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مستخلص البحث
متعددا لدى الطالب يف تعلم اللغة
ً
اعتمدت مهارة الكالم على القدرة اليت تتطلب ذكاءً
العربية .ويتطرق هذا البحث إىل صف تطبيق الذكاءات املتعددة يف تعلم مهارة كالم مبركز
ترقية اللغة العربية املكثفة والية اهلامشية للبنات معهد النور اجلديد اإلسالمي بيطان .هذا
البحث ابلنظر إىل نوعه يستخدم منهج البحث الوصفي وابلنظر إىل مدخله يعتمد على
دراسة احلالة .أظهرت النتائج أن الذكاءات املتعددة يف تعلم مهارة الكالم ميكن أن تزيد من
مواهب اهتمامات الطالب يف املؤسسة ومتكنت من جعل معظم طالبات املدارس اإلعدادية
يف مبركز ترقية اللغة العربية املكثفة والية اهلامشية للبنات جييدون التحدث ابللغة العربية بطالقة
تطورا إجيابيًا يف
من خالل مشاركة املسابقات واملواهب ،ويُظهر تطبيق الذكاءات املتعددة ً
تنمية مهارة الكالم لدى الطالبات.
الكلمة املفتاحية :الذكاءات املتعددة ،مهارة الكالم
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أساسيات البحث
املقدمة
اللغة العربية هي إحدى اللغات اليت تتميز عن غريها بتنوع كبري وكثري يف أصول
الكلمات ،إما من خالل طريقة االشتقاق أو بطريقة التصريف .وهباتني الطريقتني تصبح
جدا ابملفردات.(Fahrurrozi, 2014) .
اللغة العربية غنية ً
يف تعلم اللغة العربية  ،هناك عدة مصطلحات جيب أن تعرف وهي الرموز،
واالشتقاق ،واملنهج ،والطريقة ،وميكن استخدام هذه املهارات لتحسني مهارات اللغة العربية،
إىل جانب وجود طرائق التعليم املتنوعة ميكن استخدامها لرقية مهارات اللغة العربية .(Fauzi,
)2020

واللغة العربية كغريها هلا مهارهتا األربع وهي مهارة االستماع والكالم والقراءة
والكتابة . (Aziza & Muliansyah, 2020) .واسراتيجيات تعلم الذكاءات املتعددة ستساعد
الطالب على ترقية مهارة الكالم .وتعد مهارة الكالم من أهم مهارات اللغة العربية وهي
مهارة التحدث تطبيقيا وتتمثل القدرة على ترتيب الكلمات واجلمل الصحيحة يف تعبري
أفكار الفرد ومشاعره وفق بنية مجل جيدة وصحيحة.
ومهارة الكالم هي مهارة إنتاجية والكالم نشاط إنتاجي واستقبايل وتعبري اآلراء بني
املتكلم واملخاطب حىت يبىن التواصل بني الطرفني ) .(Hanifah, 2018ويف هذه األايم تبقى
املشكلة يف ترقية مهارة الكالم وعلى املعلم حماولة البحث عن العالج واحلل يف ترقية مهارة
الكالم.
وال نغايل يف القول أن لكل طالب كفاءة متميزة خيتلف بعضها عن األخرى .ميكن
تفسري ذلك على أنه مهارات عقلية عامة لتعلم وتطبيق املعارف واملهارات يف أمناط التفكري.
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إنه ملن املعلوم أن اسراتيجيات الذكاءات املتعددة هي قدرة الطالب على حل
مشاكل التعلم ،وأمناط التفكري التقليدية اليت تتطلب قدرة منطقية وأنشطة التعليم يف الصف
ال بد أن تطابق للذكاءات املتعددة ومت استبداهلا بوجود هذه الذكاءات حيث هتدف إىل
حتسني كفاءة التعلم لدى الطالب .وهذه الذكاءات هلا أثر قوي وفعال يف ترقية مهارة الكالم
لدي الطالب ابستخدام طريقة التعليم املناسبة واليت تتطلب منهم مشاركة األنشطة اليت
تدمههم يف ترقية مهارة الكالم.
وهنالك أحباث سابقة تدرس عن فعالية استخدام اسراتيجات الذكاءت املتعددة يف
إدارة الفصل ) (Mahmudi et al. 2019ويستند هذا البحث إىل نظرية أبنه من خالل قدرة
الطالب يف تعلم اللغة العربية ،من خالل الذكاءات املتعددة ،ميكن إلقاء املعلومات
ومعاجلتها وإظهار عملية أمناط التعلم يف ممارسة التحدث ابللغة العربية حيث تتطلب كفاية
تعاوًن
جمردة لربط العالقات بني الكلمات ببنية اجلملة املنطوقة مثال كما يتطلب هذا األداء ً
ً
جيدا بني األعصاب املختلفة يف الدماغ عرب وجود االستجاابت (Yule, 2015) .راجيا أن
ً
تستمر ممارسة التحدث يف ترقية مهارة الكالم .ويتم تطبيق اسراتيجات التعلم ابستخدام
الذكاءات املتعددة إبدماج الطالب يف فرقة واحدة حىت يتعاون بعضهم بعضا كذلك.

