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دادإـع
 مدرس املناهج وطرق تدريس اللغة العربية

 جامعة القاهرة -كلية الدراسات العليا للرتبية

تنمية مهارات الطالقة اللغوية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي؛  دف هذا البحث إلىيه
من خالل بناء استراتيجية قائمة على نظرية الذكاء الناجح، وقياس مدى فاعليتها في تنمية مهارات 
الطالقة اللغوية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، وتحددت مشكلة البحث في وجود ضعف في 

لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، واعتمد البحث على كل من المنهج  مهارات الطالقة اللغوية
الوصفي التحليلي في مسح الدراسات السابقة، وتناول اإلطار النظري، وفي إعداد األدوات، والمنهج  
شبه التجريبي في إجراء التجربة الميدانية، وقامت الباحثة بإعداد االستراتيجية القائمة على نظرية 

باإلضافة إلى إعداد دليل المعلم، ودليل التلميذ لتنفيذ االستراتيجية. وتمثلت أدوات  ناجح،الذكاء ال
البحث في إعداد قائمة بمهارات الطالقة اللغوية المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي، واختبار 

 مهارات الطالقة اللغوية لتالميذ الصف األول اإلعدادي.
تتتتم تقستتتيمها إلتتتتى و ، بالصتتتف األول اإلعتتتدادي لميتتتذ ت (60) متتتنعينتتتة البحتتتث تكونتتتت و 
ة ياالستتراتيجباستخدام  وتم التدريس لهاتلميذ ،  (30) إحداهما تجريبية: تكونت من ؛مجموعتين

 وتم التدريس لها( تلميذ ، 30) ألخرى ضابطة: تكونت منا، و القائمة على نظرية الذكاء الناجح
عن: تفوق البحث أسفرت نتائج ؛ جمع البيانات وتحليلهابالطريقة المعتاد ، وبعد تطبيق األدوات و 

االستراتيجية القائمة  مما يشير إلى فاعلية ؛تالميذ المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة
علتتى نظريتتة التتذكاء النتتاجح فتتي تنميتتة مهتتارات الطالقتتة اللغويتتة لتتدى تالميتتذ المرحلتتة اإلعداديتتتة، 

 موعة من التوصيات والمقترحات ذات الصلة بنتائج البحث.وقدمت الباحثة في نهاية البحث مج

   ة:ـــــات الدالـــــالكلم
االستتراتيجية القائمتتة علتتى  -تالميتتذ المرحلتة اإلعداديتتة -الطالقتتة اللغويتة -نظريتة التتذكاء النتاجح
 .نظرية الذكاء الناجح
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A Strategy Based on Successful Intelligence Theory to Develop 

Linguistic Fluency Skills for Preparatory Stage Pupils 

Abstract 
This research aims at developing linguistic fluency skills for first 

grade preparatory pupils, by building up a strategy based on the Theory 

of Successful Intelligence and measuring its effectiveness in developing 

the linguistic fluency skills for first grade preparatory pupils. The 

research problem was identified as lack of linguistic fluency for first 

grade preparatory pupils. The research relied on both an analytical 

descriptive approach to the previous studies, the theoretical framework, 

and the preparation of the research tools, and an experimental approach 

to the field-testing. The research uses a number of educational tools and 

materials, including a list of language fluency skills which are suitable 

for first grade preparatory pupils and a test of linguistic fluency skills in 

Arabic language for first grade preparatory pupils. In addition, the 

strategy based on the theory of successful intelligence, the teacher's 

guide and the Pupil's guide for the implementation of the strategy was 

developed.  

The research sample consisted of  (60) pupils of first grade 

preparatory pupils who were divided into two groups; an experimental 

group consisting of 30 pupils who were taught using the suggested 

strategy based on the Successful Intelligence Theory , and a control 

group consisting of 30 pupils who were taught using the traditional way. 

After applying the tools, then collecting and analyzing the data, the 

results came as the following: the pupils of the experimental group 

outperformed the control group pupils, which indicated the effectiveness 

of the strategy based on the Successful Intelligence Theory in developing 

linguistic fluency in Arabic language for preparatory stage pupils. At the 

end of the research, the researcher made a series of recommendations 

and proposals relevant to the research results. 

Key words:  
Successful intelligence theory- Linguistic fluency- Preparatory Stage 

Pupils-A Strategy Based on Successful Intelligence Theory 
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مطلبتتتا رئيستتتا ومهمتتتتا فتتتي تطتتتور األمتتتم؛ فهتتتتو المستتت ول عمتتتا وصتتتل إليتتتته أصتتتبح اإلبتتتدا  
اإلنسان من تقدم وتطور عبر األجيتال، وققامتة الحضتارات المختلفتة؛ فلتوال اإلبتدا  لتوقفتت الحيتا  

وليتد أفكتار فاإلبتدا  هتو استتعداد الفترد إلنتتاا أفكتار جديتد ، والقتدر  علتى ت ؛علتى صتورتها البدائيتة
التلميذ المبد  القتادر علتى صتناعة المعرفتة، وقنتتاا مبتكر . وأصبحت الم سسات مطالبة بإعداد 

األفكار واآلليات الجديد  التي تسهم في بناء المجتمع، وتحديثه، وتساعد على مواجهة متطلبات 
 .المستقبل وحل مشكالته

اك مهمتتة يمكتتن أن تقتتوم بهتتتا وتتحمتتل التربيتتة مستت ولية كبيتتر  فتتي هتتذا الشتتت ن؛ فلتتيس هنتت
المدرسة أهم من تدريب التالميذ على اإلبدا ، وقكسابهم مهاراته، وتشتجيعهم علتى ممارستته؛ بتدال 
متتن تيويتتدهم بمعتتارف ومعلومتتتات متنتتالر  لتتم يعتتتد لهتتا قيمتتة أمتتام هتتتذا التقتتدم التكنولتتوجي، والثتتتور  

جديتتتتد  واتيتتتتتة تتعامتتتتل متتتتتع المعرفيتتتتة المعلوماتيتتتتتة؛ ولتتتتذلر أصتتتتتبح متتتتن الضتتتتتروري إعتتتتداد أجيتتتتتال 
المعلومات بطالقة، وتنمية قدراتهم العقلية ب سلوب علمتي متنظم يقتوم علتى لقافتة اإلبتدا  ال علتى 

 لقافة الذاكر . 
يعتيقهم ؛ ممتا األسلوب التقليدي في التعليم يقولب شخصيات التالميذ في اتجاه واحتدإن 

استخدام المعرفتة فتي حتل المشتكالت التتي  عن التفكير القائم على المعرفة المتعمقة، والقدر  على
حفظ الفلتتم يعتتد مقبتوال أن يقتصتتر دور التعلتتيم علتى قيتتام التالميتتذ بتت ؛تتواجههم فتتي حيتتاتهم اليوميتة

يمتلتر القتدر   التلميتذويتضمن اإلبدا  مجموعتة متن القتدرات تظهتر إذا كتان  .دون إضافة أو إبدا 
ال؛ ومتتن ختتالل اإلنتتتاا اإلبتتداعي تتضتتتح  علتتى إاهتتار الستتلوك اإلبتتداعي إلتتى درجتتة ملحواتتة أم

وتتباين قدرته عن قدرات أقرانه؛ وبدون اإلنتاا اإلبداعي تظل هذه  التلميذالقدرات اإلبداتية لدى 
 . التلميذالقدرات كامنة داخل 

فتتتي الطالقتتتتة، والمرونتتتة، واألصتتتتالة، وقلتتتراء التفاصتتتتيل، اإلبداتيتتتتة وتتمثتتتل هتتتتذه القتتتدرات 
تعد الطالقة من أهم القتدرات التتي ينبغتي العمتل علتى إكستابها للتالميتذ، و  والحساسية للمشكالت.

وتنميتهتتا لتتتديهم؛ متتن ختتتالل التتتدريب عليهتتتا؛ فهتتي األستتتاس التتذي تبنتتتى عليتته القتتتدرات اإلبداتيتتتة 
األخترى متتن مرونتتة، وأصتتالة، والحساستية لحتتل المشتتكالت. كمتتا أنهتا تتت دي دورا كبيتترا فتتي تنميتتة 

اإلبداتيتتتتتة، وتحقيتتتتتتق اإليجابيتتتتتتة، والنشتتتتتاد التتتتتتذهني للمتعلمتتتتتتين. وقتتتتتتد التفكيتتتتتر، وتكتتتتتتوين النتتتتتتواتج 
 ( إلى أن الطالقة تعد بنر اإلبدا .64م، 2003أشار)حسن زيتون، 
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إن اإلبتتدا  والتفكيتتتر اإلبتتتداعي مرتبطتتتان باللغتتتة العربيتتة؛ فمتتتن ختتتالل اللغتتتة يتتتتم توصتتتيل 
لتتب لغويتتة تظهرهتتا، وبتتذلر األفكتار، وتظتتل األفكتتار مستتتتر  داختتل صتتاحبها، متتا لتم تتتترجم فتتي قوا

يمكتتتتن القتتتتول أن اللغتتتتة والتفكيتتتتر متالزمتتتتان، ويتتتت تي التفكيتتتتر اإلبتتتتداعي علتتتتى رأس قائمتتتتة التربيتتتتتة 
الحديثتة. وتعتتد قتدرات التفكيتتر اإلبتداعي مهمتتة، وخاصتتة الطالقتة اللغويتتة؛ فالطالقتة اللغويتتة ركتتن 

ابط االجتماتيتة، فتالجميع مهما وأساسا في بناء الشخصية الناجحة، وعامال مهما في تكتوين الترو 
 بحاجة للطالقة اللغوية لنتواصل، ولنجعل من حياتنا واقعا أفضل.

ولمتتتا كانتتتت اللغتتتة متتتتن أساستتتيات الحيتتتا  والتواصتتتل، ومتتتتن أساستتتيات التفكيتتتر؛ فإنتتته متتتتن 
الضروري استغالل التعليم بمراحله المختلفة؛ إلكساب التالميذ قدرا كبيرا من المفردات التي تنمي 

للفظي، وتمكنه من اكتساب المفاهم اللغوية في التعامل والتفاعل مع اآلخرين، وتنمية محصوله ا
 القتتتتتدرات الفكريتتتتتة المرتبطتتتتتة باألشتتتتتتياء حولتتتتته؛ ممتتتتتا يتتتتتت دي إلتتتتتى نمتتتتتو ستتتتتتريع فتتتتتي مهتتتتتارات اللغتتتتتتة

 (.58م، 2008)فتحي يونس، 
ة؛ نظترا وتعد الطالقة اللغوية من مهارات اللغة التي تستحق اهتمتام المعنيتين بتعلتيم اللغت

لكونها هدفا أساسيا من بين أهداف تعليم اللغة في جميع مراحل التعليم، ومن بين األهداف التي 
يجتتب أن تتبناهتتا مدارستتنا اليتتوم هتتو تمكتتين التالميتتذ متتن ممارستتة عمليتتات التفكيتتر بكتتل أنواعتتته، 

يتر واحتترام وعملياته، وأنماطه عن طريق تشتجيعهم إللتار  متا لتديهم متن أفكتار وقطتالق حريتة التفك
تلتر األفكتار، والبنتتاء علتى أفكتار اآلختترين، لتم مناقشتة تلتتر األفكتار وتقتديمها، وقعتتاد  النظتر فيهتتا 

م، 2008حستن شتتحاتة، ) (. كمتا يترى201م، 2001فهتيم مصتطفى، ) فتي ضتوء معتايير محتدد 
 مة.( أننا بحاجة إلى أن ندرب التالميذ على استخدام اللغة بطالقة، وفي تراكيب لغوية سلي76

ويمكتن أن يتتم تنميتة الطالقتة بمهاراتهتا متن ختالل تتدريس اللغتة العربيتة؛ فالتلميتذ يتتدرب 
علتتى إطتتتالق حريتتتته للتفكيتتتر؛ إلصتتتدار االستتتجابات اللغويتتتة المتعتتتدد  دون التقيتتتد ب شتتتكال لابتتتتة 

أن للتعبير اللغوي. ويهدف تدريس الطالقة اللغوية وتنميتها لدى التلميذ إلى أن يكون قادرا على 
يولد استجابات لغوية عديد  تنساب بسرعة، وذات عالقة بموضو  متا، أو ست ال معتين، أو فكتر  
محتتتدد ، وأن يختتتتار األفكتتتتار األفضتتتل لمشتتتكلة أو قضتتتتية معينتتتة، وأن يطبتتتق مهتتتتار  الطالقتتتة فتتتتي 

 (.276م، 2008جودت سعاد ، ) المواقف التعليمية المختلفة، أو الحياتية المتنوعة
ة من صفات الشخص المبد ، وهي تساعده في التحرر من القيود والعوائق والطالقة اللغوي

التي تعوق تفكيره، وتمكنه من الرد على االستفسارات العديد ، ومحاولة إقنا  اآلخرين، والتصدي 
للقضايا التي تتطلب طالقة لغوية عند التعامل معها، كما أن تدريس مهارات الطالقة اللغوية يساعد 
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االنتقال بيسر وسهولة من الذاكر  طويلة المدى إلى األفكار ذات العالقة بالموضو   التالميذ على
المطروح للدراسة؛ مما يساعد على التعامل السهل والسريع مع المشكالت المختلفة، والتصدي لها، 

 (.Savicki, et al., 2013, 39-40) وصنع القرارات واتخاذها، والتفكير بطرق إبداتية
متتا تقتتدم؛ فقتتد أولتتت دول كثيتتر  اهتمامتتا كبيتترا بتنميتتة التفكيتتر عامتتة، وفتتي وت سيستا علتتى 

مستتتتوياته العليتتتا خاصتتتة؛ فانعقتتتدت العديتتتد متتتن المتتت تمرات والنتتتدوات فتتتي هتتتذا المجتتتال، وأوصتتتتت 
جميعها بضرور  تنمية مهارات التفكير ب بعاده المختلفتة للتالميتذ، وقتدراتهم العقليتة التتي تستاعدهم 

منهتتتا علتتى ستتتبيل المثتتال: المتتت تمر العلمتتتي  دا  فتتتي حيتتاتهم العلميتتتة والعمليتتة،علتتى اإلنتتتتاا واإلبتت
الثتتتاني عشتتترج منتتتاهج التعلتتتيم وتنميتتتة التفكيتتترج التتتذي عقدتتتته الجمعيتتتة المصتتترية للمنتتتاهج وطتتترق 

م، والمتتت تمر العلمتتتي الرابتتتعج القتتتراء  وتنميتتتة التفكيتتترج التتتذي عقدتتتته 2002التتتتدريس بالقتتتاهر  عتتتام 
 م.2004قراء  والمعرفة بالقاهر  عام الجمعية المصرية لل

 ضترور  تنميتة مهتارات الطالقتة اللغويتةكما أجريت العديد متن الدراستات التتي ت كتد علتى 
م( والتذي هتدف إلتى تنميتة مهتارات الطالقتة 2016ريتم عبتد العظتيم، ) بحتثومنها لدى التالميذ، 

ترحتتة فتتي أدب األطفتتال قائمتتة اللغويتة لتتدى تالميتتذ المرحلتتة االبتدائيتتة؛ متتن ختالل إعتتداد وحتتد  مق
م( استتخدم برنامجتتا مقترحتا فتتي ضتتوء أدب 2018آمتال محمتتد، ) علتى المتتدخل الجمتالي. وبحتتث

 األطفال لتنمية مهارات الطالقة اللغوية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية.
م( والتذي استتتخدم نموذجتا تدريستيا قائمتتا علتى النظريتتة 2018)محمتتود هتالل،  أمتا بحتث

عدنان الخفاجي، ) لتنمية مهارات الطالقة اللغوية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. وبحثالتداولية 
م( والتتذي استتتخدم استتتراتيجية توليئيتتة قائمتتة علتتى النظريتتة التوستتعية والمستتارات المتعتتتدد  2019

لتنميتة مهتارات الطالقتة اللغويتة لتدى طتالب المرحلتتة المتوستطة، وقتد أكتدت هتذه الدراستات وجتتود 
مهتارات الطالقتة اللغويتة لتدى التالميتذ فتي المرحلتة االبتدائيتة وكتذلر اإلعداديتة، وقلتتة  ضتعف فتي

 في الدراسات التي تناولت تنمية هذه المهارات في هاتين المرحلتين.
لقتد شتهد الربتتع األخيتر متن القتترن الماضتي تطتتورات كثيتر ، فتي شتتتى المجتاالت التربويتتة 

ت التتذكاء والقتدرات العقليتتة لتدى التالميتتذ، ووجتدت هتتذه والنفستية، وخاصتة متتا يترتبط منهتتا بنظريتا
النظريات واالستراتيجيات الحديثة طريقها إلى التعليم والتعلم؛ من أجل النهوض بالتالميذ، وتنمية 

(. وتحاول 41م، 2012محمد موسى، ) مستوياتهم األدائية والمعرفية، وكذلر الوجدانية والنفسية
ميذ على اختالفها، وما بينهم من فروق فيها؛ فالتالميذ ليسوا على هذه النظريات رفع قدرات التال

 درجة واحد  من التفكير، وال يمتلكون القدرات ذاتها.
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وتعتد نظريتة التتذكاء النتاجح متتن النظريتات الحديثتتة نستبيا فتتي ميتدان التتذكاء، وقتد عرفتتت 
  علتتتتتتتتى نطتتتتتتتتتاق واستتتتتتتتتع فتتتتتتتتتي العقتتتتتتتتتود الثاللتتتتتتتتتة األخيتتتتتتتتتر  متتتتتتتتتن ختتتتتتتتتالل جهتتتتتتتتتود روبتتتتتتتتترت ستتتتتتتتتتيرنبرا

(Robert Sternberg ) صتاحب هتذه النظريتة، والتذي الحتظ أن بعتم التالميتذ يستتفيدون متن
التعليم المدرسي، في حين ال يستفيد البعم اآلخر بالطريقة نفسها؛ مما جعل المعلمين والمربين 
أمام تحد كبير للوصول بالطالب إلى المستوى المطلوب، وتعمل نظرية الذكاء الناجح على توفير 

مج موحد لتصنيف التالميذ، وتعليمهم؛ أما نظريات الذكاء األخرى فتعمل على توفير التصنيف برنا
 (. Hunt, 2008, 514) وحسب دون وجود توجيه للمعلم بش ن ما يجب القيام به بعد ذلر

( أن هنتتتتاك أستتتتبابا عديتتتتتد  لهتتتتذه المشتتتتكلة منهتتتتتا متتتتا يتعلتتتتق بوجتتتتتود Sternbergويعتقتتتتد )
 -وجود مشكالت صحية لدى الطالب؛ لكن أهم أسباب الفشل المدرسيصعوبات في التعليم، أو 

عتتتدم االنستتتجام بتتتتين نقتتتاد القتتتو  والضتتتعف لتتتتدى التالميتتتذ، والطرائتتتق واألستتتاليب التتتتتي  -فتتتي رأيتتته
يستخدمها المعلم في التعامل معهم، ومن هنا تبترز قيمتة نظريتة التذكاء النتاجح فتي تقتديم نمتاذا، 

(؛ 6م، 2019)الستعدي الغتتول،  التالميتتذ واحتياجتاتهم التعليميتتةوأستاليب متعتدد  تالئتتم متطلبتات 
فهتتي تعمتتل علتتى تنميتتتة قتتدراتهم علتتى التحليتتل، والمقارنتتتة، والتقيتتيم، والتمييتتي، واإلبتتدا ، وتحويتتتل 
األفكار إلى ممارسات، وقنتاا المعرفة وتستويق األفكتار اإلبداتيتة؛ فتترى هتذه النظريتة أن التلميتذ 

حياته باستخدام لالث قدرات هي: القدر  التحليلية، واإلبداتية، والعملية،  يمكنه تحقيق النجاح في
 (.893م، 2015قطامي ومصطفى: ) والموازنة فيما بينهم
( النظريتة الثالليتة للتذكاء متن أجتل النجتاح، وعبترت كتل نظريتة Sternbergوقد صاغ )

واإلبتداعي، والعملي)ستعاد  فرتية من النظريات الثالث عن نو  من أنوا  الذكاء وهي: التحليلتي،
ويشتير التذكاء التحليلتي إلتى قتدر  الفترد علتى إجتراء عمليتات التحليتل ( 92، 2018محمد حسن، 

والتقويم والحكم على األمور، ويترتبط التذكاء اإلبتداعي بقتدر  الفترد علتى االستتفاد  متن مهاراتته فتي 
موقتتف جديتتد يتطلتتب تقتتديم  عمليتات االختتترا  والكشتتف والتخيتتل وبنتتاء االفتراضتتات عنتتد مواجهتتة

حلتول، أمتتا التتذكاء العملتي فيقصتتد بتته قتدر  الفتترد علتتى توايتف مهاراتتته بصتتور  عمليتة فتتي ستتياق 
 (. 201م، 2018محمد كمال أبو الفتوح، ) العالم الواقعي

فالتلميذ في ضوء نظرية الذكاء الناجح يمكن أن يتعلم بشكل أكثر فاعلية ممتا يتتعلم فتي 
صتتل إلتتى أداء أكتاديمي أفضتتل؛ ذلتتر ألنتته يتتم انتقتتاء طتترق التتتدريس التتتي الوقتت الحتتالي، وأن ي

تتناسب مع قدراتهم، كما أنه يمكن من خالل التدريس مساعد  التلميذ على االستفاد  من نقاد القو  
 ،(Sternberg& Grigorenko, 2004, 274) لديهم، وتعويم مواطن الضعف، وتصحيحها.

