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 شكر وتقدير
 

مود حتى أنهض  على أنك رزقتني التوفيق والقوة و الص  ا فيها مبارك  ا كثير  اللهم لك الحمد حمد  
 لعنق اءمن رمادي كا

  أجمعينالخلق    سيدو الصالة و السالم على  
 ني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه" رب أوزع "

 ...و الثناء  الفضل فيه ألهله، فهم أولى وأحق بالشكرمن بركة العلم أن ينسب  
يسعدني جدا أن أقدم أسمى ما يقدم من عبارات الشكر والتقدير والعرف ان إلى من علمني أن  

 ، األستاذ الف اضل "أبركان العمري" التراجع أحيانا يكون بداية لقفزة أبعد مدى
 لدراسة الحالية، حسن تعليمه وشرف إشرافه وتأطيره لمرافقته و شكر له  وأ

 وأسأل اهلل أن يجعله ذخرا للعلم والمعرفة.
السيد/ أحمد بلمرابطة مدير مركز التوجيه  صاحب الفضل   ،سان المعترف بالجميللشكر بأكما  

 .جزاه اهلل عني كل خيرمساعدة   دعم و المدرسي على كل ما قدمه لي من  
 ف اضل: أساتذتي األ  ا مضيئة في سمائيى من كانوا نجوم  إل
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 األستاذ تزكرات عبد الناصر.   -األزهر
 زادهم اهلل من علمه و فضلهجزاهم اهلل عني خير الجزاء و 

أثروه بتوجيهاتهم    بما ،لسادة المحكمين الذين شرفت بتحكيمهم لمقياس الدراسةل موصول  شكرالو 
 .وآرائهم
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 الملخص:
 

 ربية: ـــلعباالدراسة  خصلم
تهدف الدراسة الحالية لقياس درجة اسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية  في تنمية الذكاء    

وقد ، 9191-9102ساتذة المادة بثانويات برج بوعريريج، للموسم الدراسيبحسب تقديرات أ اللغوي وفــق نظرية غاردنر
أستاذ)ة( تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة،  01عينة الدراسة من  تكونتالمنهج الوصفي التحليلي، و  الدراسةاستخدمت 

حاور تمثل المهارات اللغوية بند، موزع على أربعة م 84كما قامت بتصميم أداة الدراسة المتمثلة في استبيان متكون من 
الكتابة(  لقياس درجة اسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية في تنمية الذكاء اللغوي  -القراء -المحادثة -األربع)اإلصغاء

وتمت المعالجة االحصائية لنتائج  بدرجة منخفضة(، –بدرجة متوسطة  –على مقياس ليكرت الثالثي )بدرجة مرتفعة 
ستخدام أساليب احصائية لمعالجة ( با SPSS V23)نامج اإلحصائي للعلوم االجتماعيةالدراسة باستخدام البر فرضيات 

معامل  - حدةلداللة الفروق لعينة وا   T testاختبار  -االنحرافات المعيارية –: المتوسطات الحسابية وتحليل البيانات
  :قد توصلت نتائج الدراسة إلىالثبات ألفا كرومباخ ، و 

ق ــوي وفـفي تنمية الذكاء اللغ  منخفضةعلى درجة تقدير  اسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية حاز-
 نظرية غاردنر بحسب تقديرات أساتذة المادة.

 تنمية  في متباينة االنخفاضعلى درجات تقدير  استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانويةوحازت أيضا -
 الكتابة . -القراءة -االصغاء –مهارات اللغة األربعة: المحادثة 

 –ربع مهـارات اللغة األ -الذكاء اللغويتنمية  –استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية  –درجة اإلسهام الكلمات المفتاحية: 
 المرحلة الثانوية.

Abstract  
 

This study is related to the degree of the contribution of the English language teaching 

strategy, at the secondary stage, in the development of linguistic intelligence, according to 

Gardner's theory, and the estimates of the course professors in in Bordj Bou Arreridj 

Secondary schools during the academic year 2019-2020. The study sample consisted of 30 

professors, who were randomly selected. In this work, the student used the Descriptive and 

Analytical Approach. For the study data collection tools, the student,  designed the study tool 

consisting of a 48-item questionnaire, distributed on four axes representing the four language 

skills (listening - speaking - readers - writing according to Gardner's theory on the three Likert 

scale (high degree - medium degree - low grade).Concerning Statistical processing tools, the 

data were analyzed using Arithmetic means, Standard deviations, and T test for the 

significance of the differences for one sample "Alpha Krumbach" parameter. The statistical 

treatment of the results of the study hypotheses was carried out using the Statistical Program 

for Social Sciences(SPSS V23).The results of the study found the following: 

  The contribution of the strategy of teaching English at the secondary level obtained a 

low grade in the development of linguistic intelligence, according to Gardner's theory, 

according to the estimates of the course teachers, the contribution of the strategy of teaching 

English at the secondary level achieved a low grade in developing the skill of listening, a low 

grade in developing speaking skill, a low score in developing the skill of reading, and a low 

grade in developing the skill of writing. 

key words: 

Degree of contribution; English language teaching strategy; high school; developing 

linguistic intelligence; four language skills 
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 :ةــــــــــمقدم

 أ 

عة األفـراد صناعة مهنته صناف ،في المجتمعلطالما كان االستاذ أداة التغير الفعالة  للنظام التعليمي 
ثرها معالم األدوار االجتماعية واالقتصادية المنتظرة منهم لخدمة مجتمعاتهم إفكرية وعقلية، تتحدد على 

 اليابان وألمانيا.نهضة االنسان في في  حدث كماوالنهوض بها 
واألدوار  المنتظر،في الوقت الراهن أن المخرجات التعليمية للنظام التعليمي ال تعكس الملمح  الحظيحيث 

وية في الشعب ة منهم، إذ أن المتعلمين ورغم اكمالهم للمرحلة الثاناالجتماعية واالقتصادية المتوقع
كما أن هناك ، ية أو توافق الزمر الدمويةيعجزون عن تفسير كيفية انتقال الصفات الوراث التعليمية العلمية،

كلفة مخطط أعمال ،أو ز عن انجانجده عاجزا المتعلمين ورغم دراسته في شعبة التسيير واالقتصاد  من
عن التعبير  ونيعجز فهم  لشعب األدبية في ا بعض المتعلميناألمر نفسه نجده عند ، و مهنيمشروع 

و يرجع السبب  بسيطة جملو من انفعاالت ومشاعـر في مفردات  تلجهملشفهي أو الكتابي  ووصف ما يخا
يمكن أن يسهم المعلم في  التعليمي؛ كيف لنظام التربوي و يتسأل القائمون على ا اللغوي، و الرصيدفقر ل

بناء مجتمعه والنهوض به في عصر هيمنة التقنية التكنولوجية واالنفجار المعرفي؛ واشتراط ملمح الفرد 
استشرافية يتحدد  بمواصفات ازدواجية التقنية والثنائية اللغوية؟ سؤال وجب طرحه من أجل وضع خطة

ومسلحا بالعلم  ة إلعداد الفرد بحيث يكون مجهزا البشرياالمكانيات المادية و الوسائل و  عليها اختيار
 يؤهله للنهوض بمجتمعه. و هذا ما الثنائية أو الثالثية اللغوية والتقنية و 

لها مكانة هامة فإن الخبرات ، غة وسيلة التواصل بين االفراد، ووسيلة التعليم ونقل المعارف و الل حيث أنو 
تعتبر اللغة كأحد مظاهر السلوك تتأثر بدرجة كبيرة بمستوى ذكاء المتعلم إذ بقدر  (7002)متوليفحسب 

هذا الذكاء يكون  تشبع القدرة اللغوية بعامل الذكاء، فالتعبير اللغوي المتوقع من متعلم ذكي يختلف عن 
تبارها باعمن هنا كان تدريس اللغة االنجليزية و (، 00،ص7002متولي،الذي يقل مستوى ذكائه) هنظير 

تراتيجية تعليمية مؤسسة علميا وسيكولوجيا لتحقق كلغة وليس كمادة يحتاج الى اسمطلبا عالميا نوعيا 
 حيث أن، (IntelligencesTheory) Multiplesاهدافها، وهذا ما أثمرت عنه نظرية الذكاءات المتعددة 

بتوظيف االستراتيجية التدريسية أهم ما يميزها هو التركيز على مواطن القوة  لدى المتعلم و تنميتها 
وتعلمهم ليست واحدة وبذلك تحطمت النظرة   استراتيجيات تعليميهمعلى أساس أن ، المناسبة لنوع الذكاء

صناعة القوالب المتمثلة، إلى آفاق جديدة تتيح لكل متعلم التعلم بحسب التعليم القائم على و للذكاء التقليدية 
بنائه،  شريطة أن ى المعلم االستثمار في المتعلم و لك أصبح من السهل علقدراته  وامكانياته، ونتيجة لذ

يكون مؤهال لتوظيف االستراتيجيات التدريسية الحديثة عارفا بالمتعلم من كونه وحدة واحدة  متفاعلة 
الجوانب، خصوصا في المرحلة الثانوية حيث تتميز بأنها فترة بروز وظهور المواهب المتعددة  التي 

التكفل والمرافقة عن طريق إثراء مواد الجذوع المشتركة التي يدرسها المتعلم بناءا على رغبته في  تستدعي
بحيث أن أغلب التخصصات التوجيه اليها، مع مراعاة النوعية في اعداده لمرحلة التعليم العالي الجامعي 

ت تشترط معدل بعض التخصصا، وكذلك لمصادر فيها باللغة االنجليزيةاألدبية تكون المراجع واالعلمية و 
 العلوم واالقتصاد.ا بوابة االنفتاح على الثقافات و تدرس باللغة االنجليزية باعتبارهاللغة االنجليزية و 



 :ةــــــــــمقدم

ب   

تتمثل في الكشف وقياس درجة اسهام استراتيجية تدريس  غاية من هذه الدراسةعليه فقد كانت الو 
ة حسب تقديرات أساتذباللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية في تنمية الذكاء اللغوي وفق نظرية غاردنر 

من شروط من العملية التعليمية التعلمية و باعتبارهما جزءا الدراسة  اتالمادة، وانطالقا من أهمية متغير 
 هدافها.نجاحها وتحقيق أ

جانبين: جانب نظري وجانب تطبيقي، حيث احتوى الجانب على الدراسة الحالية  ارتكزتلقد 
المفاهيم  التطرق الىإشكالية الدراسة وفرضياتها اإلجرائية كمنطلق، ثم تم   األولالنظري في الفصل 

و استعراض  موضوع اإلجرائية والدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة  وأسباب اختيار ال
، وتناول الفصل الدراسات السابقة التي لها صلة بمتغيرات الدراسة ثم تقييمها و تبين وجه االستفادة منها 

تخدم تؤسس و  ركزت الطالبة على العناصر التيلتدريسية بين النظرة و التطبيق و الثاني االستراتيجية ا
معايير اختيار ، مواصفاتها و دريسية، مكوناتهاموضوع الدراسية حيث تم تعريف االستراتيجية الت

 االستراتيجية المناسبة وفقا ألهميتها ثم تصنيفها حسب طبيعة الهدف من توظيفها.
تبيان أهميتها في ، و استراتيجية العصف الذهني كنوع من استراتيجيات التدريس الغير مباشرة  ثم تعريف

حديد العوامل المساعدة في ها وخطوات تنفيذها، مع ت، ودور المعلم في تطبيقميدان التربية والتعليم
 مزاياها وصوال لصعوبات تطبيقها.نجاحها، وعرضا ايجابياتها و 

تم تعريف نظرية الذكاءات المتعددة، مبادئها وعرض أنواع الذكاءات ثم فقد  الثالثأما الفصل 
توضيح ايجابيات النظرية وأهميتها التربوية، ودور المعلم في تطبيقها، لننتقل الى تعريف الذكاء اللغوي 

 تدريس الذكاء اللغوي. واستراتيجياتومؤشراته 

التعليم الثانوي من حيث تعريفه وعرض عرضا للغة االنجليزية في مرحلة  الرابعوتضمن الفصل 
أهميتها وأهداف لة ، ثم تعريف اللغة االنجليزية ،وظائفه ،وصوال لحاجات المتعلم في هذه المرحأهدافه و 

دوار المتوقعة من المعلم األسها ،ثم صعوبات تعلمها وتعليميها، ثم استعراض منهجية تعليمها و تدري
 المتعلم. و 

تحديد األدوات المستخدمة  الخامستناول الفصل حيث ضم فصلين اثنين،  أما الجانب التطبيقي فقد
 السادسلفصل ، بعد اختيار المنهج والعينة المناسبتين ألهداف الدراسة، وفي اللدراسةفي الدراسة الميدانية 

يها ثم تفسيرها ومناقشتها في ضوء فرضيات الدراسة والدراسات السابقة عل صلحتم عرض النتائج المت
المعروضة في الجانب النظري وتبين مدى عالقة نتائج الدراسة الحالية بنتائج الدراسات السابقة، ثم بلورة 

بناءا على  ت ا بمجموعة من االقتراحات قدم، متبوع  ستنتاج عام وشامل لنتائج الدراسةما سبق تناوله في ا
 النتائج المتوصل إليها.
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 اإلشكالية:-1

تسعى دول العالم باختالف أنظمتها التعليمية إلى إعـداد فرد يتمتع بمواصفات العالمية واالنفتاح 
واستجابة لمتطلبات اقتصاد السوق،  أجل مسايرة التطور المعرفي السريععلى الثقافات والحضارات، من 

ولعل من أبرز مواصفات ملمح العالمية تمكن الفرد من الثنائية أو الثالثية اللغوية، وباألخص التمكن من 
 اللغة االنجليزية التي أصبحت لغة االقتصاد والتكنولوجيا؛ ولغة البحوث العلمية والدراسات.

نظرا لألهمية التي أصبحت تحتلها هذه األخيرة على جميع األصعدة وجهت وزارة التربية والتعليم و        
في الجزائر اهتمامها حول تدريس اللغات األجنبية وبالخصوص اللغة االنجليزية حتى تساير التطور 

أنه من  3440جانفي 32المؤرخ في  40-40المعرفي المتسارع، حيث جاء في القانون التوجيهي للتربية 
مهام المدرسة تمكين المتعلمين من التحكم في لغتين أجنبيتين على األقل لالنفتاح على العالم باعتبار 

)القانون اللغات األجنبية وسيلة لالطالع على التوثيق والمبادالت مع الثقافات والحضارات األجنبية
 (.2448جانفي 23المؤرخ في  48-44التوجيهي للتربية 

بحيث لم تعد عملية التجديد والتحديث في مجال استراتيجيات التدريس مجاال للنقاش ألنها 
أصبحت من المسلمات المتفق على أهميتها بين المختصين ومطلبا حيويا من أجل إحداث التوازن بين 

لتربوية، ومن سرعة المتغيرات الحياتية في عصر العولمة والدور الذي ينبغي أن تقوم به النظم التعليمية وا
 (.2413)الصميلي والزهراني،أبرزها االستراتيجيات التي تستند على نظرية الذكاءات المتعددة 

وقد نالت إستراتيجية تدريس الّلغة االنجليزية نصيبا كبيرا من البحث والدراسة سواء من ناحية 
( 3442ة القرني)البحث في الصعوبات والمشاكل التي تواجه الطلبة في التحصيل على غرار دراس

(، والتي اتفقت جميعها على أّن معظم الصعوبات التي يواجهها الطلبة 3402( وياسين )2012ول )ـوكح
في تعّلم الّلغة االنجليزية  سببه عدم تمكن المعلم من اختيار استراتيجيات التدريس المناسبة لتدريس الّلغة 

الكتابة  –القراءة  –المحادثة  –ألربع: اإلصغاء االنجليزية، والتي تؤثر على اكتساب مهارات الّلغة ا
بالمرحلة المتوسطة و الثانوية هذا من جهة ، ومن جهة أخري  أرجع  بعض الباحثين األردنيين ضعف 
مهارة تعلم اللغة االنجليزية لدى الطلبة إلى فشل المعلمين في تطبيق أساليب تدريسية فعالة في تدريسهم 

وهذا إن دل على شيء فإنما يؤكد أّن اختيار ، (346،ص2412روز،)أبو غزال وعطلهذه اللغة 
اإلستراتيجية التدريسية المناسبة للفئة التعليمية المستهدفة يحقق األهداف والكفاءات المنتظرة، وكذا جودة 

 المخرجات التعليمية. 
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يكون  كما أكدت كحول و غربي في دراستهما، على أن تدريس مقرر اللغة االنجليزية ال بد أن
القراءة  –المحادثة  –على أساس أنه  لغة وليس مادة وينبغي التركيز على مهارات اللغة األربع: اإلصغاء 

 (.52،ص2418)كحول وغـربي،الكتابة  –
لغة االنجليزية يركز على مهارات اللغة مادة الحيث يظهر بوضوح  أن األستاذ  في تدريسه ل

بة؛ والتي تعتبر مؤشرات الذكاء اللغوي، حيث  يعتبر حسب كتا –قراءة  –محادثة  –األربع: إصغاء 
، ث التوزيع االعتدالي لدى األفراد( القدرة  األوسع من حيث االنتشار، واألعـدل من حي3403الفقيهي )

يتدرج من البسيط الذي يتمثل في قدرة الفرد على التعرف على الحروف والكلمات والجمل، والقدرة على 
كالمية وكتابية، إلى المعقد متمثال في القدرة على استخدام الّلغة بشكل معقد وسليم في  إنتاجها في أنشطة

التعبير والتواصل وفهم مختلف استعماالت الّلغة داخل سياقاتها المتعدّدة ولديه رصيد لغوي ثري، ومستوى 
ستخدما الّلغة كلغة التمكن يظهر في القدرة على إنتاج أعمال أصلية إبداعية باستعمال أساليب بيانية م

واصفة ، وتعتبر استراتيجية العصف الذهني من أنسب االستراتيجيات التدريسية للذكاء اللغوي حسب 
 غاردنر.

( أن تقدم الذكاء اللغوي  يعزى الى خصائص 3400كما أبرزت دراسة أيمن عليمات وآخرون )
ت الذكاء اللغوي بوضوح ، بحيث يتجه المرحلة العمرية التي توافق المرحلة الثانوية ، أين تظهر مؤشرا

الطلبة نحو ممارسة أدوار اجتماعية متنوعة استجابة لنزعات بناء الذات والدراسة عن الهوية االجتماعية 
مثل تكوين صداقات جديدة والتواصل مع اآلخرين بفاعلية، وتعود أيضا الى طبيعة المنظومة الثقافية 

االتصال االلكترونية مثل مواقع التواصل االجتماعي والتي كان  ونمط التنشئة وأيضا الى انتشار وسائط
)عليمات وآخرون، لها االثر االيجابي في تعزيز هذا النوع من الذكاء  في مرحلة تتسم بالفضول التقني

 (.54، ص 2418
إن  استخدام االستاذ لالستراتيجيات التدريسية والتطبيقات التربوية التي تتناسب مع كل نوع من 

( أوضح أنه يمكن تنمية 0220واع  الذكاءات المتعددة،  يساعد في  تنميتها، ففي دراسة أندرسون)أن
التذكر في مفردات اللغة األجنبية من خالل استخدام الذكاءات المتعددة ، وتوصلت الى أن صعوبات 

لذكاءات المتعددة، تذكر الطالب لمفردات اللغة األجنبية راجع لعدم استخدام المعلم الستراتيجية تنمية ا
والعكس ارتفاع القدرة على التذكر لمفردات اللغة االجنبية راجع اساسا الستخدام المعلم استراتيجيات 

 (2446)محمود،ومهارات تنمية الذكاءات المتعددة

والمتتبع للواقع التعليمي الراهن يالحظ ضعف المخرجات التعليمية لمادة اللغة االنجليزية في 
اللغة  نجاح في امتحانات شهادة البكالوريا الى مؤشرات سلبية في الوية؛ إذ تشير نسب المرحلة الثان
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، و ال تعتبر مواد منجحة  مكملة كانت أو أساسية في الشعب وتدني مستوى النجاح فيها االنجليزية،
 وية.ال تعكس الملمح المنتظر والمتوقع لتلميذ أنهى دراسة المرحلة الثان إذ ،التعلمية باختالفها

خالل اجتماعات مجالس األقسام التي تعقد لتقييم ومناقشة النتائج الفصلية والسنوية  الطالبةكما الحظت 
 ضعف نتائج التالميذ في تحصيل مادة اللغة االنجليزية مقارنة بما هو متوقع منهم.

وبناء على ذلك تبلورت معالم الدراسة الحالية بهدف الكشف عن درجة اسهام استراتيجية تدريس 
حسب نظرية الذكاءات المتعددة لغاردنر اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية في تنمية الذكاء اللغوي وفق 

 .تقدير أساتذة المادة

 طرح تساؤل اإلشكالية على النحو التالي:ستسعى الطالبة في هذه الدراسة الى تأسيسا على ما سبق 

ما درجة إسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية في تنمية الذكاء اللغوي وفق نظرية ــــــــ 
 غاردنر بحسب تقديرات أساتذة المادة؟

 وتندرج تحت هذا التساؤل العام التساؤالت الفرعـية التالية:

 استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية في تنمية مهارات اإلصغاء؟ما درجة إسهام  - 0
 ما درجة إسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية في تنمية مهارات المحادثة؟ -3

 القراءة؟ ما درجة إسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية في تنمية مهارات -2
 ما درجة إسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية في تنمية مهارات الكتابة؟ -0
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 فــرضيات الدراسة: -2

 الفرضية العامة: -

تسهم استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية بــدرجة مرتفعة  في تنمية الذكاء اللغوي وفق  -
 .نر حسب تقديرات أساتذة المادةنظرية غارد

 الفــرضيات الفــرعــية: -

 الفرضية الفــرعــية األولى: -

  _ تسهم استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية بــدرجة مرتفعة  في تنمية مهارة االصغاء.

 الفرضية الفــرعــية الثانية: - 

 االنجليزية بالمرحلة الثانوية بــدرجة مرتفعة  في تنمية مهارة المحادثة._ تسهم استراتيجية تدريس اللغة 

 الفرضية الفــرعــية الثالثة: -

 _ تسهم استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية بــدرجة مرتفعة  في تنمية مهارة القراءة. 

 الفرضية الفــرعــية الرابعة: -

 اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية بــدرجة مرتفعة  في تنمية مهارة الكتابة._ تسهم استراتيجية تدريس 

  أهمية الدراسة:-3

 :فيمايليتظهر أهمية الدراسة      

يمكن أن تساعد هذه الدراسة  أساتذة اللغة االنجليزية في تحسين أدائهم التربوي من خالل استثمار  -
 . استخدامها في المؤسسات التربوية تفعيلتطبيقات نظرية الذكاءات المتعددة و 

تزويد األساتذة والسادة المفتشين بالتغذية الراجعة حول واقع االستراتيجية المتبعة في تدريس اللغة  - 
االنجليزية ودرجة إسهامها في تنمية الذكاء اللغوي، ألنه ال يمكن فهم القدرة اللغوية اال عن طريق 

 كتابة(. –قراءة  -محادثة -فاية اللغوية عند المتعلمين)إصغاءاألداء اللغوي الذي يجسد الك

االستجابة لمتطلبات التدريس الحديثة والتي تسعى لتنمية التفكير االبداعي والتواصل المعرفي أكثر من  -
 حشو المعارف وتلقينها دون بقاء ألثر التعلم.
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وية من التحكم في  اللغات األجنبية ضمان تعليم نوعي حيث يتمكن المتعلم في نهاية المرحلة الثان -
 (.2448جانفي 23المؤرخ في  48-44)القانون التوجيهي للتربية ويكون ثنائي أو ثالثي اللغة

تمكين المتعلم من الكفاءة االنتاجية اللغوية بحيث تظهر اجرائيا في التعبير الشفوي والتعبير الكتابي  -
 واالنفتاح على مختلف الثقافات العالمية.

إكساب المتعلم المصطلحات العلمية والمهنية؛ مع القدرة على التحليل والتركيب واإلنتاج اللغوي في  -
 وضعيات حياتية واقعية.

تستند إلى نظرية الذكاءات المتعددة لكل طور  تدريبيةيمكن أن تساعد نتائج هذه الدراسة في بناء برامج  -
 ي.ثانو  -متوسط  –من االطوار التعليمية: ابتدائي 

تساعد نتائج هذه الدراسة في معرفة جوانب الخلل والقصور التي تعرقل تنمية الذكاء اللغوي في مادة  -
 اللغة االنجليزية في المرحلة الثانوية .

 أهـــــداف الدراسة:-4

تختلف أهداف الدراسة حسب الموضوع المدروس والمتغيرات التي يراد قياسها باالعتماد على 
محور الدراسة، وعليه تسعى هذه الدراسة في ضوء التساؤل العام إلى تحقيق األهداف  العينة التي تكون

 التالية:
_ تحديد درجة إسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية في تنمية الذكاء اللغوي وفق نظرية غاردنر 

 حسب تقدير أساتذة المادة.

االنجليزية في تنمية كل مهارة من مهارات اللغة األربع: _ تحديد درجة إسهام استراتيجيات تدريس اللغة 
 اإلصغاء، المحادثة، القراءة والكتابة.

_ المساهمة من خالل نتائج الدراسة بإخطار القائمين على المناهج والبرامج التربوية بضرورة توفير أداة 
ستراتيجية التعليمية مسح الذكاءات المتعددة لمعرفة ذكاءات المتعلمين وبالتالي يسهل اختيار اال

وفق خصوصية   MacCkenzieوتعديلها بما يوافق الفئة المستهدفة )ترجمة وتكييف أداة ماكينزي 
البيئة الجزائرية وتطبيقها في المدرسة الجزائرية لتمكين المعلم من استخدام استراتيجيات التدريس 

 المالئمة ألنواع الذكاءات المتعددة(.

 رصيد األكاديمي بنتائج هذه الدراسة، التي قد تكون منطلقا لدراسات أخرى._ المساهمة في إثراء ال
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_ المساهمة من خالل نتائج الدراسة بإخطار السادة المفتشين بضرورة برمجة دورات تكوينية وتدريبية 
لفائدة األساتذة من أجل التمكن من تطبيق نظرية الذكاءات المتعددة وفق أسسها العلمية، ومعرفة 

 اتيجيات التدريسية المناسبة لكل نوع من أنواع الذكاء.االستر 
 . _ إشباع الدافع المعرفي واستثمار معارف التكوين النظري

 :مبـــررات اختيار الموضوع -5

_ أهمية تمكين المتعلمين من التحكم في لغتين أجنبيتين على األقل للتفتح على العالم باعتبار اللغة 
التوثيق والمبادالت مع الثقافات والحضارات األجنبية حسب القانون  األجنبية وسيلة االطالع على

 _.40_40رقم  3440جانفي  32التوجيهي للتربية المؤرخ في 

تناولت دراسة درجة إسهام تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة  -في حدود إطالعنا -_ عدم وجود دراسات 
 .في البيئة الجزائرية نر حسب تقدير أستاذة المادةالثانوية في تنمية الذكاء اللغوي وفق نظرية لغارد

_ متطلبات عصر المعرفة السائلة باللغة االنجليزية ومتطلبات اقتصاد السوق وسوق العمل )ملمح موظف 
 يتطلب الثنائية اللغوية(. 30القرن 

 تفعيل ثقافة االنتاج الفكري لدى المتعلمين بدل ثقافة العقلية االستهالكية.-

ر العملي للذكاء اللغوي الذي يعد مؤشرا ايجابيا لفاعلية العملية التعليمية التعلمية، ُيفعل مهارات _االستثما
 التواصل التي تظهر في التغذية الراجعة بين طرفي العملية التعليمية التعلمية.

 مجــــاالت الدراسة:  -6
 الحدود الموضوعية:-

تبحث الدراسة الحالية في بعد واحد وهو الكشف عن درجة إسهام إستراتيجية تدريس اللغة اإلنجليزية      
)العصف الذهني( في تنمية الذكاء اللغوي وفق نظرية غاردنر حسب تقدير أساتذة المادة، والذي يظهر 

 في مهارات اللغة األربع: إصغاء، محادثة، قراءة، كتابة.