). (Metode et al., 2018

واللغة يف األصل الكالم ويعترب الشخص ذا كفاية لغوية ما إذا مارس التحدث ابللغة
العربية بطالقة وبشكل صحيح .وفقا لقول فؤاد إفندي إن مهارة الكالم من املهارات اللغوية
احلديثة املراد حصوهلا وترقيتها بكثري يف العصر احلايل لدي طالبيها ).(Effendy, 2012: 149
واختلف كفاءة طالب ما عن غريه من الطالب ويبدو فيما بينهم فرق فردية
) .(Legowo, 2017وقد دلت نتائج املالحظة أن كفاءهتم طالبات مركز ترقية اللغة املكثفة
للبنات بوالية اهلامشية متباينة مع كثرة األنشطة اللغوية املختلفة .لذلك يهدف البحث احلايل
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إىل وصف نظرية جديدة يف تعلم اللغة العربية خاصة يف ترقية مهارة الكالم ابستخدام
الذكاءات املتعددة .تعلم اللغة العربية كلغة اثنية يف أمس احلاجة إىل ابتكارات متواصلة ،فيتم
تعليم اللغة العربية بنجاح إذا اهتم املعلمون ابلفروق الفردية لدي الطالب وعاملهم بطريقة
مناسبة ابالبداعات واملثابرة.(Vernoit, 2018) .
نظرا للبياًنت السابقة فيهدف هذا البحث إىل وصف ممارسة التحدث ابللغة العرية
ابستخدام اسراتيجات التعلم القائم على الذكاءات املتعددة يف ترقية مهارة الكالم لدي
طالبات مركز ترقية اللغة املكثفة للبنات بوالية اهلامشية حيث يقصد به إعطاء خربات التعلم
للطالب ابستخدام اسراتيجات الذكاءات املتعددة.
منهجية البحث
يستخدم هذا البحث املنهج الوصفي ابستخدام املدخل دراسة احلالة .والبحث
الوصفي عبارة عن حبث ينتج بياًنت وصفية أي وصف أشكال من كلمات مكتوبة ومنطوقة
لكل سلوك األشخاص الذين متت مالحظتهم ومقابلتهم ومجع بياًنهتم الواثقية .وعينة هذا
البحث هي طالبات الصف الثامن ب مركز ترقية اللغة املكثفة للبنات بوالية اهلامشية،
وعددهن  37طالبة .وطرق مجع البياًنت املستخدمة يف هذا البحث هي املقابلة واملالحظة
والواثئق .أما البياًنت الكيفية الصادرة من املفحوصني سواء كانت من خالل املالحظة
واملقابلة أو مجع الواثئق فحللت بتحليل وصفي للحصول على نتائج البحث.
عرض البياانت وحتليلها
ال ميكن فصل التعليم عن دور املعلم كقوة عظمى لإلنسان وهو املفتاح األساسي يف
قادرا على تطوير
معلما حمتمالً املسولية ،جيب أن تكون ً
تعليم أجيال املستقبل .بصفتك ً