(Thom& Finkelstein, 2016, 296.) 



2020 (5ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 123 

إن نظرية الذكاء الناجح تقدم بذلر أحد الحلول المحتملة لمشكلة وجود فجو  بين النظرية 
والتطبيتتتتق؛ وذلتتتتتر بتيويتتتتتد المتتتتربين واألكتتتتتاديميين بمجموعتتتتتة متتتتتن المبتتتتاد  واألستتتتتس التتتتتتي يمكتتتتتن 
االستعانة بها في عملية التدريس، وتحويل األفكار إلى ممارستات علتى أرض الواقتع؛ متن ختالل 

لكشتف والتتدريس والتقيتيم اعتمتادا علتى القتدرات التحليليتة واإلبداتيتة والعمليتة الموجتود  إجتراءات ا
 (.Sternberg,1998,65) لدى التالميذ

وقد اهتمت الباحثة بدراسة نظرية الذكاء الناجح؛ لحدالة االستفاد  منها في مجال تدريس 
ويتتتة؛ حيتتتتث صتتتمم البتتتتاحثون اللغتتتة العربيتتتتة، وكتتتذلر لبتتتتروز أهميتتتة استتتتتخدامها فتتتي البحتتتتوث الترب

التربويتون البتترامج التدريبيتة واإلستتتراتيجيات والنمتتاذا التدريستية وفتتق مبادئهتا وافتراضتتاتها لتنميتتة 
العديد من المهارات المختلفة في المواد الدراسية المتنوعة بالمراحل التعليمية المختلفة لدى العديد 

مترت عتن نتتائج إيجابيتة، ومتن هتذه البحتوث: من الفئات المتنوعتة، وألبتتت كفاءتهتا فتي ذلتر، وأل
م( التي توصلت إلى تحسين مهارات التحدث والقراء  الناقتد  لتدى 2011إيمان عليمات، ) بحث

م( التي أدت إلى تنمية مهارات 2016أحمد فتح الباب، ) تالميذ الصف السادس األساسي، وبحث
التتي  (Zadeh, et  al , 2014وبحتث ) القراء  والكتابتة اإلبداتيتة لتدى طتالب المرحلتة الثانويتة،

توصلت إلى زياد  الدافعية لإلنجتاز األكتاديمي، وتنميتة التعتاون األكتاديمي لتدى طالبتات المرحلتة 
إلتتى تنميتتة القتتتدرات ( م2016محمتتود أبتتتو جتتادو، وميتتاد  النتتاطور، ) الثانويتتة. كمتتا توصتتل بحتتث

 ليا.التحليلية واإلبداتية والعملية لدى الطالب المتفوقين عق
( فقد توصل إلى تنمية مهارات التفكير الناقد والقدر  Babaei, et al , 2016أما بحث )

م( إلتتى تنميتة مهتارات لتتدى 2017متتروان أحمتد الستمان، ) علتى تحمتل الغمتتوض، وتوصتل بحتث
ستعاد محمتد حستن، ) دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها من المسلمين، في حين توصتل بحتث

مهارات التفكير ما وراء المعرفي وتحسين التوافق النفسي لدى عينة من تالميذ  إلى تنمية( 2018
الذي  (Mysore&Vijalaxmi,2018) الصف الخامس اإلبتدائي ذوي صعوبات التعلم. وبحث

توصل إلى زياد  األداء الدراسي ورفع كفاء  التحصيل لدى متعلمين من مراحتل دراستية مختلفتة، 
فتوصتتل إلتى تنميتة مهتارات التفكيتر الناقتد وتحستتين ( 2018الفتتوح ،محمتد كمتال أبتو ) أمتا بحتث

الدافعية لإلنجاز وتعييي االتجاه نحو اإلبدا  الجاد لدى التالميذ الموهتوبين منخفضتي التحصتيل 
م( والتتتتي هتتتدفت إلتتتى تنميتتتة الكفايتتتتات 2019فوقيتتتتة رجتتتب، ) الدراستتتي، فتتتي حتتتين توصتتتل بحتتتث
 ى الطلبة معلمي العلوم بكلية التربية.التدريسية والتنظيم الذاتي للتعلم لد



 / سامية سامي حممد خليفد
 

 124 

ويتضتتح متتتن العتتترض الستتتابق لهتتتذه البحتتتوث والدراستتتات فاعليتتتة استتتتخدام نظريتتتة التتتذكاء 
الناجح في تنمية العديد من المهارات لدى الفئات المختلفة بالمراحل الدراسية المتنوعتة؛ ممتا دفتع 

ح لتنمية مهارات الطالقة اللغوية لدى الباحثة إلى بناء استراتيجية قائمة على نظرية الذكاء الناج
تالميتذ المرحلتة اإلعداديتة، وفتتي حتدود علتم الباحثتتة لتم يجتر بحتث يتنتتاول بنتاء استتراتيجية قائمتتة 

 على نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات الطالقة اللغوية بالمرحلة اإلعدادية. 

 مصادر تمثلت فيما يلي:نبعت مشكلة البحث من عدة 
 :اطالع الباحثة على جمموعة من البحوث والدراسات السابقة اليت تؤكد مشكلة البحث . أ

بحوث ودراسات أكتدت وجتود ضتعف فتي مهتارت الطالقتة اللغويتة لتدى التالميتذ، ومنهتا:  -1
أبتتو ) م(، وبحتث2005جمتال العيستتوي، ) م(، وبحتتث1994حستن أحمتتد مستلم، ) بحتث

ريتتتم عبتتتتد ) م(، وبحتتتث2014مشتتتاعل بنتتتتت حمتتتود، ) بحتتتثم( و 2011ضتتتيف مختتتتار، 
، وأكتتتدت هتتتتذه البحتتتوث إهمتتتتال متتتاد  اللغتتتة العربيتتتتة لمهتتتارات الطالقتتتتة م(2016العظتتتيم، 

اللغويتتة، وذلتتر فتتي المراحتتل التعليميتتة المختلفتتة، كمتتا أرجعتتت هتتذه البحتتوث أستتباب هتتتذا 
الكتتتاب  الضتعف إلتتى قلتة اهتمتتام واضتعي المنتتاهج بتضتمين هتتذه المهتارات بموضتتوعات

المدرسي سواء أكان ذلر في األهتداف أم فتي األنشتطة أم فتي التتدريبات، ومتن األستباب 
أيضتتتا قلتتتة استتتتتخدام النظريتتتات التربويتتتتة واللغويتتتة الحديثتتتتة،  أو المتتتداخل التدريستتتتية، أو 

 االستراتيجيات في تدريس هذه المهارات، واالقتصار على الطرق التقليدية.

همية استخدام نظرية الذكاء الناجح في التدريس بمختلف بحوث ودراسات سابقة أكدت أ  -2
م(، 2012صفاء محمد، ) المواد والمراحل الدراسية، ومن هذه البحوث والدراسات: دراسة

م(، 2016عبتتد الواحتتد محمتتتود، ) م(، وبحتتث2012جتتواهر بنتتت عبتتد العييتتي، ) ودراستتة
 حتث(، وبVimple& Sawhney, 2017) م(، وبحتث2017هتدى مصتطفى، ) وبحث

(Ghalenovy& Kareshi, 2017وداستتتتة ،) (Khakpoor, Abedi,& 

Manshaee, 2018وبحتتث ،)) Masumzadeh& Hajhossini,2019وبحتتث ،) 
 م(.2019غاد  شومان، )

ويتفق البحث الحالي مع الدراسات والبحتوث الستابقة فتي ضترور  تنميتة مهتارات الطالقتة 
يجيات تدريسية حديثة؛ إال أن هذا البحث يختلف اللغوية لدى التالميذ؛ من خالل استخدام استرات
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عنهتتا فتتي ستتتعيه إلتتى تنميتتة مهتتتارات الطالقتتة اللغويتتتة لتتدى تالميتتذ المرحلتتتة اإلعداديتتة، باستتتتخدام 
استراتيجية قائمة علتى نظريتة التذكاء النتاجح، وهتو هتدف لتم تستع أي دراستة أو بحتث ستابق إلتى 

 تحقيقه من قبل، على حد علم الباحثة.

: والتتي توصتتلت نتائجهتا إلتى متا أكدتتته الدراستات الستابقة، وفيهتتا ةـــــــة االستكشافيــــــ الدراس . ب
 قامت الباحثة بإجراء ما يلي:

تلميتتذ  بالصتتف ( 25) تطبيتق اختبتتار مهتارات الطالقتتة اللغويتة، وتتتم تطبيقته علتتى عتدد  -1
ة بمحافظتة األول اإلعدادي بمدرسة النيل اإلعدادية للبنتات التابعتة إلدار  إمبابتة التعليميت

الجيتتتي ؛ وذلتتتتر بهتتتدف تعتتتترف مستتتتوى مهتتتتارات الطالقتتتة اللغويتتتتة لتتتديهم، وأاهتتتترت نتتتتتائج 
االختبتتتار  انخفتتتاض درجتتتات التلميتتتذات فتتتي اإلجابتتتة عتتتن أستتتئلة االختبتتتار المقتتتدم لهتتتتن، 
ووجتتود ضتتتعف فتتتي مهتتتارت الطالقتتتة اللغويتتة لتتتديهن، وتمثلتتتت مظتتتاهر الضتتتعف فتتتي أن 

ا أكثتتر متتن استتتجابة واحتتد   أو استتتجابتين علتتى التلميتتذات فتتي بعتتم األستتئلة لتتم ينتجتتو 
األكثتتتر، وبعتتتتم التلميتتتذات أنتتتتتجن بعتتتم االستتتتتجابات العشتتتوائية التتتتتي التتناستتتب متتتتع 
المثيرات اللغوية، والبعم اآلخر من التلميذات لم ينتج أي استجابات. ويتضح من ذلر 

 إلعدادية.وجود حاجة ملحة لتنمية مهارات الطالقة اللغوية لدى تالميذ المرحلة ا

بطاقتة مالحظتتة لمعلمتتي اللغتة العربيتتة، ومتتن خاللهتا قامتتت الباحثتتة بمالحظتة عشتتر  متتن  -2
مدرسي اللغة العربية ألناء تدريس حصص القراء ،  وتبين من خالل المالحظة أن جميع 
المعلمتين التذين تتم مالحظتتهم فتي ألنتاء التتدريس اليستتخدمون استتراتيجيات تدريستتية أو 

ن تسهم في تنمية مهارات الطالقة اللغوية، وما يتعلتق بهتا متن قتدرات طرائق من ش نها أ
 إبداتية، كما أنهم ال يستعينون ب نشطة تعليمية للعمل على تنمية مهارات الطالقة اللغوية.

 ج. اخلربة العملية للباحثة:
فقتتتتتتتتد الحظتتتتتتتتت الباحثتتتتتتتتة ألنتتتتتتتتاء اإلشتتتتتتتتراف والمتابعتتتتتتتتة للطتتتتتتتتالب المعلمتتتتتتتتين فتتتتتتتتي التربيتتتتتتتتتة 

اهتمتتتتتام الطتتتتالب المعلمتتتتين بتنتتتتتاول مهتتتتارات اإلبتتتتدا  اللغتتتتتوي بعامتتتتة وقلتتتتة تضتتتتتمينها العمليتتتتة قلتتتتة 
فتتتتي أهتتتتتداف تخطتتتتتيط التتتتتدرس، ومهتتتتتارات الطالقتتتتتة اللغويتتتتتة بخاصتتتتتة. كمتتتتتا الحظتتتتتت الباحثتتتتتة أن 
دور التالميتتتتتتذ داختتتتتتتل الفصتتتتتتول الدراستتتتتتتية يتستتتتتتم بالستتتتتتتلبية فتتتتتتي العملتتتتتتتة التعليميتتتتتتة، فهتتتتتتتم يتلقتتتتتتتون 

 بالتفكير.المعرفة، واليعملون عقولهم فيها 
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ضعف  ماعاراا القة عة اللة  عة ت سيًسا على ما سبق تتحدد مشكلة البحتث الحتالي فتي 
، واالفتقار إلى استراتيجياا تستند إلى نظر اا في اللةة العربية لدى تةميذ المرحلة اإلعدادية

 ه األسئلة البحثية التالية:؛ ولعةج هذه المشكلة يجيب البحث عن هذحديثة لتنميتاا
 اإلعدادي؟ الصف األولمهارات الطالقة اللغوية المناسبة لتالميذ  ما :1س
 اإلعدادي؟ الصف األولتالميذ مهارات الطالقة اللغوية المتوافر  لدى  ما :2س
قائمتتة علتتى نظريتة التتذكاء النتتاجح فتي تنميتتة مهتتارات الطالقتتة المقترحتة الستتتراتيجية اال مععا :3س

 اإلعدادي؟ الصف األولوية لدى تالميذ اللغ
فاعلية استراتيجية قائمة على نظرية التذكاء النتاجح فتي تنميتة مهتارات الطالقتة اللغويتة  ما :4س

 اإلعدادي؟ الصف األوللدى تالميذ 

 يادف البحث إلى تحقيق األهداف التالية:  
وضتتع ؛ متتن ختتالل اإلعتتدادي الصتتف األولميتتذ مهتتارات الطالقتتة اللغويتتة لتتدى تال تنميتة -1

تصتور مقتترح الستتخدام استتراتيجية قائمتة علتتى نظريتة التذكاء النتاجح فتي تنميتة مهتتارات 
 الطالقة اللغوية.

الكشتتتف عتتتن فاعليتتتة استتتتراتيجية قائمتتتة علتتتتى نظريتتتة التتتذكاء النتتتاجح فتتتي تنميتتتة مهتتتتارات  -2
 اإلعدادي. الصف األولالطالقة اللغوية لدى تالميذ 

 

 يقتصر هذا البحث على الحدود التالية:
   :ةـــــــدود املوضوعيـــــــاحل (1

اقتصر البحث على مهارات الطالقة اللغويتة المناستبة لتالميتذ المرحلتة اإلعداديتة، والتتي  -أ 
 %( ف كثر من خالل آراء الساد  المحكمين.80) حظيت بنسبة اتفاق

وضع تصور مقترح الستخدام استراتيجية قائمة على الذكاء الناجح  اقتصر البحث على -ب 
فتي تتتدريس موضتوعات القتتراء  فتتي الوحتدات الثاللتتة المقتترر  علتى تالميتتذ الصتتف األول 

قصتتتتتتص )و العمتتتتتتل شتتتتتترف(،)و تعتتتتتترف حقوقتتتتتتر(،) اإلعتتتتتتدادي بالفصتتتتتتل الدراستتتتتتي األول
 . م2019/ 2018وطرائف( بكتاب لغتي حياتي طبعة 
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ــ  (2 العقيتتد ) طابتتا اإلعداديتة بنتتات تتم تطبيتتق الجانتتب الميتداني فتتي مدرستة: ةاحلــدود املكا ي
ومدرستتة  ،بمحافظتة الجيتي بتوالق التدكرور التعليميتة  التابعتة إلدار  ستاطع النعمتاني حاليتا(

 .النيل اإلعدادية للبنات التابعة إلدار  إمبابة التعليمية بمحافظة الجيي  

لمانيتة أستابيع( ) الميتداني للبحتث متد  شتهرين استتغرق تطبيتق الجانتب: احلدود الزما ية (3
بواقتتتع حصتتتتين فتتتتي األستتتبو ، وذلتتتتر ختتتالل الفصتتتتل الدراستتتي األول متتتتن العتتتام الدراستتتتي 

 م.2019/ 2018

؛ فتتإن الباحثتتة ستتتميا بتتين المنهجتتين الوصتتفي، وشتتبه وأهدافتته لطبيعتتة هتتذا البحتتث وفًقتتا
لدراسات امسح و قد تم االستعانة بالمنهج الوصفي عند تناول اإلطار النظري للبحث، التجريبي؛ ف

الطالقة واألدبيات التربوية ذات الصلة بموضو  البحث؛ بهدف الوصول لقائمة بمهارات  السابقة
االستتراتيجية القائمتة عتى ، وللتوصتل إلتى أستس بنتاء اإلعداديتةالمناسبة لتالميتذ المرحلتة  اللغوية
فتتتتتي تجريتتتتتب  وذلتتتتتر  المتتتتتنهج شتتتتتبه التجريبتتتتتيكمتتتتتا استتتتتتخدمت الباحثتتتتتة التتتتتذكاء النتتتتتاجح.  نظريتتتتتة

االستراتيجية القائمة على نظرية الذكاء الناجح في تدريس موضتوعات القتراء  لتالميتذ المجموعتة 
تطبيتتتتتق ألتتتتر  التجريبيتتتتة؛ بينمتتتتا يتتتتدرس تالميتتتتذ المجموعتتتتة الضتتتتابطة بالطريقتتتتة المعتتتتتاد ، وقيتتتتاس

فتتتي اللغتتتة  الطالقتتة اللغويتتتةفتتي تنميتتتة مهتتتارات  ئمتتتة علتتتى نظريتتة التتتذكاء النتتتاجحاالستتتراتيجية القا
 الصف األول اإلعدادي. العربية لدى تالميذ

 تتمثل أدواا البحث الحالي فيما يلي:
 (.1قائمة مهارات الطالقة اللغوية. ملحق) -1

 (.2)اختبار مهارات الطالقة اللغوية. ملحق -2

تصتور المقتترح الستتخدام االستتراتيجية القائمتة علتى التذكاء النتاجح فتي تتدريس موضتتوعات ال -3
 القراء  المقرر  على تالميذ الصف األول اإلعدادي لتنمية مهارات الطالقة اللغوية لديهم.

الستخدام االستراتيجية القائمة على الذكاء الناجح في تدريس موضوعات القراء   دليل المعلم -4
مقتتتتتترر  علتتتتتتى تالميتتتتتتذ الصتتتتتتف األول اإلعتتتتتتدادي لتنميتتتتتتة مهتتتتتتارات الطالقتتتتتتة اللغويتتتتتتة لتتتتتتديهم. ال

 .(3ملحق)

 (.4ملحق)لألنشطة.  التلميذ كتاب -5
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: 
بعتد االطتال  علتى األدبيتات التربويتة، والبحتتوث والدراستات الستابقة، وفتي ضتوء الخلئيتتة  

 م تحديد مصطلحاته إجرائيا على النحو التالي:النظرية المتضمنة بالبحث ت

 ة:ـــــــة اللغويـــــــالطالق
قتدر  التلميتتذ علتى ستترعة إنتتاا أكبتتر عتتدد متن االستتتجابات اللغويتة لمشتتكالت لغويتتة أو   

لمثيرات لغوية والمتمثلة في المترادفات أو األفكار أو الفقرات في فتر  زمنية محدد ، وذلر مقارنة 
 مع أقرانه.

 اسرتاتيجية قائمة على الذكاء الناجح:
مجموعتتة متتن الخطتتوات واإلجتتراءات التدريستتية المنظمتتتة التتتي تقتتوم علتتى مبتتاد  وأستتتس  

نظريتة التتذكاء النتاجح، والتتتي تجعتتل التلميتذ مشتتارًكا فتتاعاًل وناجًحتا فتتي عمليتتة التتعلم، متتن ختتالل 
وضتتتوعات القتتتراء ؛ بهتتتدف تنميتتتة استتتغالل قدراتتتته التحليليتتتة واإلبداتيتتتة، والعمليتتتة عنتتتد دراستتتته لم

 مهارات الطالقة اللغوية لديه.

 لإلجابة عن أسئلة البحث اتبعت الباحثة اإلجراءاا التالية:
تحديد مااراا القة ة اللة  ة المناسبة لتةميذ الص  األول اإلعدادي في اللةة العربيعة،  .1

 وتم ذلك من خةل: 

راجعتتتة الدراستتتتات واألدبيتتتتات الستتتابقة العربيتتتتة واألجنبيتتتتة التتتتي تناولتتتتت مهتتتتارات اإلبتتتتدا  م -أ 
 بعامة، ومهارات الطالقة اللغوية بخاصة.

إعتداد قائمتة مهتارات الطالقتة اللغويتة فتي صتورتها المبدئيتة، وعرضتها علتى مجموعتة متتن  -ب 
الالزمتة للوصتول الخبراء والمحكمين التربويين لضتبطها وتحكيمهتا، لتم إجتراء التعتديالت 

 إلى الصور  النهائية للقائمة.