 :الحدود المعرفية-
 )العصف الذهني(. _إستراتيجية تدريس اللغة االنجليزية 
 الذكاء اللغوي )نظرية الذكاءات المتعددة لهوارد غاردنر(.-
 .ثانويات والية برج بوعريريج الحدود المكانية: -

 .3434_3402: من الموسم الدراسيتم إجراء هذه الدراسة ميدانيا خالل شهر سبتمبر  الحدود الزمنية:-
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 تحديد المفاهيم اإلجرائية للدراسة:-7
 The degree of contribution درجة االسهام: -

   )ابن منظور( منازل من أرفع منازل: الجنة ودرجات المنزلة، في الرفعة: درجةلغة:

 )المعجم الوسيط( ُمْسه م والمفعول ، ُمْسِهم فهو ، إسهاًما ُيسهم، في أسهم   

 )المعجم الوسيط(إليه الموكلة المهمَّة نجاح في أسهم عاون ساعد، فيه، شارك: األمر في أسهم

 مجموع األنشطة وتقنيات استراتيجية العصف الذهني  في الدراسة الحالية: درجة االسهامويقصد ب 
أستاذ اللغة االنجليزية أثناء تقديمه للدروس المنهاج المقررة في المرحلة الثانوية، من  التي سيستخدمها

القراءة –المحادثة  –أجل تنمية الذكاء اللغوي للتالميذ، والذي يظهر في المهارات اللغة االربع: االصغاء 
في  ةالمستخدم ة القياسأداالمتوسطات الحسابية الستجابات االساتذة على درجة الكتابة، والتي ستقدر ب–

 هذه الدراسة.
 English language teaching strategy(Brainstorming)استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية:  -

و يقصد بها مجموع الخطوات المنهجية المتسلسلة والموضحة في التدرج السنوي لمادة اللغة 
التي تناسب حالية استراتيجية العصف الذهني و الدراسة الاالنجليزية ودليل االستاذ، ويقصد بها اجرائيا في 

 .وفق نظرية الذكاءات المتعددة لغاردنر اللغة االنجليزية الذكاء اللغوي في تدريس
 Development of linguistic intelligence :ويــتنمية الذكاء اللغ -

 مصدر نمى  تنمية:لغة: 

 سعى إلى تنمية تجارته: أي الرفع والزيادة في أرباحها ورأسمالها. 
 )المعجم الوسيط(التنمية االقتصادية: الرفع من مستوى اإلنتاج والدخل الوطني

الخاصة باستراتيجية مجموع االنشطة والتطبيقات التربوية والتعلمية  ويقصد به في الدراسة الحالية:
االنتاجي رفع مستوى المتعلم االستقبالي و ستاذ في القسم والتي تستهدف التي يستخدمها االالعصف الذهني 

 الكتابة  -Readingالقراءة  -Speakingالمحادثة  -Listeningاالصغاء  مهارات اللغة االربع:في 
Writing ، بحيث يحدث المعلم تغييرا سلوكيا في استجاباتهم و في طرائق تفكيرهم مع مراعاة الفروق
 الفردية .
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 High school  :  المرحلة الثانوية -

هي المرحلة األخيرة من مراحل التعليم اإللزامي مدة الدراسة فيه ثالث سنوات يلتحق به التلميذ 
مرحلة -سنة00و01بعد نجاحه في شهادة التعليم المتوسط، تكون الفئة العمرية للتالميذ محصورة بين

هدفها تحضير التالميذ واعدادهم لمتابعة تخصصاتهم تتصف بالفضول المعرفي التقني،  -المراهقة
 . الجامعية أو التوجه نحو الحياة المهنية

  :Four language skillsمهـــــارات اللغة األربع  -

مهارات و  )اصغاء ومحادثة(، مهارات أولية استقبالية مكونات اللغة األساسية وتنقسم الىي ه
 فيما بينها.)قراءة و كتابة(، متكاملة انتاجية

 :Listeningمهارة االصغاء  -   

أول مهارة لغوية استقبالية مكتسبة، تتطلب وجود المتكلم المرسل ، يستخدم فيها االنسان األذن كعضو   
لالستقبال الميكانيكي الخاص باألصوات حيث يقوم الدماغ بالمعالجة العقلية المعرفية للمدخالت في 

 .( 83،ص1224)اكسفورد،مناطق خاصة بالدماغ 

 :Speakingمهارة المحادثة  - 

هي المهارة اللغوية الثانية تأتي بعد مهارة االصغاء، وهي مهارة إنتاجية للغة ،  يستخدم فيها  اللسان 
والحنجرة كأدوات عضوية ميكانيكة ، ثم يوظف الدماغ الحبال الصوتية و اللسان و الحنجرة  إلنتاج اللغة 

 (85،ص1224)اكسفورد،بشكل صحيح من خالل الصوت

 :Readingمهارة القراءة  - 

المهارة اللغوية الثالثة المكتسبة باالستماع ، حيث تتطلب منا استخدام العين و الدماغ  لفهم الصور     
 .(86،ص1224)اكسفورد،البصرية المكتوبة

 : Writing مهارة الكتابة  -   

مهارة انتاجية ، يستخدم فيها الفرد  اليد كعضو ميكانيكي  تعتبر الكتابة المهارة اللغوية الرابعة مكتسبة 
 .(873،ص1224)اكسفورد،والعقل كمركز معرفي إلنتاج الرموز المكتوبة التي تكافئ اللغة المنطوقة

  



 للدراسة المفاهيمياإلطار                                          :         فصل األولال
 

 14 

 الدراسات السابقة الخاصة بمتغيرات الدراسة:-8
اسهام استراتيجية  نظرا لعدم تمكننا من الحصول على دراسات تناولت العالقة المباشرة لدرجة

، فإننا سنحاول -في حدود اطالعنا-تدريس اللغة االنجليزية في تنمية الذكاء اللغوي في البيئة الجزائرية 
استعراض بعض الدراسات السابقة الخاصة بمتغير استراتيجية التدريس ومدى فاعليتها أو تأثيرها في 

ير الذكاء اللغوي وعالقته ببعض المتغيرات. بعض المتغيرات، ثم استعراض بعض الدراسات الخاصة بمتغ
 وسيتم استعراض الدراسات السابقة تصاعديا على النحو التالي:

 الدراسات السابقة التي تناولت متغير استراتيجيات التدريس وتقييمها:-8-1
بعنوان: مشكالت تدريس مادة اللغة االنجليزية لطلبة  (2415سامي حامد عابد الضمور)دراسة  -

 السنة األولى ثانوي في منطقة الكرك التعليمية من وجهة نظر المعلمين.
هدفت الدراسة للتعرف على مشكالت تدريس اللغة االنجليزية لطلبة األولى ثانوي في منطقة  

الكرك التعليمية من وجهة نظر المعلمين. وكانت العينة عشوائية طبقية لطالب الصف العاشر الذين 
وطبق المنهج الوصفي، واستبانة باللغة االنجليزية موجهة للمعلمين  .ليزية كلغة أجنبيةيدرسون اللغة االنج

جراء مقابلة كأداة ثانية  باإلنجليزيةباإلضافة إلى استبانة أخرى  ومترجمة للغة العربية موجهة للطالب، وا 
 موجهة للمعلمين قامت الباحثة بإجراء المقابلة بنفسها والمكونة من أسئلة مفتوحة. وكانت النتائج: 

 مستوى حدة مشكالت تدريس اللغة االنجليزية التي تواجه طلبة األول ثانوي كانت مرتفعة ككل.-
مشكالت ذات العالقة بالطالب التي تواجه طلبة األول ثانوية دراسيا من وجهة نظر مستوى مجال ال -

 .المعلمين مرتفعا
مستوى مجال المشكالت ذات العالقة بالمقرر الدراسي كان مرتفعا أيضا في حين مستوى مجال -

مين كان المشكالت ذات العالقة بالمعلم التي تواجه طلبة األول ثانوي دراسيا من وجهة نظر المعل
( في مشكالت تدريس اللغة 4.41متوسطا، مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى داللة )

االنجليزية لطلبة الصف األول ثانوي من وجهة المعلمين اللغة االنجليزية تعزى لمتغير الخبرة لصالح 
 سنوات فـأكثر.04( 04_1)
% تتعلق بمشكلة 66% و80غة االنجليزية وصلت نسبةافتقار المعلمين للتنويع في أساليب تدريس الل-

 (2415)الضمور،االستطالعية ضعف المتعلمين خالل ممارسة مهارات اللغة األربع في الدراسة

بعنوان: صعوبات القراءة في اللغة االنجليزية وكيفية التعامل معها كما  (2413ياسين آالء )دراسة -
 .يراها المعلمون والطالب

 لتحديد صعوبات القراءة في اللغة االنجليزية الصف العشر وكيفية التعامل معها. هدفت الدراسة 
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معرفة أثر متغيرات المعلمين )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة( في وجود صعوبات في وجود 
 صعوبات في القراءة باللغة االنجليزية وكيفية التعامل معها. فكانت العينة عشوائية طبقية لطالب الصف

 ومعلميهم في منطقة نابلس التعليمية. .العاشر الذين يدرسون اللغة االنجليزية كلغة أجنبية
مستخدما المنهج الوصفي واستبانة باللغة االنجليزية موجهة للمعلمين باإلضافة إلى استبانة أخرى  

ة للمعلمين قامت إجراء مقابلة كأداة ثانية موجه باالنجليزية ومترجمة للغة العربية موجهة للطالب، مع
أظهرت النتائج أن: صعوبات القراءة التي الباحثة بإجراء المقابلة بنفسها والمكونة من أسئلة مفتوحة. 

كما كان  .يواجهها الطالب في تعلم االنجليزية ناتجة من سلوكيات قراءة الطالب والتي كانت مرتفعة
  (2413)ياسين،ير في صعوبات القراءة.لمحتوى الكتاب المدرسي والوسائل وطرق التدريس الدور الكب

بعنوان: صعوبات تعلم االنجليزية دراسة ميدانية على ضوء آراء ( 2412دراسة كحول شفيقة) -
 .أساتذة المرحلة المتوسطة لمدينة بسكرة

هدفت الدراسة الكشف عن صعوبات التحصيل في اللغة االنجليزية لدى تالميذ المرحلة 
أستاذ متوسطات مدينة بسكرة. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي  31المتوسطة. والعينة كانت عشوائية 

اسب محتويات مادة االنجليزية ال تتنالتحليلي استمارة مصممة مع بعض األساتذة.  وكانت النتائج أن 
 .كثيرا مع النمو العقلي للتالميذ

_ تحقق الفرضية العامة لصالح طرق التدريس، فالصعوبات أساسها بالدرجة األولى إتباع األساتذة لطرائق 
 (2412)كحول،  تدريس ال تساهم كثيرا في تشجيع التالميذ على تعلم اللغة اإلنجليزية.

بعنوان: فاعلية تطبيق ( 2411) وكامل كريم عبيدمحمد ابراهيم عاشور دراسة عبد الكريم منذر،  -
 إستراتيجيات التدريس من وجهة نظر الطلبة: 

هدفت الدراسة الى معرفة مدى فاعلية إستراتيجيات التدريس من وجهة نظر الطلبة. واقتصر  
الدراسة على عينة من طلبة قسمي الرياضيات والعلوم المرحلة الثالثة في كلية التربية األساسية بجامعة 

أبعاد لمعرفة  . مستخدما المنهج الوصفي واستبانة تم بناؤها من سبعة3400_3404ديالي للعام الدراسي 
إستراتيجيات التدريس مدى فاعلية إستراتيجيات التدريس من وجهة نظر الطلبة وفق سلم ليكرت الثالثي. 

 .لها دور فاعل في تشجيع الطلبة على تقبل األفكار وتبادل اآلراء بين الزمالء
 .يدةاألنشطة المستخدمة عند تطبيق اإلستراتيجيات تساعد الطلبة على التعلم بطريقة ج _

 .اإلستراتيجيات كيف يتحاورون ويتناقشون ويتعلمون
كما اتضح أن إستراتيجيات التدريس تشعرهم بالسعادة والمتعة أثناء التعلم حيث بلغت نسبة  _

%هذا دليل أنها لبت وأشبعت بعض حاجات الطلبة النفسية وزادت حبهم للمادة الدراسية 03.2الموافقة
 .واهتمامهم بها

 .التدريس تزيد من تركيزهم أثناء تلقيهم الدرسإستراتيجيات  -



 للدراسة المفاهيمياإلطار                                          :         فصل األولال
 

 16 

 رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة الذين تعلموا وفق هذه اإلستراتيجية التدريسية. _
إستراتيجية العصف الذهني لها أثر على تنمية التفكير االبتكاري السيما في مهارة الطالقة والمرونة  -

شجيع الطالب على التفكير بطرائق إبداعية وغير مألوفة بعيدا عن واألصالة والقدرة االبتكارية الكلية وت
 (2411)عبد الكريم وآخرون التفكير التقليدي المتأثر بالطريقة التقليدية في التعليم.

( بعنوان: الصعوبات التي تواجه طالب المرحلة الثانوية 2442دراسة فواز بن سعيد األسود القرني) -
 في تعلم مهارة قراءة اللغة االنجليزية في مدينة مكة المكرمة 

الدراسة إلى التعرف على صعوبات طالب المرحلة الثانوية في تعلم مهارة قراءة اللغة  هدفت
% من معلمي اللغة االنجليزية بمدينة مكة 14معلم تمثل نسبة  20ت من اإلنجليزية. على عينة تكون

% من المشرفين، مستخدما المنهج الوصفي 044مشرفا بنسبة  03معلم،  021المكرمة البالغ عددهم 
صعوبات تواجه الطالب في تعلم مهارة القراءة باللغة االنجليزية تعود إلى واستبيان من أعداد الباحث. 

 .ر متمكن من تدريس مهارة القراءة كما أنه ال يربط مهارة القراءة بالمهارات األخرىالمعلم الغي
 هناك صعوبات تعود إلى الطالب لندرة ممارستهم للقراءة خارج الصف-
هناك صعوبات تعود للمقرر الدراسي لعدم مراعاة مقرر االنجليزية خطوات تعلم مهارة القراءة وقلة _

 أنواع القراءة وطول فقرة القراءةالتدريبات في المقرر على 
وصعوبات تعود للوسائل التعليمية بسبب قلة توفر معمل خاص بتعليم اللغة االنجليزية وقلة األنشطة  -

 .التي تساعد الطالب على ممارسة القراءة

هناك صعوبات تعود إلى طرق التدريس لقلة استخدام إستراتيجيات التدريس الحديثة وعدم مالئمة -
)القرني،  طرق التدريس لخصائص الطالب واستخدام المعلم اللغة العربية أثناء الشرح بكثرة.بعضها 
2442.) 

بعنوان: أسباب تدني مستوى تحصيل تالميذ المرحلة المتوسطة في تعلم ( 2448دراسة الزهيري ) -
 اللغة االنجليزية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين في مكة والطائف.

هدفت إلى التعرف على أسباب تدني مستوى تحصيل تالميذ المرحلة المتوسطة في تعلم اللغة 
االنجليزية التي تعود إلى المقرر الدراسي، وطرق التدريس المستخدمة، والمعلم والطالب أنفسهم وأساليب 

عة الطائف، التقويم. طبقت الدراسة على عينة عشوائية تمثل األكاديميين في جامعتي أم القرى وجام
وكذلك عينة عشوائية من معلمي ومشرفي اللغة االنجليزية في مكة والطائف. استخدم الباحث المنهج 

وخلصت الدراسة إلى أن هناك تدني في مستوى الوصفي، وقام بتصميم استبانة موزعة على أفراد العينة.  
 تحصيل تالميذ المتوسطة يعود لـما يلي:

 دريس المستخدمةطرق الت -المقرر الدراسي  -
 وعدم استخدام الوسائل التعليمية المعينة. -
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هناك تدني في مستوى تحصيل تالميذ المرحلة المتوسطة يعود لمعلم مادة اللغة االنجليزية وذلك بسبب  -
 عدم إعداد المعلم للدرس بطريقة جيدة وعدم تمكن المعلم من المادة وعدم قدرة المعلم على ضبط الصف.

في مستوى تحصيل تالميذ المتوسطة يعود إلى التالميذ وذلك بسبب انعدام الدافعية للتعلم هناك تدني  -
 وعدم الشعور بأهمية اللغة االنجليزية.

هناك أيضا تدني في مستوى تحصيل تالميذ المرحلة المتوسطة يعود ألساليب تقويم التالميذ وذلك  -
)القرني، لية التقويم وعدم متابعة الواجبات المنزلية.بسبب عدم مراعاة الفروق الفردية وعدم استمرارية عم

 (53،54، ص ص،2442

بعنوان: مشكالت تدرس اللغة االنجليزية في المدارس الحكومية الثانوية ( 2445دراسة المشاري )-
 من وجهة نظر المعلمين.

هدفت الدراسة للتعرف على أهمية مشكالت اللغة االنجليزية لطالب المرحلة الثانوية المتعلقة 
بالمعلم وبرامج تطويره وتدريسه أثناء الخدمة والمتعلقة بالطالب والكتاب المدرسي وطرق التدريس والتقويم 

الثانوية في منطقة الرياض المعلمين ومشرفي اللغة االنجليزية بالمراحل والوسائل التعليمية. على عينة 
خلصت قام بتصميم استبانة موزعة على أفراد العينة، و ، والتعليمية، استخدم الباحث المنهج الوصفي

 الدراسة إلى:  
 مشكلة في تدريس اللغة اإلنجليزية. 03اتفاق المعلمين والمشرفين على -
يكرهون تعلمها، واستعمالها خارج  اتجاه الطالب نحو تعلم اللغة االنجليزية ضعيف ألن الكثير منهم-

  الفصل ضعيف باإلضافة إلى عدم توفر معامل ومخابر متطورة لتدريس اللغة االنجليزية.
 (51.52، ص ص 2442)القرني،

 تدريس وعالقتها ببعض المتغيرات كالتالي:ال اتيجسابقة التي تناولت متغير استراتيتقييم الدراسات ال -
 أهداف الدراسة:من حيث _ 
( 3441تنوعت أهداف الدراسات السابقة التي تم عرضها فقد هدفت في دراسة المشاري)    

( إلى التعرف على مشكالت تدريس مادة اللغة االنجليزية لطالب المرحلة الثانوية من 3401والضمور)
لة ( لمعرفة أسباب تدني مستوى تحصيل تالميذ المرح3440وجهة نظر المعلمين، وهدفت دراسة الزهيري)

( 3442المتوسطة في تعلم االنجليزية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين، أما دراسة القرني)
( 3442( فقد هدفت للكشف عن الصعوبات التي تواجه طالب المرحلة الثانوية) القرني3403وكحول)

 ( سعت3402(، في تعلم مهارة القراءة، وفي دراسة ياسين)3403وتالميذ المرحلة المتوسطة كحول)
الباحثة لتحديد صعوبات القراءة في اللغة االنجليزية وكيفية التعامل معها، وهدف عبد الكريم وآخرون 

 ( في دراسته إلى التعرف على مدى فاعلية تطبيق إستراتيجية التدريس من وجهة نظر الطلبة.3400)

 حليلي.انتهجت معظم الدراسات المنهج الوصفي، والوصفي الت _ من حيث المنهج المستخدم:
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 تباينت عينات الدراسات السابقة من حيث: _ من حيث عينة الدراسة:
 .20و 31تراوح العدد بين _ الحجم: 

 تم اجراء الدراسات في المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعية. _المرحلة الدراسية:
 تباين اختيار أفراد العينة بين: متعلمين ومعلمين ومشرفين.أفراد العينة: -

 ث األدوات واألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:_من حي
 تنوعت المقاييس واألدوات في الدراسات السابقة حسب الهدف من الدراسة نذكر أهمها:     

 _ االستبانة المصممة من طرف الباحثين.
 _ النسب المئوية

 "T test_ اختبار" 
 _ من حيث النتائج المتوصل إليها:

 تدريس اللغة اإلنجليزية لها عالقة بالمعلم والطالب._ وجود مشكالت في 
 (.2415الضمور)_ وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير الخبرة 

وأيضا  (،2445دراسة المشاري)مشكلة في تدريس اإلنجليزية في  03_ اتفاق المعلمين والمشرفين على 
إلى أن تدني مستوى ( 2448ودراسة الزهيري)اتجاه الطالب نحو تعلم اللغة اإلنجليزية ضعيف وتوصلت 

التحصيل الدراسي لتالميذ المرحلة المتوسطة في اإلنجليزية يعود للمقرر الدراسي وطرق التدريس 
 المستخدمة.

لوجود صعوبات تواجه الطالب في تعلم مهارة القراءة تعود  (2442دراسة القرني)كما توصلت 
 قراءة ولم يربط مهارة القراءة بالمهارات األخرى.للمعلم الغير متمكن من تدريس مهارة ال

وصعوبات تعود لطرائق التدريس بسبب قلة استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة وعدم مالئمتها 
 لخصائص الطالب واستخدام المعلم للعربية أثناء الدرس.

س اللغة اإلنجليزية من بناء على ما سبق عرضه يالحظ أنه قد تم تناول واقع إستراتيجية تدري        
ناحية: مشكالت التدريس وصعوبات تعلم اللغة اإلنجليزية، أسباب تدني التحصيل في اللغة اإلنجليزية، 
تحديد صعوبات القراءة، وال توجد دراسة في حدود إطالعنا حاولت اقتراح أو تطبيق برنامج تعليمية للتكفل 

يزية، كما لو انها انتهجت التقصي والتصنيف كدراسات بهذه المشاكل والصعوبات في تدريس اللغة االنجل
 تشخيصية لواقع تدريس اللغة اإلنجليزية في حدود خصوصية البيئات التي اجريت فيها الدراسة.
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 وتقييمها:  -نظرية الذكاءات المتعددة-الدراسات التي تناولت متغير الذكاء اللغوي-8-2

فاعلية إستراتيجيات قائمة على الذكاءات المتعددة  ن:( بعنوا2418علي حسن أحمد القرون)دراسة  -
 في التحصيل األكاديمي وتنمية التفكير الرياضي في مادة الرياضيات لدى طلبة كليات المجتمع اليمنية.

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية إستراتيجيات تدريس قائمة على الذكاءات المتعددة في التحصيل  
األكاديمي وتنمية التفكير الرياضي في مادة الرياضيات لدى طلبة كليات المجتمع اليمنية. وكانت العينة 

 ات اإلحصائية: إناث(. واستخدم المنهج شبه التجريبي، وطبق األدو  64ذكور و24طالب وطالبة ) 24
لمجموعتين مستقلتين لمعرفة الفروق   T.testواختبار   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

 _ومربع إيتا لحساب حجم األثر، وكانت نتائج الدراسة: .اإلحصائية
 .أفراد العينة يمتلكون الذكاءات المتعددة بدرجة متوسطة-
ن أداء الطلبة في المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار التفكير وجود  فروق ذات داللة إحصائية بي _

 .الرياضي البعدي
_ توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل األكاديمي البعدي لعينة الدراسة التجريبية تعزى لمتغير 

 (   2418)القرون، النوع.
 ( بعنوان:2418مان الجوارنة )دراسة أيمن محمد خلف عليمات، فرحان عارف المشاقبة، محمد سلي -

 واقع أنماط الذكاءات المتعددة لدى طلبة الثانوية في األردن في ضوء بعض المتغيرات.
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستويات الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية في األردن  

/ طالب وطالبة(، واستخدم 642عددها )وعالقتها ببعض المتغيرات. وكانت العينة عشوائية طبقية بلغ 
فقرة. وكانت  04وألداة الدراسة أعد الباحثون مقياس الذكاءات المتعددة يتكون من .للدراسة المنهج: وصفي

النتائج أن عينة الدراسة تمتلك أنماط الذكاءات المتعددة بدرجات متباينة، وقد حاز الذكاء اللغوي على 
ووجود فروق لصالح الطالبات،  المرتبة األخيرة الذكاء البين شخصي. الترتيب األول ثم الرياضي وفي 

 (2418)عليمات وآخرون،وكذا لم تكن الفروق دالة في أنماط الذكاء األخرى وأنماط الذكاء ككل. 

(: فاعلية إستراتيجية تعليمية مستندة إلى نظرية الذكاء 2416محمد بن عبد العزيز الناجم)دراسة -
نحو المادة لدى طالب الصف األول  تحصيل مادة الفقه وبقاء أثر التعلم واالتجاهالمتعددة في 

 المتوسط.

هدفت الدراسة إلى استقصاء فاعلية إستراتيجية تعليمية مستندة إلى نظرية الذكاء المتعددة في  
وتكونت تحصيل مادة الفقه، وبقاء أثر التعلم واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصف األول المتوسط. 

طالب موزعين على مجموعتين: ضابطة وتجريبية. واستخدم الباحث المنهج التجريب،  06العينة من 
االنحرافات المعيارية، اختبار" ت". وكانت  حساب المتوسطات إيجابية، واألدوات اإلحصائية كانت:

الضابطة والتجريبية النتائج: وجود فروق فردية دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الطالب المجموعتين 
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 لصالح المجموعة التجريبية الذين درسوا استخدام إستراتيجية مستندة إلى نظرية الذكاءات المتعددة.
 (31،ص2416)الناجم،

( بعنوان: أثر التدريس وفق 2413مهرة عبد القادر الزهراني )و حنان محمد علي الصميلي دراسة  -
 يجابي نحو مادة العلوم لدى طالبات الصف الثاني متوسطنظرية الذكاءات المتعددة في تكوين اتجاه ا

كشف أثر التدريس وفق نظرية الذكاءات المتعددة في تكوين اتجاه ايجابي نحو مادة  تهدف إلى 
طالبة من مدرسة السنون للبنات، عينة  84العلوم لدى طالبات الصف الثاني متوسط. وكانت العينة 

قسمتا إلى مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية. واستخدم الباحثان قصدية لقربها في سكن الباحثات ثم 
مقياس تحديد اتجاه الطالبات  MacCkenzie أداة مسح الذكاءات المتعددة حسب تصنيف غاردنر مكنزي

متوسط درجات طالبات العينة -نحو مادة العلوم. فكانت النتائج التي توصل لهما الباحثان: 
( وهذا يعطي داللة ظاهرية لتفوق العينة التجريبية 32( بينما متوسط العينة الضابطة)22.22التجريبية)

 .على العينة الضابطة
م إستراتيجيات الذكاءات المتعددة تؤثر إيجابا على تكوين اتجاه على أن استخداT.test_أكد اختبار 

 (2413)الصميلي والزهراني،ايجابي نحو مادة العلوم. 
( بعنوان: استراتيجية التدريس القائمة على نظرية 2412وفاء بنت حافظ عشيش العويضي)دراسة  -

 لعربية بجامعة المالك عبد العزيز.الذكاءات المتعددة المناسبة ألساليب تعلم الطالبات بقسم اللغة ا

هدفت الدراسة إلى تحديد إستراتيجيات التدريس القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة المناسبة 
ألساليب تعلم طالبات قسم اللغة العربية بجامعة الملك بن عبد العزيز بمحافظة جدة وفق مؤشرات ذكائهن 

بة جامعية. وطبقت الباحثة استبانة لتحديد إستراتيجيات طال 682المتعددة. وكانت العينة متمثلة في 
التدريس المناسبة لمرحلة التعليم الجامعي وفق نظرية الذكاءات المتعددة. وكانت نتائج الدراسة تحديد 
أساليب تعلم طالبات قسم اللغة العربية وفق مؤشرات الذكاءات المتعددة كما الترتيب التالي: الحركي، 

عي، الذاتي، االجتماعي، اللغوي، البيئي، الرياضي. ومن أبرز التوصيات عقد دورا تكوينية المكاني، اإليقا
لألستاذة قصد تدريبيهم على طريقة تحديد ذكاءات الطالبات المتعددة، وتدريبهن على كيفية استخدام 

 (1، ص2412)العويضي، استراتيجيات الذكاء اللغوي اللفظي بكل خاص.

فاعلية التدريس القائم على أنشطة الذكاءات  ( بعنوان:2442األهدل) دراسة أسماء زين صادق-
 المتعددة في مادة الجغرافيا لطلبة الصف األول ثانوي.

هدفت الدراسة: إلى التعرف على فاعلية التدريس القائم على أنشطة الذكاءات المتعددة في مادة  
طالبة، تم تقسيمهم إلى مجموعة تجريبية  03الجغرافيا لطالبات الصف األول ثانوي. والعينة تكونت من 

ومجموعة ضابطة. وأعدت الباحثة مجموعة من األنشطة وفق الذكاءات المتعددة، كما أعدت اختبار 
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تفوقت تحصيلي، تم عرضه على مجموعة من الخبراء وتم تعديلها في ضوء آرائهم. وكانت النتائج 
 ت المتعددة.المجموعة التجريبية التي درست وفق أنشطة الذكاءا

وقد أوصت الباحثة باستخدام أنشطة الذكاءات المتعددة في تدريس مادة الجغرافيا في المرحلة 
قامة دورات تدريسية للمدرسين حول أنشطة الذكاءات المتعددة  (2442)األهدل، . الثانوية، وا 

إكساب معلمي فعالية برنامج تدريبي مقترح في  ( بعنوان:2446دراسة عبد الرزاق مختار محمود) -
اللغة العربية مهارات استخدام الذكاءات المتعددة في تدريسهم وأثره على التحصيل وتنمية اإلبداع 

 اللغوي لدى تالميذهم.

الكشف عن فعالية البرنامج التدريبي في إكساب بعض مهارات استخدام الذكاءات المتعددة  هدفها
العينة هي: بعض معلمي اللغة العربية من طالب دبلوم  الالزمة لمعلمي اللغة العربية في تدريسهم. وكانت

ابتدائي. وكان المنهج المستخدم الوصفي لتحديد المهارات وشبه تجريبي  6التربية، وتالميذ الصف 
للوقوف على فعالية البرنامج، وقائمة مهارات استخدام الذكاءات المتعددة الالزمة لمعلمي اللغة العربية في 

برنامج تدريبي مقترح  عض مهارات استخدام الذكاءات المتعددة في تدريس اللغة العربيةتدريسهم. مقياس لب
إلكساب بعض المهارات في استخدام الذكاءات المتعددة الالزمة لمعلمي اللغة العربية وتدريسهم، اختبار 
تحصيلي في بعض موضوعات اللغة العربية ومقياس اإلبداع في اللغة العربية. أوضحت النتائج فعالية 

ملكة العربية السعودية مهارات استخدام الذكاءات البرنامج التدريبي في إكساب معلمي اللغة العربية بالم
 (2446محمود،)ابتدائي.   6المتعددة في تدريس اللغة العربية لتالميذ الصف 

 تقييم الدراسات السابقة التي تناولت متغير الذكاءات المتعددة وعالقته ببعض المتغيرات: -

 _ من حيث الهدف من الدراسة:

تمحورت أهداف الدراسات السابقة بشكل عام حول هدف الدراسة في واقع أنماط الذكاءات المتعددة     
(، وفي 3400والكشف عن مستويات الذكاءات المتعددة لدى طالب المرحلة الثانوية في دراسة عليمات)

الذكاءات  ( سعت الدراسة لتحديد إستراتيجيات التدريس القائمة على نظرية3403دراسة العويضي)
 المتعددة المناسبة ألساليب تعلم الطالبات وفق مؤشرات ذكائهن.

