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 مشكلة البحث :الفصل األول: 
اتيجيات في الواقع لقد جربت الكثير من الطرائق واألساليب واالستر  

التعليمي وعلى فئات مختلفة من المتعلمين ، مثل : الموهوبون ، والعاديون ، 
وذوو العوق الشديد ، اال إن هناك فئة لم تحظ باالهتمام والرعاية على الرغم من 
كثرة أعدادهم ضمن الصف العادي وفي المراحل الدراسية كلها بدءًا من االبتدائية 

الجامعية ، اال وهم المتعلمون ذوو صعوبات التعلم ويمكن أن  وانتهاًء بالمرحلة
تعد مشكلة عدم االهتمام بهم من أهم أسباب ارتفاع نسبة الهدر التعليمي ، فضاًل 
عن ارتفاع نسبة الرسوب والتسرب ، والسيما في المرحلة المتوسطة ، وقد حظيت 

 انها لم تحظ بمثل ذلك هذه الفئة اهتمامًا على المستويين العالمي والعربي ، اال
 االهتمام في المستوى التعليمي في العراق .

يرى الباحث ان مبعث الشكوى العامة في تعليم اللغة العربية ، وللمراحل  
كافة على الرغم من كثرة األبحاث والدراسات في فنونها وفروعها ومهاراتها قد 

ن يشكلون نسبة كبيرة في يعزى الى عدم االهتمام بهذه الفئة من المتعلمين ، الذي
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( ، أن هذه الفئة تظهر في مختلف  5222الصفوف الدراسية ، يرى ) الزيود ، 
األعمار وتصبح نسبتها عالية وملحوظة في المراحل التالية للمرحلة االبتدائية ) 

( ، إذ يتكرر رسوبهم بمرور الوقت ، ويظهرون عدم  52، ص 522الزيود ، 
يعانونه من فشل وتأخر التحصيل المدرسي فضاًل الرضا عن أنفسهم بسبب ما 

عن انخفاض مستوى تحصيلهم عن المستوى المتوقع وضعف االحتفاظ  ) 
أن بامكانهم   ( Chal & stahl , 1982 )( ، إذ أكد  35بهجات ،      ، ص 

الوصول الى مستوى اقرانهم من الطلبة العاديين في التحصيل ولكن بدرجة أبطأ 
 (Chall & stahl , 1982 , p. 1535 )وبجهد أكبر.

إن هذذه الفئذذة مهمشذذة ولذذم تحذذظ باالهتمذام إزاء التوسذذع الكمذذي فذذي التعلذذيم  
ومذذا اتبعذذذه مذذذن تعذذدد المسذذذتويات واخذذذتالف الذذدوافع واالسذذذتعدادات لذذذدى المتعلمذذذين 
فضذاًل مذن كثذرة األعذداد فذي الصذفوف ، ونظذذرة المعلذم للصذف كلذه علذى أنذه وحذذدة 

لم كفذذرد ، تلذذك األسذذباب ادت الذذى تبذذاين معذذدالت الذذتعلم بذذين تعليميذة ولذذيل المذذتع
أفذذراد الصذذذف الواحذذذد والعمذذر الواحذذذد ، لذذذذا كانذذذت هنذذاك نسذذذبة مذذذن المتعلمذذذين ذوي 
صذذذذعوبات الذذذذتعلم فذذذذي كذذذذذل صذذذذف دراسذذذذي ممذذذذا صذذذذذع ب األمذذذذر علذذذذى معلمذذذذي تلذذذذذك 

 الصفوف .
إن تسليط الضوء على هذه المشكلة سيكون مساهمة متواضعة وجادة فذي  

ير جوانذب الضذعف لذديهم ، فضذاًل عذذن أقذدارهم علذى الكسذب اللغذوي والنحذذوي تأشذ
وفهذم واقذع تحصذيل المهذارات الحيذة واألساسذية بغيذة الفهذم واوفهذام ، وان الضذعف 
فذذذي اكتسذذذاب تلذذذذك المهذذذارات ينسذذذحب علذذذذى تحصذذذيلهم فذذذي سذذذذائر المذذذواد الدراسذذذذية 

التربوية  يفقد قيمته األخرى ، وكل درل ال يشيع الرضا في نفول المتعلمين يكاد
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، والذذدرل النحذذذوي علذذى مذذذا هذذو عليذذذه الن لذذيل بالذذذدرل الممتذذع ، إذ يفتقذذذد إلذذذى 
التفاعذذذل الحذذذذي بذذذذين المذذذذدرل مذذذذن جهذذذذة وبذذذين طلبتذذذذه مذذذذن جهذذذذة أخذذذذرى ، فعمليذذذذة 
التواصل المعرفي والعلمي واالجتماعي مفقودة ، وهذا قد يولذد نوعذًا مذن الخلذل فذي 

تسعى التربية الحديثة إلى تحقيقها ، أال وهي تنمية تحقيق األهداف التربوية التي 
جوانذذذب شخصذذذية المتعلمذذذين المتكاملذذذة ) معرفيذذذة ومهاريذذذة ووجدانيذذذة ( وقذذذد ارتذذذأى 
الباحذذث اعتمذذاد إسذذتراتيجية تدريسذذية حديثذذذة شذذاع صذذيتها وبانذذت أثارهذذا االيجابيذذذة 

بذذت  علذى المسذتوى التعلمذي التعليمذي علذى الذذرغم مذن قصذر الفتذرة الزمنيذة التذي جر 
فيها اال وهي " الذكاءات المتعذددة "عل هذا تسذهم فذي تحقيذق مذا تصذبو اليذه المدرسذة 
الحديثة السيما إنها تتعامل مع كل متعلم بفاعلية وتنظر اليه نظرة كلية لتنمى كل 
ذكاءاته المتعددة وهذا ما تفتقد إليه كل االستراتيجيات والطرائق التدريسذية السذابقة 

. 
 مشكلة البحث اوجابة عن السؤال التي : وعلى هذا ستكون 

هذل وسذذتراتيجية الذذذكاءات المتعذذددة أثذذر فاعذذل فذذي زيذذادة التحصذذيل النحذذوي لذذدى 
 طلبة الصف الثاني المتوسط من العاديين وذوي صعوبات التعلم ؟

 أهمية البحث :
تعد المدرسة واحدة من أهم مؤسسات التربية في إعداد  النشء وتربيته  

ة ليأخذ دوره في البناء الفكري واالجتماعي والتربوي ، الذي تطمح إليه تربية سليم
التربية المعاصرة في ظل الظروف الراهنة ، وهي البوتقة التي تشذب السلوك 
وتعدله ، وتنمي التفكير وتصقله من خالل تفاعل مكونات العملية التربوية  اال 

 وهي المعلم والمتعلم والمادة الدراسية .
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َ  رياديًا في قيادة العملية التعليمية فهو حلقة الوصل بين ويحتل ا  لمعلم دورًا
المتعلم والمادة الدراسية ، فخبرته وسعة اطالعه لهما الدور الفاعل في تحقيق 
موقف تدريسي مثالي ينمي كل جوانب شخصية المتعلمين ويراعي فروقهم 

التي تمكنهم من التكيف مع الفردية، ويزودهم بالمعرفة والمهارة والقدرات التفكيرية 
 بيئاتهم االجتماعية على اختالف مستوياتهم وفئاتهم التعليمية. 

والصف الدراسي مكان يظهر فيه التنوع واالختالف جليًا بين المتعلمين  
فهناك متعلمون من كل األعمار واألجنال والثقافات ، كما أن فئاتهم تنتمي الى 

ية والطبيعية واالجتماعية ، البعض منهم مستويات مختلفة من القدرات المعرف
موهوب يتعلم بسرعة ، والبعض يفهم الدرل بسرعة ، والخر يحتاج الى سماع 
الدرل بأكثر من طريقة ، والبعض ينجز عمله بالوقت المحدد من غير صعوبات 
بينما يعاني البعض الخر من مشكالت ترتبط بتركيز االنتباه والمثابرة في المهمة 

 (  51، ص 5225جاز العمل.  ) بهجات ، ضمن ان
ومن ابرز هذه الطوائف او الفئات الطلبة ذوو صعوبات التعلم ، وعليه  

فأن المدرل يواجه فروقًا فردية متنوعة على وفق حاجات هؤالء المتعلمين ، مثل 
حاجات صفية عامة تواجه الطلبة بشكل عام، وحاجات رعاية في أثناء إلقاء 

تتطلب رعاية خاصة جدًا باومكان عزلها في مدارل خاصة الدرل ، وحاجات 
او صفوف خاصة . وهنا يكمن الغرض األساسي من تدريل اللغة العربية 
والسيما درل القواعد النحوية في تدريل الطلبة ذوي صعوبات التعلم في 
شراكهم في األنشطة اللغوية  تاحة الفرصة لهم للنمو اللغوي وا  مساعدتهم تربويًا وا 

اجل تحسين تحصيلهم االكاديمي وتذليل الصعاب أمامهم لالنتقال من  من
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المدارل الثانوية الى الجامعية التي تعتمد الى حد بعيد على التعلم المستقل، 
والمدرل يستطيع التغلب على كل ما يواجهه من صعوبات تعليمية في أثناء 

قيادة الحكيمة فضاًل عن الدرل إذا تحلى بالمرونة والمعاملة الحسنة واوبداع ، وال
األساليب واالستراتيجيات الحديثة الموظفة بأحسن وجه ، التي تترك لدى 
المتعلمين احساسًا عاديًا وتخلصهم من المشاعر واالتجاهات السلبية وتحقق تعلمًا 

 متكافئًا متساويًا مع غيرهم من المتعلمين العاديين في الصف .
ربية الحديثة وأداتها المدرل بإيجاد وقد أصبح من الضروري ان تهتم الت 

أيسر األساليب واوستراتيجيات التي تساعد على تجاوز هذه الصعوبات 
األكاديمية داخل الصف وانتشال طلبة هذه الفئة من الواقع الذي يعانونه ، ألن 
هؤالء المتعلمين يبدون وكأنهم عاديون تمامًا ، اال أنهم يعانون من عجز واضح 

كثر من مجاالت التعلم ويتمتعون بنسبة ذكاء متوسطة او فوق في مجال أو ا
المتوسطة ، اال أن مستوى تحصيلهم الدراسي ينخفض عن المستوى المتوقع ، 
بسبب وجود عديد من الصعوبات التعليمية التي تواجههم في أثناء التدريل ، 

بانهم  وهذا تفسير واضح للمفهوم الخاطئ الشائع عن الطلبة ذوي صعوبات التعلم
اقل في الذكاء من الخرين النهم يعانون من تدني مستويات تحصيلهم في بعض 
المواد الدراسية ، وليل لديهم دافعية نحو التعلم ، إذن البد من االشارة الى وجود 
إستراتيجية مثلى لتدريل الطلبة ذوي صعوبات التعلم من شأنها أن تركز على 

ي ، وبالتركيز على النقاط األساسية في استعمال اهداف واضحة للمقرر الدراس
الدرل ، فضاًل عن استعمال اكثر من طريقة او أسلوب يتعامل وذكاءات هؤالء 

 المتعلمين مع تغذية راجعة دقيقة تقدم حااًل للطالب .
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( ، إن هناك خلطًا بين مفهومي المتعلمين ذوي  5225وقد اكد ) موسى  
لم ، فالمتعلم ذو صعوبة التعلم يتمتع بذكاء صعوبات التعلم والمتعلمين بطيئي التع

( متوسط او فوق المتوسط ، وفي الوقت نفسه ينخفض  551 – 02عادي ) 
تحصيله الى ادنى من التوقع ، وال يرجع ذلك الى اعاقات حسية او انخفاض في 

(، أي اقل من  01 – 02الذكاء ، اما بطيء التعلم لديه ذكاء يتراوح بين ) 
ض تحصيله بسبب انخفاض ذكائه ، إذ يجد صعوبة في المواءمة المتوسط وينخف

بين نفسه وبين المناهج الدراسية في المدرسة بسبب قصور في ذكائه . ) موسى 
 ( 53، ص 5222، 

لذا يواجه النظام التعليمي في دول العالم جميعها مشكلة صعوبات التعلم  
مي ، إذ تسهم بدور كبير وتعد هذه المشكلة من أهم أسباب ارتفاع الهدر التعلي

في ارتفاع نسبة الرسوب بين الطلبة كما تعد سببًا مباشرًا في زيادة عدد الطلبة 
، 5222 المتسربين خصوصًا في المدرسة االبتدائية والمراحل  التالية لها) يحيى ،

 .( 531ص
لهذا كثيرًا ما نرى متعلمين ال يعانون من اعاقات وذكاءهم متوسط وفوق  
، اال انهم يعانون مشكالت تعليمية ، فهم ال يتعلمون باألسلوب نفسه المتوسط 

الذي يتعلم به الطلبة الخرون ومشكالتهم غير ظاهرة ، مما يجعل هذه الفئة من 
المتعلمين فضاًل عن الباء والمعلمين في حيرة من أمرهم ، ذلك ان رسوبهم 

أنفسهم وقد يميل  يتكرر بمرور الوقت ويبدأون بالفشل بسبب عدم رضاهم عن
نموهم االجتماعي واالنفعالي الى التأخر وتصبح المدرسة بالنسبة اليهم تجربة 

 .( 531، ص  5222وخبرة مؤلمة ) يحيى ، 
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والمالحظ ان متعلمي هذه الفئة يشكلون نسبة تكاد تكون كبيرة في مراحل  
ذا لم تحسن معاملتهم فضاًل عن كشفهم ورعايتهم فا ن المشكلة التعليم كلها ، وا 

تبقى قائمة وأسبابها تضل مجهولة وغامضة ، إن تذليل الصعاب يكمن وبحسب 
اعتقاد الباحث بإنسانية المعلم ودوره في الكشف األولي لهذه الفئة من المتعلمين 
المتمثل بمالحظة قراءاتهم ومقارنتها بقراءات اقرأنهم العاديين فضاًل عن أساليب 

ختبار الفهم او ادراك العالقات ، اما ثاني األساليب االختبارات الصفية ، مثل ، ا
 المستعملة في كشف الطلبة ذوي صعوبات التعلم هي الوسائل العلمية مثل :

. اختبارات الذكاء التي تحدد المستوى العقلي للمتعلم من خالل مقارنته بالقدرة 5
 القرائية .

 . اختبارات القدرة القرائية المقننة .5
تحصيل في المواد الدراسية المختلفة ، الن العالقة بين القراءة . اختبارات ال3

 (150وغيرها في عملية التحصيل هي عالقة موجبة. ) مجاور ،  ، ص
والمعلم هو حجر الزاوية في العملية التربوية إذ البد ان تتوافر لديه 
صفات وخصائص شخصية ومهنية متميزة : متمثلة بكفاياته الصفية من خالل 

على الكشف والتشخيص ، والقيال واالعداد ، وحسن اختيار الوسائل قدرته 
واالساليب التعليمية فضاًل عن حسن التنفيذ ، وهنا يتبادر الى الذهن السؤال 
التي : إذا كان معلمنا يتصف بمثل هذه المزايا فكيف وجدت هذه النسب من 

فضي الى انهم هذه الفئات في مدارسنا اليوم ؟ واالجابة على هذا التساؤل ت
 موجودون اصاًل ولكنهم مهملون .
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( ، الذي  5000( نقاًل عن ) جونسون ،  5222لذا ترى ) يحيى ، 
شخص بالوسائل العلمية هذه النسب ، ان نسبة المتعلمين ممن يشكلون هذه الفئة 

% ( يمكن دمجهم في 02التي تحمل ما يسمى باالعاقة البسيطة بما مقداره ) 
(في ان الحاالت البسيطة  5001وهذا ما اكده ) مسعود وجابر  التعليم العام ،

% ( يمكن الحاقهم بالصفوف العادية مع توجيه وتدريب 02التي تؤلف نسبة )
( ، وتبدو أهمية الدمج  55، ص 5222المعلم لبعض ما يحتاجونه ) يحيى ، 

 في ما يأتي : 
 . تحقيق التعلم المتكافئ والمتساوي لهم.5
 ة لهذه الفئة لألنخراط في الحياة العامة ..إتاحة الفرص5
 . تحقيق فرصة تعلم جيدة .3
 . التخلص من المشاعر السلبية التي تحملها هذه الفئة .5
مكاناتهم التي لم تتح الظروف كشفها وتعديلها على وفق 1 . اكتشاف قدراتهم وا 

)    اتجاهات أفراد المجتمع وما ترغبه المدرسة في اوصالح والتعديل .    
 ( 55، ص  5222يحيى ، 

وخالصة القول أن هؤالء المتعلمين موجودون اصاًل في واقعنا التعليمي ،  
ويكاد يستحيل على المعلم ان يمارل مهنته من غير أن يواجه حاالت عدة من 
ذوي صعوبات التعلم داخل المدرسة وخارجها ، لكن القصور يكمن في عدم 

وذلك لضعف في كفاياتهم التربوية ، السيما  امكانية تشخيصهم من قبل معلميهم
منها الكفايات التشخيصية ، وضعف التواصل بين معلمي الصفوف العادية 
ونظرائهم من معلمي االحتياجات الخاصة ، وبين الباحثين من المهتمين بشؤون 
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التربية ، يظهر ضعف العالقة بين البحث العلمي والممارسات الميدانية ، مما 
صوير الواقع التربوي على انه يعكل انفصااًل للباحثين عن ممارسي يدفع على ت

 الواقع الصفي من المعلمين .
إن مشكلة صعوبات التعلم من أهم المشكالت التي يعاني منها النظام  

التعليمي في دول العالم جميعها ، وأصبح موضوعها من الموضوعات الجديدة 
التربوي ومحور العديد من الدراسات  التي شهدت اهتمامًا متزايدًا في الميدان

فه المهتمين بهذا الشأن من التربويين بما يأتي :  واألبحاث وقد عر 
لذوي صعوبات من  5011. تعريف الحكومة االتحادية األمريكية عام 5

المتعلمين، بأنهم " الذين يعانون من قصور في واحدة او أكثر من العمليات 
دام اللغة المكتوبة او المنطوقة ، ويظهر األساسية التي تتطلب فهم واستخ

هذا القصور في نقص القدرة على االستماع ، او التفكير ، او الكالم ، او 
 القراءة ، او الكتابة او التهجئة ، او في اداء العمليات الحسابية ... الخ " .  