تحديد أسس بناء اسعتراتيجية  اممعة علعى نظر عة العذلاء النعاجي لتنميعة ماعاراا القة عة   .2
 اللة  ة لدى تةميذ الص  األول اإلعدادي، وذلك من خةل:

 دراسة األدبيات التي تناولت مهارات الطالقة اللغوية، وتنميتها لدى التالميذ. - أ

ة األدبيات التي تناولت نظرية الذكاء الناجح، من حيث المفهوم، واألساس الفلسفي دراس  - ب
 لها، واالفتراضات والمباد  التي تقوم عليها.
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بنعاء اسعتراتيجية  اممعة علعى نظر عة العذلاء النعاجي؛ لتنميعة ماعاراا القة عة اللة  عة لعدى  .3
 تةميذ الص  األول اإلعدادي، وتم ذلك من خةل:

 اف التعليمية لالستراتيجية.تحديد األهد -أ 

 تحديد المحتوى المراد تدريسه. -ب 

 تحديد خطوات االستراتيجية واإلطار العام لها. -ا 

 تحديد األساليب واألنشطة التعليمية المناسبة. -د 

 اختيار المواد والوسائط التعليمية المعينة على تحقيق أهداف االستراتيجية. -ه 

 اختيار أساليب وأدوات التقويم المناسبة. -و 

داد متتتتتادتي التتتتتتعلم الالزمتتتتتتين لالستتتتتتتراتيجية، واشتتتتتتملت علتتتتتى: دليتتتتتل المعلتتتتتم لتتتتتتتدريس إعتتتتت -ز 
موضتتوعات القتتتراء  وفتتتق مراحتتل االستتتتراتيجية، وكتتتتاب التلميتتذ لألنشتتتطة لتنميتتتة مهتتتارات 

 الطالقة اللغوية.

عتتتتتتترض االستتتتتتتتراتيجية علتتتتتتتى المحكمتتتتتتتين؛ للت كتتتتتتتد متتتتتتتن صتتتتتتتالحيتها للتطبيتتتتتتتق، وتعتتتتتتتتديلها  -ح 
 في ضوء آرائهم.

علية االستراتيجية القاممة على نظر عة العذلاء النعاجي فعي تنميعة ماعاراا القة عة قياس فا .4
 اللة  ة لدى تةميذ الص  األول اإلعدادي، وتقلب ذلك:

 ت الطالقة اللغوية في اللغة العربية.اإعداد اختبار مهار  -أ 

اختيتار عينتة البحتث األساستية متن بتتين تالميتذ الصتف األول اإلعتدادي، وتقستيمها إلتتى   -ب 
 جموعتين؛ إحداهما تجريبية، واألخرى ضابطة.م

 إجراء التطبيق القبلي الختبار مهارات الطالقة اللغوية على عينة البحث. -ا 

تنفيتتذ التجربتتتة األساستتتية للبحتتث؛ بتتتتدريس موضتتتوعات القتتراء  المقتتترر  بالفصتتتل الدراستتتي  -د 
 األول وفق خطوات االستراتيجية القائمة على نظرية الذكاء الناجح.

 طبيق البعدي الختبار مهارات الطالقة اللغوية على عينة البحث.إجراء الت -ه 

 رصد النتائج، والمعالجة اإلحصائية للبيانات. -و 

 استخالص نتائج البحث، ومناقشتها، وتفسيرها. -ز 

 تقديم التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء نتائج البحث. -ح 
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 التاليين: هدف البحث إلى التحقق من صحة الفرضين 
يوجتتتد فتتتترق دال إحصتتتائيًا بتتتتين متوستتتتطي درجتتتات المجموعتتتتة التجريبيتتتة والضتتتتابطة فتتتتي  -1

 القياس البعدي للفهم للطالقة اللغوية لصالح المجموعة التجريبية.
يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبيتة فتي القياستين القبلتي  -2

 البعدي. والبعدي للطالقة اللغوية لصالح القياس

متتن أهتتتم  فتتتإنتكمتتن أهميتتة البحتتتث فتتي كونتتته استتتجابة ألهتتتم متطلبتتات العصتتتر الحتتالي،  
األهتتداف التتتتي تستتتعى الم سستتتات التربويتتتة إلتتتى تحقيقهتتتا تنميتتتة اإلبتتتدا  بقدراتتتته المختلفتتتة، وتعتتتد 

تالميتذ المرحلتة اإلعداديتة، الواجتب تنميتهتا لتدى المهمتة  القدرات اإلبداتيتة إحدىالطالقة اللغوية 
 كما أن تنميتها دليل على تمكنهم من مهارات اللغة المختلفة؛ باإلضافة إلى أنه قد يفيد كال من:

 المناسبة لهم. في تنمية مهارات الطالقة اللغوية تةميذ المرحلة اإلعدادية: -1
 فتتتتتتتي تعتتتتتترف مهتتتتتتتارات الطالقتتتتتتة اللغويتتتتتتتة المناستتتتتتبة لتالميتتتتتتتذ معلمععععععي اللةعععععععة العربيعععععععة: -2

المرحلتتتتتتتة اإلعداديتتتتتتتة؛ وذلتتتتتتتر للعمتتتتتتتل علتتتتتتتى تنميتهتتتتتتتا لتتتتتتتديهم. كمتتتتتتتا يقتتتتتتتدم البحتتتتتتتث دلتتتتتتتياًل 
للمعلتتتتم لتوجيهتتتته ألنتتتتتاء قيامتتتته بتتتتتتدريس موضتتتتوعات القتتتتراء  وفقتتتتتا لالستتتتتراتيجية القائمتتتتتة 

 على نظرية الذكاء الناجح. 

يمتتدهم بمهتارات الطالقتة اللغويتة المناستبة لتالميتذ المرحلتتة  الخبعراء ومخققعي المنعاه : -3
عدادية؛ لتضمينها محتوى اللغة العربية المقرر دراسته علتيهم. كمتا يوجته نظترهم إلتى اإل

إمكانيتتتتتة االستتتتتتتفاد  متتتتتتن نظريتتتتتتة التتتتتتذكاء النتتتتتاجح واالستتتتتتتراتيجية المقترحتتتتتتة فتتتتتتي تتتتتتتدريس 
 موضوعات القراء ، ودليل المعلم الذي تم إعداده في ضوء االستراتيجية. 

بتاحثين؛ إلجتتراء العديتد متتن الدراستات العلميتتة يفتتتح هتذا البحتتث آفاقتا جديتتد  للالبعاحثين:  -4
باستتتخدام االستتتراتيجية المقترحتتة لتنميتتة مهتتارات اللغتتة األختترى فتتي المرحلتتة اإلعداديتتتة، 

 وفي المراحل التعليمية المختلفة.
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 ض ء نظر ة الذلاء الناجي(تنمية مااراا القة ة اللة  ة في )
طتتتار النظتتتتري إلتتتى تحديتتتد أستتتتس بنتتتاء استتتتراتيجية قائمتتتتة علتتتى نظريتتتة التتتتذكاء يهتتتدف اإل 

الناجح، والتوصل إلى مهارات الطالقة اللغوية الالزمة لتالميذ المرحلة اإلعدادية، ووضع تصور 
المحورين  مقترح لالستراتيجية من أجل تنمية هذه المهارات؛ ولتحقيق ذلر يتناول اإلطار النظري

: يتناول نظرية المح ر الثاني: يتناول تنمية مهارات الطالقة اللغوية، أما ر األولالمح التاليين: 
 الذكاء الناجح، وفيما يلي عرض ذلر:  

مفهوم الطالقة لغة واصطالحا، لم مفهوم الطالقة اللغويتة، وأهميتة تنميتهتا، لتم و تضمن 
لم متطلبات تنمية مهارات الطالقة اللغوية، وأخيًرا العالقة بين مهارات الطالقة اللغويتة  مهاراتها،

 ونظرية الذكاء الناجح، وفيما يلي عرض ذلر:
 :ةـــــة اللغويـــــوم الطالقـــــمفه .1

ولتحديد مفهوم الطالقة اللغوية على نحو دقيق، سيتم العرض لمفهوم الطالقة من حيث 
 عرض ذلر: لطالقة بعامة، لم مفهوم الطالقة اللغوية بخاصة، وفيما يلياللغة، ومفهوم ا

  :طلق اللسان، وطُلق وطَلق وطليق: فصيح، وقد طلق طلوقة وطلوقا، وفيه القة ة لةة
أربع لغات: لسان طلق ذلق، وطليق ذليق، وطلق ذلق، وفيه حديث الرحم: تكلم بلستان 

 (.190م، 1999ر، ابن منظو ) طلق، أي ماضي القول سريع النطق
  :هتتتتي القتتتتتدر  علتتتتى توليتتتتتد عتتتتدد كبيتتتتتر متتتتن البتتتتتدائل، أو الفكتتتتتر، أو  القة عععععة اصعععععقةحا

فتحتي جتروان، ) المشكالت عند االستجابة لمثيتر معتين، والسترعة، والستهولة فتي توليتدها
( ب نها القدر  على توليد عدد 67م، 2011عطا أبو جبين، ) (، كما عرفها77م، 2007

أو البتتتتدائل، أو المترادفتتتتات، أو المشتتتتكالت ستتتتواء اللفظيتتتتة، أو غيتتتتتر كبيتتتتر متتتتن األفكتتتتار 
اللفظيتتة عنتتد االستتتتجابة لمثيتتر معتتينج مشتتتكلة أو ستت ال متتاج وذلتتتر بستتهولة وستترعة. كمتتتا 

( ب نهتتا: القتدر  علتتى إنشتاء أو توليتتد 95م، 2011محمتتد نوفتل ممحمتتد ستعيفان، ) عرفهتا
أو الحلول للمشكالت عنتد االستتجابة عدد كبير من األفكار، أو التصورات، أو البدائل، 

 لمثير، أو س ال محدد في مد  زمنية محدد .



 / سامية سامي حممد خليفد
 

 132 

فالطالقة تشير إلى التفكير المت هب أي القدر  على استدعاء أكبر عدد ممكن من الفكر 
لتيس  -حر  ومفتوحة–المناسبة في فتر  زمنية معينة، وكذلر قدرته على إنتاا فكر عديد  لفظية 

م، 2003حستتن زيتتتون، ) (، وهتتو فتي ذلتتر يتفتتق متع90م، 2013العييتتي،  ستتيد عبتد) لهتا نهايتتة
( فتتي أن الطالقتتتة تشتتتير إلتتتى القتتتدر  علتتتى إنتتتتاا أكبتتر عتتتدد متتتن األفكتتتار االبتكاريتتتة فتتتي متتتد  64

محدد ؛ فالفرد ذو الطالقة يتميي بقدرته على اقتراح أفكار متعتدد  تترتبط بموضتو  معتين بستهولة 
 نها مناسبة ومتسقة مع الموضو  محل التفكير. وسرعة، وتتميي هذه األفكار ب 

ويتضح من خالل التعريفات السابقة أن الطالقة إحدى قدرات اإلبدا  المهمة التي ينبغي 
االهتمتام بهتتا، وتقتاس الطالقتتة بعتتدد االستتجابات التتتي ينتجهتا التلميتتذ بعتتد تعرضته لمثيتتر معتتين، 

 ا عامل الكم.بصرف النظر عن تنوعها وجدتها؛ فالمحر األساسي فيه
 ( ب نهتا: 217م، 2003حستن شتحاتة، وزينتب النجتار، ) : فيعرفهتاالقة ة اللة  ة اصعقةحا

القتتتدر  علتتتتى توليتتتتد عتتتتدد كبيتتتتر متتتن البتتتتدائل، أو المترادفتتتتات، أو األفكتتتتار، أو المشتتتتكالت، أو 
االستعماالت عند االستجابة لمثيتر معتين، والسترعة والستهولة فتي توليتدها، وهتي فتي جوهرهتا 

جمال ) ية تذكر واستدعاء اختيارية لمعلومات أو خبرات أو مفاهيم سبق تعلمها. ويعرفهاعمل
(: ب نهتتا قتتدر  التلميتتذ علتتى إنتتتاا أكبتتر عتتدد متتن الكلمتتات والجمتتل 246م، 2005العيستتوي، 

والعبتارات واألفكتار ذات الصتتلة بموضتو  معتين؛ استتتجابة لمثيتر لغتوي معتتين فتي فتتر  زمنيتتة 
 حظ التلميذ من السيولة في اإلنتاا ارتفع حظه من الطالقة اللغوية. معينة، وكلما ارتفع

( ب نهتتا: القتتدر  علتتى تكتتوين كلمتتات أو جمتتل أو 35م، 2007علتتي جتتاب  ، ) ويعرفهتتا
تبتارات بصتتيغة معينتتة، أو بشتترود خاصتتة، وتعتتد م شتًرا علتتى المحصتتول اللفظتتي للفتترد، وعلتتى 

كتتر أكبتر عتدد متتن االستتجابات اللغويتة، علتتى أن متدى متا يتمتتع بتته متن لترو  لغويتتة تمكنته متن ذ
( ب نهتا: قتدر  التلميتذ 254م، 2008عبتد الترازق مختتار، ) تكتون مرتبطتة بتيمن محتدد. كمتا عرفهتا

علتى إنتتاا عتدد كبيتر متن البتدائل أو المترادفتات أو األفكتار فتي فتتر  زمنيتة محتدد ، وذلتر مقارنتة 
 غويمع أقرانه استجابة لمشكالت لغوية أو لمثير ل

ومن هذه التعريفات يتضح أن الطالقة اللغوية من القدرات اإلبداتية التي يجب االهتمام 
بهتتا، وأن التتتوفر  والمالئمتتة متتتن مستتتليمات الطالقتتتة اللغويتتة؛ فتتتالوفر  وحتتدها التصتتتلح إذا لتتم تكتتتن 
مالئمتتة للموقتتف اللغتتوي، وأن متتن يمتلكهتتا ينبغتتتي أن يكتتون لديتته مختتيون لغتتوي، وتتستتم الطالقتتتة 

لسهولة والسرعة والغيار  لموقف أو مثير لغوي معين، والطالقة اللغوية تقاس بعتدد االستتجابات با
التتتي ينتجهتتتا التلميتتذ بعتتتد تعرضتتته لموقتتف لغتتتوي معتتين بصتتترف النظتتتر عتتن الجتتتد  أو األصتتتالة، 
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فالمعيار األساس هو الكم، وينبغي أن تتميتي االستتجابات اللغويتة فتي مواقتف الطالقتة بمالئمتهتا 
 ضيات البيئة الواقعية، واستبعاد ما هو عشوائي.لمقت

 :أهمية تنمية مهارات الطالقة اللغوية .2
تعد الطالقة اللغوية إحدى مهارات اللغة التي تستتحق االهتمتام متن قبتل جميتع المعنيتين 
بتعليم اللغة؛ لكونها هدفا رئيًسا من أهداف تعليم اللغة العربية في جميع مراحتل التعلتيم، وينبغتي 

حترص جميتع الم سستات التربويتتة علتى تنميتهتا لتدى التالميتتذ؛ لكونهتا إحتدى قتدرات التفكيتتر أن ت
اإلبتداعي. وتعتد تنميتة قتدرات  التفكيتر ومهاراتته لتدى التالميتذ أهتم متا تهتدف إليته المجتمعتات فتتي 
العصتتتر الحتتتالي؛ فكلمتتتتا ازازد اإلبتتتدا  واألفكتتتتار اإلبداتيتتتة التتتتتي يمتلكتتته المجتمتتتتع كلمتتتا زاد تقتتتتدما، 

 وارتقى بين المجتمعات األخرى.
إن تمكتتين التالميتتذ متتتن ممارستتة عمليتتات التفكيتتتر بكتتل أنواعتته، وعملياتتتته، وأنماطتته عتتتن 
طريق تشجيعهم على إلار  ما لديهم من أفكار، واحترام تلر األفكار، والبناء على أفكار اآلخرين، 

متن أهتم أهتداف التعلتيم التتي لم مناقشة تلر األفكار، وقعاد  النظر فيهتا فتي ضتوء معتايير محتدد  
 (.201م، 2001فهيم مصطفى، ) يرجى تحقيقها من خالل المواد التعليمية المختلفة

والطالقة اللغوية بوصفها من القدرات اإلبداتية من شت نها أن تستاعد فتي تحترر التالميتذ 
، ومحاولتتة متن العوائتق التتي تعتوق تفكيترهم، كمتا أنهتتا تمكتنهم متن الترد علتى االستفستارات العديتد 

إقنتتا  اآلختتترين، والتكيتتتف معهتتم، كمتتتا أن الطالقتتتة اللغويتتة تستتتاعد التالميتتتذ علتتى االنتقتتتال بيستتتر 
وستتهولة متتتن التتذاكر  طويلتتتة المتتدى إلتتتى األفكتتار ذات العالقتتتة بالموضتتو  المطتتتروح للبحتتث؛ ممتتتا 

ذهتتا، يستاعد علتى التعامتل الستهل والستريع متتع المشتكالت المختلفتة وحلهتا، وصتنع القترارات واتخا
 (.27م، 2008جودت سعاد ، ) والتفكير بطرق إبداتية متنوعة

( أن لتنمية الطالقة اللغوية أهمية كبرى 191، 190م، 2018محمود هالل، ) كما أورد
للتالميذ، وتتمثل هذه األهمية في: أنها إحدى القدرات اإلبداتية، كما تعد من أهم أهداف تدريس 

ا أنها تعد اللبنتة األولتى التتي تيستر عمليتة التعبيتر عمتا بتداخل اللغة العربية الواجب تحقيقها، كم
التالميتتذ متتن أفكتتار بستتهولة ويستتر، وأنهتتا تعتتد متتن وستتائل نجتتاح الشخصتتيات القياديتتة فتتي شتتتتى 
الم سستات المجتمعيتتة، وأنهتا تمثتتل الثمتتر  لمتا ستتبق تعلمتته فتي كافتتة المراحتتل، وتستاعد فتتي زيتتاد  

 لمواد الدراسية وبخاصة في االختبارات المقالية.تحصيل التالميذ الدراسي في جميع ا
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 :ةــــــة اللغويــــــارات الطالقــــــمه .3
عطتتا أبتتو جبتتين، )و ( ،159م، 2007صتالح أبتتو جتتادو، ممحمتتد نوفتل، ) قستم كتتل متتن

( مهتارات الطالقتتة 202-199م، 2017زينتب محمتود، ولميتاء أحمتد،  )و (،68، 67م، 2011
 اللغوية إلى:

وهتتتتتتي قتتتتتتدر  التلميتتتتتتذ علتتتتتتى ستتتتتترعة إنتتتتتتتاا أكبتتتتتتر عتتتتتتدد ممكتتتتتتن متتتتتتتن  فظيععععععة:القة ععععععة الل -أ 
االستتتتجابات اللغويتتتة المناستتتبة المتمثلتتتتة فتتتي األلفتتتال والكلمتتتتات، وذات داللتتتة معينتتتة فتتتتي 
فتتتتتر  زمنيتتتتتة محتتتتتدد  بالمقارنتتتتة بغيتتتتتره استتتتتتجابة لمشتتتتتكلة لغويتتتتة أو مثيتتتتتر لغتتتتتوي، وتستتتتتمى 

وليتتتد أو إنتتتتاا الكلمتتتات وفتتتق الطالقتتة اللفظيتتتة أيضتتتا طالقتتتة الكلمتتتات، وتقتتاس بستتترعة ت
 شرود معينة في بنائها وتركيبها.

ويقصتد بهتا قتدر  التلميتذ علتى إنتتاا أكبتر عتدد ممكتن متتن االرتباطيعة(: ) طة عة التعداعي -ب 
األلفتتال والكلمتتات التتتتي تتتتوافر فتتتي بنائهتتا شتتترود معينتتة متتتن حيتتث المعنتتتى؛ لتعبتتر عتتتن 

 إكمال العالقات. عالقات معينة في فتر  زمنية محدد  وهي تنتمي إلى 

وهتتتي قتتدر  التلميتتذ علتتى ستترعة صتتتياغة األلفتتال والكلمتتات فتتي أكبتتتر  القة ععة التعبير ععة: -ا 
عتتدد ممكتتتن متتتن الجمتتل والعبتتتارات التامتتتة وذات المعنتتى؛ لتعبتتتر عتتتن أفكتتار مختلفتتتة فتتتي 
فتتتتتر  زمنيتتتتتة محتتتتتدد . فالطالقتتتتة التعبيريتتتتتة تشتتتتتير إلتتتتى طالقتتتتتة التلميتتتتتذ فتتتتي تكتتتتتوين جمتتتتتل 

صتتتياغة ستتتليمة لغويتتتا، وهتتتي تختلتتتف عتتتن الطالقتتتة الفكريتتتة؛ فهتتتي  مترابطتتة، وصتتتياغتها
 التتطلب إنتاا أفكار جديد .

ويقصتتتد بهتتتا قتتتدر  التلميتتتذ علتتتى توليتتتد أكبتتتر عتتتدد ممكتتتن متتتن األفكتتتار  القة عععة الفةر عععة: -د 
 المناسبة، والتي ترتبط بموقف لغوي في فتر  زمنية محدد .

 :  متطلبات تنمية مهارات الطالقة اللغوية .4
عبد ) مهارات الطالقة اللغوية مجموعة من المتطلبات، ومن هذه المتطلبات ما ذكرهلتنمية 
( من الت كيد على دور التلميذ المشارك بإيجابية وبفاعلية في عملية 257م، 2008الرازق مختار، 

ة التعلم؛ فالتعلم اإلبداعي لن يحدث إذا كان التلميذ سلبيا ومهمشا؛ فالتعلم بالممارسة وقتاحة الفرص
 للتجريب، وتقييم الذات، والتعلم من األخطاء؛ وكل هذا ما يحتاجه العقل المبد  حتى ينطلق.

