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 في التعلیم  لغة العربیة للتدریس المستند لنظریة الذكاء الناجحواقع ممارسة معلمات ال
  العام بمدینة الریاض

  غادة بنت ناصر بن حمود التمیمي
  .كلیة التربیة، جامعة القصیم، المملكة العربیة السعودیة، المناهج وطرق التدریسقسم 
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  :مستخلص

اسة الحالیة إلى الكشف عن درجة ممارسة معلمات اللغة العربیة للتدریس هدفت الدر
المستند لنظریة الذكاء الناجح في التعلیم العام بمدینة الریاض، واكتشاف الفروق في 
درجة ممارسة معلمات اللغة العربیة للتدریس المسند إلى نظریة الذكاء الناجح حسب 

ُ، ولتحقیق ذلك استخدم المنهج الوصفي، وتكونت متغیر المؤهل العلمي للمشرفة وخبرتها
مشرفة من مشرفات اللغة العربیة، طبق علیهن استبانة أعدتها ) 40(عینة الدراسة من
ٍممارسة، موزعة على أربع مراحل لنظریة الذكاء الناجح، وقد تم ) 30(الباحثة مكونة من

النحرافات المعیاریة ُالتحقق من صدقها وثباتها، واستخدمت المتوسطات الحسابیة وا
لتحلیل البیانات، وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة معلمات اللغة العربیة ) ت( واختبار

للتدریس المستند لنظریة الذكاء الناجح قد بلغ درجة متوسطة في أغلب الممارسات 
التدریسیة، كما أشارت النتائج إلى أنه ال توجد فروق في درجة ممارسة معلمات اللغة 

بیة للتدریس المستند إلى نظریة الذكاء الناجح، وفي ضوء نتائج الدراسة قدمت العر
إقامة دورات تدریبیة لمشرفات اللغة العربیة لتدریبیهن : ًالباحثة عددا من التوصیات، منها

على ممارسة الذكاء الناجح، ومن ثم نقل أثر التدریب إلى المعلمات الالتي یشرفن علیهن 
  .یسهنلتطبیقها أثناء تدر
  . التعلیم العام، نظریة الذكاء الناجح،معلمات اللغة العربیة: الكلمات المفتاحیة
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The Reality of Arabic Language Teachers’ Practice of Teaching 
based on the Theory of Successful Intelligence in Public Education 
in Riyadh 
Ghada Bint Nasser Al-Tamimi  
Curriculum and Instruction Department Faculty of Education,  
Qassim University, Qassim, Kingdom of Saudi Arabia. 
Email: dr-ghada0n0t2017@hotmail.co 
ABSTRACT: 
The current study aimed to reveal the degree of Arabic language 
teachers’ practice of teaching based on the theory of successful 
intelligence in public education in Riyadh. It also aimed to 
discover the differences in the degree of Arabic language teachers’ 
practice of teaching attributed to the theory of successful 
intelligence, according to the variable of the scientific qualification 
of the female supervisor and her experience. To achieve this, the 
descriptive approach was used. The study sample consisted of (40) 
Arabic language supervisors. A questionnaire, prepared by the 
researcher, was applied to the supervisor, consisting of (30) 
practices, distributed in four phases of the theory of successful 
intelligence. Validity and reliability of the questionnaire were 
verified. Arithmetic averages, standard deviations, and T-test 
have been used to analyze the data. The results showed that 
Arabic language teachers’ degree of practicing teaching based on 
the theory of successful intelligence reached an average degree in 
most teaching practices. Results also indicated that there are no 
differences in the degree of Arabic language teachers’ practice of 
teaching based on the theory of successful intelligence. In the light 
of the results of the study, the researcher made a number of 
recommendations, including: setting up training sessions for 
Arabic language supervisors to train them on the practice of 
successful intelligence, and then transferring the impact of the 
training to the teachers who supervise them to apply that during 
their teaching.      
Keywords: Arabic language teachers, successful intelligence 
theory, general education.  
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  :مقدمة
تغیرت النظریات والممارسات التربویة في السنوات القلیلة الماضیة، بالرغم من 
الفجوة التي التزال قائمة بین النظریات وتطبیقاتها، وفي ظل االهتمام المتزاید بالتطبیقات 
التربویة لمختلف النظریات؛ ظهرت نظریة الذكاء الناجح كإحدى النظریات القلیلة التي 

فكر التنظیري والجانب التطبیقي، وهي ترى أن الذكاء اإلنساني قابل للتطویر جمعت بین ال
من خالل التدریس الذي یتضمن مجموعة من األنشطة واإلجراءات التي تراعي قدرات 

  .ًالطالب التحلیلیة واإلبداعیة والعملیة جنبا إلى جنب مع التعلم المستند إلى الذاكرة
نظریات الحدیثة التي تؤكد على تقدیم العملیة وتعد نظریة الذكاء الناجح من ال

التعلیمیة بطرق مختلفة، تحاول من خاللها الوصول لجمیع الطالب بقدراتهم المختلفة، 
فهي تحاول مواكبة العصر الحاضر بتركیزها على القدرات العلیا من التفكیر والتي أصبحت 

ًبا ضروریا في المنهج الحدیثمتطل   )2017 ،بو جادو والصیادأ.( ً
ففي الغرف الصفیة یواجه مالیین الطالب في التخصصات، والمستویات الدراسیة 
المختلفة مشكلة تدریسهم بطرائق ال تنسج مع نماذج التعلم المناسبة لقدراتهم، وهذا یؤدي 
إلى عدم تعلمهم، أو تعلمهم بالحدود الدنیا، وفي الوقت نفسه قد یصل هؤالء الطلبة 

ًادها أن لدیهم نقصا في القدرة على التعلم، والحقیقة أن الكثیر ومعلموهم إلى نتیجة مف
منهم لدیه قدرات مذهلة في التعلم إذا ما تم التدریس بطریقة تناسب نماذجهم في التعلم، 
ًویرى ستیرنبرغ أن هناك أسبابا عدیدة لهذه المشكلة، أو مشكالت في الدافعیة، ولكن أهم 

ائق واألسالیب التي یستخدمها المعلم في التعامل مع أسباب فشل التعلیم المدرسي والطر
  ).Sternberg,2002؛ 2016أیوب، (الطالب 

أن التدریس من خالل نظریة )  Sternberg&Crigorinko,2004( وأشار
الذكاء الناجح یزود المتعلمین بصورة تعلیمیة تتالءم مع نماذج القدرات العقلیة لدیهم، كما 

وة وتصحیح نقاط الضعف، مما یجعل المتعلمین أكثر تفاعل مع یساعد على زیادة نقاط الق
  .المواقف التعلیمیة والحیاتیة

إن تطبیق نظریة الذكاء الناجح في التدریس السیما عند تدریس اللغة العربیة قد 
یسهم بشكل كبیر في تعزیز البیئة التعلیمیة؛ حیث ترى نظریة الذكاء الناجح أن 

ً في التدریس ال تناسب كثیرا من الطالب بسبب عدم التطابق الممارسات الصفیة المعتادة
بین نقاط القوة والضعف لدى أولئك الطالب وبین تلك الممارسات التدریسیة المستخدمة؛ 
ولذا فالتدریس القائم على الذكاء الناجح یشجع الطالب على تطویر ممارساتهم التحلیلیة 

ة من األسالیب والممارسات والطرائق التي یتم وقدراتهم اإلبداعیة والعملیة باستخدام سلسل
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االعتماد فیها على قدرات الطالب التحلیلیة واإلبداعیة والعملیة للوصول إلى أكبر عدد 
  ).Cookson,2004 ؛ 2006أبو جادو، (ممكن منهم 

األثر الفعال لتدریس ) 2017(وتؤكد عبد الرحمن وعبد الباسط وعبد الرحیم 
 إلى نظریة الذكاء الناجح؛ وذلك ألن العملیة التعلیمیة المستندة إلى ًاللغة العربیة استنادا

نظریة الذكاء الناجح توسع أنواع النشاطات والتقییمات التي یقوم بها المعلم مع طالبه 
باالعتماد على المهارات التحلیلیة واإلبداعیة والعملیة، والتي تمثل اإلنتاج الفكري المبدع 

  .باستخدام مفردات اللغة
ومما تجدر مالحظته أن وزارة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة تقوم بتدریب 
المعلم والمعلمة على استراتیجیات التدریس المختلفة؛ حتى یتمكنوا من التعامل مع الفروق 
الفردیة، ومراعاة التنوع في القدرات داخل الفصل، فال تكون المهام المعطاة هي وأحدة 

الحدیثة، همیة هذا الموضوع فقد كان من الضروري تفعیل النظریات ًللجمیع، ونظرا أل
  .القائمة على أسس تربویة

إذا فال بد من االعتماد على طرق تدریس و استراتیجات وممارسات تدریسیة 
حدیثة تناسب الطالب، وتتفق مع ما توصلت إلیه  األبحاث ومنها التدریس المستند إلى 

یس عدد من من  أثبت جدوه مقارنة بالطریقة التقلیدیة في تدروالتي نظریة الذكاء الناجح؛
  .التخصصات المختلفة

وبمراجعة األدب التربوي وما تضمنه من دراسات سابقة عربية وأجنبية تمت 
مدى فاعليته في : في مجال الذكاء الناجح، تبين أن األبحاث تناولته من عدة جوانب، وهي

، ودراسة ) Grigorenko,Jarvin & Sternberg, 2002 (: التدريس كما في دراسة
، )2017(،ودراسة السمان) Grigorenko, et at, 2012(، و دراسة )2009(رزق

، دراسة عبد الرحمن وعبد الباسط وعبد الرحيم )2017(ودراسة أبو جادو والصياد 
ودراسة  ،)2018(، ودراسة عمر محمد ) 2017( ، ودراسة اللوزي)2017(

، ، والتي أثبتت فاعليته في التدريس على )2019(سة السعدي، ودرا)2018(حساني
  .الطريقة التقليدية

هدفت لمعرفة مدى تطبیق نظریة الذكاء ) Zbainos, 2012 (وهناك دراسة
للتعرف إلى ) 2017(الناجح في التدریس بالمدارس الثانویة في الیونان، ودراسة الزعبي

في التعلیم لدى معلمي المدارس الخاصة العالقة بین تقدیر الذكاء الناجح وممارسته 
  .بمدینة عمان

ومما تجدر مالحظته أن الباحثة لم تتمكن من الوصول إلى دراسات تناقش درجة 
  .ممارسة المعلمات للتدریس المستند للذكاء الناجح في تخصص اللغة العربیة
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  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
بوي وما تم فیه من دراسات ؛ وبمراجعة أدب المجال الترتأسیسا على ما سبق

وأبحاث تناولت التدریس باستخدام الذكاء الناجح ، لوحظ أنها هذه الدراسات قد اثبتت 
جدواه غیر أن الباحثة من خالل استقراء الدراسات التي تناولت الذكاء الناجح لم تجد 

