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امللّخص
يعتــرب إخضــاع الكتــب املدرســية للمراجعــة يف ضــوء اإلســرتاتيجيات احلديثــة أمــر حتمــي ال غنــی عنــه، ومــن 
هــذه اإلســرتاتيجيات إســرتاتيجية الــذكاءآت املتعــددة التــي تواكــب بتطبيقاهتــا التطــورات العلميــة املعــارصة 
مــن أجــل الوصــول إلــی مناهــج علميــة أكثــر فاعلية.ومــا جُتِديــه دراســة الــذكاءآت يعــود علــی معرفــة الفــوارق 
ــة  ــن برجم ــث يستحس ــية حي ــررات الدراس ــج واملق ــع املناه ــد وض ــا عن ــات إليه ــة، واإللتف ــن الطلب ــة ب الفردي
الكتــب الدراســية وفــق الــذكاءآت املتعــددة آخذيــن بمــدی فاعليتهــا وأثرهــا يف التعليــم والتعّلــم. اســتهدف 
هــذا البحــث حتليــل كتــاب العربيــة لغــة لقــرآن للصــف الثــاين عــرش للقســم العلمــي يف إيــران مســتعينًا بمنهــج 
حتليــل املحتــوی يف ضــوء نظريــة الــذكاءآت املتعــددة. وتوصــل إلــی مــؤرشات حصيلتهــا نســب مئويــة تبــن 
مــدی فاعليــة الــذكاءآت ومــدی تواجدهــا يف الكتــاب املــدريس ووصلــت الدراســة إلــی التبايــن الســافر بــن 
الــذكاءآت املســتفاد منهــا يف كتــاب العربيــة لغــة القرآن.حيــث أشــارت املــؤرشات إلــی إرتفــاع النســبة املئويــة 
للــذكاء املنطقــي الريــايض والــذكاء املــكاين ويليــه الــذكاء اللغــوي اللفظــي، ومل يكــن للــذكاء احلركــي أي أثــر 

يف هــذا الكتــاب
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التمهيد

جتّلــت النظــرة التقليديــة للــذكاء بــأن الفــرد رقــم كمــي حیكــم عليــه مــن خــالل اختبــار عقــي 
مــا، فإمــا أن يكــون ذكيــًا، أوغبيــًا، وجــاءت احلاجــة املاســة إلــی تعريــف شــامل هلذيــن 
ــة  ــد مــن خــالل اجلهــود التــي يبذهلــا الفــرد يف عملي املفهومــن، حيــث إّن الــذكاء ينموويتزاي
التعليــم والتعّلــم. وجــاءت وجهــة نظــر جديــدة ختتلــف عــن مثيالهتــا الســابقة حــول الــذكاء.
وأصبحــت نظريــة الــذكاءآت املتعــددة منــذ ظهورهــا علــی يــد جاردنــر عــام 1983 مــادة غنيــة 
ــم ومــا يمتلــك  ــاء أدوات ومقاييــس للتقيي ــة ســواء لبن ــة والتطبيقي للبحــث والدراســة النظري
ــة  االفــراد منهــا، أم لبيــان فاعليتهــا لتحســن قدراهتــم وإمكانياهتــم يف ضــوء متغــريات تربوي

ــز، 2014: 92(. )ع
متثــل نظريــة الــذكاءآت املتعــددة إحــدی اإلجتاهــات احلديثــة التــي أحدثــت منــذ ظهورهــا 
ثــورة يف جمــال املامرســة الرتبويــة والتعليميــة فلقــد غــريت نظــرة املدرســن عــن طالهبــم 
وأوضحــت األســاليب املالئمــة للتعامــل معهــم وفــق قدراهتــم الذهنيــة )أمحــد عــي، 2017: 

.)131
والكتــب املدرســية مــن املجــاالت اخلصبــة لبلــورة هــذه النظريــة وحتليــل حمتــوی الكتــب 
املدرســية أواملقــررات الدراســية علــی ضــوء الــذكاءآت املتعــددة جیــدی بمنافــع تعــود علــی 
ــة يرتســم خطــوات مســتقبلية يف  ــم بنســبة بالغــة، ألّن توســيع جمــال عمــل هــذه النظري املتعّل

مياديــن التعليــم.
ــال  ــّي يف جم ــة رق ــن بحصيل ــددة للمتعلم ــذكاءآت املتع ــی ال ــات إل ــؤدي اإللتف ــث ي حي
التعليــم دون احلكــم علــی الطلبــة بالغبــاء وردعهــم عــن مواصلــة مســرية التعّلم.وهــذا 
اإللتفــات يــؤزر خطاهــم ويقــوم بتوجيههــم نحومــا يســتطيعون مزاولتــه مــن دراســة وبالتــايل 

ــص. ــن ختص م
وتسعی هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

- كيفية إحتواء كتاب العربية لغة القرآن علی انواع الذكاءآت املتعددة الثامنية؟
-كيف توزعت الذكاءآت يف الوحداث الثالث ) القواعد والنصوص والتامرين(؟

- ما هومدی التباين يف جمال اإلستفادة منها ؟
وَتبنی الفرضيات التالية:

-تواجد كل أنواع الذكاءآت يف هذا الكتاب
- توزيع انواع الذكاءآت مل يتم بتقنن خاص يف وحدات الكتاب.

- وجود تباين شاسع يف كيفية اإلستفادة من الذكاءآت.
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الدراسات السابقة

لقــد قامــت العديــد مــن الدراســات يف داخــل البــالد وخارجهــا يف مضــامر الــذكاءآت املتعددة. 
ــدة هلــذا املوضــوع، وتســاهم ولوبالكــم  ــم صــورة جدي ــی تقدي ــد أّن كل دراســة تســعی إل بي

القليــل يف حتقيــق أهــداف متوخــاة مــن أجــل الّرقــي العلمــي.
ومن بن هذه الدراسات يمكننا اإلشارة إلی:

ــوی  ــل حمت ــوان حتلي ــل عن ــي حتم ــريب)1434 ه.ق( الت ــري احل ــاجي التوجی ــن س ــة ب دراس
مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة للمرحلــة الثانويــة وتقويمهــا يف ضــوء معايــري مقرتحــة للكفــاءة 
اللغويــة، حيــث هدفــت الدراســة إلــی حتديــد قائمــة املعايــري التــي ينبغــي أن تنعكــس يف كتــاب 
اللغــة اإلنجليزيــة لتحقيــق الكفــاءة للطــالب وبينّــت مــدی وجــود وتوفــر املعايــري يف سلســلة 

الكتــب املطبقــة ظمــن نظــام املقــررات الدراســية.
ــوي  ــاين الثان ــة الث ــی طلب ــداس عل ــاس مي ــن مقي ــوان تقن ــت عن ــّز) 2014( حت ــة ع دراس
يف مدينــة دمشــق وتوصلــت يف دراســتها إلــی وجــود فــروق ذات دالالت إحصائيــة بــن 
الذكــور واإلنــاث لصالــح الذكــور يف مجيــع الــذكاءآت مــا عــدا الــذكاء املوســيقی، والــذكاء 

ــي. اإلجتامع
نيــا وأخــوان) 1394( باللغــة الفارســية والتــي حتمــل عنــوان  دراســة ســياهكوهي 
الــذكاءآت املتعــددة جلاردنــر يف الصفــوف املدرســية والــذي نــرش يف املؤمتــر الــدويل لدراســة 
العلــوم اخللقيــة واإلجتامعيــة وتوصلتــا إلــی أّن لــكل شــخص قــدرات خاصــة إلــی جانــب مــا 
يتميــز بــه مــن ذكاء وهنــاك صــالت تربطهــام ببعــض، والصفــوف الدراســية يمكنهــا أن تكــون 

مياديــن خاصــة لكشــف تلــك العالقــات والــذكاءآت. 
ــدی  ــددة ل ــذكاءآت املتع ــاس ال ــن مقي ــومة بتقن ــة موس ــي )2016( دراس ــة طوخ دراس
ــص  ــودة اخلصائ ــن ج ــق م ــت بالتحق ــث قام ــة حي ــة املكرم ــطة بمك ــة املتوس ــات املرحل طالب
الســيكومرتية للمقيــاس وذلــك لتوفــري مقيــاس مقنــن للبيئــة الســعودية وقامــت بتطبيقــه علــی 

ــات. ــة مــن الطاللب عين
دراســة أجاقــي وآخــرون )2016-1395( وهي من الدراســات التي تناولــت الذكاءآت 
املتعــددة باللغــة العربيــة داخــل البــالد حتــت عنــوان حتليــل كتــب العربيــة يف الثانويــة األولــی يف 
ضــوء نظريــة الــذكاءآت املتعــددة واألهــداف املعرفيــة، حيــث توصلــت هــذه الدراســة إلــی أّن 
الــذكاءآت اللغويــة واملنطقيــة والبرصييــة واجلمعيــة، هــي الــذكاءآت األكثــر تــداوالً وحضــورًا 
يف هــذه الكتــب ويــكاد ال يوجــد فيهــا مصــداق للــذكاءآت اجلســامنية واملوســيقائية والفرديــة 
ــداف يف  ــذكاءآت واأله ــع ال ــب وتوزي ــی ترتي ــم عل ــق احلاك ــع املنط ــك خیض ــة، وكذل الطبيعي
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الكتــاب للربنامــج املــدريس ودليــل املعلــم.