( أن متتتتن متطلبتتتتات تنميتتتتة مهتتتتارات 95-94م، 2005طتتتتارق عتتتتامر، ) فتتتتي حتتتتين ي كتتتتد
الطالقتتتتة اللغويتتتتة المعلتتتتتم؛ فتتتتالمعلم يستتتتتطيع تتتتتتدريب تالميتتتتذه علتتتتى مهتتتتتارات الطالقتتتتة متتتتن ختتتتتالل 
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ة، واحترام األسئلة ودفعهم للبحث عتن إجابتهتا، واحتترام خيتاالتهم التتي تشجيعهم على إلار  األسئل
تصتتتدر عتتتتنهم، وقاهتتتار قيمتتتتة ألفكتتتارهم، والستتتتماح لهتتتم بإعطتتتتاء استتتتجابات دون تهديتتتتد، أوتقتتتتويم 
ختتارجي. كمتتا يجتتب علتتى المعلتتم أيضتتا تشتتجيع التالميتتذ علتتى االنفتتتاح علتتى األفكتتار، والخبتتترات 

 قاللية، والتقويم الذاتي اإليجابي، والتقدير الذاتي العالي.الجديد ، وحب المغامر ، واالست
كما تتطلب تنمية مهارات الطالقة اللغوية توفير بيئة لرية مليئة بالمثيرات المشجعة على 
التعلم، وقحاطة التلميذ بالمثيرات المتنوعة من مواد مقروء ، ومواد مرئية متن صتور ورستوم، وكتل 

تفكيتره، وتجعلته ينطلتق. كمتا يمكتن تنميتة الطالقتة اللغويتة متن  ما يساعد في خلق مواقف تتحتدى
خالل توفير جو عملي واجتماعي متفاعل مفتتوح، وبيئتة تربويتة واقعيتة مرنتة تتميتي باالستقصتاء 

 والبحث والتجريب وتبادل األراء واألفكار.
كمتتا تتطلتتتب تنميتتة الطالقتتتة تشتتجيع التالميتتتذ فتتتي غرفتتة الصتتتف فتتي النتتتواحي المعرفيتتتة؛ 

دف إيجتتتتتتتاد خبتتتتتتتر  غنيتتتتتتتة ومتنوعتتتتتتة فتتتتتتتي مجتتتتتتتاالت مختلفتتتتتتتة، ولتتتتتترو  متتتتتتتن المعلومتتتتتتتات العامتتتتتتتة بهتتتتتت
 والمتخصصة، ومهارات التحليل والتركيب، ومهارات فن إدراك الروابط والمتداخالت.

ش تها، واألساس الفلسفي الذي نظرية الذكاء الناجح من حيث تحديد مفهومها، ون و تضمن:
 . وفيما يلي تفصيل ذلر:في العملية التعليمية هاا ممييات استخداموأخيرً ترتكي عليه، ومكوناتها، 

 :حــــــاء الناجــــــوم الذكــــــمفه .1
( ب نه: Sternberg, & Grigorenko 2007, 76) يعرفه ستيرنبرا وجريجورينكو
الستتتياق الثقتتافي االجتمتتتاعي التتتذي ينتمتتتي إليتتته، وفتتتي ضتتتوء قتتدر  الفتتترد علتتتى النجتتتاح متتتن ختتتالل 

معاييره، وباالعتماد على قدرته في ميا مظتاهر التذكاء النتاجح )التحليلتي، واإلبتداعي، والعملتي(؛ 
 ا، ووحد  واحد .ا واحدً بحيث تشكل نسيجً 

ب نه: نظام متكامل لمجموعة من القدرات التي  (150، 2010فاطمة الجاسم: ) وتعرفه
ا إليهتتا الفتترد للنجتتاح فتي الحيتتا  كمتتا يتتدركها أو يعرفهتا ضتتمن ستتياق أو منظومتتة اجتماتيتتة يحتتا

لقافيتتة معينتتة؛ فتتاألفراد ينجحتتون متتن ختتالل تمييتتيهم لنقتتاد قتتوتهم؛ ليستتتفيدوا منهتتا ب قصتتى درجتتتة 
ويستتتتعون إليجتتتاد الطتتتترق والبتتتدائل المناستتتتبة  ،ممكنتتتة، وفتتتي نفتتتتس الوقتتتت يتتتتدركون نقتتتاد ضتتتعفهم

 يضها.لتصحيحها وتعو 
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( ب نته: Vimple& Sawhney, 2017,800) فيمبتل، وستاوهني كمتا يعرفته كتل متن
القدر  على النجاح في الحيا  من خالل االستتفاد  متن نقتاد القتو  الموجتود  لتدى الفترد، وتعتويم 
نقتاد الضتتعف؛ متتن أجتتل التكيتتف داختتل الستتياق المجتمعتتي، وتحديتتد البيئتتات باستتتخدام القتتدرات 

 ية والعملية وفقا للمعايير الشخصية وضمن السياق االجتماعي والثقافي.التحليلية واإلبدات
( Ghalenovy& Kareshki, 2017,326) غتالينوفي، وكاريشتكي ويعرفه كتل متن

ب نتته: متتتييج متتتن المهتتارات التحليليتتتة واإلبداتيتتتة والعمليتتة التتتتي يمارستتتها الفتترد؛ متتتن أجتتتل تحقيتتتق 
في ضوء مجموعتة متن القتيم المقبولتة بتين أفتراد أهداف حياتهم ضمن سياق اجتماعي، ولقافي، و 

 المجتمع الواحد.
( ب نه قتدر  الفترد علتى اختيتار مستار Sternberg, 2018, 859) ستيرنبرا كما يعرفه

حياته، أو إعاد  اختياره؛ وهذا االختيار يجعتل الفترد إيجابيتا، وذا مغتيى، وأكثتر قتدر  علتى تحقيتق 
 ه من ناحية، وتغلبه على نقاد ضعفه من ناحية أخرى.ذاته؛ من خالل استفادته من نقاد قوت

ومتن هتتذه التعريفتات يتضتتح أن التذكاء النتتاجح متتييج متن لتتالث قتدرات متداخلتتة؛ ولكنهتتا 
التحليليتة، واإلبداتيتة، والعمليتة(، ويوضتح ستيترنبرا أن التالميتذ يحتتاجون إلتي ) متمتايي ؛ وهتي: 

، وأوضتح أن التميتي فتي واحتد  متن هتذه القتدرات استخدام هذه القدرات ليكونوا ناجحين في الحيتا 
 قد اليكون كافًيا لتحقيق هذا النجاح. 

 :حــــاء الناجــــة الذكــــأة  ظريــــ ش .2
 في العملية دورها النتائج أاهرت التي الحديثة التعليم والتعلم نظريات من النظرية هذه تعد

 امتدادا وتعد Sternberg ستيرنبرا  األمريكي مالتعليمية، ونش ت نظرية الذكاء الناجح على يد العال

اإلنساني، والتي تشمل لالث نظريات جيئية تتفاعل بين بعضها البعم؛  الذكاء في لنظريته الثاللية
فاشتملت النظرية األولى: على مكونات الذكاء الخاصة بالعالم الداخلي للفرد أو الميكانيمات العقلية 

كية والتي تقع تحت السلوك الذكي، وأما المكون الثاني: فيتمثل في ذات العالقة بالعمليات اإلدرا
السياق والوضع المحيط بالفرد، وطريقة استخدام تلر الميكانيمات في الحيا  اليومية؛ للتحقق من أن 
طبيعة الذكاء تتناسب مع البيئة التي يعيش فيها الفرد، أما المكون لثالث: فيتمثل دوره في الربط بين 

 المكتستتتتتتتتتتبة ن التتتتتتتتتتداخلي والختتتتتتتتتارجي للفتتتتتتتتتترد؛ حيتتتتتتتتتث يتتتتتتتتتترتبط بخبتتتتتتتتترات المعرفتتتتتتتتتتة والتتتتتتتتتتعلمالعتتتتتتتتتالمي
(Sternberg,2005,189). 



2020 (5ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 137 

متتن نظريتتته الثالليتتة فتتي التتذكاء اإلنستتاني بعتتد متتتا  سععتيرنبرجوقتتد طتتور العتتالم األمريكتتي 
م(؛ فصاغ النظرية الثاللية للذكاءمن أجل النجاح، وتقتوم 1997) يقرب من عقد؛ وذلر في عام

لاللتة  ممارستة فينبغتي عليته؛ الحيتا  فتي النجتاح أراد إذا لنظريتة علتى أستاس مفتاده أن الفتردهتذه ا
 القتدرات(؛ وهتي: القتدر  التحليليتة، واإلبداتيتة، والعمليتة، والموازنتة فيمتا بينهتا) أنتوا  متن التذكاءات

(Sternberg, 2015 ,77.) 

 :األساس الفلسفي الذي ترتكز عليه  ظرية الذكاء الناجح .3
كي نظرية الذكاء الناجح على لالث نظريات فرتية تتفاعل مع بعضها البعم، وتتمثل ترت

م، 2006محم د أب  جادو، )و ،(Sternberg,1999, 292- 316 ) : هذه النظريات فيما يلي
 (:32-31م، 2017مروان السمان، )و (،81-79م، 2010فاطمة الجاسم، )و (،15

لنتتتتاجح علتتتى مفهتتتوم المكونتتتتات كعامتتتل أولتتتتي تعتمتتتد نظريتتتتة التتتذكاء انظر عععة المك نععععاا:  -1
أنهتتتا عمليتتتتات عقليتتتة يتتتتتم متتتن خاللهتتتتا ترجمتتتتة  :للعمليتتتات المعرفيتتتتة، ويقصتتتد بالمكونتتتتات

المدخالت الحسية إلى تمثيالت عقلية، ومن تمثيالت عقلية إلتى تمثتيالت عقليتة أخترى 
متتات، نبرا بتين لتالث أنتوا  متتن مكونتات تجهيتي المعلو ر أو تمثتيالت حركيتة. ويميتي ستتتي

أول هذه المكونات: ما وراء المكونات: وهي عمليات تنفيذية تهدف إلى توجيه المكونين 
اآلخرين، وتشتمل على التخطيط، والمراقبتة، والتقيتيم للمهتام؛ للت كتد متن إنجازهتا بالشتكل 
الصتحيح. ولتتاني هتذه المكونتتات: األداء: وهتي تبتتين تسلستل العمليتتات المستتخدمة لحتتل 

هتتذه المكونتتات: اكتستتتاب المعرفتتة: وهتتي خاصتتة بالعمليتتات المعرفيتتتة مشتتكلة متتا، ولالتتث 
وهتتذه المكونتتات تعكتتتس  المشتتاركة فتتي عمليتتة التتتعلم وتختتيين العمليتتات الجديتتد  بالتتذاكر .

متدى تتوافر التذكاء التحليلتي لتدى التالميتتذ والتذي يتطلتب متنهم التحليتل والتقيتيم والمقارنتتة 
 عند مرورهم بموقف تعليمي معين.

: تعمتل علتتى التربط بتتين التذكاء والخبتتر  التتي يمتتر بهتا التلميتتذ؛ حيتتث التجر بيععة النظر ععة -2
تشتير إلتتى أن معيتتار قيتتاس التتذكاء يعتمتتد علتتى تتتوافر مهتتارتين همتتا: الجتتد  أو الحدالتتة: 
وهتتي القتتتدر  علتتى التعامتتتل متتع المهمتتتات الجديتتد  ومتطلبتتتات الموقتتف الجديتتتد، ولانيهمتتتا: 

لمعلومتتات ذاتيتتا ستتواء أكانتتت معقتتد  أم بستتيطة، وهمتتا اآلليتة: وهتتي القتتدر  علتتى معالجتتة ا
يبرزان ويعكسان مدى توافر الذكاء اإلبداعي لدى التالميذ، والذي يتطلب منهم االبتكار، 

 والتخيل عند مرورهم بموقف تعليمي محدد.
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التي تقوم على استخدام التالميذ لمكونات معالجة المعلومات البيئية(: ) النظر ة السياقية -3
؛ متتن أجتتل التكيتف متتع البيئتتة، فهتتذه النظريتة تقتتوم علتتى التربط بتتين التتذكاء والعتتالم لتديهم

الخارجي للتالميذ؛ فالذكاء يتكون من لاللة أنشطة هي: التكيف البيئي، والتشكيل البيئي، 
واالختيار البيئي، وهي تعكتس التذكاء العملتي التذي يتطلتب توايتف المعلومتات التتي تتم 

 ة عند مرور التالميذ بالمواقف التعليمية المختلفة.   تعلمها في الحيا  العملي

 :مكو ات  ظرية الذكاء الناجح -4

وفي ضوء ما تقدم من عرض لألساس الفلسفي لنظرية الذكاء الناجح يمكن الوصول إلى 
أن لنظريتة التتذكاء النتاجح لاللتتة مكونتات تتمثتتل فتي التتذكاء التحليلتي، والتتذكاء اإلبتداعي، والتتذكاء 

 (،Sternberg,2015, 76)و (،Sternberg. 2006,324-325) د كل من: العملي، وأور 
 (،Kaufman& Singer,2013,334)و (،Palo & Maricuoiu,2013,160)و
 :هذه الذكاءات على النحو التالي (Mysore& Vijayalaxmi,2018.14-15)و

 وهتتتتو المكتتتتون األول لنظريتتتتة التتتتذكاء النتتتتاجح، ويهتتتتتم بمجموعتتتتة متتتتنالععععذلاء التحليلععععي:  -أ 
العمليتات الذهنيتتة المتعلقتتة بحتتل المشتتكالت متتن حيتتث تجيئتتة المشتتكلة، وفهتتم مكوناتهتتا، 
والقتتدر  علتتتى تحليتتتل المعلومتتتات، وتصتتتنيفها وترتيبهتتتا، ونقتتتدها وقصتتتدار األحكتتتام عليهتتتا، 

فالتلميذ في الذكاء التحليلي يفكر  .وي خذ هذا النو  من الذكاء طبيعة ذات شكل مستقيم
لديتتتته مجموعتتتتة متتتتن المهتتتتارات كالقتتتتدر  علتتتتى التحليتتتتل والتقيتتتتتيم بشتتتتكل منتتتتتظم ومتتتتتتابع، و 

 والمقارنة والنقد.
وهو المكون الثاني من مكونات نظرية الذكاء الناجح، وهو القدر  على  الذلاء اإلبداعي: -ب 

اإلتيتان بشتتي غيتتر مستتبوق يتستتم بالحدالتة والجتتد  واألصتتالة، ويتضتتمن التتذكاء اإلبتتداعي 
: وتشتتير إلتتى قتتدر  التلميتتذ علتتى إنتتتاا أكبتتر عتتدد  ععةالقةمجموعتتة متتن القتتدرات، وهتتي: 
: ويقصتتتتد بهتتتا قتتتتدر  والمرونعععةأو الحلتتتول لمشتتتتكلة...إل ، ، ممكتتتن متتتن األفكتتتتار المقترحتتتة

التلميذ على تغيير مسار تفكيره؛ من خالل استدعاء عدد متنو  من الفكر، وتوليد أفكار 
القتتدر  علتتى إنتتتاا حلتتول أو : وتشتتير إلتى واألصععالةغيتر الم لوفتتة، والتنتتو  فتتي البتدائل، 

: وتتمثل وإدراك التفاصيلأفكار جديد  غير م لوفة، أو غير شائعة تتسم بالجد  والتفرد، 
فتتي القتتدر  علتتتى تطتتوير األفكتتتار وتحستتينها؛ متتن ختتتالل إضتتافة إيضتتتاحات تستتاعد علتتتى 

: وهتي قتدر  التلميتذ علتى اإلحستاس بالمشتكالت متن الحساسية للمشكةاإبرازها، وأخيرا 
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ل تحديتتتتد مظتتتتاهر القصتتتتور والضتتتتعف فتتتتي الموضتتتتوعات المختلفتتتتة، واقتتتتتراح حلتتتتول ختتتتال
 إبداتية للتغلب على هذه المظاهر.

ي إلتتى لتوهتتو المكتون الثالتتث لنظريتة التذكاء النتتاجح، ويشتير التتذكاء العم العذلاء العملععي: -ا 
قتتتتدر  التلميتتتتذ علتتتتتى تطبيتتتتق أفكتتتتتاره علتتتتى أرض الواقتتتتع متتتتتن ختتتتالل الموائمتتتتتة بتتتتين قدراتتتتتته 

اتتتته وبتتتين متطلبتتتات البيئتتتة التتتتي يعتتتتيش فيهتتتا. ويتتترتبط التتتذكاء العملتتتي بالمعرفتتتتة واحتياج
الضتمنية، وهتي تلتر المعرفتتة التتي يحتاجهتا التلميتتذ متن أجتل أن يعمتتل بفاعليتة فتي بيئتتة 
متا، وهتتذه المعرفتتة اليتتم تعليمهتتا بشتتكل مباشتتر؛ وقنمتا متتن ختتالل البيئتة بوجتته عتتام ستتواء 

االجتمتتتتاعي، وتتتتتتيداد هتتتتتذه المعرفتتتتة بازديتتتتتاد خبتتتتتر  أكتتتتان ذلتتتتتر بالمدرستتتتة أم فتتتتتي المحتتتتتيط 
فتتتتتي الحيتتتتتتا   التالميتتتتتذالتالميتتتتتذ، وتعمتتتتتل المعرفتتتتتة الضتتتتتمنية علتتتتتى التنبتتتتتتوء بمتتتتتدى نجتتتتتاح 

العمليتتتتتة أكثتتتتتر متتتتتن االختبتتتتتارات التقليديتتتتتة، كمتتتتتا تتنبتتتتت  بالفاعليتتتتتة الذاتيتتتتتة للمتعلمتتتتتين فتتتتتي 
 مواجهة المهمات التعليمية والحياتية.

 :ند إليها  ظرية الذكاء الناجحاملبادئ األساسية اليت تست -5
لنظريتة التذكاء النتاجح مجموعتة متن المبتاد  األساستية التتي ترتكتي عليهتا، وهتذه المبتاد  

بحت إلى اإلطار العملي القابل للتطبيق، ومتن خاللهتا يمكتن التنقل النظرية من اإلطار النظري 
-Sternberg,1998,66) اإلفتاد  متتن هتتذه النظريتتة فتتي العمليتة التدريستتية، وقتتد حتتدد كتتل متتن

 ،( ,Sternberg, & Grigorenko, 2004 )و (،Sternberg ,2003, 6-18(، و)70
( Ramona et al, 2013, 159- 176)و (،71 -49، 2006محمع د أبع  جعادو، )و

 مجموعة من المباد  التي تقوم عليها نظرية الذكاء الناجح، وهي:
رفيتة منظمتة تتستم بالمرونتة، ويمكتتن أن الهتدف متن العمليتة التدريستية هتو بنتاء قاعتد  مع -أ 

 استدعاؤها بسهولة ويسر.

ينبغي أن تتضمن العملية التدريسية التفكير التحليلي، واإلبداعي، والعملي، وأال يقتصتر  -ب 
 الموقف التدريسي على التعلم المعتمد على الذاكر  وحسب.

لر كي يسير التقييم ينبغي أن يتضمن التقييم الجوانب التحليلية، واإلبداتية، والعملية؛ وذ -ا 
مع العملية التدريسية فتي مستار واحتد، أي أن المهتام واألنشتطة المستتخدمة فتي التتدريس 

 تكون متشابهة مع ما سيتم تقديمه للتالميذ في التقييم.

أن يركتتتتتي التتتتتتدريس علتتتتتتى االستتتتتتفاد  متتتتتتن المكونتتتتتات األدائيتتتتتة مثتتتتتتل: ترميتتتتتي العالقتتتتتتات،  -د 
 أو الذهنية، واالستجابة، والتطبيق. واالستدالل، وتصميم الخرائط المعرفية
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ينبغتتتتتتتتي أن يتصتتتتتتتتتف التتتتتتتتتدريس بالجتتتتتتتتتد ، وأن يعمتتتتتتتتل علتتتتتتتتتى تطتتتتتتتتوير مهتتتتتتتتتارات التفكيتتتتتتتتتر  -ه 
المختلفتتتتتة لتتتتتتدى التالميتتتتتذ؛ فالتتتتتتتدريس البتتتتتتد وأن يشتتتتتجع التالميتتتتتتذ علتتتتتى تحتتتتتتدي قتتتتتتدراتهم، 

 ال أن يقودهم إلى اإلحباد.

لتديهم، ونقتاد الضتعف، أن يسهم التدريس في تعرف التالميذ علتى قتدراتهم، ونقتاد القتو   -و 
 وأن يساعدهم على التكيف مع المتغيرات البيئية المختلفة.

أن يركي التدريس على تعليم المعرفة، وليس على حفظ المعلومات؛ فالتالميذ يمكنهم في  -ز 
 كثير من األحيان الوصول للمعرفة بشكل ضمني، وليس بشكل مباشر وحسب.

