المواد جميعها هي 

أن يكون المحتوى ذا صلة :  تأليف كتب اللغة العربية يتطلبوهكذا فإن. اللغة العربية
، وأن يشتمل على ما )االستماع والتحدث والقراءة والكتابة ( بمهارات االتصال األربع

ينمي اعتزاز الطالب بأمته ولغتها، وأن تكون لغة الكتب دقيقة وواضحة، وأن يعمل 
  .  والمهارية لديهالمحتوى على تنمية الجوانب المعرفية والوجدانية
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وقد أجرى الباحثون دراسات كثيرة حول تحليل محتوى الكتب الدراسية 
المختلفة، في ضوء متغيرات مختلفة، وذلك ألن تحليل المحتوى، كما أشار إليه طعيمة 

، هو أسلوب للوصف العلمي الموضوعي المنظم، المعتمد على القياس الكمي،  )2004(
مونها، ويتعلق بظواهر النصوص، من غير البحث عن مقاصد ويتناول شكل المادة ومض

  .الكاتب
أن تحليل المحتوى وسيلة من وسائل البحث ) Cui , 2000(وذكر سيو 

العلمي يهدف إلى تجزئة الكل إلى أجزائه، وتسليط الضوء على خصائص هذه األجزاء، 
  . وتحليل المحتوى يجب أن يتصف بالموضوعية والحياد

المحتوى إلى تحليل الخصائص الداللية للرموز اللغوية، والكشف ويهدف تحليل 
عن المعاني، واالستدالل على المكونات واألبعاد الواردة في المحتوى، وتعرف ما يسود 

سعيد، ( فيه من اتجاهات، والكشف عن األهداف التي يرمي المضمون إلى تحقيقها
1996.(  

تمد على التقدير للمساعدة على ومن سمات تحليل المحتوى أنَّه أسلوب كمي يع
وهنا تتضح فروض التحليل، وتحدد على . ترجمة المالحظات إلى إحصائيات وأرقام

أساسها فئاته ووحداته وخطواته ونتائجه؛ ذلك ألنه أسلوب كمي، أي يعتمد على التقدير 
الكمي الرقمي، وأسلوب علمي ألنه يهتم بوضع قوانين يجري تفسيرها، وكشف العالقات 

  ).   2011الجعافرة، (ينهاب
 ويزود تحليل المحتوى، من يعتمده أداةً للبحث، بالمعرفة حول المنهج، ابتداء

فهو إذن أسلوب في البحث . من تخطيطه، مرورا بمعلوماته، وانتهاء بعمليات التقويم
هدفه وصف المحتوى الظاهر، وهو ما يسمى أيضا بالمضمون الصريح وصفًا 

 التحليل باعتماد وحدة الكلمة، أو وحدة الفكرة، أو وحدة الموضوع، ويجري. موضوعيا
أما وحدة الكلمة فتشير إلى أن الكلمة تعبر عن معنى أو مفهوم أو رمز . أو وحدة التعداد

وتعد وحدة الفكرة من أكبر وحدات التحليل، وأكثرها فائدة . أو مدلول أو شخصية
وهناك وحدة الموضوع، .  لذا تنشد الدقة في التحليلواستخداما، لكن الفكرة أكثر تعقيدا،

وهناك وحدة . التي تشمل الموضوع كله، وقد يكون الموضوع قصيدة أو قصة أو مقالة
 , Acrchibland(التعداد، ومنها يجري اعتماد الفكرة التي تعبر عن هدف سلوكي

   ).   Conway , 2002 ؛2000
جب أن يحققها محتوى المنهاج، المعايير التي ي) ٢٠١٤ ( أبو خضيروأجمل

: ومن هذه المعايير. والتي يمكن أن تكون معايير لتحليل محتوى كتب المواد المختلفة
ارتباط المحتوى بحاجات الطلبة وميولهم، والمساعدة على اكتساب المفاهيم األساسية 