دراســة أمحــد عليــان احليحــي )2018( املوســومة بأثــر اســتخدام التعلــم األلكــرتوين يف 
تنميــة الــذكاءآت املتعــددة ملــادة اللغــة اإلنجليزيــة املقدمــة لنيــل شــهادة املاســرت، حيــث أكــدت 
فيهــا علــی أثــر اســتخدام إســرتاتيجية التعلــم األلكــرتوين وأثــره اإلجیــايب وإقبــال الطلبــة علــی 
ــة  التعلــم والتصــور والتقــدم وكذلــك الــدور الواضــح والفعــال للتعلــم األلكــرتوين يف تنمي

الــذكاءآت املتعــددة وباألخــص اللغــوي واإلجتامعــي منهــا.
ــة للصــف  ــاب اللغــة العربي ــوی كت ــل حمت دراســة رمحــاين وأعظمــي نجــاد )2018( حتلي
ــدرايس مــن وجهــة نظــر  ــوی ال ــم املحت ــار وتنظي ــري إختي ــران علــی أســاس معاي الثامــن يف إي
ــة ياســوج. حيــث ذكــرت هــذه الدراســة أن حتليــل املحتــوی مــن العوامــل  املعلمــن يف مدين
ــة  ــه ملعرف ــاب املتوخــی حتليل ــم هبــا تدريــس الكت ــي يت املهمــة يف تنســيق املناهــج الدراســية الت
ــد.  ــدريس اجلي ــاب امل ــت الكت ــي وضع ــري الت ــاس املعاي ــی أس ــف عل ــوة والضع ــب الق جوان

ــتبانات. ــن اإلس ــتخرجة م ــات املس ــل املعلوم ــی حتلي ــا عل ــدت يف نتائجه واعتم
ــل  ــومة بتحلي ــدي)2018( املوس ــم رايض املرش ــويس وجاس ــريب العرن ــن ح ــد ب ــة عوي دراس
حمتــوی كتــاب املطالعــة والنصــوص للصــف الثــاين املتوســط يف ضــوء نظريــة الــذكاءآت 
املتعــددة هدفــت الدراســة حتليــل كتــاب املطالعــة والنصــوص يف مجهوريــة العــراق، حيــث قــام 
الباحثــان بتقــيص أنــواع الــذكاءات يف هــذا املقــرر الــدرايس وحتليــل حمتــوی الكتــاب املذكــور 

ــة. يف ضــوء النظري
ــوان  ــل عن ــي حتم ــية، والت ــة الفارس ــرون )1397( باللغ ــي وآخ ــد الله ــرادران عب ــة ب دراس
دراســة الــذكاء العاطفــي والالوعــي اخلــاص وعالقتهــام بالصحــة النفســية ) طــالب الصــف 
ــی  ــة إل ــت الدراس ــث وصل ــًا( حي ــة نموذج ــة ارومي ــات ملحافظ ــرع الصناع ــرش لف ــادي ع احل
وجــود صلــة بــن الصحــة النفســية والــذكاء العاطفــي وأكــدت الدراســة علــی أّن الالوعــي 

ــية. ــة النفس ــتطيع أن يتكهــن بالصح ــاص يس اخل
واملالحظ هلذه الدراسات نجد أهنا قد عاجلت مواضيع شتی مثل:

- دراســة الــذكاءآت املتعــددة للوصــول إلــی درجــات متايزهــا بــن اإلنــاث والذكــور 
والوصــول إلــی أّن لــكل شــخص قــدرات خاصــة إلــی جانــب مــا يتميــز بــه مــن ذكاء وهنــاك 

صــالت تربطهــام معــًا.
ــريه،  ــدی تأث ــي، وم ــذكاء العاطف ــل ال ــدة مث ــی ح ــذكاءآت عل ــواع ال ــن أن ــة كل م - دراس

ــامر. ــات يف هــذا املض ــن الدراس ــد م ــت العدي أوتواجده،وُقدم
-  حتليــل كتــاب اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة األولــی دراســة عنيــت باألهــدف املعرفيــة 
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يف ضــوء نظريــة الــذكاءآت املتعــددة.

- بيان األثر البالغ إلستخدام إسرتاتيجية التعليم األلكرتوين يف تنمية الذكاءآت.
- تقنن مقياس الذكاءآت املتعددة والتحقق من جودة اخلصائص السيكومرتية فيها.

- التأكيــد علــی أمهيــة حتليــل املحتــوی يف تنســيق املعايــري املتبعــة يف تأليــف املقــررات 
الدراســية.

-حتليــل املحتــوی مــن أجــل إعــداد قائمــة املعايــري التــي جیــب أن تنعكــس يف الكتــاب 
لتحقيــق الكفــاءة للطــالب.

ــددة؛ يف  ــذكاءآت املتع ــًا لل ــورة آنف ــات املذك ــائر الدراس ــع س ــة م ــذه الدراس ــرتكت ه إش
ــدرايس  ــرر ال ــذكاءآت يف املق ــود ال ــل وج ــث حتلي ــن حي ــا م ــت عنه ــة واختلف ــا النظري أطره
لكتــاب العربيــة لغــة القــرآن للصــف الثــاين عــرش للقســم العلمي.وصــوالً إلــی كيفيــة فاعليــة 
ــان ذلــك  الــذكاءآت املتعــددة يف املنهــج الــدرايس ومــدی حضورهــا بــن دفتــي الكتــاب وبي
باملــؤرشات اخلاصــة بتحليــل املحتــوی لــكل نــوع مــن أنــواع الــذكاءآت وحتديــد نســبها 
املئوية،وتكرارهــا املتوقــع، وبواقيهــا، وإنحــراف بواقيهــا حيــث يبــّن تواجدهــا، اإللتــزام 
ــار مــا إلــی تواجدهــا مــن  باملعايــري الالزمــة لتأليــف الكتــب الدراســية واألخــذ بنظــر اإلعتب

ــم.  ــة بينه ــوارق الفردي ــود الف ــرًا لوج ــالب نظ ــّم الط رضورة يف تعل

مراجعة األدب النظري
إن املهتــم بالرتبيــة والتعليــم ال بــد أن يفهــم املتعلمــن لكــي يكــون بإمكانــه توفــري الظــروف 
اجليــدة للتعّلــم وحتديــد اإلســرتاتيجيات واألســاليب املتنوعــة التــي تنمــي قــدرات الطــالب 

)طوخــي، 2016: 386(.
ــدرايس  ــج ال ــة املنه ــف نوعي ــي تتوق ــام التعليم ــدريس يف النظ ــاب امل ــة الكت ــرًا ألمهي ونظ
علــی دقــة اختيــار نوعيــة املنهــج، ودقــة حتديــد مكونــات املنهــج وهــي األهــداف واملحتــوی 

ــم. ــة والتقوي والطريق
ــة جیــب أن تنطلــق  ــواع متعــددة فمناهــج الدراســة املثالي وهــذه املكونــات ذات أبعــاد وان
ــم  ــن أه ــة م ــم اللغ ــة تعلي ــّل بيئ ــبان، ولع ــا يف احلس ــات وأخذه ــف املكون ــاة خمتل ــن مراع م
ــب،  ــق وتدري ــل فيهــا مــن توظيــف وتطبي ــا يتمث ــات مل ــان هــذه املكون ــات لبي وأخصــب البيئ
ونحــن نعتقــد إّن املجــاالت التــي ينبغــي فيهــا اإلهتــامم بالــذكاءآت املتعــددة هوجمــال إعــداد 

ــم. ــن ونجاحه ــز املتعلم ــل حتفي ــن أج ــة. م ــج التعليمي املناه
وخــري مــا بــدا للمهتمــن باملناهــج الدراســية أخــريًا كان اإلهتــامم بــذكاءات الطــالب بعــد 
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الكــم الكثــري مــن الدراســات التــي أثبتــت وجــود الــذكاءآت املتعــددة، حيــث ســعی مؤلفــوا 
ــا  ــي عليه ــن يلق ــن م ــار، فب ــر اإلعتب ــددة بنظ ــذكاءآت املتع ــذوا ال ــية أن يأخ ــب الدراس الكت
ــية  ــررات الدراس ــة، واملق ــب املنهجي ــف الكت ــة ُتؤّل ــل األمهي ــا كام ــن يعريه ــن م ــوء، وب الض
لكننــا النــزال نالحــظ ضعــف املناهــج الدراســية يف تنميــة الــذكاءآت املتعــددة، ويرجــع ذلــك 
إلــی أّن املنهــج الــدرايس يؤكــد علــی ذكاءيــن مهــا اللغــوي والريــايض ممــا حیــد مــن اخلــربات 
التعليميــة التــي يتلقاهــا الطلبــة. وتــأيت هــذه الدراســة لتثبــت مــدی تواجــد الــذكاءآت يف كتاب 

العربيــة لغــة القــرآن للصــف الثــاين عــرش للقســم العلمــي وَتبيــن النســب املئويــة ملقدارهــا.