بأنها  5000. وقد جاء من تعريف اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعلم ، 5
" صعوبات واضحة في اكتساب واستخدام قدرات االستماع ، والكالم،  

 ( 530، ص  5222والقراءة،والكتابة ، واالستدالل الرياضي . )يحيى ، 
يتضح من هذين التعريفين ان الطلبة ذوي صعوبات التعلم يمتازون  

 بالخصائص التية :
 صعوبات في التحصيل الدراسي . .1
 صعوبات كتابية . .2

 ائية .صعوبات قر  .3
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 صعوبات في التعبير الشفوي والكتابي . .4

 صعوبات في فهم المادة المسموعة والمقروءة . .5

على الطلبة ذوي صعوبات     ( Martin , 1997 )وفي دراسة اجراها  
التعلم ، اكدت ان فريق التقويم بالمدرسة عينة البحث ، وجد أن هناك تناقضًا 

مستوى تحصيل الطلبة الذين هم في حادًا بين مستوى تحصيل متعلم الصعوبات و 
العمر الزمني نفسه ، إذ يقل مستوى تحصيله عن مستوى تحصيلهم ، فضاًل عن 
ذلك حددت الدراسة الحاالت التي ال يتناسب فيها تحصيل المتعلم مع مستوى 

 قدرته العقلية في المجاالت التية :
 التعبير الشفوي . .5
 فهم المادة المسموعة . .5

 . التعبير الكتابي .3

 مهارات القراءة األساسية . .5

 . ( Martin , 1999, p. 7 )فهم المادة المقروءة .  .1

( ، في اثناء حديثهما عن صعوبات  5000وقد ذكر ) كيرك وكالفانت ، 
التعلم يمكن تقسيمها على صنفين هما : صعوبات التعلم االكاديمية ، وهي 

مل على صعوبات في المشكالت التي تظهر اصاًل لدى متعلمي المدارل ، وتشت
)القراءة ، والكتابة ، والحساب ، والتهجي ، والتعبير الكتابي ( ، والصنف الثاني 
يسمى بالصعوبات النمائية التي لها ارتباط بالقصور في التحصيل الدراسي ، مثل 
صعوبات ) االنتباه واالدراك ( كصعوبات اولية ، فضاًل عن الصعوبات الثانوية 
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،  5000) كيرك وكالفانت ،  مثل صعوبات التفكير واللغذذة .التي تنشأ منها ، 
 ( 32ص 

تواجه اعداد كبيرة من الطلبة صعوبات مختلفة في كل من اللغة 
المنطوقة واللغة المكتوبة ، إذ إن أي ضعف في االصوات الكالمية تؤدي الى 
اضطراب في االستقبال اللغوي ، وهذا بدوره يضعف البعد التعبيري من حيث 

لنطق ، ويضعف البعد االستيعابي من حيث التمييز السمعي ، مما يؤثر على ا
عملية الفهم واالفهام والتواصل اللغوي الصحيح ، والقراءة من اهم فنون التواصل 
واكتساب مهاراتها  يؤدي الى تعليم جيد ، النها مفتاح لتعلم المواد الدراسية 

ميز هذه الفئة من المتعلمين البطء جميعها ، ومن صعوبات التأخر القرائي التي ت
القرائي ، وعدم ممارسة عمليتي الفهم والقراءة السريعة في آن واحد ، فضاًل عن 

 ضعف في تلخيص وتنظيم مفاهيم النص في أثناء القراءة .
إن مشكلة التأخر القرائي اوالها الباحثون العرب ومنهم محمود احمد 

الدين مجاور ، اهتمامًا متزايدًا فعنوا السيد، ومحمد صالح سمك ، ومحمد صالح 
بدراسة المتأخرين في القراءة ووقفوا على مظاهر ضعفهم وكشفوا عن اسبابه 

 ووسائل تشخيصه .
واحسن ما يوصف به المتأخر بالقراءة بانه " التلميذ الذي تظهر في 

ائي خارج استجاباته القرائية وامكانياته التعليمية تأخرًا ملحوظًا ، ويبدو نموه القر 
الخط العام لمن هو في مثل نموه ، وكانت امكانياتهم التعليمية ومعدل نموهم 
الشخصي القرائي اكثر من تحصيله ، وان ذلك المتخلف اذا ما قورن بهم كان 
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مرجوحًا وكانوا هم الراجحين عليه ، والمتأخر اذن هو الذي يقرا اقل من المستوى 
 ( 555، ص 5020العام " ) سمك ، 

حين يشير مجاور ، ان المتأخر قرائيًا يمكن ان يعلم القراءة في في 
صف عادي مع زمالء له بشيء من العناية والعالج التربوي ، وهناك ما يسمى 
بالتأخر الخاص ، وهو الذي يكون فيه المتعلم متأخرًا في ناحية معينة من نواحي 

اك الكلمة، وهناك ما القراءة كالبطء في القراءة ، او الضعف في الفهم ، او ادر 
يسمى بالتأخر العام ، وهو ما تكون اسبابه على االغلب مرضية او انفعالية او 
اجتماعية، كما يتضمن اسبابًا عقلية ، وهذا التأخر العام يشير الى مستوى اقل 

( ومن  133، ص 5015في القراءة ، اذا ما قورن بالعمر العقلي ) مجاور ، 
 -نماط التية :بين المتأخرين قرائيًا اال

 الذين اهمل نموهم القرائي بالمدرسة االبتدائية او المتوسطة او الثانوية . -5
 المتعلمون الذين اصيبوا بحالة مرضية اعترضت تعليمهم . -5
 الذين انتقلوا من مكان الى اخر . -3
 من لم تستملهم بيئاتهم المدرسية او المنزلية الى القراءة . -5
شكالت انفعالية او مشكالت شخصية تعوقهم عن استغالل الذين لديهم م -1

 امكانياتهم في القراءة . 
ومن االمور الرئيسة التي ينشأ عنها ضعف المتعلمين في القراءة كما لخصها  -2

( : تأخر النضج ، ضعف السمع او البصر ، عدم  Batsالعالم ) باتل 
التربوية ، ضعف الثبات االنفعالي ، تدخل الباء ، قصور في العوامل 

 ( 551 – 555، ص5020االدراك وعدم القدرة على ربط االفكار.)سمك،
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المدرل المؤهل تربويًا ، الذي درل شيئًا من علم النفل يمكنه ان  
يتعرف بالمالحظة والتعاون المباشر مع المتعلمين على الضعاف منهم 

يد المتعلمين ممن والمتأخرين ، لذا يمكن اعتماد االعتبارات التية من اجل تحد
 -يحتاجون الى مساعدة وعلى وفق ما اورده محمد صالح سمك :

 مالحظة ان المتعلم ال يستطيع ان يقوم بالقراءة الضرورية في مواد الدراسة. -5
 ان المتعلم غير مستريح لمستواه القرائي . -5
 تقديره في اختبار القراءة يقع ضمن الربع االخير . -3
ذكاء تبين ان مستوى ذكاءه اعلى من مستوى تحصيله   ان اختبارات ال -5

 القرائي .
 يفهم لغة التخاطب . -1
مستواه في تحصيل المواد التي ال تحتذاج الذى امعذان قرائذي اعلذى مذن مسذتواه  -2

 في عملية القراءة.
 ظروفه االسرية واالجتماعية ، تشير الى احتمال وجود اسباب لهذا التخلف. -1

 (  551 – 552ص،  5020) سمك ،  
يتضح من ذلك ان القراءة بانواعها وسيلة للكسب اللغوي من حيث صحة  

النطق ، وزيادة الثروة اللغوية ، وحسن االداء ، فضاًل عن كسب المهارات القرائية 
االخذرى كالسذرعة والفهذم ... ، وتحقيذق تلذك المهذذارات البذد ان يذتم علذى وفذق بنذذاء 

نتاجذًا ، وهذذا البنذاء اللغذذوي السذليم يحذتم تعذرف البنذذى لغذوي سذليم تمامذًا اسذذتيعابًا وا
 القاعدية للغة من اجل الوصول الى دالالت األلفاظ ومعانيها.
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يشذذكل الذذذدرل النحذذذوي أهميذذذة ال تقذذذل شذذذأنًا عذذذن بقيذذذة فذذذروع اللغذذذة ، فهذذذو  
وسذذذيلة لضذذذبط الكذذذالم وصذذذذحة النطذذذق والكتابذذذة ، لذذذذذا فوضذذذع معذذذايير ، واسذذذذتنتاج 

نين تحكذم بهذذا اللغذة دليذل علذى انهذذا وصذلت الذى درجذة عاليذذة ضذوابط ، واقامذة قذوا
مذن الكفايذذة والحضذارة عبذذر االجيذال وعلذذى مذذر السذنين يمكنهذذا التعامذل مذذع الحيذذاة 
االنسانية على اتساع افاقها وتعدد مجاالتها ؛ ان اتسام اللغة العربيذة بهذذه القواعذد 

لحضذذاري والتكامذذذل والضذذوابط مكنهذذا مذذن ان تكذذون علذذى درجذذذة عاليذذة مذذن الرقذذي ا
ذات االستعمال المتنوع في ميادين الحياة المختلفذة ، وقذد أصذبحت قذادرة علذى ان 
تتقبل أعظم الرساالت ، وان تكون لغة القذرآن التذي اسذتمدت منذه معذايير ضذبطها 
واحكام قوانينها ، وان يكون القرآن كتابها ، لذا تبدو اهمية تدريل القواعد النحوية 

هر الحضذارية للغذة والذدليل علذى اصذالتها ، وانهذا ضذوابط تحكذذم بكونهذا اهذم المظذا
اسذذتعماالت اللغذذة بعذذد تعذذدد اللهجذذات وكثذذذرة اعوجذذاج االلسذذن فضذذاًل عذذن عالقتهذذذا 
بصحة الفهم ، فقذد يكذون الخطذأ فذي ضذبط أواخذر الكلمذات سذببًا فذي لذبل المعنذى 

 الذي يؤدي بدوره الى فهم خاطئ للمفهوم.
القواعذذذذذد النحويذذذذة ، بأنهذذذذا " طائفذذذذة مذذذذذن  5222عذذذذرف طعيمذذذذة والمنذذذذاع ،  

المعايير والضوابط المستنبطة من القرآن الكريم والحديث الشريف ومن لغة العرب 
 الذذذذذذين لذذذذذم تفسذذذذذد سذذذذذذليقتهم اللغويذذذذذة ، يحكذذذذذم بهذذذذذا علذذذذذذى صذذذذذحة اللغذذذذذة وضذذذذذذبطها . 

 (                               13، ص 5222) طعيمة والمناع ، 
مذن مقومذات االتصذال الصذحيح والسذليم ، فالخطذأ فذي  والنحو في أية لغة 

اوعراب في لغتنا العربية وفي ضبط كلماتها ، قد يؤثر في نقل المعنذى المقصذود 
تمامذًا ويذؤدي الذى العجذز فذي فهمذه ، والنحذو بحسذب اصذل وضذعه ال يعلذم لذذيحفظ 



 
 
 
 

 
 

 

151 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202الثاني    ددــالع

 

لقذار  او اصواًل وقواعد ، انما ليهدي الى المفاهيم السليمة مذن العبذارات او يعذين ا
السامع على حل الرموز الكتابية او الصوتية الى معان ودالالت ، والقواعد قانون 
تأليف الكالم وبيان لكل ما يجب ان تكون عليه الكلمة والجملة لكي تشتق العبارة 

 وتؤدي معناها .
تعد المفاهيم النحوية من اهم اسل بناء القواعد النحوية ، وتبرز اهميتها  

اب واهميته في تنظيم الجمل وترتيبها على وفق نسق خاص ، وهو في دور االعر 
نذذوع مذذن انذذواع االيجذذاز الذذذي اتسذذمت بذذه العربيذذة ، فحركذذة االعذذراب تذذأتي بمعنذذى 
جديد يغني عن اكتشاف لفظ اخر ، فبوساطة الحركة االعرابية يمكن التمييز بين 

 ها احيانًا .اللفظ ومدلوله ، ويؤمن اللبل الذي يصيب بعض االلفاظ ودالالت
 لذذذذذذذذذذذا اكذذذذذذذذذذذد رجذذذذذذذذذذذال التربيذذذذذذذذذذة اهميذذذذذذذذذذذة تعلذذذذذذذذذذذيم وتعلذذذذذذذذذذم المفذذذذذذذذذذذاهيم ، اذ اكذذذذذذذذذذذد   

 (Gagne&leslie 1974  ان اكتسذذذذاب المفهذذذوم يجعذذذل الذذذتعلم ممكنذذذًا النذذذذه ، )
يحرر المتعلم من التقيد بمثير معين فضاًل عن انه يساعده على التفكيذر بمسذتوى 

 ( Gagne & Leslie , 1974 , P. 57 )اعلى من االدراك الحسي 
( بذان المفذذاهيم تسذهل عمليذذة التحليذل والتعمذذيم ،  5003ويؤكذد شذذحاته )  

 ( ، بينمذذذذذذا يذذذذذذذرى   533، ص 5003وتسذذذذذذاعد علذذذذذذى ضذذذذذذبط التفكيذذذذذذذر ) شذذذذذذحاته ، 
( بذان تعلمهذذا يسذاعد علذى التقليذل مذذن اعذادة الذتعلم ، ويفيذذد  5221) ابذو ختلذه ، 

 (   555، ص 5221في تسهيل انتقال اثر التعلم .) ابو ختله ، 
 Brunerلقذد تباينذت آراء البذاحثين حذول اكتسذاب المفهذوم ، فقذد اشذار )  

 ( ، ان عمليذذذذذذذذذة اكتسذذذذذذذذذاب المفهذذذذذذذذذذوم ال يوجذذذذذذذذذد فيهذذذذذذذذذا غيذذذذذذذذذذر مفهذذذذذذذذذوم واحذذذذذذذذذذد  1961
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يتطلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب تحديذذذذذذذذذذذذذذذذذذذده والعمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى تعريفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه وتقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذديم االدلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه عليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه.                                        
 (Bruner , 1961 K P. 55   )                                         

( ، تعلذم المفهذوم بتكليذف المتعلمذين بتعريفذذه  5003بينمذا يحذدد ) كذالرك  
( ، فذذذي حذذذذين يؤكذذذذد  1، ص 5003او اسذذذتعماله فذذذذي مواقذذذف جديذذذذدة ) كذذذذالرك ، 

( ، بذذذان علذذذذى المذذذدرل اعتمذذذاد اسذذذذاليب ووسذذذائل عديذذذدة لقيذذذذال  5225زيتذذذون ) 
ل تطبيذذذق عمليذذات اكتسذذذاب المفهذذوم مثذذذل التمييذذز بذذذين اكتسذذاب المفهذذوم مذذذن خذذال

االمثلذذذذة الموجبذذذذة والسذذذذالبة للمفهذذذذوم ، وقذذذذدرة المذذذذتعلم علذذذذى تحديذذذذد الداللذذذذة اللفظيذذذذة 
،  5225للمفهذذذوم ) تعريفذذذه ( وتطبيقذذذه فذذذي مواقذذذف تعليميذذذة تعلميذذذة . ) زيتذذذذون ، 

 ( . 05ص
فكيذر ( ، ضذرورة تشذجيع الطلبذة علذى الت  Mehlinger , 1981يؤكذد )  

 المفذذذذذذذذاهيمي وفهذذذذذذذذم مذذذذذذذذا يتعلمونذذذذذذذذه ، اذ اصذذذذذذذذبح مذذذذذذذذن واجذذذذذذذذب المذذذذذذذذدرل التخطذذذذذذذذيط 
لألهذذذذذذذذذذذذداف التذذذذذذذذذذذذي تركذذذذذذذذذذذذذز علذذذذذذذذذذذذى التفكيذذذذذذذذذذذذر مذذذذذذذذذذذذذن خذذذذذذذذذذذذالل اكتسذذذذذذذذذذذذاب المفذذذذذذذذذذذذذاهيم.                                  

 (Mehlinger , 1981 , P. 140 . ) 
لذذذذا يجذذذذب اال تتعامذذذذل فذذذي التعلذذذذيم علذذذذى التلقذذذين المحذذذذض ، وانمذذذذا يجذذذذب  

لذذذى االنشذذذطة المختلفذذذة للذذذذذكاءات المتعذذذددة فذذذي اكتسذذذاب المفذذذاهيم لكذذذذي التركيذذذز ع
يستفيد كل متعلم مذن النشذاط الذذي يوافذق ذكاءاتذه ، وهنذا يشذير ) عذامر ومحمذد ، 

(، ان معظذذذذم اسذذذذاليب التذذذذدريل للطلبذذذذة العذذذذاديين وذوي صذذذذعوبات الذذذذتعلم  5220
تذرى انذه عبذارة عذن تعتمد في الوقذت الذراهن علذى النظريذات التقليديذة للذذكاء التذي 

قذذدرة معرفيذذة مكتسذذبة تقذذذال باختبذذارات محذذددة لقيذذال الذذذذكاء حيذذث يشذذير مجمذذذوع 
الذدرجات التذي يحصذل عليهذا المذتعلم مذذن خذالل اسذتجابته عليهذا الذى درجذة يطلذذق 
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عليهذا معامذل  الذذكاء ، امذا الدرجذة المرتفعذذة التذي يحصذل عليهذا المذتعلم تعنذذي ان 
ة المنخفضذة ان ذكذاءه مذنخفض. ) عذامر ومحمذذد، ذكذاءه مرتفذع بينمذا تعنذي الدرجذذ

 (. 520، ص 5220
( ، ان العديد من برامج التدريل للطلبة العذاديين 5225ويشير المفتي )  

وذوي صذذعوبات الذذذتعلم قذذد اعتمذذذدت فذذذي الفتذذرة االخيذذذرة اسذذتراتيجية حديثذذذة  تعتمذذذد 
                     نظريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة وضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعها ) كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاردنر ( تعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرف بالذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكاءات المتعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذددة .              