فتروق الفرديتتة بعتين االعتبتتار فتي التمثتتيالت ينبغتي أن ي ختذ كتتل متن التتتدريس والتقيتيم ال -ح 
ستتتمعي أم بصتتتري(، أو ) اللفظيتتة والكميتتتة والشتتتكلية، وكتتتذلر أشتتكال االستتتتقبال المفضتتتلة

 كتابي أم شفهي(.) أشكال التعبير المفضلة

وهذه المباد  أخذتها الباحثة بعين االعتبار عند إعداد االستتراتيجية القائمتة علتى نظريتة 
ء تنفيتتذ االستتراتيجية فتتي التتدريس، والتقتتويم؛ لتنميتة مهتتارات الطالقتة اللغويتتة التذكاء النتتاجح وألنتا

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. 

 :مميزات استخدام الذكاء الناجح يف العملية التعليمية -6
 ,Sternberg )و (، Sternberg, & Grigorenko, 2004,279) كل من ي كد

 & Palo)و ( ،Sternberg, & Grigorenko. 2007, 25-34 ) و (، 2007,80

Maricuoiu, 2013, 160)  على أن استخدام نظرية التذكاء النتاجح فتي العمليتة التعليميتة لته
 العديد من الممييات، منها:

التحليلية، واإلبداتية، والعملية( بشكل جيد وكفاء  ) تساعد التالميذ على توايف قدراتهم -أ 
التحليليتتة تستتتخدم فتتي  اتاألفكتتار، أمتتا القتتدر فالقتتدرات اإلبداتيتتة تستتهم فتتي توليتتد  ؛عاليتتة

العمليتتتة تستتتتتخدم لتنفيتتتتذ األفكتتتتار  اتتحديتتتد متتتتا إذا كانتتتتت تلتتتتر األفكتتتار جيتتتتد ، أمتتتتا القتتتتدر 
 وأهميتها.   ،قنا  اآلخرين بقيمتهاقوتطبيقها و 

تستاعد المعلتم فتي التعتترف علتى متا يفهمتته التالميتذ بالفعتل ألنتتاء تعلتيمهم، باإلضتافة إلتتى  -ب 
تحليل المعلومات بشكل مناسب، ووضع األسس اإلجرائية لتطبيقها عملًيا، توجيههم إلى 

 وقعاد  إنتاجها. ، وابتكارها،وتعليمهم طرق إنتاا المعرفة

تعمتتتل علتتتى تحقيتتتق األهتتتتداف التعليميتتتة والغايتتتات المقصتتتود  متتتتن ختتتالل االنستتتجام بتتتتين  -ا 
 التحليلية، اإلبداتية، والعملية(.) القدرات الثالث 
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فهي تتيح للمعلم إمكانية التنويع في طرق التتدريس وأستاليب التقتويم عنتد  تتسم بالمرونة -د 
 تطبيق مبادئها داخل البيئة الصئية.

تشجع على استخدام الترميي بشكل أكثر توسًعا وعمًقا من التدريس التقليدي؛ مما يحسن  -ه 
 من إمكانية استرجا  التالميذ للمعلومات بشكل أفضل وأسر  في أوقات التقويم.

فالتقويم ال يقتصر على قياس الجانب المعرفي والحفظ  ؛ح التنو  في أساليب التقويمتتي -و 
 واستدعاء المعلومات فحسب؛ بل يشمل قياس الجوانب التحليلية وإلبداتية والعملية.

تستاعد التالميتتذ فتتي الكشتف عتتن متتواطن القتو  لتتديهم واالستتتفاد  منهتا، وجوانتتب الضتتعف  -ز 
 للتغلب عليها وتعويضها.

فتتالمعلم يتتدرس  ؛األداء الفعتتال فتتي العمليتتة التعليميتتة علتتى التلميتتذكتتل متتن المعلتتم و تحفتتي  -ح 
 بشكل أكثر فعالية، والتلميذ يتعلم بشكل أكثر دافعية.

تفيتتد جميتتع التالميتتذ مختلفتتي أنمتتاد التتتعلم متتتن ختتالل تعييتتي دافعيتتتهم ورفتتع أدائهتتم بتتتين  -د 
 التالميذ اآلخرين، كما ينمي لديهم الشعور بالكفاء  الذاتية عند نجاحهم في الحيا .

تستهم فتي رفتع التتوعى لتدى التالميتذ بكيئيتتة االستتفاد  القصتوى ممتتا يتعلمونته؛ متن ختتالل  -ي 
 ية.تطبيقه في حياتهم اليوم

 : ظرية الذكاء الناجح وتنمية مهارات الطالقة اللغوية -7
تشير الطالقة اللغوية إلى قدر  التالميذ على إنتاا أكبر عدد متن األفكتار االبتكاريتة، أو 
التصورات، أو البدائل، أو الحلول للمشكالت عنتد االستتجابة لمثيتر لغتوي؛ بشترد أن تكتون هتذه 

التفكيتتر، ومتستتتقة معتتته. وهتتي بتتتذلر تستتاهم فتتتي ممارستتتة  االستتتجابات واألفكتتتار مناستتبة لموضتتتو 
التلميتذ لمهتتارات التفكيتتر اإلبتتداعي، ويستاعد التفكيتتر اإلبتتدعي التالميتتذ علتى التفكيتتر بشتتكل غيتتر 
تقليتدي، ومواجهتة المشتكالت ب فكتتار أفضتل للحصتول علتتى نتتائج فوريتة، وتوليتتد فكتر  متن ختتالل 

 أفكار أخرى.
س بمتتا لتتديها متتن رأس متتتال فكتتري، ولتتيس فقتتط متتتن وأصتتبحت الم سستتات التعليميتتة تقتتتا

ختتالل أعتتداد النتتاجحين، كمتتا أصتتتبح المجتمتتع التتذي يملتتر عقتتوال تفكتتتر، وتنتتتج أفكتتارا مبتكتتر  هتتتو 
المجتمع القادر علتى الوجتود والبقتاء؛ فتالتفكير بمهاراتته المختلفتة متن المتطلبتات األساستية للحيتا  

ن منافستتتة عالميتتتتة. غيتتتر أن المتتتتابع للعمليتتتتة والتتتتعلم والعمتتتل فتتتي اتتتتل متتتا تشتتتهده المجتمعتتتتات متتت
التعليمية في المجتمعات العربية سوف يجدها تعتمد على التلقتين والحفتظ للمعتارف والمعلومتات، 
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والبعد عن الطرق واالستراتيجيات التي تهتتم بإنتتاا المعتارف، وتوليتد األفكتار. إن تنميتة مهتارات 
التعليمية، وأحتد المطالتب األساستية فتي جميتع مراحتل التفكير ب نواعه المختلفة هو محور العملية 

 (.14-13م، 2009نبيل علي ) ياض األطفال وصوال إلى تعليم الكبارر التعليم بدًءا من 
وتفتتتترض نظريتتتة التتتتذكاء النتتتاجح أن التعلتتتتيم التقليتتتدي اليستتتاعد التالميتتتتذ علتتتى استتتتتغالل 

فتتي تنميتتتة المهتتارات المختلفتتة لتتتدى قتتدراتهم كمتتا ينبغتتي، فتتتي حتتين أنهتتا تستتتاعد بمكوناتهتتا الثاللتتة 
التالميتتذ، ألنهتتا تعمتتتل علتتى رفتتتع قتتدرات التالميتتذ التحليليتتتة، واإلبداتيتتة والعمليتتتة. وت كتتد مهتتتارات 
الطالقة اللغوية أن التلميذ يحتاا إلى استغالل ما لديه من قدرات متنوعة، وقد يكون التلميذ ليس 

لها فتتتتي تنميتتتتة مهتتتارات الطالقتتتتة اللغويتتتتة علتتتى درايتتتتة بمتتتا لديتتتته متتتتن قتتتدرات؛ حتتتتتى يمكنتتتته استتتتغال
المتعتتتدد ؛ ومرجتتتع ذلتتتر إلتتتى أن التعلتتتيم التقليتتتتدي التتتذي يتتتتم استتتتخدامه داختتتل الفصتتتول اليستتتتاعد 

 التالميذ على استغالل قدراتهم كما ينبغي.
( أن نظريتة التذكاء النتاجح هتي مركتب متن Sternberg, 2010, 327- 336) وي كد

تضتتم المهتارات اإلبداتيتتة التتي تستتاعد التالميتذ فتتي توليتد أفكتتار  الحكمتة، والتذكاء، واإلبتتدا ؛ فهتي
جديتتد ، والمهتتارات التحليليتتة التتتتي تستتاعدهم فتتي تحديتتد األفكتتتار الجيتتد ، والمهتتارات العمليتتة التتتتي 
تمكنهم من تنفيذ األفكار، وققنار  اآلخرين بقيمتها؛ وكل هذه المهارات متن شت نها أن تعمتل علتى 

 اللغوية لدى التالميذ في اللغة العربية.تنمية مهارات الطالقة 
إن نظريتة التذكاء النتاجح تتتيح للتالميتذ أن يعملتوا عقتولهم متن ختالل التفكيتر، كمتا تعمتل 

التحليليتة، واإلبداتيتة، والعمليتتة(، كمتا تستتاعد التالميتذ علتتى ) علتى رفتع قتتدراتهم بمكوناتهتا الثاللتتة
مظتتتاهر الضتتعف، وعلتتى متتتا يتتواجههم متتتن تحديتتد متتواطن القتتتو ، والضتتعف لتتديهم، والتغلتتتب علتتى 

إحباطات؛ من خالل تنمية القدرات الضعيفة؛ مما يسهم في رفع كفاء  التالميذ، ومساعدتهم فتي 
إنتتاا أكبتتر عتدد ممكتتن األلفااتت ، والمترادفتتات، والمتضتادات، واألفكتتار والتعبيترات، واقتتتراح أكثتتر 

 من عنوان للموضو  الواحد.
الذكاء الناجح تتناسب مع مهتارات الطالقتة اللغويتة؛ ذلتر يستخلص مما سبق أن نظرية 

ألن تنمية مهارات الطالقة اللغوية يعد مجاال خصبا إلعمال العقل فيه، واكتشاف قدرات التالميذ 
 وتوايفها ألناء حدوث التعلم، وتشجيعهم على التعلم.

راتيجية وبعتد أن تتتم استتعراض اإلطتتار النظتتري للبحتث يمكتتن التوصتتل إلتى أن بنتتاء استتت
قائمتتة علتتتى نظريتتتة التتتذكاء النتتتاجح يجتتتب أن ترتكتتي علتتتى تنميتتتة القتتتدرات التحليليتتتة، واإلبداتيتتتة، 
والعمليتتة، متتتع ضتترور  إيجتتتاد تكامتتتل بتتين التحليتتتل، واإلبتتدا ، وتعتتتد مهتتتارات الطالقتتة اللغويتتتة متتتن 
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أفضتل المهتتارات التتتي يمكتتن توايتتف نظريتتة التتذكاء النتاجح معهتتا، فهتتي تتفتتق متتع أستتس نظريتتة 
 لذكاء الناجح ومبادئها.ا

واستفادا الباحثة معن اإلطعار النظعري فعي تحديعد األسعس الفلسعيية التعي تقع م علياعا 
نظر عة العذلاء النعاجي لتنميعة ماعاراا القة عة اللة  عة لعدى تلميعذاا الصع  األول اإلعععدادي، 

 وتتمثل في:
هتمتتتتام تحديتتتد األهتتتتداف المتتتراد تحقيقهتتتتا متتتن موضتتتتو  التتتدرس، متتتتع الحتتترص علتتتتى إلتتتار  ا  -1

التالميتذ بالتتدرس وأهدافته، وتنشتتيط معتارفهم الستتابقة، وربطهتا بمتتا يتضتمنه الموضتتو  متتن 
 معلومات وأفكار جديد ؛ وذلر من أجل دفع التالميذ للتفاعل معه.

ضرور  توايف األسئلة التي من ش نها أن تميي بين قدرات التالميذ التحليلية، واإلبداتية،  -2
 ي تنفيذ خطوات االستراتيجية وفق اروف البيئة الصئية.والعملية مع مراعا  المرونة ف

اإلكثار من األسئلة المقدمة للتالميذ ذات اإلجابات المفتوحة، والتي تتطلب أكبر عدد ممكن  -3
 من االستجابات؛ لتساعدهم على اإلبدا ، ومن لم تنمية مهارات الطالقة اللغوية لديهم.

ميذ على القيام باألنشطة التعليمية المختلفة، التنو  في أساليب التدريس التي تساعد التال -4
والتي من ش نها أن تنمي لديهم القدرات التحليلية، واإلبداتية والعملية، وقيجاد بدائل لهذه 

 األساليب بما يتناسب مع البيئة الصئية.

الت كيتد علتى نقتاد القتو  الموجتود  لتتدى التالميتذ واستتغاللها، ومعالجتة نقتاد الضتعف؛ متتن  -5
 قيق األهداف التعليمية المنشود ، وتنمية مهارات الطالقة اللغويأجل تح

 إجراءات تنمية مهارات الطالقة اللغوية وفق االسرتاتيجية القائمة على  ظرية الذكاء الناجح:
يتنتتاول هتتتذا العنصتتتر عرًضتتتا لإلجتتتراءات المتبعتتة لتنميتتتة مهتتتارات الطالقتتتة اللغويتتتة لتتتدى 

الستتراتيجية القائمتة علتى نظريتة التذكاء النتاجح، وتضتمنت تالميذ الصف األول اإلعدادي وفتق ا
 اإلجراءات التالية:

 أوال: إعداد قائمة مهارات الطالقة اللغوية:
قامتتت الباحثتتتة بإعتتداد قائمتتتة مهتتارات الطالقتتتة اللغويتتتة التتتي ينبغتتتي تنميتهتتا لتتتدى تالميتتتذ 

عمليتة إعتداد هتتذه  الصتف األول اإلعتدادي؛ وذلتتر لإلجابتة عتن الستت ال األول للبحتث، وقتد متترت
 القائمة بالخطوات التالية:
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تهتتدف هتتذه القائمتتة إلتتى تحديتتد مهتتارات الطالقتتة اللغويتتة التتتي  تحديععد الاععدف مععن القاممععة: -1
ينبغتي تنميتهتا لتتدى تالميتذ الصتتف األول اإلعتدادي؛ والستتتخدامها فتي إعتتداد اختبتار مهتتارات 

 الطالقة اللغوية، واالستعانة بها في بناء االستراتيجية.

استتندت الباحثتة فتي إعتداد القائمتتة، واشتتقاق مهاراتهتا إلتى العديتد متتن  مصعادر بنعاء القاممععة: -2
المصتتادر؛ ومنهتتا: االطتتال  علتتى مجموعتتة متتتن الكتتتب والمراجتتع والتتدوريات والدراستتات التتتتي 
اهتمتت بكتتل متتن مهتارات الطالقتتة اللغويتتة، وطترق تنميتهتتا، وأهتتداف تتدريس اللغتتة العربيتتة ، 

 األهداف التي حددتها وزار  التربية والتعليم. ومن بينها تلر

 تكونت قائمة مهارات الطالقة اللغوية في صورتها المبدئية منالقاممة في ص رتاا األولية:  -3
الطالقة اللفظيتة، والطالقتة الفكريتة، والطالقتة االرتباطيتة، والطالقتة ) ( مهارات رئيسة هي4)

هتتارات الفرتيتتتة المرتبطتتتة بهتتا، وبلتتت  عتتتدد التعبيريتتة(، وانتتتدرا تحتتت كتتتل محتتتور عتتدد متتتن الم
 ( مهار .16) المهارات

للت كد من صدق القائمتة وصتالحيتها، تتم عرضتها علتى مجموعتة متن الخبتراء  ضبط القاممة: -4
( من متخصصي المناهج وطرق تدريس اللغة العربية، وتم 20) والمحكمين التربويين بل  عددهم

مناسبة المهارات لمفهوم الطالقة اللغوية، ومن عرضها في صور  استبانة؛ للتوصل إلى مدى 
مدى مناسبتها لتالميذ الصف األول اإلعدادي، ومدى ارتباد المهارات الفرتية مع المهارات 
الرئيسة. كما طلب من المحكمين إضافة المهارات التي يرون إضافتها وحذف، أو تعديل ما يرونه 

 ين، واإلفاد  منها في تعديل االستبانة. غير مناسب، وقد تم األخذ بآراء الساد  المحكم

وتتتتم حستتتاب التتتوزن النستتتتبي لمهتتتارات الطالقتتتة اللغويتتتة، وقتتتتد حتتتددت الباحثتتتة معيتتتتارا 
الختيار مهارات الطالقة اللغوية المناسبة، وهذه المهارات هي التي حظيتت بتوزن نستبي 

علتتى %  فت كثر متن آراء الستاد  المحكمتين، واستتتبعاد بعتم المهتارات التتي حصتلت 80
 %.  80وزن نسبي أقل من 

متتع اقتتتتراح  أربتتع عشتتر  مهتتار  القائمتتة فتتي صتتورتها النهائيتتة: أبتتدى المحكمتتون متتتوافقتهم علتتى -5
 مهتارتين متن قائمتة المهتاراتحتذف كمتا تتم  بعم التعديالت علتى صتياغة بعتم المهتارات،

الكلمتتات إنتتاا أكبتتر عتتدد ممكتن متتن ) :متتاوه اإلعداديتة المرحلتتةالتتي ال تتناستتب متع تالميتتذ 
 (.التي تبدأ بحرف معين، وقنتاا أكبر عدد من الكلمات التي تنتهي بحرف معين
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وقامت الباحثة بإجراء هذه التعديالت، وبذلر تكونت قائمتة مهتارات الطالقتة اللغويتة فتي 
(. 1) صتتورتها النهائيتتتة متتن أربتتتع مهتتارات رئيستتتة وانتتدرا تحتهتتتا أربتتع عشتتتر  مهتتار  فرتيتتتة ملحتتتق

حثتة قتد أجابتت عتن الست ال األول للبحتث، والمتمثتل فتي تحديتد مهتارات الطالقتة وبتذلر تكتون البا
اللغويتتة التتتي ينبغتتي تنميتهتتا لتتدى تالميتتذ الصتتتف األول اإلعتتدادي فتتي متتاد  اللغتتة العربيتتة، وفتتتي 

 ضوء هذه القائمة قامت الباحثة بإعداد اختبار مهارات الطالقة اللغوية.
 اللغوية:ثانيا: إعداد اختبار مهارات الطالقة 

؛ وذلر لإلجابة عن الس ال الثتاني  قامت الباحثة بإعداد اختبار مهارات الطالقة اللغوية
 للبحث، وقد تم إعداد هذا االختبار وفق الخطوات التالية: 

لتدى تالميتذ  الطالقتة اللغويتةهدف االختبار إلتى قيتاس مهتارات تحديد الادف من االختبار:  (1)
مستواهم فيها؛ وذلر قبل تطبيق االستراتيجية القائمة على الصف  األول اإلعدادي، وتحديد 

 الطالقة اللغويةنظرية الذكاء الناجح وبعدها، والوصول إلى مدى فاعليتها في تنمية مهارات 
 لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي. 

اعتمدت الباحثة في إعداد االختبار، واشتقاق مفرداته علتى المصتادر مصادر بناء االختبار:  (2)
استعانت الباحثة بقائمة مهارات الطالقة اللغوية التي سبق وتم التوصل إليها، كما تم  لتالية:ا

االستتتتعانة بتتتالبحوث والدراستتتات الستتتابقة التتتتي تناولتتتتت إعتتتداد االختبتتتارات فتتتي مجتتتال اإلبتتتتدا  
 والطالقة عامة، والطالقة اللغوية خاصة. 