(theory multiple intelligences)  1- نظرية الذكاءآت املتعددة
 تنطلــق مــن مســلمة هــي: كل األطفــال يولــدون ولدهیــم كفــاءآت ذهنيــة متعــددة منهــا ماهــو 
ضعيــف ومنهــا مــا هوقــوي ومــن شــأن الرتبيــة الفعالــة أن ُتنمــي مــا لــدی املتعلــم مــن كفاءآت 

ضعيفــة وتعمــل يف الوقــت نفســه علــی زيــادة مــا هوقــوي لديــه. 
قــام هــاروارد جاردنــر (Haward Gardner ) باعــادة النظــر جذريــًا فيــام يتعلــق بالــذكاء 
ــه ) أطــر  ــذكاءآت املتعــددة يف كتاب ــدة عــن ال ــة جدي ــّدم بنظري ــة وَتق ــة التعليمي ــاره العلمّي وآث
العقــل Frames of mind) رافضــًا فكــرة الــذكاء الواحــد مؤكــدًا علــی وجــود العديــد مــن 

القــدرات 
العقليــة املســتقلة نســبيًا لــدی كل فــرد، أطلــق عليهــا الــذكاءآت البرشيــة حيــث إّن لــكل 
منهــا خصائصهــا وســامهتا اخلاصــة هبــا وآثارهــا علــی املنظومــة التعليميــة) جاردنــر،2004: 
20(. وهويــری أيضــًا أن الــذكاء جمموعــة مــن املهــارات تســاعد الفــرد علــی حــل مشــكالت 
جوهريــة يف احليــاة، والقــدرة علــی إبتــكار منتــج فعــال ذي قيمــة يف ثقافــة الفــرد. وهويراهــا 
ــا.  ــن بعضه ــبيًا ع ــتقلة نس ــة املس ــدرات املفصل ــن الق ــري م ــدد كب ــن ع ــف م ــدة تتأل ــة معق بني
وتنــص هــذه النظريــة علــی أن اإلنســان قــادر علــی أن يتعلــم ويعــرب عــن وجهــة نظــره بطــرق 

ــامل، د-ت: 4-3(.  ــددة )س متع
أي تبتعــد هــذه النظريــة عــن ربــط الكفــاءآت الذهنيــة بالوراثــة امليكانيكيــة التــي تســلب 
كل إرادة للرتبيــة، وترفــض هــذه النظريــة اإلختبــارات التقليديــة للــذكاء ألهّنــا ال تنصــف ذكاء 

الشــخص فهــي تركــز علــی جوانــب معينــة فقــط مــن الــذكاء .
يــری جاردنــر أّن النظريــات التقليدّيــة للــذكاء ال تقــدر الــذكاء اإلنســاين بطريقــة مناســبة 
مــن خــالل اختبــارات الــذكاء التقليديــة ألهّنــا تعتمــد علــی معــدل قليــل مــن القــدرات 
ــورة  ــكالت بص ــل املش ــن ح ــن اآلخري ــب م ــة تطل ــت عادل ــا ليس ــی أهّن ــة إل ــة باإلضاف العقلّي
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لغوّيــة أولفظيــة فقــط. فعلــی ســبيل املثــال االختبــارات التــي تقيــس القــدرة املكانيــة ال 
تســمح لألطفــال الصغــار باملعاجلــة اليدويــة لألشــياء أوبنــاء تراكيــب ثالثيــة األبعــاد وفضــاًل 
ــا أدوات  ــدريس ولكنّه ــس األداء امل ــتطيع أن تقي ــة تس ــذكاء التقليدي ــارات ال ــبق فاختب ــاّم س ع
ال يمكــن مــن خالهلــا قيــاس األداء املهنــي ممــا يــدل علــی وجــود فجــوة بــن القــدرة املقاســة 
ــن  ــة ع ــذه النظري ــف ه ــن،2013: 37(. إذن ختتل ــر) ياس ــب آخ ــن جان ــه م ــب وأدائ ــن جان م
النظريــات التقليديــة يف نظرهتــا، فالــذكاء اإلنســاين هونشــاط عقــي حقيقــي وليــس جمــرد قــدرة 
للمعرفــة اإلنســانية، ولذلــك ســعی يف نظريتــه هــذه إلــی توســيع جمــال اإلمكانــات اإلنســانية 
ــی مخســة قــدرات  ــر إل ــذكاء. ويف عــام 1990 م أشــار جاردن ــر نســبة ال ــث تتعــدی تقدي بحي
إضافيــة باإلضافــة إلــی التواصــل اللغــوي والتفكــري املنطقــي، وهــي الــذكاء البــرصي املــكاين، 
واملوســيقي النغمــي، واحلركــي اجلســمي، والعاطفــي، واإلنفعــايل، والحقــًا إعــرتف جاردنــر 
بإمكانيــة وجــود ذكاءآت أخــری علــی العلــم إكتشــافها. وحتــی عــام 2016 إضــاف جاردنــر 
الــذكاء الطبيعــي. وكان قــد ذكــر عــن إمكانيــة إعتبــار املعرفــة الوجوديــة كــذكاء منفصــل إاّل 

ــه مل يبــت باألمــر بشــكل حاســم ) مــارك،2002: 18(. أّن

2- أنواع الذكاءآت املتعددة) الثامنية(
)Visual –Spatial intelligence) أ- الذكاء املكاين أوالبرصي

ــي  ــور الفراغ ــرصي والتص ــامل الب ــور وإدراك الع ــري بالص ــی التفك ــدرة عل ــی الق ــري إل وهويش
ثالثــي األبعــاد واحلساســية لأللــوان واخلطــوط واألشــكال واملســاحات والعالقــات بــن هــذه 
العنــارص ووضــع تصــورات برصيــه واضحــة والعمــل باملتاهــات ورســم اخلرائــط وقرائتهــا 

ــوان. )حســن، 2003: 38(. وتنســيق األل
(Logical –Mathematical intelligence) ب- الذكاء املنطقي أوالريايض

ــي  ــلل املنطق ــامط التس ــم بان ــم املتعل ــق. هیت ــام واملنط ــبب واالرق ــتخدام الس ــی اس ــدرة عل  الق
والرقمــي إلجیــاد عالقــات بــن املعلومــات. كــام هیتــم بإجــراء العمليــات احلســابية وأداء 
واإلســتنتاج  والتخمــن  اجليــد  االســتدالل  خالهلــا  مــن  يتــم  التــي  الرقميــة  التجــارب 
والتنظيــم واإلختصــار والتتابــع وتنفيــذ العمليــات احلســابية بكفايــة والكشــف عــن القضايــا 
كشــفًا علميــًا )أمحــد عــي،2017: 136(. ومــن أهــم املهــارات املكتســبة إثــره، أســلوب حــل 
املشــكالت، تنظيــم وتصنيــف املعلومــات، التعامــل مــع املفاهيــم املجردةإلســتنباط العالقــات 
بــن األشــياء، أداء التجــارب املحــددة،أداء العمليــات املعقــدة واملركبــة، ســهولة التعامــل مــع 

ــة.  ــداث الطبيعي ــول األح ــاؤالت ح ــارة التس ــكال، إث األش
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(Bodily – Kiesthetic intelligence) ج- الذكاء احلركي 

 وهوالتحكــم بحركــة اجلســد والتعامــل بمهــارة يف األشــياء املحيطــة والتعبــري عــن النفــس عــن 
طريــق احلركــة وامتــالك القــدرة علــی التــوازن والتوافــق بــن العــن واليــد. ويتمثــل يف إمتــالك 
مهــارة التــآزر والقــوة واملرونــة والرسعــة والتــوازن واملهــارة، والقــدرة علــی اســتخدام اجلســم 
للتعبــري عــن األفــكار واملشــاعر أوإلنتــاج بعــض منتجــات أخــری كاســتخدام احلركــة للنعبــري 

والفهــم ) املصــدر نفســه(.
 (Verbal – linguistic intelligence) د- الذكاء اللفظي أواللغوي 

يعتــرب الــذكاء الغــوي جــزء مــن الــذكاءآت املتعــددة التــي افرتضهــا، فللــذكاء اللغــوي أمهيــة 
ــی  ــدرة عل ــك الق ــوي يمتل ــذكاء لغ ــع ب ــذي يتمت ــرد ال ــاين، ألن الف ــع اإلنس ــرية يف املجتم كب
ــة  ــدرة لغوي ــذ ق ــب التالمي ــه يكس ــام إن ــن، ك ــلوك مع ــن بس ــاع اآلخري ــة إلقن ــتخدام اللغ اس
تســاعدهم علــی الطالقــة اللغويــة يف التعبــري بطــرق خمتلفــة وحتديــد املصطلحــات، والــذكاء 
ــن  ــري ع ــة للتعب ــتخدام اللغ ــل واس ــامت واجلم ــع الكل ــل م ــی التعام ــدرة عل ــوي هوالق اللغ
األفــكار، والســامح بفهــم ترتيــب الكلــامت وداللتهــا وهــذا النــوع مــن الــذكاء حیــدد بشــكل 
ملحــوظ لــدی الشــعراء والكتــاب والصحفيــن ورجــال السياســة واخلطبــاء) جاردنــر، 

 .)165  :2004
ــالل  ــن خ ــة وم ــة العربي ــارات اللغ ــامت وعب ــالل كل ــن خ ــزداد م ــة ت ــة اللغوي إّن احلصيل
ــة  ــادرا علــی اكتســاب املهــارات اللغوي ــذ ق ــح التلمي ــارات واجلمــل حيــث يصب تركيــب العب
ــة) الســيد  ــة لغوي ــه طالق ــح ل ــة ومهــارة اإلســتامع والتحــدث وبذلــك تصب ــراءة وكتاب مــن ق
وأســامة،2017: 122(. واملهــارات املرتتبــة إثــره، التحــدث، الكتابــة، قــص احلكايــات، 
ــن  ــاع اآلخري ــات، إقن ــر املعلوم ــامت، تذك ــاين الكل ــف مع ــم وترصي ــاح، فه ــرشح واإليض ال