لذكاء دراسة تناولت درجة ممارسة معلمات اللغة العربیة للتدریس المستند إلى نظریة ا
الناجح على الرغم من وجود عدد من الدراسات أثبتت فاعلیته في التدریس؛ وهذا ما دفع 
الباحثة لدراسة درجة ممارسة معلمات اللغة العربیة للتدریس المستند إلى نظریة الذكاء 

ومن هنا انبثقت . الناجح وذلك من خالل رصد آراء مشرفات اللغة العربیة في التعلیم العام
  :لدراسة، وللتصدي لهذه المشكلة حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالین اآلتیینمشكلة ا

ما درجة ممارسة معلمات اللغة العربیة للتدریس المستند لنظریة الذكاء الناجح في  -1
 مدارس التعلیم العام ؟

في وجهة نظر المشرفات ) 05.0(ًهل توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى داللة -2
جة ممارسة معلمات اللغة العربیة لنظریة الذكاء الناجح أثناء التربویات حول در

  ُتدریسهن تعزى لمتغیرات مؤهل المشرفة العلمي وخبرتها؟
  : أهداف الدراسة

  :تتمثل أهداف الدراسة إلى الكشف عن
درجة ممارسة معلمات اللغة العربیة للتدریس المستند إلى نظریة الذكاء الناجح في  -

 .التعلیم العام
ق في وجهة نظر المشرفات التربویات حول درجة ممارسة معلمات اللغة الفرو -

العربیة للتدریس المستند إلى الذكاء الناجح حسب متغیر المؤهل العلمي للمشرفة 
  . وخبرتها

  :أهمیة الدراسة 
  :     تتضح أهمیة الدراسة فیما یأتي

مثل الذكاء مواكبة االتجاهات الحدیثة في مجال المناهج وطرق التدریس حیث ی -
ًالنجاح اتجاها تربویا تسعى المناهج وطرق التدریس إلى تنمیة مهاراته لدى  ً

  .المتعلمات
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تحفیز المعلمات نحو االهتمام بالنظریات التربویة الحدیثة والسیما نظریة الذكاء  -
الناجح والتي تعتمد على على ثالثة جوانب إبداعي وتحلیلي وعملي؛ وضرورة 

 .اء التدریسأخذها باالعتبار أثن
توجیه نظر القائمین على العملیة التعلیمیة وتدریب المعلمات إلى توظیف الذكاء  -

 .الناجح في تدریس اللغة العربیة
ندرة الدراسات االبحاث التي تبحث في واقع ممارسة معلمات اللغة العربیة للتدریس  -

  . المستند إلى نظریة الذكاء الناجح بالتعلیم العام
  :رائیة لمصطلحات الدراسةالتعریفات اإلج
  : واقع الممارسة

یقصد به درجة استخدام معلمات اللغة العربیة للتدریس المستند إلى نظریة 
الذكاء الناجح، وما یتضمنه من ممارسات تدریسیة، تندرج تحت هذه المراحل أثناء 
التدریس في التعلیم العام وتقاس درجة الممارسة بعالیة أو متوسطة أو ضعیفة أو 

  .منعدمة
  : الذكاء الناجح
الذكاء الناجح ) Sternberg & Grigorinko, 2002B, P. 265(َّعرف 

نظام متكامل من القدرات الالزمة للناجح في الحیاة كما یعرفه الشخص ضمن سیاقه : "أنه
الثقافي االجتماعي، والشخص الذي یتمتع بالذكاء الناجح یمیز بین نقاط القوة لدیه 

ر اإلمكان وفي نفس الوقت یمیز نقاط ضعفه ویجد الطرق لتصحیحها أو ویستفید منها قد
التعویض عنها، كما یتمیز األشخاص الذین یتمتعون بالذكاء الناجح بأنهم یتكیفون 
ویشكلون ویختارون البیئات من خالل التوازن في استخدامهم للقدرات التحلیلیة واإلبداعیة 

  ".والعملیة
منظومة متكاملة من : "ریة الذكاء الناجح بأنهانظ) 2012(َّلقد عرفت أحمد 

عملیات الكشف والتدریس والتقییم للقدرات العقلیة التحلیلیة واإلبداعیة والعملیة التي 
یستخدمها الطالب داخل قاعة الدرس وخارجها، وبشكل فردي أو تعاوني؛ لتحقیق األهداف 

  "الدراسیة والحیاتیة
الخطة التي یتبعها المعلم :"أنه) 24. ص، 2016(وعرفته مبارك وصادق وعلي 

ًأثناء التدریس والتي تشتمل على مجموعة من المراحل المتتابعة والمرتبة منطقیا؛ وتعبر 
ًعن العملیة التدریسیة بشكل تفصیلي بدایة من األهداف مرورا بعملیات التغذیة الراجعة 
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علم والمتعلم، وكیف المستمرة وانتهاء بالتقویم، مع توضیح العالقة بین كل من الم
  .یتفاعلون؟ وكیفیة توظف إستراتیجیات التدریس، وكیفیة تقویم نواتج التعلم

هذا یعني أن الذكاء الناجح هو عبارة عن نظام من القدرات التي یحتاجها الفرد 
  .   في حیاته، وهي القدرات التحلیلیة واإلبداعیة والعملیة

  :حدود الدراسة
  :ى الحدود اآلتیةتقتصر الدراسة الحالیة عل

 .مشرفات اللغة العربیة في التعلیم العام في مدینة الریاض -
 .الممارسات التدریسیة للذكاء الناجح -
  .2020طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام  -

  :االطار النظري
نظریة الذكاء الناجح من النظریات الحدیثة في سواء، الذكاء التي تحتوي على 

همة في عملیة التعلم والتعلیم في طرق التعلیم واستراتیجیاته أم في طرق مضامین م
التحلیلیة : وتأتي أهمیة النظریة من اشتمالها على ثالثة مكونات متفاعلة هي. التقییم

ویفترض أن یعرف المعلم ما یفهمه الطلبة بالفعل أثناء تعلیمهم، . واإلبداعیة والعملیة
لیل المعلومات بشكل مناسب، ووضع األسس اإلجرائیة باإلضافة إلى توجیههم إلى تح

ٕلتطبیقها عملیا، وتعلیمهم طرق إنتاج وابتكار المعرفة واعادة إنتاجها أو تذكرها وتحتاج . ً
والتخطیط والدافعیة العالیة لدیه ) Hunt,2008( هذه العملیة إلى بذل المزید من الجهد

كن أن یقبلها التي من شأنها أن تسهم وسوف یجد المعلم الناجح األدلة والحجج التي یم
  .في رفع مستوى، طلبته خالل عملیة التعلیم تعلمهم والوصول إلى التفوق
 &Sternbergوقد ركز على أهمیة أن یجد المعلم شكل 

Grigorenko,2004) ( التفكیر الذي یسهم في تفوق طلبته، باإلضافة إلى أهمیة
أن المعلم سینجح في أداء ) Sternberg,2003( ورأى. التركیز على السمات الشخصیة

عمله حینما یستفید من مصادر قوته الذاتیة، ویعمل على تصحیح ما لدیه من نقاط 
ضعف، ویمزج مهاراته المختلفة بطریقته الخاصة، ثم یبدأ بالعمل على إحداث التوازن بین 

اسب داخل البیئة قدراته ومهاراته من أجل تحقیق التوافق مع البیئة، وتشكیل السلوك المن
  .السلیمة
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  :تعریف الذكاء الناجح
قدرة الفرد على تحقیق : الذكاء الناجح بأنه) Sternberg, 1998a(یعرف 

ٕالنجاح في الحیاة باالعتماد على القدرات التحلیلیة واإلبداعیة والعملیة، وادراك نقاط القوة 
ویض عنها، ویتبنى وجهة الستغاللها واالستفادة منها، ونقاط الضعف لتصحیحها أو التع

نظر تنص على أن الذكاء هو التعلم من الخبرة والتكیف مع البیئة، وهذا هو جوهر الذكاء 
؛ فالذكاء )Sternberg,1996(الذي یشكل اللبنة األساسیة في تكوین نظریة ستیرنبیرغ 

كاء فالفرد ذو الذ. الناجح یعد قاعدة أساسیة للنجاح المدرسي وكذلك للنجاح في الحیاة
  .الناجح هو الذي یتكیف مع بیئته ویشكلها ویختارها بالشكل الذي یناسبه

، وضع ستیرنبیرغ النظریة الثالثیة للذكاء حیث ربط ستیرنبیرغ )1985(في عام
بالذكاء التحلیلي، والنظریة التجریبیة ) Componential Theory(نظریة المكونات 

)Experiential Theory (لنظریة السیاقیة بالذكاء اإلبداعي وا)Contextual 
Theory (بالذكاء العملي.  

، )1997(بعد حوالي عقد من الزمان علـى النظریـة الثالثیـة وبالتحدیـد فـي عـام 
وسع ستیرنبیرغ مفهومه للذكاء بالحدیث عن المؤثرات الخاصة التي تؤدي إلى النجاح في 

ل نظریــة مـن النظریــات كافـة میـادین الحیــاة، فـصاغ نظریـة الــذكاء النـاجح حیــث عبـرت كـ
ــــــــواع الــــــــذكاء  ــــــــن أن ــــــــة عــــــــن نــــــــوع م ــــــــداعي، العملــــــــي(الثالثی ــــــــي، اإلب ) التحلیل

)Sternberg,1999a.(  
نظریة المكونات (بدمج النظریة الثالث ) Sternberg(ثم قام ستیرنبیرغ 

  :لتكون نظریة الذكاء الناجح) والنظریة التجریبیة والنظریة السیاقیة
 :Componential-sub theoryاء التحلیلي وتمثل الذك: نظریة المكونات -

Analytical 
 :Experiential-sub theoryوتمثل الذكاء اإلبداعي : النظریة التجریبیة -

Creative 
 :Contextual-sub theoryوتمثل الذكاء العملي : النظریة السیاقیة -

Practical  
ًرا مهما في حسب نظریة الذكاء الناجح فإن السیاق الثقافي واالجتماعي یلعب دو ً

ٕصیاغة نوع النجاح وطبیعته وفي جعل الفرد قادرا على فهم ذاته وادارتها بمعرفته  ً
   .نقاط قوته وتعزیزها وتصحیحه لنقاط ضعفه والتغلب علیها
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  :التعلیم القائم على نظریة الذكاء الناجح
لنظریة الذكاء الناجح هو ) Sternberg, 1996(  إن أسباب وضع ستیرنبیرغ

ه أن الكثیر من الطلبة یعانون من مشكلة في تعلیمهم حیث یدرسون بطرق ال مالحظت
تتفق مع طرق التعلیم المناسبة لقدراتهم مما نجم عن ذلك تعلمهم بالحدود الدنیا، كما 
ًالحظ أن الكثیر من الطلبة ینجحون بتمیز أكادیمیا ولكنهم عندما یخرجون إلى معترك 

تیرنبیرغ أنه توصل إلى الكشف عن ذلك من خالل إجراء الحیاة العملیة یفشلون، ویؤكد س
العدید من الدراسات والتي تؤكد على عدم مواءمة طرق التدریس والكشف والتقییم مع 
قدرات الطلبة ومهاراتهم، من أجل ذلك طور ستیرنبیرغ نظریة الذكاء الناجح التي تهدف 