 (                                  551، ص 5225) المفتي ، 
اسذذتمد ) كذذذادنر ( نظريتذذذه مذذن مالحظاتذذذه لالفذذذراد الذذذين يتمتعذذذون بقذذذدرات  

خارقذذذة فذذذذي بعذذذذض القذذذذدرات العقليذذذذة وال يحصذذذلون فذذذذي اختبذذذذارات الذذذذذكاء اال علذذذذى 
فذذي مجذال صذعوبات الذذتعلم درجذات متوسذطة او دونهذا ، ممذذا قذد يجعلهذم يصذنفون 

او ذوي الحاجذذذذات الخاصذذذذذة ، وقذذذذد طرحذذذذذت نظريذذذذة الذذذذذذكاءات المتعذذذذددة مجموعذذذذذة 
استراتيجيات تعليمية / تعلمية يمكن تنفيذها بسهولة في الموقف الصفي ، فوجذود 
االختالفذات بذذين الطلبذذة فذذي اسذذاليب الذذتعلم والتعلذذيم وفذذي السذذيطرة الدماغيذذة يحذذتم 

د مذذن االسذتراتيجيات لتتنذذاغم مذذع الذذذكاءات المتعذذددة علذى المدرسذذين اسذذتعمال عذذد
 ( . 525، ص 5221التي يتمتع بها طلباتهم .  ) نوفل ، 

 -لقد قدم ) جاردنر ( ثمانية ذكاءات هي : 
: وهذذو القذذذدرة علذذى اسذذتعمال االلفذذذاظ بفاعليذذة ، والبراعذذة فذذذي  الذذاء ا الويذذذ   -1

هذذذارات اللغويذذذة فذذذذي تركيذذذب الجمذذذل ، وتعذذذرف المعذذذاني فضذذذذاًل عذذذن تعذذذرف الم
التواصذذذذل ، واالسذذذذذتماع ، وتعتمذذذذد انشذذذذذطة هذذذذذا الذذذذذذكاء علذذذذى سذذذذذرد القصذذذذذص 

 والتسجيل الصوتي،واالشتراك في المناقشات في بلورة المفهوم واكتسابه .
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: وهذذو القذذدرة علذذى اسذذتعمال االعذذداد بفاعليذذذة  الري ضذذذ  –الذذاء ا المقي ذذ   -2
ين المفاهيم والقضايا ، ويعتمد فضاًل عن ادراك العالقات المنطقية والمجردة ب

على انشطة منطقية تقسم المفهذوم بحسذب مذا يتذدرج فيذه ، مثذل الكذالم اسذم ، 
وفعذذل وحذذذرف ، فضذذذاًل عذذن اسذذذتعمال اللعذذذب التعليميذذة مثذذذل تهجئذذذة الكلمذذذات 

 رقميًا . 
وهذو القذذدرة علذى تصذور المكذذان النسذبي لالشذياء والمفذذاهيم الذاء ا المءذذ ق  :  -3

يه يستعمل المتعلم الرسوم والتخطيطات البيانيذة لتوضذيح فكذرة في الفراغ ، وف
المفهذوم وبعذدها يمكذن ان يسذذتعمل خيالذه لتحويذل موضذذوع الذدرل الذى صذذورة 

 ذهنية مكتسبة ، فضاًل عن ذلك رسم صورة معبرة للدرل الذي يدرسه .
وهو القدرة علذى توظيذف اعضذاء الجسذم واظهارهذا بحركذات  الاء ا الحرء  : -4

مثذذذل المواءمذذذة بذذذذين حركذذذة اليذذذد واللفظذذذة المنتفذذذذاة ، فضذذذاًل عذذذن اللفظذذذذة  معبذذذرة
وتعابير الوجه ، وعند ذاك يتمكن المتعلم مذن ترجمذة هجذاء الكلمذات الذى لغذة 
االشذارة ، او التعبيذر بااليحذذاءات وتعذابير الوجذه عذذن مفذاهيم او الفذاظ محذذددة 

لغويذذذة او مذذن الذذدرل حيذذث يحذذول المذذتعلم معلومذذذات الذذدرل مذذن نظذذم رمزيذذة 
 منطقية الى تعبيرات جسمية حركية .

وهذذذو القذذذذدرة علذذذى تذذذأليف اويقاعذذذات واأللحذذذان وتمييذذذذز  الذذذاء ا الم يذذذي   : -5
االغاني واألناشيد واالستماع اليها، وتعتمذد األنشذطة علذى التهجئذة اويقاعيذة، 

 او التعبير عن جوهر الدرل باألناشيد المصاحبة بالموسيقى او اويقاع .
وهو قدرة الطالب على التفاعل االجتماعي مذع الخذرين  ء ا االجتم ع  :الا -6

بشذكل ايجذذابي ، اذ يشذذارك االقذذران فذذي األنشذذطة اللغويذذة المختلفذذة او عذذرض 
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ومناقشذذة موضذذذوع مذذذا ، وهنذذا يمكذذذن توظيذذذف األلعذذاب التعليميذذذة او البطاقذذذات 
يمكذذذن مذذذن  التعليميذذة او األلغذذذاز ، وهذذذذا االنذذدماج االجتمذذذاعي بذذذين المتعلمذذين

خاللذذذذذه معرفذذذذذة الفذذذذذروق والتناقضذذذذذيات بذذذذذين الشذذذذذخوص فضذذذذذاًل عذذذذذن المفذذذذذذاهيم 
 المكتسبة .

وفيذذه يذذدرك المذذتعلم ذاتذذه سذذواء كذذان المذذتعلم مذذن الطلبذذة  الذذاء ا الصي ذذ  : -7
العذذاديين او مذذذن ذوي صذذذعوبات الذذتعلم ، فضذذذاًل عذذذن ذلذذك يتحقذذذق لذذذه الذذذوعي 

لشؤون حياته ، والتعبير عن بمشاعره وتفكيره ومعتقداته ، والتخطيط الصحيح 
نفسه داخل غرفة الصف ، ويمتاز الطلبة مذن ذوي صذعوبات الذتعلم بالتقذدير 
العالي لمشاعرهم فضاًل عن تقليل النقد الموجه اليهم ، فتعلم المفهذوم النحذوي 
 وضبط حركاته وفهم قاعدته يمكن ان يقوم لسانه ويحسن قراءته المستقبلية .

هذذو قذذذدرة المذذتعلم علذذى التمييذذذز  بيمذذة ا اليبيمذذذ    :اءذذ ا التم مذذذا مذذذ  الي -8
والتصذذنيف كقولنذذا الجملذذة اسذذذمية وفعليذذة وشذذبه جملذذذة والنبذذات ) جذذذر وسذذذاق 
واوراق وثمذار ( . وبذذلك يمكذذن للمذدرل ان يعتمذد المحسوسذذات الطبيعيذة فذذذي 
خدمذذذة وتوضذذذيح القاعذذذدة النحويذذذة عنذذذذدما يوظذذذف مفذذذاهيم البيئذذذة المحليذذذة فذذذذي 

 ( 55-52، ص 5223جابر ، اشتقاقها.  ) 
وعلذذى مذذا سذذبق يمكذذن القذذول ان التذذدريل علذذى وفذذق هذذذه النظريذذة يجعذذذل 
 الطلبذذذذذذة الذذذذذذذذين يواجهذذذذذذون صذذذذذذذعوبة فذذذذذذذي مجذذذذذذال ذكذذذذذذذاء معذذذذذذين وبإمكذذذذذذذانهم التغلذذذذذذذب 

عليهذذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذذن خذذذذذذذذذذذالل اسذذذذذذذذذذذتخدامهم لطذذذذذذذذذذذرق بديلذذذذذذذذذذذة تسذذذذذذذذذذذتثير هذذذذذذذذذذذذه الذذذذذذذذذذذذكاءات .                                          
 (  515بق ، ص ) المصدر السا
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وعليه إن تطبيق نظرية الذكاءات المتعددة في مجال صعوبات التعلم يعد 
من المجاالت الهامة التي تركز عليها الدراسات العلمية في الوقت الراهن ، ولعذل 
ذلذذك يرجذذذع الذذى اهتمذذذام معظذذذم دول العذذالم بذذذذوي صذذذعوبات الذذتعلم وتقذذذديم البذذذرامج 

القصذذوى ممذا لذديهم مذن قذدرات وفقذًا لصذذعوباتهم الهادفذة الذى مسذاعدتهم فذي االفذادة 
التفكيريذذذذذذذذذذذذذذة واللغويذذذذذذذذذذذذذذذة المتعلقذذذذذذذذذذذذذذذة بتحصذذذذذذذذذذذذذذذيلهم االكذذذذذذذذذذذذذذذاديمي )عذذذذذذذذذذذذذذذامر وربيذذذذذذذذذذذذذذذع ، 

(، الذذذذذذي يعنذذذذذذي ان مسذذذذذذتوى التحصذذذذذذيل الدراسذذذذذذي لهذذذذذذذه الفئذذذذذذة ال 505،ص5220
 يتماشى مع مستوى قدراته العقلية ، وهذا النوع يشمل :

 . صعوبات التعلم في القراءة والكتابة :5
ظهر هذه الصذعوبات فذي اشذكال متعذددة أهمهذا ، عذدم قذدرة المذتعلم علذى ت 

معرفذذة شذذكل الحذذرف وحجمذذه ، وعذذدم الذذتحكم فذذي المسذذافة بذذين الحذذروف أو كتابذذة 
الكلمذات ، فضذاًل عذن االخطذاء االمالئيذة والنحويذذة الناتجذة عذن ضذعف القذدرة فذذي 

الكتابذذذة ،والحذذذذف التمييذذز بذذذين األصذذذوات المتشذذابهة والحذذذروف فذذذي اثنذذاء القذذذراءة و 
واالبذذدال واوضذذذافة ، ومذذذن الصذذذعوبات األخذذذرى ، صذذذعوبة التعذذذرف السذذذريع علذذذى 
الكلمذذات او تحليلهذذا لغذذرض نطقهذذا ، أو معرفذذة وتذذذكر عالمذذات التشذذكيل وتشذذويه 

 (  31، ص 5225نطقها  ) بهجات ، 
. صذذذعوبات تعلذذذم فذذذي الرياضذذذذيات وتتمثذذذل فذذذي معرفذذذذة مفذذذاهيم األعذذذداد واألرقذذذذام 5

 تها وحقائقها الرياضية . ومدلوال
. صعوبات تعلم فذي المذواد األكاديميذة األخذرى فضذاًل عذن ضذعفهم فذي اسذتعمال 3

االسذتراتيجيات الالزمذة لفهذم الذدرل وتذذكر المعلومذات مثذل اسذتراتيجية تنظذيم 
المعلومذذات ، وربذذذط األفكذذار ، وتحديذذذد المعلومذذذات الهامذذة ، ) عذذذامر وربيذذذع ، 
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يذذذذة الذذذذذذكاءات المتعذذذذددة ان الصذذذذعوبات قذذذذذد (، وتذذذذرى نظر  503، ص 5220
تحذذدث فذذي أنذذواع أخذذرى مثذذل ، الصذذعوبات المكانيذذة ، وصذذعوبات التعذذرف ، 
 والعجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذز الموسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيقي( وضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعف العالقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات االجتماعيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  

( ، هذذذا وتشذذذير األدبيذذات المتعلقذذة بصذذذعوبات  515، ص 5223) جذذابر ، 
اسذتراتيجيات تحليذل التعلم، إن أساليب التذدريل ألفذراد هذذه الفئذة تعتمذد علذى 

المهام وتبسيطها ، التي تفترض أن متعلمي هذه الفئة ال يمتازون بوجود خلل 
او عجذذز نهذذذائي إال  ان مشذذذكلتهم تتمثذذذل فذذي نقذذذص التذذذدريب والخبذذذرة بالمهمذذذة 
ذاتها، ومن االستراتيجيات األخرى هي التدريب القائم على العمليات النفسذية 

لفئذذذذذة علذذذذذى القذذذذذدرات النمائيذذذذذة التفكيريذذذذذذة والنمائيذذذذذة، أي بمعنذذذذذى تذذذذذدريب هذذذذذذه ا
واللغوية، فضاًل عن ذلك استراتيجية الربط او الدمج ، أي التدريب القائم على 
تحليذل المهمذة والعمليذات النفسذية والنمائيذة مذن خذالل دمذج المفذاهيم األساسذية 
وعذذذذذالج جوانذذذذذب العجذذذذذز ، مذذذذذن ذلذذذذذك يتضذذذذذح أن االسذذذذذتراتيجية المناسذذذذذبة فذذذذذي 

ذه الفئة هي تلك التي تركز على جوانب القوة لديهم المتمثلة التدريل ألفراد ه
فذذذذي ذكذذذذاءاتهم القويذذذذذة وفقذذذذًا لنظريذذذذة الذذذذذذكاءات المتعذذذذددة .  ) عذذذذامر وربيذذذذذع ، 

 (. 501، ص 5220
بان على المدرل عند تعليم   ( Savage & Mooney, 1999 )ويؤكد  

ة التذي ال تختلذف هذه الفئة من الطالب البد ان يأخذ بالحسذبان حاجذاتهم األساسذي
اختالفًا جوهريًا عذن حاجذات الطذالب العذاديين ، لكذن الذذي يختلذف هذو األسذاليب 

 ,Savage & Mooney , 1979 )والوسذائل المسذتعملة الشذباع هذذه الحاجذات 

p. 11 )   وقد اورد ،( Burns & Rose , 1980 )   عددًا مذن االعتبذارات التذي
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( تحلي 5في اثناء تدريل هذه الفئة ومنها : البد من توافرها في الموقف التعليمي 
( 3( تذذذوفير األسذذذاليب التعليميذذذة المتنوعذذذذة. 5المعلذذذم باالتجذذذاه االيجذذذابي نحذذذوهم . 

 , Burns & Rose ) ( استعمال التقويم المستمر .5التعليم المباشر والمنظم . 

1980,P.424 – 425 ). 
، امذا فذي الوقذت  وقد كان االتجاه في الماضذي يذدعو الذى عذزل هذذه الفئذة 

الحاضذر فذان أغلذب المذربين يميلذون الذى دمجهذم فذي الصذفوف العاديذة. )المصذدر 
 (. 53السابق ، ص 

حذول الطذالب ذوي صذعوبات   ( Chall , 1984 )فقذد أوصذت دراسذة 
الذذذذتعلم فذذذذي اللغذذذذة وفنونهذذذذذا ، بضذذذذرورة التركيذذذذز علذذذذذى المهذذذذارات القرائيذذذذة األساسذذذذذية 

فير البذذذذذرامج واألسذذذذذاليب التعليميذذذذذة فذذذذذي المراحذذذذذذل وتعليمهذذذذذا بطريقذذذذذة مباشذذذذذرة ، وتذذذذذو 
األساسذذذذذية والتاليذذذذذذة لهذذذذذذا ، السذذذذذذيما بذذذذذذرامج التعلذذذذذذيم الجيذذذذذذد للقذذذذذذراءة ومهذذذذذذارات اللغذذذذذذة 

 . . ( Chall , 1984 , pp.31 – 42 )األكاديمية  وفنونها 
لقد أوضحت أدبيات البحوث النفسية والتربوية ان أساليب التدريل القائمة 

المتعذذذذذددة تعتبذذذذذر مذذذذذن األسذذذذذاليب الفعالذذذذذة فذذذذذي تعلذذذذذذيم ذوي  علذذذذذى نظريذذذذذة الذذذذذذكاءات
صذذعوبات الذذتعلم النهذذا تجعذذل المعلمذذين ينوعذذون فذذي األنشذذطة والمواقذذف التعليميذذة 
التي يستخدمونها للوحدة الدراسية الواحدة مما يتيح لكل تلميذ داخل حجذرة الصذف 

 ان يستفيد من األنشطة التي تتوافق مع نوع الذكاء المرتفع لديه .
وهذذذا مذذا أكدتذذذه نتذذائج التطبيذذق العملذذذي فذذي بعذذض المذذذدارل فذذي الواليذذذات 
المتحدة األمريكية التي اعتمدت أساليب تدريسها لذوي صعوبات الذتعلم علذى هذذه 
النظرية مما ادى الى تحسن دال فذي المذواد األكاديميذة التذي يعذاني هذؤالء التالميذذ 
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دي مقارنذذة بنتذذائج القيذذذال  مذذن صذذعوبة فيهذذذا ، كمذذا بينذذت ذلذذذك نتذذائج القيذذال البعذذذ
 (. 500، ص 5220القبلي .  ) عامر وربيع ، 

من ذلك يتضح كثرة الدراسات األجنبية التي اهتمت بالطلبة ذوي 
 صعوبات التعلم وندرتها في الدول العربية وانعدامها على المستوى المحلي 

 ) العراق ( .
ث لسبر أغوار ويمكن القول بان هذه الدراسة محاولة متواضعة من الباح

البحث العلمي الذي يختص بتطبيق استراتيجية حديثة في الميدان التربوي على 
فئة تعد مهمشة او معزولة لم تنل ما يكفي من الرعاية واالهتمام التربوي ، السيما 

 على صعيد البحوث التربوية .
( بانها تساعد في زيادة التحصيل بشكل غير  5221ويؤكد ) نوفل 

عن زيادة االهتمام بحاجات الطالب من خالل استعمال عدد من  مباشر، فضالً 
األساليب الموظفة مثل التعلم التعاوني والعصف الذهني التي تؤدي بدورها الى 

 ( 515، ص 5221خلق بيئة تعليمية مناسبة. ) نوفل ، 
وتتبلور انعكاسات نظرية الذكاءات المتعددة على التدريل في جملة أمور 

 هي :
ر الذكاءات الثمانية لدى كل شخص ، فالطالب ال يصنف على أسال . تتواف5

 نمطي ، النه يمتلك الذكاءات جميعها ولكن بدرجات متفاوتة .
. ان لكل نمط او ذكاء طريقة او أسلوب خاص واهتمامات خاصة فضاًل عن 5

ادوات يرغب في استعمالها ، وتدريل اصحاب هذا النمط فيها يسهل عملية 
 اعد الطالب على التفوق والنجاح.التعلم ، ويس
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. ان لكل طالب تمثيالته التي تناسب النمط الذكائي الخاص به ، فالطالب 3
اللغوي يفضل التعلم اللغوي والطالب البصري يفضل التعلم من خالل الصور 
والمالحظات والمشاهدات ، والطالب االجتماعي يفضل التعلم التعاوني 

 و.....وهكذا .
ال التمثيالت المفضلة للطالب في تقوية التمثيالت األخرى ، . يمكن استعم5

فالتمثيل االيقاعي يمكن ان يساعد في تحسين القدرة على الدراسة اللغوية 
 والتفكير المنطقي .