ــوي  ــتخدام اللغ ــل اإلس ــر، حتلي ــات النظ بوجه
 (lntrapersonal Intelligence) ه- الذكاء اإلنفعايل أوالوجداين

ــي تشــمل اســتجابات مناســبة يف إظهــار اإلنفعــاالت  ــة التعامــل مــع اإلنفعــاالت والت عملي
والتعبــري عنهــا، ســواء مــع الشــخص نفســه أومــع اآلخريــن، وذلــك هبــدف حتســن مســتوی 
احليــاة مــن خــالل اكتســاب القــدرة علــی التكيــف مــع تلــك االنفعــاالت، إّنــه أحــد أشــكال 
الــذكاء اإلجتامعــي والــذي يشــمل القــدرة يف مراقبــة الشــخص ملشــاعره ومشــاعر اآلخريــن 
ــًا ) بــن راشــد احلجــري،  ــًا أوفكري ــز بينهــام، وتوظيــف هــذه املعرفــة ســلوكيًا ومعرفي والتميي
2013: 10(، وتســهم لغــة الــذكاء الوجــداين أواإلنفعــايل يف هندســة الــذات، وتفعيــل 
ــة  ــيس أمهي ــدان يكت ــث أّن الوج ــن، حي ــذات واآلخري ــع ال ــق م ــا يف التواف ــارات حيويته مس
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ــل الوجــدان والتفكــري  ــه، ب ــزوم الــيء لظل ــاة اإلنســان ، وهومــالزم للتفكــري ل بالغــة يف حي
عمليتــان متداخلتــان ومتكاملتــان وقــد أكــدت الدراســات املتعلقــة بســري األبطــال والعظــامء 
ــام  ــب، وإّن ــاء فحس ــم أذكي ــع لكوهن ــم ال يرج ــاء أّن نجاحه ــار األدب ــرة وكب ــامء والعباق والعل
ألهّنــم يتصفــون بــذكاء وجــداين زاخــر وعميــق ، ذلــك الــذكاء الــذي يتجســد يف املثابــرة وقــوة 
الصــرب والتحمــل والتفــاؤل واحلــامس وعلواهلمــة ) املصــدر نفســه : 15(. ومــن هنــا يتضــح أّن 
الشــخص الــذي يتمتــع بقــدرات الوعــي بالــذات والســعي لتحقيقها، وقــدرات تنظيــم وإدارة 
اإلنفعــاالت، وقــدرات التعامــل مــع اآلخريــن باحســان، واحلالــة املزاجيــة العامــة، والقــدرة 
علــی الســري اإلنفعــايل يف التفكــري، والقــدرة علــی تفعيــل تلــك الطاقــات بــذكاء ممــا يكســبه 
ســامت التفــاؤل والقــدرة علــی احليــاة بنجــاح وســعادة لذلــك فهــذه القــدرة تســهم يف تكويــن 
ــذات  ــره يف فهــم ال ــن راشــد احلجــری :2013 :33(. ويرتتــب أث أهــم الســامت للشــخصية )ب
وحتليلهــا ، تقييــم طريقــة التفكــري، والتخطيــط اجليــد، وفهــم املتعلــم لــدوره بــن اآلخريــن، 
وأداء املشــاريع املعتمــدة علــی اجلهــد الــذايت، وعكــس القــدرات الذاتيــة للمتعّلــم، وتوجيــه 

أســلوب ممارســاته.
(Musical – Rhythmic intelligence) و- الذكاء املوسيقي النغمي

وهويشــري إلــی قــدرة أصــوات النغــامت، ومتييزهــا والتعبــري عنهــا واإلحســاس بوقعهــا 
ونوعهــا والتفاعــل معهــا ويتضمــن احلساســية التســاق األصــوات واألحلــان واألوزان 
الشــعرية وتناغــم جــرس األصــوات وإيقاعهــا كــام يتضمــن اإلســتمتاع بالنغــامت واإليقاعات 

املختلفــة) جابــر، 2003: 11(.
 ز- الذكاء العاطفي

ــاك  ــرة أّن هن ــر (Peter Salovey & John Mayer) بفك ــون ماي ــالويف وج ــرت س ــرج بي خ
مــا يســمی بالــذكاء العاطفــي. وهــويف احلقيقــة يغطــی نوعــن ســابقن مــن الــذكاءآت، 
الــذايت واإلجتامعــي، فالــذكاء الــذايت هوالــذكاء علــی املســتوی الشــخيص وهوالقــدرة علــی 
معرفــة وفهــم املشــاعر والعواطــف واإلنفعــاالت ومــا حیفــز اإلنســان، والــذكاء اإلجتامعــي 
ــن وعواطفهــم وانفعاالهتــم ورغباهتــم واحتياجاهتــم.  هوالقــدرة علــی فهــم مشــاعر اآلخري
ــان  ــال جومل ــة ويلخصهــا داني ــة وصحي ــة فعال ــات إجتامعي ــاء عالق ــة لبن وتســخري هــذه املعرف
)Daniel Goleman( يف كتابــه) الــذكاء العاطفــي( يف مخســة جوانــب وهــي: ) الوعــي بالــذات، 

ــة(. ــارة اإلجتامعي ــف، وامله ــذايت، والتعاط ــز ال ــذات، والتحفي ــم بال والتحك
 (Naturalist intelligence)  ح- الذكاء الطبيعي

وهوالقــدرة علــی الوعــي باملحيــط الطبيعــي والتعــرف علــی األنــامط الطبيعيــة والتمييــز بــن 
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األشــياء احليــة وغــري احليــة أي القــدرة علــی فهــم الطبيعــة ومــا هبــا مــن حيوانــات ونباتــات 
والقــدرة علــی التصنيــف واحلساســية للمالمــح األخــری يف الطبيعــة كالســحب والصخــور 

وغريهــا )أمحــد عــي، 2017: 136(.
 

3- كتاب العربية لغة القرآن
ــی  ــة األول ــي الطبع ــم العلم ــرش للقس ــاين ع ــف الث ــرر درايس للص ــرآن مق ــة الق ــة لغ  العربي
الــذي كان وال  1397 يعتمــد كتــاب اللغــة العربيــة يف نصوصــه علــی القــرآن الكريــم 
يــزال املنهــل، واملنبــع الــذي الينضــب جلميــع العلــوم العربيــة، ولقــد اعتمــدت كتــب اللغــة 
ــة داخــل البــالد يف مجيــع مراحلهــا الدراســية يف نصوصهــا ومتارينهــا وتطبيقاهتــا علــی  العربي
القــرآن أوالً؛ ثــم إجتهــت إلــی قصــار اجلمــل إلــی جانــب األحاديــث وبعــض مــن األبيــات 
والنصــوص. وكتــاب العربيــة لغــة القــرآن للصــف الثــاين عــرش جــاء علــی الشــاكلة نفســها، 
ــاكل  ــا ش ــي أوم ــي أوتارخی ــي أوعلم ــص دين ــدأ كل درس بن ــّم أربعــة دروس، يب ــث ض حي
ذلــك. وبــدأ هــذا الكتــاب بنــص دينــي يــروي بشــكل خمتــرص قصــة إبراهيــم اخلليــل ) عليــه 
الســالم(، و متحــور الــدرس الثــاين حــول ذكريــات احلــج وهوذوصلــة جلّيــة بالــدرس 
ــان  ــع بي ــاد م ــود العق ــاس حمم ــا لعب ــاب أن ــن كت ــًا ع ــاء إقتباس ــث فج ــص الثال ــا الن األول، أم
وجيــز عــن ترمجــة حياتــه؛ وجــاء الــدرس الرابــع ببيــان نبــذة عــن ترمجــة حيــاة الفــرزدق شــاعر 
ــاء  ــرف البطح ــذي تع ــذا ال ــهورة ) ه ــه املش ــاد قصيدت ــة إنش ــم رشح واقع ــوي ث ــرص األم الع
وطأتــه(، إضافــة إلــی مخســة نصــوص قصــرية علميــة إجتامعيــة، توزعــت بشــكل غــري منتظــم 
ــم  ــّص معج ــی كل ن ــم تل ــا ، ث ــة منه ــع ثالث ــدرس الراب ــة ال ــت حصيل ــدروس، فكان ــن ال ب
ــدة حتمــل  ــه صفحــة جدي ــق لفهــم النــص، تلي ــدة املذكــورة يف النــص. وتطبي للكلــامت اجلدي
عنــوان إعلمــوا يــرشح فيهــا الكتــاب القواعــد اجلديــدة املســتهدف تعليمهــا، حيــث خصــص 
ــة للجنــس واحلــال واملســتثنی وأســلوب  الكتــاب دراســة معــاين احلــروف املشــبهه وال النافي
احلــرص ثــم املفعــول املطلــق. ومل يؤكــد الكتــاب علــی القواعــد علــی غــرار مــا عهدنــاه قديــاًم 
بــل قــدم صــورة موجــزة هلــا، ومــن ثــم يــي القواعــد مترينــان أوثالثــة متاريــن يكــون اهلــدف 
منهــا تطبيــق مــا تعّلمــه الطالــب بشــكل وجيــز غــري مطــول ومنهــا عــن ال النافيــة للجنــس، 
أوعــن احلــال، أو إســتخرج أســلوب احلــرص، وعــن املفعــول املطلــق، أوإســتخرج املســتثنی 
واملســتثنی منــه، دون التطــرق إلــی أدق التفاصيــل. وتأرجحــت تطبيقــات الكتــاب ومتارينــه 
بــن فهــم القواعــد اجلديــدة والتعريــج علــی مــا ســبق وتعّلمــه الطالــب، وكذلــك إســتهدف 
ــا  ــن املطلــوب ترمجته ــغ عــدد التامري ــث بل ــارة، حي ــات املخت ــارات واآلي ــاب ترمجــة العب الكت
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ــاب  ــة للكت ــة األصلي ــو والغاي ــدف املرج ــدوا فاهل ــام يب ــًا، وك ــوع 39 مترين ــن جمم ــًا م 18 مترين
تكمــن يف متاريــن الرتمجــة ويؤكــد الكتــاب علــی التعــرف علــی الكلــامت اجلديــدة وترســيخها 
يف ذهــن الطالــب يف إطــار متاريــن مثــل إســتخرج الغريــب مــن الكلــامت أو إنتخــب الكلمــة 
حســب مــا جــاء يف القامــوس، أّمــا مــا ضمــه الكتــاب مــن القواعــد : فلقــد جــاء الكتاب بســت 
ــع، وإعــادة خلمســة عــرشة قاعــدة ســبق وأن  ــدروس األرب ــی ال ــدة توزعــت عل قواعــد جدي
تعّلمهــا الطلبــة، حيــث ُيطلــب إســتخراجها مــن النصــوص. وهنــاك أربعــة متاريــن أكــد فيهــا 
الكتــاب علــی ترمجــة صيــغ األفعــال، يذكــر فيهــا فعــاًل يــأيت بمعنــاه ثــم يطلــب ترمجــة ماضيــه 
أومضارعــه أو أمــره أو مصــدره، أوترمجتــه مــع إضافتــه إلــی احلــروف التــي تغــري معنــی الفعــل 
مثــل النواصــب واجلــوازم وحــروف التنفيــس. ومــا قدمنــاه كان رشحــًا وجيــزًا ملحتــوی كتــاب 