ت الطلبة، لدفعهم إلى إلى تطویر منظومة التدریس والتقویم وطرق الكشف عن قدرا
  .ًالوصول إلى أعلى إمكاناتهم للتفوق أكادیمیا ومن ثم النجاح في الحیاة العلمیة

كما أن الهدف من نظریة الذكاء الناجح هو تزوید المربین والمعلمین بنظام من 
المبادئ في التعلیم، من أجل مساعدتهم على وضع حلول للمشكالت وتحویل األفكار إلى 

  )2010 الجاسم،(تفیدوا منها في الحیاة العملیة لیة یطبقها الطلبة بحیث یسممارسات عم
 إلى أن نظریة الذكاء )Sternberg& Grigorenko, 2004( كما یشیر 

الناجح قائمة على أساس أن بعض الطلبة الذین ال یحصلون على معدل مرتفع في 
التركیز على التذكر  (المقررات المدرسیة التي یتم فیها التدریس بالطرق التقلیدیة

ً، یمكن أن یحققوا النجاح إذا ما تم تعلیمهم بطریقة تكون أكثر تناسبا مع )والتحلیل
ًقدراتهم وتالئما مع مهاراتهم التي یمكن استخدامها في تسهیل عملیة التعلیم، كما ركز 

)Sternberg& Grigorenko, 2004 ( على أهمیة أن یجد المعلم شكل التفكیر
الذي یسهم في تفوق طلبته، باإلضافة إلى أهمیته التركیز على ) إبداعي، عمليتحلیلي، (

ًویؤكدان أیضا على عنصر آخر مهم أال وهو االیمان بالنجاح، فهناك . السمات الشخصیة
بعض الطلبة یرغبون في التخصص في مجال معین لكنهم ال یحاولون تعلمه أو إكماله إذ 

ُجاح فیه، وبالتالي فإن نظریة الذكاء الناجح تمكن هؤالء أنهم یؤمنون بعدم استطاعتهم الن
الطلبة من النجاح في مثل تلك الحاالت ألنها تبسط التعلیم وفق قدرات هؤالء الطلبة، 

 cognitive، )اإلدراكیة(یلة وذلك حسب أنماطهم المعرفیة وتقدم لهم التعلیم بأكثر من وس
(patterns). 

ّما یمكن هذا التعلیم المدارس من الوصول إلى ك. وتركز على نقاط القوة لدیهم
مستویات أعلى من اإلنجاز بشكل شمولي، وهذا بدوره یساعد المجتمعات لكي تستفید 
بشكل أفضل من مواردها البشریة من خالل استغالل قدرات أبنائها بالشكل المطلوب 

)Sternberg, 2002 .(توظیفها هناك عدد من المبادئ وضعها ستیرنبیرغ والتي یمكن 
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في عملیة التعلیم بما ینسجم مع نظریة الذكاء الناجح تتمثل في أن الهدف من التعلیم هو 
وال بد . تشكیل الخبرات من خالل التنظیم الجید والمرن واسترجاع قاعدة المعرفة بسهولة

مع بعضها وعدم ) التحلیلي، اإلبداعي، العملي(من دمج مكونات الذكاء الناجح الثالثة 
كما یجب أن یمكن . ً بینها، جنبا إلى جنب مع التعلیم والتقییم الموجه نحو الذاكرةالفصل

أن . التعلیم الطلبة من تحدید مواطن قوتهم لالستفادة منها ومواطن ضعفهم لمعالجتها
یستخدم التعلیم ما وراء خطوات حل المشكالت في أوقات مختلفة، ویشمل ستة أداءات 

ت وهي ترمیز المعلومات، االستدالل، التخطیط، التطبیق على األقل في مختلف األوقا
كما أن التعلیم ینبغي أن یتضمن ثالثة مكونات الكتساب . مقارنة البدائل واالستجابة

الترمیز االنتقائي، المقارنة االنتقائیة، التركیب االنتقائي، مع ضرورة مراعاة : المعرفة وهي
، )اللفظیة، الكمیة، الشكلیة(فضلة لدى الطالب الفروق الفردیة في التمثیالت العقلیة الم

ومن الجدیر . إضافة إلى المدخالت السمعیة والبصریة والمخرجات الشفویة والكتابیة
ًبالذكر هنا توضیح أن التعلیم المفضل لدى الفرد یصبح آلیا بعدما یتمثل الخبرات بشكل 

  .)Sternberg, 1998b(جید 
 &Palso( تیرنبیرغ في التعلیم كما وضحهاهناك أربعة أبعاد لتطبیق نظریة س

Maricuoiu,2013 (هي:  
یقصد به التعلیم الموجه نحو الحفظ والتذكر وذلك من خالل : تعلیم إعادة اإلنتاج .1

وهذا یهدف إلى تشكیل القاعدة . ًإعادة إنتاج المعرفة أو صیاغتها بعد تمثلها جیدا
ه القاعدة المعرفیة لدى الطلبة األساسیة للمعرفة حول موضوع معین إذ أن توافر هذ

 .تشكل المنطلق الرئیس نحو التحلیل واإلبداع والممارسة العملیة للمعلومات
یقصد به التعلیم الموجه نحو تنمیة القدرات التحلیلیة لدى : تعلیم الذكاء التحلیلي .2

الطلبة من خالل أنشطة تعلیمیة تركز على تحلیل المعلومات المقدمة لهم وشرح 
باإلضافة إلى رسم مقارنات بین حاالت أو . دوث األشیاء أو وظیفتهاطریقة ح

 .مشكالت محددة وتقدیر قیمة المعلومات وتحلیل البدائل وتجزئة الكلیات إلى أجزائها
ویقصد به التعلیم الموجه نحو تحفیز القدرات اإلبداعیة لدى : تعلیم الذكاء اإلبداعي .3

على تمكین تعلمهم باستخدام ألعاب الطلبة من خالل وضع وتنفیذ أنشطة تركز 
الكلمات ولعب األدوار، باإلضافة إلى ابتكار واستكشاف طرق جدیدة لحل مشكالت 
متنوعة وتخیل سیناریوهات تمكن الطلبة من استخدامات جدیدة للمعرفة المكتسبة، 

 . ًوالقیام بأمور مختلفة عما یقوم به األغلبیة عادة كتحدي منطق األمور أحیانا
ویقصد به التعلم الموجه نحو تحفیز القدرات العملیة التطبیقیة : م الذكاء العمليتعلی .4

لدى الطلبة من خالل تشجیعهم على تطبیق المعلومات التي تعلموها داخل الصف في 
أنشطة الحیاة الیومیة، والتحقق من االستراتیجیات التطبیقیة للنظریات التي 
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كما یمكن للمعلم أن یستخدم . ًنه نظریایتعلمونها، والتجریب العملي لما یعرفو
 .األوضاع العملیة بمثابة نقطة بدایة أو نهایة للحصة الصفیة

ویشمل التعلیم من أجل الذكاء الناجح تشجیع الطلبة على استخدام وتطویر مهارات 
ًالتفكیر اإلبداعي أیضا، فقد أشار ستیرنبیرغ إلى أن بعض الطلبة یتعلمون بشكل 

ح لهم بإیجاد طرقهم الخاصة للتعلم، وعندما تترك لهم الحریة أفضل عندما یسم
الكتشاف األفكار، التي توصلهم إلى ما هو أبعد مما هو موجود في الكتب 

االبتكار لشيء : ومن األمثلة المتعلقة بالتعلیم من أجل التفكیر اإلبداعي. والمحاضرات
رها الطالب، وضع ما، االختراع، اكتشاف طرق جدیدة، التخیل ألشیاء لم یخب

ٕاالفتراضات الممكنة وغیر الممكنة، القیام بتركیب األشیاء واألحداث واعادة تركیبها 
  . بشكل آخر

وحتى یتعلم الطلبة التفكیر اإلبداعي اقترح ستیرنبیرغ تعلم اتخاذ القرارات، ومن ضمن 
التي تقدم ًإعادة تعریف المشكالت بدال من تقبل الطریقة : الوسائل التي اقترحها لذلك

فیها المشكالت، واالستعداد لألخذ بمخاطر عقالنیة، وأن یكون الطلبة على استعداد 
ًلمواجهة العقبات وتخطیها مثال عندما ینتقد الناس محاوالت الفرد اإلبداعیة 
واالبتكاریة، وأن یكون المتعلم على استعداد إلقناع اآلخرین بقیمة أفكاره اإلبداعیة، 

 ,Sternberg(ًاعتقادا بأن لدیة اإلمكانیات إلنتاج أفكار إبداعیة وأن یطور المتعلم 
2000.(  

على أن بعض الطلبة متعلمون ) Sternberg & Hedlund, 2002(ویؤكد كل من 
ًعملیون بطبعهم، وبالتالي ال یلتقطون المعلومات إال إذا رأوا أن هناك استخداما عملیا  ً

  .لما یتعلمون
ي مراحل التعلیم في ضوء نظریة الذكاء الناجح تصمیم المناهج التعلیمیة ف

  :وذلك بالتركیز على
ٕالجانب التحلیلي الذي یشمل إجراء عملیات التحلیل والتقویم والحكم على األمور، واجراء 
عملیات المقارنة بین األشیاء، وحل المشكالت وتقییم األفكار المختلفة، وتصمیم األنشطة 

  .المعلومات وطریقة حدوث األشیاء ووظیفتهاالتعلیمیة التي تركز على تحلیل 
باإلضافة إلى رسم مقارنات بین مشكالت محددة وتقدیر قیمة المعلومات وتحلیل البدائل 

  .وتجزئة الكلیات إلى أجزائها
الجانب اإلبداعي الذي یشمل االستفادة من مهاراتهم في عملیات االكتشاف والتخیل وبناء 

وتطویر قدراتهم في االستفادة . جدیدة تتطلب تقدیم الحلولاالفتراضات عند مواجهة مواقف 
من الخبرات السابقة للتعامل مع الخبرات الجدیدة وتحویلها إلى مهارات آلیة ال تستغرق 
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وتصمیم األنشطة التعلیمیة بشكل یحفز القدرات اإلبداعیة لدى . الكثیر من االنتباه والتذكر
 واستكشاف طرق جدیدة لحل الجانب العملي الذي الطلبة وتساعدهم على االبتكار والتخیل

یشمل توظیف مهارات الطلبة بصورة عملیة في سیاق العالم الواقعي، وتشكیل مواقفه بما 
وأن . یتوافق مع بیئتهم، وبما یمكنهم من تقدیم الحلول للمشكالت الیومیة التي تواجههم

 التي یتعلموها داخل الصف تصمم األنشطة التعلیمیة بشكل یساعد على تطبیق المعلومات
  ً.في أنشطة الحیاة الیومیة بحیث یمارسون التجریب العملي لما یعرفونه نظریا

  : الدراسات السابقة
وفیما یلي عرض بعض البحوث والدراسات السابقة التي تناولت التدریس القائم 