. ان الطريقة المالئمة للتدريل هي التي تناسب ذكاءات الطالب ، لذلك يجب 1
سب مختلف الذكاءات ، ان يقدم الدرل الواحد بطرائق تدريل واحدة تنا

فضاًل عن اعداد أنشطة صفية متنوعة بحسب الذكاءات مع اعداد واجبات 
 (  525، ص  5221متنوعة.)عبيدات وسهيلة ، 

ويرى الباحث ان الطالب في الصف االعتيادي سواء اكانوا عاديين ام ذوي 
 صعوبات تعلم يمكن ان تصادفهم تمثيالت تالئم انماطهم .

 همية البحث الحالي من خالل كونه : يتناول :مما سبق تتجلى أ
. اكتساب المفاهيم النحوية لدى طالب المرحلة المتوسطة من خالل تدريسهم 5

قواعد اللغة العربية باستعمال استراتيجية الذكاءات المتعددة وهذا البحث من 
حيث موضوعه وأهدافه من األبحاث الرائدة في القطر السيما أنه يتناول 

 ية حديثة لم تنل االهتمام والبحث على الصعيد التربوي المحلي .استراتيج
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. فئة من المتعلمين تتزايد احجامها بتقدم المراحل الدراسية ، إذ هي فئة مهمشة 5
لم يولها المدرسون اهتمامًا متزايدًا لكونها غير مشخصة على أرض الواقع 

 التعليمي ، اال وهم الطالب ذوو صعوبات التعلم .
رحلة المتوسطة باعتبارها من المراحل الهامة في التعليم ، وهي انتقالة . الم3

حقيقة ذات طفرة نوعية ينتقل اليها الطالب من المرحلة االبتدائية منها الى 
المرحلة الثانوية ، والصف األول المتوسط هو أول صف فيها ، ورعاية 

ا تركز على الطالب واالهتمام بهم من أولى دواعي هذه المرحلة ، إذ انه
تنمية قدرة الطالب على التفكير العلمي المنظم في كل ما يمارسه من عمل 
ونشاط ، والعناية باألفكار وتكوين العادات العقلية واللغوية السليمة ، فضاًل 

 عن زيادة قدرة الطالب على البحث العلمي .
 :  هدف البحث

 يهدف البحث الحالي الى تعرف :
ت المتعددة في اكتساب طالب الصف األول أثر إستراتيجية الذكاءا

 المتوسط من العاديين وذوي صعوبات التعلم للمفاهيم النحوية .
 :  فرضي ت البحث

 لتحقيق هدف البحث صاغ الباحث الفرضيات الصفرية التية :
. ال توجد فروق دالة احصائيًا في اكتساب المفاهيم النحوية بين طالب 5

يدرسون باستراتيجية الذكاءات المتعددة وطالب المجموعة التجريبية الذين 
 المجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة االعتيادية عند مستوى

(21, 2. ) 
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. ال توجد فروق دالة احصائيًا في اكتساب المفاهيم النحوية بين طالب 5
المجموعة التجريبية من العاديين وطالب المجموعة الضابطة من العاديين 

 (.21,2)عند  مستوى 
. ال توجد فروق دالة احصائيًا في اكتساب المفاهيم النحوية بين طالب 3

المجموعة التجريبية من ذوي صعوبات التعلم وطالب المجموعة الضابطة 
 ( . 21,2من ذوي صعوبات التعلم عند مستوى)

 : حد د البحث
 -يتحدد البحث بما يأتي : 
 فظة بغداد / قطاع االعظمية .المدارل المتوسطة النهارية للبنين في محا -
 . 5252/  5220الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  -
المفاهيم النحوية الواردة في كتاب قواعد اللغة العربية للصف األول المتوسط،  -

 . 5222، وزارة التربية ،  50تأليف نعمة رحيم العزاوي وآخرون ، ط 
 : تحديد الم يوح ت

 دات الواردة في عنوان البحث وهي ما يأتي :عرف الباحث التحدي  
 . اإليتراتيجية : عرفه  :1
- ( Webster , 1971 )   بأنها " فن استعمال الخطط المنظمة في حل ،

 ( . ( Webester , 1971 , p. 249 مشكلة معينة " 
( ، بأنها " االطار الموجه ألساليب العمل ، والدليل الذي  5005) أبو زينة  -

 ( . 521، ص  5005) ابو زينة ،   .كته " يرشد حر 
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( بأنها " مجموعة االجراءات التدريسية المتعلقة  5221) الدليمي وسعاد ،  -
 (551، ص 5221بتحقيق مخرجات تعليمية مرغوب فيها". ) الدليمي وسعاد ، 

( بأنها " تقنية او مبدأ او قاعدة تساعد على تسهيل  5221) عفانة ونائلة ،  -
وضبط وخزن واسترجاع المعلومات التي تقدم في المواقف التعليمية اكتساب 

 (..                                                         551، ص  5221المختلفة " ) عفانة والخزندار ، 
 يعرفها الباحث نظريًا بأنها :

قف فن المدرل في تمثيل الخطوات واوجراءات واألنشطة والوسائل في المو 
 الصفي ليزود بها خبراتهم التعليمية وتحقيق األهداف المرغوبة .

 اما التعريف االجرائي لإلستراتيجية :
االجراءات التي يعتمدها الباحث مع طالب المجموعة التجريبية من عينة البحث 
في توظيف األنشطة والوسائل المتنوعة لتحقيق موقف تعليمي إيجابي يساعد في 

 تحقيق األهداف .
 الاء اات المتمددة : -2

 لم يجد الباحث تعريفًا منصصًا للذكاءات ، لذلك سيتمثل رؤى  
 ) جاردنر ( بحسب ما نقل عنه المربين :

يرى جابر نقالً عن ) جاردنر ( ، أن االنسان يمتلك ثمان وحدات متمايزة على  -
األقل في الوظائف ويسمي هذه الوحدات " ذكاءات " ويؤكد أيضًا أن هذه 
الذكاءات المنفصلة تمتلك مجموعاتها الخاصة بها من االستراتيجيات التي يمكن 
مالحظتها وقياسها ، وهذه الذكاءات المتمايزة هي : الذكاء اللغوي اللفظي ، 
والذكاء المنطقي الرياضي ، والذكاء المكاني ، والذكاء الموسيقي ، والذكاء 
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اء الضمن شخصي ، والذكاء الجسمي الحركي ، والذكاء البين شخصي ، والذك
 ( 511،  515، ص  5001الطبيعي ) جابر ، 

يرى العفانة والخزندار في الشأن نفسه ، أن الذكاء مؤلف من كثير من القدرات  -
المنفصلة او الذكاءات المتعددة التي يقوم كل منها بعمله مستقاًل استقالاًل نسبيًا 

متعددة من الذكاء ، وتركز على عن الخر، إذ تتحدث هذه النظرية عن ابعاد 
حل المشكالت واالنتاج المبدع ، وال تركز على أن الذكاء وراثي او هو تطور 
بيئي ، انما األشخاص العاديون تنشط لديهم على األقل ثمانية عناصر مستقلة 
من عناصر الذكاء هي ) الذكاء اللغوي اللفظي ، والذكاء المنطقي الرياضي ، 

لبصري ، والذكاء الموسيقي ، والذكاء الجسمي الحركي ، والذكاء المكاني ا
والذكاء البين  شخصي، الذكاء الضمن شخصي ، والذكاء الطبيعي. )عفانة 

 ( .                                                           15 – 13، ص  5221ونائلة ، 
 دة بأنها : من الوصفين اعاله يمكن ان يعرف الباحث الذكاءات المتعد

نظرية تصف القدرات العقلية للمتعلم بأنها تتكون من ذكاءات عدة تعمل مستقلة، 
يمكن تنميتها باألنشطة التعليمية المتنوعة المخطط لها لينفذها الطلبة انفسهم 

 باشراف المدرل وتوجيهه 
  يمرفه  الب حث اجرائيً  ب قه  :

يبية من عينة البحث ، وتقوم على االجراءات المعتمدة في تدريل المجموعة التجر 
تنويع األنشطة والطرائق واألساليب التدريسية لمخاطبة أنواع الذكاءات المتعددة 
التي يمتلكها الطالب ليكونوا نشطين وفاعلين في الوصول الى المعلومة وتحقيق 

 األهداف المرغوبة .
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 . االءتي ب : عرّفه :3
ممارسة شيء ما وتؤدي هذه  ( ، بأنه " عملية تتضمن 5005) ويتبج  -

الممارسة الى تنمية األثر الناتج عن الحدث وكثيرًا ما يوصف االكتساب بأنه 
 ( .                        11، ص  5005عملية مدخالت للتعلم ".) ويتبج ، 

( بانه ،" كمية المثيرات التي يمكن للمتعلم أن يكتسبها من  5000) قطامي  -
 واحدة ، ويستعيدها بالصورة نفسها التي إكتسبها " . خالل مالحظتها مرة 

    (، ص 5000) قطامي ، 
( بأنه ، " أولى مراحل التعليم التي يتم خالل تمثل الكائن  5223) ابو جادو  -

 5223الحي للسلوك الجديد ليصبح جزءًا من حصيلته السلوكية ". ) ابو جادو ، 
 ( 555، ص 

  يمرفه الب حث قظريً  بأقه :
مجموعة االستجابات الجديدة المضافة لخبرة المتعلم وتقال بقدرته على تعريف 
المفهوم وتمييزه عن المفاهيم األخرى بداللة األمثلة المنتمية اليه وتعميمه بتحديد 

 أهميته والقدرة على استعماله .
قدرة طالب عينة البحث على تحقيق عمليات اكتساب  أم  التمريف االجرائ  :

وهي ) تعريفه ، التمييز بين األمثلة التي تنطبق عليه واألمثلة التي ال المفهوم 
تنطبق عليه ، وتعميمه من خالل تحديد أهميته أو وظيفته مقيسًا بالدرجات التي 
يحصلون عليها بعد استجابتهم ألختبار إكتساب النحو الذي اعده الباحث ويطبق 

 بهاية تجربة البحث .
 . المفه م ، عرفه :4
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( بأنه ، " كلمة او عبارة تستعمل لتصف مجموعة  5005ديك وروبرت ، )  -
 من األشياء واألفكار المترابطة ذات العالقة مع بعضها بعضًا " . 

 ( 55، ص  5005) ديك وروبرت ، 
( بأنه ، " فئة من المعلومات بينها خصائص مشتركة،  5002) ابو حطب ،  -

ذه المعلومات التي يتم تمييزها يتضمن ذلك عمليات التعميم والتصنيف وه
وتعميمها ثم تصنيفها الى فئات تبعًا لما بينها من خصائص مشتركة قد تكون 

                  101، ص  5002اشياء او احداثًا او افكارًا " . ) ابو حطب ، 
( بأنه ، " كلمة تطلق على صور ذهنية لها سمات  5225) مرعي ومحمد ،  -

 ( 555، ص  5225ياء ال حصر لها " . )مرعي ومحمد،مميزة تعمم على أش
يعرفه الباحث نظرياً بأنه ، رمز تعمم صورته لتصف مجموعة من الخصائص او 

 األفكار المترابطة للداللة عليها 
 ام  التمريف االجرائ  ه  : 

رمز او صورة ذهنية لمجموعة كلمات او اسماء ذات خصائص مشتركة تضمها 
ربة البحث من كتاب قواعد اللغة العربية للصف األول المادة الخاضعة لتج

 المتوسط.
 .  م ب ت التموم : عرفته  :5
، " االطفال الذين يعانون من قصور  5011الحكومة االتحادية االمريكية ،  -

في واحدة او اكثر من العمليات األساسية التي تتطلب فهم او استعمال اللغة 
ويظهر هذا القصور في نقص القدرة على  العربية المكتوبة او المنطوقة ،
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االستماع اوالتفكير او الكالم ، او القراءة او الكتابة ، او في اداء العمليات 
      ( 531، ص  5222الحسابية " . ) يحيى ، 

"مصطلح عام يشير الى مجموعة  5000اللجنة الوطنية لصعوبات التعلم ،  -
في صعوبات واضحة في اكتساب غير متجانسة من االضطرابات التي تتمثل 

واستعمال قدرات االستماع ، والكالم ، والقراءة والكتابة ، واالستدالل  الرياضي" 
 ( . 530، ص  5222. ) يحيى ، 

، " الطالب ذو صعوبات التعلم ، هو الذي يظهر قصورًا  5000الروسان ،  -
اللغة المنطوقة في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية التي تخل في 

او المكتوبة واستخدامها ، التي تظهر على شكل صعوبات في االستماع 
 ( .                521، ص  5000والتفكير والقراءة والكتابة " . ) الروسان ، 

" هم الطالب الذين يظهرون عيوبًا  5000اللجنة الدولية لصعوبات التعلم ،   -
ية : التحدث ، اونصات ، القراءة ، الكتابة في واحد أو أكثر من العمليات الت

، والقدرات الرياضية بسبب مشكالت المعالجة الذاتية للمعلومات ومشكالت 
                    .(32،ص5225االدراك االجتماعي".)بهجات،

 -02( ، " الطالب الذين يتمتعون بذكاء عاد )  5225عرفها ) موسى  -
ي الوقت نفسه ينخفض تحصيلهم الى ادنى ( متوسط او فوق المتوسط وف551

من المتوقع وال يرجع ذلك الى اعاقات حسية او انخفاض في الذكاء " .                                    
 ، ص        5225) موسى ، 

( ، " هم متعلمون يبدون وكأنهم عاديون تمامًا ، اال أنهم  5225) بهجات  -
او اكثر من مجاالت التعليم ، فهم يتمتعون  يعانون من عجز واضح في مجال
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بنسبة ذكاء متوسطة او فوق المتوسط ، اال ان مستوى تحصيلهم الدراسي 
ينخفض عن المستوى المتوقع بسبب وجود عدد من صعوبات التعلم التي 

 ( . 35، ص  5225تواجههم في اثناء التدريل ". ) بهجات ، 
 صعوبات التعلم نظريًا :من التحديدات السابقة يعر ف الباحث   

" عدد من الطالب يضمهم الصف الدراسي ، ويتمتعون بنسبة من الذكاء 
متوسطة او فوق المتوسطة ، لكنهم يعانون من صعوبات اكاديمية في تعلم المواد 

 الدراسية المقررة عليهم في المنهاج المدرسي " .
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  يمرفه  الب حث إجرائيً  :
الذين يدرسون  –عينة البحث  –لمتوسط " عدد من طلبة الصف األول ا

مع زمالئهم الطلبة العاديين في الصف نفسه ، ويتعرضون للمقررات الدراسية 
 -نفسها ، لكنهم :

 ينخفض تحصيلهم الى أدنى من المتوقع مقارنة بإقرانهم من الطالب العاديين. -
ت ، يظهرون عيوبًا في واحدة أو أكثر من العمليات ) الكتابة ، اونصا -

 القراءة،التعبير بنوعيه الشفوي والكتابي ، وفهم المادة المقروءة والمسموعة(.
 لديهم مشكالت اجتماعية وذاتية . -
 

 دراي ت ي ب ة : /الف ا الث ق 
من خالل اطالع الباحذث علذى األدبيذات والدراسذات السذابقة التذي تناولذت المتغيذر 

لذم يعثذر علذى دراسذات تناولذت أثرهذا المستقل ) استراتيجية الذكاءات المتعذددة ( ، 
في اكتساب المفاهيم النحوية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم وهو المتغير التابع 
فذذذذي الدراسذذذذة ، فضذذذذاًل عذذذذن نذذذذدرة الدراسذذذذات التذذذذي بحثذذذذت فذذذذي شذذذذؤون الطلبذذذذذة ذوي 
صعوبات التعلم في العذراق وعليذه سذيعرض الباحذث مذا أمكنذه الحصذول عليذه مذن 

 ب او أكثر من جوانب بحثه .دراسات تتعلق بجان
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 أ اًل : دراي ت تق  لت  م ب ت التموم :
 .( Asha . K . 1998 ) . دراية 1

هذدفت الدراسذذة الذذى معرفذذة أثذذر اسذذتعمال كذذل مذذن أسذذلوب تلخذذيص أفكذذار 
النص الرئيسة وأسلوب مراقبة الذات على االستيعاب القرائي لدى عينة من الطلبة 

 ذوي صعوبات الفهم .
( طذالب 3( طالب من الصذف السذادل قسذموا علذى )5نة الدراسة من )تألفت عي

( للمجموعذة الضذابطة ، وقذد اسذتمرت مذدة التجربذة ثالثذة 5للمجموعة التجريبية و)
أشهر ، وقد تم اعداد برنامج تدريسي مكون من عذدد مذن الذدرول لتذدريب الطلبذة 

عوبتها بتذدريب على استراتيجية تلخيص األفكار الرئيسة مرتبة منطقيًا بحسذب صذ
الطالذب فذذي كذذل درل علذذى خطذذوة محذذددة ومباشذذرة مثذذل تحديذذد هذذدف   الذذدرل ، 
توجيذه انتبذاه الطالذب وتركيذزه علذى الذذنص ، وربذط الذتعلم الحذالي بذالتعلم السذذابق ، 
وتعلذذذذم المفذذذذردات الجديذذذذدة ، وتحديذذذذد األفكذذذذار الرئيسذذذذة فذذذذي الذذذذنص ، والقذذذذدرة علذذذذذى 