( إلى معرفة فاعلية إستراتيجيات 3442(، األهدل)3406(، الناجم)3400كما هدفت دراسة القرون) 
 تعليمية قائمة على أنشطة الذكاءات المتعددة.

 وفق نظرية الذكاءات المتعددة.( إلى الكشف عن أثر التدريس 3402في حين هدفت دراسة الصميلي) 
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 _ من حيث المنهج المستخدم:

( المنهج التجريبي، في حين انتهجت 3406(، الناجم)3442(، األهدل)3402انتهجت دراسة الصميلي)
(، 3403( المنهج الشبه تجريبي وفي دراسة العويضي)3446( ومحمود)3400دراسة القرون)

 وصفيا.( كان منهج الدراسة 3400وعليمات)
 _ من حيث عينة الدراسة:

 .682و 06 تراوح العدد في عينات الدراسة بين _ الحجم:

 متوسط_ ثانوي_ طلبة_ معلمين. :متعلمين_أفراد العينة: 

 _ المرحلة التعليمية:

 (3446دراسة محمود) _ ابتدائي:

 (.3402(، الصميلي)3406الناجم) _ متوسط:

 (3442(، األهدل)3400عليمات) _ ثانوي:

 (.3400(، القرون)3403العويضي) _ طلبة كلية:

 _ من حيث األدوات واألساليب اإلحصائية المستخدمة:

 تنوعت المقاييس واألدوات المستخدمة في الدراسات السابقة نذكر أهمها كالتالي:    

 _ اختبارات تحصيلية.

 _ مجموعة أنشطة وفق الذكاءات المتعددة المستهدفة.

 العربية وفق مؤشرات ذكائهن. الطالبات قسم اللغة _ مقياس تعلم أساليب

 _ مقياس تحديد االتجاه.

 _ مقياس اإلبداع في اللغة العربية.

 ".T test_ اختبار" ت 

 _ حساب المتوسطات.

 .McCkenzie _ مقياس ماكنزي لمسح الذكاءات المتعددة

 _ مربع إيتا لحساب حجم األثر.

 _ من حيث النتائج المتوصل إليها:
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 توصلت الدراسات السابقة الخاصة بمتغير الذكاء اللغوي إلى ما يلي:    

تحديد أساليب تعلم طالبات قسم اللغة العربية وفق مؤشرات الذكاءات المتعددة وفق الترتيب التالي:       
 (.3403الحركي، المكاني، اإليقاعي، الذاتي، االجتماعي، اللغوي، البيئي، الرياضي . العويضي)

( إلى أن عينة الدراسة تملك أنماط الذكاءات 3400توصلت نتائج دراسات العليمات وآخرون)     
 المتعددة بدرجات، متباينة وقد حاز الذكاء اللغوي على الترتيب األول ثم الرياضي.

 _ وجود فروق لصالح الطالبات.

 _ لم تكن الفروق دالة في أنماط الذكاء األخرى وأنماط الذكاء ككل.

تفوقت المجموعة التجريبية التي درست وفق أنشطة الذكاءات المتعددة على المجموعة الضابطة _ وقد 
( فتوصلت إلى أن أفراد العينة 3400(، أما دراسة القرون)3442التي درست بطريقة اعتيادية )األهدل، 

ى الذكاءات يمتلكون الذكاءات المتعددة بدرجة متوسطة وأوصت باستخدام إستراتيجيات تدريس قائمة عل
( توصل إلى 3406المتعددة في التدريس لإلسهام في رفع نسبة التحصيل األكاديمي، وفي دراسة الناجم)

وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام إستراتيجية مستندة إلى 
 نظرية الذكاءات المتعددة.

لية البرنامج التدريبي في إكساب معلم اللغة العربية بالمملكة ( إلى فعا3446_ توصلت دراسة محمود)
 ابتدائي. 6العربية السعودية مهارات استخدام الذكاءات المتعددة في تدريس اللغة العربية لتالميذ الصف 

( على استخدام إستراتيجيات الذكاءات المتعددة يؤثر 3402_ ودلت النتائج في دراسة الصميلي والزهراني)
 .test Tا على تكوين اتجاه ايجابي نحو مادة العلوم هذا ما أكده اختبارايجاب

 االستنتاج العام حول الدراسات السابقة المستعرضة ووجه االستفادة منها:-8-3

بناء على ما تم عرضه من خالل استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة؛   
واقتصرنا على الدراسات التي اجريت في البيئة العربية على أساس خصوصية بيئة ومجتمع الدراسة 

ص ، ص 2418)البلوي،وتأثير مدة تعلم اللغة االنجليزية، وهذا ما تمت مناقشته في توصيات دراسة 
 الحظنا ما يلي: بعد تقييم كل متغير على حدىو  (،111.28

 _ أنشطة الذكاءات المتعددة تسهم في رفع نسبة التحصيل الدراسي.

 _ يمكن تحديد أساليب التعلم وفق مؤشرات الذكاءات المتعددة.

ة، وبالتالي _ استخدام إستراتيجيات الذكاءات المتعدد تؤثر على تكوين اتجاه ايجابي نحو المادة المدروس
فإن كل نوع من الذكاء له إستراتيجية تدريسية تسهم في تنميته وتؤدي إلى تحسين األداء التربوي ورفع 

 مستوى التحصيل الدراسي وبالتالي تحسين جودة المخرجات التعليمية.
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 الدراسات السابقة: واستثماروجه االستفادة  -

دراسات سابقة، فقد استفدت من الفجوة المعرفية التي في حدود اطالع الطالبة على ما توفر لديها من     
تخللت الدراسات السابقة، وتمثلت في أن معظم الدراسات السابقة الخاصة بمتغيرات الدراسة قد تناولت 

 موضوعاتها ما يلي:
 _ واقع تدريس اللغة االنجليزية.

 _ أسباب تدني التحصيل في اللغات.
 _ مشكالت تدريس اللغة االنجليزية.

 _ فعالية برامج تدريسية تستند إلى نظرية الذكاءات المتعددة.
 _ فعالية إستراتيجيات التدريس القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة وأثرها على التحصيل الدراسي.

_ صعوبات تعلم القراءة منفصلة عن باقي المهارات األساسية لتعلم اللغة وهي متصلة ومتسلسلة كالتالي: 
لمحادثة، القراءة، الكتابة، إذ أن كل مهارة تؤسس للمهارة التي تليها ويظهر تكاملها في مراحل اإلصغاء، ا

 التواصل المعرفي في الوضعيات التعلمية مع االستاذ للمتعلم.
 ويظهر وجه االستفادة اجرائيا فيما يلي:

 _ ضبط متغيرات الدراسة إجرائيا وضبط اشكالية الدراسة، ضبط حدود الدراسة.

 تحديد عينة الدراسة: أساتذة مادة اللغة االنجليزية._ 

 _اختيار أداة الدراسة المناسبة: مقياس درجة اإلسهام.

ت ا_ اختيار المنهج: الوصفي التحليلي، واختيار المعالجات اإلحصائية: المتوسطات الحسابية واالنحراف
 لحساب الفروق للعينة الواحدة.Tالمعيارية   واختبار 

 ـــــوقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:مـــــ -8-4

تمثل األرضية القاعدية واإلطار النظري المرجعي الذي بعد االطالع على الدراسات السابقة التي 
يظهر أن للدراسة  يستند عليه الباحث وينطلق منه بهدف التخطيط المنهجي الهادف لحل إشكالية دراسته،

 المؤشرات التالية: الحالية موقعا خاصا بناءا على 

_ الدراسة الحالية حصرت مجال الدراسة في الذكاء اللغوي ألنه أسهل أنواع الذكاء واألعدل انتشارا بين 
 البشر هو مدخل العملية التعليمية التعلمية.

_ تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن درجة إسهام إستراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية 
في تنمية الذكاء اللغوي وفق نظرية غاردنر حسب تقدير أساتذة المادة، وهو ما لم تتطرق له الدراسات 

 .-في حدود اطالعنا-السابقة 
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_ تخصيص أساتذة التعليم الثانوي في عينة الدراسة ألن دور األستاذ مهم جدا في تدريس اللغات األجنبية  
الفترة أضف الى ذلك تقليد النطق و التهجئة السليمة ، وأيضا فهو النموذج الذي يتشربه المراهق في هذه 

من حيث اختيار اإلستراتيجية التعليمية المناسبة وتطبيقها مع األخذ بعين االعتبار أن المتعلمين فئة غير 
 متجانسة وتمتلك ذكاءات متنوعة ومتباينة . 

الصعوبات، أكثر من التركيز على _ الدراسات السابقة ركزت في مجملها على المتعلمين والمشكالت و 
االستراتيجية تبقى مجرد تنظير دون وجود أستاذ مؤهل يستثمرها عن طريق  على أساس أنأستاذ المادة 

أنشطة صفية و تقنيات تنشيطية ،ويضمن تزويد المتعلم بالتغذية الراجعة ليحقق بذلك نتاجا تعليميا 
 ويضمن بقاء أثر التعلم.

 تهشخصيالمرافقة، تكون زوغ المواهب يحتاج فيها للتكفل و : فترة بللمتعلم الثانويةخصوصية المرحلة _ 
واألستاذ أجدر من  يعتبر مطلبا،تكوين االتجاه االيجابي نحو المادة  و أيضا  ، حساسة في هذه المرحلة

 بقوم بهذا الدور.
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 التدريسية ةستراتيجياال: الثانيالفصل 
 رية والتطبيق( ـ)النظ

 
 تمهيد

 Teaching strategy : سيةستراتيجية التدريالا.1
 تعريف استراتيجية التدريس - 1.1
 مكونات االستراتيجية التدريسية-1.1
 مواصفات االستراتيجية التدريسية   -1.1
 معايير اختيار االستراتيجية التدريسية  -1.1
 أهمية االستراتيجية التدريسية -1.1
 تصنيف استراتيجيات التدريس -1.1

 العـصف الذهني كاستراتيجية تنمية تعـــليمية تعـلمية: .2             
Brainstorming as a learning educational development strategy 

 تعريف استراتيجية العصف الذهني. -1.1
 أهمية استراتيجية العصف الذهني في التدريس. -1.1
 دور المعلم في تطبيق استراتيجية العصف الذهني. -1.1
 خطوات تنفيذ استراتيجية الصف الذهني.- 1.1
 العوامل المساعدة في نجاح استراتيجية العصف الذهني -1.1
 ايجابيات استراتيجية العصف الذهني -1.1
 صعوبات استخدام استراتيجية العصف الذهني -2.1

   .خالصة
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 تمهيد:

مووأ أبوورم المواضووويت التووي تاموول باهتموووام الرووا ميأ علوول التربيوووة  يةسووتراتيجية التدريسوووالا موضووو 
والتعلوويم فووي الولووت الووراهأم نموورا لمووا لعووا مووأ أهميووة علميووة وعمليووة فووي تاسوويأ جووودة المخرجووات التعليميووة 

باعتبارهوووا ااداة والوسووويلة التوووي بعوووا تنترووول المعوووارف الووول الموووتعلم م  مريوووق ااهوووداف التعليميوووة المنتمووورةوتا
 .في تاريق أهدافعا ية التعليمية التعلميةلمنجاح الع اها مأ ااهمية بمكاأ إذ يتولف عليعاختيار و 

اسووووتراتيجية العصووووف الووووذهني مووووأ االسووووتراتيجيات التدريسووووية الادييووووة فووووي توووودريس الووووذكا  الل ووووو  وتعتبوووور 
تعتبور ترنيوة كميوة م بايو  ممارسة و تطبيرواالستخدامعا التواصل الل و  والاوار في معارات الل ة ااربعة 

في انطاللتعا نوعية كيفية في نتا جعا يتولف نجواح تطبيرعوا علول مودا كفايوات المعلوم النفسوية والتن ويطية 
والتربويووةم  وفووي هووذا الفصوول سوونعري اسووتراتيجيات التوودريس كمنطلووق نموور  ونتنوواول اسووتراتيجية العصووف 

م  وهوو موا سنعرضوي فوي ة  لتعلويم الوذكا  الل وو الذهني التطبيق للمفاهيم النمرية باعتبوار أنسوا اسوتراتيجي
 هذا الفصل.
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 Teaching strategy :يةستراتيجية التدريسالا -1
( أأ أصووول مصوووطلر االسوووتراتيجية يونووواني  اسوووتراتيجوس  يعنوووي فوووأ الريوووادةم 1002يووورا  وووااتة  

والعوودف منعووا تاريووق ويرصود بووي فووي العلوووم العسووكرية و الاربيووة الخطووة العامووة المرسووومة مووأ طوورف الرا وود 
أهداف ماددةم ولد تمت استعارتي في العلوم التربوية ليوافق العملية التعليمية التعلميوة تسسيسوا علول النمورة 
 الادييووووة للعمليووووة التعليميووووة التعلميووووةم اذا يرصوووود بووووي الخطووووة المرسووووومة لتاريووووق أهووووداف تعليميووووة ماووووددة.

 (180، ص 8002،شحاتة)
 تعريف استراتيجية التدريس: -1.1

 (:8010تعــريف شاهين)
هي مجموعة مأ اجرا ات التدريس المختارة سلفا موأ طورف المعلوم أو مصومم التودريسم و التوي   

يخطط الستخدامعا اينا   تنفيذ التدريس بما يارق االهداف التدريسية المرجوة بسلصل فاعلية ممكنة و فوي 
 (.82،ص8010)شاهين،ضو  االمكانيات المتااة

  (:8018عـبيدات)تعــريف حمادنة و 
هووي كوول مووا يروووم بووي المعلووم مووأ أن ووطة واجوورا ات وخطوووات متسلسوولة ومترابطووة لتنموويم الخبوورات 
والمعلومات لتاريق نتاجات التعلم الماددة فوي الخطوة الدراسويةم ويتاروق ذلو  إذا كواأ المعلوم لديوي كفايوات 

هووداف و ماتوووا الوودروس ومسووتوا  خصووية و علميووة وعمليووةم تمكنووي مووأ اختيووار االسووتراتيجية المال مووة ا
 (118ص ،8018)حمادنة وعبيدات، طلبتي

 (:8012تعــريف مصطفى)
اسووتراتيجية التوودريس هووي فووأ اسووتخدام الموووراد المتااووة بسفضوول طريووق تسووعم فووي تاريووق ااهووداف 

 (808،ص8012)مصطفى،المرغوبة 
 تعـقـيب:

لالستراتيجية التدريس كالتالي: هي  بنا ا علل التعاريف السابرة نستطيت صياغة التعريف االجرا ي
عبوووارة عوووأ مجموعوووة موووأ الخطووووات المتسلسووولة والمترابطوووةم فوووي  وووكل خطوووة يعووودها المعلوووم بايووو  يسوووتيمر 

موووت  ويوموووف فيعوووا المووووارد الماديوووة والب ووورية المتووووفرة موووأ أجووول تاريوووق االهوووداف الماوووددة بسلصووول فاعليوووةم
طبيعوووة المووادة المدرسووة عوووأ طريووق التواصوول الفعوووال مراعوواة خصووا م المتعلموويأ والفوووروق الفرديووة بيوونعم و 
 .باي  يكوأ المتعلم ماور العملية التعليمية التعلمية
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 مصطلح استراتيجية التدريس وطريقة التدريس واسلوب التدريس: تداخل العالقة بين-
طريرة التدريس هي وسيلة االتصال التي يستخدمعا المعلم مأ أجل إيصال أهوداف الدرس إلي   

طالبيم أما أسلوا التدريس فعو الكيفية التي يتناول بعا المعلم الطريروة واإلستراتيجية هي خطة واسعة 
مت يرات معينة وعريضة للتدريسم وهي مفعوم أ مل مأ الطريرة و االسلوا باي  يتم انتراؤها تبعوًا ل

وهي بالتالي توجي اختيار الطريرة المناسبة والتي بدورها تادد أسلوا التدريس ااميل والذ  يتم انتراؤه 
 (.82ص ،8010شاهين،  وفرًا لعوامل معينة

 تعـقـيب:
وعليي فاالستراتيجية تتضمأ الطريرة واالسلوا في  كل خطة متناسرة ومتدرجة تعدف لتاريق 

 مت مراعاة طبيعة الف ة التعليمية. االهداف المرجوة
 مـكـونات استراتيجية التدريس: -8.1

 تتكوأ استراتيجية التدريس ب كل هام واسا أغلا التربوييأ مما يلي:
 ااهداف التدريسية الماددة.-1
 التاركات التي يروم بعا المعلم وينممعا ليسير وفرا لعا في تدريسي.-1
 المستخدمة للوصول الل االهداف الماددة مسبرا.ااميلة والتدريبات والنماذج -1
 الجو التعليمي والتنميم الصفي للاصة.-1
 استجابات التالميذ الناتجة عأ المييرات التي ينممعا المعلم ويخطط لعا.-1

 (00،ص8012)سحتوت وجعفر،
 تعـقـيب:

استراتيجية يمعر أأ عنصر التاركات الخام بالمعلم اسا بعي البااييأ أهم مكونات 
التدريس الفعالةم اأ تاركات المعلم تبنل علل أساس ااتياجات المتعلميأ المعرفيةم باي  يكوأ المتعلم 
هو ماور العملية التعليمية التعلمية والمفكر الباا  عأ المعرفةم ويكوأ المعلم موجي وميسر للعملية 

 فردية بينعم.التعليمية التعلمية مت مراعاة لدرات المتعلميأ والفروق ال
 مواصفات االستراتيجية التدريسية: -2.1

 أأ يكوأ هدف االستراتيجية واضاا للمتعلميأ. -
 استيارة دوافت المتعلميأ وتافيمهم علل التعلم.-
 أأ تكوأ مناسبة للمتعلميأ وتراعي الفروق الفردية والميول والرغبات لديعم.-
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منطري مأ ااسعل الل ااصعا ومأ البسيط الل اأ تكوأ االستراتيجية متدرجة وذات تسلسل -
 المركا.

 أأ تكسا المتعلميأ معارات معرفية ومعارات اركية عملية.-
 تعليمعم التفكير النرد  والتفكير االبداعي عأ طريق الاوار والمنال ة.-
 (88.82، ص ص8012)سحتوت وجعفر،تمويد المتعلم بالت ذية الراجعة. - 
 تعـقـيب:

الستراتجية التدريسية الفعالة والتي تمعر نتا جعا االيجابية مت التالميذ تنطلق مأ أأ مواصفات ا
هدف واضر ومرأ اي  يراعي المعلم فيي الفروق الفرديةم وبذل  تتضر لديي خطوات االستراتيجية 
االجرا ية متسلسلة تسلسال منطريا تكوأ الخطوات فيي متناغمة وكل خطوة تؤسس للخطوة التالية اتل 

 كوأ االستراتيجية فعالة وناجاة.ت
 .معايير اختيار االستراتيجية التدريسية:2.1

هنا  أسس ماددة يجا أأ تؤخذ بعيأ االعتبار عند اختيار االستراتيجية التدريسية تتعلق أساس 
 بفعالية المعلم باعتباره المسير والموجي وهي كالتالي: 

  ية لابلة للمالامة والرياس اتل يسعل ترديم تاديد االهداف المراد تاريرعا باي  تكوأ اجرا
 الت ذية الراجعة.

  اجم المجموعة أو الف ة المستعدفة لي دور فعال في اختيار ونجاح االستراتيجية التدريسية 
  مراعاة الفروق الفردية بيأ المتعلميأم مأ اي  الردرات المعرفية المتباينةم ومدة االنتباه والتركيم

 لدا المتعلميأ.  
   البد أأ يبني المعلم استراتيجيتي انطاللا مأ خصا م وااتياجات المتعلميأم باي  يجا أأ

 ت بت وتلبي ااتياجاتعم بطرق سوية مأ خالل التفاعل والتواصل داخل الصف.
  اختيار االستراتيجية التدريسية البد أأ يتناسا مت نمط التعلم لدا المتعلم فعنا  مأ يتعلم ضمأ

ويتفاعل ب كل ايجابي وهنا  مأ يفضل التعلم الفرد  مت تنمية االتجاه االيجابي ناو المجموعة 
 (08-01ص  ،8012سحتوت وجعفر،  المادة المدرسة.

 .لدرة وكفا ة المعلم علل تنفيذ االستراتيجية التعليمية المختارة 
 .مراعاة الموارد واالمكانيات المتااة مأ اجعمة وادوات ومخابر ل وية وغيرها 
  .مراعاة الممأ التدريسي والمكاأ المخصم لترديم الدرس 
 .08ص ،8012سحتوت وجعفر، مراعاة االلتصاد في الجعد والولت وضماأ تاريق االهداف) 
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 تعـقـيب:
مما سبق عرضي مأ معايير ضرورية يتولف عليعا اختيار االستراتيجية التدريسية المناسبةم  

 أساسية يتم وفرعا االختيار هي كالتالي: يتضر جليا أأ هنا  يال  ماكات
 طبيعة االهداف كلما كانت اجرا ية كلما سعل اختيار االستراتيجية وتطبيرعا -
مراعاة استعدادات المتعلم والمعرفة السيكولوجية للمراال النما ية التي يمر بعا ومتطلبات كل  -

 ا.مرالة نما ية وكيفية تاريق اال با  النفسي واالجتماعي فيع
التعلم في  أيركفا ة المعلم في تطبيق االستراتيجية تمعر في ممأ االن ماس في العمل وبرا  -

  كل خبرة وكفا ة.
 أهمية استخدام استراتيجيات التدريس:-1.1
  سحتوت ميادة التواصل في اجرة الدرس بيأ المعلم والمتعلميأ وبيأ المتعلميأ فيما بينعم(

 (01ص ،8012عفر،جو 
  مية أو البنية المعرفية لماتوا المناهج.المادة العلإتراأ 
  تنمية الجوانا الوجدانية المتعددة كالاا واالستطال  والتجاه االيجابي ناو التعلم والريم

 االجتماعية واالستراللية في التعلم ويرة كل مأ المعلم والمتعلم بالنفس.
 أ استراتيجية التدريس تسمر لكل متعلم تنمية الجوانا المعارية لدا المتعلميأ والمعلميأم إذ أ

 بالممارسة والتطبيق.      
 .االندماج الن ط والتفاعل الفعال بيأ أطراف العملية التعليمية التعلمية 
 .تنفيذ المنعج الدراسي وتاريق ااهداف المرجوة علل ناو صاير 

 (82ص ،8011)شاهين،
 تعـقـيب:

ضرورة تربوية تعليمية هامة جدام كونعا تستعدف إأ أهمية استخدام استراتيجية التدريس لي 
جسمية( تساعده في تلبية -اجتماعية-عرلية معرفية- نفسية انفعالية المتعلم كوادة متفاعلة الجوانا

ااتياجاتي وا باععا وفق كل مرالة نما ية بطرق سوية وتعديل سلوكي بكل سالسة ومرونة ضمأ ماتوا 
 المنعاج الدراسي.
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 استراتيجيات التدريس:تصنيفات  -1.1
يمكأ تصنيف استراتيجيات التدريس مأ اي  أنعا ن اط تعليمي ي تر  فيي المعلم والمتعلم معا 

 ي:الل يال  مااور نلخصعا فيما يل
 استرتيجيات التدريس المباشر: -1.1.1

العملية تعوورف أيضا باالستراتيجيات الترليدية اي  يكوأ المعلم هو المسيطر والمتاكم في سيرورة 
التعليمية فعو الذ  يخطط الدرس وينفذه متبعا العري ال فعي للمعلومات مستعينا ببعي الوسا ل 

)حمادنة التوضياية كالسبورة ميالم أما المتعلم فعو المتلري المستمت السلبي ميل استراتيجية المااضرة 
 (.111ص ،8018وعبيدات،

 استراتيجيات التدريس الموجه:-8.1.1
المعلم ن طا في تيسير تعلم المتعلمم ويكوأ المتعلم ن طا م اركا لي في العملية التعليمية يكوأ 

 التعلميةم إذ أني يتعلم ذاتيا ويطور كفا تي الذهنية باي  يفعم الراعودة ويجعلعا لابلة لالستخدام.
ليعام فعو ينرل ما يساعد التدريس الموجي أو االكت اف الموجي المتعلم في تطبيق الراعدة التي توصل ا 

تعلمي مأ المدرسة الل موالف اياتية م ابعة و يال الم كالت التي تواجعي في الاياة اليوميةم ميل 
 (811ص ،8002)شحاتة،استراتيجية الاوار والمنال ة 

 التدريس الغير مباشر: اتاستراتيجي-2.1.1
هو ماور العملية التعليمية يكوأ دور المعلم ن طا في تسعيل وتيسير التعلم كموجيم والمتعلم 

التعلمية لي دور ن ط و م ار  في العملية التعليمية التعلميةم اذ يعتمد المتعلم علل ذاتي في الاصول 
علل المعرفةم اذ اأ المتعلم عندما ي ار  في المسؤولية واتخاذ الررار يكوأ تعلمي أ مل واعمق ايرا 

التواصل الل و   التفكير االبداعي و تير  التي تستعدف تنمية كاستراتيجية العصف الذهني
 (20،ص8010)شاهين،
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 :كاستراتيجية تنمية تعليمية تعلميةصف الذهني ـالع -2

-Brainstorming as a learning educational development strategy 

تنمية الردرة علل  لصداسلوا العصف الذهني  Osborn أليكس أزبورنابتكر  8391في سنة 
عدد ممكأ مأ االفكار ب كل سريت مأ خالل فتر المجال لتوليد أكبر  بطريرة ابداعية ال الم كالت

 ( .22،ص2102)خالد،اختيار الال االنسا لعالم كلةم يم يتم غربلة اافكار و  وأ االكار باي  تو 
للسلو  الذكي( أأ دور المعلم ولد أ ارت دراسة ن رت في مجلة الريادة التربوية بعنواأ  التدريس 

 الن اطات واالس لة التي يلريعا و يتفاعل مععا المتعلمال يمعر اال مأ خالل  في تنمية تفكير المتعلم
يعتمد أساسا علل و صناعة انساأ االلفية اليالية  باي  أأ صناعة المردرة العرلية الدرسم لريعا أينا  ي

 باعتباره المعلمم بوجود و ال يتم ذل  االمت يرات بي ية......  -مناهج تعليميةمجموعة مأ المت يرات: 
والتي تتادد وفرعا الرغبة في التعلم  عأ طرق االستراتيجية التدريسية التي يتبناها المعارةو  م كل السلو 

 م( 849مم3189واالتجاه ناو المادة خالدم
دا سيصل المعلم مت متعلميي في : لذل  فاأ اختيار االستراتيجية التدريسية تادد الل أ  متعقيب

 تاريق االهداف و الكفا ات بتوميفعا وفق أسس سيكولوجية وفق ما هو متاح في البي ة التعليمية..
 :تعــريف استراتيجية العصف الذهني -0.2

تفجر  هو فكرة المعة أو إبدا  مفاجئم أو : Dictionary of Education  تعريف لاموس التربية
 (222،ص2100في سعادة وآخرون، ورد)ايارة معينة نتيجة ن اط عرلي مادد 

( بسنعا: خطة تدريبية تعتمد علل استيارة أفكار المتعلميأ والتفاعل مععمم 3181يعرفعا  اهيأ 
انطاللا مأ مكتسباتعم الربلية وخلفيتعم العلميةم اي  يعمل كل متعلم كعامل مافم افكار المتعلميأ 
اآلخريأم ومن ط لعم أينا  اعداد المتعلميأ للررا ة أو المنال ة أو كتابة موضو  مام وذل  في وجود 

                                          (002، ص2101)شاهين،موجي لمسار التفكير والمتميل في المعلم
 :تعقيب

عأ استراتيجية تدريسية تعليمية عبارة تعتبر استراتيجية العصف الذهني مأ اي  هدفعا التعليمي 
م تعلمية تروم علل أساس ارية التفكير وتوليد االفكارم باستخدام التواصل الل و  بخصوم موضو  معيأ

لتواصل والاوار وفعم الم كلة وأهم هدف الستراتيجية العصف الذهني يتميل في ت جيت المتعلميأ علل ا
يؤد  لنفسية واالجتماعية للمتعلميأ و ما ي بت الااجات ا هذام و طرق جديدة أفرادا أو جماعاتالتفكير بو 

نمرية م ملما بسساسيات علم نفس النمو و الل فعالية العملية التعليمية التعلمية ب رط أأ يكوأ المعل
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ف الذهني وفق اسس علمية ممنعجة ؛ ليكوأ تطبيري الستراتيجية الصعلهوراد غاردنرالذكا ات المتعددة 
 لابلة للتعديل خالل سيرورة العملية التعليمية التعلمية.  ذات أهداف اجرا يةو 

 يلي: تمعر أهمية استراتيجية العصف الذهني فيما :أهمية استراتيجية العصف الذهني في التدريس
 . تنمية الميول االبتكارية للم كالت اي  تساعود المتعلميأ علل التفكير االبداعي واالبتكار 

  الل و  السليم مت المعلم ومت المتعلميأ.تفعيل معارات التواصل 

  .تنمية لدرة المتعلم علل استمطار اافكار وتنوععا مت التسكيد المفاهيم الر يسية للدرس 

 .إيارة اهتمام المتعلميأ وجذا اهتمامعم لتكويأ اتجاهات ايجابية ناو المادة 

 ل الل نرطة أكير تعمرام مت تاديد مدا فعم المتعلميأ للمفاهيم ومعرفة مدا استعدادهم لالنترا
 تفعيل الت ذية الراجعة.