عات للتعلم، واالتساق مع النتاجات المعرفية والوجدانية والمهارية، واتصاف الموضو
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بالحداثة والدقة العلمية، والتركيز على استخدام مصادر تعليمية متعددة، وإثارة مهارات 
التفكير لدى الطلبة، وتجذير قيم العمل لديهم، والموازنة بين الجانبين النظري 
والتطبيقي، ومراعاة الفروق الفردية، وتنمية روح التعلم الذاتي، وتعزيز االتجاهات 

 المحتوى بمهارات الحياة، والمساعدة على تنمية الطلبة لذواتهم، اإليجابية، وارتباط
  . ومراعاة المحتوى لمبدأ التدرج

 تضمين وتوزيع وتوازن مؤشرات الذكاءات وبينت العديد من الدراسات أهمية
، )2007(الطوالبة احل الدراسية المختلفة كدراسة  للمرالمقررةكتب الالمتعددة في 

قرب الدراسات للدراسة الحالية، من هاتين الدراستين أولعل ، خوالدةالشبول والودراسة 
حيث تناولها الذكاءات المتعددة، كمعايير يجري تحليل المحتوى في ضوئها، على الرغم 

  . من اختالف المواد
ويمكن تحليل محتوى الكتب الدراسية، ومنها كتب اللغة العربية في ضوء 

معايير مهارات الذكاءات المتعددة، ومنها مهارات الذكاء معايير متعددة، ومن هذه ال
فالذكاءات المتعددة، كما أشار عفانة والخزندار . االجتماعي، والذكاء اللغوي اللفظي 

، تركز على حل المشكالت واإلنتاج المبدع؛ ذلك ألن الذكاء يمكن أن يتحول إلى )2004(
كز ذلك على كون أن الذكاء وراثي، أو وال يرت. شكل من أشكال حل المشكالت أو اإلنتاج

  .هو تطور بيئي
، أن الذكاء ليس موحدا أو عاما، إنّما يتألف من  )2012(وذكر أبو حجلة

. ذكاءات متعددة؛ فهي قدرات معرفية يمكن أن يمتلكها اإلنسان، أو يمتلك بعضا منها
ميز كل نوع بنشاط ويت. وأن كل واحد من هذه الذكاءات منفصل عن الذكاءات األخرى

عقلي وقدرة ذهنية تؤدي وظائف محددة، ومن ثم فإن تنمية أي منها، أو تنميتها جميعا 
يؤدي بالمحصلة إلى تسهيل تنمية قدرات الطلبة على التفكير، والقدرة على حل 

  .  المشكالت، والقدرة على إنتاج أو إبداع شيء ما
، ليس بدرجة ما يمتلكه )2008(لقد أصبح االهتمام اآلن، كما ذكر حسين 

وتحمل نظرية الذكاءات المتعددة ثمانية . األفراد من ذكاء، وإنّما بنوعية الذكاءات لديهم
وهذه ). 2010(، ونوفل  )Armstrong , 2000(معايير، ذكرها كل من آرمسترونغ 

  : المعايير هي
ن، إذ يتأثر ذلك     إمكانية عزل الذكاء نتيجة التلف في الدماغ الذي ينشط فيه ذكاء معي            -

  . الذكاء، وال تتأثر الذكاءات األخرى
  .  وجود األفراد االستثنائيين، وهذا يدل على تفوق ذكاء على آخر-
  .  وجود نمط نمائي لكل نوع من أنواع الذكاءات-
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  .  لكل ذكاء جذور عميقة في تطور الفرد-
ر بعـض أنـواع    اختبارات الذكاء السيكوميترية يمكن أن تعطي مؤشرات على تـواف      -

  . الذكاء لدى األفراد
  .  بالمهام التجريبية يمكن مشاهدة ذكاءات تعمل منعزلة-
 لكل ذكاء مجموعة من العمليات األساسية تسهم في دفع األنشطة المتنوعة األصـلية           -

  . االرتباط بذلك الذكاء
  . قدرة اإلنسان على ترميز أحد العوامل الذي يميزه عن غيره من المخلوقات-

وجود جميع : ن األفكار الرئيسة في نظرية الذكاءات المتعددة تتلخص فيإ
الذكاءات المتعددة لدى لكل فرد، ويمكن تنمية كل ذكاء إليصاله إلى المستوى المناسب 
من الكفاءة، وتعمل أنواع الذكاء معا بطرق معقدة، ويمكن أن يكون الطالب ذكيا في كل 