ت تكوينيذذة مرافقذذذة لكذذل درل بحيذذث تكمذذذل تلخيصذذها ، ثذذم اعذذدت الباحثذذذة اختبذذارا
( فقذذذرات تقذذذذيل مذذذدى اسذذذذتيعابهم للذذذنص وافكذذذذاره فذذذي اثنذذذذاء قذذذراءتهم لذذذذه ، امذذذذا 52)

أسذذذلوب مراقبذذذذة الذذذذذات فقذذذد تذذذذم تذذذذدريل الطلبذذذذة علذذذى مراقبذذذذة اسذذذذتخدامهم ألسذذذذلوب 
التلخذيص مذن خذالل تزويذدهم ببطاقذات تحتذذوي علذى الخطذوات التذي علذيهم القيذذام 

لنتذذائج الذذى ان برنذذامج تعلذذيم تلخذذيص األفكذذار كذذان فذذاعاًل فذذي بهذذا ، وقذذد أشذذارت ا
تحسين استيعاب الطلبة ذوي صعوبات التعلم ، وأن استعمال اسلوب مراقبة الذات 
قد زاد من فاعليذذذة أسلوب التلخيص في تحسين أداء الطلبة ذوي صعوبات الذتعلم 

.  ( Asha. K. 1998 p. 374 – 397 ) 
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   . 1992احمد  بح  ،  . دراية ا الءين  ي لة2
جذذذذذذذرت الدراسذذذذذذذة فذذذذذذذي األردن ، وهذذذذذذذدفت الذذذذذذذى تعذذذذذذذرف أسذذذذذذذاليب المعلمذذذذذذذين  

المسذذذذتخدمة فذذذذي تعلذذذذيم مهذذذذذارات اللغذذذذة العربيذذذذة للطذذذذذالب الضذذذذعاف فذذذذي الصذذذذذفوف 
 ( وعالقتها بالجنل والتخصص والخبرة . 2-5االبتدائية العليا ) 

لعشذذذوائية ، ( معلمذذذًا ومعلمذذذة اختيذذذرت بالطريقذذذة ا502تألفذذذت العينذذذة مذذذن ) 
واسذذتخدمت االسذذتبانة أداة للدراسذذة مذذن إعذذداد البذذاحثين ، إذ يمكذذن افذذادة المعلمذذذين 
منها في تعليم الطلبذة الضذعاف فذي مهذارات اللغذة العربيذة ، وقذد تذم إيجذاد الصذدق 

( توصلت الدراسة الى نتائج  3×5×5والثبات لها وبعد استخدام تحليل التباين ) 
( بين درجات ممارسات  21,2احصائيًا عند مستوى ) عدة منها: وجود فروق دالة

المعلمذين لألسذذاليب المسذذتخدمة تعذذزى الذى عذذاملي الجذذنل والتخصذذص وتفاعلهمذذا 
  ( 20، ص 5005معًا . ) الكخن وخولة ، 

 . ( Gardill and Asha , 1999 )دراية   -3
هدفت الدراسة الى معرفة أثذر اسذتراتيجية الخذرائط القصصذية فذي تحسذين  

 ستيعاب القرائي لدى عينة من الطلبة ذوي صعوبات التعلم .اال
( طذذذالب مذذذن طذذالب الصذذذفوف ) السذذذادل 2تكونذذت عينذذذة الدراسذذذة مذذن ) 

والسابع والثامن ( ممن لديهم صعوبات تعلم وضعفًا في مهارة االستيعاب القرائذي، 
تذذذم تذذذدريب الطلبذذذذة علذذذى اسذذذذتراتيجية الخذذذرائط القصصذذذية ضذذذذمن خطذذذوات مباشذذذذرة 

، إذ تذذذم تصذذذميم خريطذذذة لكذذذل قصذذذة تذذذم تدريسذذذها للطالذذذب مذذذن اجذذذل فهذذذم  ومنظمذذة
المعلومذذذذات الضذذذذذمنية واسذذذذذتنتاج األفكذذذذذار وتحديذذذذد الشخصذذذذذيات ومعرفذذذذذة المشذذذذذاكل 
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والحلذذول فضذذذاًل عذذن تفاصذذذيل القصذذة ، أعطيذذذت فذذذي نهايذذة كذذذل قصذذة أسذذذئلة فذذذي 
 االستيعاب القرائي ) الحرفي واالستنتاجي ( . 

أسلوب الخرائط القصصية في تحسين استيعاب الطلبة أشارت النتائج الى فاعلية 
 ( Gardill and Asha , 1999 , p.2 – 18 ) ذوي صعوبات التعلم .    

  . 2006دراية ا عمر   الق ي ر ،  -4
ان ، وهذدفت الذى معرفذة تنشذيط المعرفذة السذابقة علذى   جرت في مدينة عم 

م فذذذذذي الصذذذذف الرابذذذذذع  االسذذذذتيعاب القرائذذذذي لذذذذذدى الطلبذذذذة مذذذذذن ذوي صذذذذعوبات الذذذذتعل
 األساسي .
( طالبذذًا للذذذكور ومذذثلهم 32( طالبذًا بواقذذع )22تكونذت عينذذة الدراسذذة مذذن ) 

لإلناث من الطلبة ذوي صعوبات التعلم ، قسموا على مجموعتين األولى تجريبية، 
درسذذذت باسذذذتعمال اسذذذذتراتيجية تنشذذذيط المعرفذذذة السذذذذابقة واألخذذذرى ضذذذابطة درسذذذذت 

نذذت اداة الدراسذذذة اختبذذارًا تحصذذيليًا مذذذن نذذوع االختيذذار مذذذن بالطريقذذة االعتياديذذة ،كا
متعذدد يقذذيل االسذذتيعاب القرائذذي بمسذذتوييه الحرفذذي واالسذذتنتاجي وتذذم التحقذذق مذذن 

ئج التحليذذل اوحصذذائي الذذذى فاعليذذة اسذذتعمال أسذذذلوب صذذدقه وثباتذذه ، أشذذارت نتذذذا
تنشيط المعرفة السابقة في تحسين االستيعاب القرائذي لذدى الطلبذة ذوي صذعوبات 
الذذتعلم ، فضذذذاًل عذذذن عذذذدم وجذذذود أثذذر للجذذذنل فذذذي االسذذذتيعاب ، وأوصذذذت الدراسذذذة 
بضذذذذرورة قيذذذذذام معلمذذذذذي الطلبذذذذذة ذوي صذذذذذعوبات الذذذذذتعلم بتنشذذذذذيط المعذذذذذارف السذذذذذابقة 

من خالل موضوعات سابقة يدرسونها وتدريبهم على استعمال استراتيجية لطلبتهم 
تنشذذيط المعرفذذة السذذابقة مذذن اجذذل تحسذذذين اسذذتيعابهم) عمذذرو منذذى محمذذود وميذذذادة 

 (.553، ص  5222محمد الناطور ، 
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 ء اات المتمددة .1ث قي : دراي ت تق  لت ايتراتيجي ت الا
 .  ( Carson , 1995 ). دراية 1

ريذذذذدا األميركيذذذة وهذذذذدفت الذذذذى تحديذذذد قذذذذدرة الطلبذذذذة كذذذذأفراد او جذذذرت فذذذذي فلو  
مجموعذات مذن ذوي القذدرات الذكائيذة المتنوعذة للذتعلم والخلفيذات الشذفافية المختلفذة 

( تلميذذذًا اختيذذذروا 550علذذى حذذذل المسذذائل الرياضذذذية ، تألفذذت عينذذذة الدراسذذة مذذذن )
األولذى تجريبيذة  عشوائيًا من احدى المذدارل االبتدائيذة ، وقسذموا علذى مجمذوعتين

( تلميذًا درسوا حل المسائل الرياضية باستراتيجية الذذكاءات المتعذددة ، 10بواقع )
( تلميذذذذذًا درسذذذذذوا حذذذذل المسذذذذذائل الرياضذذذذية باسذذذذذتعمال  10والثانيذذذذة ضذذذذابطة بواقذذذذذع )

األسذذذذلوب التقليذذذذدي ، اسذذذذذتعملت الدراسذذذذة االختبذذذذارات القبليذذذذذة والبعديذذذذة اداة لجمذذذذذع 
 الى ما يأتي :  البيانات ، وقد توصلت

. تحسن هام وبداللة احصائية في استعمال األشكال وخطوات حل المسائل لدى 5
 المجموعة التجريبية .

. وجود فروق دالة احصائياً في تحصيل التالميذ ولمصلحة المجموعة التجريبية 5
،  5221فذذذذي أسذذذذلوب حذذذذل المسذذذذائل ونوعيذذذذة الحلذذذذول ودقتهذذذذا.    ) نوفذذذذذل ، 

 ( 555ص
   . 2004البد ر  . دراية ا2

جرت في األردن وهدفت الى معرفة أثذر اسذتعمال اسذتراتيجيات الذذكاءات 
المتعذذذذددة فذذذذي تحصذذذذيل طلبذذذذة الصذذذذف السذذذذابع األساسذذذذي فذذذذي مذذذذادة العلذذذذوم العامذذذذذة 

 واكتسابهم لمهارات عمليات العلم .
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( طالبذذذذذًا وطالبذذذذذة مذذذذذوزعين علذذذذذى شذذذذذعبتي ذكذذذذذور 01تكونذذذذذت العينذذذذذة مذذذذذن )
طالبذذات الصذذف الرابذذع األساسذذي فذذي مذذدارل جنذذوب وشذذعبتي انذذاث مذذن طذذالب و 

ل الباحذذذث ثذذذالث وحذذذدات مذذذن منهذذذاج العلذذذوم العامذذذة للصذذذف السذذذابع  األردن ، در 
األساسذذذي ثذذذم تطويرهذذذا وفقذذذًا ألربذذذع اسذذذتراتيجيات مذذذن الذذذذكاء المتعذذذدد تذذذم اختيارهذذذذا 

 استنادًا لنتائج مسح الذكاء المتعدد ، وقد توصلت الدراسة الى النتائج التية :
. تفوق طالب المجموعة التجريبية التي استعملت الذكاء المتعدد فذي التحصذيل 5

 العلمي واكتساب المهارات على طالب المجموعة التقليدية .
 . تكافؤ الذكور واالناث في التحصيل العلمي .5

أوصذذت الدراسذذة بضذذرورة تذذدريب معلمذذي العلذذوم قبذذل الخدمذذة وفذذي أثنائهذذذا  
تيجيات الذذذكاء المتعذذذدد فذذي التذذدريل واالفذذادة مذذن هذذذذه علذذى كيفيذذة اسذذتعمال اسذذترا

االسذذذتراتيجية فذذذي وضذذذذع المنذذذاهج الجديذذذذدة وتذذذأليف الكتذذذذب المدرسذذذية . ) نوفذذذذل ، 
 ( 553 – 555، ص  5221

   . 2009. دراية ا األهدا 3
جذذرت الدراسذذة فذذي المملكذذة العربيذذة السذذعودية ، وهذذدفت الذذى الكشذذف عذذن 

القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في تحسين فاعلية أنشطة وأساليب التدريل 
 تحصيل الجغرافية وبقاء أثر التعلم لطالبات الصف األول الثانوي بمحافظة جدة .

( طالبذذذذة وزعذذذن علذذذى مجمذذذوعتين األولذذذذى 15تكونذذذت عينذذذة الدراسذذذة مذذذن )
( 5222تجريبيذة واألخذرى ضذابطة ، اسذتعملت الباحثذة اداة ) مذاكنزي ( المعربذذة )

كاءات المتعذذددة بعذذد تعذذديلها وتحكيمهذذا بمذذا يناسذذب العينذذة ، فضذذاًل عذذن لمسذح الذذذ
ذلذك اعذذدت دلذذياًل للمعلمذذة فذذي اسذتعمال األنشذذطة واألسذذاليب القائمذذة فذذي التذذدريل 
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علذذى نظريذذذة الذذذذكاءات المتعذذذددة لمحتذذذوى موضذذوعات التجربذذذة بعذذذد عرضذذذه علذذذى 
اسذذت مذذن خاللذذذه مجموعذذة مذذن المحكمذذين ، ثذذذم أعذذدت الباحثذذة اختبذذارًا تحصذذذيليًا ق

 فاعلية المتغيرين ، وأثبتت نتائج التحليل االحصائي : 
. وجذذذود فذذذذروق دالذذذذة احصذذذذائيًا لمصذذذلحة المجموعذذذذة التجريبيذذذذة التذذذذي اسذذذذتخدمت 5

 أنشطة وأساليب تدريسية قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة .
 تعلم.. وجود فروق دالة احصائيًا لمصلحة المجموعة التجريبية في بقاء أثر ال5

 وأوصت الباحثة :  
. ضذذذرورة اسذذذتعمال الذذذذكاءات المتعذذذددة ومذذذا تتضذذذمنه مذذذن أنشذذذطة وأسذذذاليب فذذذي 5

 تدريل مناهج الجغرافية للطالبات في مرحلة الثانوي .
. اعذذذذذداد دورات تدريبيذذذذذذة للمعلمذذذذذات والمشذذذذذذرفات لالفذذذذذذادة مذذذذذن نظريذذذذذذة الذذذذذذذكاءات 5

 المتعددة في التدريل .
بية على استعمال استراتيجيات الذكاءات المتعددة في . تعليم طالبات كليات التر 3

 الجغرافية لمراحل التعليم كافة وفي المواد الدراسية األخرى .
 ( 505، ص  5220) األهدل ،        
 

 دالالت من الدراي ت الي ب ة
 ا الُ : الدراي ت الت  تق  لت  م ب ت التموم :

ثذذل أسذذلوب التلخذذيص وأسذذلوب . اسذتعملت أسذذاليب وأنشذذطة تعليميذذة منوعذذة ، م5
، واسذتراتيجية الخذرائط القصصذية فذذي   ( Asha )مراقبذة الذذات فذي دراسذة 
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، وأسذلوب تنشذيط المعرفذة المسذبقة فذي   ( Gardill and Asha )دراسذة 
 دراسة ) عمرو والناطور ( .

. جذذرت الدراسذذات فيهذذا علذذى طذذالب وطالبذذات فذذي مرحلذذة التعلذذيم الثذذانوي الذذذذي 5
 لة المتوسطة في العراق .يقابل المرح

 . الدراسات الثالث جميعها قاست تأثير األساليب في االستيعاب القرائي .3
 ( طالبًا . 22 – 5. تباين احجام العينة المستخدمة بين ) 5
. لم تجر دراسة في العراق بحثت في شؤون الطلبة ذوي صعوبات التعلم وعلذى 1

 على المستوى المحلي .هذا األسال تعد الدراسة الحالية األولى 
. اعذذذذد القذذذذائمون علذذذذى الدراسذذذذة اختبذذذذارات تحصذذذذيلية موضذذذذوعية لقيذذذذال فاعليذذذذذة 2

 األساليب .
. فتذذذرة الدراسذذذذة التذذذي امضذذذذاها المجربذذذون تباينذذذذت بذذذين شذذذذهرين وثالثذذذة شذذذذهور ، 1

 باستثناء دراسة الكخن الوصفية .
 ث قيً  : الدراي ت الت  تق  لت الاء اات المتمددة :

 راسات استعملت استراتيجية الذكاءات المتعددة .. كل الد5
 ( طالبًا او تلميذًا من االعتياديين. 551 – 15. حجوم العينات تراوحت بين ) 5
 . جرت الدراسات على مدارل ابتدائية وثانوية أساسية في مدن عربية مختلفة .3
، بل . لم تجرب الدراسات الثالث المعروضة على الطلبة ذوي صعوبات التعلم 5

جربت على الطلبة العاديين ، في حين أن الدراسة الحالية جربت على الطلبة 
العاديين وذوي صعوبات التعلم بعد دمجهم في صفوف عادية ضمن التعلم 
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االعتيادي في صفوف المرحلة المتوسطة في العراق ، إذ اشارت األدبيات 
 الى إمكانية تعليم هؤالء الطلبة ضمن الصفوف االعتيادية .

. لم تجر دراسة في العراق جربت أثر هذه االستراتيجية في تعليم اللغة العربية 1
على الطلبة العاديين فضاًل عن الطلبة ذوي صعوبات التعلم ، لذا تعد 

 الدراسة الحالية األولى على المستوى المحلي .
 

جراااته :/الف ا الث لث  مقهجية البحث  ا 
 أ اًل : الت ميم التجريب  لوبحث :

إن عملية اختيار التصميم التجريبي المناسب ضرورة هامة ، إذ إنها 
توفر للباحث السبل الكفيلة للوصول الى ما يبتغيه من خالل ضمان الهيكل 
السليم واالستراتيجية المناسبة التي اعتمدها فضاًل االجابة عن االسئلة التي 

 ( . 525، ص  5005طرحتها مشكلة البحث وفروضها.)الزوبعي وآخرون ، 
بوصفه االداة المساعدة في تخطي العقبات التي تواجهه ، الن سالمة          

 التصميم التجريبي وصحته يؤديان الى نتائج دقيقة وموثوق بها. 
  ( 550، ص  5221) ملحم ، 

وقد اعتمد الباحث تصميمًا تجريبيًا من ذوات الضبط الجزئي مالئمًا ألسلوب    
بمجموعتين احداهما تجريبية درست موضوعات نحوية من  إجراء تجربته متمثالً 

الكتاب المقرر ، ضمت طالب عاديين وذوي صعوبات تعلم ، بأستعمال 
استراتيجية الذكاءات المتعددة ، ومجموعة اخرى ضابطة درست الموضوعات 
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نفسها بالطريقة االعتيادية ، وضمت طالب عاديين وذوي صعوبات تعلم ايضًا. 
 ضح ذلك .( يو 5والشكل )

 
 المتيير الت ب  األداة المتيير الميت ا المجم عة
استراتيجية الذكاءات  التجريبية

 المتعددة
 

 االختبار التحصيلي
 

 التحصيل
 االحتفاظ

 ذذذ الضابطة
   الت ميم التجريب  لوبحث1الصءا ا

 
 ث قيً  : مجتم  البحث  عيقته :

مفردات أو وحدات الظاهرة إن مجتمع البحث هو " جميع . مجتم  البحث : 1
 موضوع الدراسة ، الذي يتم منه اختيار عينة بطريقة قصدية او عشوائية .