ذكاء طفلك ،وليس إيقاف شخصية الطفل وذكائه .وابلتايل ،حيتاج التعليم يف إندونيسيا إىل
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حلوال للمؤسسات التعليمية يف تنفيذ
حتسني نظامها التعلمي .قدمت فكرة هوارد جاردنر ً
التعليم القائم على الذكاءات املتعددة .بتطبيق الذكاءات املتعددة سيحصل األطفال على
جناح يف التعلم وف ًقا ملواهبهم واهتماماهتم وميوهلم .فاملؤسسات التعليمية واملعلمون الذين
مهما يف أداء التعلم إىل تغيري النموذج التفكري عن كيفية وأساليب تعلم طالهبم.
يلعبون ً
دورا ً
يف كثري من األوقات يتعثر املعلمون يف حتديد اسراتيجية أو طريقة واحدة يف التدريس إىل
حد ما ،على الرغم من أن معظم الطالب ال حيبون هذه الطريقة لكن من األمهية مبكان أن
كل طالب لديه أسلوب التعلم اخلاص به .إذا كان أسلوب التدريس مواف ًقا ألسلوب التعلم
لدى الطالب فينجح جناحا ابهرا ،وأنه ميكن حتقيق األهداف التعليمية املرجوة(Putri W .
ً

)2018

لكل طالب طريقته اخلاصة يف التعلم .ميكن لكل طالب بغض النظر عن عمره أن
يتعلم أي شيء إذا فعل ذلك بطريقته اخلاصة ومبهاراته اخلاصة .هذا ما يؤمن ابسراتيجيات
الذكاءات املتعددة .وليس الذكاء قدرة شخصية ميكن قياسها ابلقدرة على اإلجابة على
أسئلة من اختبارات خمتلفة ،ولكن قدرته الشخصية على حل املشكالت والصعوابت اليت
يواجهها .واسراتيحيات التعلم القائم على الذكاءات املتعددة هو قدرة الطالب على حل
مشاكل التعلم ،وأمناط التفكري التقليدية اليت تتطلب قدرات منطقية وأنشطة التعليم يف
الصف متماشي مع الذكاء املعريف والذكاء الوجداين والذكاء احلركي قد مت استبداهلا اليوم
ابلذكاءات املتعددة .وهتدف استراجيات التعلم القائم على الذكاءات املتعددة إىل ترقية
كفاءة الطالب يف التعلم (Metode et al., 2018).وغيبت نظرية هوارد كاردنري عن ذكاء البشر
بينما دلت نتائج البحث على أن اإلنسان مل يقتصر على استخدام كفاءة معنية ،لكن
إبمكانه استخدام الذكاءات املتعددة ابمتالكه أنواعا من الكفاءات املدجمة حىت ميكن تكوين
املوارد الشخصية بشكل فعال ).( Putri, W, 2018
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وأصبحت اسراتيجيات التعلم القائم على الذكاءات املتعددة أساس النجاح يف تعلم
اللغة العربية وهبا ميكن حل مشكلة التعلم ،ويف امليدان يواجه الطالب صعوبة تعلم مهارة
الكالم ومن خالل استحدام الذكاءات املتعددة ميكنهم من ربط كلمة بكلمات أخرى أو
ربط مجلة جبمل حىت يبىن التواصل يف ممارسة التحدث ابللغة العربية .وقدرة الطالب على
ممارسة التحدث ابللغة العربية تصدر من نطق الكلمة نطقا صحيحا وهذا الذي مسي حبل
املشكلة وهم يف نفس الوقت يف أمس احلاجة إىل وجود البيئة اجليدة للوصول إىل كفاءة
الكالم املوجوة بكثرة التطبيق واملمارسة وكذلك هم ينظمون نشاطات التعليم الواقعية عند
ممارسة الكالم ابللغة العربية مع الناطق األصلي
وف ًقا لـرأي ديف ميار (عابدين  )3103 ،ينقسم تدرج مستوى الذكاء البشري إىل
عدة طبقات أو فئات ،مبا يف ذلك األمحق ،واألبله  ،والعادي والعبقري .حىت يتسىن لتطور
الذكاء البشري مع ظهور عدة مفاهيم جديدة ،أن كمال الذكاء البشري ال يُنظر فقط من

خالل حتقيق اختبار ذكاء معني ،ولكن ميكن رؤية ذكاء الشخص من خمتلف جوانب
الذكاءات األخرى مثل الذكاء العاطفي والذكاء الروحي والذكاء االجتماعي وما إىل غري
ذلك.