  .تلخيم الموضوعاتم توضير النراطم استخالم أفكارم تصاير معارف سابرة خاط ة
 (20، ص2101القارحي،  

 التالية: النراطيتضر دوره االجرا ي في دور المعلم في تطبيق استراتيجية العصف الذهني:  -2.2
 .صياغة الفكرة ااساسية للموضو  الذ  سيطرح للنراش علل  كل: رأ  أو اريرة أو تعميم 

 .االص ا  واالهتمام بسفكار المتعلميأ وهذا ي جععم ويميد مأ يرتعم بسنفسعم 

 . التركيم علل التواصل الل و  السليم ليتعلم المتعلموأ معارات الاوار والمنال ة وااللنا 

  طرح افكارهم والالول التي يبتكرونعا.ت جيت المتعلميأ علل 

  عدم التريد بإجابة نموذجية واالهتمام بكل اجابة دوأ اهمال أو تجاهل لتافيم المتعلميأ علل
 اإلبدا  أكير.

 2101)شحاتة،التربل الالم روط لكل االجابات واالفكار مادامت في إطار موضو  الدرس ،
   ( 222ص

 : تعقيب
الترنيات ويسير بعا المعلم الاصة و  ين ط بعا الذهني مرهوأ بالكيفية التينجاح استراتيجية العصف 

التن يطية المستخدمة باالضافة الل اسأ تاكمي في الولت البيداغوجي و ا را  كل المتعلميأ 
 وجدانيا يم يعلمعم معرفيا.باعطا عم الكلمة بطريرة ذكية باي  ياتويعم 

  الخطوات التالية: مأ خالل ايتم تنفيذه خطوات تنفيذ استراتيجية العصف الذهني: -2.2
  دارة النراش بسالسة ومرونة وجود معلم لي خبرة كافية ومؤهالت علمية ونفسية لتسيير الاصة وا 

 وفعالية  التسني والتري  في إصدار اااكام(م باي  يكوأ دوره م رف ومسيرا دوأ تايم أو نرد.  
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  وتافيمهم للتفاعل الصفي.مجموعة مأ المتعلميأ الذيأ تم تاضيرهم 

  .2112)سعادة، لواة السبورة واضاة للجميت وتعييأ أاد التالميذ لتسجيل اافكار عليعا ،
 . (222ص

    عري م كلة أو موضو  مادد مأ أجل العمل علل العام ويمنر المعلم المتعلميأ ولتا للتفكير 

  .( 002، ص2101)شاهين، تصنيف اافكار في ف ات وترتيبعا اسا ااولوية 

 تعقيب:
استراتيجية العصف الذهني استراتيجية سعلة التطبيق والتصاديةم تضفي جوا مأ االيارة والتاد  وتنمي 

 يرة المتعلميأ بسنفسعم.
نجاح المعلم في تطبيرعا مرهوأ بمدا كفا تي واسأ تسييره وسالسة ا رافي للاصة التعليمية التعلميةم و 

المتعلميأ ومستوا دافعيتعم واتجاهاتعم ناو المادةم إذ تعتبر المدخل وأيضا بمدا تفاعل ون اط 
 واارضية التي ينب ي علل المعلم أأ يؤسسعا لبل تطبيق استراتيجية العصف الذهني.

ـــوامل المساعـالعــ -1.8 نجوواح اسووتراتيجة العصووف الووذهني  صف الــذهني:ـدة فــي نجــات اســتراتيجية العــــ
 :تاريق نتا ج ايجابية مت المتعلميأ مرهوأ بمايليو 

 .أأ تكوأ الاصة التعليمية التعلمية في جو الت ويق و المتعة 
 أينا  الجلسة و ت جيت المتعلميأ. لبول اافكار معما كانت غير اعتيادية 
 التمس  بالرواعد الر يسية للعصف الذهني مأ اي  االعتماد علل الكم في بداية االستراتيجية . 
 . التركيم علل ترنية اعادة الصياغة الستدار اكبر عدد ممكأ مأ اافكار 
 .يرة المعلم في نجاح االستراتيجية ؟لأ  خصية المعلم تمعر خالل الاصة التعليمية التعلمية 
 .تجنا النرد و الترييم انعا تسبا الكف و تايد باالستراتيجية عأ تاريق أهدافعا 
 ا  الاصة التعليمية بعيدا عأ الذاتية و ال خصنة للموالف.التركيم علل الموضوعية أين 
 .تدويأ و توييق االفكار باي  يراها جميت المتعلميأ 
  است الل استمطار االفكار م المتعلميأ لتافيمهم علل التفكير االبداعي 
 . (22-22،ص ص8012)خالد،ضرورة التمعيد للاصة في بدايتعا والتمعيد إلنعا عا 

 : استراتيجية العصف الذهنيايجابيات  -1.8
 استراتيجية عملية و ناجاة :مأ بيأ الممايا التي تجعل مأ استراتيجية العصف الذهني 

 .سعولة التطبيق مت المتعلميأ ال تاتاج الل ولت طويل للتدريا علل ترنياتعا و مباد عا 
 .التصادية و يمكأ تطبيرعا في جميت ااطوار التعليمية و مت جميت المتعلميأ 
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  تسوواعد فووي تلبيووة بعووي المتطلبووات النما يووة للمتعلموويأ كالااجووة الوول االنتمووا  للجماعووة و تعميووم
اليرة بالنفس والمبادأة م اي  تسمر لعوم هوذه االسوتراتيجية بوالتعبير عوأ مرا عومم اإلصو ا  ل خور 

 مالاوار م وانتمار الدور.
  االبداعي و النرد  .تنمي في المتعلم منعجية التفكير العلمي م و التفكير 
 .تنمي وعي المتعلميأ و ادراكعم بالم كالت الوالعية و كيفية ايجاد الالول 
 سووووووووووووم بايوووووووووووو  ينتروووووووووووول دور الكلمووووووووووووة تضوووووووووووومأ المسوووووووووووور ال ووووووووووووامل لكوووووووووووول المتعلموووووووووووويأ فووووووووووووي الر

 .(811-811،ص ص 8002)شحاتة،بالدور
تسوواعد المووتعلم فووي بنووا   خصوويتي مووأ  أساسووعا سوويكولوجي  فووي مجملعووا االسووتراتيجية  : تعقيــب

خصوصووا فووي تعميووم اليرووة بووالنفس و الروودرة علوول المواجعووة و تربوول الوورأ  والوورأ   الجانووا النفسووي
ااخوور و اكتسوواا الضووبط االنفعووالي الووذ  يعتبوور مووأ المخرجووات النفسووية االيجابيووة  فووي مرالووة 

   المراهرة التي ترابل المرالة اليانوية للمتعلم.
ــــصع -0.8 ـــذهنيـ أبووورم الصوووعوبات التوووي تعرلووول اسوووتراتيجية  : وبات اســـتخدام اســـتراتيجية العصـــف ال

 العصف الذهني ما يمكأ ايجامه في النراط التالية:
  عوا وق نفسويةم تتميول أساسوا فوي خووف الطالوا موأ الف ول والمعوور وارتكواا الخطوس أموام ممال ووي

 مأ المتعلميأم اتل ال يتعري للسخرية أو التعكم.
 كلمة أو يتكلم باختصارعدم يرة المتعلم في نفسي تجعل مني سلبيا باي  يتجنا ال. 
 .الخوف مأ التعبير خصوصا اأ كانت الفكرة جديدة و غير متداولة 
 .التربل السلبي آلرا  اآلخريأ دوأ فعم أو تمايم بسبا نرم تردير الذات 
 .التسر  وعوودم إاترام الدور في الكالم أو الاوار 
 ة المعلوووم فوووي تسووويير الاصوووة أو تسوووييرها دوأ مراعووواة أسسوووعا السووويكولوجية و العلميوووة عووودم كفوووا 

 ،بتصرف(8001)سعادة آخرون،
 :تعقيب

أسوواس الصووعوبات التووي تعرلوول نجوواح اسووتراتيجية العصووف الووذهني تعووود فووي  ووق للمعلووم مووأ ايوو  
 وفووي  ووق مخوور مبطريرووة علميووة الفارليووةو وفووق مباد عووا السوويكولوجية  جعلووي بسساسوويات تطبيووق االسووتراتيجية

ياوواول النووا  اآلخووريأ م خوور ويوودافت عووأ رأيووي و ايوو  يووتعلم كيووف يتربوول الوورأ  و الوورأ  اآل لمتعلم خووام بووا
  الصاة النفسية .وبذل  يتجاوم عرلية التعصا ويؤسس لنفسي سعة اافق والتربل و 
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 صة:خال
يمعووور موووأ خوووالل موووا توووم استعراضوووي فوووي هوووذا الفصووول أأ اسوووتخدام المعلوووم السوووتراتيجيات التووودريس 
الاديية المبنية علل نمريات سيكولوجية كنمرية الوذكا ات المتعوددةم يسواعد فوي تطووير الممارسوة التربويوة 

ر المووتعلم مفكوورا والتعليميووة داخوول الرسوومم بايوو  يكوووأ المووتعلم هووو مركووم العمليووة التعليميووة التعلميووة ويصووب
استراتيجية العصف الذهني ترووم أساسوا علول التفاعول ومأ هذه االستراتيجيات نجد  مبدعا ومنتجا للمعرفة.

اللفمي بيأ المعلم والمتعلم أو بيأ متعلم ومتعلم مخور؛ تبودأ بطريروة كميوة يوم تصول الول نتيجوة نوعيوةم مموا 
ل وووو  واالجتمووواعيم إذ تعتبووور أنسوووا اسوووتراتيجية يسووواعد فوووي تنميوووة التفكيووور االبوووداعي وتاسوووأ التواصووول ال

 لهوراد غاردنر. لتدريس وتنمية الذكا  الل و  وفق نمرية الذكا ات المتعددة
اسووأ اختيووار المعلووم لالسووتراتيجية التدريسووية التووي تييوور دوافووت المتعلموويأ وتلبووي ااتياجوواتعم وفووق ف

  .اددة مأ المنعاج الدراسيالمرالة النما ية التي يمروأ بعا يضمأ تاريق االهداف الم
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  ويـــــالفصل الثاني: الذكاء اللغ
 تمهيد

 :The theory of multiple intelligences نظرية الذكاءات المتعــددة: -1
 _ تعـريف نظرية الذكاءات المتعــددة.1.1

 :  المبادئ التي بنيت عليها نظرية الذكاءات المتعددة -1.1       
 _أنواع الذكاءات المتعددة حسب نظرية الذكاءات المتعددة: 1.1
 _ ايجابيات ومزايا نظرية الذكاءات المتعـددة1.1
 األهمية التربوية لنظرية الذكاءات المتعددة_1.1
العملية التعليمية _ دور المعلم في تطبيق نظرية الذكاءات المتعددة في 1.1

 التعلمية
 :Linguistic intelligenceالذكاء اللغـــوي: _1

 ريف الذكاء اللغــــويـــتع _1.1  
 _ مـــــؤشـــرات الــذكـاء اللغـــوي1.1
 :وفق نظرية الذكاءات المتعددة استراتيجيات تدريس الذكاء اللغــــوي_1.1

 خالصة
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 تمهيد:

تكييف ، و دة في بناء مناهجها الدراسيةنحو تبني نظرية الذكاءات المتعد التربويةتتجه معظم النظم 
، انطالقا من أن الموجودة عند التالميذأنواع الذكاءات  كل نوع من استراتيجياتها التدريسية بما يناسب

 ، باستخدامعلمنمية والتطوير خالل المراحل التعليمية للمتللت قابلية الذكاءاتلنظرية هو االساسي لهدف ال
التدريسية ضمن مقاربة تنموية بتوظيف مجموع الخطوات والنشاطات على أسس االستراتيجية نشاطات 

 هو ما سنحاول عرضه في هذا الفصل.تستند على البيداغوجية الفارقية، و  سيكولوجية و منهجية علمية
  

  



 وي ــــــــالذكاء اللغ                 الثالث:                                 الفصل 

 40 

 

 

 :The theory of multiple intelligences نظرية الذكاءات المتعــددة: -1
 ريف نظرية الذكاءات المتعـددة:ـ_تع1.1 

مكن نظرية وضعها هوراد غاردنر ت   (: بأنها6002)سوسن عز الدين ووفاء العويضيعرفها ت_ 
يجاعلى إتقان المواد الدراسية و تعليم تساعد المتعلمين  التربويين من ايجاد طرق د بيئة صفية مثيرة ا 

ورد في الصميلي )تستجيب لثمانية أنماط من الذكاءأدوات تقييم و  تتضمن أنشطة،
 .(9،ص1111والزهراني،
: أن نظرية الذكاءات المتعددة تعد مفهوما (6002يعرفها عبداهلل خطايبة وعدنان البدور)_  

جديدا للذكاء ، الذي يرتكز في األساس على وجود ثمانية أنواع من الذكاء على النحو التالي:) الذكاء 
الذكاء -الذكاء الموسيقي االيقاعي -الذكاء البصري المكاني-الذكاء المنطقي الرياضي-ياللفظي اللغو 

)خطايبة الذكاء الطبيعي(-الذكاء البينشخصي االجتماعي-الذكاء الشخصي الذاتي-الحركي البدني
 .(11-11،ص ص 1111والبدور،

 :عقيبت
على أساس أنها  إلكتشاف المتعلم  للمعلممرجعا و  ، نظرية تطبيقيةالمتعددة  تنظرية الذكاءاتعتبر 

يمتاز بالمرونة في تطبيق استراتيجيات التدريس الخاصة بكل نوع من أنواع الذكاء،  جديد تعليميمدخل 
نظريته استعملت  احل نمو االنسانر يمكن تنميتها خالل م ، فإنهليست ثابتة حسب غاردنر الذكاءاتوألن 

  تقوية كل نوع من أنواع الذكاءلتنمية و  توظيفهاحيث يتم  ،التباين بين المتعلمينلمواجهة الفروق و 
خصوصا مجال تعليم اللغات من حيث التعليم، و تحمل النظرية اسهامات في مجال التربية و عموما و 

تحسين مما يتيح الفرصة للمتعلمين المستخدمة في تدريس الذكاء اللغوي ستراتيجيات امكانية تنويع اال
 .عن طريق التدريب و التمرين اللغويتطوير ذكائهم تعلمهم و 

 
 ويحددها غاردنر فيما يلي::  المبادئ التي بنيت عليها نظرية الذكاءات المتعددة -1.1 

 حيث تعمل  بشكل منفصل نسبيا ب بين األفراد ذكاءات ال تعدديفترض جاردنر  :الذكاء متعدد وليس مفرد
 بين االفراد.أن نتاج وتفاعل هذه الذكاءات يختلف  بحيثإلى حد ما عن بعضها البعض ، 

 يمكن للفرد تنميتها إذا توفر   : معظم الناس يستطيعون تنمية كل ذكاء إلى مستوى مناسب من الكفاءة
  من البيئة. لديه الدافع ووجد التشجيع والتدريب المناسبين
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 شخص  من والضعف،مختلفة متفاوتة القوه لكنها  :كل شخص لديه خليط فريد لمجموعه ذكاءات متنوعة
مستقلة نسبيا فهي ال تعمل بمعزل عن بعضها البعض فكل نشاط يشمل أنواع مختلفة من  خر ،وهيإلى أ

 الذكاءات التي تعمل معا .
 ال يوجد اثنان لهما نفس المستوى من الذكاءات : أن كل فرد يمتلك جميع الذكاءات ولكن بدرجات متفاوتة

 .ولكن بطريقه مختلفة عن األخر، فال يوجد شخص ذكي وآخر غير ذكيفكل شخص ذكي 
 مجموعه من العمليات يشير جاردنر إلى أن كل ذكاء له  :كل ذكاء له مجموعه من اإلجراءات والعمليات

، فمثال عندما يلعب طفل كره فإنه يحتاج لذكاء حركي ليجري ويركل الكره وذكاء مكاني أو اإلجراءات
 ، ص1111)موسى، الملعب وذكاء لغوي واجتماعي ليناقش زمالءه أثناء اللعب ليحدد مكانه في

 (.15-11ص

 :تعقيب
فرد له الفرصة في كل  يمكن ايجاز المبادئ واألسس التي تقوم عليها نظرية الذكاءات المتعددة في أن   

تحسين وتطوير ذكائه لمستوى معين من الكفاءة والمهارة عن طريق التدريب والتمرين، اضافة الى أن هذه 
بدرجات متفاوتة فرد، النظرية حسب غاردنر هي عملية توظيف معرفي تفترض مجموعة ذكاءات لكل 

 هي سبيل تطويره وتحسين ذكاءاته. التدريبالتنمية و بحيث أن 
 

 أنواع الذكاءات المتعددة حسب نظرية الذكاءات المتعددة:_1.3
 :  Verbal Linguistic Intelligence_الذكاء اللغوي المتعلق باللغة المكتوبة والمحكية 1

المتحدثة بفاعلية، يكون يرتبط بالقدرة على التعامل واستخدام الكلمات واللغة المكتوبة والمسموعة و          
 شكل كلمات. تفكيره على

 : Logical Mathematical Intelligenceالرياضي  -_ الذكاء المنطقي6

االستنباطي العلمي، كما أنه القدرة على استخدام األعداد القدرة على التفكير االستداللي و ويتمثل في      
 واألنماط والرموز المجردة والعالقات المنطقية والتصنيف والتلخيص.

 : Musical Rhythmic Intelligence _ الذكاء الموسيقي1
خالل استخدام  الفهم منات واألصوات و التمييز بينها، والتعلم و يعني القدرة على معرفة النغمو         

 االيقاعية.األنماط الصوتية و 
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 :  Visual Spatial Intelligenceالذكاء المكاني -1

يعتمد على حاسة البصر في المكاني بشكل صحيح و عالم البصري ال يقصد به القدرة على إدراكو          
البياني لألفكار البصرية  التمثيللعالقات القائمة بين مكوناتها، و الصور وايل االشكال والرسومات و تخ
 المكانية.و 

 : Bodily Kinesthetics Intelligence الحركي -الذكاء الجسمي -1

ويقصد به القدرة استخدام الجسم في انجاز مهارات أو أعمال محددة تتفق مع مواقف أو أحداث         
معينة والتعامل مع األشياء بحكمة تؤدي الى تحريك الجسم بصرة دقيقة، أي أنه القدرة على استخدام 

 الجسم كله في التعلم والتعبير عن األفكار والمشاعر. 
 :Intrapersonal Intelligence  التأملي-الذكاء البيني -1

وهو التأمل مع الذات والوعي بالمعتقدات والقيم والمشاعر الداخلية والثقة بها ومعرفة نقاط الضعف     
 والقوة فيها والقدرة على التحدي والصبر على الشدائد.

 : Interpersonal Intelligence الذكاء االالجتماعي -5

ادراك أمزجة اآلخرين ومقاصدهم ودوافعهم ومشاعرهم والتمييز بينها والتواصل  وهو القدرة على      
 والتفاعل معهم وبناء عالقات واسعة

 :  Natural Intelligence الذكاء البيني الطبيعي -8

أيضا الحساسية  و يقصد به الخبرة في ادراك و تصنيف األنواع الحية العديدة في بيئة الشخص و يتضمن
،ص ص 1111الناجم، (التمييز بين األشياء غير الحيةتجاه الظاهرة الطبيعية االخرى و المقدرة على 

11-11) 
 ددة:ـنظرية الذكاءات المتع  ايجابيات ومزايا_ 1.1

تعليميا لبعض االنظمة التربوية أساسا تربويا و  تعتبر ايجابيات هذه النظرية نقاط قوة جعلت منها  
 مايلي:الواليات المتحدة األمريكية مثل استراليا و  التعليمية الناجحة في العالم 

  .ركزت على أمور تم اغفالها في نظريات أخرى 
  أهدافها اجرائية تتمثل في تحسين مستوى التحصيل لدى المتعلمين ورفع مستويات اهتماماتهم

 للمادة.نحو المحتوى التعليمي 
 ،استراتيجيات استخدام ب إمكانية استخدام نظرية الذكاءات المتعددة باعتبارها مدخال للتدريس

 (.15، ص1115)بهاء الدين، تدريسية ثرية بأنشطتها ومتنوعة بتدريباتها
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 :تعقيب
التطبيقات واألنشطة استثمار األنشطة على هو تركيزها نقاط قوة هذه النظرية أهم        

 اتعليمي باعتبارها مدخال بما يوافق،  الذكاءكل نوع من أنواع ة في تنمية بكل استراتيجيالخاصة 
 .تطبيقيا اتنموي

 األهمية التربوية لنظرية الذكاءات المتعددة :_1.1

 بحيث: لما لها من نتائج ايجابية التعليميةفي مجال الممارسات التربوية و أحدثت النظرية ثورة 
 القوة لدى المتعلم ، وبالتالي تسهم في تحديد بناء مواطن الضعف و  د المعلم في تشخيصتساع

 محتوى و استراتيجية التدريس حتى يعالج مواطن الخلل مستغال في ذلك نقاط القوة .
 معرفيا للكشف عن أساليب واستراتيجيات التعليم والتعلم الخاصة بكل متعلم أصبحت نموذجا. 
 تناولها العقل في حل المشكالت من أجل معرفة نمط التعلم التركيز على العمليات العقلية التي ي

 عند المتعلم.
  تساعد المعلم على توسيع دائرة االستراتيجيات التدريسية ليصل مسح كل المتعلمين في القسم

 أنماط تعلمهم.و  على اختالف ذكاءاتهم
 كلة.توسيع و تعميق النطاقات المعرفية لدى كل متعلم حتى يستطيع الوصول لحل المش 
  االبتكار.وتشجيهم على التفكير و  تساعد على اثارة الدافعية لدى المتعلمين 
  1111)الناجم،تسهم في معالجة المتعلم للمعلومات بطريقة صحيحة وبالتي تعلم ذو جودة،  

 (15-11ص ص
 :تعقيب

مستمدة من كونها نظرية تطبيقية مرنة  األهمية التربوية لنظرية الذكاءات المتعددة  يظهر جليا أن
التدريب والتطبيق واستهداف  تشخيص مواطن القوة ومواطن القصور، بحيث يتم ترتكز على اوبأنه

نجاحها في تفعيل المعلم  يتوقفو ، مواطن القوة بتعزيزها والتركيز على عالج مواطن القصور
و تنويع أنشطتها و تطبيقاتها بما يسهم في رفع  لالستراتيجية التي تنمي كل نوع من أنواع الذكاء

  مستوى دافعية المتعلم ويشجعه على التفكير االبداعي والتفكير النقدي. 
 _ دور المعلم في تطبيق نظرية الذكاءات المتعددة في العملية التعليمية التعلمية:1.1

علمية، فهو مطالب بمجموعة حتى يتمكن المعلم من النجاح في تحقيق أهداف العملية التعليمية الت 
 المهارات نوردها باختصار في النقاط التالية:الكفايات و من 
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  االلمام بمبادئ وأساسيات نظريات النمو والبيداغوجيا الفارقية ومختلف نظريات التعلم من أجل
 معرفة المتعلم ومعرفة متطلباته النمائية و كيفية اشباعها بطرق سوية ومساعدته على التعلم.

 .الكشف عن قدرات و مواهب المتعلمين، ونقاط قوتهم لتعزيزها و نقاط ضعفهم الستدراكها 
 يف متعلميه البد أن يكون مالحظا جيدا لكل ما يحدث في البيئة الصفية حتى يتمكن من تصن

بي حاجاتهم بالتالي اختيار ما يناسبهم من استراتيجية تعليمية تلوفق مؤشرات ذكاءهم، و 
 التعلم.لنمو و وتساعدهم على ا

  اعتماد المعلم لسجالت متابعة التطور الدراسي للمتعلم تمكن المعلم من معرفة مستوى تطوره
 والتدخل لتصحيح االختالالت في الوقت المناسب.

  استغالل مواد تعليمية جميع شخصيته و التنسيق مع أساتذة القسم الواحد من تنمية المتعلم في
 كاء المتعلم السائد و تعزز ثقته بنفسه.كاستراتيجية تدخل وقائي تعزز ذ

 تجاوبهم معه ليس ن المتعلمين تميزهم فروق فردية و تمكن المعلم من تقنية طرح السؤال على أس ا
 (111، ص1111الخزاعي،)العمراني و واحد، لكي يضمن مشاركة الجميع في القسم

 تعقيب:
معرفة ص كامل للمتعلمين و بتشخيأن المعلم البد أن يقوم  تأسيسا على ما سبق عرضه يتضح

،يهدف للمعرفة  الم يعد محصورا في نقل المعرفة بل أصبح ميسر  هدور أن أنماط تعلمهم، خصوصا و 
قدراته التعليمية عة فيتعلم كيف يتعلم وفق مساره و على تنمية تفكير المتعلم بتفعيل التغذية الراج ويركز

مبنيا على التخطيط والتصميم الجيد للدرس، بناءا على معطيات الفئة  التعليم يكونالفردية، كما 
 .المستهدفة من المتعلمين 
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 :Linguistic intelligenceالذكاء اللغـــوي: _1
 وي:ــــالذكاء اللغ ريفـــتع _1.1  

أن على استخدام اللغة األم أو اللغات األخرى، بحيث القدرة  بأنه: (6002)نادية السلطيتعرفه _        
ها تميل مهاراتهم السمعية ألن تكون متقدمة في تطور  األشخاص الذين يتمتعون بهذا النوع من الذكاء

ن كان غاردنر ال يعتبر  يكتبواأو  يقرؤاأو  يصغواأو  يتكلموايحققون أفضل تعلم عندما يتاح لهم أن و  ، وا 
 من أشكال الذكاء السمعي أو الشفهي لسببين هما: الذكاء اللغوي شكال

 *الفرد األصم يكتسب اللغة الطبيعية و يستنبط و يتقن األنظمة االشارية.
 *يوجد شكل آخر من أشكال الذكاء يرتبط بالجهاز السمعي هو الذكاء الموسيقي.

، بلغة واضحةو  كتابياكالميا و  التواصل مع اآلخرينكاء اللغوي قدرتهم على التعبير و أهم ما يميز ذوو الذو 
، باالضافة إلى أنهم يشتركون في يرغبون في تعلم كلمات جديدةو  المفرداتويفكرون دائما بالكلمات و 

المناقشات والمناظرات، ويعبرون عن أنفسهم بالدقة وبالتفصيل وينفذون ما ي طلب منهم  من أساليب فنية 
 (11-11ص ص  ،1118القرون،ورد في )كتابية ولديهم قدرة على االستيعاب القرائي

القدرة على توليد اللغة والتراكيب اللغوية التي تتضمن الشعر  بأنه: (6001يعرفه محمد)           
وكتابة القصص واستعمال المجاز والشغف بالكلمات والشغف باكتساب اللغات والقدرة على توظيف اللغة 
للتعبير والتواصل واإلقناع وطرح المعلومات واألفكار وليس فقط إنتاج اللغة ولكن حساسية عالية للفروق 

 (.111، ص1111)محمد، ن الكلمات وترتيب وسجع الكلماتالطفيفة بي
فيما يعرف جاردنر الذكاء اللغوي بأنه قدرة الفرد على أن يكون حساسًا للغة المكتوبة          

وتعتبر منطقه بروكا  ،عينه وتوظيفها شفويًا أو كتابياً والمنطوقة والقدرة على استخدامها لتحقيق أهداف م
 (.89، ص1111)شواهين، المسئولة عن هذا النوع من الذكاء  بالنصف األيسر للدماغ

 : تعقيب    
، والدالالت الثري  هو القدرة على استخدام الرموز واألساليب اللغوية اعتمادا على مخزون الكلمات

ت، بحيث تكون المهارات األربعة للذكي لغويا حساسة للكلمة عن األفكار والمواقف واالتجاها للتعبير
 ومعانيها اصغاءا ومحادثة ،قراءة و كتابة. 
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  وي:ـــاء اللغـذكــرات الـــؤشـــــم_ 1.1 

يعتبر من أكثر أنواع الذكاء انتشارا، وحسب بعض االدبيات التربوية هو أفضل اشكال الذكاء، 
 :والتواصل ويمكن  تلخيص مؤشراته في النقاط التاليةخصوصا وأنه وسيلة االتصال 

 الكتابة الجيدة عن من هم في متوسط عمره. 
 .قراءة و كتابة القصة القصيرة و اعادة عرضها 
  .شديد الشوق إلى القراءة والكتابة والشغوف بها 
 .استخدام واستعمال مخارج الحروف واألشكال والتعبيرات المبتكرة 
  لالماكن و األسماءالذاكرة الجيدة. 
 .عادة صياغة الجمل التي تقال  االستماع الفعال، والفهم، وا 
 .االستمتاع بألعاب الكلمات، وله كلمات و مفردات جديدة عن من هم في متوسط عمره 
 واالستمتاع باالستماع و االصغاء الى المتحدثالترجمة والتلخيص والتذكر ،. 
 ولة في األوقات المالئمة.التحدث الفعال ومعرفة كيفية التحدث بسه 
 .اإلنصات والتحدث والكتابة والقراءة واالتصال والمناقشة والتوضيح واإلقناع 
 .األبنية المعرفية للمعاني والبناءات والتراكيب اللغوية 
  المثابرة واالجتهاد من أجل تحسين االستخدامات واالستعماالت اللغوية والنحوية ووظائف

 (.51، ص 1111علي، اللغة)
 :تعقيب

معلم مالحظتها في حجرة الدرس ، معظم المؤشرات سلوكية يستطيع اليالحظ مما سبق عرضه أن  
التعبير ة واالقناع و المناقشتفكير االبداعي عن طريق الحوار و تنمية مهارات اللي تسهل عليه عملية وبالتا

 .عن الراي وهي متضمنة كلها في استراتيجية العصف الذهني
 :وفق نظرية الذكاءات المتعددة ويــــتدريس الذكاء اللغ استراتيجيات_1.1

 : Strategy Story Telling  إستراتيجية القص  _1.1.1
وتتم فيها إدارة نقاشات و حوارات بين المعلم و المتعلمين ، وبين المتعلمين أنفسهم               

 فيها و استمعوا لها.بحيث يبينون فيها المغالطات و يظهرون انطباعاتهم ألحداث وردت 
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 : Brainstorming   إستراتيجية  العصف الذهني_1.1.1
فكار المتعلمين، وحجم تأجيل اصدار األحكام على ا تعتمد على مبدأين رئيسين هما:   

استبعاد نقد االفكار لمجرد ظهورها و تأجيل الحكم ، و  حيث أن الكمية تولد النوعيةعددها، األفكار و 
الطرق ط بين االفكار بمختلف االساليب و انشاء الرواباالفكار مهما كانت غريبة و عرض  لوقت الحق،

 بهدف الوصول الى التفكير االبداعي .