العربيــة لغــة القــرآن للصــف الثــاين عــرش.

4- توظيف الذكاءآت املتعددة :
يمكــن اإلســتفادة مــن نظريــة الــذكاءآت املتعــددة يف تعليــم اللغــة بشــكلن ؛ األول: تطبيقهــا 
وتوظيفهــا يف عمليــة تعليــم اللغــات وتعّلمهــا، وخاصــة يف إعــدد املــواد والتدريبــات التعليمية 
ــددة )  ــذكاءآت املتع ــؤرشات ال ــوء م ــا يف ض ــة وحتليله ــف اللغ ــاين : يف وص ــا. والث وإنتاجه
ــة  ــامم بنظري ــأن جمــال اإلهت ــك يمكــن القــول ب ــی ذل ــاءًا عل ــي وآخــرون،1395: 6(. بن أجاق
ــی  ــول إل ــل الوص ــن أج ــا م ــة وإنتاجه ــواد التعليمي ــداد امل ــی إع ــود إل ــددة يع ــذكاءآت املتع ال

نتائــج إجیابيــة تســهم يف تطويــر املنهــج وحتســن العمليــة الرتبويــة.

الطریقة
تقوم هذه الدراسة علی تقنية حتليل املحتوی الذي يتسم بعدة خصائص منها :

أوالً: الرتكيــز علــی حتليــل ظاهــرة النصــوص وترابطهــا معــًا وال تتطــرق إلــی النوايــا اخلفيــة 
للمؤلــف ومــا يقصــده، فهــي تنحــی يف عملهــا املنحــی الوصفــي 

املحللــة  املــادة  يصــف  حيــث  التحليــل  يف  املنظــم  العلمــي  األســلوب  اســتخدام  ثانيــًا: 
املحتــوی. يف  الــواردة  الظواهــر  ويفــرس  الكتــاب  يف  جــاءت  كــام  بموضوعيــة 

ثبات األداة )قائمة حتليل املحتوی(.
للتآكــد مــن ثبــات األداة وصالحيتهــا ووضــوح عباراهتــا تــم توزيعهــا علــی عينــة إســتطالعية 
ــبة  ــاء نس ــم إحص ــي وت ــل اإلحصائ ــارة للتحلي ــة املخت ــة العين ــس لدراس ــاء التدري ــن أعض م
ــج  ــاق لنتائ ــبة اإلتف ــت نس ــات، وكان ــر لللثب ــة كوپ ــتخدام معادل ــن بإس ــن املحلل ــاق ب اإلتف
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ــا. ــؤرشات وحتليله ــات للم ــان الثب ــدًا لبي ــبة ج ــبة مناس ــي نس ــل )94 %( وه التحلي

ومن أهم وظائفه:
ــا،  ــف فيه ــاط الضع ــوة ونق ــب الق ــية وجوان ــب املدرس ــج والكت ــة املناه ــدی فاعي ــة م معرف

وإختــاذ القــرارات املناســبة لتطويرهــا.
كشــف العالقــة والرتابــط بــن فصــول الكتــاب ومضامينــه، ومــدی التــوازن يف تناولــه 

املطلوبــة. للمفاهيــم 

ومن أهّم فوائده:
إختيار اإلسرتاتيجيات التعليمية التعلمّية املناسبة.

إشتقاق األهداف التعليمية.
تبويب أوتصنيف عنارص املحتوی لتسهيل تنفيذ اخلطة. 

 
جمتمع وعينة الدراسة

 كتــاب العربيــة لغــة القــرآن للصــف الثــاين عــرش للقســم العلمــي. لقــد ذكرنــا آنفــًا أّن 
ــّد  الكتــب املدرســّية ختضــع للمراجعــات يف ضــوء اإلســرتاتيجيات املعــارصة وهــذا أمــر الب
ــی  ــد عل ــد العه ــاب جدي ــذا الكتاب،كت ــه. وه ــه ومبادئ ــی أسس ــوف عل ــل الوق ــن أج ــه. م من
ــة. إذن كان  ــة خاص ــه دراس ــم حول ــدرايس ومل تق ــام ال ــذا الع ــف هل ــث ُأل ــة حي ــاق الدراس نط
ــة  ــوی أو دراســات حــول مــدی فاعلي ــل للمحت ــرز مــن حتلي ــات ف ــّد وأن خیضــع لعملي وال ب
مضامينه،وبيــان جودهتا،وتعيــن مســتواها العلمــي التعليمــي، وكذلــك بيــان حســن إختيــاره، 
والــذكاءآت املتعــددة هــي النظريــة التــي ســُيحلل الكتــاب حســب مؤرشاتــه، واألدوات فيــه 
قائمــة بمــؤرشات كل نــوع مــن الــذكاءآت املتعــددة الثامنيــة وهــي الــذكاء اللغــوي اللفظــي، 
املوســيقي،  واإليقاعــي  احلركــي،  البــرصي، واجلســمي،  واملــكاين  الريــايض،  املنطقــي  و 
والعاطفــي، والــذايت اإلنفعــايل الوجــداين، والبيئــي الطبيعــي، وتــم صياغيــة مــؤرشات كل مــن 
أنــواع الــذكاءآت باإلســتفادة مــن إستشــارة خــربة األخصائيــن يف جمــال التعليــم، بــام يتناســب 

ــة. مــع وحــدات درس اللغــة العربي

 عرض النتائج 
 توصلــت الدراســة مــن خــالل حتليــل حمتــوی الكتــاب يف ضــوء مــؤرشات الــذكاءآت املتعــددة 
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التــي حددهــا الباحثــان والتــي تلّخصــت يف أحــد عــرش جــدوالً، مــع رشح مبســط لنتائــج كل 

جــدول، واملــؤرش النهائــي حلصيلــة الدراســة. 

املعاجلات اإلحصائية 
لتحقيــق أهــداف الدراســة وحتليــل البيانــات التــي تــم جتميعهــا، متــت معاجلــة البيانــات 
باســتخدام احلــزم اإلحصائيــة للعلــوم اإلجتامعيــة مــن خــالل األســاليب اإلحصائيــة التاليــة: 

 SPSS

النسبة اإلحصائية: 
 تــم إســتخدام التواجــد، والنســب املئويــة، والتكــرار املتوقــع، والبواقــي، ثــم البواقــي املعياريــة 

حلســاب مؤرشات الــذكاء.
 املتوســطات احلســابية واإلنحرافــات املعياريــة: حلســاب متوســطات عبــارات حتليــل 
املحتــوی والدرجــات الكليــة والدرجــات الفرعيــة، وحســاب متوســطات تواجــد املــؤرشات 

ــي. ــر اإلحصائ ــاس مــدی التبعث ويســتخدم لقي
 مســتويات الداللــة : إذا تراوحــت بــن 0.01 إلــی 0.05 فهــي مــن مســتويات الشــك 

يف القــرار 
ــج  ــرار أوالنتائ ــة يف الق ــتويات الثق ــن مس ــي م ــی 0.99 فه ــن 0.95 إل ــت ب وإذا تراوح

ــر ــة كوپ ــات Cooper equation معادل ــاب الثب حلس
الصدق اإلحصائي

يقــوم مــدی متثيــل اإلختبــار للمياديــن أوالفــروع املختلفــة التــي يقيســها، وكذلــك التــوازن بن 
هــذه املياديــن بحيــث يصبــح مــن املنطقــي أن يكــون حمتــوی اإلختبــار صادقــًا مــادام قــد شــمل 
مجيــع عنــارص القــدرة املطلــوب قياســها ومتثــل ذلــك مــن خــالل عرضــه علــی املتخصصــن 