 ( 52، ص 5002) السماك وآخرون ،        
والعينة جزء من المجتمع تنتخب منه على وفق قواعد وأساليب علمية، 

اجراءات واختيارها يعد من اهم األساليب التي يعتمدها الباحث لتكون متالءمة و 
بحثه بحسب الموضوع او الظاهرة او المشكلة المختارة من اجل التوصل الى 

 (. 53، ص  5221) الزغلول ،  تعميمات وتمثيل المجتمع تمثياًل صحيحًا.
تطلب البحث الحالي اختيار مدرسة متوسطة ال يقل عدد الشعب في 

التعلم  الصف األول عن اربع شعب ليتسنى له اختيار الطالب ذوي صعوبات
 منها،لذا حددت العينة بالمدارل المتوسطة النهارية للذكور في محافظة بغداد .
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: يتطلب التصميم التجريبي اختيار شعبتين من الشعب األربع  . عيقة البحث2
في الصف األول في أي مدرسة متوسطة تحتويها ، لذلك اعتمد القصدية في 

 عملية االختيار على وفق ما يأتي:
قصديًا مديرية تربية بغداد الرصافة األولى من بين مديريات تربية بغداد اختار  -أ

 الرصافة .
اختار قصديًا قطاع االعظمية من بين القطاعات التربوية التابعة لمديرية  –ب 

 تربية بغداد الرصافة األولى .
اختيرت متوسطة بالل الحبشي من بين المدارل المتوسطة للذكور التابعة  -جذ

 عظمية في منطقة الصليخ .لقطاع اال
( طالبًا 552زار الباحث المدرسة وكان عدد طالب المرحلة األولى فيها )

، وقد تم االتفاق مع ادارة المدرسة على قيام الباحث بتشخيص عينة الصعوبات 
قبل البدء الفعلي للتدريل ، ولتحديد عينة صعوبات التعلم ، اتبع الباحث 

 -االجراءات التية :
يق اختبار القدرة اللغوية واالستعداد العقلي للمرحلة الثانوية والجامعية، تطب -5

 (.5القسم الخاص بفهم الرموز اللغوية الذي اعدته رمزية الغريب ) الملحق
 مالحظة درجاتهم في المواد االكاديمية للسنة السابقة . -5
 تطبيق اختبار ) رافن ( للذكاء ، المقنن على البيئة العراقية. -3

 (. 2، ص  5003) الدباغ وآخرون ،  
( طالبًا كانت قد انطبقت  51بعد هذه االجراءات شخص الباحث ) 

عليهم خصائص ذوي صعوبات التعلم ، ولكي تكون عملية التشخيص أكثر دقة 



 
 
 
 

 
 

 

115 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202الثاني    ددــالع

 

، اذا أظهرت  *( 5عر ض العينة المشخصة لمقيال)مايكل بست ( ، ) ملحق 
م مواصفات العينة من ذوي صعوبات التعلم ( طالباً تنطبق عليه52النتائج وجود )

. 
وزع الباحث الطلبة في العينة األصلية بعد عزل ذوي صعوبات التعلم 

 ( طالبًا في كل شعبة .52على الشعب األربع ) أ ، ب ، جذ ، د ( ، بواقع )
د. اختار الباحث عشوائيًا شعبتي ) أ ، ج ( لتكونا عينة للبحث ، وبالسحب 

أصبحت شعبة )ج( مجموعة تجريبية تدرل باستراتيجية العشوائي البسيط 
الذكاءات المتعددة ، في حين أصبحت شعبة ) أ ( مجموعة ضابطة تدرل 
بالطريقة االعتيادية ، وبعد توزيع عينة الصعوبات التي شخصها الباحث على 

( طالبًا ، ومثلها  35مجموعتي البحث ، بلغ عدد طالب المجموعة التجريبية )
 ( يوضح ذلك .5الضابطة . والجدول ) المجموعة

   1الجد ا ا 
 عدد يالب عيقة البحث من الم ديين  ا   ال م ب ت قبا التصييص  بمده

المدد قبا إض فة  الصمبة المجم عة
 ا   ال م ب ت

عدد اليوبة ا   
 ال م ب ت

المدد القه ئ  
 لءا مجم عة

 35 0 52 ج التجريبية
 35 0 52 أ الضابطة
 20 52 15  المجموع

 
                                                                 

 ورقة تشخيص المعلم لكل طالب اعتمادًا على مقياس مايكل بست .  (*)
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 ث لثً  : تء فؤ مجم عت  البحث :
البد أن تتوافر في عينة كل بحث تجريبي المستلزمات الموضوعية  

لضبط المتغيرات الدخيلة التي قد تؤثر في نتائج البحث ، الن عدم المكافأة بين 
هذه التغيرات في المجموعتين يجعل من الصعب على الباحثين تعرف أثر العالقة 

 البحث المستقل والتابع .بين متغيري 
 (  521، ص 5222) الرشدي ،  

لذلك عمد الباحث وقبل الشروع بالتجربة الى اجراء التكافؤ في عدد من  
 المتغيرات ، فضاًل عن االختيار العشوائي للشعبة وعلى وفق ما يأتي :

 . ايتب ر ميت ى الاء ا :1
ونموها ، لذلك طبق  يعد الذكاء من العوامل المؤثرة في اكتساب المفاهيم 

الباحث اختبار المصفوفات المتتابعة الملون الذي اعده ) جي سي رافن ( 
( لمالءمته للبيئة العراقية وذلك لقيال  5003والمعرب من الدباغ وآخرون ) 

درجة ذكاء كل طالب في العينة ، إذ اعطي لكل طالب نسخة من االختبار مع 
ابات باالعتماد على بطاقة تعليمات اختبار ورقة لألجابة وبعد أن تم تصحيح االج

، ص  5003المصفوفات المتتابعة ومفتاح الحلول الصحيحة ) الدباغ وآخرون ، 
( شكاًل مصفوفة ، وفي كل شكل من هذه  22( ، ويتكون االختيار من )  2

االشكال هناك جزء مفقود ، وضعت في اسفل كل شكل ستة بدائل مصورة ، 
ة الجزء المفقود من البدائل الستة ، وذلك بوضع رقم يطلب من الطالب تكمل

البديل الصحيح في الجزء المفقود من الشكل ، وصحح بواقع درجة واحدة للفقرة 
الصحيحة وصفر للفقرة الخاطئة او المتروكة او التي تعددت االجابة عنها ، 



 
 
 
 

 
 

 

112 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202الثاني    ددــالع

 

ك ( والدرجة الدنيا ) صفر ( ، وفي ضوء ذل 22وبهذا تكون الدرجة الكلية ) 
 حددت درجات الذكاء .

وبعد حساب متوسط المجموعتين ، بلغ متوسط المجموعة التجريبية )  
( ،  1555,32( ، في حين بلغ متوسط المجموعة الضابطة )  35 ,5551

باستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين ، اظهرت النتائج عدم وجود فروق 
بحث ، إذ بلغت القيمة التائية دالة احصائيًا بين متوسط درجات مجموعتي ال

( عند مستوى  22,5( وهي اقل من القيمة التائية الجدولية )5255,5المحسوبة )
( وبذلك تكون مجموعتا البحث متكافئتين في 22( بدرجة حرية )21,2داللة )

 ( يوضح ذلك . 5متغير الذكاء والجدول ) 
 
 
 
 
   2الجد ا ا 

المحي بة  الجد لية لمتيير  درج ت الاء ا المت يي  االقحراف  ال يمة الت ئية 
 لمجم عت  البحث التجريبية  الض بية

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

درجة  القيمة التائية االنحراف
 الحرية

مستوى 
 الجدولية المحسوبة %1الداللة 

غير دالة  22 22,5 5255,5 5010,0 5551,35 35 التجريبية
 3050,2 1555,32 35 طةالضاب احصائياً 
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 . الممر الزمق  محي بً  ب لصه ر:2
بعد حساب متوسط اعمار المجموعتين ، بلغ متوسط المجموعة التجريبية 

( ، في حين بلغ متوسط اعمار طالب المجموعة الضابطة ) 5555,555)
( ، باستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين ، اظهرت النتائج  2555,552

وجود فروق دالة احصائيًا بين متوسط المجموعتين ، إذ بلغت القيمة التائية  عدم
( ، عند  22,5( ، وهي اقل من القيمة التائية الجدولية )  0135,2المحسوبة ) 

( وبذلك تكون مجموعتا البحث 22( ، بدرجة حرية ) 21,2مستوى داللة ) 
 ذلك .( يوضح 3متكافئتين في متغير العمر الزمني والجدول )

   3الجد ا ا 
المت يي  االقحراف  ال يمة الت ئية المحي بة  الجد لية  لمتيير أعم ر 

 مجم عت  البحث التجريبية  الض بية
حجم  المجم عة

 الميقة
المت يي 
 الحي ب 

درجة  ال يمة الت ئية االقحراف
 الحرية

ميت ى 
الداللة 

 الجد لية المحي بة 05,0

 غير دالة 22 22,5 0135,2 12,0 5555,555 35 التجريبية
 11,0 2555,552 35 الضابطة

 
 . التحصيل الدراسي لآلباء :3

( ، ان طالب مجموعتي البحث متكافئين احصائيًا 5يتضح من الجدول ) 
 )في التحصيل الدراسي لألباء ، إذ اظهرت نتائج تحليل البيانات باستعمال مربع 

X
2 
X )ان قيمة  (

2 
 5( ، وهي اصغر من قيمة ) كا 510,5بلغت ) المحسوبة  (
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( 1( ودرجة حرية ) 21,2( ، عند مستوى ) 212,55( الجدولية البالغة ) 
 ( يوضح ذلك .5الجدول )

  4الجد ا ا
  المحي بة  الجد لية لمتيير التح يا الدراي                                 2قيمة مرب  ا ء 

 تجريبية  الض بيةآلب ا أفراد مجم عت  البحث ال
حجم  المجموعة

 العينة
الداللة  5قيمة كا المستوى

عند 
21,2 

يقرأ 
 ويكتب

بكالوريول  معهد اعدادية متوسطة ابتدائية
 وعليا

 الجدولية المحسوبة

 510,5 2 1 1 2 1 1 35 التجريبية
 

غير  212,55
 1 1 2 1 2 1 35 الضابطة دالة

 55 55 55 55 55 52 20 المجموع
 
 . التحصيل الدراسي لألم :5

( أن طالب مجموعتي البحث متكافئين احصائيًا 1يتضح من الجدول ) 
في متغير التحصيل الدراسي لألمهات ، إذ اظهرت نتائج تحليل البيانات 

X )باستعمال مربع كاي أن قيمة 
2 
( ، وهي اصغر  035,2المحسوبة بلغت )  (

X )من قيمة 
2 

( درجة  21,2( عند مستوى )  212,55 الجدولية البالغة ) (
 ( يوضح ذلك .1(،الجدول )1حرية )
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  5الجد ا ا
X )قيمة دمج 

2 
المحي بة لمتيير التح يا الدراي   ألمه ت افراد مجم عت   (

 البحث التجريبية  الض بية
حجم  المجموعة

 العينة
الداللة  5قيمة كا المستوى

عند 
21,2 

يقرأ 
 ويكتب

بكالوريول  معهد إعدادية متوسطة ابتدائية
 وعليا

 الجدولية المحسوبة

 035,2 2 2 1 1 1 1 35 التجريبية
 

غير  212,55
 2 1 1 2 2 2 35 الضابطة دالة

 55 55 52 55 53 55 20 المجموع

 
 رابمً  : ميتوزم ت البحث :

حدد الباحث المادة العلمية التي ستدرل طيلة مدة التجربة بعدد من 
النحوية من كتاب قواعد اللغة العربية المقرر لطلبة الصف األول  الموضوعات

( 51المتوسط ، ثم حلل محتواها الستخراج المفاهيم الرئيسة منها، إذ بلغ عددها )
مفهومًا ، عرضت مع الكتاب المقرر على مجموعة من الخبراء والمتخصصين 

( 2تمثيلها ، الجدول )( لبيان مدى  3في اللغة العربية وطرائق تدريسها ) الملحق 
 يوضح ذلك .



 
 
 
 

 
 

 

102 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202الثاني    ددــالع

 

   6الجد ا ا 
 المف هيم الرئيية المصم لة بتجربة البحث

 المف هيم المف هيم
 المعرف بأل العلم

 المعر ف باالضافة العلم المفرد والمركب
 المبتدأ العلم أسمًا وكنية ولقب

 الخبر الضمير
 كان وأخواتها الضمير المتصل
 واتهاإن وأخ الضمير المنفصل
 بناء الفعل الماضي أسماء االشارة

  األسماء الموصولة
 
 .  ي غة األهداف اليو ءية :2

تعد األهداف السلوكية نوعًا من الصياغة اللغوية ، تصف سلوكًا معينًا 
يمكن مالحظته وقياسه ، إذ يتوقع من المتعلم أن يكون قادرًا على ادائه في نهاية 

( ، وقد اعتمد  55، ص 5225طامي وآخرون ، النشاط التعليمي المحدد ) ق
الباحث عمليات اكتساب المفهوم في صياغة اهدافه السلوكية ) تعريف المفهوم ، 

( هدفًا سلوكيًا ، بواقع ثالثة 51، إذ بلغت ) *مثال / ال مثال ، وتطبيق المفهوم (

                                                                 
أن اكتسذذذاب المفهذذوم يقذذذع ضذذذمن اطذذذار هذذذذه العمليذذذات اشذذارت أغلذذذب األدبيذذذات المتخصصذذذة بذذذ *

 الثالث .
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( ، تم عرضها على مجموعة من  5أهداف سلوكية لكل مفهوم ، ) الملحق 
راء والمتخصصين في اللغة العربية وطرائق تدريسها لبيان مدى تمثيلها الخب

 ( . 3لعمليات اكتساب المفهوم الثالث ) الملحق 
 . الييي التدرييية :3

هي وصف لشرح موجز لكل ما يراد انجازه في الصف ، من اجل تحقيق  
تنفيذ األهداف التعليمية المطلوبة ، توظف فيها الوسائل المعينة ألساليب ال

( 515، ص 5000المستعملة من اجل تقويم اداء المتعلمين ) الدليمي وآخرون، 
، لذا اعد الباحث خططًا تدريسية مالئمة لموضوعات التجربة المقررة في ضوء 

( 35المحتوى واألهداف السلوكية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة بلغت )
 سبوع ، ( خطة تدريسية في كل ا5خطة تدريسية بواقع )

( ، وتم عرض نماذج منها على مجموعة من الخبراء والمتخصصين  1) الملحق 
 في طرائق تدريل اللغة العربية وعدد من مدرسي المادة . 

 ي ميً  :اعداد ايتب ر اءتي ب المف هيم :
يعد التقويم منظومة متتابعة ومتسلسلة ، تهدف الى التطوير والتحسين ، 

ارف عن سير المخطط وانتظامه ومناسبته من اجل يزود المدرل ببيانات ومع
(، واالختبارات  150، ص  5225التغيير والتعديل والحذف ) قطامي وآخرون ، 

احدى هذه األدوات الهامة والشائعة في قيال التحصيل والحكم على ما تم 
( ، إذ انه العلمية التي يتم فيها تحليل  522، ص  5221اكتسابه ) ملحم ، 

ادة الدراسية وصياغة األهداف السلوكية ثم اتخاذ قرار في نوع الفقرات محتوى الم
( ،  131، ص  5225التي يراد تضمينها في االختبار ) قطامي وآخرون ، 
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ويوصف االختبار بأنه األداة التي تستعمل للكشف عن مدى الفهم او التحصيل 
تدريسه بالفعل او االكتساب في مادة دراسية محددة ، وألجل الحكم على ما تم 

لموضوعات التجربة اعد الباحث اختبارًا موضوعيًا يقيل اكتساب المفهوم النحوي 
 ضمن العمليات الثالث لالكتساب .
( فقرة موزعة على ثالثة اسئلة ، السؤال 31بلغت عدد فقرات االختبار )

( يقيل تعريف المفهوم من نوع الصواب والخطأ ، والسؤال 55األول وعدد فقراته )
( فقرة من نوع االختيار من متعدد يقيل عملية تمييز المفهوم ) مثال 55الثاني )

( فقرة من نوع التمثيل يقيل تطبيق 55/ ال مثال ( ، والسؤال الثالث يضم )
المفهوم ، إذ راعى الباحث أن تشمل فقرات االختبار كل المفاهيم المحددة 

داف السلوكية التي أعدها لعمليات اكتساب المفهوم فضاًل عن مالءمتها لأله
 الباحث مسبقًا .

  دق االيتب ر  : -أ
إن معيار الصدق أكثر أهمية فيما يتعلق بمعايير جودة االختبارات، وفي  

 هذا يشير )جلفورد ( " ان االختبار يعد صادقًا عندما يقيل ما افترض ان يقيسه.
  "( Guilford , 1982 , p. 470 )  ر على قيال ، أي قدرة فقرات االختبا

الشيء الذي وضع االختبار من اجل قياسه ، وقد تحقق الباحث من صدق 
 المحتوى من خالل توافق آراء الخبراء المتخصصين والقيال والتقويم 

( الذين عرض عليهم االختيار بصيغته األولية مع قائمتي المفاهيم  3) الملحق 
فها السلوكية ووفقًا لذلك تم النحوية لمحتوى الموضوعات المشمولة بالتجربة وأهدا
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التحقق من الصدق األول بعد إجراء التعديالت المناسبة ، وأصبح االختبار جاهزًا 
 ( 2)الملحق 

 ب. تيبيق االيتب ر عوى الميقة االيتيالعية :
تحقق الباحث من الخصائص السيكومترية لالختبار ، وتقدير الوقت  

وتعليماته ، بعرضه على عينة  المستغرق في االجابة عنه ، ووضوح فقراته
استطالعية اختيرت عشوائيًا من طالب الصف األول المتوسط في مدرسة  

( طالب إذ تم اعالمهم بموعد  522الحارث / قطاع االعظمية ، بلغت ) 
 االختبار قبل مدة مناسبة واشرف الباحث عليهم وتحقق من األمور التية :

 ( دقيقة .51حسب الوقت المستغرق لالجابة فكان ) .5
 تأكد للباحث وضوح فقرات االختبار . .5

صححت االجابات على وفق مفتاح تصحيح اعده الباحث مسبقًا ، إذ تم  .3
اعطاء درجة واحدة لالجابة الصحيحة وصفر لالجابة الخاطئة او 

( درجة واقل 31المتروكة وبذلك اصبحت اعلى درجة في االختبار )
 درجة هي )صفر( .