 Tape Recording Strategy إستراتيجية  التسجيل الصوتي_1.1.1
 يتم فيها االعتماد على آلة التسجيل كبديل عن دفتر المحاضرات 

 Strategy Daily Writingإستراتيجية  كتابة اليوميات :  _1.1.1 
إن االحتفاظ بدفتر يوميات شخصي يتطلب من التالميذ االندماج في كتابة يوميات                

بحيث يتم حث المتعلمين على كتابة يومياتهم الشخصية بشكل ،مستمرة وتسجيلها في مجال نوعي
اخرى كأن  بالكتابة ، وهذه االستراتيجية، تستوعب ذكاءات متعددةمستمر ليبقوا على اتصال مستمر 

ة، أو بيانية، و صورا و حوارات يسمح للطالب بأن يسمح للطالب بأن يضمن كتابته رسوما توضيحي
 .اللفظية غير من البيانات غيرهاو 

 Strategy Publishingإستراتيجية  النشـــر)المقاالت( :    _1.1.1

رسالة لطالبهم مفادها أن الكتابة أداة  بإرسالتقترح هذه االستراتيجية أن يقوم المعلمين   
فعالة و قوية لتوصيل االفكار وتبادلها بين الناس والتأثير فيهم، لذا يجب العمل على نشرها بين 

     (5،ص1111العويضي،الناس)
ت خاصة للسير الذاتية وجلسات لمناقشة يشجع النشر التفاعل بين المؤلفين والقراء. وقد تعد حفال  

التالميذ. وحين يرى التالميذ أن اآلخرين يهتمون اهتمامًا كافيًا بكتابتهم بحيث يريدون نسخًا منها، 
ومناقشتها بل الجدال والحجاج حولها، تزداد فاعليتهم اللغوية و دافعيتهم لتنمية وتحسين كتابتهم. 

 (.15، ص 1111)سكر، 
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 :خالصة

يتضح مما تم عرضه في هذا الفصل أن الذكاء اللغوي يترجم اآلداء الوظيفي المعرفي ، بحيث 
 أنه قدرة عقلية معرفية قابلة للتنمية والتطوير، إذا ما تم استخدام االستراتيجية التدريسية المناسبة التي

 تثري أنشطتها المتنوعة وتسهم الى حد كبير في تنميته و تطويره.

 

                     

 

 
 
 
 
 

 



 اإلنجليزية في التعليم الثانوي  اللغة                                  رابع:  الفصل ال
 

 49 

 
 : اللغة االنجليزية في التعليم الثانويالرابع الفصل

 
 تمهيد:

 التعليم الثانوي:-1
 تعريف التعليم الثانوي _ 1.1
 التعليم الثانوي أهداف - 1.1
 .وظائف التعليم الثانوي -1.1
 المتعلم في مرحلة التعليم الثانوي. حاجات-1.1

 ة االنجليزية:ـــاللغ-1
 تعريف اللغة االنجليزية. -1.1
 أهمية تعليم اللغة االنجليزية -1.1
 اللغة االنجليزية:  تعليمأهداف  -1.1
 م اللغة االنجليزيةيصعوبات تعل -1.1
 اإلنجليزية.م اللغة يتعل منهجية -5.1
 . األدوار المتوقعة من المعلم والمتعلم_2.1

 :خالصة
 

 اإلنجليزيةم اللغة يتعل منهجية -3.1
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 تمهيد:
نحو تحضيرية للمتعلم محطة  ، باعتبارهالتربوييعتبر التعليم الثانوي أهم مراحل النظام التعليمي و 

إلى   المتعلم انتقالرخصة  باعتبارها، إذ تنتهي هذه المرحلة بامتحان شهادة الباكالوريا يالجامع التعليم
فإنه البد من وخصوصيتها  نظرا ألهمية هذه المرحلةأنه و حيث ، المختلفة تخصصاتهاميادين الجامعة و 

محتوى المناهج التعليمية  عن طريق تكييف تعليميا وفق منحنى تطوره النمائي، مراعاة إعداد المتعلم
 تتناسب مع الدور المتوقع منه اجتماعيا واقتصاديا. وأنواالستراتيجيات التدريسية التي البد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 اإلنجليزية في التعليم الثانوي  اللغة                                  رابع:  الفصل ال
 

 51 

   High School   وي:ــــــــليم الثانــــالتع-1
 وي:ــــريف التعليم الثانـــــتع -1-1

المسلك األكاديمي الذي العام و التكنولوجي: بأنه  لتعليم الثانويا ف وزارة التربية الوطنيةتعر 
التوجه إلى التعليم  إمكانية االختيار أولهم ، حيث أن المقبولون في السنة األولى ثانوي التالميذيستقبل 

ينظَّم على شكل شعب  ، بحيثرعية للتعليم والتكوين  المهنيينالمهني الممنوح من طرف المنظومة الف
 لمواصلة الدراسات العليا ار ي، تحضتوَّج بشهادة البكالوريا للتعليم الثانويت التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

 .(1003)وزارة التربية الوطنية، بالمؤسسات الجامعية و المعاهد العليا
سنة، 61سنة إلى 61من سن المتعلمين  تستقبل التيهي  :المؤسسة الثانويةوزارة التربية  تعرفه

بذلك فهي والتقنية، و ي كل المواد الدراسية، العلمية واألدبية التخصصات فوتشمل جميع أنماط الشعب و 
امكانياتهم الذهنية ختيارات المتعلمين حسب ميولهم، و مدرسة ذات منهج واسع توجد به مجاالت واسعة ال

 (01ص ،1001)وزارة التربية الوطنية،والفكرية
مراحل لتمثل النقطة المركزية لالذي التربوي الجزائري  النظام هية الثانوية لالمرح: زكي يعرفو 

ا ممتدة إلى ه، وفروعوالمتوسطة مكتسبات المرحلة االبتدائيةمغروسة في  هبحيث أن جذور  مية،ليالتع
 .(11ص، 1972 ،)زكي يم العالي ومراكز التكوين األخرىلالتع

 :تعقيب
استثمار  حسن علىهي مرحلة التركيز أن مرحلة التعليم الثانوي  التعريفين السابقين نم يتضح

النوعية في المخرجات التعليمية عن طريق استغالل المواهب والميول التي تظهر في هذه المرحلة  مبدأ
 تنمية التواصل الفعال لديهم،شبع الفضول المعرفي لدى المتعلمين و التوجيه للشعب التعليمة التي تب بداية 

بشهادة البكالوريا للتوجه نحو التعليم في نهايتها  تتوجو دأ الموائمة بين الرغبة والقدرة بداية  استنادا على مب
 الجامعي و آفاقه.

 وي:ـــليم الثانــــداف التعـــأه-1-1
إلى تحقيق  المتوسطليم لتعا ة لمرحلةمكمل االتكنولوجي، باعتبارهالتعليم الثانوي العام و  مرحلة هدفت

  وغايات تربوية أهمها: أهداف
 تتمثل في:ية: ــداف إجتماعــــأه-

  االستقاللية الذاتيةإيقاظ الشخصية لتنمية الفضول والفكر الناقد وتشجيع اإلبداع و 
 االجتماعية.تحمل الضغوطات اإلجتماعي باالتصال والتعاون و  اإلندماج 
  قابلة للتجنيدمندمجة و اكتساب معارف أساسية. 

 :تتمثل في:  أهداف منهجية-
 النتائج الموضوعيةوالحرص على تحقيق األهداف و  الطرائق العامة للعمل الفردي والجماعي. 
  الفهمطرائق من أجل تشجيع المهارة و. 
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 الطرائق الخاصة بالتفكير العلمي. 
  :تتمثل فيما يلي :داف التحكم في اللغات األساسيةـــهأ-

 لتحكم في اللغة الوطنية بشكل جيدا. 
 التحكم في واحدة منهارفة لغتين أجنبيتين على األقل، و مع. 
  المعلوماتيةالتحكم في العمليات الرياضية و. 
 التذوق الفني السليم. 

 :تتمثل فيو :  التقنيداف التكوين العلمي و ـــأه -
  في الواقع. الخبرات الشخصية في مواجهة المشاكلفهم محيط اإلنسان وتطبيق المعارف و  
  روح المبادرةالبحث العلمي و  بالتدريب على منهجيةتنمية الفضول. 
  إلستقصاءاتشجيع البحث و. 
  نقدية. ى فكرة منطقية موضوعية تحليلية و التمرن علائق العلمية كاستغالل المعطيات و فهم الطر

 (10-00، ص 1005التربية الوطنية،  )وزارة
 :تعقيب

تنمية شاملة لجميع أن مجمل األهداف تناولت تنمية المتعلم  مما سبق عرضه من أهداف،نستنتج 
تطبيق النوعي عن طريق تحسين المستوى المعرفي على  التركيز ، معتحضيرا للمستقبلجوانب شخصيته 

المعارف النظرية في شكل كفاءات ومهارات في وضعيات حياتية، مع تحقيق النمو المتكامل السوي  
 للمتعلم .
 :يهيم الثانوي في النقاط التالية و لخيص وظائف التعليمكن ت :يم الثانويلائف التعــظو 3.1
  المتعلما نظرة هالعقيدة اإلسالمية التي تستقيم ب وتوثيق دعم. 
 يم، وذلك منلالبناء الجسمي الس هحتى يتيسر ليمة لى العادات الجسمية السلتعويد التالميذ ع 

 .خالل التربية الرياضية
   م رجال ونساءهم في المجتمع من حيث هم دور هف للمتعلمينأن تتيح. 
  التطور العلمي السريعومات حتى يتمكن من مواكبة ليكتسب التالميذ المعارف والمع أن.  
  ة في التفكير موضوعيو يكتسب المي لمن التفكير النقدي، والتفكير العن يتمكن الطالب أ.   
 مهاالجتماعية، واالقتصادية لمجتمع سفةلبة الفلم الطهى أن يفلالعمل ع. 
 يمستشار المرافقة النفسية لقة بأمن وسالمة من خالل هة المرالى اجتياز مرحلم عهأن تساعد 

 .مونل، والمعالمهنيه واالرشاد المدرسي و التوجي
  ى الحياة االجتماعيةلاحترام أراء اآلخرين، والتعود ع يملتع. 
  (11،ص1011)زيرق، .ى غرس حب االطالع، والبحث والمعرفةلالعمل ع 
  من لغة، دين وتاريخ وثقافة وحضارة مهالشخصية الوطنية لبالداالعتزاز ب.  
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 ا مع المجتمعها، وتماسكهمية األسرة، وأثر هتوعية الطالب بأ. 
  واالندماج في الحياة  ة،هنيحياة الملى إعداد الطالب للالعمل ع

 (11،ص1011)زيرق،االقتصادية
 تعقيب:

المتعلم على أسس تهدف وظائف التعليم الثانوي في مجملها لهدف واحد يتمثل في بناء شخصية    
حدوث التعلم السليم دون فجوات نمائية أو معيقات بيئية سالمة اشباع حاجة االنتماء، تأسيسا لة و المواطن

  تعرقل سير العملية التعليمية التعلمية.
 :ةالثانوي المرحلة فيالمتعلم حاجات  1.1

 واحدة متفاعلةكوحدة ، تستهدفه التعلميةالعملية التعليمية  و محورالمتعلم ه يعتبر 
 :يلما يكة لذه المرحه في هم حاجاتهتتمثل أو جسمية(،ة و معرفي ةوعقلي ةانفعالي ةوجدانيالجوانب)

 .حاجة إلى االستقرار النفسي والعاطفيال -
 الناجح.القتداء بالنموذج الصالح و الحاجة الى ا -
 االنفعالي . واالتزان الحاجة الى الضبط-
 من اآلخرين التقبلو م تفهإلى ال ةحاجال -
 و البعد عن التفسيرات العشوائية االرتجالية.العلمي البحث لتفكير بمنهجية ل  الحاجة -
 .المعرفيالعلمي و شباع الفضول إلى ا ةحاجال -
 في المجتمع.منه من أدوار اجتماعية و اقتصادية  هالتهيئة لما ينتظر و  التحضيرإلى  ةحاجال -
 فهم دورها في المجتمع.و  االنتماء الى الجماعةحاجة  الحاجة الى اشباع  -
وضرورة احترام المتعلم ككيان له حقوق في التعامل معه االبتعاد عن أساليب السخرية أو النقد  -

 وواجبات.
 (83ص،1001)وزارة التربية الوطنية، 
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 ة: ـزيـليـة اإلنجـاللغ   -1
 ريف اللغة االنجليزية:ـتع-1-1

هي ثالث أكثر اللغات انتشارا في و (: هي لغة جرمانية نشأت في انجلترا، 9002)تعريف كحول      
الى انتشارها الكبير في العالم بسبب التأثيرات  باإلضافة( 9009مليون نسمة بحسب تعداد 209العالم )

من بعدها الواليات المتحدة البريطانية و  لإلمبراطوريةالعسكرية واالقتصادية والثقافية والعلمية والسياسية 
 (111ص ،1000 )كحول،. االمريكية

 : ليم اللغة اإلنجليزيةـأهمية تع-1-1
  األلفية الثالثةإلنجليزية ال يتناقض مع أي منطق لكونها تلبي حاجات انسان اإن تعلم اللغة. 
 ألنها وسيلة تواصل مع اآلخرين، والتعرف علي  قبل أن تكون لغة، اللغة إلنجليزية طريقة تفكير

 .األجنبية اتالثقافالتفتح على ثقافتــــهم فهي تشكل مفتاح 
  واللفظي اللغويإلنجليزية نوع من أنواع الذكاء، والمتمثل في الذكاء اإجادة اللغات األجنبية كاللغة. 
  (1000الدي،)الخالذهنياإلنجليزية تشكل رصيدًا مهمًا يضاف إلي مخزون الفرد. 

 :تعقيب
اجتماعية على شباعات نفسية و إتحققه للفرد من  ما يرجع الى يظهر أن أهمية اللغة االنجليزية

تساعد على مسايرة التطور أنها وسيلة تكيف و  كما، التواصل مع اآلخرينالتصال و لنها وسيلة أأساس 
 .العالمي

 ة االنجليزية:ـاللغ تعـليمداف ــــأه -1-1

 :األهــــداف العامة-أ
 وموقعه منها. العالمية المام المتعلم بمختلف الثقافات والحضارات 
 تقوم عليها الحياة باالستناد الى الروابط التي  يالمتعلم لمعنى الحياة االنسانية واالسس الت إدراك

 تجمع بين البشر.
 االنتماء الحضاري ويسعى لتطوير نفسه وبناء وطنه.  تعلم المتعلم معنى 
  يدرك المتعلم انتمائه للمجتمع الذي يعيش فيه ويعرف مشكالته، ويتعلم كيف يشارك مشاركة فعالة

التدرج السنوي لمادة اللغة االنجليزية في الطور الثانوي، والكتاب ) في بناء مجتمعه وتطويره.
 (المدرسي

 جتمع والوطن ويقدر دوره االيجابي كفرد من أفراده.يلبي حاجة االنتماء للم 
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 .تنمية القدرة على التفكير االيجابي العلمي المنظم في حياته 
  األدبي تذوقالتنمية الحس الجمالي و. 
 .تعليم المتعلمين النطق السليم للغة االنجليزية وفق ما يتطلب كل موقف حياتي 
 وكيفيات التفاوض واالقناع في سوق العمل المحلي ، ات التعامل والتواصل والحواتعلم أخالقي

 (التدرج السنوي لمادة اللغة االنجليزية في الطور الثانوي، والكتاب المدرسي).والعالمي
 :األهــــداف الخاصة-ب
 التلميذ أن اللغة االنجليزية وسيلة اتصال وتعبير عن المعاني واالفكار والمشاعر مع  إدراك

ة واالنتماء الحضاري، مع السعي لإلبداع واالبتكار خصوصا في الحرص على تنمية األصال
 المرحلة الثانوية.

  تمكن المتعلم من القراءة السليمة بحيث يتوفر فيها عنصر السرعة المناسبة والفهم لما يقرأ، مع
 القدرة على التمييز بين األفكار الرئيسية واالفكار الفرعية.

 حياته اليومية، مع التمكن من اصدار االحكام التقديرية بكل  توظيف المتعلم لما يتعلمه ويقرأه في
 موضوعية.

  التي يمر بها. والمرحلة النمائيةتنمية مهارة االستماع بحيث يتمكن من الفهم الصحيح بما يتوافق 
 القراءة. وينغمس فياألدبي لما يقرأ، بحيث يزداد شغفا تنمية التذوق والحس الجمالي و 

  وكتابة مع التعبير الوظيفي من عرض االفكار  االنجليزية قراءةااللمام بالقواعد االساسية للغة
 .والتقاريروكتابة الملخصات 

  في مهارات اللغة والمتفوقينأن يكشف تعليم اللغة االنجليزية في المرحل الثانوية عن الموهوبين ،
أكثر في ميدان  ومرافقتهم للتخصصبهم  كتابة قصد التكفل –قراءة  –محادثة  –األربع: إصغاء 
 والكتاب المدرسيالتدرج السنوي لمادة اللغة االنجليزية في الطور الثانوي، )اللغات األجنبية

 بتصرف(.
 تعقيب: 

مما سبق يتبين أن األهداف العامة لتعليم اللغة االنجليزية ركزت على اساس الملمح القاعدي 
االنتماء حفاظا على األصالة و ها عبر األجيال لنقتنمية الثقافة والحضارة و لغة في دور ال حددتللمتعلم، و 

كيز مع التر  ،ارها من مقومات الهوية الوطنية وجذوره العميقةالحضاري للمجتمع الذي يعيش فيه باعتب
 .مجتمعهتوظيفها لما يخدم قافات العالمية لالستفادة منها و الثعلى االنفتاح على الحضارات و 
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الهداف الخاصة فقد رسمت ملمح الخروج المتوقع للمتعلم خريج الطور الثانوي، ومواصفاته التي أما عن ا
 التعدد اللغوي.  و  وعصر التقنيةتتوافق مع متطلبات األلفية الثالثة وما يقتضيه اقتصاد السوق 

 ( الى المجموعات التالية:9002كحول) قسمتها االنجليزية:م اللغة يلــتع صعوبات -1-1

 اللغة والمفاهيم الخاطئة حول تعلمها. نحو للمتعلم المسبقةنتيجة االحكام نفسية:  وباتـصع -

 قصور في المنهاج اختالف اللغة نفسها عن اللغة األم.خلل و  بسبب فنية: وباتـصع -

ور، مما أولياء األمي عدم وضوح األهداف لدى المعلم والمتعلم و تتمثل فالنظام التعليمي:  وباتـصع -
تحد من دوره في تحقيق االهداف المرسومة، ينتج عنه أعباء دراسية وأنشطة غير منهجية تعيق المعلم و 

طبيعة التعليم المعاصر، وفقدان الدافعية مع مفهوم و  خصوصا طرق التدريس التقليدية التي ال تتماشى
فهم التالميذ للتمارين بالتالي عدم ، و لدي التالميذ وعدم انتباههم بسبب الملل أو النفور من المادة

 (111ص ،1000)كحول،. واألنشطة باللغة االنجليزية

فنظام كتابتها  االنجليزية،اللغة  تعليم( مجموعة من المشكالت تعيق عملية 6211كما حدد عقل)
االبداع تفتقر الى  تقليدية تلقينيةاالساليب التعليمية  للمتعلم، واغلبصعب ألنه يختلف عن اللغة األولى 

على المعلم فهو مركز العملية التعليمية، أضف الى ذلك نظام  التنشيط تعتمدا عدم التنويع في طرق كذو 
داء أة، وهذا ما يؤدي الى ضعف مستوى كر ااالمتحانات الصارم الذي يبنى على االستدعاء من الذ

عدم مراعاة المعلمين للفروق الفردية لدى المتعلمين بتهم في تعلم اللغة االنجليزية و عدم رغمتعلمين و ال
  (12ص ،1011)الضمور،

 تعقيب: 
من طرف المتعلم  التي تعيق تعلم اللغة اإلنجليزية الصعوباتبناءا على ما تم عرضه بخصوص 

استراتيجية تدريسها تقليدية  كما أن، القائم على تقديمها و تلقينيها المادة كونهيتعلق بمعلم يظهر أن أغلبها 
المفروض أن يبنى احتياجاته النمائية التي من بالجانب السيكولوجي للمتعلم و  تهتمال تستند الى نظرية 

 اعتبارهم نسيج متجانس.الفروق الفردية بين المتعلمين و  خصوصا عدم مراعاةوفقها المنهاج و 
 : اإلنجليزيةم اللغة يتعل منهجية -5.1

 : في خطوات اجرائية في النقاط التالي اإلنجليزيةم اللغة يتعل منهجيةيمكن إيجاز     
  لهوارد سيكولوجية كنظرية الذكاءات المتعددة  تدريسية مؤسسة على أسستبني استراتيجيات

 مراعاة الفروق الفردية واختالف أنواع الذكاءات بين المتعلمين.، و غاردنر
 أي الحد أدني من الكلمات والمفردات ألهمية الثروة اللغوية  مهارات االصغاء: المتعلمين اكتساب

 .اللغةفي تعلم 
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  االستخدام العفوي التلقائي للغة، عن  علىاكساب المتعلمين مهارات المحادثة: بتشجيع التالميذ
استخدام اللغة االنجليزية في الجوانب الحياتية بشكل حقيقي وواقعي وعملي  علىتشجيعهم  طريق

بما يترجم مقولة أن اللغة وسيلة تواصل وتخاطب مع اآلخرين وأنها أي اللغة ليست هدفًا بحد 
 .والبناءذاته بل أنها وسيلة للتواصل االجتماعي الهادف 

 اقتناء واستعمال القواميس اللغوية التي  علىمهارات القراءة شجيع التالميذ  اكساب المتعلمين
 .عمريةتتناسب مع كل مرحلــــة 

 التواصل االجتماعي مهارات الكتابة: باستخدام البريد اإللكتروني ووسائل  اكساب المتعلمين
 على اإلنترنت ألنها تكون باللغة االنجليزية ومحركات البحث كالفايسبوك والماسنجر والواتس أب

 بتصرف( ،1000)الخالدي،تواصل مع الناطقين بهاخصوصا اذا كان ي

 األدوار المتوقعة من المعـلم والمتعـلم فيها_2.1

 يمكن تلخيصه فيما يلي: لمـالدور المتوقع من المع - أ
 .تحلي المعلم بالبشاشة والروح المرحة والصبر وسعة األفق 
 توظيف المهارات التواصلية اإليجابية في التعلم . 
  التعليمية الحديثة بكافة أشكالها واشغال حواس المتعلم جميعهااستخدام الوسائل . 
  للغة االنجليزية من خالل ممارسة اللغة باستمتاع مادة اتحبيب المتعلم بتكوين اتجاهات ايجابية و

 .الستخدامهاوخلق األمور الفعلية والواقعية 
 جو االنطالق والعفوية في تعلم اللغة وغرس الثقة في نفس المتعلم من خالل إشعاره  توفير

 ( 13ص ،1011)الضمور،. بأهميته وأهمية مشاركته الفعلية فيها
 :المتعلمالمتوقع من  الدور -ب   

  ومن الوقع في الخطأ.كسر حاجز الخوف النفسي من اللغة  
   النفس في تعلم اللغة اإلنجليزية فالمعلم لوحده غير قادر علي ذلك إذا لم يقم  علىاالعتماد

 .بهمالتالميذ بأدوارهم المنوطة 
  ومفيدتوزيع الوقت في الدراسة واستغالل الزمن بشكل إيجابي. 
  للدرس و التفاعل مع المعلم. المسبقالتحضير الذهني والعملي 
 الستماع والترديد فقطمحاولة التعلم بالتقليد للمهارة وليس ا . 
  (1003)الخالدي،توليد الجمل واألفكار وهذا هو أحد أسرار تعلم اللغة األجنبية. 
 تعقيب:

كتابة، إذ  -قراءة -محادثة -األربع: إصغاءمهارات اللغة  يستهدفتعليم اللغة االنجليزية إن 
حتى يتمكن البد من تنميته في المؤسسات التعليمية  اللغوي الذيتعتبر هذه المهارات مؤشرات الذكاء 
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اعل دينامي بين العملية التعليمية التعلمية عملية تفالمتعلم من اللغة االنجليزية، خصوصا إذا كانت 
بد أن تتوفر التي ال ،المؤهالتكفايات والمهارات و مجموعة من الم المعل يشترط في، حيث المتعلم والمعلم

التلميذ يقبل على تعلم  فهو النموذج االيجابي الذي سيجعل ،يكون فاعالدوره و ب القياميستطيع حتى فيه، 
محتوى تحصيله الدراسي يرفع ن اتجاه ايجابي يجعله يجتهد و يكو  اللغة االنجليزية بمستوى دافعية مرتفع و 

 يضمن بقاء أثر التعلم.و 
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 :خالصة
عن طريق اشباع حاجات المرحلة النمائية بتوظيف أهمية المرحلة الثانوية للمتعلم  سبق يتضح مما       

معلم مؤهل يرتقي بالتلميذ وجود  مع ضرورة  تعلمالضمان حدوث لمحتويات منهاج المادة وتواصل المعلم 
عن طريق توظيف كل ما هو متاح ضمن النطاق التربوي لتحقيق االهداف المتوخاة من تعليم االنجليزية 

  .اجرائيا في االنتاج اللفظي و الكتابي تظهرفي المرحلة الثانوية 
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 دراسة ـــللالميدانية راءات ـــجاإل :الخامس الفصل

 
 تمهيد -
 يةـــدراسة استطالعال -1
 في الدراسة المستخدمالمنهج  -2
 الدراسةمجتمع  -3
 ينة الدراسةـع -4
 الدراسة الميدانية اةأد -5
 اإلحصائية المعالجة ساليبأ -6
 خالصة-
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 تمهيد:-

هي أهم ف ،المكمل للفصل النظري الميدانية التطبيقية الرجزا الرجوهري الثاني رجرااا تعتبر اال
، وهذا م  خالل الدراسةنها تمك  الباحث م  ثثبا  أو نفي صحة فرييا  أل خطوا  البحث العلمي، 

تحويل نتائج دراسته م  معطيا  كيفية ثلى معطيا  كمية ومناقشتها بتقديم التفسير المناسب للمعطيا  
 .الدراسة المستخدمةالتي تحصل عليها م  خالل أدوا  

تساعد في  التي الدراسةوعليه فسيتم في هذا الفصل التطرق ثلى اإلرجرااا  المنهرجية وتقنيا  
الدراسة  الدراسة،، مرجتمع وعينة الدراسةتتمثل في: المنهج المتبع في  طيا ، والتيتحليل تلك المع

 االستطالعية، األدوا  المستخدمة في رجمع البيانا ، وأخيرا توييح أساليب المعالرجة اإلحصائية.
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 :يةـالدراسة االستطالع-1
تعتبر الدراسة االستطالعية مرحلة أولية وأساسية في البحوث العلمية، حيث تساعد الباحث في 
رجمع أكبر قدر ممك  م  المعطيا  والمعلوما  الميدانية، وتسمح له بالتأكد م  ورجود اإلشكالية 

انبه، فكرة ع  مرجتمع الدراسة واإلحاطة برجميع رجو  بتكوي ، كما تساعده الدراسةالمطروحة في ميدا  
نهائية وصياغتها ، وهذا بتحديد المفاهيم ويبطها، بناا الفرييا  الالدراسةكيفية تناوله لمويوع  كذلكو 

تحديد المحاور األساسية التي تقوم عليها مقاييس الدراسة النهائية، وهذا باإليافة الى صياغة ثرجرائية، 
 بالتخلي ع  بعض العناصر أو ثيافة عناصر رجديدة.

دراسة االستطالعية الحالية تمهيدا لصياغة الخطة الميدانية بشكل نهائي، سعيا وقد أرجري  ال
 العتماد أدوا  البحث األكثر مالئمة، لتحقيق أهداف الدراسة.