  ).      2010فل، نو(فئة من فئات الذكاء الواحد 
  : أنواع الذكاءات المتعددة وهي) 2009(، والعنيزات )2003(وأورد جابر 

ويعني القدرة على تحليل المشكالت استنادا إلى المنطق، :  الرياضي- الذكاء المنطقي   -
وتوليد تخمينات رياضية بشكل منهجي، والتعامل مع األعداد وحل المـسائل الحـسابية       

ويتوافر هذا الذكاء لدى علماء المنطق، والفيزيائيين، والمهتمـين         . والهندسية المعقدة 
  . بالرياضيات، ومبرمجي الحاسوب

وهو القدرة على استخدام المهـارات الحـسية الحركيـة،          :  الحركي - الذكاء البدني    -
والتنسيق بين العقل وحركات الجسم، ويظهر جليا في هذا النوع من الـذكاء التـآزر،               

ويتميز بهـذا الـذكاء العـداؤون،       . توازن، والقوة، والمرونة، والسرعة   والمهارة، وال 
  . واألطباء الجراحون، والحرفيون، والراقصون

ويعني القدرة على تمييز األلحان واإليقاعات المختلفة، والنبـرات،  :  الذكاء الموسيقي  -
طـربين،  ويظهر هذا الـذكاء لـدى الم      . واالنفعال باآلثار العاطفية للعناصر الموسيقية    

  . وشعراء األغنية، والعازفين، ومهندسي الصوت، ومتذوقي الشعر
وهو قدرة الفرد على فهم ذاته، والتصرف بصورة تكيفيـة          :  الذكاء الشخصي الذاتي   -

على أساس ذلك الفهم، والوعي بالحاالت المزاجية والنوايا والدوافع والرغبات، والقدرة     
نتيجة الوصول إلى حالة من التـوازن بـين         على ضبط الذات وفهمها واحترامها، وبال     

ويتوافر هذا الذكاء بوضوح لـدى الفالسـفة، وعلمـاء الـنفس،            . المشاعر والضغوط 
  . والحكماء، ورجال الدين
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ويعني القدرة على إدراك العالم البصري المكاني بصورة        :  المكاني - الذكاء البصري    -
فني المستند إلى الخيال، ويتطلب هذا   دقيقة، وتنسيق الصور المكانية، وإضافة اإلبداع ال      

الذكاء درجة من الحساسية لأللوان، والطبيعية، واألشكال، والخـط، والمجـال، وإدراك         
ويظهر هذا الذكاء لدى البحارة، والطيـارين، والنحـاتين،         . العالقات بين هذه العناصر   
  . والرسامين، والمعماريين

د على أن يكون حساسا للغـة المنطوقـة         ويعني قدرة الفر  :  اللفظي - الذكاء اللغوي    -
والقدرة على التالعب . والمكتوبة، واستعمالها لتحقيق األهداف، وتوظيفها شفويا وكتابيا

بالتراكيب اللغوية، ومعرفة دالالت األلفاظ، ومعاني اللغة واالستخدامات الواقعيـة لهـا،     
لدى الـشعراء، والكتـاب،     ويتوافر هذا الذكاء    . كالخطابة، وفن تقوية الذاكرة والشرح    

  . والصحفيين، ورجال السياسة، ورجال الدين
لم ينظر إلى الذكاء اللغوي، بوصفه شكالً      ) جاردنر(أن  ) 2004(وذكر عفانة والخزندار    

 الشفهي؛ وذلك ألن األفراد الصم يمكـنهم اكتـساب اللغـة      –من أشكال الذكاء السمعي     
ألفراد يمكنهم تمييـز المعنـى واألهميـة فـي           األنظمة اإلشارية، وألن هؤالء ا     وإتقان

  . مجموعة من طبقات الصوت
ويعني القدرة على إدراك أمزجة اآلخرين ونوايـاهم        :  االجتماعي -الذكاء البينشخصي   