ومفهوم الذكاء القائم على العقل البشري وحده أو الذكاء املعريف وحده مل يقدر على
حل املشاكل املختلفة املوجودة يف سياق احلياة البشرية بشكل فعال ،وليس قليالً من
األشخاص الذين يعتربون ذاكيا ،ولألسف هم يشعرون ابإلمهال والضياع أو الفشل يف
منافسة احلياة ،حىت يبدو أن هناك من اختار طريقا لإلعدام .لذلك مع هذا املفهوم اجلديد
للذكاءات املتعددة يف سياق علم النفسي ،فإنه يعتمد على عدة أسباب منطقية والواقع يشري
إىل أن جناح شخص ما يف اختبارات الذكاء مع وجود الفئة العبقرية ،أو األشخاص الذين
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لديهم الذكاءات املتعددة ،بل يبدو الفشل يف التواصل االجتماعي واملنافسة يف هذه احلياة.
).(Susanti, 2020

يف مركز ترقية اللغة املكثفة للبنات بوالية اهلامشية ميكن العثور على األنشطة املتعلقة
ابستخدام اسراتيجيات التعلم القائم على الذكاءات املتعددة مثل إاثرة اهتمام الطالب
ابملشاركة يف املسابقات احلالية ،وتشجيع الطالب على املشاركة يف أنشطة املناقشة ،وتشجيع
الطالب على اكتشاف مواهبهم وهواايهتم يف التواصل ابللغة العربية.
استنادا إىل نتائج املقابلة مع بعض معلمي اللغة العربية ،وجدًن أن الطالب مل يتعلموا
ً
مهارات التحدث فحسب ،بل متكنوا من التعلم ابستخدام أنواع خمتلفة من الذكاءات
املتعددة من خالل ممارسة التحدث عن طريقة املباشرة واليت يتم إجراؤها يوميًا مثل متابعة
األنشطة اليومية يف السكن ،فاملطلوب منها ميكن الطالب من التحدث ابللغة العربية أينما
كانوا .واختلف الطالب بعضهم عن العض خبصائصه املتميزة حيث ميكن حتقيق القدرة على
التحدث ابللغة العربية بشكل فصيح وصحيح فيحتاج املعلمون إىل إعداد وتصميم التعليم.
لذلك يعد تصميم التعلم اجليد أحد املكوًنت الرئيسية يف تطبيق الذكاءات املتعددة وفقا
لسياق التعلم .(Marlina, 2016).
القدرة على الكالم هي القدرة على نقل األفكار واآلراء والرغبات والعواطف إىل
احملاور ابستخدام أصوات وكلمات واضحة .هتدف مهارة التحدث بشكل عام إىل مساعدة
الطالب على التواصل بشكل صحيح وطبيعي ابللغة اليت يدرسوهنا.(Metode et al. 2018) .
مهارة مهارة الكالم هي من أهم املهارات الغوية العربية األربع .ألن التحدث جزء من
املهارات اليت يتعلمها املتعلم ،لذلك تعد مهارات الكالم جزءًا أساسيًا من تعلم لغة أجنبية.
بينما كانت مهارة كالم تتحدث ابستمرار دون توقف ودون تكرار ابسخدام املفردات
والتعبريات واألصوات للتعبري .وفقا لقول اتريغان أن مهارة الكالم هو مزيج من العوامل
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املختلفة منها احلركة اجلسدية والنفسية والعصبية والداللية واللغوية على نطاق واسع بصفتها
أهم أداة بشرية لبناء التواصل االجتماعي ،ومتماشيًا مع متيم هللا إذ يقول إن مهارة الكالم أن
يقدر الطالب على الكالم حىت يتمكنوا من التواصل االجتماعي بشكل صحيح .ومهارة
الكالم هي نقل الرسائل لآلخرين بطريقة مقبولة مناسبة للقواعد الالزمة ،وهي القدرة على
التعبري عن نطق الكلمات نطقا صحيحا والتعبري عن األفكار بشكل صحيح مقبول لدي
املخاطب والتعبري عن اآلراء والرغبات واملشاعر وغري ذلك.(Pondok et al., 2019) .
وطبّق مركز ترقية اللغة املكثفة للبنات بوالية اهلامشية اسراتيجيات التعلم القائم على
الذكاءات املتعددة على الطالبات مع مرافقة املشرفة ،وتطبيق تلك اسراتيجيات مما جيعل
الطاابت ذوات الكفاءات املختلفة .وانطالقا من نتائج الذكاءات املتعددة ليس هلا حتديد
معني يف التعلم بعبارة أخرى ال يعين أن طالب ما يلزم عليه كفاءة ما من حيث الذكاء ،بل