تدني تحصيل التالميذ وفي ثطار القيام بالدراسة االستطالعية، فقد الحظ  عدة مالحظا  حول 
رجهة أخرى فقد قام  بعدد م  المقابال  االلكترونية يعف نسب النرجاح في البكالوريا م  رجهة، وم  و 

وطرح  عليهم مرجموعة -تعذر االتصال المباشر بهمو  وبحكم رجائحة كورونا –مع أساتذة اللغة االنرجليزية 
 م  األسئلة كا  الهدف منها:

 محاولة التعرف على اترجاها  التالميذ نحو مادة اللغة االنرجليزية. -

 ول اللغة االنرجليزية في بيئة الدراسة.محاولة معرفة مستوى تدا -

 محاولة معرفة تورجها  المرجتمع نحو تعلم اللغة االنرجليزية. -

 محاولة استدراك الرجوانب التي أغفل  في الرجانب النظري. -

 : في الدراسة المستخدمالمنهج  -2

وعليه أ  يصمم دراسته ويحدد ث  قيمة الدراسة ونتائرجها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنهج الذي يتبعه الباحث، 
األدوا  التي سوف يستخدمها بطريقة وايحة حتى يتمك  م  تطبيق أهداف دراسته، وعليه أ  يحدد 
                               .           رجميع الوسائل واألدوا  التي سوف يستخدمها في كل مرحلة م  مراحل بحثه

 (124، ص2222،)ملحم

قياس دررجة اسهام استراتيرجية تدريس اللغة كشف و الدراسة، المتمثلة في انطالقا م  أهداف 
، بحسب تقديرا  أساتذة المادة نظرية غاردنراالنرجليزية بالمرحلة الثانوية في تنمية الذكاا اللغوي وفق 

على الفرييا  اإلرجرائية التي تم  صياغتها، فإنه ال يمك  التحقق منها ميدانيا ثال بإتباع منهج  وبناا
الذي  الدراسات الوصفية التحليلية، أو منهج المنهج الوصفي التحليليمحدد ودقيق، ولقد استخدمنا 

س دررجة اسهام قيافي كشف و ، وهو المنهج الذي يناسب الدراسة ثلى تصنيف ما هو كائ  وتفسيرهيهدف 
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بحسب  نظرية غاردنراستراتيرجية تدريس اللغة االنرجليزية بالمرحلة الثانوية في تنمية الذكاا اللغوي وفق 
 تقديرا  أساتذة المادة، خصوصا وأ  البحث ينتمي لمرجال البحوث التربوية والنفسية.

ما  ع  متغيري الدارسة، وقد قمنا م  خالل مراحل الدراسة، برجمع المادة العلمية والبيانا  والمعلو 
ثم تنظيم هذه المعطيا  م  بيانا  ومعلوما ، والعمل على تحليلها بهدف الوصول ثلى كشف وقياس 

، مع األخذ نظرية غاردنرتدريس اللغة االنرجليزية في تنمية الذكاا اللغوي وفق  استراتيرجيةدررجة اسهام 
وتتحكم فيهما، وبالتالي استخالص النتائج التي قد  بعي  االعتبار العوامل التي قد تؤثر في كال المتغيري 

 تكو  أريية انطالق لدراسا  أخرى.

 مجتمع الدراسة:-3
 يعرف سامي ملحم مرجتمع الدراسة بأنه رجميع مفردا  الظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها.

الذي  ويتمثل مرجتمع الدراسة الحالية في أساتذة التعليم الثانوي لمادة اللغة االنرجليزية ببرج بوعريريج 
 يتوزعو  حسب المستويا  المويحة في الرجدول أدناه. 5050-5002للموسم الدراسي  502عددهم  بلغ

 .وحسب الجنس المؤهل العلمي(: يوضح توزيع أفراد مجتمع البحث حسب 21جدول رقم )

 االساتذة             
 المؤهل العلمي

  الجنس

 إناث ذكور المجموع الكلي
 00 / / مدرسة عليا

 25 / / ماستر
 25 / / ليسانس

 502 

 عينة الدراسة: -4
يعتبر اختبار العينة خطوة رئيسية في رجمع البيانا  والمعلوما  الخاصة بالبحث، كما أ  األهداف 

 طبيعة العينة التي سيختارها، واإلرجرااا  التي سوف يستخدمها ستحدد التي ييعها الباحث لبحثه
                           .(124، ص 2222)ملحم، . والبيانا  التي سوف يرجمعها م  عينة البحث

يلرجأ الباحث ثلى اختيار عينته، وفقا ألهداف دراسته، سعيا منه لتوفير الوق  والرجهد والمال، 
فإ  طبيعة العينة التي توافق هذه األهداف هي ، لذلك هداف المسطرة للدراسة الحاليةوباالعتماد على األ

مفردا  المرجتمع االحصائي العينة العشوائية البسيطة، بحيث كا  م  المفروض ارجراا مسح شامل لكل 
ويا  االساتذة في الثانالتواصل مع  تعذر (02كوفيد -رجائحة كورونا)أستاذ)ة(، وبسبب  502عدده و 

 التباعد الرجسدي.بسبب ارجرااا  الحرجر الصحي و 
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( فإ  أساس اختيار العينة العشوائية البسيطة هو المساواة بي  احتماال  5005وحسب شروخ)
االختيار لكل فرد م  أفراد المرجتمع االصلي، ومنع الباحث م  رجعل النتائج متحيزة بتأثيره في اختيار 

 عتماده في الدراسة الحالية.هذا ما تم او  (26ص ،2223)شروخ، الوحدا .

 ويكم  سبب اختيار عينة أساتذة التعليم الثانوي للغة االنرجليزية على ما يلي:

هدف الدراسة هو قياس دررجة اسهام استراتيرجية التدريس في تنمية المهارا  اللغوية األربعة وفق  -      
 تقديرا  اساتذة المادة.

دراسة تناول  دررجة اسهام استراتيرجية تدريس اللغة  لم ترجد الطالبة في حدود اطالعها، على -
بحسب تقديرا  أساتذة المادة في البيئة  نظرية غاردنراالنرجليزية في تنمية المهارا  اللغوية األربعة وفق 

 رجتماعية.االبخصوصياتها الثقافية و  الرجزائرية

 :الميدانية أداة الدراسة-5
سعيا منا لتحقيق أهداف الدراسة، ونظرا لعدم تمكننا م  العثور على مقياس دررجة االسهام وفق 

المرجتمع الرجزائري، بحثنا في األدب النظري للدراسا  السابقة والكتب والمرارجع و معطيا  ومتغيرا  البيئة 
قاييس واستبيانا  التي لها عالقة بمتغيرا  الدراسة، فتوصلنا ثلى أ  هناك بعض الباحثي  صمموا م

 لقياس وكشف العالقة بي  متغيرا  دراساتهم بما يوافق اهداف دراساتهم وبحوثهم.

كذا ، و ور الثانويحيث أنه وبعد االطالع على التدررجا  السنوية لتدريس االنرجليزية في الط   
غة انرجليزية مفتش سابق واستاذ ل – بوازيد الطيباالطالع على دليل االستاذ وبالتعاو  مع الدكتور 

مفتش مادة االنرجليزية بالطور الثانوي لوالية  الصديق بوسنةبرجامعة محمد بويياف بالمسيلة، ومع السيد 
على الكفااا   ، بما يوافق ملمح الخروج بناابرج بوعريريج، تم تصميم استبيا  لقياس دررجة االسهام

لتدررجا  السنوية لمادة اللغة االنرجليزية المتوقعة م  تلميذ أنهى دراسة المرحلة الثانوية المدررجة في ا
 بالطور الثانوي. 

للتأكد م  خصائصه السيكومترية ومالئمته ألهداف وعينة الدراسة، ع  طريق    الطالبةسع وقد
اللرجوا لصدق المحكمي ، حيث عرينا أداة القياس على مرجموعة م  مفتشي مادة االنرجليزية وأساتذة 
رجامعي  ، م  أرجل التحقق م  الصدق الظاهري، وهذا بتقديم نسخة م  االستبيا  المصمم للمحكمي ، 

نهم ثبداا مالحظاتهم حول مدى المالئمة والويوح وصالحية بنود المقياس ألفراد العينة ، حيث طلبنا م
يافة أية تعديال  يرونها مناسبة.  باقتراح وا 
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 :داةف األـــوص -1.5

والدراسا  السابقة، وكذلك المفاهيم  نظريالقام  الطالبة باإلطالع على ما توفر لديها م  التراث 
ذكرته  ستناد على ما، مع االلهوراد غاردنرنظريا  الذكااا  المتعددة التدريس و  النظرية الستراتيرجيا 

تطلب ثتقا  أربع با  تعلم أية لغة رجديدة يفي كتابها استراتيرجيا  تعلم اللغة،  ( 0220ريبيكا اكسفورد)
 ،Speaking، المحادثة Listeningالمهارا  هي: االصغاا  و هذه مهارا  بدررجا  وتركيبا  متباينة

 (.11،ص 1996دور،ــ)دع. Writing ، الكتابةReadingالقرااة 

وبالتأسيس اييا على ما أكده القرني في دراسته على أ  للغة أربع مهارا  هي االصغاا 
Listening  المحادثة،Speaking  القرااة ،Readingالكتابة ، Writing،  نظرا للعوامل المشتركة بي  و

 (6،ص،2229القرني،)هذه المهارا  فانه ال يمك  تدريس مهارة بمعزل ع  المهارا  األخرى

البد أ  يدرس على غربي في دراستهما أكدتا على أ  تدريس مقرر االنرجليزية كما أ  كحول و 
المحادثة  ،Listeningاالصغاا  ينبغي التركيز فيه على مهارا  اللغة األربع:أساس أنه لغة وليس مادة و 

Speaking القرااة ،Readingالكتابة ، Writing (52ص ،2212، )كحول وغربي 

على ما سبق تم تقسيم أداة القياس الى أربعة محاور أساسية تمثل مهارا  األساسية للغة  ابنااو 
ذ أ  كل مهارة تؤثر وتتأثر تتأثر ببعيها االطالبة األرجزاا المكونة للغة والتي تؤثر و االربع، ترى فيها 

، Speakingالمحادثة  ،Listeningاالصغاا  )وتتمثل في األبعاد التالية: .وتؤسس للمهارة التي تليها
 (Writing ، الكتابةReadingالقرااة 

، والتي الكفااة المنتظرة لكل مهارةبند أو فقرة يبرز م  خاللها الملمح و  80وقد تم التوصل ثلى 
المحادثة  بند لمحور مهارا  01و، Listeningاالصغاء  بنود لمحور مهارا  0انته  ثلى 
Speaking  ،القراءة بنود لمحور مهارا   0وReading ،الكتابة بند  لمهارا  01و Writing ،

 فقرة . 80وبذلك أصبح عدد فقرا  المقياس الكلية 

 (0-2-1-2-8-5-5-0)يحتوي ثمانية بنود و : Listeningاالصغاء  األول يمثل بعد مهارا 
-08-05-05-00-00-2يحتوي: ستة عشرة بندا ) Speakingمهارات المحادثة الثاني يمثل بعد 

02-01-02-00-02-50-50-55-55-58) 
-50-52-50-52-51-52يحتوي: ثمانية بنود ) Readingمهارات القراءة الثالث يمثل بعد 

50-55) 
-52-51-52-58-55ي: ستة عشرة بندا )يحتو  Writing مهارات الكتابةالرابع يمثل بعد 

50-52-80-80-85-85-88-82-81-82-80) 
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 تصحيح المقياس: )كانت حسب مقياس ليكرت الثالثي( -
 بدرجة منخفضة بدرجة متوسطة بدرجة مرتفعة البدائل
 1 2 3 الدرجة

 تقديم المقياس: -2.5

يطلب م  األستاذ، أ  يقوم باإلرجابة على عبارا  المقياس بإعطاا تقدير دقيق وصريح 
 يتدرج كالتالي:      ليكرت الثالثيومويوعي، وذلك على مقياس 

 بدررجة منخفية –بدررجة متوسطة        -بدررجة مرتفعة      -  
          3                    2                     1       

 يتدرج تقييم البدائل كالتالي: حالة العبارة أو البند السلبي  وفي

 بدررجة منخفية –بدررجة متوسطة        -بدررجة مرتفعة      -  

          1                   2                    3       

 لخصائص السيكومترية ألداة الدراسة:ا-3.5

للتأكد م  صدق أدوا  الدراسة المستعملة في البحث، ولرجعلها تقيس ما أعد  لقياسه، عرينا 
 الصورة األولية األصلية للمقياس، على مرجموعة م  المحكمي . 

على مويوع البحث، واشكاليته وفريياته طلبنا منهم اإلرجابة ع  األسئلة التالية في  اطالعهموبعد 
 ياسا  على النحو التالي: مويعي  مختلفي  لكل م  المق

 هل المقياس وايح ومنظم م  حيث اللغة؟ - 

 هل بنود المقياس تناول  مهارا  اللغة االربع؟ -

شكاليتها ؟ -  هل بنود المقياس تتصل وتتوافق مع مويوع الدراسة وا 

 هل يمك  تطبيق هذا المقياس على أساتذة التعليم الثانوي -

 االنرجليزية؟ هل يمك  تطبيق المقياس باللغة -

 هل المقياس مويوعي؟ -

 ؟التعديال  المقترحة في حال اقتراحكم ألي تعديال  فما هي
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 دق أداة القياس:ــــص-1.3.5
 صدق المحكمين:-      

 :على مرجموعة م الصورة األولية لألداة، لقد قام  الطالبة بعرض 
 ومفتش _مادة اللغة االنرجليزية  أساتذة قسم علم النفس _

 _أستاذ رجامعي متخصص في اللسانيا  التطبيقية.
 _أستاذة تعليم ثانوي في اللغة العربية 

 _أستاذة تعليم ثانوي في اللغة االنرجليزية
، حيث طلبنا منهم ثبداا مالحظاتهم حول مدى صالحية صدق المحكمي  للمقياس التحقق م أرجل  م  

الرجزائرية، وخدمتها ألهداف الدراسة، واقتراح أية ومالئمة بنود المقياس واالختبار للتطبيق في البيئة 
بعض المالحظا  التي أخذناها بعي  ع  تعديال  أو ثيافا  يرونها مناسبة، وقد أسفر  النتائج  

 (05لملحق رقم، وا  05للرجدول رقم )تفيل بالررجوعاالعتبار

التعديال  على أدوا   ، قمنا بإرجراا بعضالمحكمي   القتراحا  التي قدم  لنا م  طرفبنااا على او 
 رجمع البيانا  تمثل  فيما يلي:

فيما يخص الصياغة االنرجليزية لم نسرجل اية مالحظا  فقد كان  البنود مطابقة تمام للكفااا  -
 المتوقعة م  تلميذ المرحلة الثانوية .

ته أكد الدكتور بوازيد الطيب والمفتش بوسنة الصديق أنه م  األفيل تطبيق المقياس في  نسخ -
 االنرجليزية ألنه سيكو  أكثر ويوحا و فهما م  طرف أساتذة المادة .

 الصياغة لبعض الكلما  في النسخة العربية لتكو  أكثر ويوحا.توييح  - 
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 قائمة محكمي )الخبراء( أداة الدراسة. (: يوضح22جدول رقم )   

 الجامعة التخصص الرتبة العلمية الدرجة العلمية اسم ولقب الخبير الرقم

 لسانيا  تطبيقية دكتوراه + تأهيل أستاذ محاير أ بوازيد الطيب 21
 

 جامعة
محمد بوضياف  

 -مسيلة -

 مفتش لغة انرجليزية مفتش لغة انرجليزية بوسنة الصديق 22
 

 مفتش لغةانرجليزية

 
مفتش لغة 
 انرجليزية

 علم النفس العيادي مارجيستر أستاذة بن خروف أمينة 23

 
 جامعة 

البشير محمد 
 -االبراهيمي 

 -برج بوعريريج

 عـلـــــوم تربية مارجيستر أستاذ بلمرابطة أحمد 24
 

 جامعة 
 2الجزائر 

 

علوم التربية/ثدارة  دكتور أ محاير أستاذ صحراوي عبد هللا 25
 تربوية

 
 جامعة 

محمد االمين 
-دباغين 
 -2سطيف

 دكتور أستاذ محاير أ بن غـذفــة شريفة 26
علم النفس 

العيادي/علم النفس 
 المعرفي

 
 جامعة 

محمد االمين 
-دباغين 

 -2سطيف

 أستاذة تعليم ثانوي دكتوراه بن عباس ليندة 21
 نقد

 ودراسا  أدبية

 
 جامعة 

محمد البشير 
 -االبراهيمي 

 -برج بوعريريج

 /         أستاذة تعليم ثانوي ماستر شوية نور الهدى 22
 جامعة

محمد بوضياف  
 -مسيلة -
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 مع مالحظة أنه :

 لمهارا  اللغة  لمطابقة البنود وذلك  النرجليزية كما هوتم االبقاا على المقياس في نسخته ا
 .أنها تقيس وتخدم أهداف الدراسة ، بحيثاألربع

 .تم تعديل الكلما  التي أتفق عليها المحكمو  واقترحوا تعديلها في النسخة العربية 

 الصدق البنائي: - 

تم اعتماد طريقة الصدق البنائي والذي يعبر ع  ارتباط دررجة كل محور م  محاور المقياس    
المبينة  تظهره النتائج المقياس يتمتع بصدق بنائي عالي م  خالل ما  نالحظ أ ة ، بحيث بالدررجة الكلي

دررجة كل بي   2.21α=عند مستوى الداللة  قيم ارتباط مورجبة وقوية  في الرجدول أدناه، بحيث تظهر
 و بالتالي األداة تتمتع بصدق بنائي . محور والدررجة الكلية للمقياس،
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 .نتائج حساب الصدق البنائي لألداة ( يبين23جدول رقم)                           

 
الدرجة الكلية 

 الكتابة القراءة المحادثة اإلصغاء لإلسهام
الدرجة الكلية 

 لألداة
معامل االرتباط 

 **941, **002, **965, **757, 1 بيرسو 

 000, 000, 000, 000,  حصائيةالالداللة ا
 30 30 30 30 30 حرجم العينة

 محور
 اإلصغاء

معامل االرتباط 
 **620, **252, **700, 1 **757, بيرسو 

 000, 000, 000,  000, حصائيةالالداللة ا
 30 30 30 30 30 حرجم العينة

 محور
 المحادثة

االرتباط معامل 
 بيرسو 

,965** ,700** 1 ,202** ,867** 

 000, 000,  000, 000, حصائيةالالداللة ا
 30 30 30 30 30 حرجم العينة

 محور
 القراءة

معامل االرتباط 
 بيرسو 

,819** ,527** ,785** ,115** ,662** 

 000, 000, 000, 003, 000, حصائيةالالداللة ا
 30 30 30 30 30 حرجم العينة

 محور
 الكتابة

معامل االرتباط 
 بيرسو 

,941** ,620** ,867** 1 1 

   000, 000, 000, حصائيةالالداللة ا
 30 30 30 30 30 حرجم العينة

 : الصدق الذاتي-  

الرجذر التربيعي لمعامل الثبا  ، م  خالل  ى الصدق الذاتياة ثابتة هي صادقة ، و نحصل علكل أد
  √  212,حيث أ  الرجذر التربيعي لمعامل الثبا  ألفا كرومباخ هو:        

 2.92عالي االداة تتمتع بصدق 
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 ثبات أداة  الدراسة: -2.3.5
 ثبات مقياس درجة االسهام:  -

 )ألفا كرومباخ(: الثباتطريقة معامل  -    

 وكان  النتائج كاآلتي: دررجة االسهام باخ م  أرجل التأكد م  ثبا  مقياس متم اعتماد طريقة ألفا كرو 
 معامل الثبات ألفا كرومباخنتائج حساب  ( يبين24جدول رقم)

 إحصائيات الثبات

 عدد البنود باخومألفا كر 

,965 42 

 
 الدراسة: اةكيفية تطبيق أد -4.5

تطبيق الدراسة االستطالعية، بحيث ر ( تعذ02كوفيد –للويع االستثنائي )رجائرجة كورونا نظرا
بالتنسيق مع السيد مفتش مادة  ، باعـداد االستبيا  االلكتروني5050قام  الطالبة خالل شهر سبتمبر

 عليه .  لإلرجابةالساتذة ل البريد االلكترونياالنرجليزية، وتم ارساله الى اللغة 
  الصعوبات التي واجهت الطالبة أثناء تطبيق أداة الدراسة: -
 عــــــدم ترجاوب بعض األساتذة في التعامل مع االستبيا  االلكتروني. -
 غياب االيرجابية في التواصل الكتروني.  -
 االرسال.طول مدة االسترجابة للمقياس و  -

 أساليب المعالجة اإلحصائية:-6

تخلو أي يحتل اإلحصاا واألساليب اإلحصائية، أهمية خاصة في األبحاث العلمية الحديثة، ثذ ال 
دراسة ميدانية م  المعالرجا  اإلحصائية التي تتعرض ألصل الظاهرة المدروسة، فتصور واقعها في قالب 
قياسي كمي رقمي، وتنتهي ثلى ثبراز اترجاهاتها وعالقتها بالمتغيرا  األخرى م  حيث االرتباط أو 

 الفروق.

: "أ  02العقل البشري، الصفحة وقد ذكر فؤاد البهي السيد في كتابه علم النفس اإلحصائي وقياس 
شتهما وارتباطهما، وغير ذلك م  ليدرك مدى ترجمعهما وت الباحث يلرجأ ثلى تحليل نتائرجه تحليال ثحصائيا

يروب التحليل اإلحصائي، وهو يهدف بهذا التحليل ثلى فهم العوامل األساسية التي تؤثر على الظاهرة 
  الفكرة الرجوهرية أو القانو  العام الذي يصلح لتفسير التي يدرسها، وقد يحيل هذا كله ثلى الكشف ع

الظاهرة األخرى التي تنتمي ثليها، لهذا كا  اإلحصاا م  أهم الوسائل التي يستعي  بها الباحث، وتستعي  
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)فؤاد البهي السيد،  ايل هذه النتائج وتطبيقها ونقدهبها العلوم المختلفة للوصول ثلى نتائرجها وفي تحل
 (.29، ص سد

لنا  أتاح و هو ما بالطريقة العشوائية البسيطة،وبما أ  حرجم العينة كبير وتم اختيار أفراد عينة الدراسة 
الختبار فرييا   بارا متريةالحصائية اإلساليب األنستخدم وبالتالي ترجاوز شرط اعتدالية التوزيع، 

 الدراسة.
 دراستها البرنامج اإلحصائي للعلوم االرجتماعية  تحليل نتائج وقد استخدم  الطالبة في

  (Statistical Package for Social Science SPSS V23)   

للفريية   تقدير دررجة اسهام استراتيرجية تدريس اللغة االنرجليزية في تنمية الذكاا اللغويقياس لو 
 تم استخدام االساليب االحصائية التالية: رعيةـالعامة والفرييا  االربع الف

 .توسطا  الحسابية الم-

 االنحرافا  المعيارية.-

 الواحدة الختبار داللة الفروق للعينة  T-testتطبيق -

 .ألفا كرومباخالثبا   معامل -
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 :خالصة

 تؤسسم  معطيا  أولية، فصل االرجرااا  الميدانية ما تم التوصل ثليه في  بنااا على    
في الفصل  توصل ثليها يتم الودقة اإلرجرااا  والنتائج التي س حةص األريية السليمة التي ستيم 

لمناقشة وتفسير النتائج في يوا فرييا  البحث باالعتماد على المقاييس واألدوا  التي أكد   التالي
 الدراسة االستطالعية سالمة شروطها السيكومترية م  صدق وثبا .
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 مناقشة نتائج الدراسةتحليل و عـــرض و : السادسالفصل 
 
 تمهيد -
 .تحليلهارض نتائج الدراسة و ــع-1
 مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة .-2
 .امــــاالستنتاج الع-3
 .مقترحات الدراسة_
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 :تمهيد-

بعد استعراض مختلف اإلجراءات الميدانية للدراسة، وذلك بتوضيح المنهج المستخدم في جميع   
البيانات، وأدوات ومقاييس البحث التي تتسم بالصدق والثبات الموضوعي، سنحاول في هذا الفصل 

تطبيق أداة عرض نتائج الدراسة الميدانية النهائية عن طريق تفسير ومناقشة النتائج المتوصل إليها بعد 
القياس، في ضوء فرضيات البحث ونتائج الدراسات السابقة، وأيضا الخبرة الميدانية للطالبة في حقل 

 التربية والتعليم.
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 رض نتائج الدراسة وتحليلها:ـــــع-1
 عرض نتائج الفرضية العامة وتحليلها:-1-1
 نص الفرضية العامة:-

المرحلة الثانوية بــدرجة مرتفعة  في تنمية الذكاء اللغوي تسهم استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية ب
 وفق نظرية غاردنر بحسب تقديرات أساتذة المادة.

(H0)المتوسط الفرضي(2: المتوسط الحسابي(، )م1)م                   2=م1: م : 
(H1)2م≠1: م                    

 
 الواحدة لمعرفة الفرق بين                             للعينة  T testاختبار  نتائجيتضمن  (: 50جدول رقم )
 ي لدرجة إسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية نظر المتوسط الحسابي والمتوسط ال            

 بالمرحلة الثانوية:                              
مستوى  القرار

 الثقة
الداللة 
 )ث.ح(

درجة 
 الحرية

 االنحراف قيمة "ت"
 المعياري

المتوسط 
 النظري

المتوسط 
 الحسابي

 المتغير العينة

دال 
 احصائيا

 
5.50 

 
5.551 

 
22 

 
3.003- 

 
12.33 

 
23.55 

 
33.23 

 
35 

استراتيجية 
تدريس 

اللغة 
 االنجليزية

بعد استخراج  المتوسط النظري عن طريق إيجاد الدرجة المتوسطة بواسطة أداة الدراسة بين أدنى  
( نجد أن 48.28(، ومقارنتها بالمتوسط الحسابي )69( والتي كانت )188( وأعلى درجة )84درجة )
 درجة وهو لصالح المتوسط النظري. 12.28يقدر بـ  افارقهناك 

وعليه فإن  26ية ( عند درجة حر (3,556-أن قيمة )ت( كانت وجدنا  تأكد من الداللة اإلحصائية للو 
 ا.ل إحصائياد الفرقوبالتالي  (،0...هي أقل من مستوى الثقة )( 1....)قيمة الداللة

: التي تنص على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  الفرضية الصفرية 0Hنرفض وعليه فإننا  
بين المتوسط النظري لدرجة إسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية والمتوسط الحسابي ألفراد عينة 

التي تنص على أنه توجد فروق ذات داللة  :1Hونقبل الفرضية البديلة الدراسة على نفس أداة الدراسة، 
إحصائية بين المتوسط النظري لدرجة إسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية والمتوسط الحسابي وهي 

 لصالح المتوسط النظري.
 الخالصة البيداغوجية:-

في تنمية   منخفضةعلى درجة تقدير ز النجليزية بالمرحلة الثانوية حااسهام استراتيجية تدريس اللغة ا
 وي وفق نظرية غاردنر بحسب تقديرات أساتذة المادة.ــالذكاء اللغ
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 عرض نتائج الفرضية الفرعية األولى وتحليلها:-1-2
 رعية األولى:ـنص الفرضية الف

 تسهم استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية بــدرجة مرتفعة  في تنمية مهارة االصغاء .