وأهدافهم ومشاعرهم، والحساسية لتعبيرات الوجه والصوت واإليحاءات، واالسـتجابة         
ندماج مع اآلخرين، فضلًا عن وجود أنماط للتعبيرات بطريقة إجرائية، وذلك بالتفاعل واال

التواصل اللغوي وغير اللغوي، واالنتباه لردود أفعال اآلخـرين، واالسـتمتاع بالعمـل             
ويتوافر . والوساطة والمفاوضات. الجماعي، وإجادة لعب دور القيادة والتواصل والتنظيم

  . سياسيينهذا الذكاء لدى المدرسين، واألطباء، والتجار، والمستشارين، وال
  
  
  
  

  : مشكلة الدراسة وسؤالها
تتأتى مشكلة الدراسة من أن مناهج اللغة العربية يجب أن تعمل على تنميـة              
التفكير الناقد واإلبداعي وغيرهما من أنماط التفكير لدى الطالب األردني؛ فقـد أوصـى          

اهج ، بضرورة أن تكون المن    )2012(المؤتمر الدولي الرابع، الذي عقد في عمان عام         
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الدراسية المختلفة مراعية لجوانب الذكاءات المتعددة، ومسايرة للتطور العـالمي فـي            
مجال التكنولوجيا، وانعكاسها على العملية التربوية عامة، وعمليـة الـتعلم والتعلـيم             
خاصة، فقد أصبح من الضروري والملح توجيه عملية التربية برمتها لتطوير المـتعلم،   

نقد والتحليل واالبتكار، وتعد نظرية الذكاءات المتعددة من العوامل         وتنمية قدرته على ال   
  .  المهمة التي تساعد على ذلك

إن لكتب اللغة العربية أهمية بين الكتب المدرسية األخرى، فهي المسؤولية عن 
تنمية مهارات االتصال والتفكير لدى الطلبة، وتمكينهم من المواد األخرى، والحفاظ على 

مة وتراثها، فضلًا عن مسؤوليتها عن تنمية الجوانب المعرفيـة والوجدانيـة            هوية األ 
وال شك من أن قلة االهتمام بتضمين كتب اللغة العربيـة    . والمهارية لدى المعلم العربي   

لمهارات الذكاءات المتعددة، وبخاصة مهارات الذكاء اللغوي والذكاء االجتماعي ينعكس          
 دراسات متعددة ضعفًا لدى الطلبة في مراحلهم الدراسية         وأظهرت. سلبا على المتعلمين  

المختلفة في مهارات التواصل، ومهارات التفكير، وقد يعزى ذلك إلى أن كتـب اللغـة               
ومن هذه  . العربية ال تولي اهتماما كبيرا لمهارات التفكير، ومهارات الذكاءات المتعددة         

التي وجدت أن هناك ضعفًا فـي اللغـة         ،  )2010(الدراسات دراسة عثامنة والمومني     
ضعفاً فـي مهـارات     ) 2005(ووجدت دراسة الحابك    . العربية وفي مهاراتها المختلفة   

ضعفًا في مهارات ) 2008(وأظهرت دراسة الخياط . القراءة، وبخاصة القراءة اإلبداعية
  . التفكير، وبخاصة التفكير التحليلي

  :  السؤال اآلتيواستنادا إلى ذلك تجيب الدراسة عن
 ما درجة تضمين كتاب اللغة العربية للصف الثامن األساسي لمهارات الذكاء اللغـوي     -

  والذكاء االجتماعي؟ 
  : أهمية الدراسة

للدراسة أهمية نظرية تتمثل بمعرفة درجة تضمين كتاب اللغة العربية للصف 
وللدراسة أيضا أهمية . الثامن األساسي لمهارات الذكاء اللغوي والذكاء االجتماعي 

تطبيقية تتمثل في إفادة مؤلفي مناهج اللغة العربية من نتائج الدراسة، وتشجيع باحثين 
  . آخرين لتحليل محتوى كتب أخرى للغة العربية، وفي ضوء متغيرات أخرى