  :على نظریة الذكاء الناجح؛ وفیما یأتي عرضها
هدفت إلى تعرف أثر ) Grigorenko,Jarvin & Sternberg, 2002( دراسة -

استخدام النظریة الثالثیة للذكاء على تدریس القراءة لدى طالب المرحلتین المتوسطة 
ولتحقیق هدف الدراسة استخدام الباحثون المنهج شبه . والثانویة في والیة میرالند بأمریكا
) 432(المتوسطة، و ًطالبا من طالب المرحلة ) 871(التجریبي، وطبقت الدراسة على 

تجریبیة وضابطة؛ حیث درس : وقسمت العینة إلى مجموعتین. ًطالبا بالمرحلة الثانویة
طالب المرحلة المتوسطة مادة القراءة بشكل صریح وفق نظریة الذكاء الثالثي، وطالب 
المرحلة الثانویة من خالل دمجها ضمن تعلیمات مقررات العلوم االجتماعیة والتاریخ 

. یزي والفنون واللغات األجنبیة في أطر تدریسیة قائمة على النظریة الثالثیة للذكاءواإلنجل
ّوخلصت النتائج إلى أن طالب المجموعة التجریبیة الذین درسوا وفق النظریة الثالثة 
للذكاء في المرحلتین المتوسطة والثانویة كان أداؤهم أفضل من أداء طالب المجموعة 

  .لطرائق المعتادة التي تضمنتها أدلة المناهجالضابطة الذین درسوا با
هدفت هذه الدراسة إلى بناء وحدة تعلیمیة قائمة على نظریة ) 2009(دراسة رزق  -

الذكاء الناجح لتدریس الطالبات المتفوقات بمادة الریاضیات بالصف الثاني الثانوي، حیث 
ات، على عینة عشوائیة تستهدف هذه الوحدة تنمیة التحصیل والقدرات اإلبداعیة للطالب

. طالبة) 60(من الطالبات المتفوقات بالمرحلة الثانویة بمدینة مكة، وكانت عینة الدراسة 
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائیا في التحصیل ومهارات التفكیر اإلبداعي 

  .ككل لمصلحة المجموعة التي درست بنظریة الذكاء الناجح
تضمنت هذه الدراسة ثالث دراسات فرعیة،  )Grigorenko, et at, 2012( دراسة -

هدفت إلى تقییم فاعلیة التدریس، والتقییم المستند إلى النظریة الثالثیة في الذكاء مقارنة 
مع الطریقة التقلیدیة في التدریس والتقییم، والتركیز على مساعدة المعلمین لتطویر 

م القراءة، وأشارت نتائج أنَّ طلبة المجموعة طرائقهم في تدریس المناهج الحالیة في تعلی
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ًالتجریبیة في الدراسة األولى أظهروا تفوقا ذا داللة على طلبة المجموعة الضابطة في  ُّ
ًالقراءة والمفردات، وفیما یتعلق بالدراسة الثانیة فقد أظهر طلبة المجموعة التجریبیة تفوقا  ُّ

أما . صیل التحلیلي، واإلبداعي، والعمليًواضحا على أفراد المجموعة الضابطة في التح
الدراسة الثالثة فإنَّ المقارنات بین مهارات القراءة والكتابة للطلبة قبل المعالجة وبعدها 
ّتشیر إلى أنَّ التعلیم المستند إلى النظریة الثالثة یحسن أداء الطلبة بشكل ملحوظ مقارنة 

  . بالطریقة التقلیدیة في التدریس
هدفت لمعرفة مدى تطبیق نظریة الذكاء الناجح ) Zbainos, 2012(وس   دراسة زبین-

ولتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج . في التدریس بالمدارس الثانویة في الیونان
الوصفي، وتم تطبیق مجموعة من االختبارات القائمة على نظریة الذكاء الناجح والتي 

لي على مجموعة من الطالب البالغ عددهم تقیس التفكیر التحلیلي واإلبداعي والعم
، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الطالب في الیونان طوروا قدراتهم في التفكیر )2663(

التحلیلي، بصورة أكبر من قدرات التفكیر اإلبداعي والعملي؛ ولذا یجب التركیز علیها بشكل 
طات الدرجات على المهمات أكبر في التعلیم المدرسي، كما أظهرت المقارنات بین متوس

األدائیة أن الطالب كانوا أفضل بشكل ملحوظ في تقدیم النصائح لآلخرین من قدرتهم على 
  .اتخاذ قرارات تتعلق بتغییر أنفسهم

هدفت إلى تعرف أثر إستراتیجیة ) 2017( دراسة عبد الرحمن وعبد الباسط وعبد الرحیم -
 تدریس النصوص األدبیة على التحصیل مقترحة قائمة على نظریة الذكاء الناجح في

ولتحقیق هدف الدراسة استخدام المنهج شبه . المعرفي لدى طالب الثانویة األزهریة
التجریبي، واختیرت عینة من طالبات الصف الثاني الثانویة األزهریة بمعهد فتیات 

طالبة بطریقة قصدیة، وزعن على ) 50(الطلیحات الثانویة بمحافظة سوهاج بلغن 
طالبة، وتوصلت الدراسة إلى ) 25(جموعتین تجریبیة وضابطة بلغن في كل مجموعة م

وجود فرق ذي داللة إحصائیة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي 
الختبار التحصیل المعرفي في النصوص لصالح المجموعة التجریبیة، كما دلت النتائج 

ًالمقترحة في الغالب كان كبیرا في رفع مستویات على أن حجم تأثیر اإلستراتیجیة 
  .التحصیل لدى طالب المجموعة التجریبیة

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلیة برنامج ) 2017(دراسة أبو جادو والصیاد  -
تدریبي للمعلمین یستند إلى نظریة الذكاء الناجح ضمن منهاج الریاضیات والعلوم في 

اإلبداعیة والعملیة والتحصیل االكادیمي لدى عینة من طالب تنمیة القدرات التحلیلیة و
ًطالبا، وزعوا عشوائیا ) 69(الصف الرابع االبتدائي في مدینة الدمام، اشتملت الدراسة على ً

إلى ثالث مجموعات اثنتان تجریبیتان و وأحدة ضابطة، واظهرت النتائج وجود أثر دال 
تحسین التفكیر التحلیلي واالبداعي والعملي لدى ًإحصائیا للبرنامج التدریبي للمعلمین في 
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ًطالب المجموعة التجریبیة مقارنة بالمجموعة الضابطة، وأثر غیر دال إحصائیا للبرنامج 
وأوصت الدراسة بأهمیة تدریب وتأهیل . في رفع تحصیل الطالب في المجموعة التجریبیة

  .طالب وتحصیلهمالمعلمین وما له من أثر مباشر في تطویر وتحسین تفكیر ال
هدفت هذه الدراسة إلى بناء استراتیجیة تدریسیة قائمة على ) 2017( دراسة السمان -

نظریة الذكاء الناجح، وقیاس فاعلیتها في تنمیة مهارات االستماع لدى دارسي اللغة 
العربیة الناطقین بغیرها من المسلمین، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، 

ة االستراتیجیة التدریسیة القائمة على نظریة الذكاء الناجح في تنمیة مهارات فاعلی: أهمها
االستماع لدى مجموعة البحث من دارسي اللغة العربیة الناطقین بغیرها من المسلمین في 

  .المستوى المتقدِّم
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العالقة بین تقدیر الذكاء ) 2017( دراسة أحمد الزعبي -

جح وممارسته في التعلیم لدى معلمي المدارس الخاصة بمدینة عمان وتكونت النا
ًمعلما ومعلمة) 221(العینة وتم تطویر واستخدام قائمة تقدیر الذكاء الناجح المكونة من . ً

الذكاء التحلیلي واإلبداعي والعملي، باإلضافة إلى مقیاس ممارسة التعلیم : ثالثة أبعاد هي
ٕالتعلیم للذكاء التحلیلي، واإلبداعي، واعادة : مل أربعة أبعاد هيللذكاء الناجح الذي ش

. وأشارت النتائج إلى أن مستوى الذكاء الناجح لدى العینة جاء مرتفعا. اإلنتاج، والعملي
وكشفت الدراسة عالقة موجبة ودالة . أما مستوى ممارسته في التعلیم فقد جاء متوسطا

كما كشفت نتائج تحلیل االنحدار أن . م في التعلیمإحصائیا بین الذكاء الناجح وممارسته
ولم تكشف الدراسة فروقا دالة (الذكاء الناجح لدى العینة یتنبأ بممارستهم له في التعلیم 

نسبة التباین المفسر الذكاء الناجح تعزى إلى الجنس والتخصص %=) 56إحصائیا في 
مارسة الذكاء الناجح في التعلیم وأخیر اوصت الدراسة بتدریب المعلمین على م. األكادیمي

  .ًوخصوصا تعلیم الذكاء اإلبداعي
هدف البحث إلى تصمیم أنموذج مقترح قائم على نظریة الذكاء ) 2018( دراسة حساني-

الناجح لتدریس اللغة العربیة وتعرف أثره على تنمیة مهارات االستیعاب القرائي والتفكیر 
ولتحقیق هذا الهدف استخدام الباحث . ائيالتحلیلي لدى طالب الصف السادس االبتد

ًطالبا، كما أعد الباحث ) 47(المنهجین الوصفي وشبه التجریبي، واختار عینة بلغ عددها 
ًاختبارا في مهارات االستیعاب القرائي، وآخر في مهارات التفكیر التحلیلي لطالب الصف 

 مهارة لالستیعاب القرائي )15(التوصل إلى : وأسفرت نتائج البحث عن. السادس االبتدائي
لطالب الصف السادس االبتدائي، وتصمیم األنموذج المقترح القائم على نظریة الذكاء 

بین ) 0,05(ًالناجح لتدریس اللغة العربیة، ووجدت فروق دالة إحصائیا عند مستوى 
درجات مهارات طالب المجموعتین التجریبیة الذین درسوا باستخدام األنموذج المقترح، 

  .في ضوء هذه النتائج قدمت بعض التوصیات والمقترحاتو
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تهدف الدراسة إلى استقصاء أثر توظیف نظریة الذكاء الناجح ) 2018( دراسة اللوزي -
في تدریس االقتصاد المنزلي على تنمیة التفكیر اإلیجابي والمرونة العقلیة لدى تلمیذات 

تلمیذة بالصف الثاني ) 68 (الصف الثاني اإلعدادي المهني، تكونت عینة البحث من
اإلعدادي المهني، تم تقسیمهن إلى مجموعتین إحداهما تجریبیة، ومجموعة ضابطة، وتم 

 مهارات التفكیر اإلیجابي ومقیاس المرونة العقلیة د أدوات البحث المتمثلة في مقیاسإعدا
البحث، قبل وبعد تطبیق تجربة ) التجریبیة والضابطة(وتطبیقهما على مجموعتي البحث 

وقد أسفرت نتائج البحث على أثبت فاعلیة توظیف الذكاء الناجح كما كشف عن وجود 
عالقة ارتباطیة طردیة موجبة بین نمو مهارات التفكیر اإلیجابي  وتنمیة المرونة العقلیة، 
وقد أوصى البحث بضرورة تضمین مهارات التفكیر اإلیجابي في محتوى وأنشطة مناهج 