الستابقة،  الطالقتة اللغويتةع مهتارات قامتت الباحثتة بإعتداد أستئلة تتناستب مت وص  االختبار: (3)
وتتترتبط بموضتتوعات القتتراء  التتتتي يتتتم تدريستتها للتالميتتذ؛ وتكتتتون االختبتتار متتن أربعتتة أستتتئلة 
رئيستتة، فتتتي صتتتور  فقتترات متتتن دروس القتتتراء  المقتتترر  علتتى تالميتتتذ الصتتتف األول اإلعتتتدادي 

؛ بحيتث يترتبط كتل بالفصل الدراسي األول، وتم وضع عدد من األسئلة المقالية بعد كل فقر 
س ال من هذه األستئلة بمهتار  فرتيتة تنتدرا تحتت المهتار  الرئيستة، وبهتذا تكتون االختبتار متن 

 ( س اال.14)
تم تحديد تعليمات االختبار؛ وذلر قبل تجربته ووضعه في صورته وضع تعليماا االختبار:  (4)

اشتملت على مقدمة النهائية؛ وذلر حتى يستطيع التالميذ اإلجابة عن األسئلة في ضوئها، و 
لالختبتار، وبيتتان الهتدف منتته، ومجموعتة متتن اإلرشتادات والتعليمتتات التتي ينبغتتي أن يراعيهتتا 

 التالميذ ألناء تطبيقه، وجاءت هذه التعليمات في الصفحة األولى من االختبار.
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للت كد من الصدق الظاهري لالختبتار تتم االعتمتاد علتى صتدق المحكمتين؛  صدق االختبار:  (5)
ه في صورته األولية على مجموعة من الساد  المحكمتين المتخصصتين فتي مجتال فتم عرض

المناهج وطرق التتدريس؛ لمعرفتة آرائهتم فتي متدى وضتوح تعليمتات االختبتار، ودقتة صتياغته 
لغويًّتا، وعلميًّتا، ومتتدى قياسته للهتتدف التذي وضتتع متن أجلتته، ومتدى مناستتبة األستئلة لمستتتوى 

قد أفاد المحكمون أن تعليمات االختبار واضحة، ومناسبة تالميذ الصف األول  اإلعدادي، و 
االختبتتتار، ووضتتتوحه ودقتتتتة صتتتوغه، وصتتتتالحيته للتطبيتتتق؛ وبتتتذلر أصتتتتبح االختبتتتار صتتتتادًقا 

 (.2ملحق ) ااهريًّا، وبذلر تم التوصل إلى االختبار في صورته النهائية

ختتالل  كمتا تتتم حستتاب صتتدق االختبتتار وذلتتر بحستتاب التجتتانس التتداخلي لالختبتتار؛ متتن
حساب معامل االرتباد الخطي البسيط لبيرسون بين درجات كل مفرد  والدرجة الكلية، وفيما يلي 

 النتائج التي حصلت عليها الباحثة:
 التجا س الداخلي ملهارات الطالقة اللفظية( 1) جدول

 بارمعامل االرتباط بالدرجة الكلية لالخت معامل االرتباط بالدرجة الكلية لالختبار املفردة

1 0.769** 0.749** 
2 0.513** 0.379* 
3 0.594** 0.293 

 0.05*معامل االرتباد دال عند مستوي داللة 
 0.01** معامل االرتباد دال عند مستوي داللة 

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباد دالة إحصائيًا، األمر الذي يشير 
 لالستخدام.إلي تجانس االختبار، ومن لم صالحيته 

 التجا س الداخلي ملهارات الطالقة الفكرية( 2 ) جدول
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية لالختبار معامل االرتباط بالدرجة الكلية لالختبار املفردة

4 0.865** 0.855** 

5 0.399** 0.369* 

6 0.859** 0.837** 

7 0.812** 0.702** 

8 0.865** 0.399** 

  0.05د دال عند مستوي داللة *معامل االرتبا
  0.01** معامل االرتباد دال عند مستوي داللة 
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يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباد دالة إحصائيًا، األمر الذي يشير 
 إلي تجانس االختبار، ومن لم صالحيته لالستخدام.

 التجا س الداخلي ملهارات الطالقة االرتباطية( 3 ) جدول
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية لالختبار معامل االرتباط بالدرجة الكلية لالختبار املفردة

9 0.537** 0.445** 

10 0.631** 0.445** 

11 0.705** 0.618** 

12 0.417** 0.04** 

    0.05*معامل االرتباد دال عند مستوي داللة 
   0.01** معامل االرتباد دال عند مستوي داللة 

دول السابق أن جميع معامالت االرتباد دالة إحصائيًا، األمر الذي يشير يتضح من الج
 إلي تجانس االختبار، ومن لم صالحيته لالستخدام.

 ( التجا س الداخلي ملهارات الطالقة التعبريية4) جدول
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية لالختبار معامل االرتباط بالدرجة الكلية لالختبار املفردة

13 0.869** 0.813** 

14 0.808** 0.711** 

   0.05*معامل االرتباد دال عند مستوي داللة 
   0.01** معامل االرتباد دال عند مستوي داللة 

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباد دالة إحصائيًا، األمر الذي يشير 
 إلي تجانس االختبار، ومن لم صالحيته لالستخدام.

غير ) قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة استطالتية ستقةعية لةختبار:التجربة اال (6)
عينتتة البحتتتث التجريبيتتة( وبلتتت  عتتتددها لاللتتون تلميتتتذا متتتن تالميتتذ الصتتتف األول اإلعتتتدادي. 
وتتلخص األهداف الرئيسة للتجربة االستطالتية فيما يلي: تحديد اليمن الذي يتطلبه إجراء 

، وحستتاب معامتتل لبتات االختبتتار، وبعتتد تطبيتتق االختبتتار علتتى االختبتار علتتى عينتتة البحتتث
 العينة االستطالتية، وتصحيحه؛ قامت الباحثة بما يلي:



 / سامية سامي حممد خليفد
 

 148 

 :مااراا القة ة اللة  ةحساب زمن اختبار  . أ
قامتتتت الباحثتتة بحستتتاب التتتيمن التتتذي انتهتتى فيتتته كتتتل تلميتتتذ متتتن لتحديتتد زمتتتن االختبتتتار؛ 

غرقه جميتتتع التالميتتتذ لإلجابتتتة عتتتن االختبتتتار، لتتتم اإلجابتتة عتتتن االختبتتتار وجمتتتع التتتيمن التتتذي استتتت
قسمتها على عدد التالميذ؛ للحصتول علتى المتوستط، وقتد تبتين أن التيمن المناستب لإلجابتة عتن 

 ( دقيقة متضمنة لالث دقائق لقراء  التعليمات.55) االختبار هو
  حساب معامل ثباا االختبار: . ب

ئة النصئية، والتي تقتوم علتي تجيئتة قامت الباحثة بحساب لبات االختبار بطريقة التجي 
زوجي( وحستاب معامتل االرتبتاد بينهمتا، وتطبيتق معادلتة تصتحيح –االختبار إلي نصفين)فردي 

 كرونباخ كما يلي:-براون(، وألفا-الطول)سبيرمان

 اختبار مهارات الطالقة اللغوية  تائج معامالت ثبات( 5) جدول

 عدد املفردات ريــــــاملتغ
 "سبريمان"معامل التجزئة

 كرو باخ-معامل ألفا
 بعد التصحيح قبل التصحيح

 0.807 0.820 0.695 14 الطالقة اللغوية

أن جميتتع معتتتامالت لبتتات االختبتتتار مرتفعتتة، وتشتتتير تلتتتر ( 5يتضتتح متتتن نتتتائج جتتتدول)
وتتم تحديتد كيئيتة تصتحيح اختبتار ، النتائج إلي صالحية االختبار لالستخدام فتي البحتث الحتالي

ام باحتستتتاب درجتتة واحتتتد  لكتتل استتتتجابة تظهرهتتتا يتتقختتتالل ال ى التالميتتتذ متتن دة اللغويتتتة لتتالطالقتت
ما يتطلبته الست ال(، متع استتبعاد ) بشرد أن تتميي االستجابات بمناسبتها للمثير اللغوي ؛التلميذ 

النظتر فتي هتذه االستتجابات عتن التنتتو ، أو دون االستتجابات المتكترر ، واالستتجابات العشتوائية، 
فتي وتم حساب التكترارات اإلحصتائية لالستتجابات؛ لتحديتد درجتة كتل تلميتذ   د ، أو األصالة.الج

 كل مهار .
وبذلر يكون االختبار جاهيا للتطبيق الميتداني علتى عينتة البحتث التجريبيتة، والضتابطة 
فتي التطبيتق القبلتي والبعتدي، وتتم إعتداد أدا  قيتتاس مناستبة وصتالحة لإلجابتة عتن الست ال الثتتاني 

 .( مواصفات اختبار الطالقة اللغوية6) ، ويوضح الجدولوالرابع للبحث
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 اختبار مهارات الطالقة اللغوية مواصفات( 6) جدول
 الوزن النسيب السؤال املهارات الفرعية م املهارة الرئيسة 

الطالقة  1
 اللفظية   

طالقة )
 الكلمات(

ــن    1 ــة مـ ــن جمموعـ ــات مـ ــن الكلمـ ــن مـ ــدد ممكـ ــرب عـ ــون أكـ  يكـ
 ف احملددة.األحر 

 %7.14 األول

ــا     2 ــوافر بهـ ــيت تتـ ــات الـ ــن الكلمـ ــن مـ ــدد ممكـ ــرب عـ ــتج أكـ  ينـ
 خصائص معينة.

 %7.14 الثا ي

ــا أو         3 ــن الكلمـات الـيت يتـوافر يف بنائه ينـتج أكـرب عـدد ممكـن م
 تركيبها مسات معينة.

 %7.14 الثالث

الطالقة  2
 الفكرية    

طالقة )
 املعا ي(

 %7.14 الرابع العناوين املناسبة ملوضوع معني. يعطي أكرب عدد ممكن من 4
 %7.14 اخلامس ينتج أكرب عدد من األفكار املرتبطة مبوضوع حمدد. 5
 %7.14 السادس يتنبأ بأكرب عدد ممكن من النتائج املرتتبة على حدث معني. 6
 %7.14 السابع يطرح أكرب عدد ممكن من األسباب املؤدية إىل حدث معني. 7
 %7.14 الثامن يعطي أكرب عدد ممكن من األدلة والشواهد املرتبطة بنص معني. 8

الطالقة  3
 االرتباطية        

طالقة )
 التداعي(

 %7.14 التاسع يعطي أكرب عدد ممكن من املرتادفات لكلمة حمددة. 9
 %7.14 العاشر يعطي أكرب عدد ممكن من املتضادات لكلمة حمددة. 10
 %7.14 احلادي عشر أكرب عدد ممكن من الكلمات املرتبطة مبوضوع معني.يستدعي  11
 %7.14 الثا ي عشر تضاد( بني كلمات معينة. -تشابه) يوجد عالقات معينة 12

الطالقة  4
 التعبريية

ــتخدام      13 ــدة باسـ ــل املفيـ ــن اخمـ ــن مـ ــدد ممكـ ــرب عـ ــون أكـ  يكـ
 كلمات حمددة.

 %7.14 الثالث عشر

 %7.14 الرابع عشر ممكن اخمل املفيدة يف موضوع معني.يكتب أكرب عدد  14
 %100 14 وعــــــــــــــــــــاجملم 

 ثالثا: إعداد االستراتيجية القائمة على نظرية الذكاء الناجح: 
إلعتداد االستتراتيجية القائمتة علتى نظريتة التذكاء النتاجح لتنميتة مهتارات الطالقتة اللغويتة؛ 

 تالية:تم السير وفق الخطوات ال
 تحديد أهداف االستراتيجية: .1

يتمثل الهدف العام لالستراتيجية في تنمية مهارات الطالقة اللغوية في اللغة العربية لدى   
تالميتذ الصتف األول اإلعتدادي، وتتم تحديتد األهتداف اإلجرائيتة الخاصتة باالستتراتيجية فتي بدايتة 

لتدرس، ومتا يتوقتع متن التالميتذ أداؤه كل درس من دروستها؛ وذلتر وفقتا للمهتارات المستتهدفة متن ا
 بعد مشاركتهم في األنشطة المتضمنة به.
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 تحديد محت ى االستراتيجية: .2

موضتتتوعات القتتراء  فتتتي الوحتتتدات الثاللتتة المقتتترر  علتتتى يتمثتتل محتتتتوى االستتتراتيجية فتتتي 
 العمتتتتتل شتتتتترف(،) تعتتتتترف حقوقتتتتتر(،) تالميتتتتذ الصتتتتتف األول اإلعتتتتتدادي بالفصتتتتتل الدراستتتتتي األول

 وهي أربعة موضوعات.م، 2019/ 2018ئف( بكتاب لغتي حياتي طبعة قصص وطرا)
 تحديد خق اا االستراتيجية واإلطار العام لاا:  .3

ستارت خطتوات االستتراتيجية وفتتق الخطتوات التتي حتددهاج ستتتيرنبيراج والتتي تهتدف إلتتى 
شتفة، وتوايفهتا على التعلم والتفكير من خالل استخدامه لقدراته الستابقة، والمكت التلميذزياد  قدر  

عليتتته أن  -كمتتتا يتتترى ستتتتيرنبرا -إذا أراد النجتتتاح فتتي حياتتتته تلميتتتذفتتي ستتتياقات غيتتتر م لوفتتتة؛ فال
يستخدم لالث قدرات هي القدر  التحليلية، واإلبداتيتة، والعمليتة، والموازنتة بيتنهم، واكتستاب القتدر  

 على استرجاعها. وفيما يلي عرض لهذه الخطوات:

 يقتتتتتتوم المعلتتتتتتم بإلتتتتتتار  انتبتتتتتتاه التالميتتتتتتذ ب ستتتتتتتلوب ) :واالنتبتتتتتتتاه: التمهيتتتتتتد الخقعععععع ة األولععععععى .أ 
 مشوق وممتع(.

يقتتتوم المعلتتتم بعتتترض عنتتتوان التتتنص ) : التهيئتتتة لتلقتتتي التتتنص المقتتتروء: الخقععع ة الثانيعععة .ب 
المقروء على التالميذ؛ ويعمل التالميذ على استتدعاء أكبتر عتدد ممكتن متن األفكتار ذات 

 الصلة بعنوان الدرس(.

يقتوم فيهتا المعلتم بعترض التنص علتى التالميتذ ) عرض النص المقروء:  :الخق ة الثالثة .ج 
متتتن ختتتالل الكتتتتاب أو باستتتتخدام طتتترق عتتترض أختتترى كلوحتتتة ورقيتتتة أو شاشتتتة عتتتترض، 

 .وتوجيه أسئلة متنوعة الستدعاء المعلومات المطلوبة لتنمية المهارات المختلفة(

بتكليف التالميذ بالبحتث عتن يقوم المعلم فيها ) : تحليل النص المقروء: الخق ة الرابعة .د 
 أكبتتتتر عتتتتتدد ممكتتتتن متتتتتن العالقتتتتات بتتتتتين المفتتتتردات التتتتتوارد  بتتتتالنص المقتتتتتروء متتتتن متتتتترادف 

 وتضاد وتشابه(.

يقتوم المعلتم فيهتا بتوجيته التالميتذ ) : القتراء  اإلبداتيتة للتنص المقتروء: الخق ة الخامسة .ه 
ح أكبتر عتدد ممكتن القتراح أكبر عدد ممكن من العناوين الجديد  للنص المقتروء، أو طتر 

 من األفكار التي لها عالقة بعنوان الدرس(. 

أكبر عتدد يقوم المعلم فيها بتكليف التالميذ بكتابة ) : التطبيق العملي:الخق ة السادسة .و 
متتن الجمتتل والتراكيتتتب باستتتخدام المفتتردات الجديتتد  التتتتي تتتم اكتستتابها متتن التتتنص ممكتتن 
 (.، وذات الصلة بالموضو  المقروءالمقروء
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يقوم المعلتم فيهتا بمراجتة الموضتو ، وتوجيته أستئلة ) : التقويم والموازنة: خق ة السابعةال .ز 
للت كتد متن موازنتتة الطتالب بتين القتتدرات الثاللتة المكونتة للتتذكاء النتاجح، وتنفيتذ مجموعتتة 

، والتتي بتتدورها أن تستهم فتتي تنميتتة متن األنشتتطة تتطلتب استتتخدام التالميتذ لهتتذه القتتدرات
 لغوية لديهم.مهارت الطالقة ال

 تحديد القرامق، واألنشقة التعليمية المستخدمة في االستراتيجية: .4

فتي ضتوء الفلستتفة التتي تقتتوم عليهتا استتراتيجية التتذكاء النتاجح يمكتتن تتدريس موضتتوعات 
القتتتراء  المقتتترر  علتتتى تالميتتتتذ الصتتتف األول اإلعتتتدادي باستتتتخدام طرائتتتتق تتتتدريس متنوعتتتة لتنميتتتتة 

العصتف التذهني، والتتتعلم ) ل: ى تالميتذ الصتف األول اإلعتدادي؛ مثتمهتارات الطالقتة اللغويتة لتد
 والتس ول الذاتي، وخرائط المفاهيم، والخرائط الذهنية، وضع القوائم(. ،التعاوني

كمتا تنوعتت األنشتطة التعليميتة التتي يقتوم التالميتذ بهتا داختل حجتر  الصتف وخارجهتا بمتتا 
ارتباطهتتتا بتتتالمحتوى، وطبيعتتتة نظريتتتة التتتذكاء يستتهم فتتتي تحقيتتتق أهتتتداف االستتتتراتيجية متتتع مراعتتتا  

 الناجح التي تقوم عليها االستراتيجية.
 مصادر التعليم والتعلم المستخدمة في االستراتيجية: .5

تم استخدام مصادر متعدد  ووسائط متنوعة في تدريس االستراتيجية؛ منهتا: استتخدام      
وشاشتتة عتتترض لعتترض بعتتتم المعجتتم، وبطاقتتات متتتن ورق مقتتوى وملتتون، ولوحتتتات توضتتيحية، 

 العروض التقديمية.
 أساليب وأدواا تق  م االستراتيجية: .6

تنوعتت أستتاليب تقتويم التالميتتذ المستتتخدمة فتي االستتتراتيجية، وتضتمنت التقتتويم القلبتتي:   
ويتتم قبتل تتتدريس موضتوعات القتتراء  باستتخدام االستتراتيجية؛ متتن ختالل تطبيتتق اختبتار مهتتارات 

منت التقويم البنتائي: ويتتم فتي ألنتاء التتدريس متن ختالل تقتويم التالميتذ الطالقة اللغوية. كما تض
فتي بدايتة كتل درس، وألنتاء عترض الموضتتوعات، والتتدريب علتى تنميتة مهتارات الطالقتة اللغويتتة 
لديهم، وخالل مشاركتهم وتفاعلهم مع المعلم ألناء شرح الدروس. وأخيرا التقويم البعدي: ويتم بعد 

 االستراتيجية؛ من خالل التطبيق البعدي الختبار الطالقة اللغوية. االنتهاء من تدريس 

 :رابعا: إعداد دليل المعلم وفق االستراتيجية القائمة على نظرية الذكاء الناجح
الوحتتدات الثاللتة المقترر  علتى تالميتتذ تتم إعتداد دليتل المعلتتم لتتدريس موضتوعات القتراء  ب  

قصتتص )و العمتل شتترف(،)و تعترف حقوقتتر(،) ألولالصتف األول اإلعتتدادي بالفصتل الدراستتي ا
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وطرائف( بكتاب لغتي حياتي وفق مراحل االستراتيجية القائمة على نظرية الذكاء الناجح؛ لتنمية 
نبتتذ  عتن نظريتة التتذكاء مهتارات الطالقتة اللغويتة، واشتتتمل التدليل علتى: مقدمتتة، وأهميتة التدليل، و 

إلجرائيتة للوحتدات المقترر  علتى تالميتذ الصتف وعتن الطالقتة اللغويتة، وعترض لألهتداف ا النتاجح
ألول، باإلضتتتافة إلتتتتى األهتتتتداف الخاصتتتة بالطالقتتتتة اللغويتتتتة األول اإلعتتتدادي بالفصتتتتل الدراستتتتي ا

ومهاراتها، وعرض الخطة اليمنية لتدريس الموضتوعات وفتق خطتوات االستتراتيجية القائمتة علتى 
االستتتعانة بهتتا فتتي التتتدريس، وأهتتتم نظريتتة التتذكاء النتتاجح، وعتترض لطرائتتق التتتدريس التتتي يمكتتن 

الوستائل واألنشتطة التعليميتة، وأستاليب التقتويم المستتخدمة، ودور المعلتم والتالميتذ، وخطتة الستتير 
 في كل درس من الدروس.