  
  : التعريفات اإلجرائية

  : يجري في هذه الدراسة تعريف المصطلحات اآلتية إجرائيا
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ويقصد به مدى تضمين محتوى الكتاب مدار البحث لمهارات الذكاء : جة التضمين در-١
  .  اللغوي والذكاء االجتماعي بتحليل المحتوى في ضوء تلك المهارات

وهي القدرات التي يستند إليها الذكاء اللغوي، والمحددة في  :  مهارات الذكاء اللغوي   -٢
  .  حدود الدراسة الحالية

وهي القدرات التي يستند إليهـا الـذكاء االجتمـاعي،          :  االجتماعي  مهارات الذكاء  -٣
  .  والمحددة في حدود الدراسة الحالية

  حدود الدراسة ومحدداتها 
  : تقتصر الدراسة على ما يأتي

كتاب اللغة العربية للصف الثامن األساسي المقرر من وزارة التربية :  الحدود المكانية  -
  . وحتى تطبيق هذه الدراسة٢٠١٦والتعليم األردنية من العام الدراسي 

   .   2017 / 2018العام الدراسي :  الحدود الزمانية-
تضمين محتوى الكتـاب مهـارات الـذكاء اللغـوي والـذكاء            :  الحدود الموضوعية  -

  : ، وهي)2004(ماعي، ومهارات الذكاء اللغوي، كما ذكرها السلطي االجت
  .  القدرة على التعبير بلغة واضحة-١
  . القدرة على التواصل مع اآلخرين كالما وكتابة-٢
  .  القدرة على التفكير بمعاني الكلمات-٣
  .  القدرة على تعلم مفردات جديدة-٤
  .  القدرة على اللعب بالكلمات-٥
  . واإليقاع على إدراك الفرق بين الكلمات في الترتيب  القدرة-٦
  .  القدرة على االشتراك بالمناقشات والمناظرات-٧
  .  القدرة على التعبير عن النفس بدقة-٨
  .  القدرة على الكتابة بطريقة فنية-٩

  .  القدرة على استيعاب المقروء-١٠
  .  القدرة على تذكر األسماء واألماكن والتواريخ-١١
  .   القدرة عل إنتاج اللغة-١٢
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أما مهارات الذكاء االجتماعي في حدود هذه الدراسة فهي، كما ذكرها حـسين          
)2005 :(  
  . االستمتاع بالتفاعل مع اآلخرين-١
  . أخذ دور القائد في التواصل والتنظيم واإلقناع-٢
  .  تقديم النصائح لألصدقاء لحل مشكالتهم-٣
  . رين اإلحساس بالتعاطف مع اآلخ-٤
  .  القدرة على فهم أمزجة اآلخرين ونواياهم ومشاعرهم-٥
  .  إجادة أنماط التواصل اللغوي مع اآلخرين-٦
  .  القدرة على إدراك ردود فعل اآلخرين-٧
  . تحدد نتائج الدراسة بمدى صدق أداة الدراسة وثباتها:  محددات الدراسة-

   :الطريقة واإلجراءات
، )تحليل المحتوى( ع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلياتب: منهج الدراسة -١

لتعرف درجة تضمين كتاب اللغة العربية للصف الثامن األساسي لمهارات الذكاء اللغوي، 
  . والذكاء االجتماعي

مثّل كتاب اللغة العربية للصف الثامن األساسي عينة للدراسـة،          : عينة الدراسة  -٢
لقرائية الشعرية والنثرية جميعها، واستثنيت األسئلة والصور       وجرى تحليل النصوص ا   

  . واألنشطة المختلفة
جرى اشتقاق مهارات الذكاء اللغوي والذكاء االجتماعي، التي جرى : أداة الدراسة -٣

تحليل محتوى الكتاب في ضوئها من األدب النظري، وهي المهارات المبينة في حـدود              
  . هذه الدراسة

جرى التحقق من صدق األداة بعرضـها علـى نخبـة مـن      :  التحليل ةأداصدق   -٤
الخبراء المتخصصين بالمناهج والتدريس من أساتذة الجامعـات، وقـد أخـذ الباحـث              