(H0)المتوسط الفرضي(2: المتوسط الحسابي(، )م1)م                   2=م1: م : 
(H1)2م≠1: م                    

 
  للعينة الواحدة لمعرفة الفرق بين                   T testاختبار  نتائج(: يتضمن 53جدول رقم )

 االنجليزية في تنمية مهارة اإلصغاء.ي الستراتيجية تدريس اللغة نظر المتوسط الحسابي والمتوسط ال
مستوى  القرار

 الثقة
الداللة 
 )ث.ح(

درجة 
 الحرية

االنحراف  قيمة "ت"
 المعياري

المتوسط 
 النظري

المتوسط 
 الحسابي

 المتغير العينة

دال 
 احصائيا

 
5.50 

 
5.551 

 
22 

 
3.3.0- 

 
53.52 

 

 
13.55 

 
13.23 

 
35 

مهارة 
 االصغاء

         
استخراج المتوسط النظري عن طريق إيجاد الدرجة المتوسطة بواسطة أداة الدراسة بين أدنى  بعد
وبالتالي ( 18.68مقارنتها بالمتوسط الحسابي )تمت (، 19( والتي كانت )28على درجة )( وأ4درجة )
 درجة وهي لصالح المتوسط النظري. 2..2أن هناك فارق يقدر بـ نالحظ 

 قيمة ، وعليه26( عند درجة حرية (3,657- تقدربقيمة )ت(  وجدنالتأكد من الداللة اإلحصائية  ل
 ا.ل إحصائياد الفرقوبالتالي  وبالتالي ،(0...أقل من مستوى الثقة ) (1....) الداللة

التي تنص على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط النظري  :0Hنرفض  و بالتالي
لدرجة إسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية في مهارة اإلصغاء والمتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة 

التي تنص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط  : 1Hونقبل على نفس أداة الدراسة، 
النظري لدرجة إسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية في مهارة اإلصغاء والمتوسط الحسابي وهي 

 لصالح المتوسط النظري.
  الخالصة البيداغوجية:-

في تنمية مهارة  منخفضةاسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية حاز على درجة تقدير 
 االصغاء .
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 رض نتائج الفرضية الفرعية الثانية وتحليلها:ــــع-1-3
 نص الفرضية الفرعية األولى:

 مرتفعة  في تنمية مهارة المحادثة. تسهم استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية بــدرجة
(H0)المتوسط الفرضي(2: المتوسط الحسابي(، )م1)م                   2=م1: م : 
(H1)2م≠1: م                    

 
ن المتوسط الحسابي للعينة الواحدة لمعرفة الفرق بي  T testاختبار  نتائجيتضمن  (: .5جدول رقم )
 الستراتيجية تدريس اللغة االنجليزية في تنمية مهارة المحادثة.ي نظر والمتوسط ال

  

 متوسط العينة المتغير
 حسابي

 متوسطال
 نظريال

 االنحراف
درجة  قيمة)ت( المعياري

 الحرية
 الداللة
 )ث.ح(

مستوى 
 القرار الثقة

مهارة 
 المحادثة

دال  5.50 004, 22 3.138- 3.32 32.55 .23.1 35
 إحصائيا

                   
استخراج المتوسط النظري عن طريق إيجاد الدرجة المتوسطة بواسطة أداة الدراسة بين أدنى  تم
( نجد أن هناك 24.12مقارنتها بالمتوسط الحسابي )تمت (، 82) بقيمة( 84( وأعلى درجة )19درجة )

 درجة وهي لصالح المتوسط النظري. 8.48يقدر بـ  افارق
أن نالحظ ، و  26( عند درجة حرية (3,138-قيمة )ت( كانت  فإنلتأكد من الداللة اإلحصائية ل 
 ا.إحصائي دال الفرق(، وبالتالي 0...) أقل من مستوى الثقة ( 8....)الداللة  مستوى

التي تنص على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط النظري  H0 نرفضوعليه فإننا  
لدرجة إسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية في مهارة المحادثة والمتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة 

التي تنص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط  H1 ونقبلعلى نفس أداة الدراسة، 
النظري لدرجة إسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية في مهارة المحادثة والمتوسط الحسابي وهي 

 لصالح المتوسط النظري.
  الخالصة البيداغوجية:-

في تنمية   منخفضةاسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية حاز على درجة تقدير 
 مهارة المحادثة.
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 نتائج الفرضية الفرعية الثالثة وتحليلها: عرض-1-4

 نص الفرضية الفرعية الثالثة:
 تسهم استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية بــدرجة مرتفعة  في تنمية مهارة القراءة.

(H0)المتوسط الفرضي(2: المتوسط الحسابي(، )م1)م                   2=م1: م : 
(H1)2م≠1: م                    

 
ين المتوسط الحسابي للعينة الواحدة لمعرفة الفرق ب  T testاختبار  نتائجيتضمن  (: 53جدول رقم )
 ي الستراتيجية تدريس اللغة االنجليزية في تنمية مهارة القراءةنظر والمتوسط ال

 متوسط العينة المتغير
 حسابي

 متوسطال
 نظريال

 االنحراف
درجة  قيمة)ت( المعياري

 الحرية
 الداللة
 )ث.ح(

مستوى 
 القرار الثقة

مهارة  
  راءةــالق

دال  5.50 013, 22 3,713- 3.32 13.55 .14.2 35
 إحصائيا

 

يجاد الدرجة المتوسطة بواسطة أداة الدراسة بين أدنى درجة )و بعد استخراج المتوسط النظري  ( 4ا 
يقدر  ا( نجد أن هناك فارق18.22الحسابي )(، ومقارنتها بالمتوسط 19( والتي كانت )28وأعلى درجة )

 وهي لصالح المتوسط النظري. ،درجة 1.28بـ 
نالحظ ،  26( عند درجة حرية (3,713-مقدرة بقيمة )ت(  وجدنامن الداللة اإلحصائية  للتأكد

 الفرق دال احصائيا.وبالتالي  ،(0...) أقل من مستوى الثقة( وهي 19...أن قيمة الداللة )
التي تنص على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط النظري  0Hنرفض نا وعليه فإن 

لدرجة إسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية في مهارة القراءة  والمتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة 
التي تنص على أنه  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط  1Hونقبل على نفس أداة الدراسة، 

النظري لدرجة إسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية في مهارة القراءة  والمتوسط الحسابي لصالح 
 المتوسط النظري.

  الخالصة البيداغوجية:-
في تنمية   منخفضةعلى درجة تقدير  اسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية حاز

 مهارة القراءة.
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 رض نتائج الفرضية الفرعية الرابعة وتحليلها:ـــع-1-0
 نص الفرضية الفرعية الرابعة:-

 تسهم استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية بــدرجة مرتفعة في تنمية مهارة الكتابة.
(H0)المتوسط الفرضي(2: المتوسط الحسابي(، )م1)م                   2=م1: م : 
(H1)2م≠1: م                    

 
للعينة الواحدة لمعرفة الفرق بين المتوسط الحسابي   T testاختبار  نتائجيتضمن  (: 52جدول رقم )

 ي الستراتيجية تدريس اللغة االنجليزية في تنمية مهارة الكتابة.لنظر والمتوسط ا

 متوسط العينة المتغير
 حسابي

 متوسطال
 نظريال

 االنحراف
درجة  قيمة)ت( المعياري

 الحرية
 الداللة
 )ث.ح(

مستوى 
 القرار الثقة

مهارة 
دال  5.50 052, 22 3.313 3.32 32.55 .23.3 35 الكتابة

 إحصائيا

   
 بعد استخراج المتوسط النظري عن طريق إيجاد الدرجة المتوسطة بواسطة أداة الدراسة بين أدنى  
( نجد أن هناك 29.42(، ومقارنتها بالمتوسط الحسابي )82( والتي كانت )84( وأعلى درجة )19درجة )

 درجة، وهي لصالح المتوسط النظري. 0.18فارق يقدر بـ 
قيمة الداللة و  ،26( عند درجة حرية 3.313)من الداللة اإلحصائية نجد أن قيمة )ت( كانت  للتأكد    

 .( وبالتالي توجد داللة إحصائية0...)أقل من مستوى الثقة ( وهي 19...) قدرت ب
التي تنص على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط النظري  0H نرفضوعليه فإننا 

لدرجة إسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية في مهارة الكتابة والمتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة 
 التي تنص على أنه  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط 1Hونقبل على نفس أداة الدراسة، 

النظري لدرجة إسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية في مهارة الكتابة والمتوسط الحسابي لصالح 
 المتوسط النظري.

  الخالصة البيداغوجية:- 
في تنمية   منخفضةاسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية حاز على درجة تقدير 

 مهارة الكتابة.
  



عـــرض و مناقشة نتائج الدراسة :                                                  السادسالفصل   

 
82 

 النتـائـج في ضوء الدراسات السابقـة:منـاقشـة -2

 مناقشة الفرضية العامة: -2-1

لقد هدفت الدراسة الحالية إلى كشف وقياس درجة اسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية 
 بالمرحلة الثانوية في تنمية الذكاء اللغوي  وفق نظرية غاردنر بحسب تقديرات أساتذة المادة.

 النتائج التالية:لى وكشفت نتائج الدراسة ع
في تنمية   منخفضةاسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية حاز على درجة تقدير 

 أقلوهو   33.23بمتوسط حسابي قدره الذكاء اللغوي وفق نظرية غاردنر بحسب تقديرات أساتذة المادة، 
 α 0.05= االحصائية داللةالعند مستوى   23ي نظر من المتوسط ال

نتائج الفرضية العامة عــن نتائج الدراسات السابقة التي تم استعراضها في الجانب النظري  وقد اختلفت
 ونذكر منها:

األهـدل ، ودراسة (2513الصميلي والزهـراني )(، دراسة 2513(، دراسة الناجم)2513القرون)دراسة 
موضوع فاعلية تطبيق استراتيجيات تدريسية ل الدراسات المذكورة  يالحظ من خالل تناول، حيث (2552)

بتسلسل زمني متقارب نوعا ما، أن أبرز عددة باستخدام المنهج التجريبي و تستند على نظرية الذكاءات المت
نتائج هذه الدراسات كانت: تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام االستراتيجيات التعليمية 

المتعددة و وجود فروق ذات داللة احصائية لفائدة المجموعات التجريبية المستندة الى نظرية  الذكاءات 
في التحصيل الدراسي البعدي ، كما أثر ذلك ايجابا على تكوين اتجاه ايجابي نحو المادة المدرسة، وبقاء 

 أثر التعلم.

موافقتهم كان من أبرز نتائجها  إبداء الطلبة التي  (:2511مع دراسة عبد الكريم وآخرون )اختلفت و 
على أن استراتيجية العصف الذهني كان لها أثر في تنمية التفكير االبتكاري ال سيما في  %40.8بنسبة 

مهارة الطالقة والمرونة و األصالة و القدرة االبتكارية، كما أن استراتيجيات التدريس أشبعت و لبت بعض 
م و تحسن مستوى التحصيل لديهم، ركيزهالحاجات النفسية للطلبة و زادت من حبهم للمادة، و زادت من ت

 هو ما لم يتحقق في الدراسة الحالية.و 
 دراسةو  ( 2.14عليمات وآخرون )دراسة نتائج  خصوصا معنتائج الفرضية العامة  اختلفتكما 

وهي دراسات اتبعت المنهج التجريبي، وتوصلت في  ،(9..2محمود)ودراسة  ( 2.12) العويضي
 نتائجها الى مايلي: 

التي هدفت للكشف عن واقع انماط الذكاءات المتعددة لدى طلبة  (:2513دراسة  عليمات وآخرون )
المرحلة الثانوية و توصلوا الى ان عينة الدراسة تملك أنماط الذكاءات المتعددة بدرجات متباينة ؛ وحاز 

  الذكاء اللغوي على الترتيب األول ثم الرياضي ، ولم تكن الفروق دالة في انماط الذكاءات االخرى.
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فعالية برنامج تدريبي إلكساب معلمي اللغة العربية بالملكة العربية  (:2553محمود)راسة أثبتت دو  
ابتدائي وقد أثر  9السعودية مهارات استخدام الذكاءات المتعددة في تدريس اللغة العربية لتالميذ الصف 

 على تحصيل التالميذ و ساهم في تنمية االبداع اللغوي لديهم.
توصلت الى تحديد أساليب تعلم طالبات وفق مؤشرات الذكاءات المتعدد  (:2512العويضي)أما دراسة 

وضرورة مراعاة الفروق الفردية، وأوصت بضرورة عقد دورات تدريبية لالساتذة لتدريبيهن على تحديد 
 ذكاءات الطلبة وتدريب االستاذات على استخدام استراتيجيات الذكاء اللغوي اللفظي بصفة خاصة.

ائج الفرضية العامة مع ما ورد من نتائج للدراسات السابقة المعروضة في الجانب نت كما اتفقت
 النظري ونذكر منها:

مشكلة  82حيث توصل إلى اتفاق المعلمين و المشرفين على وجود  (:2550دراسة المشاري) -
في تدريس اللغة االنجليزية لطالب المرحلة الثانوية من بينها: قلة تحفيز وتشجيع المعلمين الملتحقين 
بالدورات التدريبية، اتجاه ضعيف نحو المادة فالطالب ال يستخدمونها خارج المدرسة، وعدم توفر مخابر 

لغة االنجليزية، على اعتبار أن تطبيق االستراتيجية التدريسية في غياب الدافع و االتجاه لتدريس ال
االيجابي نحو المادة مع قلة االستخدام خارج الثانوي لن ينمي المهارات اللغوية ويؤدي الى تحصيل 

ملية حديثة ضعيف في اللغة االنجليزية، خصوصا مع عدم توفر مخبر لتدريس اللغة االنجليزية بطريقة ع
 ومشوقة .

حيث دلت نتائج دراسته على تدني تحصيل المتعلمين بسبب عدم  (:2553دراسة الزهيري ) -
تنويع استراتيجيات التدريس المستخدمة، وعدم استخدام وسائل تعليمية معينة، كذلك عدم تكوينه المعلم 

لغة االنجليزية، باالضافة الى عدم مراعاة بطريقة جيدة وانعدام الدافعية للتعلم نتيجة الشعور بأهمية مادة ال
 الفروق الفردية أثناء التدريس.

وتوصل الباحث في دراسته إلى أن الصعوبات التي تواجه طالب  (:2552دراسة القرني ) -
م استراتيجيات التدريس المرحلة الثانوية في تعلم مهارة قراءة اللغة االنجليزية كانت بسبب : قلة استخدا

دم مالئمة بعض طرق التدريس لخصائص الطالب واستخدام المعلم للعربية أثناء الشرح بكثرة، عالحديثة و 
 ال يربط مهارة القراءة بالمهارات االخرى. لمعلم من تدريس مهارة القراءة؛ و و أيضا عدم تمكن ا

ي وتوصل ايضا الى بعض المشكالت تخص الطالب تتمثل في ندرة ممارسة القراءة خارج الصف الدراس
 مع فقدان الدافعية وقلة المامهم بمفردات اللغة االنجليزية.

باإلضافة الى مشكالت تعود للمقرر الدراسي قلة التدريبات على انواع القراءة و طول فقرة القراءة، مع 
صعوبات تعود للوسائل التعليمية بسبب عدم توفر معمل أو مخبر خاص بتعليم اللغة االنجليزية و قلة 

 ي تساعد الطالب على ممارسة القراءة السليمة.   االنشطة الت
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حيث توصلت نتائج الدراسة أن صعوبات التحصيل  في اللغة  (:2512دراسة كحول ) -
االنجليزية مرده الى اتباع االساتذة لطرائق تدريس ال تساهم كثيرا في تشجيع التالميذ على تعلم اللغة 

 االنجليزية.
لت نتائج الدراسة أن صعوبات القراءة  في اللغة االنجليزية حيث توص (:2513دراسة ياسين ) -

ناتج من سلوكيات قراءة الطالب ، كما كان لمحتوى الكتاب المدرسي و الوسائل التعليمية و خصوصا 
 طرق التدريس دور كبير في صعوبة القراءة. 

اللة حيث توصلت نتائج الدراسة  الى عدم وجود فروق ذات د (:2510دراسة الضمور ) -
احصائية في مشكالت تدريس اللغة االنجليزية لطلبة االولى ثانوي من وجهة نظر المعلمين، تعزى لمتغير 
الخبرة ،وافتقار المعلمين للتنويع في أساليب تدريس اللغة االنجليزية، و ضعف المعلمين خالل ممارسة 

 مهارة اللغة االربع. 

انية خبرتنا الميد حسببالرغم من أن الفرضية العامة حازت على درجة اسهام منخفضة ، إال أنها  
المشكالت والصعوبات التي تعيق تعليم وتعلم اللغة بعض  تعود إلى  قد في ميدان التربية والتعليم ،
مخرجات شكل تظهر اجرائيا في ، بحيث التي أدت الى تحقق هذه النتيجة االنجليزية في المرحلة الثانوية

 منهم. الجودة المتوقعةالكفاءة و مستوى ضعيف في اللغة االنجليزية،  تفتقر الى  ذاتتربوية  

تعليمية مهما كانت أهدافها الستراتيجية االكما تؤكد نتيجة الفرضية العامة للدراسة، أن تطبيق 
ة الثقافية وخصوصية الفئة المستهدفة ونوعها ال بد لها من شروط وضوابط، تكون وفق خصوصية البيئ

انطالقا من أن المدرسة هي  ،بتطبيقها من ناحية المرحلة النمائية ومتطلباتها والطرق السوية إلشباعها
المجال الذي يشبع حاجات المتعلمين و يضمن نموهم دون فجوات نمائية تعرقل مسيرتهم الدراسية،  

 على تطبيقها.وأيضا مدى كفاءة وتأهيل االستاذ القائم 

اللغة االنجليزية) وهي في الدراسة الحالية ممثلة  كن أن ُيعزى انخفاض درجة اسهام استراتيجية تدريسويم
وامل ـــالى ع حسب الطالبة عوديالمستخدمة في تنمية مهارات اللغة األربع في استراتيجية العصف الذهني( 

 كالتالي: ستعرضهاد تؤثر مجتمعة أو منفردة نـق
نموه النفسي واالجتماعي الى مراحل خالل يسعى الفرد : )ثقافية اجتماعية أسرية(-عـــــــوامل بيئية-

تلبية حاجة االنتماء، وهذا ما يجعله ينحاز الى معتقدات أسرته ومجتمعه ليبقى جزءا منه، إذ أن الخلفية 
رد الصورة المصغرة لصورة أسرته االجتماعية الثقافية تعتبر الصورة المكبرة لشخصية الفرد، وشخصية الف

الثقافي للوالدين واالتجاهات الوالدية السلبية تجاه ف الى ذلك أن المستوى التعليمي و ومجتمعه وثقافته، أض
مادة اللغة االنجليزية باعتبارها لغة أجنبية ثانية  يتشربها المتعلم من والديه وأفراد أسرته، بحيث ُيكّون 

مما يؤدي الى نفوره منها، و يجب أن نأخذ بعين االعتبار أن اللغة االنجليزية لغة اتجاها سلبيا نحو المادة 
أجنبية ثانية بعد اللغة الفرنسية واالستماع و المحادثة بها  محصور في القسم الدراسي، وبالتالي تداولها 
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عامة مع النتائج وقد اتفقت الفرضية الفي الخطاب اليومي يكون قليال جدا سواء في األسرة أو المجتمع ، 
(، دراسة 6..2القرني) (، دراسة4..2(، دراسة الزهيري)0..2التي توصلت اليها دراسة مشاري)

 .()ثقافية اجتماعية أسرية-ـــــــوامل بيئيةالع، من حيث تأثير (2.12كحول)

ترجع أساًسا الى األحكام  عـــــــوامل ذاتية خاصة بالمتعلم باعتباره مركز العملية التعليمية التعلمية: -
المسبقة والتوقعات السلبية للمتعلم  نتيجة اخفاقات األقران و األصدقاء، وعليه فهو يكّون اتجاه سلبي 
ويشعر بعدم القدرة على تعلم  اللغة االنجليزية بسبب غياب التشجيع و التحفيز، بحيث ينخفض مستوى 

نجليزية على أنها مادة أساسية  في الشعب األدبية وشعب الدافعية لديه، وال يدرك أهمية مادة اللغة اال
اللغات األجنبية، أو على أنها مادة مكملة في الشعب العلمية والتقنية، إذ أن أغلب التخصصات العلمية 
الجامعية تتطلب مستوى لغويا معينا فيها، سواء فيما تعلق بمهارة االصغاء للمحاضرات أو مهارات 

لكتابة في البحث في الكتب والمراجع والمصادر المكتوبة باإلنجليزية ، إضافة الى المحادثة والقراءة وا
إعداد البحوث والملتقيات ، وعجزه المكتسب هنا في مادة اللغة االنجليزية  يسبب له  فجوة  معرفية وتعثرا 

 ال.   لغويا في نموه اللغوي، فقصور وفقر الرصيد اللغوي للمفردات يعيق مسارهم الدراسي مستقب
ونتيجة لكل ما سبق ذكره ينخفض تحصيل المتعلم الدراسي ويتراجع مستواه، وهذا ما يتفق مع ما توصلت 

( 2.11(، واختلفت مع دراسة عبد الكريم و آخرون)0..2(، مشاري)2.12اليه دراسات : العويضي)
 من حيث ـتأثير العوامل المتعلم بالمتعلم في حد ذاته.

تتمثل خصوصا  لعملية التعليمية التعلمية:في ا المستخدمة االستراتيجياتو ألستاذ عـــــــوامل خاصة با -
في عدم اعداد و تكوين األستاذ المسبق بطريقة عملية في كيفية تطبيق استراتيجية التعليم وفق ما تتطلبه 
طبيعة كل مادة وأهدافها ،باإلضافة الى عدم إلمام االستاذ بأساسيات علم نفس النمو، ونظريات التعلم 

ءات المتعددة، وطرق التنشيط التي تعتبر مداخل الحديثة، وأساسيات البيداغوجيا الفارقية، ونظرية الذكا
 تعليمية ال غني عنها لألستاذ في تعامله مع المتعلمين باختالفاتهم و تبايناتهم النفسية و المعرفية .

كما أن عدم مراعاة خصوصية المرحلة النمائية للمتعلم والعجز عن اشباع متطلباته وحاجاته النمائية في 
 العقلي المعرفي.  يعيق نموه النفسي و  نب شخصيته قدمختلف جوا

يضاف الى ذلك عدم قدرة االستاذ على استثارة دافعية التالميذ وجذب انتباههم خالل الحصة، وبالتالي قد 
ال يشجعهم  ويحفزهم للتعلم والمشاركة اللغوية واثراء الرصيد اللغوي بالمفردات والمصطلحات، خصوصا 

ية الدارجة أو الفصحى أثناء شرح الدرس؛ إذ كيف يتعلم اللغة االنجليزية اذا استعمل األستاذ اللغة العرب
باللغة العربية، كما أن عــدم مراعاته للفروق الفردية والتعامل مع المتعلمين وكأنهم نسيج واحد متجانس؛ 

توظيف و  يتعارض مع ما تدعــو اليه البيداغوجيا الفارقية ونظرية الذكاءات المتعددة،  في كيفية تطبيق
 االستراتيجيات التدريسية المناسبة لكل نوع من أنواع الذكاء.

دون منهجية أو ريقة اعتباطية غير مؤسسة علميا و كما قد يستخدم المعلم أيضا استراتيجية تعليمية بط 
 -المحادثة-تنشيطية وال تنمي مهارات اللغة األربع)االصغاء رف، تكون أنشطتها غير إثرائية وغيأهدا
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هذا ما يدعم اتجاه السلبي نحو المادة المدرسة وينفر منها ، خصوصا إذا لم يوظف الكتابة( و  -القراءة
يساعد على تنمية مهارة االصغاء الدعائم التكنولوجية الحديثة في تدريس اللغة االنجليزية في مخبر، ألنه 

وهو ما يتفق مع ما الواحد،  المحادثة اكثر من القسم ،مع األخذ بعين االعتبار تعداد التالميذ في القسمو 
(، 2.18( ، ياسين)2.12(، كحول)6..2القرني) ،(4..2ليه نتائج دراسات: الزهيري)توصلت إ
االستراتيجيات التدريسية االستاذ و في تأثير  (2.14(، القرون)2.19راسة الناجم)( ود2.10،الضمور)

 التي يستخدمها في تعليميه.

في عدم  ( 2.18الزهراني)(، الصميلي و 2.11( عبد الكريم)6..2) لــدمع نتائج دراسة: االه اختلفتو  
 تأثير االستاذ واالستراتيجيات التدريسية التي يستخدمها في تعليميه.

: في الواقع محتويات المنهاج تفتقر الى التشويق والتحفيزات، اغلب عـــــــوامل خاصة بالمنهاج الدراسي -
مهارتي القراءة والكتابة، وتمنحها حجما ساعيا أكبر، في حين أن الدروس تركز على القواعد والصرف في 

النشاطات  الموجهة لمهارتي االصغاء و المحادثة تكون بدرجة أقل بحجة اكمال البرنامج السنوي حتى أن 
ال يثري رصيده اللغوي، بالنظر الى   ما هو عد التلميذ في االكتساب اللغوي و الحجم الساعي للمادة ال يسا

 ع منه.متوق

اللغة االنجليزية ليست مادة تلقين بقدر ماهي مادة تدريبات ونشاط وتطبيقات وممارسات حيث أن 
التلميذ  ال تدرس في مخبر لتدريس اللغة بأدوات تكنولوجية تشوق في المدرسة الجزائرية لغوية، كما أنها

قراءة  -محادثة -اصغاءات اللغة )فشال في تنمية مهار هذا ما يسبب للتلميذ اخفاقا و ، و وتجذبه نحو المادة
(، 4..2(، دراسة الزهيري)0..2تتفق مع نتائج دراسات: مشاري)وفق هذا األساس فإنها كتابة(، و -

 في تأثير عامل المنهاج الدراسي. (2.12(، كحول)6..2القرني)

 .(2.11) اسة عبد الكريمفي نتائجها مع نتائج در  واختلفت
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 الفرعية:مناقشة الفرضيات -2-2

  مناقشة الفرضية الفرعية األولى: -

 .تسهم استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية بــدرجة مرتفعة  في تنمية مهارة االصغاء

تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية  استراتيجيةمن خالل نتائج الدراسة ثبت أن درجة اسهام 
اقل من  18.68متوسط الحسابي العلى تقدير منخفض في تنمية مهارة االصغاء، بحيث كان  تحاز 

 .α=0.05عند مستوى داللة  19ي نظر المتوسط ال

 يمكن أن تعزى نتيجة درجة االسهام المنخفضة في محور مهارات االصغاء الى ما يلي:

في المخابر وبتجهيزات تكنولوجية درس تُ  ، من الضروري أنمهارة االصغاء مهارة تنشيطية تطبيقية -
 .طيها الصبغة االلقائية التلقينيةيعف الحجراتالتدريس في  أما تجذب المتعلم وتحفزه للتعلم،

 عــــدم مراعاة الفروق الفردية أثناء التدريس وهذا يؤثر على االكتساب اللغوي لدى المتعلمين.-

 خارج سياقها اللغوي.شرح االستاذ المفردات والتراكيب باللغة العربية  -

 كفايات االستاذ اللغوية النطقية محدودة أو مخارج حروفه غير صحيحة.-

 قصور وخلل في عملية االتصال بين معلم ومتعلم نظرا لغياب التغذية الراجعة. -

 عدم تدريب المتعلم على االصغاء الجيد وفهم معنى المفردة  في سياقها الكلي.-

 يضعف دافعية المتعلم لتعلم مهارة االصغاء.غياب التشجيع والتحفيز  -

 عدم اعادة لفظ الكلمات والمفردات وتقليد المتعلم، يؤدى الى عدم االكتساب بشكل صحيح. -

حسب بعض اللغويين ُينظر الى اللغة على أنها شفوية، بحيث يتعلم المتعلم لغة التخاطب اليومي إذ أن ف
تركز على تنمية مهارات التحدث واالستماع، التي تعتبر مدخال استراتيجة التدريس في اللغات األجنبية 
تماع الى أكبر قدر من (: يحتاج من يتعلم اللغة الى االس.166تعليميا مهًما، وحسب ريبيكا اكسفورد)

 لواقعية، إال أن تدريبات الفصل الدراسي ال تحتوي على هذا النوع من النشاطااليومية المحادثات 
  .وهذا ما يسبب قصورا وخلال في اكتساب مهارة االصغاء (211-215،،ص ص1225)اكسفورد،
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 تكملة مع نتائج الدراسات السابقة  لـ:ونتائج هذه الفرضية جاءت متفقة و 
حيث أكدت على المتعلم يعجز عن اكتساب مهارة القراءة بسبب االستاذ  (2552دراسة القرني ) -

، على أساس وجود  يربط مهارة القراءة بالمهارات االخرىالغير المتمكن من تدريس مهارة القراءة فهو 
 خلل في مهارة االصغاء األولية نتج عنه  قصور في مهارة القراءة فالمهارات متكاملة فيما بينها.

أكدت على أن صعوبات تعلم االنجليزية أساسها بالدرجة األولى اتباع ( 2512دراسة كحول )-
 .كثيرا في تشجيع التالميذ على تعلم االنجليزيةلطرائق تدريس ال تسهم االساتذة 
،  وأيضا افتقار المعلمين للتنويع في أساليب تدريس اللغة االنجليزية( 2510دراسة الضمور )-

اكتسابيه تؤسس  االصغاءضعف المعلمين خالل ممارسة مهارات اللغة األربع أثناء التدريس مهارة 
 للمحادثة ولباقي المهارات .

، ناتجة عن طرق التدريسصعوبات القراءة في اللغة االنجليزية ( 2513ين )دراسة ياس -
 محتويات الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية. 

( 2.14(، القرون)2.19(، الناجم)6..2: األهدل)لــ واختلفت مع نتائج الدراسات السابقة
تدريسية  القائمة على أنشطة (، التي أكدت فعالية تطبيق برنامج قائم على استراتيجيات 2.14عليمات)

الذكاءات المتعددة، بتفوق المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجيات تدريسية  وأنشطة الذكاءات 
 .لدراسةاة عددة وهو مالم يتحقق في فرضالمت

  مناقشة الفرضية الفرعية الثانية: -

 .بــدرجة مرتفعة في تنمية مهارة المحادثةتسهم استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية 

النجليزية بالمرحلة الثانوية تدريس اللغة ا استراتيجيةمن خالل نتائج الدراسة ثبت أن درجة اسهام 
وأقل من  24.12حسابيال توسطالمكان على تقدير منخفض في تنمية مهارة المحادثة، بحيث ت حاز 

 α=0.05عند مستوى داللة  82ي المقدر ب نظر المتوسط ال

 تعزى نتيجة درجة االسهام المنخفضة في محور مهارات المحادثة الى ما يلي: قد

فشل االستاذ في تدريس مهارة المحادثة وفق استراتيجيات التدريس الحديثة المبنية على نظرية -
 الذكاءات المتعددة لغاردنر.

 مع مستواه التعليمي. انتاج لغوي اتصالي شفهي ال يتناسب-

نقص الثقة بالنفس والتفكير باللغة العربية بدل اللغة االنجليزية  وبالتالي يعجز عن ترجمة أفكاره -
باللغة االنجليزية بسبب أن طريق التخزين اللغوي عن طريق االصغاء لم تكن صحيحة وفق االسس 

 المعرفية التي يتم بها التخزين في المخ. 
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 االبداعي والشجاعة االدبية ومهارات االلقاء. االفتقار للخيال-

نقص مجاالت تداول اللغة االنجليزية خارج الفصل الدراسي، وبالتالي فهي مشروطة بالدروس في -
 القسم أو االمتحانات.