وللت كتتد متتن صتتالحية دليتتل المعلتتم للتطبيتتق؛ قامتتت الباحثتتة بعرضتته علتتى مجموعتتة متتتن   
هج وطتترق التتدريس؛ وذلتتر إلبتداء رأيهتتم، وقتتد الخبتراء والمحكمتتين المتخصصتين فتتي مجتال المنتتا

أبدى المحكمون بعم المالحظات والمقترحات، ومنها: تعديل صياغة بعم األنشطة، واألسئلة 
المستتتخدمة فتتي التقتتويم بحيتتث تكتتون أكثتتر وضتتوحا للتالميتتذ، وقامتتت الباحثتتة بتتإجراء التعتتديالت 

فتتي صتتتورته  االمعلتتم جتتاهي  ح دليتتلالالزمتتة فتتي ضتتوء آراء الستتاد  المحكمتتين ومالحظتتتاتهم، وأصتتب
 .( للتطبيق الميداني على مجموعة البحث التجريبية3ملحق ) النهائية
 لتلميذ وفق االستراتيجية القائمة على نظرية الذكاء الناجح:ل كتاب أنشطة: إعداد خامسا

للتلميذ؛ بهدف مساعد  التالميذ في التدريب على مهارات الطالقة  كتاب أنشطةتم إعداد  
للغويتة؛ لتنميتهتتا لتديهم، وتضتتمن الكتتاب مجموعتتة متن األنشتتطة والتتدريبات، وقتتد اشتتمل التتدليل ا

علتتتى مقدمتتتتة توضتتتح الهتتتتدف منتتته، ومحتوياتتتتته، ومجموعتتتتة متتتن اإلرشتتتتادات العامتتتة التتتتتي تستتتتاعد 
التالميذ في القيام باألنشطة والتتدريبات المطلوبتة متنهم، واشتتمل التدليل علتى موضتوعات القتراء  

 فتتتتتي الوحتتتتتدات الثاللتتتتتة  علتتتتتى تالميتتتتتذ الصتتتتف األول اإلعتتتتتدادي بالفصتتتتتل الدراستتتتي األولالمقتتتترر  
قصتتتص وطرائتتتتف( بكتتتتتاب لغتتتتتي حيتتتتاتي طبعتتتتة )و العمتتتتل شتتتترف(،)و تعتتتترف حقوقتتتتر(،) التاليتتتة
 م.2019/ 2018

تتتتم مراعتتتا  اشتتتمله لجميتتتع المهتتتارات المحتتدد  بالقائمتتتة الستتتابقة،  الكتتتابوعنتتد إعتتتداد هتتتذا   
مهتتارات قتدر ممكتن متن األنشتطة والتتتدرا فتي هتذه األنشتطة حتتى يتتم تنميتة وكتذلر تصتميم أكبتر 

المستتتتتهدفة، وتتحقتتتتتق األهتتتتداف المرجتتتتو  لالستتتتتراتيجية، كمتتتتتا تتتتتم تحديتتتتد المهتتتتتام  الطالقتتتتة اللغويتتتتة
  المطلوبة من التالميذ بدقة؛ حتى يمكنهم القيام بها بصور  صحيحة ومحدد .
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يق؛ قامت الباحثة بعرضته علتى مجموعتة متن للتطب كتاب األنشطةوللت كد من صالحية   
الخبتراء والمحكمتتين المتخصصتين فتتي مجتال المنتتاهج وطتترق التتدريس؛ وذلتتر إلبتداء رأيهتتم، وقتتد 
أبدى المحكمون بعم المالحظات والمقترحات، ومنها: تعديل صياغة بعم األنشطة، واألسئلة 

الباحثتتة بتتإجراء التعتتديالت  المستتتخدمة فتتي التقتتويم بحيتتث تكتتون أكثتتر وضتتوحا للتالميتتذ، وقامتتت
فتي  التلميتذ جتاهي ل كتتاب األنشتطةالالزمة في ضتوء آراء الستاد  المحكمتين ومالحظتاتهم، وأصتبح 

( للتطبيق الميداني على مجموعة البحث التجريبية، وبذلر يكون قد تم 4ملحق ) صورته النهائية
 اإلجابة عن الس ال الثالث للبحث.

تهتدف الدراستة الميدانيتة للبحتث إلتى معرفتة فاعليتة استتراتيجية قائمتة علتى نظريتة التتذكاء 
الناجح في تنمية مهارات الطالقة اللغوية في اللغة العربية لدى تالميتذ الصتف األول اإلعتدادي؛ 

 ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بما يلي:

 ء التطبيق القبلي الختبار مهارات الطالقة اللغوية:اختيار عينة البحث، وإجرا
وتم تقسيم عينة البحث ، وتكونت عينة البحث من ستين تلميذ  بالصف األول اإلعدادي

العقيتد ) طابتا اإلعداديتة بنتات ( تلميتذ  بمدرستة30) إحداهما تجريبيتة مكونتة متن ؛إلى مجموعتين
، واألخرى ضابطة  بمحافظة الجيي دكرور التعليمية بوالق ال التابعة إلدار   ساطع النعماني حاليا(

بمدرستة النيتل اإلعداديتة للبنتات التابعتة إلدار  إمبابتة التعليميتة بمحافظتة  ( تلميتذ 30) مكونتة متن
قامتتت الباحثتتتة بتتالتطبيق القبلتتتي الختبتتتار مهتتارات الطالقتتتة اللغويتتة علتتتى مجمتتتوعتي وقتتتد الجيتتي ، 

 م،2019/ 2018الفصتل الدراستي األول للعتام الدراستتي البحتث التجريبيتة والضتابطة، فتي بدايتة 
وتتتم تصتتتحيح  م،2018/ 9/ 25م، والثاللتتاء الموافتتتق2018/ 24/9فتتي يتتومي األلنتتتين الموافتتق 

ت(؛ لبحتتتتث الفتتتروق بتتتتين ) االختبتتتار، ورصتتتتد التتتدرجات، ومعالجتهتتتتا إحصتتتائيا باستتتتتخدام اختبتتتار
وتلخصتتتتتت نتتتتتتتائج المعالجتتتتتتة متوستتتتتطات درجتتتتتتات المجموعتتتتتة التجريبيتتتتتتة والمجموعتتتتتة الضتتتتتتابطة، 

 :اإلحصائية فيما يلي
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 ختبارالت( لداللة الفرق بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة ) (  تائج اختبار7) جدول
 الطالقة اللغوية يف القياس القبلي مهارات

املتوسط  العدد اجملموعة املهارة
 احلسابي

االحنراف 
درجات  قيمة "ت" املعياري

 احلرية

لداللة ا
 اإلحصائية

الطالقة 
 اللفظية

 1.37297 4.6667 30 الضابطة قبلي غري دال 58 0.667 0.89955 4.8667 30 التجريبية قبلي

الطالقة 
 الفكرية

1.450- 1.21343 5.1000 30 التجريبية قبلي  
 

 1.27802 5.5667 30 الضابطة قبلي غري دال 58

الطالقة 
 االرتباطية

 1.58441 5.8000 30 الضابطة قبلي غري دال 58 0.272 1.24152 5.9000 30 بليالتجريبية ق
الطالقة 
 التعبريية

 1.02889 2.9000 30 الضابطة قبلي غري دال 58 0.372 1.05045 3.000 30 التجريبية قبلي

 املقياس ككل
0.085- 2.52891 18.8667 30 التجريبية قبلي  3.45347 18.9333 30 ليالضابطة قب غري دال 58 

 1.671= 0.05( ومستوي داللة 58قيمة ت الجدولية عند درجة حرية)
 2.390= 0.01( ومستوي داللة 58قيمة ت الجدولية عند درجة حرية)
( عتتتتدم وجتتتود فتتتترق دال إحصتتتتائيًا بتتتين متوستتتتطي درجتتتتات 7) يتضتتتح متتتتن نتتتتائج جتتتتدول

ة اللغويتة فتتي القيتاس القبلتتي؛ حيتث كانتتت المجمتوعتين التجريبيتة والضتتابطة علتي متغيتتر الطالقت
كمتتتتا تشتتتير نتتتتائج التطبيتتتق القبلتتتي علتتتى المجمتتتتوعتين قيمتتتة ت المحستتتوبة غيتتتر دالتتتة إحصتتتائيًا، 

التجريبية والضابطة إلى وجود قصور في مستوى مهارت الطالقتة اللغويتة لتدى تلميتذات الصتف 
األمتر التذي يشتير إلتى عتين، األول اإلعدادي، وتقارب في مستوى مهارات التلميذات في المجمو 

 وجود تكاف  بين المجموعتين الضابطة والتجريبية.
 :تنفيذ جتربة البحث -ج 

موضوعات بعد االنتهاء من التطبيق القبلي الختبار مهارات الطالقة اللغوية، تم تدريس 
 الصتتف األول اإلعتدادي بالفصتل الدراستتي األول اتالوحتدات الثاللتة المقتترر  علتى تلميتذالقتراء  ب

قصص وطرائف( بكتاب لغتي حياتي وفق مراحل االستراتيجية )و العمل شرف(،)و تعرف حقوقر(،)
للمجموعة التجريبية؛ في حين القائمة على نظرية الذكاء الناجح؛ لتنمية مهارات الطالقة اللغوية 

وبدأ تطبيق التجربة متن  كانت المجموعة الضابطة تدرس نفس الموضوعات بالطريقة التقليدية.
 م.2018/ 12/ 3م واستمرت حتى يوم األلنين الموافق 2018/ 10/ 1األلنين الموافق 

 إجراء التطبيق البعدي الختبار مهارات الطالقة اللغوية على عينة البحث:

قامتت الباحثتة بتالتطبيق البعتدي لالختبتار علتى مجمتوعتي البحتث التجريبيتة والضتتابطة، 
/ 10يتتومي األلنتتين الموافتتق  م،2019/ 2018دراستتي فتتي نهايتتة الفصتتل الدراستتي األول للعتتام ال
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تصحيحه، وتحليل البيانات، ومعالجتها  وتم م،2018/ 11/12م، والثاللاء الموافق 2018/ 12
 باألسلوب اإلحصائي المناسب، وصوال للنتائج، وتقديم التوصيات والمقترحات.

بــأداء تالميــذ اجملمـوعتني الضــابطة والتجريبيــة عنـد التطبيــق البعــدي     أوال: عـر  النتــائج اخلاصـة   
 الختبار مهارات الطالقة اللغوية:

لإلجابتتتة عتتتن الستتت ال الرابتتتع للبحتتتث والختبتتتار صتتتحة الفتتترض األول استتتتخدمت الباحثتتتة 
ج؛ لقيتتاس داللتتتة الفتترق بتتين متوستتطي درجتتتات تالميتتذ المجمتتوعتين الضتتتابطة  T-testاختبتتارج 

فتتي التطبيتتق البعتتدي الختبتتار مهتتارات الطالقتتة اللغويتتة، وجتتاءت النتتتائج كمتتا يوضتتح والتجريبيتة 
 ( التالي:8الجدول)
الختبار لداللة الفرق بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة  (ت)  تائج اختبار( 8) جدول

 الطالقة اللغوية يف القياس البعدي مهارات

املتوسط  العدد اجملموعة املهارة
 احلسابي

االحنراف 
درجات  قيمة "ت" املعياري

 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

 2مربع إيتا"

 الطالقة اللفظية
 1.617431 11.2667 30 التجريبية بعدي

 0.95893 4.6667 30 الضابطة بعدي 0.86 0.01 58 19.225

 الطالقة الفكرية
 1.16658 5.8667 30 الضابطة بعدي 0.94 0.01 58 29.263 1.69651 16.8667 30 التجريبية بعدي

الطالقة 
 االرتباطية

 0.93 0.01 58 28.206 1.37674 15.9667 30 التجريبية بعدي
 1.44198 5.7000 30 الضابطة بعدي

 الطالقة التعبريية
 0.84486 2.9000 30 الضابطة بعدي 0.84 0.01 58 17.283 1.01483 7.0667 30 التجريبية بعدي

 املهارات ككل
 2.28539 19.1333 30 الضابطة بعدي 0.97 0.01 58 41.133 3.60156 51.1667 30 التجريبية بعدي

 1.671=0.05( ومستوي داللة 58قيمة ت الجدولية عند درجة حرية)
 2.390=0.01( ومستوي داللة 58قيمة ت الجدولية عند درجة حرية)

رق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعتين وجود ف( 8) يتضح من نتائج جدول
الطالقة اللغوية في القياس البعدي؛ حيث كانت جميع قيم  الختبار مهاراتالتجريبية والضابطة 

األول  األمتتر التتتذي ي كتتد تحقتتتق الفتتترض 0.01ت المحستتوبة دالتتتة إحصتتائيًا عنتتتد مستتتوي داللتتتة 
 .اكما كان حجم األلر كبير  ، كذلر كان الفرق لصالح المجموعة التجريبية،للبحث
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ــدي    اتثا يــا: عــر  النتــائج اخلاصــة بــأداء تلميــذ   اجملموعــة التجريبيــة يف التطبــيقني القبلــي والبع
 الختبار مهارات الطالقة اللغوية:

ج لقيتاس داللتة الفتترق T-testوالختبتار صتحة الفترض الثتاني استتتخدمت الباحثتة اختبتارج 
ختبتتتار اللتجريبيتتة فتتتي األداء القبلتتي واألداء البعتتدي المجموعتتة ا اتبتتين متوستتطي درجتتات تلميتتتذ

 (:9) مهارات الطالقة اللغوية، ويتضح ذلر من الجدول
الطالقة الختبار مهارات  تائج اختبار ت لداللة الفرق بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية ( 9) جدول

 اللغوية يف القياسني القبلي والبعدي

وسط املت العدد اجملموعة املهارة
 احلسابي

االحنراف 
درجات  قيمة "ت" املعياري

 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

مربع 
 2إيتا"

 الطالقة اللفظية
 0.89955 4.8667 30 التجريبية قبلي

-19.147 29 0.01 0.93 
 1.61743 11.2667 30 التجريبية بعدي

 الطالقة الفكرية
 1.21343 5.1000 30 التجريبية قبلي

-32.596 29 0.01 0.97 
 1.69651 16.8667 30 التجريبية بعدي

 الطالقة االرتباطية
 1.24152 5.9000 30 التجريبية قبلي

-32.423 29 0.01 0.97 
 1.37674 15.9667 30 التجريبية بعدي

 الطالقة التعبريية
 14.560- 1.05045 3.000 30 التجريبية قبلي

 
29 0.01 0.88 

 1.01483 7.0667 30 التجريبية بعدي

 املقياس ككل
 2.52891 18.8667 30 التجريبية قبلي

-48.101 29 0.01 0.99 
 3.60156 51.1667 30 التجريبية بعدي

 1.699= 05.( ومستوي داللة 29قيمة ت الجدولية عند درجة حرية)

 2.452= 01.( ومستوي داللة 29قيمة ت الجدولية عند درجة حرية)
( وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعتة 9 ) ج جدوليتضح من نتائ

الطالقة اللغوية فتي القياستين القبلتي والبعتدي؛ حيتث كانتت جميتع قتيم  الختبار مهاراتالتجريبية 
الثتتتاني  األمتتر التتتذي ي كتتتد تحقتتق الفتتترض 01.)ت(المحستتوبة دالتتتة إحصتتتائيًا عنتتد مستتتتوي داللتتتة 

 لقياس البعدي، كما كانت جميع قيم حجم األلر كبير .، كذلر كان الفرق لصالح اللبحث
: 

أوضحت النتائج ستالفة التذكر أن لالستتراتيجية القائمتة علتى نظريتة التذكاء النتاجح تت ليرا 
كبيتترا علتتى تنميتتة مهتتارات الطالقتتة اللغويتتة لتتدى تلميتتذات الصتتف األول اإلعتتدادي، ويرجتتع ذلتتتر 

 مل اآلتية:للعوا
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   األسس التي تقوم عليها االستراتيجية منبثقة من نظرية الذكاء الناجح، وت كد على أهم المباد
 التي ترتكي عليها، ومن أهم هذه المباد  هو توايف القدرات التحليلية، واإلبداتية، والعملية.

 ملية التطبيقية، وهذه تضمين خطوات االستراتيجة العديد من األنشطة التحليلية، واإلبداتية، والع
 األنشطة منها الفردية، والجماتية؛ وذلر حتى تعمل على تنمية الطالقة اللغوية لدى التلميذات.

  توفير بيئة تعليمية لرية للتلميذات تسمح لهم بإنتاا، وتوليد أكبر عدد ممكن من االستجابات
 للمثيرات اللغوية المختلفة.

 متتتا بتتتين العصتتتف التتذهني، والتتتتعلم التعتتتاوني، وحتتتل  التنويتتع فتتتي طرائتتتق التتتتدريس للتلميتتذات
المشتتتكالت، وطتتتترح العديتتتتد متتتتن المثيتتتترات اللغويتتتتة علتتتتيهن متتتتن ختتتتالل أوراق عمتتتتل متنوعتتتتة، 

 وتشجيعهن على تطبيق ما تم دراسته في مواقف جديد  مشابهة.  

  تنتو  مصتادر التتتعلم التتي تضتتمنتها االستتراتيجية، وتتم رجتتو  التلميتذات إليهتتا، وستاهمت فتتي
 تنمية مهارات الطالقة اللغوية.

  التتدمج بتتتين التتتتدريس والتقيتتتيم؛ فبتتتدال متتتن توجيتتته التلميتتتذات إلتتتى التتتتعلم متتتن ختتتالل التتتتدريس
وحسب، تم تشجيعهن على التعلم من خالل االختبارات؛ وبذلر يقمن بالتفكير فيما يدرسونه 

 بدال من مجرد استرجا  المعلومات.

 لمبتتتتدئي، والبنتتتتائي، والختتتتتامي؛ ممتتتتا أدى إلتتتتى ستتتتتهولة التنتتتتو  فتتتتي أستتتتاليب التقتتتتويم متتتتا بتتتتين ا
التشتخيص لمتتواطن الضتعف فتتي مهتارات الطالقتتة اللغويتة لتتدى التلميتذات، ومحاولتتة التغلتتب 

 عليها من خالل الت كيد على جوانب القو ؛ لتحقيق النجاح للتلميذات.

تخدام فاعليتة استت وبتذلر تتفتق هتذه النتيجتة متتع نتتائج الدراستات التتي هتتدفت الكشتف عتن
البترامج واستتتراتيجيات التتتي تقتوم علتتى نظريتتة التذكاء النتتاجح فتتي تتدريس اللغتتة العربيتتة بمهاراتهتتا 

م(، 2016أحمتتتتد فتتتتتح البتتتتتاب، ) م(، ودراستتتتتة2011إيمتتتتان عليمتتتتات، ) المختلفتتتتة، ومنهتتتتا: دراستتتتتة
عبيتتر أحمتتد، ) م(، ودراستتة2017هتتدى مصتتطفي، ) م(، ودراستتة2017متتروان الستتمان، ) ودراستة
 م(.2019ودراسة )رشا هاشم، م(، 2019

كمتا تتفتق متع نتتائج البحتوث والدراستتات التتي أكتدت أهميتة استتخدام نظريتات، ومتتداخل، 
محمتتتود ) م(، ودراستتتة 2016ريتتم عبتتتد العظتتتيم، )  واستتتراتيجيات، وطتتترق حديثتتتة، ومنهتتتا، دراستتتة

 م(.2019عبد الرازق مختار، ) م(، ودراسة2018هالل، 
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في ض ء الخليية النظر ة للبحث، وما أسفر عنع  معن نتعام  ، يمكعن تقعديم مجم ععة  
 من الت صياا، أهماا:

تقتديم قائمتة مهتارات الطالقتة اللغويتة التتي توصتل إليهتا البحتث إلتى المعلمتين لالستتفاد  منهتتا  -1
 في ألناء تدريس اللغة العربية.

ي التتتتدريس بعامتتتة، وتتتتدريس اللغتتتة الت كيتتد علتتتى ضتتترور  االهتمتتتام بإدختتتال أستتتاليب جديتتد  فتتت -2
 العربية بخاصة.

عقتتد دورات تدريبيتتتة وور  عمتتل لمعلمتتتي اللغتتتة العربيتتة بالمرحلتتتة اإلعداديتتة؛ لتتتتدريبهم علتتتى  -3
اإلفاد  من نظريتة التذكاء النتاجح، وكيئيتة استتخدامها واالستتعانة بهتا فتي التتدريس، وتوايفهتا 

 في تنمية مهارت الطالقة اللغوية.

الفرديتة بتين التالميتذ متن ختالل أن يراعتي المعلتم قتدرات التالميتذ المختلفتة متن  مراعتا  الفتروق  -4
 تحليلية وقبداتية، وعملية؛ وذلر ألناء التدريس، والتقويم.

تضتتمين الكتتتب المدرستتية األنشتتطة والتتتدريبات المثيتتر  للتفكيتتر واإلبتتدا  والتتتي متتن شتتت نها أن  -5
 الميذ.تحدث تنمية في مهارات الطالقة اللغوية لدى الت

توجيه نظر المعنيين بتطوير المناهج إلى أهمية مهارات الطالقة اللغوية لدى التالميذ كقدر   -6
من قدرات اإلبدا ، والتي تمثل مطلًبا مهًما في العصر الحالي، وهدًفا رئيًسا من أهداف تعليم 

 اللغة العربية.

يتة المختلفتتة وفتتي المراحتتل اإلفتاد  متتن االستتتراتيجية المقترحتتة فتي تتتدريس مهتتارات اللغتتة العرب -7
 التعليمية المختلفة.

 في ض ء نتام  البحث، وت صيات  يمكن ا تراح مجم عة من البح ث، وهي:
برنتامج مقتترح قتتائم علتى نظريتتة التذكاء النتتاجح لتنميتة مهتتارات الكتابتة اإلبداتيتتة لتدى تالميتتذ  -1

 المرحلة اإلعدادية.

لتتى نظريتة التذكاء النتتاجح لتنميتة بعتم مهتتارات القتراء  اإلبداتيتة لتتدى وحتد  مقترحتة قائمتة ع -2
 تالميذ المرحلة اإلعدادية.

نمتوذا تدريستتي قتتائم علتى نظريتتة التتذكاء النتاجح لتنميتتة مهتتارات التفكيتر اإلبتتداعي فتتي اللغتتة  -3
 العربية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.