  . بمالحظات الخبراء
للتحقق من ثبات التحليل جرت االستعانة بمحلـل آخـر،         :  ثبات تحليل المحتوى   -٥

ل بالمهارات التي يجري تحليل المحتوى      لديه خبرة بتحليل المحتوى، وعرف هذا المحل      
في ضوئها، واختيرت عينة عشوائية، بواقع نصين نثريين، ونصين شعريين، من كتاب            
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وبعد تحليل النصوص المذكورة من الباحـث، والمحلـل         ). عينة الدراسة (اللغة العربية   
ـ      ) أوزار وفوماير (اآلخر، وباستخدام طريقة     ين بلـغ   وجد أن معامل الثبات بين المحلل

)0.84 .(  
جرى اعتماد وحدة الجملة في التحليل، كونها مـن أدق وحـدات         :  وحدة التحليل  -٦

  .تحليل المحتوى، من حيث التركيب والمعنى، فالجملة تعد وحدة معنوية مستقلة
جرى تحقيق عنصر المحتوى للكتاب اللغة العربيـة مـدار          : المقياس اإلحصائي  -٧

، بعد تحليل المحتوى، بتقـسيم      )للغوي والذكاء االجتماعي    الذكاء ا (الدراسة للمهارات   
، باعتمـاد المعادلـة     )مرتفعة، متوسطة، منخفضة  (درجات التقدير إلى ثالثة مستويات      

  : اآلتية
  %100    × 100=    معيار التصحيح

  
    =         100 ×    100 %  

  
 =         33 %  

  . فأقل % 33وبذلك تكون الدرجة المنخفضة 
  %) 67 -% 34(      والدرجة المتوسطة 
  % ). 100 -% 68(      والدرجة المرتفعة 

  
  
  
  
  

   :نتائج الدراسة ومناقشتها
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ما درجة تضمين كتب اللغة العربية للصف الثامن        : الدراسة على  نص سؤال 
   األساسي لمهارات الذكاء اللغوي والذكاء االجتماعي؟

 بجزئية األول والثاني، الذي شمل تحليل وبعد تحليل محتوى كتاب اللغة العربية
النصوص النثرية والشعرية جميعها، واستثنيت األسئلة والصور واألنشطة المختلفة، 
وكانت نتائج تحليل الكتاب في ضوء مهارات الذكاء اللغوي، كما هي موضحة في 

  ). 1(الجدول 
  )1(الجدول 

متضمنة في كتاب اللغة العربية التكرارات والنسب المئوية لمهارات الذكاء اللغوي ال
  للصف الثامن األساسي مرتبة تنازليا

 النسبة التكرار المهارة الرتبة
  %12,40 63 . القدرة على التواصل مع اآلخرين كالما وكتابة 1
  %00١٢, 61 .القدرة على التفكير بمعاني الكلمات 2
  %41١١, 58 .القدرة على التعبير بلغة واضحة 3
  %82١٠, 55 . ة على تعلم مفردات جديدةالقدر 4
  %03١٠, 51 . القدرة على استيعاب المقروء 5
  %44٩, 48 . القدرة على تذكر األسماء واألماكن والتواريخ 6
  %07٨, 41 . القدرة على االشتراك بالمناقشات والمناظرات 7
  %67٧, 39 .القدرة على التعبير عن النفس بدقة 8
  %10٦, 31 . إنتاج اللغةالقدرة على  9
  %92٤, 25 .القدرة على الكتابة بطريقة فنية 10
  %74٣, 19 . القدرة على اللعب بالكلمات 11
القدرة على إدراك الفرق بين الكلمات في  12

 .الترتيب واإليقاع
17 ,34٣%  

 %١٠٠ 508  المجموع
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رية والشعرية أن كتاب اللغة العربية بنصوصه النث) 1(يتبين من الجدول 
، وبنسبة )63(تضمن مهارات الذكاء اللغوي بتكرارات تراوحت بين أعلى تكرار بلغ 

وأقل تكرار . ، لمهارة القدرة على التواصل مع اآلخرين كالما وكتابة %)12,40(
القدرة على إدراك الفرق بين الكلمات في الترتيب واإليقاع، التي بلغ تكرارها : لمهارة