أو اخلــرباء يف املجــال.
وتــم التأكــد إحصائيــًا مــن صــدق أداة التحليــل وذلــك مــن خــالل صــدق اإلتســاق 
الداخــي، وهــو يعطــي صــورة عــن مــدی التناســق املوجــود بــن العبــارات املوجــودة داخــل 
ــاب  ــم حس ــن وت ــی نصف ــات إل ــدة، ت الدرج ــرة واح ــؤرشات م ــت امل ــث طبق ــور. حي املح
ــم  ــار ث ــة لإلختب ــة الكلي ــدة والدرج ــی ح ــف عل ــن كل نص ــام ، أو تباي ــاط بينه ــل اإلرتب معام
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ــات. ــل الثب ــاب معام حس

1- صفحات كتاب اللغة العربية اخلاضعة للتحليل 
كام نالحظه فی اجلدول رقم )1(

جدول رقم )1( 
الصفحات املشمولة 

بالتحليل
الصفحات املستثناة من 

التحليل
عدد صفحات 

الكتاب
561571

2- مؤرشات الذكاء
كام نالحظه فی اجلدول رقم )2(

جدول رقم )2(
جمموع 

املؤرشات
الذكاءآت املتعددة

6 الذكاء اللفظي اللغوي
7 الذكاء الريايض املنطقي
2 الذكاء املوسيقي اإليقاعي
7 الذكاء الوجداين اإلنفعايل
1  الذكاء احلركي اجلسمي
3  الذكاء اإلجتامعي العاطفي
4 الذكاء الطبيعي
2 الذكاء املكاين الضوئي

 
3- التواجــد والنســب املئويــة للــذكاء اللغــوي اللفظــي يف حمتــوی كتــاب العربيــة لغــة القــران 

للصــف الثــاين عــرش
 كام نالحظه فی اجلدول رقم )3(:

جدول رقم )3(
 انحراف 

البواقي
البواقي التكرار 

املتوقع
النسبة 
املئوية

التواجد الذكاء اللفظي االلغوي

20.85 41.07 45.07 % 3.2 4 توافر معاين الكلامت يف 
املعاجم اخلاصة حسب 

الدروس 

1

14.35 28.07 45.07 % 9.8 16 تشجيع الطلبة علی اإلستفادة 
من معجم الدروس 

2
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22.35 44.07 45.07 % 2.70 1 تعين الكلامت الغريبة وسبب 

إختيارها
3

13.54 27.08 45.07  14.65
%

17 دراسة العبارات حسب فهم 
النصوص واختيار األجوبة 

املناسبة هلا

4

14.96 29.93 45.07 % 54 75 تشجيع الطلبة علی قرآءة 
النصوص واآليات واألشعار 
واألحاديث وفهمها وترمجتها

5

21.5 43.07 45.07 % 5.40 2  اإلجابة بصح أوخطأ حسب 
فهم النصوص

6

 انحراف البواقي 3.93
 الثبات 95 

عنــد دراســة مــؤرشات الــذكاء اللفظــي يف اجلــدول )3( يتضــح لنــا إختــالف النســب يف 
ــة  ــی املــؤرش اخلامــس ) تشــجيع الطلب جممــوع املــؤرشات حيــث يعــود أعلــی مــؤرش فيهــا إل
ــكل  ــذي ش ــا ( ال ــام وترمجته ــث وفه ــعار واألحادي ــات واألش ــوص واآلي ــراءة النص ــی ق عل
59 % مــن تواجــده يف حمتــوی الكتــاب. يليــه املــؤرش الرابــع ) دراســة العبــارات حســب فهــم 
ــة املناســبة الــذي شــكل حضــورًا بنســبة 14.65 %. أقــل نســبة  ــار األجوب النصــوص واختي
كانــت للمــؤرش رقــم ثالثــة ) تعيــن الكلــامت الغريبــة وســبب إختيارهــا (. حيــث حصــل هــذا 
املــؤرش علــی أدنــی نســبة مئويــة مــن املجمــوع. حيــث تشــري املــؤرشات إلــی عــدم اإللتفــات 
ــن  ــكل كي. ويب ــة بش ــی الرتمج ــد عل ــی التأكي ــبب إل ــود الس ــام يع ــامت ورّب ــاين الكل ــی مع إل
التشــتت اإلحصائــي أو اإلنحــراف املعيــاري نســبة تصــل إلــی )3.93(. تشــري إلــی وجــود 

فــروق بــن التكــرار املتوقــع ويصــل ثباهتــا إلــی95.
4-التواجــد والنســب املئويــة للــذكاء املنطقــي الريــايض يف حمتــوی كتــاب العربيــة لغــة القــرآن 

للصــف الثــاين عــرش
كام نالحظه فی اجلدول رقم )4(:

عنــد دراســة اجلــدول )4( ملــؤرشات الــذكاء املنطقــي نجــد أّنــه معــدل أعلــی نســبة مئويــة 
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كانــت لصالــح املــؤرش الســادس )تطبيقــات خاصــة تســاعد الطلبــة علــی إســتخراج القواعــد 
ــد  ــن القواع ــتفادة م ــد )اإلس ــم واح ــؤرش رق ــه امل ــبة 28.30% ، ويلي ــوص ( بنس ــن النص م
النحويــة والرصفيــة التــي ســبق للطلبــة تعّلمهــا( بنســبة 21.62 % . وأدنــی نســبة مــن 
ــة علــی ربــط القواعــد  ــز الطلب مــؤرشات الــذكاء املنطقــي كانــت للمــؤرش رقــم مخســة )حتفي
ــام يعــود الســبب إلــی عــدم  ــدة ( بنســبة 2.7 % مــن جممــوع املــؤرشات. ورب القديمــة باجلدي
التأكيــد علــی ربــط القواعــد اجلديــدة بالقديمــة لكــون الكتــاب ال يســتهدف دراســة القواعــد 
كــام كان عليــه يف الســابق، وإنــام اســتهدف فهمــه مــن أجــل الرتمجــة وفهــم النصــوص فقــط. 

وكان انحــراف البواقــي يشــري إلــی )5.9( ، ووصــول درجــة الثبــات إلــی97.
5- التواجــد والنســب املئويــة للــذكاء الصــويت اإليقاعــي يف كتــاب العربيــة لغــة القــرآن 

ــرش  ــاين ع ــف الث للص
كام نالحظه فی اجلدول رقم )5(:

جدول رقم )5(
 إنحراف 

البواقي البواقي التكرار 
املتوقع النسبة املئویة الذكاء الصويت اإلیقاعي التواجد 

8.5 17 20 % 22.69 37  مســاعدة الطلبــة علــی قــرآءة اآليــات 
القرآنيــة 1

-8.5 -17 20 % 20 3  مساعدة الطلبة علی قرآءة األشعار 
بشكل صحيح 2
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انحراف البواقي 2.9

الثبات 50

 يف قــراءة اجلــدول ) 5 ( ملــؤرشات الــذكاء الصــويت نــری أّن املــؤرش األول شــكل أعلــی 
نســبة مئويــة تصــل إلــی 22.69 % وهــذه النتيجــة تدفعنــا إلــی اإلذعــان بعــدم تســليط الضــوء 
ــرآءة  ــم أّن الق ــة رغ ــی الرتمج ــد عل ــا يؤك ــة قدرم ــرآءة الصحيح ــی الق ــاب عل ــل الكت ــن قب م
الصحيحــة هــي قاعــدة مبدأيــة للرتمجــة الصحيحة.وقــد وصلــت نســبة انــراف البواقــي إلــی 

2.9 ونســبة الثبــات إلــی 50.
ــرآن  ــة الق ــة لغ ــاب العربي ــايل يف كت ــداين اإلنفع ــذكاء الوج ــة لل ــب املئوي ــد والنس 6- التواج

ــرش ــاين ع ــف الث للص
كام نالحظه فی اجلدول رقم )6(:

جدول رقم )6(
إنحراف 

البواقي البواقي التكرار 
املتوقع النسب املئویة الذكاء الوجداين اإلنفعايل التواجد

4.5 9 8 % 45.94 17 مساعدة الطلبة علی تقييم األجوبة 1

-4 -8 8 % 0.00 0 إجیاد قوة الصرب والتفاؤل يف 
الوصول إلی األجوبة الصحيحة

2

0.5 1 8 % 5.38 9 هندسة الذات وتفعيل مساراهتا يف 
طريق كسب املعرفة املطلوبة

3

3.5 7 8 % 8.98 15 اإلنفعاالت مع اآلخرين والتعبري 
عنها

 4

-4 -8 8 % 0.00 0 اكتساب القدرة علی التكيف مع 
مفاهيم الكتاب 

 5

-4 -8 8 % 0.00 0 مراقبة مشاعر الشخص ومشاعر 
اآلخرين 

6

3.5 7 8 % 8.98 15  متايش السلوك املعريف مع املفاهيم 
املكتسبة

7

انحراف البواقي 5.7 
الثبات 76 

ويف دراســتنا للجــدول )6( لقــراءة الــذكاء الوجــداين ، نشــاهد املــؤرش األول)تقييــم طريقــة 
التفكــري( ُيشــكل أعلــی نســبة مئويــة مــن بــن جممــوع املــؤرشات بنســبة 45.94 % مــن 
ــب  ــث كان نس ــتة حي ــة، وس ــن، ومخس ــم إثن ــؤرشات رق ــد امل ــؤرشات ومل تتواج ــبع م ــن س ب
ــدم  ــر ، هوع ــت للنظ ــؤرشات وامللف ــوع امل ــن جمم ــاب 0.00 % م ــوی الكت ــا يف حمت تواجده
ــل  ــم مقاب ــدم انفعاهل ــارات أوع ــوص وعب ــن نص ــاب م ــه الكت ــا حیتوي ــع م ــة م ــجام الطلب انس
العبــارات واآليــات واآلحاديــث املختــارة. ولعــل هــذا هوالســبب لعــدم حصــول املــؤرشات 
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ــات إىل76. ــی 5.7 والثب ــي إل ــراف البواق ــبة إنح ــب مئوية.ووصلنس ــی نس عل