على املعلم أن خيتار لطالبه ما يناسب الطالب من طريقة التعليم يف تطبيق اسراتيجيات
التعلم القائم على الذكاءات املتعددة وليس من الضروري أن ميلك طالب ما ذكاء معينا
وإبمكانه إدماج األكثر من ذكاء. (Vernoit, 2018).
ونظرا لنتائج املالحظة أن مركز مركز ترقية اللغة املكثفة للبنات بوالية اهلامشية قد
استخدم اسراتيجيات التعلم القائم على الذكاءات املتعددة يف ترقية مهارة الكالم عرب
األنشطة اللغوية العربية كاآليت:
أ .اخلطابة
كما ال خيفي علينا أن اخلطابة هي موضوع أو رسالة يلقيه خاطب أمام مجاعة
من املستمعني وتتم اخلطاب من طرف واحد وقالت إحدى املشرفات خليفة أن
اخلطابة يشغفها الكثري من الطالبات حيث عربت اخلاطبة فيها عما يف ذهنها
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من اآلراء ابللغة العربية وال أي تكليف يف اخلطابة وللخاطبة إلقاء اخلطابة
حسب القدرة لكن قبل كل شيء إعداد املشرفة العناصر التالية :حتديد موضوع
اخلطابة ،وحتديد أهداف اخلطابة ،واختيار الرسالة املراد إلقاؤها ،وحتليل قدر
عقول املستمعني وتنظيم خطة اخلطابة وشرح بنود اخلطابة بوضوح وتدريب
اخلطابة بصوت مرتفع .ومتت اخلطابة ابللغة العربية ابستخدم اسراتيجيات التعلم
القائم على الذكاءات املتعددة كما هي مع إفساح اجملال والفرصة للخطالبة
اختيار موضوع ما ابلعناصر املذكورة.
ب .تقدمي القصة
وتقدمي القصة هي ملكة فردية يف تقدمي القصة حبيث يسرد قاص عن قصص
معينة على املستمعني حىت تصبح القصة حية والقلوب حاضرة ويستمع إليه
السامع بعناية كبرية .وقدمت القصة ابللغة العربية يف مركز مركز ترقية اللغة
املكثفة للبنات بوالية اهلامشية ابملراحل التالية :حتديد موضوع القصة املثري للقلوب
مث تلقيها طالبة ما أمام اجلماعة إبيقاع صحيح وهلجة فصيحة فكأهنا حاضرة
فيما تلقيها ومتت القصة تقدميها ابستخدام النص املكتوب وحتت إشرف املشرفة
حىت تالحظ املوارد واملواهب املمكن إجادهتا وتطويرها .وتدرب الطالبات مبركز
ترقية اللغة العربية املكثفة كل يوم حسب اجلدول .وكان املهم يف تقدمي القصة أال
ختاف طالبة ما من التعبري فعلى املشرفة تشرف علي طالبتها بلطف وشفقة مع
األسوة اللغوية العربية.
ج .اجلدال
اجلدال أو اجملادلة فن تقدمي اآلراء أو الفكرة ويهدف إىل إلقاء أراء أبدلة قوية
وحجج قاطعة ومقبولة لدي السامعني ،اآلراء تقبلها األخر أو تعارضها ويف
الغالب يتعارض الفرقتان فرقة تكون على فئة املوافقة وأخرى تكون على فئة
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املعارضة .فرقة تدافع عن فكرهتا وفرقة تعارضها كذلك وتكونت كل فرقة من
ثالثة أشخاص ولكل شخص دور كاملدافع والثاين كاملهاجم والثالث كاملشري.
وقام مركز مركز ترقية اللغة املكثفة للبنات بوالية اهلامشية بتدريب الطالبات على
اجملادلة ابللغة العربية مع حتديد املوضوعات للمجادلة املراد عرضها .ومن منافع
اجملادلة حتسني القدرة على سرعة االستجابة ملشكلة ما بدقة من خالل الرد
الفعلي املباشر والتفكري النقدي البنائي حول موضوع ما ،وزايدة فهم ملفهوم ما
أو نظرية معينة ،خاصة تلك اليت تتعلق مبادة معنية يتداوهلا الكثري من اجملتمع.
أيضا وسيلة ملمارسة الشجاعة يف اجلدال أمام أماكن مفتوحة يف اجملتمع.
واجملادلة ً
وملعرفة نتائج ممارسة التحدث ابللغة العربية ميكن عرض البياًنت عن البطل يف
املسابقة لدي طالبات مركز مركز ترقية اللغة املكثفة للبنات بوالية اهلامشية ابستخدام
اسراتيجات التعلم القائم على الذكاءات املتعددة كاآليت:
(اجلدول  :0أمساء البطل يف املسابقة)