   %). 34٣,(ئوية قدرها ، وبنسبة م)17(
وقد يعزى مجيء مهارة القدرة على التواصل مع اآلخرين كالما وكتابة في 
: المرتبة األولى إلى أن موضوعات الكتاب من أولى أهدافها تنمية مهارات التواصل

وأكثر ما يكون التواصل في التعبير بنوعه . االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة
تحدث الطلبة حول الموضوع مدار الدرس، فيما يخص شرح معاني الشفوي، إذ ي

مفرداته، وشرح عباراته، وفهم معانيه، وقد يكون ذلك باإلجابة عن أسئلة المعلم، وإثارة 
أما في الكتابة فيكون ذلك أقل بكثير من التواصل بالتحدث والقراءة، . التساؤل من قبلهم

  . ب أن التواصل أكثر ما يجري بالكالمإذ جاءت هذه المهارة بهذا الترتيب، بسب
القدرة على إدراك الفرق بين الكلمات في الترتيب واإليقاع، فقد : أما مهارة

جاءت بالمرتبة األخيرة، وقد يعود ذلك إلى أن الكتاب بموضوعاته المختلفة يركز على 
ا تنمية مهارة القراءة الصحيحة، ومن ثم فهم المقروء، وقليلًا ما يرد ترتيبا خاص

وقد يكون ذلك أكثر ما يكون في النصوص . للكلمات، أو ورودها بإيقاعات معينة
أو أن المؤلفين يعتقدون أن ترتيب . الشعرية، التي قد تكون أقل من النصوص النثرية

  . الكلمات وإيقاعها يمكن التركيز عليه في مراحل دراسية متقدمة
مات، بنسبة متدنية أيضا، وقد يعود ذلك القدرة على اللعب بالكل: وجاءت مهارة

إلى أن اللعب بالكلمات يحتاج إلى ثروة لغوية جيدة تساعد على ذلك، والمحتوى قد 
يحمل مفردات لغوية مكررة، أو أنه ال يركز على الجانب الفني في استعمال األلفاظ، 

إنها مهارة تتطلب أما الكتابة بطريقة فنية، ف. وبالنتيجة عدم القدرة على التالعب بها
اإلكثار من النصوص الشعرية، والنثر الفني، وحمل الطالب على تمييز الصور الفنية في 
النص، ولكن يظهر أن هذه الصور الفنية موجودة، وال يركّز على إظهارها المحتوى 

  . تاركًا ذلك للمعلم
لة، وقد القدرة على إنتاج اللغة التي يمكن أن تكون نسبتها قلي: وهناك مهارة

يعود ذلك إلى أن المحتوى نادرا ما يطلب من الطالب إنتاج لغة فصيحة صحيحة بأفكار 
متسلسلة واضحة ومفهومة، إذ قد ينشغل الكتاب في موضوع الكتابة بالطلب إلى الطالب 

  . بأن يكتب بقضايا عامة مكررة، قد ال تشجع على اإلنتاج اللغوي الرصين
فس بدقة، فهي األخرى مهارة جاءت بنسبة قليلة أما مهارة التعبير عن الن

بعض الشيء، وقد يعزى ذلك إلى أن المحتوى يطلب إلى الطالب بأن يتحدث أو يكتب في 
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أمور مختلفة، ونادرا ما يطلب إليه التعبير عما يشعر به هو، إذ بالتدريب على ذلك يمكن 
  .أن يعبر الطالب عن نفسه بدقة

ضمين كتاب اللغة العربية للصف الثامن األساسي، أما النتائج المتعلقة بت
  ).2(مهارات الذكاء االجتماعي فكانت، كما هي موضحة في الجدول 

  )2(الجدول 
التكرارات والنسب المئوية لمهارات الذكاء االجتماعي المتضمنة في كتاب اللغة العربية 

  للصف الثامن األساسي مرتبة تنازليا
 نسبةال التكرار المهارة الرتبة

  %80٢٣, 40 .إجادة أنماط التواصل اللغوي مع اآلخرين 1
  %04١٩, 32 . اإلحساس بالتعاطف مع اآلخرين 2
  %07١٦, 27 . تقديم النصائح لألصدقاء لحل مشكالتهم 3
  %50١٢, 21 . القدرة على إدراك ردود فعل اآلخرين 4
أخذ دور القائد في التواصل والتنظيم  5