باإلعدادي المهني، مما یساعد على تغییر نظرة التلمیذات السلبیة إلى االقتصاد المنزلي 
أمور حیاتهن إلى نظرة إیجابیة متفائلة، یسودها اإلبداع والنقد والتحلیل من أجل تحقیق 

  . النجاح والتقدم في الحیاة
هدفت هذه الدراسة إلى تصمیم أنموذج مقترح قائم ) 2018(دراسة عمر محمد عمر  -

ُّعلى نظریة الذكاء الناجح لتدریس اللغة العربیة، وتعرف أثره في تنمیة مهارات االستیعاب 
القرائي والتفكیر التحلیلي لدى طالب الصف السادس االبتدائي، ولتحقیق هذا الهدف 

ر عینة من طالب الصف استخدم الباحث المنهجین الوصفي وشبه التجریبي، واختا
ًالسادس االبتدائي، كما أعدَّ اختبارا في مهارات االستیعاب القرائي وآخر في مهارات التفكیر 

مهارة لالستیعاب القرائي، وتصمیم ) 15(التحلیلي، أظهرت نتائج الدراسة  التوصل إلى 
َالنموذج المقترح، ووجدت فروق بین درجات مهارات طالب المجموعتین التجر ِ یبیة ُ

والضابطة في التطبیق البعدي الختباري مهارات االستیعاب القرائي والتفكیر التحلیلي 
  .لمصلحة طالب المجموعة التجریبیة

ُّهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التعلم المنظم ) 2018(دراسة الخطیب  -
ك عبداهللا الثاني ذاتیا، ومستوى الذكاء الناجح لدى الطلبة الموهوبین في مدارس المل

ًطالبا وطالبة من ) 71(للتمیز في محافظة الزرقاء في األردن، تكونت عینة الدراسة من 
للتعلم المنظم ذاتیا، كما تم ) 2010(الطلبة الموهوبین، وتم استخدام مقیاس الجراح 

تطویر مقیاس الذكاء الناجح لدى الطلبة الموهوبین، والتحقق من الخصائص السیكومتریة 
للمقیاسین، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى التعلم المنظم ذاتیا لدى الطلبة 
الموهوبین جاء بدرجة متوسطة، كما أثبتت الدراسة وجود فروق دالة إحصائیا في مستوى 
الذكاء الناجح لمصلحة الذكور، وبناء على النتائج أوصى الباحث بضرورة إعداد برامج 

لتعلم المنظم ذاتیا لدى الطلبة الموهوبین، وضرورة إجراء دراسات تدریبیة لرفع مستوى ا
  .مقارنة في الذكاء الناجح بینهم وبین الطلبة العادیین
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ُّهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلیة برنامج إثرائي قائم ) 2019(دراسة السعدي -
لحس العلمي لدى تالمیذ على نظریة الذكاء الناجح لتنمیة مهارات التفكیر عالي الرتبة وا

البرنامج اإلثرائیة القائم على (الصف الثالث اإلعدادي، ولمعرفة أثر المتغیر المستقل 
مهارات التفكیر عالي الرتبة، والحس (على المتغیرات التابعة ) نظریة الذكاء الناجح

م ًتلمیذا، ت) 82(ُِّطبقت أدوات البحث على عینة عشوائیة والبالغ عددهم ): العلمي
، وقد تبین من نتائج البحث فاعلیة )تجریبیة، وضابطة: (تقسیمهم إلى مجموعتین

لتفكیر عالي الرتبة البرنامج االثرائي القائم على نظریة الذكاء الناجح لتنمیة مهارات ا
، كما توجد عالقة ارتباطیة موجبة بین درجات أفراد المجموعة التجریبیة في والحس العلمي

 مهارات التفكیر عالي الرتبة ودرجاتهم في اختبار الجوانب المعرفیة األداء على اختبار
  .للحس العلمي

    وعلى الرغم من أن هذه الدراسات واألبحاث لم تتناول درجة ممارسة المعلمات للذكاء 
الناجح في اللغة العربیة إال أن هذه الدراسات أثرت الدراسة الحالیة في محتوى االطار 

  .بناء أداة الدراسة االستبانةالنظري، وكذلك في 
  :إجراءات الدراسة

  :منهج الدراسة
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المیداني لجمع البیانات من مجتمـع الدراسـة؛ 
وذلك لمناسبته لتساؤالتها وأهدافها، وهو یعتمد على دراسـة الواقـع أو الظـاهرة، كمـا توجـد 

ًفي الواقع، ویهتم بوصفها وصفا دقیقا، ویعب ًر عنها تعبیرا كیفیـا أو تعبیـرا كمیـا ً ً ً عبیـدات، (ً
  ).1990 عدس وعبدالحق،

  :مجتمع الدراسة وعینتها
تحدد مجتمع الدراسة بالمشرفات التربویات لمادة اللغة العربیة في التعلیم العام بمدینة 

مشرفه في مكاتب اإلشراف ) 63(الریاض وحیث إن مجتمع الدراسة بلغ عددهن 
) 1(فقد تم اختیار مجتمع الدراسة كعینة؛ والجدول) ي، شمال، غرب، جنوبالرواب(التربوي

یوضح التوزیع التكراري لعینة الدراسة من المشرفات التربویات حسب مؤهلها العلمي، 
ًوخبرتها العملیة كال على حدة، وذلك على حسب عدد المستجیبین من العینة، والذي بلغ 

  .مشرفه تربویة) 40(
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  )1(جدول
یع التكراري لعینة الدراسة الكلیة من المشرفات التربویات حسب المؤهل العلمي وفئات التوز

  سنوات الخبرة
  %  ت  الخصائص

  82,5  33  بكالوریوس -1

  15  6  ماجستیر -2

  2,5  1  دكتوراه -3

مي  17,5  7  )ماجستیر ودكتوراه(مجموع الدراسات العلیا 
العل

هل 
مؤ

ال
  

  100  40  المجموع الكلي

  5  2   سنوات10أقل من / 1

  27,5  11  سنة20 أقل من – 10من / 2

  32,5  13   سنة20مجموع من خبرتهم أقل من 

  60  24   سنة30 أقل من – 20من/ 3

  7,5  3   سنة فأكثر30من / 4

  67,5  27   سنة فأكثر20مجموع من خبرتهم 

الخ
ت 

سنوا
ت 

فئا
  برة

  100  40  المجموع الكلي

  ):االستبانة(أداة الدراسة 
قراء األدب التربوي وابحاث المجال المتعلقة بنظریة الذكاء الناجح؛ قامت بعد است

  :ًالباحثة بإعداد االستبانة وفقا للخطوات اآلتیة
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 :تحدید الهدف من االستبانة -1
تحدید درجة ممارسات معلمات اللغة العربیة للتدریس المستند إلى نظریة الذكاء 

 .الناجح من وجهة نظر مشرفات اللغة العربیة
 :مكونات االستبانة -2

  :تكونت االستبانة من عدة أجزاء رئیسة، وهي
والتي تضمنت الهدف من الدراسة، وأهمیة : الرسالة المصاحبة لالستبانة  - أ

مشاركة المجیبین فیها، وكیفیة اإلجابة، والتأكید على كتابة البیانات 
التخصص، المؤهل العلمي، عدد : الخاصة بالمشرفات التربویات من حیث

 .ات الخبرةسنو
تضمنت االستبانة أربعة محاور رئیسة، تمثل مراحل : محاور االستبانة -  ب

التمهید الحافز، المعالجة والتفاعل، : التدریس المستند للذكاء الناجح وهي
 . ممارسة تدریسیة) 30(التدعیم والمتابعة، التقویم والموازنة، واندرج عنها

عالیة، متوسطة، : ة حقول، هيمتدرج من أربع: تدریج االستجابة للعبارات-ج
ًمنخفضة، منعدمة، وقد   أخذت القیم بناء على قیمة المتوسط الحسابي، 
ونسبته المئویة، والحدود الحقیقیة له، في ضوء قانون المدى والمسافة بین 

  :فئات االستبانة؛ بحیث یمكن اعتبار االستخدام بدرجة
 أو بنسبة مئویة 3،25اوي  عالیة إذا كانت قیمة المتوسط أعلى من أو یس- 

  %.81,3أعلى من أو یساوي 
- 3,25 متوسطة إذا كانت قیمة المتوسط الحسابي تتراوح فیما بین أقل مـن -

   %.62,5 – 81,3أو بنسبة مئویة تتراوح فیما بین أقل من   ،2,50
 - 2,50 ضعیفة إذا كانت قیمة المتوسط الحسابي تتـراوح فیمـا بـین أقـل مـن -

   %.43,8 - 62,5سبة مئویة تتراوح فیما بین أقل من أو بن  ،1,75
 ، أو بنـسبة مئویـة 1,75 منعدمة إذا كانت قیمة المتوسـط الحـسابي أقـل مـن -

  %.43,8أقل من 
: حساب الصدق الظاهري لالستبانة -3   

لجمع البیانات المتعلقة " استبانة"قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة وهي 
عرضها في صورتها األولیة، والتي تمثلت في أربعة مجاالت ویندرج بموضوع الدراسة، وتم 

ممارسة، على مجموعة من المحكمین المختصین في المناهج وطرق ) 42(عنها 
التدریس وطلب منهم إبداء آرائهم حول األداة من حیث وضوحها، ومد انتمائها للمحور، 
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لنسخ المحكمة تم تعدیل صیاغة ٕودقة الصیاغة اللغویة، واضافة تعدیالت؛ وبعد استعادة ا
ممارسة، وأصبحت االستبانة بصورتها النهائیة تتضمن ) 12(بعض العبارات، وحذف

 .ممارسة، موزعة على أربعة محاور، وبعد التعدیل على األداة أقروا بصالحیتها) 30(
:ثبات االستبانة -4  

كرو نباخ  ألفا ( لقد تم استخراج معامل ثبات هذه الدراسة باستخدام معادلة 
Chronback Alpha( وقد بلغت قیمة معامل الثبات ،)وهو معامل ثبات جید %) 0.89

  .یفي بأغراض البحث العلمي
:تطبیق االستبانة  

/ ابتدائي(تم إرسال االستبانة إلى مشرفات اللغة العربیة بمراحل التعلیم العام 
بواسطة رابط عن طریق بمدینة الریاض، والالتي یمثلن عینة الدراسة، ) ثانوي/ متوسط

  .الواتس آب، وبعد إجابتها من قبل أفراد العینة ُأرسلت االستجابات إلى إیمیل الباحثة
:األسالیب اإلحصائیة  

 :قامت الباحثة بتحلیل نتائج الدراسة باستخدام األسالیب اإلحصائیة اآلتیة
  التكرارات والنسب المئویة-
.یاریة المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المع-  

؛ وذلك للمقارنة بین استجابات مشرفاتاللغة العربیة   (T-test) اختبارات -  
:عرض النتائج ومناقشاتها وتفسیرها  