Gambar 1. Pemenang lomba cerdas cemat (LCC) periode 2021-2022
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إىل جاب ذلك ميكن عرض املواهب يف مركز مركز ترقية اللغة املكثفة للبنات بوالية
اهلامشية كاآليت:
Siswa
8.2
8

Gambar 2. Grafik batang.
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(الرسم البياين  :0املواهب)
نظرا للبياًنت يف الرسم البياين السابق ميكن الفهم أن عدد طالبات مركز مركز ترقية
اللغة املكثفة للبنات بوالية اهلامشية  37طالبة وهن الصف الثامن واختارت  7طالبات
اخلطابة واختارت القصة  3طالبات كما اختارت اجلدال أواملناظرة  7طالبات .وانطالقا من
هذه البياًنت ميكن التلخيص أن ممارسة التحدث ابللغة العربية ابستخدام اسراتيجات التعلم
القائم على الذكاءات املتعددة فعال يف ترقية مهارة الكالم.
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اخلالصة
التعليم والربية هو األساس يف بناء رجال املستقبل ،لذلك جيب على املعلمني تطوير
دورهم املهم يف عملية التعلم اليت تتم يف املؤسسات التعليمية ،خاصة يف عملية تعليم مواد
اللغة العربية يف مركز مركز ترقية اللغة املكثفة للبنات بوالية اهلامشية .وانطالقا من عرض
البياًنت ميكن التلخيص أن ممارسة التحدث ابللغة العربية ابستخدام اسراتيجات التعلم
القائم على الذكاءات املتعددة ابستخدام أنواع األنشطة اللغوية العربية كاخلطابة وتقدمي
القصة واجملادلة فعال يف ترقية مهارة الكالم.
التوصية
يف تعلم اللغة العربية خاصة يف ارقية مهارة الكالم أن يكون أسلوب التعليم لدي
املعلم مناسبا مليول الطالبات ورغباهتن حىت يتعلمن حبماسة ،ومبا أن ميول الطالبات خمتلفة
فعلى املشرفة فهم مواهب الطالبات يف تعلم اللغة العربية حىت ميكن ترقيتها إىل أفضل وجه
ممكن.
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