 ح  ئ  لف رات االيتب ر :ي ديً  : التحويا اال
إن الغاية من حساب صعوبة الفقرة هو اختيار الفقرات ذات الصعوبة المناسبة  -أ

وحذف الفقرات السهلة جدًا والصعبة جدًا من خالل حساب نسبة الطالب 
الذين يجيبون على الفقرة اجابة صحيحة .                                             

 ( . 500، ص  5000) عودة ، 
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وبعد حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وجد انها تتراوح  
( ، إذ يرى ) بلوم ( أن االختبار يعد  1( ، ) ملحق  10,2 - 2و32بين ) 

 )(.  02,2 – 51,2جيدًا إذا كانت فقراته تتراوح درجة صعوبتها بين ) 

Bloom , 1971 , p. 66 )  ختبار جميعها .، لذا قبلت فقرات اال 
 القوة التميزية للفقرات . -ب

هي مدى قدرة الفقرة على التمييز بين الطلبة ذوي المستويات العليا وذوي   
 المستويات الدنيا بالنسبة الى الصفة التي يقيسها االختبار . 

 ( 10، ص 5005) الزوبعي ، 
راوح وبعد حساب قوة تميز كل فقرة من فقرات االختبار وجد انها تت  

( ، ويرى ) إيبل ( ان فقرات االختبار تعد  1( ) الملحق 21,2 –35,2بين)
( فأكثر .                                                           32,2جيدة إذا كانت قوة تمييزها ) 

( Ebel , 1972 , p. 406 )  . 
 ثبات االختبار . -جذ 

( ، 52ريتشاردسون  –)كيودور الستخراج الثبات اعتمد الباحث معادلة
( ، وهو معامل ثبات داخلي جيد الن المعامل  05,2وقد بلغ معامل الثبات ) 

المستخرج من خاللها يوضح مدى تجانل الفقرات واتساقها فيما بينها ، وقد اكد  
 ) كرونالند ( ، أن معامل ثبات االختبارات غير المقننة يتراوح بين 

 (22,2 – 01,2  . )( Gronlund , 1976 , p. 125 )  . 
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 تيبيق التجربة : –ي بمً  
 اتبع الباحث االجراءات التية في اثناء تطبيق التجربة : 

باشر الباحث بتطبيق التجربة على افراد مجموعتي البحث يوم االحد بتاريخ  -
 . 5252/  5/  3، وانتهت يوم الثالثاء بتاريخ  5/52/5220

 تي البحث على وفق الخطط الدراسية التي اعدها.درل الباحث بنفسه مجموع -
طبق اختبار اكتساب المفاهيم النحوية على طالب مجموعتي البحث يوم  -

 ، بعد إخبارهم بموعده قبل فترة من الزمن . 0في الساعة  1/5الخميل، 
 صححت االجابات على وفق مفتاح التصحيح الذي اعده الباحث . -

 . ث مقً  : ال ي ئا االح  ئية
 استعمل الباحث الوسائل االحصائية التية :  
 لعينتين مستقلتين . ( Te test )االختبار التائي  -
 معامل السهولة / الصعوبة . -
 معامل التمييز . -
 ( . 52ريتشاردسون /  –معادلة ) كيودور  -
Xمربع   -

2  
 اختبار مان وتني للعينات الكبيرة . -
 لصغيرة .اختبار مان وتني للعينات ا -
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 عرض القت ئج  تفييره /الف ا الراب  
 * -: أ اًل : عرض القت ئج

يعرض الباحث في هذا الفصل النتائج التي توصل اليها على وفق فرضيات 
 البحث فضاًل عن تفسيرها .

. الفرضية األولى ، تنص " ال توجد فروق دالة احصائيًا في اكتساب المفاهيم 5
ة التجريبية الذين يدرسون باستراتيجية الذكاءات النحوية بين طالب المجموع

المتعددة وبين طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة االعتيادية عند 
 ( . 21,2مستوى ) 

( ان متوسط درجات اكتساب طالب المجموعة التجريبية بلغ 1يبدو من الجدول )
موعة الضابطة ( ، في حين بلغ متوسط درجات اكتساب طالب المج 210,51)
لعينتين مستقلتين لمعرفة   ( T- test )( ، باستعمال االختبار التائي  05,51) 

داللة الفروق بين هذين المتوسطين ، وجد فرق ذو داللة احصائية ولمصلحة 
 المجموعة التجريبية ، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة  

( عند مستوى داللة  00,5غة ) ( اكبر من القيمة التائية الجدولية البال 215,1) 
 ( يوضح ذلك .  1( ، الجدول )  22( وبدرجة حرية )  21,2) 

                                                                 
 ( 0انظر ملحق )  *
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   7الجد ا ا 
المت يي الحي ب   االقحراف الممي ر   ال يمة الت ئية المحي بة  الجد لية 

 اليتب ر االءتي ب لومجم عتين التجريبية  الض بية
عدد  المتغيرات

 االفراد
المتوسط 
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

 مستوى الداللة القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة
المجموعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

 التجريبية
35 210,51 231,3  

215,1 
 

 
00,5 

دالة عند مستوى 
(21,2) 

المجموعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 
 الضابطة

35 05,51 00,5 

 
. الفرضية الثانية ، نصت على أنه " ال توجد فروق دالة احصائيًا في اكتساب 5

النحوية بين طالب المجموعة التجريبية من العاديين وبين طالب  المفاهيم
 ( . 21,2المجموعة الضابطة من العاديين عند مستوى ) 

( ان متوسط الرتب في اكتساب الطالب العاديين في  0يبدو من الجدول ) 
( ، في حين بلغ متوسط الرتب للطالب  20,32المجموعة التجريبية بلغ ) 

( ، باستعمال االختبار الزائي ) مان  35,52وعة الضابطة ) العاديين في المجم
وتني للعينات الكبيرة ( ظهر وجود فروق ذوات داللة احصائية ولمصلحة 

( ، اكبر من  020,5المجموعة التجريبية ، إذ كانت القيمة الزائية المحسوبة ) 
( ، الن  21,2( عند مستوى داللة )  02,5القيمة الزائية الجدولية البالغة ) 

( اكبر من مجموع رتب  015,-مجموع رتب المجموعة التجريبية البالغ ) 
 ( يوضح ذلك . 0( ، والجدول ) 555-المجموعة الضابطة البالغ )
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   8الجد ا ا 
مجم ع الرتب  مت ييه   ال يمة الزائية المحي بة  الجد لية لويالب الم ديين 

 ف  المجم عتين التجريبية  الض بية
عدد  تالمتييرا

 األفراد
مجم ع 
 الرتب

مت يي 
 الرتب

ال يمة الزائية 
 المحي بة

ال يمة الزائية 
 الجد لية

ميت ى 
 الداللة

مجموعة 
 تجريبية

دالة عند  02,5 020,5 20,32 015,- 52
مستوى 

مجموعة  (21,2)
 ضابطة

52 -,555 35,52 

 
يًا في اكتسابه . الفرضية الثالثة ، نصت على انه " ال توجد فروق دالة احصائ3

المفاهيم النحوية بين طالب المجموعة التجريبية ذوي صعوبات التعلم وبين 
( . 21,2طالب المجموعة الضابطة من ذوي صعوبات التعلم عند مستوى ) 

( ان متوسط الرتب في اكتساب الطالب ذوي  0يبدو من الجدول )  
في حين بلغ متوسط ( ،  12,55صعوبات التعلم في المجموعة التجريبية بلغ ) 

 الرتب في اكتساب الطالب ذوي صعوبات التعلم في المجموعة الضابطة 
(، باستعمال اختبار ) مان وتني ( للعينات الصغيرة / ظهر وجود فرق 12,5) 

دال احصائيًا ولمصلحة المجموعة التجريبية ، اذ كانت قيمة ) مان وتني ( 
(، 52ن وتني ( الجدولية البالغة )المحسوبة ) صفرًا ( وهي أصغر من قيمة ) ما
( اكبر من مجموع رتب  522,-ألن مجموع رتب المجموعة التجريبية البالغة ) 

 ( يوضح ذلك .0( ، والجدول ) 32,-المجموعة الضابطة البالغة ) 
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   9الجد ا ا 
مجم ع الرتب  مت ييه   قيمة ا م ن  تق    المحي بة  الجد لية لويالب  

 م ف  المجم عتين التجريبية  الض بية.ا    م ب ت التمو
عدد  المتغيرات

 االفراد
مجموع 
 الرتب

قيمة ) مان  متوسط الرتب
 وتني( المحسوبة

قيمة )مان وتني( 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

مجموعة 
 تجريبية

0 -,522 12,55  
 صفر

 
52 
 
 

دالة عند 
مستوى 

مجموعة  (21,2)
 ضابطة

0 -,32 12,5 

 
 القت ئج :ث قيً  : تفيير 

أظهرت النتائج التي أسفر عنها البحث تفوق طالب المجموعة التجريبية  
الذين درسوا باستراتيجية الذكاءات المتعددة على طالب المجموعة الضابطة 
الذين درسوا بالطريقة التقليدية في اختبار اكتساب المفاهيم النحوية ويمكن ان 

 يعزى سبب ذلك الى :
كاءات المتعددة بحكم تنوع اساليبها المستعملة تشعر الطالب . إن استراتيجية الذ5

بعمق شخصيته ، فاستغاللها بأقصى حد ممكن ، يتيح له فرصة التأمل بعد 
عرض المعلومات التي تتحدى التفكير ، ومنها يبدأ التفكير والمعالجة العقلية فيما 

 ( 513، ص5221يعرض عليه من مثيرات لغوية وبصرية.)نوفل،
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ا استراتيجية توظف المحسوسات البيئية في الدرول اللغوية السيما منها . انه5
النحوية واألدبية ، مما يسهل عملية التعلم ، فالموقف التعليمي يحقق تقدير 

 الطالب لبيئته ، إذ ال انفصال بين اللغة وفنونها والبيئة ومؤثراتها .
ئة صفية متساوية وفرصًا . إن استراتيجية الذكاءات المتعددة توفر للمتعلمين بي3

تعليمية متنوعة ، اذ انها تراعي الفروق الفردية بينهم ، فتنوع النشاطات والوسائل 
التعليمية فضاًل عن فاعلية المتعلم في الموقف التعليمي وارشاد وتوجيه المدرل ، 
وتنوع طرائق التدريل ما بين مناقشة ، واكتشاف وتعلم تعاوني ، وعصف ذهني 

كل ذلك خلق بيئة صفية نشطه وفاعلة متنوعة بتنوع الذكاءات ... الخ ، 
 المتعددة لدى المتعلمين .

. ان استراتيجية الذكاءات المتعددة وفرت لكل متعلم الدافع ويسرت له التشجيع 5
والتدريب المناسبين بما يتالءم وذكاءاته المتعددة.                     ) عامر 

    (51، ص  5220ومحمد ، 
مرونة االستراتيجية وقابلية تطويعها لتعليم كل الفئات العمرية بدءًا من  .1

 المرحلة االبتدائية والمراحل التالية لها .
. ان أساليب التدريل القائمة على وفق هذه االستراتيجية من األساليب الفاعلة 2

في تعليم ذوي صعوبات التعلم ، النها تحوي أنشطة متنوعة تجعلهم يستفيدون 
 نها بما يتوافق ونوع الذكاءات المرتفعة لديهم .م
. األساليب المتنوعة التي اعتمدتها هذه االستراتيجية ساعدت ذوي صعوبات 1

التعلم على الخروج من العزلة التي يعانون منها ونمت لديهم ذكاءات عدة 
كالذكاء االجتماعي ) البينشخصي ، والضمنشخصي ( فضاًل عن انها نظرت 
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هذه الفئة بانهم يمتلكون نواحي قوة في مجاالت كثيرة من ذكاءاتهم  الى متعلمي
 واستثمارها حس ن من اكتسابهم للمفاهيم النحوية .
 Gardillo)،  ( Asha 1998 )تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من 

& Asha 1999)   ( ،  5222و ) عمرو والناطور( Garson 1995 )   ( ،
 ( . 5220) االهدل (  5225البدور 

 
 االيتقت ج ت  الت  ي ت  الم ترح ت : /الف ا الي مس

بناء على نتائج البحث ، صاغ الباحث استنتاجات وقدم توصيات قد  
تسهم بشكل ايجابي في رفد العملية التعليمية ، ثم وضع مقترحات قد يجد فيها 

بحوث اخرى مكملة الباحثون والمعنيون بالمناهج وطرائق التدريل مجااًل الجراء 
 للبحث الحالي ، وكما يأتي :

 ا اًل : االيتقت ج ت :
 في ضوء النتائج التي توصل اليها البحث ، يمكن أن نستنتج :  

. فاعلية استراتيجية الذكاءات المتعددة في اكتساب المفاهيم النحوية لدى طالب 5
ة اكثر من الصف األول المتوسط ، إذ ساعدتهم على اكتساب المفاهيم النحوي
 الطريقة االعتيادية ، ولكال الفئتين ، العاديون وذوو صعوبات التعلم .

. ان استراتيجية الذكاءات المتعددة زادت من اكتساب المفاهيم النحوية للطالب 5
فضاًل عن االهتمام بحاجاتهم ، وتشجيع العمل التعاوني بينهم كما انها زادت من 

 دافعيتهم نحو الدرل .
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اتيجية الذكاءات المتعددة ذات قيمة تربوية كبيرة بما تقترحه من . إن استر 3
 استراتيجيات فاعلة الدارة غرفة الصف .

 الت  ي ت :
 في ضوء نتائج البحث يمكن التوصية بذ : 
. االهتمام باستعمال استراتيجيات التدريل الحديثة ، ومنها استراتيجية الذكاءات 5

ع التأكيد على تدريل المفاهيم النحوية المتعددة في تدريل مادة النحو ، م
كونها تحقق اختصارًا في الوقت والجهد واالمكانات التي يبذلها المدرل في 

 تدريل الحقائق .
. ضرورة تأهيل المدرسين مهنيًا من خالل االطالع المستمر على كل ما هو 5

 جديد في مجال تعليم الطلبة العاديين وذوي صعوبات التعلم .
النظرة الشمولية متعددة االبعاد لمجاالت الذكاء المختلفة لدى . اعتماد 3

المتعلمين وعدم الحكم عليهم اعتمادًا على ذكاء واحد ) الذكاء المنطقي ( 
 كما يسود في مدارسنا الحالية .

. تنبيه المدرسين اعتماد استراتيجيات التدريل المناسبة لذوي صعوبات التعلم ، 5
لديهم في تعلم جوانب أكاديمية متنوعة ، فضاًل عن واالهتمام بجوانب القوة 

 االهتمام بجوانب ضعفهم ومعالجتها .
. تنمية الوعي بالذكاءات المتعددة من حيث أهميتها وأساليب تعليمها بالنسبة 1

 للطلبة ومدرسي المواد الدراسية المختلفة ، والسيما مدرسي اللغة العربية.
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 الم ترح ت :
 ت اليه الدراسة يقترح ما يأتي :استكمااًل لما توصل 
. اجراء دراسة لتعرف أثر استراتيجية الذكاءات المتعددة في فروع اللغة االخرى 5

 ، وعلى متغيرات تابعة أخرى .
. اجراء دراسة تبحث أثر متغيرات مستقلة اخرى في تحصيل الطلبة العاديين 5

 وذوي صعوبات التعلم .
 ذكاءات المتعددة باستراتيجيات تدريسية اخرى .. دراسة تقارن أثر استراتيجية ال3
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 الم ذ در
 الم  در المربية

االهذدل ، اسماء زين صادق . فاعلية أنشطة وأساليب التدريل القائمة على  .5
نظرية الذكاءات  المتعددة في تحسين تحصيل الجغرافية وبقاء أثر التعلم 

 ممة ام ال رى مجوة جلدى طالبات الصف األول الثانوي بمحافظة جدة ، 
، ص  5220، المجلد األول ، العدد األول يناير  لومو م الترب ية  القفيية

505 . 
، دار السيرة  5، ط عوم القفس الترب  ابو جادو ، صالح محمد علي .  .5

 . 5223للنشر والتوزيع واالعالن ، االردن ، عمان ، 
تبة االنجلو ، مك 1، ط عوم القفس الترب  ابو حطب ، فؤاد وآمال صادق .  .3

 . 5002المصرية ، القاهرة ، 
، دار الصفاء ،  قظري ت المق هج الترب يةابو ختلة ، اينال عمر محمد .  .5

ان ،   . 5221عم 
، دار الفرقان  الري ضي ت مف هيمه   يرق تدرييه ابو زينة ، فريد كامل .  .1

 . 5005للنشر والتوزيع واالعالن ، األردن ، عمان ، 
، عالم  أي ليب التمويم لا   ال م ب ت الي  ةد . بهجات ، رفعت محمو  .2

 . 5225الكتب للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
، دار النهضة ،  52، ط الاء ا  م  يييهحابر ، جابر عبد الحميد .  .1

 . 5001القاهرة ، 
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، دار الفكر العربي، القاهرة ،  الاء اات المتمددة  الفهم تقمية  تمميقذذذذذذذذذذ .  .0
5223 . 