:إجابة السؤال األول  
    ما درجة ممارسة معلمات اللغة العربیة للتدریس المستند على نظریة الذكاء الناجح 

  في مدارس التعلیم العام؟ 
ألول تم حساب المتوسطات الحسابیة وانحرافاتها المعیاریة ولإلجابة عن السؤال ا

ونسبها المئویة الستجابات مشرفات اللغة العربیة عینة الدراسة على استبانة واقع ممارسة 
  .معلمات اللغة العربیة للتدریس المستند إلى نظریة الذكاء الناجح
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  )2( جدول رقم 
ًبیة وانحرافاتها المعیاریة وترتیبها تنازلیا التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسا

إلجابات عینة الدراسة عن مدى ممارسة معلمات اللغة العربیة للتدریس المستند إلى 
  )التمهید الحافز( نظریة الذكاء الناجح في مرحلة 

  م  درجة تحقق العبارة في المعلمة  التمهید الحافز/ المرحلة األولى 

  الممارسة

لیة
عا

طة  
وس

مت
  

درة
نا

ومة  
معد

ابي  
حس

ط ال
وس

لمت
ا

  

ف ا
حرا

االن
اري

معی
ل

  

یب
ترت

ال
  

  1  1  2  27  11  ت
  1,2  4,9  66.6  27,2  %  .تهیئة البیئة الصفیة

3,88  0,91  1  

    1  4  34  1  ت
2  

ى مجموعات تقسیم الطالبات إل
حـــــــسب الموقـــــــف التعلیمـــــــي 

ـــــــــة(  أو -مجموعـــــــــات تعاونی
  ) أو أفراد-زوجیة

%  
2,5  84,1  11,3  1,3  

3,49  0,78  2  

    2  5  29  4  ت
3  

ـــدرس مـــن  ـــوان ال اســـتنتاج عن
  3  0,98  3,41  3,7  13,6  71,6  11,1  %  .الطالبات

ٕتشویق واثارة دافعیـة الطالبـات   4  2  4  30  4  ت
للـــــــتعلم الجدیـــــــد باســـــــتخدام 

 -قــــــصة( أســــــالیب متنوعــــــة
ــــــدیو ــــــاب– صــــــور -فی  - ألع

 ...)ألغاز

%  
9,9  76,6  9,9  3,7  3,41  0,93  3  

ـــات حـــول أ  5  1  5  32  2  ت ـــات الطالب خـــذ توقع
  5  0,79  3,27  1,5  13,6  80,1  3,7  %  .محتوى موضوع الدرس

عرض األهداف العامة   6  1  8  27  4  ت
للموضوع على الطالبات 

  .ومناقشتهن حولها
%  9,9  68,1  18,5  1,5  3,26  0,96  6  

استدعاء الخبرات السابقة ذات   7  2  7  29  2  ت
  7  0,95  3,17  4,9  17,3  72,9  4,9  %  .العالقة بموضوع التعلم

  3,35  المتوسط العام للمحور
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  )3(جدول رقم 
ًالتكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة وانحرافاتها المعیاریة وترتیبها تنازلیا 
إلجابات عینة الدراسة عن مدى ممارسة معلمات اللغة العربیة للتدریس المستند إلى 

  )المعالجة والتفاعل( لذكاء الناجح في مرحلة نظریة ا
درجة تحقق العبارة في   المعالجة والتفاعل/  المرحلة الثانیة 

  المعلمة
  م
  

  الممارسة

لیة
عا

طة  
وس

مت
  

درة
نا

ومة  
معد

ابي  
حس

ط ال
وس

لمت
ا

اري  
معی

ف ال
حرا

االن
  

یب
ترت

ال
  

  1  2  1  33  14  ت
  

ـــسیة  توســـیع دائـــرة اإلســـتراتیجیات التدری
  .النشطة والفعالة

  
%  

28,8  82.5  1,3  2,5  
4,00  0,87  1  

    2  5  18  12  ت
مساعدة الطالبات على ممارسة العملیات   2

 .األدائیة وما وراء األدائیة
%  

31,3  45  6,3  2,5  3,90  1,00  2  

    2  3  22  13  ت
3  

تقــدیم أنــشطة متنوعــة تحلیلیــة وأبداعیــة 
 .وعملیة

 
%  

32,5  55  7,4  5  
3,86  1,06  3  

طـــرح تـــساؤالت حـــول األنـــشطة تـــستثیر   4  1  3  24  12  ت
إجـراء حـوارات .. مستویات التفكیر العلیـا

  2,6  7,4  60  30  % .ومناقشات حول ما توصلن إلیه
3,84  1,02  4  

یشتمل التدریس علـى سـتة مـن مكونـات   5  1  2  27  10  ت
ــــز المعلومــــات، االســــتنتاج، ( األداء ترمی

ورســــــم خــــــرائط المفــــــاهیم، والتطبیــــــق، 
 ) البدائل، واالستجابةومقارنة

%  
24,7  67.5  5  2,5  

3,83  0,95  5  

  6  3  1  27  10  ت
  
  

یشتمل التدریس على ثالثة من مكونات 
الترمیز االنتقائي، ( اكتساب المعرفة 

  7.4  2,5  67.5  23,8  %  )المقارنة االنتقائیة، التركیب االنتقائي
3,83  0,94  6  

  7  0,99  3,51  2  11  15  12  تمكـــن عالجهـــا؛ عـــرض مـــشكلة واقعیـــة ی  7
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درجة تحقق العبارة في   المعالجة والتفاعل/  المرحلة الثانیة 
  المعلمة

  م
  

  الممارسة

لیة
عا

طة  
وس

مت
  

درة
نا

ومة  
معد

ابي  
حس

ط ال
وس

لمت
ا

اري  
معی

ف ال
حرا

االن
  

یب
ترت

ال
  

باســـتخدام العناصـــر الـــسبعة لـــدائرة حـــل 
  .المشكالت

%  30  37,5  27.5  5  
تطلب من كل مجموعة تحویل ما   8  8  13  14  3  ت

خریطة ذهنیة، ( توصلت إلیه لنمط أخر
  20  32.5  35  7,4  %  ..)تلخیص، جداول ، رسوم معلوماتیة

2,88  1,05  8  

مصادر التعلم واألدوات والوسائل تنوع   9  1  3  24  12  ت
  .التعلیمیة المساعدة

%  30  60  7,4  2,6  
3,84  1,02  4  

  3,71  المتوسط العام للمحور
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  )4(جدول رقم 
ًالتكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة وانحرافاتها المعیاریة وترتیبها تنازلیا 

 عن مدى ممارسة معلمات اللغة العربیة للتدریس المستند إلى إلجابات عینة الدراسة
  )التدعیم والمتابعة( نظریة الذكاء الناجح في مرحلة 

  م  درجة تحقق العبارة في المعلمة  التدعیم والمتابعة/  المرحلة الثالثة
  الممارسة  

لیة
عا

طة  
وس

مت
  

درة
نا

ومة  
معد

ابي  
حس

ط ال
وس

لمت
ا

اري  
معی

ف ال
حرا

االن
  

یب
ترت

ال
  

  1  1  6  24  9  ت
  

تبادل النقاشات بـین المجموعـات 
  % مع تقدیم التغذیة الراجعة

22,2  60  13,6  2,5  
3,64  1,05  1  

    2  6  22  10  ت
2  

تعزیز التساؤالت الجیدة والجدیدة 
  %  .مع تدعیمها باألمثلة

25  55  15  5  
3,59  1,14  2  

    3  4  26  7  ت
3  

تـــــــــوفیر التـــــــــشجیع والتحفیـــــــــز 
لــــیم المناســــبین فــــي عملیــــة التع

 .وعملیات اكتساب المعرفة
%  

17,5  65  10  6,2  
3.53  1,07  3  

ــى التفاعــل   4  1  7  28  4  ت ــشجیع الطالبــات عل ت
ــــــع  ــــــبعض وم ــــــضهن ال مــــــع بع
المعلمــة ومــع مــا یقــدم لهــن مــن 

  .مثیرات
%  

10  70  17,5  2,5  
3,52  0,96  4  

تعزیز ثقة الطالبات بانفسهن   5  2  8  20  10  ت
لتعبیر ٕواعطاء الطالبات حریة ا

  5  20  50  25  %  .عن أفكارهن دون تردد
3,44  1,21  5  

4  ت
  

8  
26  8  2  

6  
  
  

اإلفادة من قدرات الطالبات 
المتنوعة التحلیلیة واإلبداعیة 

  .والعملیة أثناء عملیة التعلم
%  10  65  20  5  

3.43  1,06  6  
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  م  درجة تحقق العبارة في المعلمة  التدعیم والمتابعة/  المرحلة الثالثة
  الممارسة  

لیة
عا

طة  
وس

مت
  

درة
نا

ومة  
معد

ابي  
حس

ط ال
وس

لمت
ا

اري  
معی

ف ال
حرا

االن
  

یب
ترت

ال
  

تشجیع الطالبات على االتباط   7  2  7  21  5  ت
ه بما یخدم بالواقع واالنفتاح علی

  5  17,5  52,5  12,5  %  .واقع الطالبات ومجتمعهن
3,34  1,05  7  

ـــــة فـــــي   8  5  6  13  1  ت یراعـــــي الفـــــروق الفردی
التمثــــــــیالت العقلیــــــــة اللفظیــــــــة 
والكمیــــة والتــــصویریة، وطرائــــق 
ـــصریة والـــسمعیة،  المـــدخالت الب

  .والمخرجات الشفهیة والمكتوبة
  

%  

3,7  32,5  14,8  12,5  
2,99  1,05  8  

ــــشكالت فــــي   9  4  12  23  1  ت ــــول الم عــــرض حل
صـــــــورة مقـــــــاالت أو رســـــــومات 
ونـــــشرها فـــــي البیئـــــة المحیطـــــة 

 .بالطالب
  

%  
2,5  57,5  30  10  

2,83  1,03  9  

1  9  11  20  -  ت
0  

تـــــضمین التحـــــدي فـــــي المهـــــام 
والمشكالت التعلیمیة التـي تطـرح 

  .على الطالبات
  

%  
-  50  27,5  22,5  

2,63  1,02  10  

  3,29  المتوسط  العام للمحور
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  )5(جدول رقم 
ًالتكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة وانحرافاتها المعیاریة وترتیبها تنازلیا 
 إلجابات عینة الدراسة عن مدى ممارسة معلمات اللغة العربیة للتدریس المستند إلى

  )الموزانهالتقویم و (نظریة الذكاء الناجح في مرحلة 
  م  درجة تحقق العبارة في المعلمة  التقویم والموازنة/ المرحلة الرابعة 