ت الطالقتتة اللغويتتتة فتتي اللغتتتة العربيتتتة استتتخدام متتتداخل أو استتتراتيجيات حديثتتتة لتنميتتة مهتتتارا -4
 بالمراحل التعليمية المختلفة.
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 :ةــــع العربيــــــأوال املراج
م(: برنتتتامج مقتتتترح فتتتتي ضتتتوء أدب األطفتتتال وألتتتتره فتتتي تنميتتتتة 2018) آمتتتال محمتتتد شتتتتعبان -1

، جامعتتة بتتور ليععة التربيععةمجلععة لمهتارات الطالقتتة اللغويتتة لتدى تالميتتذ المرحلتتة االبتدائيتة، 
 .628 -596، ص ص ، يونيو24سعيد، العدد 

م(: لستان العترب، بيتروت: لبنتان، دار إحيتاء 1999) أبو الفضل جمتال التدين ابتن منظتور -2
 .3(، د8/15التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، )

غتتة م(: فاعليتتة استتتخدام بعتتم استتتراتيجيات تتتدريس الل2011) أبتو ضتتيف مختتتار محمتتود -3
العربيتة فتتي تنميتتة مهتتارات الطالقتة اللغويتتة والتفاعتتل اللفظتتي لتدى طتتالب المرحلتتة الثانويتتة 

 المعاقين بصريا، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أسيود.     
م(: برنامج قائم على نظرية التذكاء النتاجح لتنميتة مهتارات 2016) أحمد صالح فتح الباب -4

ى طالب المرحلة الثانوية، رستالة دكتتوراه، كليتة التربيتة، جامعتة القراء  والكتابة اإلبداتية لد
 عين شمس.

م(: ألتتر برنتامج تعليمتتي قتائم علتتى نظريتة التتذكاء النتاجح فتتي 2011إيمتان حستتين عليمتات) -5
تحستتتين مهتتتتارات التحتتتتدث والقتتتتراء  الناقتتتتد  لتتتتدى طلبتتتتة الصتتتتف الستتتتادس األساستتتتي، رستتتتالة 

 دكتوراه، كلية التربية، جامعة اليرموك.
م(: تقويم أداء تلميذات الحلقة الثانية من التعليم األساسي في 2005) جمال مصطفى العيسوي -6

    .270 -237، ص ص 1، المجلد58، العدد مجلة للية التربية بالمنص رةالطالقة اللغوية، 
م(: ألر برنامج إلرائي على نظرية الذكاء الناجح 2012) جواهر بنت عبد العييي السلطان -7

لقتتتدرات اإلبداتيتتتة لتتتدى طالبتتتتات المرحلتتتة المتوستتتطة واتجاهتتتاتهن نحتتتوه، رستتتتالة فتتتي تنميتتتة ا
  ماجستير، كلية التربية، جامعة الملر فيصل.

 تععدر س ماععاراا التفةيععرئ مععع مئععاا األمثلععة التقبي يععةئ،م(: 2008) جتودت أحمتد ستتعاد  -8
 األردن: دار الشروق للنشر والتوزيع.

، رؤ ة تقبي ية في تنمية العق ل المفةعرة() رتعليم التفةيم(: 2003) حسن حسين زيتتون  -9
 القاهر ، عالم الكتب.
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، القتتاهر : معجعم المصععقلحاا الترب  ععة والنفسعيةم(: 2003حستن شتحاتة، وزينتب النجتتار) -10
 الدار المصرية اللبنانية.

م(: وضع مقياس لإلبدا  في اللغة العربية لطالب الحلقة الثانية 1994) حسن أحمد مسلم -11
 ساسي، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة اليقازيق.من التعليم األ

م(: استتراتيجية مقترحتة لتتدريس الرياضتيات باستتخدام تقنيتة 2019) رشا هاشم عبد الحميد -12
الواقتتتع المعتتتيز قائمتتتة علتتتى التتتذكاء النتتتاجح وألرهتتتا فتتتي تنميتتتة االستتتتيعاب المفتتتاهيمي وحتتتتب 

، جامعتة المنوفيتتة، مجلعة لليعة التربيعة االستتطال  المعرفتي لتدى تالميتذ المرحلتة االبتدائيتة،
 .417 -358(، ص ص 4(، العدد)34) مجلد

م(: وحتتتد  مقترحتتتة فتتتي أدب األطفتتتال قائمتتتة علتتتى المتتتتدخل 2016) ريتتتم أحمتتتد عبتتتد العظتتتيم -13
مجلععععة الجمتتتالي لتنميتتتة الخيتتتال األدبتتتي والطالقتتتة اللغويتتتة لتتتدى تالميتتتذ المرحلتتتة االبتدائيتتتة، 

، الجمعية المصرية للمناهج وطترق التتدريس، كليتة  سالدراساا في المناه  وطرق التدر 
 .272 -193، ص ص ، نوفمبر216التربية، جامعة عين شمس، العدد 

م(: استتخدام أنشتطة منتستوري لتنميتتة 2017) زينتب محمتود عطيفتي، ولميتاء أحمتتد كتدواني -14
، كليتتتة مجلعععة القف لعععة والتربيعععةالطالقتتة اللغويتتتة ألطفتتال الروضتتتة ذوي صتتتعوبات التتتعلم، 

 .239 -161، 32،   9رياض األطفال، جامعة اإلسكندرية. مج 
م(: برنتتتتامج قتتتائم علتتتى نظريتتتة التتتتذكاء النتتتاجح لتنميتتتة المهتتتتارات 2018) ستتتعاد محمتتتد عمتتتر -15

، مجلععة الدراسععاا فععي المنععاه  وطععرق التععدر سالفلستئية لتتدى طتتالب المرحلتتة الثانويتة، 
، 231جامعة عين شمس، العدد الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، كلية التربية، 

 .99 -66، ص ص فبراير
م(: برنتامج إلرائتتي قتائم علتتى نظريتة التتذكاء النتاجح لتنميتتة 2019) الستعدي الغتول الستتعدي -16

مجلععة لليععة مهتارات التفكيتتر عتتالي الرتبتتة والحتتس العلمتتي لتتدى تالميتذ المرحلتتة اإلعداديتتة، 
 .61 -1ص  ، ص( فبراير2(، العدد)35) ، جامعة أسيود، مجلدالتربية

: عمتان، تعدر باا وتقبيقعاا عمليعة تعلعيم التفةيعر ومااراتع م(: 2013) يد عبد العيييعس -17
 .3دار الثقافة، د

تعلععععيم التفةيععععر م(: 2007) صتتتالح أبتتتو جتتتتادو، ممحمتتتد علتتتتي صتتتالح، ممحمتتتتد بكتتتر نوفتتتتل -18
 ، األردن: عمان، دار المسير .النظر ة والتقبيق
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ائم علتتى نظريتتة التتذكاء النتتاجح وألتتره علتتتى م(: برنتتامج مقتتترح قتتت2012) صتتفاء محمتتد علتتي -19
تنميتتة التحصتتتيل المعرفتتتي ومهتتتارات التفكيتتتر المركتتتب واالتجتتتاه نحتتتو اإلبتتتدا  لتتتدى تلميتتتذات 

، كليتتة التربيتتة، الترب  ععة للدراسععاا االجتماعيععة مجلععة الجمفيععةالصتف الثتتاني المتوستتط، 
 .168 -138، ص ص (، مارس40) جامعة عين شمس، العدد

، القتتاهر : نظر اتعع ( -أسعاليب  -مفاهيمعع ) اإلبععدا م(: 2005) عتامر طتارق عبتد التترؤوف -20
 الدار العالمية للنشر والتوزيع.

م(: فاعليتتتتة برنتتتامج تتتتتدريبي لتنميتتتتة مهتتتتارات استتتتتخدام 2008) عبتتتد التتتترازق مختتتتتار محمتتتتود -21
معلمتتتتي اللغتتتتة العربيتتتتة الستتتتتراتيجيات متتتتا وراء المعرفتتتتة وألتتتتره علتتتتى تنميتتتتة الطالقتتتتة اللغويتتتتة 

، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدر س دراساا في المناه لدى طالبهم،  والتحصيل
 . 289 -230، ، أكتوبر139وطرق التدريس، العدد 

م(: ألتتتتتتر استتتتتتتخدام استتتتتتتراتيجية قائمتتتتتة علتتتتتتى التتتتتتتعلم المتتتتتتوقفي فتتتتتتي 2019) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -22
تنمية الطالقة اللفظية والكتابة الوايئية لدى الطالب الروس الناطقين بغير اللغة العربية، 

 (، 3) (، العتتتتتتتتتدد2) ، المجلتتتتتتتتتدالترب  عععععععععة المجلعععععععععة الدوليعععععععععة للبحععععععععع ث فعععععععععي العلععععععععع م
 275 -215ص ص 

م(: أنمتتتتوذا تدريستتتي مقتتتتترح فتتتي ضتتتتوء نظريتتتة التتتتذكاء 2016) عبتتتد الواحتتتد محمتتتتود محمتتتد -23
ل طالب الصف الرابع العلمي من ماد  الرياضيات وتنمية تفكيترهم الناجح وألره في تحصي

 .52 -6(، يوليو، ص ص 9) (، العدد19) اإلبداعي، مجلة تربويات الرياضيات، المجلد
م(: برنامج قائم على نظرية التذكاء النتاجح لتنميتة مهتارات القتراء  2019) عبير أحمد علي -24

 ول الثتتتانوي، مجلتتتة القتتتراء  والمعرفتتتة، العتتتددالناقتتد  والتفكيتتتر الناقتتتد لتتتدى طتتتالب الصتتتف األ
 (، سبتمبر.215)

م(: فاعليتتتتة استتتتتراتيجية توليئيتتتتة قائمتتتتة علتتتتى النظريتتتتة التوستتتتتعية 2019) عتتتتدنان الخفتتتتاجي -25
المجلعة والمسارات المتعدد  لتنمية مهارات الطالقة اللغوية لدى طالب المرحلتة المتوستطة، 

 ة العربية للبحتث العلمتي والتنميتة البشترية، العتدد، الم سسالدولية للعل م الترب  ة والنفسية
 .97 -37، ص ص (32)
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اسععتراتيجياا وماععاراا التفةيععر اإلبععداعي فععي اللةععة م(: 2011) عطتتا محمتتد أبتتو جبتتين  -26
 ، الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.العربية: تقبيقاا عملية

، القتتتاهر : تاععا الترب  عععةتنميععة الماعععاراا اللة  عععة وإجراءام(: 2007) علتتي ستتعد جتتتاب   -27
 إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع.

م(: فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على نظرية الذكاء الناجح 2019) غاد  شومان إبراهيم -28
فتتتي تتتتدريس مقتتترر المنتتتاهج للتلميتتتذات معلمتتتات الرياضتتتيات علتتتى بقتتتاء ألتتتر التتتتعلم وتنميتتتة 

، دراسععاا عربيعة فععي التربيعة وعلععم الععنفسهن، مهتارات متا وراء المعرفتة والتفكيتتر الناقتد لتدي
 .58 -20، (، أبريل108) رابطة التربويين العرب، العدد

 ، عمان: دار ديبونو.الذلاء الناجي والقدراا التحليلية اإلبداعيةم(: 2010فاطمة الجاسم) -29
، القتتتاهر : دار تعلعععيم التفةيعععر مفعععاهيم وتقبيقعععاام(: 2007) فتحتتي عبتتتد التتترحمن جتتتروان -30

 .3دالفكر، 
اللةة العربية والدين اإلسةمي في ر اض األطفال والمدرسة م(: 2008) فتحي علي يونس -31

 ، كلية التربية، جامعة عين شمس.االبتدامية

القفعل وماععارا التفةيععر فعي ر ععاض األطفععال والمدرسععة م(: 2001) فهتيم مصتطفى محمتتد -32
 ، األردن: عمان، دار الفكر للطباعة والنشر.االبتدامية

م(: استتتراتيجية مقترحتة قائمتتة علتى نظريتتة التذكاء النتتاجح 2019) عبتتد العييتيفوقيتة رجتب  -33
لتنميتة الكفايتات التدريستية والتنظتيم التذاتي للتتتعلم لتدى الطلبتة معلمتي العلتوم بكليتة التربيتتة، 

 (، العتدد22) ، الجمعيتة المصترية للتربيتة العمليتة، المجلتدالمجلة المصر ة للتربيعة العمليعة
 .205 -161، (، ديسمبر12)

دمعع  ماععاراا التفةيععر فععي المحتعع ى م(: 2011) محمتد بكتتر نوفتل، ممحمتتد قاستم ستتعيفان -34
 ، األردن: دار المسير  لنشر والتوزيع والطباعة.الدراسي

م(: فاعليتة برنتامج تتدريبي قتائم علتى نظريتة التذكاء النتتاجح 2018) محمتد كمتال أبتو الفتتوح -35
األكتتتاديمي وتعييتتي االتجتتاه نحتتو اإلبتتتدا   فتتي تطتتوير التفكيتتر الناقتتتد وتحستتين دافتتع اإلنجتتاز

المجلعععة الدوليعععة لتقعععع  ر الجتتتاد لتتتدى التالميتتتذ الموهتتتوبين منخفضتتتي التحصتتتيل الدراستتتي. 
(، 9، التيمن، المجلتتد)التفتوق : جامعتة العلتوم والتكنولوجيتا، المنظمتة العربيتة لتطتوير التفع ق 
 .218 -187، ص ص (17العدد)
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ائم علتتتى القصتتة لتنميتتة بعتتتم مهتتارات الكتابتتتة م(: فاعليتتتة برنتتامج قتت2012) محمتتد موستتى -36
والميتول القرائيتة لتدى تالميتتذ الصتف الختامس متن التعلتتيم األساستي بدولتة اإلمتارات العربيتتة 

 .79، كلية التربية، جامعة عين شمس، العدد مجلة القراءة والمعرفةالمتحد ، 
 و.، عمان: دار ديبوننظر ة الذلاء الناجيم( 2006محمود محمد أبو جادو) -37
م(: ألتتتتتتتر برنتتتتتتتامج تعليمتتتتتتتي مستتتتتتتتند 2016) محمتتتتتتتود محمتتتتتتتد أبتتتتتتتو جتتتتتتتادو، وميتتتتتتتاد  النتتتتتتتاطور -38

إلتتتتتتتى نظريتتتتتتتة التتتتتتتذكاء النتتتتتتتاجح فتتتتتتتي تنميتتتتتتتتة القتتتتتتتدرات التحليليتتتتتتتة واإلبداتيتتتتتتتة والعمليتتتتتتتة لتتتتتتتتدى 
 (، العتتتتتتتدد14) الطلبتتتتتتة، مجلتتتتتتتة اتحتتتتتتاد الجامعتتتتتتتات العربيتتتتتتة للتربيتتتتتتتة وعلتتتتتتم التتتتتتتنفس، المجلتتتتتتد

  .37-13، ص ص (1)
م(: استتتتراتيجية تدريستتية قائمتتتة علتتتى نظريتتة التتتذكاء النتتتاجح لتنميتتتة 2017) متتروان الستتتمان -39

مجلعة دراسعاا مهارات االستما  لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرهتا متن المستلمين، 
، الجمعيتة المصترية للمنتاهج وطترق التتدريس، كليتة التربيتة، في المناه  وطعرق التعدر س

 .67-16ص ، ص (221) جامعة عين شمس، أبريل، العدد
م(: تتتتتتتتتتتتت لير برنتتتتتتتتتتتتامج متكامتتتتتتتتتتتتل فتتتتتتتتتتتتي األناشتتتتتتتتتتتتيد 2014مشتتتتتتتتتتتاعل بنتتتتتتتتتتتتت حمتتتتتتتتتتتتود الشتتتتتتتتتتتتيب) -40

المصتتتتتتاحبة باإليقتتتتتتتا  فتتتتتتتي تنميتتتتتتتة اإللقتتتتتتتاء المعبتتتتتتتر والطالقتتتتتتتة اللغويتتتتتتتة، وتحصتتتتتتتيل بعتتتتتتتم 
المفتتتتتتتتاهيم األساستتتتتتتتتية ألطفتتتتتتتتتال الريتتتتتتتتاض بالمملكتتتتتتتتتة العربيتتتتتتتتتة الستتتتتتتتعودية، رستتتتتتتتتالة دكتتتتتتتتتتوراه، 

 كلية التربية، جامعة عين شمس.
م(: العقتتتتتتل العربتتتتتي ومجتمتتتتتتع المعرفتتتتتة... مظتتتتتتاهر األزمتتتتتة واقتراحتتتتتتات 2009) نبيتتتتتل علتتتتتي -41

، 370، العتتدد ععالم المعرفعةفتة والفنتتون واآلداب، ابتالحلول، الكويتت: المجلتس التوطني للثق
 الجيء األول والثاني ، ديسمبر.

م(: ألتر استتراتيجية قائمتة علتتى نظريتة التذكاء النتتاجح 2017) هتدى مصتطفى عبتد التترحمن -42
مجلة لنصوص األدبية على التحصيل المعرفي لدى طالب الثانوية األزهرية، في تدريس ا

 .382 -333، ص ص (، مايو116) ، العددالثقافة والتنمية



 / سامية سامي حممد خليفد
 

 164 

 ة:ــــــع األجنبيــــــثا يا: املراج
1- Babaei, A., Maktabi, G., Behrozi, N., Atashafroz, N. (2016). The 

Impact of Successful Intelligence on Students, Critical Thinking and 

Tolerance of ambiguity. Journal of Fundamentals of Mental Health. 

18(Special Issue), 380- 387.  
2- Ghalenovy, F. & Kareshki, H. (2017). Multiple Relationships 

between successful Intelligence and Self-Regulated Learning 

Dimensions: Comparing Gifted and Ordinary Students in Mashhad. 

Palma Journal. 16(2), 325-332. 

3- Hunt, E. (2008). Applying the theory of successful intelligence to 

Education-the good, the bad, and the ogre: Commentary on 

Sternberg et al. (2008). Perspectives on Psychological Science, 

3(6), 509-515. 

4- Kaufman,S.B., &Singer,J.L.(2013). Applying the Theory of 

Successful Intelligence to Psychotherapy Training and Practice. 

Imagination, Cognition and Personality. 23(4). 

5- Khakpoor, F., Abedi, A., & Manshaee, G. (2018). Effectiveness of 

the Successful Intelligence Program in Improving Learning 

Behaviors of Students with Attention- Deficit/ Hyperactivity 

Disorder. International Archives of Health Sciences. 5(4), October- 

December, pp.135- 139. 

6- Masumzadeh, S. & Hajhosseini, M. (2019). Effectiveness of 

Successful Intelligence Based Education on Critical Thinking 

Disposition and Academic Engagement Students. Journal of 

Education and Human Development, 8(1), March, pp. 106- 115.   



2020 (5ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 165 

7- Mysore,L.& Vijayalaxmi,A.(2018). Significance of Successful 

Intelligence in the academics of adolescents: a Literature Review. 

International Journal of Home Science, 4(1), 13-16. 

8- Palo,R.& Maricuoiu,L.(2013). Teaching for Successful Intelligence 

Questionnaire (TSI-Q-) a new Instrument Developed for Assessing 

Teaching Style. Journal of Education Sciences and Psychology, 

LXV (1), 159- 178. 

9- Savicki, K. (2013). Language Fluency and Study Abroad Adaptation, 

Frontiers: the Interdisciplinary Journal of Study abroad, 22, Win.  

10- Sternberg R. J. (1998): Principles of teaching for successful 

intelligence, Educational Psychologist, 33(2-3), 65-72. 

11- Sternberg, R. J. (1999). The Theory of Successful Intelligence. 

Review of General Psychology, 3, 292-316. 

12- Sternberg, R. J. (2003). Teaching for successful intelligence: 

Principles, practices, and outcomes. Educational and Child 

Psychology, 20 (2), 6-18. 

13- Sternberg, R. J. (2005). The theory of successful intelligence. 

Interamerican Journal of Psychology, 39(2), 189-202. 

14- Sternberg. R. J., (2006): successful intelligence, phi Delta kappa 

International. 

15- Sternberg, R. J. (2010). Assessment of Gifted Students for 

Identification Purposes: New Techniques for a New Millennium, 

Learning and Individual Differences, 20(4), August.   

16- Sternberg, R. J. (2015). Successful intelligence: A model for testing 

intelligence beyond IQ tests. European Journal of Education and 

Psychology, 8(2), 76-84.  



 / سامية سامي حممد خليفد
 

 166 

17- Sternberg, R.J. (2018). Context-Sensitive Cognitive and Educational 

Testing. Educational Psychology Review, 30(3), 857-884. 

18- Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. (2004). Successful intelligence in 

the classroom. Theory into practice, 43, 274–280. 

19- Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2007). Teaching for successful 

intelligence: To increase student learning and achievement. Corwin 

Press.  

20- Thom, D., & Finkelstein, M. (2016). Implicit Broken Structure: The 

Multidimensionality of Non-Cognitive Factors in Higher Education. 

In Non-cognitive Skills and Factors in Educational Attainment 

(pp. 293-313). Brill Sense. 

21- Vimple & Sawhney, s. (2017). Relationship between Academic 

Achievement and Successful Intelligence of Adolescents Educational 

Quest: an Int. Journal of Education and Applied Social Science. 8(3), 

799-805. 

22- Zadeh. A. S, Abedi, A., Yousefi, Z., & Aghababaei, S. (2014). The 

Effect of Successful Intelligence Training Program on Academic 

Motivation and Academic Engagement Female High School 

Students. International Journal of Psychological Studies, 6(3), 

pp.118- 128. 