7- التواجــد والنســب املئويــة للــذكاء احلركــي يف كتــاب العربيــة لغــة القــرآن للصــف الثــاين 
عــرش

التوجد مؤرشات للذكاء احلركي يف حمتوی الكتاب
عنــد دراســة الــذكاء احلركــي فــال نجــد مــؤرش ذا نســبة مئويــة يف اجلــدول وهــذا يرشــدنا إلــی 
ــی  ــی اإللتفــات إل ــا إل ــاب. ويدفعن ــوی الكت ــذكاء احلركــي أواجلســمي يف حمت عــدم وجــود ال

رضورة وجــود هــذا الــذكاء يف قائمــة الــذكاءآت يف الكتــب املدرســية.
ــرآن  ــة الق ــة لغ ــاب العربي ــي يف كت ــي العاطف ــذكاء اإلجتامع ــة لل ــب املئوي ــد والنس 8-التواج

ــرش ــاين ع ــف الث للص
كام نالحظه فی اجلدول رقم )7(:

جدول رقم )7(
 انحراف 

البواقي البواقي  التكرار 
املتوقع

النسب 
املئویة التواجد الذكاء اإلجتامعي العاطفي

4.66- 9.33- 11.33-% % 13.33 2
تشجيع التعاطف والعالقات 
اإلجتامعية من خالل عبارات 

النصوص

1

4.66- 9.33- 11.33-% % 13.33 2 تعّلم املهارات اإلجتامعية من 
النصوص

2

3.31 6.62 3.62 % 5.38 9  الوعي بالذات وحتفيز الذات من 
مطالعة النصوص

3

انحراف البواقي1.5
الثبات 3

عنــد دراســة اجلــدول )7( نالحــظ إشــرتاك النســب املئويــة يف املؤرشيــن األول والثــاين 
بنســبة  اإلجتامعيــة(  املهــارات  و)تعّلــم  اإلجتامعيــة(،  والعالقــات  التعاطــف  )تشــجيع 
ــبة 5.38 %  ــی نس ــذات( إل ــز ال ــذات وحتفي ــي بال ــث )الوع ــؤرش الثال ــی امل 13.33 % وتدن
مــن حمتــوی الكتــاب. يعــّد التواصــل والرتابــط اإلجتامعــي مــن املــؤرشات ذات األمهيــة البالغة 
ولكــن نســبها املئويــة املتدنيــة التبــرش باخلــري. ومــا يؤكــد علــی ذلــك رقــم الثبــات حيــث وصل 

ــی 1.5. ــي إل ــراف البواق ــل انح ــی33 ووص إل
9-التواجــد والنســب املئويــة للــذكاء الطبيعــي يف كتــاب العربيــة لغــة القــرآن للصــف الثــاين 

عــرش
كام نالحظه فی اجلدول رقم )8(:

جدول رقم )8(
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انحراف 
البواقي البواقي التكرار 

املتوقع
النسب 
املئویة التواجد الذكاء الطبيعي

1.37 2.75 9.25 % 7.18 12 حتفيز الطلبة علی التعّلم من 
الطبيعة وما فيها

1

0.37 0.75 9.25 % 5.98 10 تشجيع الطلبة إلدراك القدرة 
األهلية

2

0.37 0.75 9.25 % 5.98 10 3 التعرف علی ما يف الطبيعة

1.12 2.25- 9.25 % 4.19 7 حتفيز الطلبة علی توثيق العالقة 
بالطبيعة

4

انحراف البواقي0.08 
الثبات22.5

عنــد دراســة اجلــدول )8( للــذكاء الطبيعــي نــری أّن املــؤرش األول)حتفيــز الطلبــة علــی 
التعّلــم مــن الطبيعــة ومــا فيهــا ( قــد حــاز علــی أعلــی نســبة مئويــة مــن بــن األربــع املــؤرشات، 
وتدنــی املــؤرش الرابــع )حتفيــز الطلبــة علــی توثيــق العالقــة بالطبيعــة( إلــی أدنــی نســبة مئويــة 
حيــث بلغــت 4.19 % مــن حمتــوی الكتاب.وتوثيــق عالقــة الطلبــة بالطبيعــة لــه أمهيــة بالغــة 
ــة تؤكــد علــی خــالف  ــط اإلنســان هبــا، ولكــن ّ املــؤرشات املتدني ــي ترب لــألوارص املهمــة الت
ذلــك. فعلــی املعنيــن اإللتفــات إلــی هــذه املــؤرشات وأخذهــا بعــن اإلعتبــار. وتشــري نســبة 

الثبات إلی 22.5 ونسبة انحراف البواقي إلی 0.08 . 
10 -التواجد والنسب املئوية للذكاء املكاين يف كتاب اللغة العربية للصف الثاين عرش

كام نالحظه فی اجلدول رقم )9(:

جدول رقم )9(
انحراف 

البواقي التكرار  البواقي
املتوقع

النسبة 
املئویة  الذكاء املكاين التواجد

20.33 40.66- 4.66- 46.44% 42  إدراك العالقة بن الصور 
واأللوان

1

19.56 39.12- 4.88- 48.88% 4 التحفيز علی فهم الصور 
وعالقتها بالنصوص

2

انحراف البواقي 1
الثبات95

عنــد دراســة اجلــدول )9( ملــؤرشات الــذكاء املــكاين نجــد أّن املــؤرش الثــاين )التحفيــز علــی 
ــاب.  ــوی الكت ــن حمت ــبة 48.88% م ــی نس ــل عل ــد حص ــا( ق ــات بينه ــور والعالق إدراك الص
حيــث تؤّلــف الصــور حيــزًا واســعًا مــن حمتــوی الكتــاب فتواجــد مــا يقــارب مــن 86 صــورة 
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يف 56 صفحــة خــري دليــل علــی ذلــك، ولكــن قلــام نشــاهد يف الصفــوف املدرســية إلتفاتــات 
ــع أن  ــا م ــة هل ــة أمهي ــدي الطلب ــال جی ــا ف ــور حوهل ــوار يتمح ــی ح ــور، أوحت ــی الص ــة إل خاص
الصــور تبــن مفاهيــم وتنقــل عبــارات يصعــب بياهنــا علــی املؤّلــف، وتعتــرب مــن خــرية الــرواة. 

ولقــد جــاء الثبــات فيهــا إلــی 95 وكان إنحــراف البواقــي فيهــا .
ــرآن  ــة الق ــة لغ ــاب العربي ــة يف كت ــبها املئوي ــا ونس ــذكاءآت املتعددةوتواجده ــدول ال 11-ج

ــي ــم العلم ــرش للقس ــاين ع ــف الث للص
كام نالحظه فی اجلدول رقم )10(:

جدول رقم )10(
النسب املئویة تواجدها انواع الذكاءآت
% 99.74 251 الذكاء املنطقي الريايض
% 95.54 86 الذكاء املكاين 
% 94.75 273  الذكاء اللغوي الفظي
% 69.28 65  الذكاء اإلنفعايل 
% 44.69 40  الذكاء املوسيقي اإليقاعي
% 31.4 13 الذكاء اإلجتامعي

% 23.33 39  الذكاء الطبيعي
 % 0  الذكاء احلركي0.00 

نالحــظ مــن هــذه اجلــداول واملــؤرشات حصيلــة حتليــل كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثــاين 
ــي  ــذكاء املنطق ــال لل ــور الفّع ــداول احلض ــذه اجل ــا ه ــت لن ــد أثبت ــي فلق ــم العلم ــرش للقس ع
ــذكاء املــكاين الــذی وصــل إلــی  ــه ال الريــايض بنســبة حضــور وصــل إلــی 99.74 % ، ويلي
نســبة 95.54 %، ثــم الــذكاء اللفظــي اللغــوي بنســبة 94.75 %، وشــكل الــذكاء اإلنفعــايل 
نســبة 69.28 %، وكانــت النســبة املئويــة للــذكاء املوســيقي اإليقاعــي تقــدر بـــ 44.69 
ــذكاء الطبيعــي  ــد حقــق ال ــی 31.4 % ، وق ــذكاء اإلجتامعــي نســبًة وصلــت إل %، وحقــق ال
تواجــدًا وصــل إلــی 23.33 %، ومل حیقــق الــذكاء احلركــي تواجــدًا يف حمتــوی الكتــاب 