  الممارسة  

لیة
عا

طة  
وس

مت
  

درة
نا

ومة  
معد

ابي  
حس

ط ال
وس

لمت
ا

اري  
معی

ف ال
حرا

االن
  

یب
ترت

ال
  

  1  3  13  20  4  ت
  

تدعیم نقاط القوة لدى الطالبات 
وعــــــــالج نقــــــــاط الــــــــضعف أو 

  .االستعاضة عنها بنقاط القوة
%  10  50  32,5  7,5  

2.99  1,05  1  

    9  13  17  1  ت
2  

تنویـــع أدوات وأســـالیب التقـــویم 
)  ختــــــامي- تكــــــویني-قبلــــــي(

ویتـــــــضمن التغذیـــــــة الراجعـــــــة 
  .الفوریة

%  
2,2  42,5  32,5  22,5  

2,52  1,15  2  

    17  13  10  -  ت
3  

یشتمل التقییم على مهارات 
متنوعة كالتحلیل والمقارنة، 

  42,5  32,5  25  -  %  .وتطبیقات لمواقف جدیدة
1,98  1,05  3  

إعطـــــــاء الطالبــــــــات خیــــــــارات   4  20  12  8  -  ت
 فـال متنوعة في عملیة التقیـیم؛

ــــیم  ــــة وأحــــدة للتقی توجــــد طریق
  ...)مشروعات، وظائف كتابیة(

%  
-  20  30  50  

1,75  0,87  4  

  2,30  المتوسط العام للمحور

كاء النـاجح یمارسـنها معلمـات اللغـة یتضح مما تقدم أن الكثیر من ممارسات الذ
ًالعربیة كمهارات تدریسیة وان جاءت درجة الممارسة بدرجة متوسطة، وهذا قد یعتبر إدراكا  ٕ
ًواضحا من معلمات اللغة العربیة ألهـداف تطبیـق مهـارات وتطبیقـات وممارسـات النظریـات 

ي واضــح لتوظیــف واالســتراتیجیات التدریــسیة علــى اخــتالف أنواعهــا، ووجــود اتجــاه إیجــاب
النظریات التربویة وممارساتها، التـي تمكـنهن مـن تحقیـق المهـارات التدریـسیة المنـشودة، 
ٍدون علم والمام كاف بممارسات الذكاء الناجح لكل مرحلة من مراحل الذكاء الناجح، وهذه  ٕ
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حیـث أظهـرت النتـائج أثـر ) Zbainos, 2012(دراسـة النتیجة تتفق مع ما توصلت إلیه 
ت متوسـطة فـي ممارسـات الـذكاء النـاجح والتـي أنعكـست علـى أداء الطـالب؛ ولــذا ممارسـا

أوصت الدراسة بالتركیز على ممارسة الذكاء الناجح بشكل أكبر في التعلیم المدرسي، وكما 
حیـث كـشفت الدراسـة ) 2017(تتفق الدراسة الحالیة مـع مـا توصـلت إلیـه دراسـة الزعبـي 

كما كـشفت نتـائج . الذكاء الناجح وممارستهم في التعلیمعالقة موجبة ودالة إحصائیا بین 
تحلیل االنحدار أن الذكاء الناجح لدى العینة یتنبأ بممارستهم له في التعلیم وأخیر اوصت 

  .الدراسة بتدریب المعلمین على ممارسة الذكاء الناجح في التعلیم
  )6(جدول رقم

ة الدراسة عن مدى ممارسة معلمات ًالمتوسطات الحسابیة وترتیبها تنازلیا إلجابات عین
  اللغة العربیة للتدریس المستند إلى نظریة الذكاء الناجح في كل المرحل

  الترتیب   المتوسط الحسابي   المرحلة 
  2  3,71  التمهید الحافز 

  1  3,35  المعالجة والتفاعل 
  3  3,29  التدعیم والمتابعة 
  4  2,30  التقویم والموازنة 
  3,29  الدرجة الكلیة 

      مما تقدم من عرض للنتائج المرتبطة بدرجة ممارسة معلمات اللغة العربیة للتدریس 
المستند إلى نظریة الذكاء الناجح یتبین أن معظم الممارسات جاءت بدرجة ممارسة 
متوسطة من قبل معلمات اللغة العربیة، مما یدل على أن المعلمات بحاجة إلى المزید من 

 توظیف الذكاء الناجح أثناء التدریس؛ وذلك من خالل إخضاع التدریب على كیفیة
المعلمات لدورات تدریبیة في هذا المجال، ومتابعة تحسین وتطویر مستواهن، وأن یجد 
ذلك كل متابعة من مشرفات اللغة العربیة، وهذه النتیجة تتفق مع ما توصلت إلیه دراسة 

 ممارسة الذكاء الناجح في التعلیم حیث أشارت النتائج إلى أن مستوى) 2017( الزعبي
جاء متوسطا؛ لذا اوصت الدراسة بتدریب المعلمین على ممارسة الذكاء الناجح في 

  .التعلیم
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ــة إحــصائیا عنــد مــستوى داللــة: نــص الــسؤال الثــاني علــى -2  ًهــل توجــد فــروق دال
بیـة في وجهة نظـر المـشرفات التربویـات حـول درجـة ممارسـة معلمـات اللغـة العر) 05.0(

  ُلنظریة الذكاء الناجح أثناء تدریسهن تعزى لمتغیرات مؤهل المشرفة العلمي وخبرتها؟
    ولإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات 

للعینات المستقلة لمعرفة ) ت(مشرفات اللغة العربیة على االستبانة، ثم حساب اختبار 
لمتوسطات الكلیة لوجهة نظر عینة الدراسة لدرجة ممارسة معلمات اللغة الفروق بین ا

العربیة للتدریس المستند لنظریة الذكاء الناجح حسب متغیر المؤهل التعلیمي والخبرة في 
  : التي توضح ذلك) 8، 7( الجدول

  )7(جدول رقم 
نة الدراسة للعینات المستقلة للفروق بین المتوسطات لوجهه نظر عی) ت(نتائج اختبار

لذكاء الناجح حسب لدرجة ممارسة معلمات  اللغة العربیة للتدریس المستند إلى نظریة ا
  المؤهل العلمي

المتوسط 
الكلي 
لدرجة 
ممارسة 
  المرحلة

المؤهل 
  العلمي

  
  
  ن

  
المتوسط

  
نسبة 
  المتوسط

  
االنحراف 
  المعیاري

  
درجة 
  الممارسة

اختبار 
Levenes   

لتجانس التباین 
      قیمته    

  داللته

  قیمة 
  اختبار

  )ت (
مستوى 
  الداللة

  متوسط
   االختالف

    متوسطة  0,635  3,00075,0  36البكالوریوس
  دراسات   األولى

  عالیة  0,477  3,31382,8  8  علیا
  

0,598
  

0,444
  د.غ

  
 -1,307  

  
0,198

  د.غ
  

 -0,313  

  متوسطة  0,535  3,16779,2  36البكالوریوس
  دراسات   الثانیة

  عالیة  0,427  3,41785,4  8  علیا
  

0,299
  

0588  
  د.غ

  
 -1,234  

  
0,224

  د.غ
  

 -0,250  

    متوسطة  0,728  2,51963,0  36البكالوریوس
  دراسات   الثالثة

  عالیة  0,702  2,83370,8  8  علیا
  

0,084
  

0,773
  د.غ

  
 -1,113  

  
0,272

  د.غ
  

 -0,315  

  متوسطة  0,663  2,92473,1  36البكالوریوس
  دراسات   الرابعة

  عالیة  0,625  3,14178,5  8  علیا
  

0,210
  

0,649
  د.غ

  
 -0,845  

  
0,403

  د.غ
  

 -0,217  

عدم وجود فروق، ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ) 6(       یتبین من الجدول
ًمن وجهة نظر مشرفات اللغة العربیة وفقا للمؤهل العلمي في درجة ممارسة ) 0,05(

ات اللغة العربیة  لجمیع المراحل؛ وهذة النتیجة تتفق مع ما توصلت إلیه دراسة معلم
بأن النتائج لم تكشف عن فروقا دالة إحصائیا في نسبة التباین المفسر ) 2017( الزعبي
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وقد تعزوا الباحثة السبب في ذلك إلى قلة عدد . الذكاء الناجح تعزى المؤهل األكادیمي
، كما بلغ عدد )6(ستیر؛ حیث بلغ عددهنعلى درجة الماجعینة الدراسة، الحاصالت 

فقط، وذلك مقارنة بالحاصالت على درجة ) 1(الحاصالت على درجة الدكتوراه 
مشرفة تربویة، وهي تمثل النسبة األكبر، مما ساعد ) 33(البكالوریوس؛ حیث بلغ عددهن

  .علميعلى انعدام الفروق بین وجهات نظر العینة فیما یرتبط بالمؤهل ال
  )8(الجدول رقم 

للعینات المستقلة للفروق بین المتوسطات الكلیة لوجهة نظر عینة ) ت(نتائج اختبار 
الدراسة لدرجة ممارسة معلمات اللغة العربیة للتدریس المستند إلى نظریة الذكاء الناجح 

  .حسب سنوات الخبرة
المتوسط 
الكلي 
لدرجة 
ممارسة 
  المرحلة

سنوات      
نسبة   توسطالم  ن  الخبرة

  المتوسط
االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الممارسة

اختبار 
Levenes   

لتجانس التباین 
قیمته          

  داللته

قیمة 
اختبار 

  )ت(
مستوى 
  الداللة

متوسط 
  االختالف

أقل من 
  متوسطة  0,671  71,9  2,877  13  سنة20

  
من   األولى

سنة 20
  أكثرف

  متوسطة  0,587  75,8  3,032  31
  

0,204
  

0,654
  د.غ

  
 -0,768

  
0,447  

  د.غ
  

 -0,155  

أقل من 
  متوسطة  0,536  80,1  3,205  13  سنة20

  
من   الثانیة

سنة 20
  فأكثر

  متوسطة  0,524  80,4  3,215  31
  

0,076
  

0,784
  د.غ

  
 -0,057

  
0,955  

  د.غ
  

 -0,010  

أقل من 
  متوسطة  0,895  61,6  2,462  13  سنة20

  
من   الثالثة

سنة 20
  فأكثر

  متوسطة  0,653  65,6  2,624  31
  

2,708
  

0,107
  د.غ

  
 -0,672

  
0,505  

  د.غ
  

 -0,162  

أقل من 
  متوسطة  0,670  75,0  3,000  13  سنة20

  
من   الرابعة

سنة 20
  فأكثر

  متوسطة  0,546  74,4  2,977  31
  

1,493
  

0,229
  د.غ

  
0.119  

  
0,906  

  د.غ
  

0,023  
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 داللة إحصائیة عند مستوى داللة عدم وجود فروق ذات) 7( یتضح من الجدول        
من وجهة نظر مشرفات اللغة العربیة حسب سنوات الخبرة في درجة ممارسة ) 0,05(

  .معلمات اللغة العربیة للتدریس المستند إلى نظریة الذكاء الناجح
 ویعود السبب في ذلك إلى أن سنوات الخبرة تكون ذات أثر إیجابي على طبیعة         

افیة التي تؤدیها المشرفة التربویة تجاه المعلمة، في حین لیس لسنوات العملیة االشر
الخبرة تأثیر على تحدید درجة ممارسة المعلمة لنموذج الفورمات، فالمشرفة هنا تحدد 
الواقع الملموس من قبلها نحو سلوك المعلمة التدریسي في درجة الممارسة فقط، وهذا 