 . واإلقناع
19 ,30١١%  

  %11١٠, 17 . االستمتاع بالتفاعل مع اآلخرين 6
القدرة على فهم أمزجة اآلخرين ونواياهم  7

 . ومشاعرهم
12 ,14٧%  

 %١٠٠ ١٦٨  المجموع
أن تكرارات مهارات الذكاء االجتماعي، ونسبها المئوية ) 2(يتضح من الجدول 

واصل اللغوي مع اآلخرين، بأعلى إجادة أنماط الت: قليلة بعض الشيء، فقد جاءت مهارة
القدرة على فهم أمزجة : وجاءت مهارة %). 80٢٣,(، وبنسبة )40(تكرار بلغ 

   %).14٧,(، وبنسبة )12(اآلخرين ونواياهم ومشاعرهم، بأقل تكرار بلغ 
إجادة أنماط التواصل اللغوي مع اآلخرين، بأعلى نسبة : وقد يعزى مجي مهارة

. وى لغوي، يتواصل به الطلبة مع بعضهم والمعلم مع طلبتهإلى أن المحتوى هو محت
  . ومن هنا ينمو الذكاء االجتماعي لدى الطلبة بفعل مهارة التواصل هذه

. فهم أمزجة اآلخرين ونواياهم ومشاعرهم، فقد جاء بأقل تكرار: أما مهارة
 الطلبة، وهذا يدل على أن المحتوى لم يؤكد كثيرا على فهم أمزجة اآلخرين من قبل
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سواء أكان هؤالء اآلخرون زمالءهم أم آخرين غيرهم، فهذا النوع من مهارات الذكاء 
االجتماعي قد تكون لها موضوعات خاصة تعمل على تنميتها، كاإلكثار من نماذج 

وقد يكون هذا النوع . الصداقة والعالقات األسرية، والعالقات االجتماعية، وما إلى ذلك 
ا في الكتاب المقررمن الموضوعات محدود .  

ومن مهارات الذكاء االجتماعي التي كانت نسبها متدنية بعض الشيء، المهارة 
االستمتاع بالتفاعل مع : ، وهي %)11١٠,(، وبنسبة )17(التي جاءت بتكرار 

أخذ دور : ، وهي %)30١١,(، وبنسبة )19(اآلخرين، والمهارة التي جاءت بتكرار 
وقد يعزى مجئ االستمتاع بالتفاعل متدنيا إلى أن . يم واإلقناعالقائد في التواصل والتنظ

المحتوى قد يحث على التفاعل بين المتعلمين، ولكنه ال يعير أهمية إلى استمتاع الطلبة 
  . دائماا الموضوعات قد تثير التفاعل، وقد ال يكون هذا التفاعل ممتعنبه، أي أ

هارات الذكاء االجتماعي، فإنها قد ال أما مهارة أخذ دور القائد، كمهارة من م
 استراتيجيات معينة من إتباعتُراعي في المحتوى كثيرا، استنادا إلى أن ذك يتحقق في 

المعلم، في أثناء تعليمه، وهذه االستراتيجيات تشجع على أخذ دور القائد، ويكون ذلك 
  .بالتعلم التعاوني والتبادلي والعصف الذهني

  :التوصيات
  :  بما يأتيون النتائج يوصي الباحثفي ضوء

 االختيار المتوازن والمنظم للنصوص النثرية والشعرية بما يعزز تضمين مهـارات            -١
  . مختلفة ومنها مهارات الذكاء اللغوي والذكاء االجتماعي

 إجراء دراسات أخرى تتناول تحليل محتوى كتب اللغة العربية في ضوء مهـارات              -٢
  . خرىالذكاءات المتعددة األ

 إجراء دراسات أخرى تتناول تحليل محتوى األسئلة واألنشطة في ضوء مهـارات              -٣
  . الذكاء اللغوي
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