فكانــت حصيلتــه 0.00 %.
املؤرش النهائي حلصيلة الدراسة:
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مناقشة النتائج
 بعــد دراســة دقيقــة للمــؤرشات وتطبيقهــا علــی حمتــوی كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثــاين 
ــاوية، وكان  ــة متس ــبها املئوي ــن نس ــذكاءآت مل تك ــع ال ــی اّن مجي ــتنا إل ــت دراس ــرش، توصل ع
ــن مــن واجلهــةل  ــام للقواعــد وللتامري ــذكاء املنطقــي الريــايض ب ــر مــن نصيــب ال احلــظ األوف
اإســتقرائية، ثــم يليــه الــذكاء املــكاين الضوئــي البــرصي بــام تشــمله الصــور مــن حيــز واســع 
ــذكاءآت  ــن ال ــة مــن ب ــة الثالث ــذكاء اللفظــي للتحــي باملرتب ــاب، ويعــود ال يف صفحــات الكت
نظــرًا لوجــود الكــم الكثــري مــن الكلــامت والرتمجــة والعبــارات وإنتقــاء مفاهيمهــا، ثــم يليــه 
يف الكتــاب الــذكاء اإلنفعــايل ثــم املوســيقي ومــن بعدهــا اإلجتامعــي ثــم الطبيعــي، ومل يبــدي 
الكتــاب أمهيــة للــذكاء اجلســمي احلركــي؛ حيــث مل يكــن توزيــع الــذكاءآت مربجمــًا بــن 
ــواع  ــع أن ــامم بتوزي ــن(،إّن االهت ــاب) النصــوص والقواعــد والتامري الوحــدات الثــالث للكت
الــذكاءات يف الكتــاب ملــا للطلبــة مــن تبايــن يف نســب الــذكاء يعــّد رضورة قصــوی. بيــد أن 
امللفــت للنظــر هــو تواجدهــا عشــوائيًا دون األخــذ بنظــر اإلعتبــار إلــی مــا أثبتتــه الدراســات 
الرتبويــة مــن مــدی فاعليتهــا يف املقــررات الدراســية، وعلــی املهتمــن بتأليــف وبرجمــة الكتــب 
الدراســية أخــذ هــذه النتائــج بعــن اإلعتبــار لوجــود الفــوارق اجلديــة بــن الطلبــة، حيــث يــری 
ــة الــذكاءآت  ــة مرتبــط بصقــل وتنمي ــأّن حتقيــق األهــداف الرتبوي ــد مــن املتخصصــن ب العدي
ــد  ــن العدي ــري ب ــر ورواج كب ــب واف ــة بنصي ــت هــذه النظري ــك حظي املتعــددة للمتعلمــن لذل
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مــن الرتبويــن. 

التوصيات
مــن أجــل أن يســتفيد مجيــع الطلبــة مــن مفاهيــم الكتــاب للوصــول إلــی األهــداف والغايــات 
املســتهدفة مــن وراء الربجمــة للكتــب املدرســية، نــری مــن الــروري إيــالء األمهيــة ملوضــوع 
ــة  ــالء األمهي ــة. ألن إي ــب املدرســية وبنســب متقارب ــوی الكت ــذكاءات يف حمت ــواع ال تواجــد أن
ــوع مــن  ــك الن ــة لرتاكــم ذل ــج غــري مطلوب ــذكاءآت يســفر عــن نتائ ــواع حمــددة مــن ال ــی أن إل

الــذكاء يف عــدد حمــدد مــن الطلبــة، وفقدانــه يف جمموعــة أخــری منهــم.
إنضــامم متخصصــی العلــوم الرتبويــة إلــی جمموعــة مؤلفــي الكتــب واملقــررات الدراســية، مــن 

أجــل مواكبــة املقــررات الدراســية إلســرتاتيجيات النظريــات احلديثــة.

املصادر واملراجع
ــذكاءآت  ــة ال ــرتوين يف تنمي ــم األلك ــتخدام التعل ــر اس ــيامء.) 2018(. أث ــي، الش ــان احليح ــد علي  أمح
ــل شــهادة املاســرت(،  ــة لصــف اخلامــس األســايس) رســالة مقدمــة لني ــادة اللغــة اإلنجليزی املتعــددة مل

جامعــة الــرشق األوســط : عــامن.
أمحــد عــي، كنــان.)2017(. بروفايــالت الــذكاءآت املتعــددة لــدی طلبــة املرحلــة الثانويــة يف حمافظــة 

دمشــق. جملــة جامعــة البعــث. املجلــد 39، العــدد 63
اجاقــي وآخرون،حممــد.) 2017(.الــذكاءآت املتعــددة واألهــداف املعرفيــة يف كتــاب العربيــة للصف 

الثامــن. جملــة اجلمعيــة اإلیرانيــة للغــة العربيــة آدابها.املجلــد13، العدد 44.صــص179- 202
الســيد وأســامه، أســامء وشــيامء. )2017(.تأثــري أســاليب حكــي القصــص الرقميــة عــرب تقنيــة 
ــة  ــة اإلبتدائي ــذ املرحل ــدی تالمي ــل ل ــی التخي ــدرة عل ــوي والق ــذكاء الغ ــة ال ــی تنمي ــتنج عل البودكاس
ــمرب 2017م ــزء األول، ديس ــدد 167 اجل ــر، الع ــة األزه ــة. جامع ــة الرتبي ــة كلي ــًا. جمل ــن برصي املعاق
ــرش  ــاپ ون ــت چ ــران: رشك ــرآن. ط1، طه ــان ق ــريب زب ــادل.)1397(. ع ــران ، ع ــكبوس وديگ  اش

ــی. ــای درس كتاهب
 بــن راشــد احلجــري، حممــد. )2013(. الــذكاء اإلنفعــايل وعالقتــه باألفــكار الالعقليــة لــدی العاملنی 
يف الوظائــف الدینيــة بســلطنة عــامن يف ضــوء بعــض املتغریات.)دراســة مقدمــة لنيــل شــهادة املاســرت (، 

كليــة العلــوم واآلداب قســم الرتبيــة والدراســات اإلنســانية :جامعــة نزوی
ــة  ــد الكريــم.) 1434(. حتليــل حمتــوی مقــررات اللغــة اإلنجليزی بــن ســاجي التوجیــری احلــريب، عب
للمرحلــة الثانویــة وتقویمهــا يف ضــوء معایــری مقرتحــة للكفــاءة اللغویــة. )بحــث مقــدم لنيــل درجــة 

الدكتــوراة( : جامعــة أم القــری.
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ــای  ــاين وباوره ــوش هيج ــن ه ــه ب ــی رابط ــحر)1397( بررس ــرون، س ــي وآخ ــد الله ــرادران عب ب
فراشــناختی باســالمت روان) مطالعــه مــوردی پايــه يازدهــم فنــی حرفــه ای ناحيــه يــك شهرســتان 
اروميــه( ، النــارش، املؤمتــر العلمــي لدراســات العلــوم الرتبویــة وعلــم النفــس. املآخــوذة مــن املوقــع.
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چكیده
بررســی کتاب هــای درســی در پرتــو نظریه  هــای معاصــر، امــری اجتناب ناپذیــر اســت. نظریــۀ 
ــی  ــای علم ــت برنامه  ریزی  ه ــه در جه ــت ک ــردی اس ــی کارب ــی از نظریه های ــه، یك ــوش چندگان ه
مؤثــر، بــا تئوری هــای معاصــر همــگام گشــته اســت. نتیجــه حاصــل از مطالعــۀ هوش هــای چندگانــه 
بــه تفاوت هــای فــردي میــاِن فراگیــران برمی گــردد. توجــه بــه هوش هــای چندگانــه هنــگام 
ــای  ــزی کتاب ه ــت برنامه ری ــه الزم اس ــت ک ــی اس ــی، ضرورت ــب درس ــگارش کت ــزی و ن برنامه ری
درســی بــر اســاس آن صــورت پذیــرد. ایــن مقالــه بــا توجــه بــه شــاخص های هــوش چندگانــه و بــا 
روش تحلیــل محتــوا، کتــاب عربــی زبــان قــرآن ســال دوازدهــم تجربــی، تحلیــل شــده اســت. نســبِت 
ــی  ــاب عرب ــه در کت ــای چندگان ــرد هوش ه ــور و عملك ــزان حض ــر می ــاخص ها، بیانگ ــدی ش درص
ــاب  ــه در کت ــای چندگان ــتفاده از هوش ه ــه اس ــت ک ــی از آن اس ــت آمده حاک ــج به دس ــت. نتای اس
ــه درصــد  ــد ک ــاره دارن ــاوت اســت. شــاخص ها اش ــم، بســیار متف ــال دوازده ــرآن س ــان ق ــی زب عرب
هــوش ریاضــی و مكانــی و لفظــی، بیــش از دیگــر هوش هــا موردتوجــه قرارگرفتــه اســت و هــوش 

ــچ جایگاهــی نداشــته اســت. ــی هی حرکت

واژگان كلیــدی: هوش هــای چندگانــه، تحلیــل محتــوا، کتــاب عربــی زبــان قــرآن، 
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Abstract

Textbook analyses in light of contemporary theories is an inevitable 
activity. Multiple intelligence theory is one of practical theories that 
has been used in academic and scientific planning. In this study, the 
focus was on multiple intelligence analyses with regard to individual 
differences. Focusing on multiple intelligence in textbook development 
is a necessity that has to be taken into account in textbook development. 
Multiple intelligence incidences were studied in Arabic Qur’an 
textbook with content analyses. The percentage pro-potion of indicates 
the amount and performance of multiple intelligence in Arabic. Results 
indicated that the percentage of intelligence in mathematics, location, 
and verbal intelligence are more of concern than the other components 
of multiple intelligence. Kinesthetic intelligence had no status in the 
findings of this study.                  
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