تصالها الدائم والمباشر مع المعلمة، والمتابعة یعود نتیجة إلى طبیعة عمل المشرفة وا
المستمرة لها، مما یخولها لتحدید درجة الممارسة من خالل هذا التواصل، الذي تفرضه 

 .طبیعة العملیة االشرافیة، وهذه ال تتطلب مزید من سنوات الخبرة
  :التوصیات
 علیم العام تبني اتجاه التدریس من أجل الذكاء الناجح في تدریس الطالب في الت

  .في مدارس التعلیم الثانوي في المملكة العربیة السعودیة
  ،تدریب المعلمات على ممارسات ومهارات التدریس من أجل الذكاء الناجح

  .وتدریب المعلمات في كافة التخصصات األخرى على تلك الممارسات
 قدراته عقد ندوات للمهتمین بالمجال التربوي للتعرف على مفهوم الذكاء الناجح و

  .المختلفة وأهمیته في مجال التعلیم
  نشر نظریة الذكاء الناجح وتطبیقاتها في المیدان التربوي، بحیث تتناول أطراف

 .المنهج التعلیمي، المعلمین، والطالب: العملیة التعلیمیة
  تضمین برامج إعداد المعلمات في كلیات التربیة لنظریات الحدیثة وتطبیقاتها في

 . كنظریة الذكاء الناجحالتعلیم العام
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  المراجع
  :المراجع العربیة: ً أوال

دار دیبونــو للطباعــة والنــشر : عمــان. الــذكاء النــاجحنظریــة ). 206(أبــو جــادو، محمــود 
  والتوزیع

فاعلیـة برنـامج ). "2017( أبو جادو، محمود محمد علي، و ولید عاطف منصور الـصیاد
كاء النـاجح ضـمن منهـاج الریاضـیات تدریبي للمعلمین مستند إلى نظریة الـذ

والعلوم في تنمیة القدرات التحلیلیة واإلبداعیة والعملیة والتحـصیل األكـادیمي 
 العلــوم -دراســات ." لــدى عینــة مــن طــالب المــدارس االبتدائیــة فــي الــدمام

               :1ع، 44  عمـــــادة البحـــــث العلمـــــي مـــــج-الجامعـــــة األردنیـــــة : التربویـــــة
159 - 174.  

برنامج مقترح قائم على نظریـة الـذكاء النـاجح ). "2012( د، صفاء محمد علي محمدأحم
وأثره على تنمیـة التحـصیل المعرفـي ومهـارات التفكیـر المركـب واالتجـاه نحـو 

مجلـــة الجمعیـــة التربویـــة ." االبـــداع لـــدى تلمیـــذات الـــصف الثـــاني المتوســـط
ـــــة ع-جامعـــــة عـــــین شـــــمس : للدراســـــات االجتماعیـــــة                 :40  كلیـــــة التربی

138 - 168.  
عالم : القاهرة. التوافق بین التدریس والقویم: نظریة الذكاء الناجح). 2016( أیوب، عالء

  .الكتب
دار دیبونـو : عمان. الذكاء الناجح والقدرات التحلیلة واالبداعیة). 2010( الجاسم، فاطمة

  .للطباعة والنشر والتوزیع
وذج مقتـرح قـائم علـى نظریـة الـذكاء النـاجح لتـدریس أنمـ). "2018(حساني، عمـر محمـد

اللغة العربیة وأثره على تنمیـة مهـارات االسـتیعاب القرائـي والتفكیـر التحلیلـي 
كلیـة التربیـة، جامعـة الملـك -رسـالة دكتـوراه ." لدى طالب المرحلة االبتدائیة

  .، أبهاخالد
عالقتـه بالـذكاء النـاجح لـدى مستوى التعلم المنظم ذاتیا و). "2018( الخطیب، بالل عماد

 كلیـة التربیـة -جامعـة األزهـر : مجلـة التربیـة." الطلبة الموهوبین فـي األردن
  .453 - 426: 1ج، 179ع

  
  



  واقع ممارسة معلمات اللغة العربیة للتدریس المستند لنظریة الذكاء الناجح في التعلیم العام
  غادة بنت ناصر التمیمي/د

 -42-

فاعلیة التدریس بالذكاء الناجح على التحصیل والتفكیـر اإلبـداعي ). "2009( رزق، حنان
ــات الــصف الثــاني الثــانوي المتفوقــات بمــادة الریاضــیات بمد ینــة مكــة لطالب

المــؤتمر العلمــي العربــي الــسادس لرعایــة الموهــوبین والمتفــوقین، " المكرمــة 
  .271 – 247: 1عمان  ج

العالقة بین الـذكاء النـاجح وممارسـته فـي التعلـیم لـدى معلمـي ). " 2017(الزعبي، أحمد 
         ،4المجلـة األردنیـة فـي العلـوم التربویـة ع " المدارس الخاصـة بمدینـة عمـان

  .431 -419: 13ج 
عبـــدالرحمن، هـــدى مـــصطفى محمـــد، نـــور محمـــد حـــسن عبـــدالرحیم، و محمـــود هـــالل 
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  االستبانة
  :البیانات الشخصیة العامة: ًأوال

  :یليفیما  ) √( یرجى وضع إشارة 
  : المؤهل العلمي

  دكتوراه.             ماجستیر.                    بكالوریوس
  :عدد سنوات الخبرة

  ).20(سنوات وأقل               ) 10(أكثر من      .        سنوات فأقل) 10 (
  .سنة فأكثر) 30   (    ).    30(سنة وأقل من ) 20( أكثر من 

  :بانةمحاور االست: ًثانیا
    درجة الممارسة  

    معدومة  ضعیفة  متوسطة  عالیة  الممارسة  المرحلة 
            التمهید الحافز  األولى
            .تهیئة البیئة الصفیة  1

2  
تقــسیم الطالبــات إلــى مجموعــات حــسب الموقــف 

   -مجموعات تعاونیة(لیمي التع
  ) أو أفراد-أو زوجیة

          

            .استنتاج عنوان الدرس من الطالبات  3

4  
ـــتعلم ـــة الطالبـــات لل ـــارة دافعی ـــد ٕتـــشویق واث  الجدی

 صور - فیدیو-قصة( باستخدام أسالیب متنوعة
 ...) ألغاز- ألعاب–

          

ـــات حـــول محتـــوى موضـــوع   5 أخـــذ توقعـــات الطالب
            .الدرس

عرض األهداف العامة للموضـوع علـى الطالبـات   6
           .ومناقشتهن حولها

 ذات العالقـة بموضـوع استدعاء الخبرات السابقة  7
           .التعلم

           المعالجة والتفاعل  الثانیة
          توســیع دائــرة اإلســتراتیجیات التدریــسیة النــشطة   8  
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    درجة الممارسة  
  .والفعالة

مـــــساعدة الطالبـــــات علـــــى ممارســـــة العملیـــــات   9
            .األدائیة وما وراء األدائیة

           .تقدیم أنشطة متنوعة تحلیلیة وأبداعیة وعملیة  10

11  
طـرح تــساؤالت حــول األنـشطة تــستثیر مــستویات 

إجراء حوارات ومناقشات حول ما .. التفكیر العلیا
 .توصلن إلیه

          

12  
 یــشتمل التــدریس علــى ســتة مــن مكونــات األداء

ترمیـــز المعلومـــات، االســـتنتاج، ورســـم خــــرائط (
المفـــــــــاهیم، والتطبیـــــــــق، ومقارنـــــــــة البـــــــــدائل، 

 )واالستجابة
          

13  
ثالثة من مكونات اكتـساب س على یشتمل التدری

الترمیـز االنتقــائي، المقارنـة االنتقائیــة، ( المعرفـة
 )التركیب االنتقائي

          

عـرض مـشكلة واقعیـة یمكـن عالجهـا؛ باسـتخدام   14
           .العناصر السبعة لدائرة حل المشكالت

15  
تطلب مـن كـل مجموعـة تحویـل مـا توصـلت إلیـه 

،  جـــداولخریطـــة ذهنیـــة، تلخـــیص،(  أخـــرلـــنمط
 ..) رسوم معلوماتیة

          

تنوع مصادر الـتعلم واالدوات والوسـائل التعلیمیـة   16
           .المساعدة

            التدعیم والمتابعة  الثالثة
تبــــادل النقاشــــات بــــین المجموعــــات مــــع تقــــدیم   17

           .التغذیة الراجعة

 تعزیز التـساؤالت الجیـدة والجدیـدة مـع تـدعیمها   18
           .باألمثلة

ــاالت أو   19 ــول المــشكالت فــي صــورة مق عــرض حل
            .رسومات ونشرها في البیئة المحیطة بالطالب

20  
ـــات علـــى التفاعـــل مـــع بعـــضهن  ـــشجیع الطالب ت
ــبعض ومــع المعلمــة ومــع مــا یقــدم لهــن مــن  ال

 .مثیرات
          

ٕتعزیز ثقـة الطالبـات بانفـسهن واعطـاء الطالبـات   21
           .حریة التعبیر عن أفكارهن دون تردد



  واقع ممارسة معلمات اللغة العربیة للتدریس المستند لنظریة الذكاء الناجح في التعلیم العام
  غادة بنت ناصر التمیمي/د

 -46-

    درجة الممارسة  
اإلفــادة مــن قــدرات الطالبــات المتنوعــة التحلیلیــة   22

           .واإلبداعیة والعملیة أثناء عملیة التعلم

تشجیع الطالبـات علـى االتبـاط بـالواقع واالنفتـاح   23
            .علیه بما یخدم واقع الطالبات ومجتمعهن

24  

یراعـــي الفـــروق الفردیـــة فـــي التمثـــیالت العقلیـــة 
لتـصویریة، وطرائـق المـدخالت اللفظیة والكمیـة وا

البــــــصریة والــــــسمعیة، والمخرجــــــات الــــــشفهیة 
تــوفیر التـــشجیع والتحفیــز المناســـبین .والمكتوبــة

  .في عملیة التعلیم وعملیات اكتساب المعرفة

          

تضمین التحدي في المهام والمشكالت التعلیمیـة   25
            .التي تطرح على الطالبات

            التقویم والموازنة   الرابعة
ــات وعــالج نقــاط   26 ــوة لــدى الطالب ــدعیم نقــاط الق ت

            .الضعف أو االستعاضة عنها بنقاط القوة

 - تكــویني-قبلـي(تنویـع أدوات وأسـالیب التقـویم   28
            .ویتضمن التغذیة الراجعة الفوریة) ختامي

ــشتمل التقیــیم علــى مهــارات متنوعــة كالتحلیــل   29 ی
            .یدةوالمقارنة، وتطبیقات لمواقف جد

30  
ـــي عملیـــة  ـــارات متنوعـــة ف ـــات خی إعطـــاء الطالب

 فــــــال توجــــــد طریقـــــة وأحــــــدة للتقیــــــیم التقیـــــیم؛
 ...)مشروعات، وظائف كتابیة(

          

  
  
  
 