 ايتب ر رافن لوم ف ف ت المتت بمة الت قين المراق دباغ ، فخري وآخرون . ال .0
 . 5003، مطبعة جامعة الموصل ، الموصل ، 

اتج ه ت حديثة ف  تدريس الدليمي ، طه علي حسين وسعاد الوائلي .  .52
 . 5221، االردن ، اربد ،  الوية المربية

ريس الوية يرائق تدالدليمي ، كامل محمود نجم وطه علي حسين .  .55
 . 5005، دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ،  المربية

، ترجمة : محمد  التيييي لوتمويم الفّم اديك ، اولتر وروبرت ريزر .  .55
ان ،   . 5005ذيبان غزاوي ، عم 

، دار الكتب الحديث ،  مق هج البحث الترب  الرشيدي ، بشير صالح .  .53
 . 5222عمان ، 

، جمعية عمال   جية األيف ا غير الم ديينييء لالروسان ، فاروق .  .55
ان ،   .5000المطابع التعاونية ، عم 

 5221، دار الشروق للنشر ، عمان ،  االح  ا الترب  الزغلول ، عماد .  .51
 . 

 مق هج البحث الترب  الزوبعي ، عبد الجليل ابراهيم ومحمود احمد الغن ام .  .52
 . 5005، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، 

،  االيتب رات  الم  ييس القفييةي، عبد الجليل ابراهيم وآخرون . الزوبع .51
 . 5005دار الكتب ، الموصل ، 
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، االصدار الرابع ، دار  أي ليب تدريس المو مزيتون ، عايش محمود .  .50
ان ،   . 5225الشروق ، عم 

، دار الفكر  5، ط تمويم األيف ا المتيوفين ع وي ً الزيود ، نادر فهمي .  .50
ان ، للطباعة و   . 5222النشر والتوزيع ، عم 

،  أ  ا البحث الموم السماك ، محمد ازهر وقيل سعيد الفهادي .  .52
 . 5002مطبعة جاتمعة صالح الدين ، بغداد ، 

،  3، ط فن التدريس لوية المربية  التربية الديقيةسمك ، محمد صالح .  .55
 . 5020مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة ، 

، دار  الاء اات المتمددةلرؤوف وربيع محمد . عامر ، طارق عبد ا .55
 . 5220اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، 

ايتراتيجي ت التدريس ف  ال رن عبيدان ، ذوقان وسهيلة ابو السميد .  .53
، دليل المعلم والمشرف التربوي ، دار الفكر ، عمان ،  الح د   المصرين

5221 . 
التدريس ال ف  ب لاء اات ل ونائلة نجيب الخزندار . عفانة ، عزو اسماعي .55

 . 5221، دار الميسرة للنشر والتوزيع ، االردن ،  المتمددة
عمرو ، منى محمود وميادة محمد الناطور. أثر تنشيط المعرفة السابقة  .51

على االستيعاب القرائي لدى عينة من الطلبة ذوي صعوبات التعلم في مدينة 
ان ،  ( 5، العلوم التربوية، العدد ) 33، المجلد  دراي ت مجوة،  5225عم 

 . 5222، عمادة البحث العلمي ، الجامعة االردنية ، 
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، االصدار  ال ي س  الت  يم ف  المموية التدريييةعودة ، احمد سليمان ،  .52
ان ،   . 5000الثاني ، دار األمل للنشر والتوزيع ، عم 

، دار الشروق  5، ط ال ف ييء ل جية التموم  التمويم قطامي يوسف ،  .51
 . 5000للنشر والتوزيع ، عمان ، 

، دار الشروق ،  ييء ل جية التدريسقطامي يوسف ونايفة قطامي ،  .50
 .  5225االردن ، 

الكخن ، أمين وخولة احمد يحيى . أساليب المعلمين في تعليم مهارات اللغة  .50
( 5العدد ) ، المجلد التاسع عشر ) أ ( ، مجوة دراي تللطالب الض عاف ، 

 ،5005 . 
، مجموعة من االرشادات  تموم المف هيم ف  غرفة ال فكالرك ، سيسل .  .32

التعليمية مبنية على البحث والتجربة ، ترجمة : ابراهيم نوفل ، مركز البحث 
ان ، جامعة اليرموك ،   . 5003والتطوير التربوي ، عم 

، ترجمة : زيدان   م ب ت التموم األء ديمية  القه ئية. كيرك وكالفانت  .35
السرطاوي وعبد العزيز السرطاوي، مكتبة الصفحات الذهبية ، الرياض ، 

5000 . 
: أسسه                تدريس الوية ب لمرحوة االبتدائيةمجاور ، محمد صالح الدين .  .35

 . 5015وتطبيقاته ، دار القلم ، الكويت ، 
، دار  يس الم مةيرائق التدر مرعي ، توفيق احمد ومحمد محمود الحيلة ،  .33

 . 5225المسيرة للنشر والتوزيع ، األردن ، 
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، الجمعية  الاء اات المتمددة القظرية  التيبيقالمفتي ، محمد أمين .  .35
 .5225( ، القاهرة، 5المصرية للمناهج وطرائق التدريل المتعلم ، مجلد )

، دار  3، ط مق هج البحث ف  التربية  عوم القفسملحم ، سامي محمد .  .31
 . 5221مسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، ال
، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة ،  عوم قفس األع قةموسى ، رشاد .  .32

5225 . 
،  الاء ا المتمدد ف  غرفة ال ف القظرية  التيبيقنوفل ، محمد بكر .  .31

ان ،   . 5221دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عم 
، ترجمة : عادل عز الدين األشول  مومييء ل جية التويتبج ، آنوف .  .30

 . 5005وآخرون ، دار ماكجروهيل ، نيويورك ، 
، دار  البرامج الترب ية لا   االحتي ج ت الي  ةيحيى ، خولة احمد .  .30

ان ، االردن ،   . 5222المسيرة للنشر والتوزيع واالعالن ، عم 
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   5الموحق ا 
أقم اج يية تدرييية ي مية ب يتراتيجية الاء اات المتمددة لومجم عة 

 التجريبية .
 ول المتوسط .                         المادة / قواعد اللغة العربية .الصف / األ

 التاريخ/                                       الموضوع / كان وأخواتها .   
 األهداف : تتوزع األهداف في ثالثة مجاالت :

 جعل الطالب قادرًا على أن : -: المج ا الممرف  -1
 يعدد أخوات كان . -
 دد وظائف كان وأخواتها .يح -
 يوضح عمل كان إذا دخلت على المبتدأ والخبر . -
 يعطي أمثلة عن كان وأخواتها . -
 يضبط بالحركات جملة دخلت عليها كان او احدى أخواتها . -
 يعطي امثلة لجمل تنطبق عليها كان واخواتها . -
 جعل الطالب قادرًا على : -:المج ا المه ر   -2
 دات لغوية متنوعة لتوضيح عمل كان وأخواتها .يستعمل مفر  -

 يرسم مخططًا لكان وأخواتها . -
 يضع جدواًل يوضح وظائف كان وأخواتها . -
 جعل الطالب قادرًا على : -:المج ا ال جداق   -3
 يتحسل عمل كان وأخواتها بداللة االلفاظ ومعانيها . -

ا من خالل المعايشة الحية تنمية االتجاهات االيجابية لما تحدثه كان وأخواته
 وتوظيف النماذج وصواًل الى القراءة المعبرة بنوعيها المسموع والمنطوق .
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 يبين مواطن الجمال في النصوص المختارة . -
يوظف التعبيرات والحركات الجسمية مثل األيدي وتعابير الوجه للمواءمة بين كان  -

 وأخواتها ووظائفها .
 قبل والتفاعل االجتماعي من خالل عملهم كمجموعات .تنمية روح االنسجام والت -
 يردد الطالب بيتًا شعريًا عن كان وأخواتها جماعيًا وبايقاع موسيقي . -
 يردد كلمات بأوزان معينة تخدم الموضوع . -

 ال ي ئا التمويمية :
 لتقريب المادة الى اذهان الطالب سيعتمد الباحث :   
دوين الملخص السبورة ، ولرسم الجداول والمخططات من السبورة والطباشير الملون لت -

 الطالب انفسهم .
 بعض الصور والشفافيات التي توضح جماًل تخدم الموضوع . -

 الم دمة :
يذ كر المدرل الطالب بموضوع الدرل السابق ) انواع الخبر ( من خالل   

القراءة ، يحاول في اثناء   ( OHP )قصة قصيرة موضحة بشفافية تعرض بجهاز 
التأشير على الخبر مع ذكر نوعه ويبغي من ذلك ربط الخبرات السابقة بموضوعة 
الدرل الجديد ، ثم يقول درسنا لهذا اليوم سيكون ) كان وأخواتها ( ويدون الموضوع 

 على السبورة .
 المرض :

يحاول الباحث ان ينمي الذكاء اللغوي لدى الطالب لمفهوم كان وأخواتها من 
نص يتحدث عن المبتدأ والخبر ، ألن هذين المفهومين أسال لدراسة خالل عرض 

عمل كان وأخواتها " صالح ويوسف أخوان شقيقان ، يعيشان من حقل تركه لهما أبوهما 



 
 
 
 

 
 

 

223 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202الثاني    ددــالع

 

 بعد وفاته ، يزرعانه معًا ، ويقتسمان محصوله بالتساوي ". يطلب المدرل 
معنى المفردات بعد سماعهم  ) الباحث ( من الطالب قراءة النص قراءة معبرة مع تمثيل

 النص مقروءًا قراءة معبرة من خالل تسجيل صوتي .
يكلف المدرل احد الطالب بكتابة النص مضبوطًا بالشكل على السبورة ) ذكاء جسمي 
حركي ( ، ثم يعرض المدرل جدواًل مدونًا فيه نوعين من البيانات النوع األول كان 

يانات الثانية مدلول عمل كان وأخواتها كاًل على وأخواتها على وفق تسلسل مرقم ، والب
 حدة ) ذكاء منطقي ( .

 يكلف المدرل بعض الطالب بقراءة الجدول مع التأشير على مكوناته 
 ) جسمي حركي + ذكاء منطقي ( ، يقرأ كل طالب الجدول ثم يبدأ طالب آخر بعده .

ى ، بات ، يسأل المدرل طالبه مرددًا ) كان ، ظل ، أضحى ، أصبح ، أمس
صار ، ليل ، مازال ، مابرح ، مافتئ ، ما أنفك ، مادام ( ، هل هي  اسماء ؟ ، او 

 افعال ؟ ، او حروف ؟
يفسح المدرل مجااًل للتفكير من ) دقيقة الى دقيقتين ( ، للطالب ) ذكاء 
ضمن شخصي ( ، من خالل فترات التأمل الشخصي التي يعيشها كل طالب اثناء 

 ة .البحث عن االجاب
يتلقى المدرل اجابات متباينة ما بين ) اسم ، وفعل ، وحرف ( ، من خالل 
عرض أمثلة يحاول المدرل تسقيط االجابات الخاطئة وصواًل الى المعلومة التي نرى 

 فيها أن ماورد في الجدول هي افعال ماضية ناقصة . ) ذكاء لغوي لفظي (.
نص المدون على السبورة يطلب المدرل من الطالب ان يمعنوا النظر في ال

محاواًل إدخال كان او أحدى أخواتها عليه مع ضبط النص بالشكل  ) ما التغيير الذي 
طرأ على الجملة بعد ادخال كان او احدى اخواتها عليها ؟ (، من مناقشة المدرل 
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لطالبه يستكشف القاعدة ) كان واخواتها تدخل على الجملة االسمية المكونة من المبتدأ 
 بر فترفع األول اسمًا لها ، وتنصب الثاني  خبرًا لها .والخ

بعدها يحاول المدرل تقسم طالب الصف الى مجموعات تعاونية متباينة 
( طالب ، ويحدد لكل مجموعة اسمًا تعرف به مثل  1-5المستويات التعليمية من ) 

وجيه عمل مجموعة ) سيبويه ( ، ومجموعة ) المتنبي ( ... الخ ويعين قائدًا يتولى ت
المجموعة التي يرأسها ، تزود هذه المجموعات بعدد من الجمل وتكلف بادخال كان او 
 أحدى أخواتها مع ما يتالءم ومعنى كل فعل ناقص مع ضبط حركات الجمل 
) ذكاء اجتماعي + ذكاء ضمن شخصي ( ، في اثناء ذلك يتنقل المدرل بين 

لسليم المنظم ، مع أخذ فكرة عن اداء المجموعات موجهًا ومرشدًا طالبه نحو العمل ا
كل مجموعة وكل طالب داخل المجموعة ، بعد انتهاء عمل المجموعات يحاول المدرل 
فسح المجال لقائد أفضل مجموعة بعرض الحلول التي توصلت اليها مجموعته ، 

 ويحاول االجابة عن استفسارات وتساؤالت المجموعات األخرى .
ت طالب المجموعة من خالل عرض نماذج لجمل يحاول المدرل تعزيز اجابا

توظف فيها مكونات ومفاهيم البيئة الطبيعية بعد ادخال كان او أحدى أخواتها عليها ، 
مع محاولته الربط بين األنموذجين وبيان جوانب القوة والضعف في انموذج المجموعة 

القرآن الكريم " الم تر  الفائزة ) ذكاء طبيعي ( ، ويعزز هذا الذكاء باالستشهاد بأمثلة من
 أن اهلل أنزل من السماء ماًء فتصبح األرض مخضرًة إن اهلل لطيف خبير " .

بعد انتهاء عرض مفهوم الدرل ) كان وأخواتها ( يعرض المدرل من خالل 
 شفافية بيتًا من الشعر يضم كان وأخواتها .

 قي (.ويطلب من الطالب ترديده جماعيًا مع ايقاع موسيقي ) ذكاء موسي
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: لمعرفة مدى ما تحقق من أهداف سلوكية يعطي الباحث اختبارًا لطالبه يقيل  الت  يم
 الذكاء الرياضي من خالل السؤال التي :

/ صن ف على وفق جدول دالالت او معان االفعال الناقصة التية مع التمثيل  5ل
 بجمل . 

                                                                                          
 ) ذكاء رياضي ( .

 . 25 – 25الواجب البيتي : حل التمرينات من الكتاب / ص 
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   6الموحق ا 
 ايتب ر اءتي ب المف هيم القح ية

امام العبارة × ( ( امام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ )  : ضع عالمة صح ) 5ل
 الخاطئة لكل مما يأتي :

 ن االفعال الناقصة .. ليل م5
 . في الجملة ) صبرت على الضيم ( الفعل الماضي هنا مبني على الفتح .5
 . الفعل صار يفيد معنى التحويل .3
 . الفعل ) زال ( يأتي منه الماضي والمضارع واألمر .5
 . نوع الخبر في جملة ) الربيع شباب دائم ( جملة اسمية .1
 ما يكمل معناه .. المبتدأ اسم مرفوع يحتاج الى 2
 . المعرف باالضافة اسم نكرة يكتسب التعريف باضافته الى احدى المعارف .1
 . اللتان اسم موصول للمثنى المؤنث العاقل .0
 . تلك اسم اشارة للمؤنث البعيد .0

 . في الجملة ) كتبنا جديدة ( ، الضمير ) نا ( في محل الجر باالضافة .52
 لكتاب ( الضمير هنا مستتر .. في الجملة ) زرت معرض ا55
 . عبد اهلل من االعالم المركبة تركيبًا اضافيًا .55
 : ضع دائرة حول حرف البديل الذي يشير الى االجابة الصحيحة : 5ل
 . المثال الذي ينطبق على العلم هو :5
 على -احمد .                  د -. جذ        فوق -كتب .      ب -أ
 ينطبق على الضمير المستتر :. المثال الذي 5  
 ذهبت الى المدرسة مع أخي . -محمد يرحب بالضيف .          ب -أ
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 سقى المزارع حديقته -هدى طالبة مجتهدة                  د -جذ 
 . الجملة التي ال يظهر فيها اسم االشارة هي :3

 هند طالبة مجتهدة . -اولئك عمال ماهرون .          ب -أ 
 امسكت بهاتين الكرتين . -جندي شجاع .             د هذا -جذ 

 . المثال الذي ينطبق على العلم المركب المزجي هو :5
َ  .                            -خالد . جذ -بعلبك .                                ب -أ  تأبط شرًا

 ابن مقلة . -د
 . المثال الذي يظهر فيه الضمير المنفصل هو :1

 انت طالب نشيط . -أكلنا الفاكهة .                        ب -أ 
 خرجت دالل الى السوق . -الطالبان يحفظان الدرل .       د -جذ 

 . أسم موصول يستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع هو:2
 الذين . -د   من .    -جذ     اللتان .  -ب  الذي .     -أ
 ثال الذي ال ينطبق على المعرف بال هو :. الم1
 الحقيبة -د  القلم .     -جذ    مدرسة . -الكتاب .      ب -أ
 . المثال الذي ينطبق على المعرف باالضافة هو :0
 ساحة مدرستنا واسعة . -ابو جعفر المنصور بنى مدينة بغداد .         ب -أ
 الحديقة جميلة أزهارها -د      كتب محمد الواجب .                       -جذ
 . المثال الذي ينطبق على المبتدأ هو :0
 كتب محمد الواجب . -في الصف سبورة كبيرة .           ب -أ
 الطالب مجتهد . -رأيت احمد في السوق .          د -جذ

 . من اخوات كان تفيد حصول معنى الجملة في الليل هي :52
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 أصبح . -أضحى .           د -جذ       بات . -أمسى .    ب -أ
 . المثال الذي ينطبق على أن أو أحدى أخواتها هو :55 

 ظل . -الذي .          د -جذ     كأن .  -كان .          ب -أ
 . المثال الذي ال ينطبق على الخبر عندما يكون شبه جملة هو :55
 ب الكرة .الالعب يضر  -الطبيبان مخلصان .                   ب -أ
 المهندسون ماهرون . -الكتاب فوق المنضدة .              د -جذ
 : مثل لما يأتي بجمل مفيدة : 3ل
 . مبتدأ وخبر مثنى .5
 . اسم اشارة مبنى على الكسر .5
 . اسم موصول للمفردة المؤنثة .3
 . فعل ماٍض مبني .5
 . مبتدأ خبره شبه جملة .1
 ستمرار .. فعل ماٍض ناقص يفيد معنى اال2
 . حرف مشبه بالفعل يفيد التمني .1
 . فعل ماٍض مبني على الضم .0
 . علم مركب تركيبًا اسناديًا .0

 . اسم اشارة معرب وليل مبني .52
 . مبتدأ خبره جملة فعلية .55