 يفشل المتعلم أثناء الحوار في تكوين جمل وتراكيب لغوية في السياق الذي يخدم الفكرة الرئيسية. -

 ة أثناء عملية االتصال والتواصل التعليمية التعلمية مشوشة أو خاطئة.وصول الرسال -

 غياب التغذية الراجعة التصحيحية من طرف األستاذ.-
 نتائج دراسات : نتيجة هذه الفرضية  مع  وتتفق

صعوبات تعلم االنجليزية أساسها بالدرجة األولى اتباع ( أكدت على أن 2.12دراسة كحول )-
 على تعلم االنجليزية. تدريس ال تسهم كثيرا في تشجيع التالميذاالساتذة لطرائق 

،  وأيضا افتقار المعلمين للتنويع في أساليب تدريس اللغة االنجليزية( 2.10دراسة الضمور )-
تؤسس ضعف المعلمين خالل ممارسة مهارات اللغة األربع أثناء التدريس مهارة االصغاء اكتسابية 

 . للمحادثة ولباقي المهارات
( 2.14(، القرون)2.19(، الناجم)6..2مع نتائج الدراسات السابقة: األهدل) واختلفت

(، التي أكدت فعالية تطبيق برنامج قائم على استراتيجيات تدريسية القائمة على أنشطة 2.14عليمات)
اءات الذكاءات المتعددة، بتفوق المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجيات تدريسية وأنشطة الذك

 .ة الدراسةوهو مالم يتحقق في فرضيالمتعددة 
  مناقشة الفرضية الثالثة: -

 تسهم استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية بــدرجة مرتفعة  في تنمية مهارة القراءة.

الثانوية ة تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة يمن خالل نتائج الدراسة ثبت أن درجة اسهام استراتيج
اقل من   18.22الحسابي  متوسطالكان على تقدير منخفض في تنمية مهارة القراءة، بحيث  تحاز 

 .α=0.05عند مستوى داللة   19ي نظر المتوسط ال

 يمكن أن تعزى نتيجة درجة االسهام المنخفضة في محور مهارات القراءة الى ما يلي:

استراتيجيات التدريس الحديثة المبنية على نظرية الذكاءات فشل االستاذ في تدريس مهارة القراءة وفق -
 المتعددة لغاردنر

في البداية ال بد أن يتعلم المتعلم اللغة من خالل ترديد واعادة ما يسمعه من خالل بناء وتنمية مهارتي  -
)االصغاء والمحادثة(، التي تعتبر مهارات اولوية استقبالية، ثم يؤسس للمهارة االنتاجية المتمثلة في 
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جنب المشاركة والقراءة ويكون اتجاها القراءة، ونتيجة الخوف من ارتكاب األخطاء اللغوية في القراء فهو يت
 سلبيا نحو المادة ويكون سلبيا  أثناء التفاعل الصفي خالل الدرس.   

الفشل في اكتساب مهارتي االصغاء والمحادثة، يؤثر في االنتاج اللغوي اللفظي غير السليم نتيجة -
معناها وال يعرف كيفية نطقها  االكتساب الخاطئ، فالمتعلم ال يستطيع قراءة الحروف والكلمات فهو يجهل

 ومخارجها الصوتية السليمة،  القراءة موجودة في المهارات االربع كلها فهو يسمع ما يقرأ. 
 عدم تشجيع االستاذ للمتعلمين وتحفيزهم  للقراءة .  -
ب يعتبر االستاذ هو المسؤول االول عن اختالل هذه المهارة فقراءته بوضوح وبمخارج صوتية سليمة تجذ-

المتعلمين فهو النموذج الذي سيقتدون به، أضف الى ذلك أن طريقته في تحفيز التالميذ للقراءة، وباسلوب 
تشويقي تستشار فيه الحواس باستثمار محتوى الدرس وتقبلها ، وفي حال قام بالقراءة كمن يقرأ تقريرا دون 

 تعابير وجهية وجدانية فالمتعلم سيجد صعوبة في تعلمها واجادتها.

 وهذا ما تؤكده دراسات كل من: 

بسبب االستاذ  القراءةحيث أكدت على أن المتعلم يعجز عن اكتساب مهارة ( ، 6..2القرني ) -
غير المتمكن من تدريس مهارة القراءة فهو ال يربط مهارة القراءة بالمهارات االخرى، على أساس وجود 

 .ة القراءة فالمهارات كل ال يقبل الفصلخلل في مهارة االصغاء األولية نتج عنه  قصور في مهار 

( أكدت على أن صعوبات تعلم االنجليزية أساسها بالدرجة األولى اتباع 2.12دراسة كحول )-
 االساتذة لطرائق تدريس ال تسهم كثيرا في تشجيع التالميذ على تعلم اللغة االنجليزية.

تدريس اللغة االنجليزية،  وأيضا ( افتقار المعلمين للتنويع في أساليب 2.10دراسة الضمور )-
التدريس مهارة االصغاء اكتسابية تؤسس ضعف المعلمين خالل ممارسة مهارات اللغة األربع أثناء 

 للمحادثة ولباقي المهارات .

( صعوبات القراءة في اللغة االنجليزية ناتجة عن طرق تدريس، محتويات 2.18دراسة ياسين ) -
 عليمية. الكتاب المدرسي والوسائل الت

( 2.14(، القرون)2.19(، الناجم)6..2األهدل) راسات السابقة:دمع نتائج ال ختلفتوا
(،  التي أكدت فعالية تطبيق برنامج قائم على استراتيجيات تدريسية  القائمة على أنشطة 2.14عليمات)

الذكاءات المتعددة، بتفوق المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجيات تدريسية  وأنشطة الذكاءات 
 .ة الدراسةيالمتعددة وهو مالم يتحقق في فرض
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 : مناقشة الفرضية الرابعة -

 تسهم استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية بــدرجة مرتفعة  في تنمية مهارة الكتابة.-

من خالل نتائج الدراسة ثبت أن درجة اسهام استراتيجة تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية 
اقل من   29.42 متوسط الحسابي العلى تقدير منخفض في تنمية مهارة الكتابة ، بحيث  كان  تحاز 

 .α=0.05عند مستوى داللة   82ي نظر المتوسط ال

 يمكن أن تعزى نتيجة درجة االسهام المنخفضة في محور مهارات الكتابة الى ما يلي:

 .على البحوث الجاهزة المحملة من مواقع االنترنتتبني المتعلم التوجه االستهالكي في التعلم واالعتماد  -

، أي والقراءة، فالمتعلم يقرأ ما يكتبمهارة  الكتابة مهارة انتاجية، ونتيجة لمهارة االصغاء والمحادثة  -
 خلل يصيب المهارات األولية يؤثر عليها.

 االفتقار للتفكير االبداعي والخيال األدبي المنتج. -

فشل االستاذ في تدريس مهارة الكتابة وفق استراتيجيات التدريس الحديثة المبنية على نظرية الذكاءات -
 لغاردنر.المتعددة 

 وتتفق نتيجة هذه الفرضية مع نتائج دراسات كل من: 

،  وأيضا ضعف للتنويع في أساليب تدريس اللغة االنجليزية( افتقار المعلمين 2.10الضمور ) -
مهارة االصغاء اكتسابية تؤسس للمحادثة الل ممارسة مهارات اللغة األربع أثناء التدريس المعلمين خ

 ولباقي المهارات .

( أكدت على أن صعوبات تعلم االنجليزية أساسها بالدرجة األولى اتباع االساتذة 2.12كحول ) -
 لطرائق تدريس ال تسهم كثيرا في تشجيع التالميذ على تعلم االنجليزية.

( 2.14(، القرون)2.19(، الناجم)6..2لفت مع نتائج الدراسات السابقة: األهدل)واخت
(،  التي أكدت فعالية تطبيق برنامج قائم على استراتيجيات تدريسية  القائمة على أنشطة 2.14عليمات)

 الذكاءات المتعددة، بتفوق المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجيات تدريسية  وأنشطة الذكاءات
 .فرضية الدراسةالمتعددة وهو مالم يتحقق في 

نتائج فرضيات الدراسة نجد أنها حازت على درجة اسهام بدرجة منخفضة في مهارات  والمالحظ أن
 .α=0... ثقةاللغة االربع بنسب متفاوتة ومتباينة موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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 دخل وتأثير في نتائج فرضيات الدراسة، وتباينها،ويمكن أن نجمل أهم األسباب التي قد يكون لها 
في الجدول المبين أسفله، والذي يوضح اإلجراءات المنهجية، وطريقة التأثير، حيث كان من المتوقع أن 
تكون قيمة درجة االسهام مرتفعة، نظرا لما تم عرضه وتوضيحه في الفصول النظرية ونتائج الدراسات 

 السابقة كما يلي:

 (: يبين اإلجـــــــراءات المنهجية وطريقة تأثيرها على أفـــــراد العينة15جدول رقم )

اإلجراءات 
 المنهجية

 ريقة التأثيرــــط

 .8أستاذ، إال أن تطبيق المقياس اقتصر على  2.0العينة اإلجمالية كانت  حجم العينة
أستاذ، التي مثلت عينة عشوائية بسيطة نظرا إلجراءات الحجر الصحي 

 المطبقة جراء جائحة كورونا .
خصائص والمجتمع 

 األصلي )البيئة(
قد تكون خصوصية البيئة الجزائرية، ال تساعد على تداول اللغة االنجليزية 
خصوصا في مهارات االصغاء والمحادثة، بحيث يركزون على اللغة الفرنسية 

 بدرجة أكبر ألسباب تاريخية.
خصائص طبيعة 

 األداة
االستبيان باللغة االنجليزية انطالقا من اقتراح مفتش المادة والدكتور تم تطبيق 

 بوازيد الطيب، ألنه االقرب فهما من طرف األساتذة واألوضح صياغة .
  تطبيق  ظروف

 المقياس
تعذر تطبيقه في نسخ ورقية فقد كان من المقرر وبالتنسيق مع السيد مفتش 

الل ندوة تربوية خاصة، لكن وبسبب مادة اللغة االنجليزية أن يتم تطبيقه خ
جائحة كورونا واجراءات الحجر والتباعد الجسدي فقد تم ارساله عن طرف 
مفتش المادة من بريده االلكتروني المهني، ربما لم يتفقد أغلب االساتذة بريدهم 

 االلكتروني النشغالهم بالحراسة في امتحان شهادة البكالوريا.
تتناول الدراسات السابقة درجة اسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية في لم  الدراسات السابقة

في –تنمية الذكاء اللغوي في المرحلة الثانوية بحسب تقديرات اساتذة المادة 
 في البيئة الجزائرية بخصوصيتها. -حدود اطالع الطالبة
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 االستنتاج العام: -
الدراسة حازت  فرضيات الدراسة، يظهر أن فرضيات بناء على ما سبق عرضه سابقا في مناقشة

دالة إحصائيا عند مستوى  كانت  ، إال انهافي محاور اللغة األربعة منخفضة متباينة على درجات تقدير
 .α=0.05: داللة

كما أن الدراسة قد حققت هدفها المتمثل في قياس وكشف درجة اسهام استراتيجيات تدريس اللغة 
االنجليزية في تنمية الذكاء اللغوي في المرحلة الثانوية وفق نظرية غاردنر بحسب تقديرات أساتذة المادة.   

 إجرائيا في:إسهام استراتيجية التدريس درجة و يمكن حصر األسباب المباشرة النخفاض 

  استحداث وتبني المعلم للتوجه االستهالكي في التعليم بحيث يلجأ المعلم الى المذكرات التعليمة
التالي بالجاهزة دون تكييفها وفقا لخصوصية تالميذه وعدم االستناد لمبادئ البيداغوجيا الفارقية، و 

 .لدى متعليميه والكفاءات المستهدفة درسه  هدافأيفشل في تحقيق 
  جه المتعلم نحو االتجاه االستهالكي واالجتراري في التعلم، بحيث يلجأ الى تحميل البحوث تو

 الجاهزة والتمارين المحلولة من محركات البحث االلكترونية دون فهمها. 
 . غياب المرافقة الوالدية الفعالة خالل العام الدراسي 
  جليزية. عــــــدم وجــــــــود مخابر مجهزة  لتدريس اللغة االن 
   فشل االستاذ في تطبيق االستراتيجية التدريسية لنقص تكوينه وعدم إلمامه بنظرية الذكاءات

 المتعددة  ونظريات التعليم الحديثة والبيداغوجيا الفارقية.
     عـــدم استخدام التكنولوجيات الحديثة والمعينات في تدريس مادة االنجليزية خصوصا وانها مادة

لقاء، وغياب االبداع.تنشيط ومهارات   تطبيقية،  وليست مادة تلقين وا 
 .افتقار االستاذ لمهارات التنشيط و التواصل والتغذية الراجعة 
  عدم استخدام االستاذ الستراتيجية التدريس المناسبة لتنمية الذكاء اللغوي)العصف الذهني( وهي

 ..وفق ما تقتضيه نظرية الذكاءات المتعددة المقصودة في الدراسة الحالية
  االتجاه السلبي للمتعلم نحو المادة، وغياب التشجيع والتحفيز من طرف المعلم في تدريس اللغة

 االنجليزية.
  اتجاهات االسرة والمجتمع نحو اللغة االنجليزية، ونقص تداولها اللغوي يسبب فقر الرصيد اللغوي

 اصل والحوار الفعال والهادف.للمتعلم وعدم قدرته على التو 
  الحجم الساعي للمادة ال يتناسب مع ما هو متوقع من التالميذ، إذ أنه ال يكفي لتنمية المهارات

االربعة خصوصا وأن االهتمام موجه في الطور الثانوي نحو مهارتي القراءة والكتابة، على أساس 
 متوسط.أن مهارة االصغاء والمحادثة قد تمت بنائها في الطور ال

  حجم الفوج التربوي يؤثر من ناحية التنشيط والتفاعل الصفي وتكافؤ الفرص لجميع التالميذ
 للمشاركة والتنشيط، والتفعيل االيجابي للتغذية الراجعة.
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  االقــتــراحــــــــات:-

 على ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج في هذه الدراسة تقترح الطالبة ما يلي:    

  البصرية من السمعية و تدريس اللغة االنجليزية في مخبر مجهز بالمعينات والدعائم التكنولوجية
 أجل تنمية مهارتي االصغاء والمحادثة باعتبارهما مدخل تعليمي.

  توظيف االستراتيجيات التدريسية الحديثة المبنية على نظرية الذكاءات المتعددة في المدرسة
بتدائية؛ لما لها مـن نتائج إيجابية على المتعلم خصوصا في تنمية الجزائرية منذ المرحلة اال

 مهارات التفكير االبداعي والنقدي.
  العمل على تحديد أنماط الذكاءات المتعددة لدى المتعلمين في المرحلة الثانوية من خالل تطبيق

ءات المتعددة يف أداة مسح الذكايتكمن طرف أخصائيين، وذلك بترجمة و  االختبارات المعدة لذلك
حتى يسهل على المعلمين معرفة طبيعة  متغيرات البيئة الجزائريةو لهوراد غاردنر وفق خصوصية 
 . ذكاءات المتعلمين و احتياجاتهم 

  المفتشين والمختصين، لتمكين المعلمين السادة برمجة ندوات وورشات تدريبية تطبيقية من طرف
ة وتوظيفها مع تنويع تقنيات التنشيط وفقا ألنماط من اختيار االستراتيجية التدريسية المناسب

 الذكاءات السائدة لدى المتعلمين، وطبيعة محتوى المنهاج.
  تجنب الشرح باللغة العربية وضرورة استعمال المتعلم للغة االنجليزية في التواصل أثناء التفاعل

قها اللغوي مع تحسين الصفي مع المعلم ومع زمالئه؛ بهدف تعلم االصغاء وفهم الكلمة ضمن سيا
 النطق من خالل تقليد المعلم نطقا و تهجئة .

   إعادة النظر في مفهوم جودة مخرجات المدرسة الجزائرية، تبعا لمتطلبات سوق العمل وملمح
 انسان األلفية الثالثة. 

  من خالل بالتدريج تشجيع المتعلمين على تداول استخدام اللغة االنجليزية في واقعهم اليومي
 تثمار التكنولوجيات الحديثة خاصة وسائل التواصل االجتماعي.اس
  اجراء دراسات ميدانية حول واقع أنماط الذكاءات المتعددة لدى تالميذ المرحلة الثانوية

 واستراتيجيات التدريس المناسبة لها في ضوء بعض المتغيرات في البيئة الجزائرية 
  تدريبي مقترح إلكساب أساتذة اللغة االنجليزية مهارات إجراء دراسات ميدانية حول فعالية برنامج

 استخدام استراتيجيات تدريس الذكاء اللغوي المبنية على نظرية الذكاءات المتعددة لهوراد غاردنر.
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استراتيجيات التدريس الحديثة المبنية على نظرية الذكاءات المتعددة، والتي أثبتت ألهمية نظرا 
وفعاليتها في نتائج العديد من الدراسات واألبحاث العلمية  في دول العالم على اختالف ثقافاتها،  نجاعتها

كان هذا دافعا قويا لتناول هذا الموضوع بالدراسة  ،نمية مختلف الذكاءات لدى المتعلمباعتبارها تسهم في ت
الذكاءات معرفة أنواع ق بفيما يتعلوالبحث لتقديم اسهام متواضع في مجال البحوث العلمية خصوصا 

سيكولوجية، بخطوات منهجية علمية ألن  -محاولة تنميتها وفق أسس تعليميةالسائدة لدى المتعلم  و 
 المتعلم يعتبر  حجر األساس في مشروع التغيير والتنمية المستقبلية. 

االنجليزية سبق عرضه خالل هذه الدراسة أن موضوع اسهام استراتيجية تدريس اللغة  وقد اتضح مما 
بالمرحلة الثانوية في تنمية الذكاء اللغوي وفق نظرية غاردنر حسب تقدير أساتذة المادة، يعتبر من بين 

 ؛مي الجديد نحو الثالثية اللغويةالتوجه العال خصوصا معالهامة في ميدان التربية والتعليم،  المواضيع
ولغة الدراسات العلمية، وال يتأتى للقائمين على اللغة االنجليزية لغة التقنية واالقتصاد على اعتبار أن 

ميدان التربية والتعليم استغالل واستثمار ذكاءات المتعلم وتوجيهها توجيها إيجابيا، إذا كان لم يكن المعلم 
ومبادئ البيداغوجيا الفارقية؛ مع مراعاة خصوصية  لتعلم ونظريات الذكاءات المتعددةُملًما بنظريات ا

التدريسية وفق نمط ية للمتعلم ومتطلباتها، وبالتالي يتمكن من توظيف هذه االستراتيجيات المرحلة النمائ
القائمون على التربية والتعليم تحقيق  بذلك ، ويضمناستراتيجيات تنميته بفعاليةتوظيف و  الذكاء السائد

 األهداف العامة للنظام التربوي التعليمي و تفادي الهدر التربوي.

أصبح من  دريس الحديثة المبنية على نظرية الذكاءات المتعددة،لتام استراتيجيات االعمل باستخد إن
األكيد مردود المنظومة التربوية الجزائرية وتحسين المستوى النوعي لمخرجاتها، و الضروريات وذلك لرفع 

يع تنو و  توظيف االستراتيجية التدريسيةهذا التحسين ينطلق من وعي المعلم وكفاءته في أن بداية 
 .المنهاج متحتوىطها وتفعيلها بما يناسب نمط الذكاء السائد و ينشقنيات تاستخدامها وت

والمعلم  ،للنهوض باألمموحجر األساس نقطة البداية تبقى المدرسة ينبغي االشارة الى أن في األخير 
يستهلكون ينتجون، ال كيف كيف يفكرون  و و يغرس في عقولهم الكفء هو ذلك الذي  يعلم  ُمتعلميه 

 يجترون.و 
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   تحقيق: عبد اهلل الكبير وآخرون.القاهرة:دار المعارف.لسان العرب،  ابن منظور.  
السيد. مصر: مكتبة  . ترجمة: محمد دعدوراستراتيجيات تعلم اللغة(.0991)-(0991اكسفورد، ريبيكا)  

 االنجلو المصرية.

(.فاعلية أنشطة و أساليب التدريس القائمة على نظرية الذكاءات 9119األهدل، أسماء زين صادق)  
المتعددة في تحسين تحصيل مادة الجغرافيا و بقاء أثر التعلم لدى طالبات األول ثانوي بمحافظة جدة. 

 (.0)0.لنفسيةمجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية و ا

(.استخدام استراتيجيات تعلم اللغة االنجليزية عند طالبات المرحلة 9102البلوي، لطيفة عبد اهلل)  
(. 9)7. مجلة الدولية التربوية المتخصصةالمتوسطة في التعليم العامفي السعودية:تأثير مدة تعلم اللغة. 

92-000. 

 .القاهرة : دار عالم الثقافة.المتعددة واكتشاف العباقرة الذكاءات ( . 9107بهاء الدين ، ياسر)  

وعالقته بعض العوامل الثقافية  (.الذكاء اللغوي9101حسن، رهام أنور محمد وعلي فرح أحمد فرح)  
 .99-28(. 0)07.مجلة العلوم التربويةاالجتماعية. و 

   .دار الجوهرة للنشر والتوزيع .القاهرة. نظرية الذكاءات المتعددة(. 9102حسين،محمد عبد الهادي )  
  ..القاهرة : عالم الكتبالذكاءات المتعددة بين النظرية والتطبيق(. 9101موسى، رشاد)  
مفاهيم التدريس في العصر (.9109حمادنة، محمد محمود ساري وعبيدات خالد حسين محمد)  

 :عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع. .االردناستراتيجيات-أساليب-الحدديث طرائق
(. تنمية مهارات التفكير االبداعي لدى طلبة الصفوف األساسية الثالثة 9108)بنيخالد، حسن ظاهر   

 . عمان: دار أسامة للنشراالولى

محاضرة في جامعة رأس أهميــــــــة اللغة اإلنجليزية وضرورة تعلمها .(. 9119الخالدي، تركي )  
 https://kau.edu.sa/Content-مسترجع من: – 9191/ 91/19الخيمة. تاريخ االسترجاع 

28241-AR-0008704 

المتعددة في تدريس  (.أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات9111خطايبة، عبد اهلل و عدنان البدور)  
 .رسالة الخليج العربي مجلة العلوم في اكتساب طلبة الصف السابع األساسي لعمليات العلم،

 القاهرة: دار النهضة المصرية.األسس النفسية للتعليم الثانوي.(.0979أحمد) ،زكي  

الماستر.أم البواقي جامعة مذكرة مكملة لنيل شهادة  (.التقنيات الحديثة في التعليم.1122زيرق سعاد،)  
 العربي بن مهيدي

. الرياض: مكتبة استراتيجيات التدريس الحديثة(.9102سحتوت، ايمان محمد وزينب جعفر عباس)  
 الرشد.

https://kau.edu.sa/Content-0008704-AR-28241
https://kau.edu.sa/Content-0008704-AR-28241
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، مجلة البحوث التربوية الذكاء اللغوي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية(. 9100سكر، حيدر كريم )  
 .بغدادبغداد: جامعة  ،(80)والنفسية، العدد 

استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم (.9100عبد الحميد حسن عبد الحميد) شاهين،  
 ، مكتبة نور.وانماط التعلم

. مصر:الدار استراتيجيات التعليم و التعلم الحديثة و صناعة العقل العربي(.9112شحاتة، حسن)  
 المصرية اللبنانية .

 . عنابة: دار العلوم للنشر والتوزيع.منهجية البحث العلمي للجامعيين(.9118شروخ، صالح الدين)  
 ..األردن :عالم الكتب الحديثة نظرية الذكاءات المتعددة نماذج تطبيقيه(. 9102شواهين ،خير )

 (.أثر التدريس وفق نظرية الذكاءات9108الزهراني مهرة عبد القادر)الصميلي، حنان محمد علي و   
وزارة التربية المتعددة في تكوين اتجاه ايجابي نحو مادة العلوم لدى طالبات الصف الثاني متوسط. 

 . المملكة العربية السعوديةوالتعليم

(.مشكالت تدريس اللغة االنجليزية لطلبة األول ثانوي في منطقة 9102الضمور، سامي حامد عابد)  
 (.0)07.ة الزرقاء للبحوث و الدراسات االنسانيةمجلالكرك التعليمية من وجهة نظر المعلمين. 

(.فاعلية تطبيق استراتيجيات 9100عبد الكريم، منذر مبدر ،عاشور محمد ابراهيم، عبيد كامل كريم)  
 (.27.)مجلة الفتحالتدريس من وجهة نظر الطلبة. 

جيات القراءة ما وراء (. آثر برنامج تدريبي مستند الى استراتي9109عطروز، نادية وأبو غزال معاوية )  
-820(.  8)02. المجلة االردنيةالمعرفية و دافعيتها لدى طالبات الصف الثامن في اللغة االنجليزية. 

827 

(.أهداف تعليم اللغة االنجليزية كما يراها معلمو و معلمات اللغة 9112عقل، فواز محمد عبد الرحمان)  
 .929-028(. 1)مجلة العلوم التربويةافظة نابلس .االنجليزية في المرحلة الثانوية العليا في مح

. عمان : دار  اتجاهات وتطبيقات حديثه في المناهج وطرق التدريس( . 9100علي ، محمد )  
 المسيرة للنشر والتوزيع.

(.واقع أنماط 9102عليمات، أيمن محمد خلف، المشاقبة فرحان عارف ،الجورانة محمد سليمان)  
مجلة دراسات للعلوم المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية في االردن في ضوء بعض المتغيرات.  الذكاءات
 .21-89. 8(ملحق2)22.التربوية

 استراتيجية التدريس القائمة على نظريات الذكاءات(.9109العويضي، وفاء بنت حافظ عشيش)   
.رسالة دكتوراه المتعددة المناسبة ألساليب تعلم الطالبات بقسم اللغة العربية بجامعة المالك عبد العزيز

 غير منشورة. جامعة الملك عبد العزيز.
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 (81منشورات مجلة علوم التربية)-التأسيس العلمي-الذكاءات المتعددة(.9109الفقيهي،عبد الواحد)  

الصعوبات التي تواجه طالب المرحلة الثانوية في تعلم مهارة (.9119بن سعيد األسود) القرني، فواز   
 رسالة ماجيستر. جامعة أم القرى: المملكة العربية السعودية.قراءة اللغة االنجليزية في مكة المكرمة. 

فاعلية استراتيجيات قائمة على الذكاءات المتعددة في (.9102لقرون، علي حسن علي أحمد)  
. التحصيل االكاديمي و تنمية التفكير الرياضي في مادة الرياضيات لدى طلبة كليات المجتمع اليمنية

 بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في فلسفة التربية:جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا.

ة اللغ -(.مقاربات نظرية حول طرق تدريس اللغات األجنبية9102كحول، شفيقة وغربي صباح )  
 .22-82(. 91. )دفاتر مخبر المسألة التربوية في ظل التحديات الراهنة. -االنجليزية نموذجا

دراسة ميدانية على ضوء آراء أساتذة المرحلة –(.صعوبات تعلم اللغة االنجليزية 9109كحول، شفيقة)  
 089-092(.92.)مجلة العلوم االنسانيةالمتوسطة بمدينة بسكرة. 

أثر تعلم لغة أجنبية في سن مبكرة على النمو اللغوي للطفل. (.9117الباسط) خضر عبد متولي،
 القاهرة: دار الكتاب.

فعالية برنامج تدريبي مقترح في اكساب معلمي اللغة العربية (.9111محمود، عبد الرزاق مختار)  
ع اللغوي لدى مهارات استخدام الذكاءات المتعددة في تدريسهم و أثره على التحصيل و تنمية االبدا

 . رسالة ماجيستر .كلية التربية جامعة أسيوط: مصر .تالميذهم

. االسكندرية: دار الوفاء لدنيا استراتيجيات التدريس الفعال(.9102مصطفى، عفاف عثمان عثمان)  
 الطباعة و النشر.

 مسترجع من: 92/19/9191المعجم الوسيط. معجم الكتروني . تاريخ االسترجاع    
 (ar/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar)      
. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع القياس و التقويم في التربية و علم النفس(.9111ملحم، سامي)  

 والطباعة.

(.فاعلية استراتيجية تعليمية مستندة الى نظرية الذكاءات المتعددة 9101محمد بن عبد العزيز) الناجم، 
مجلة في تحصيل مادة الفقه و بقاء آثر التعلم و االتجاه نحو المادة لدى طالب الفصل األول متوسط. 

 21-80(.01.)ويةدراسات نفسية و تربوية .مخبر تطوير الممارسات النفسية و الترب

  21-10ص  (1112)التربية الوطنية وزارة

 الجزائر. مديرية التعليم الثانوي. (.االجراءات الخاصة بالتعليم الثانوي.9118وزارة التربية الوطنية.)

 .(.القانون التوجيهي للتربية الوطنية1112وزارة التربية الوطنية.)

 .السنوية لمادة اللغة االنجليزية(.التدرجات 9101وزارة التربية الوطنية.)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85/
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 72ص،0999وزارة التربية الوطنية،   
.القاهرة :دار الكتاب تنبؤ الذكاءات المتعددة بالدافعية الذاتية(.9109محمد علي) زين العابدين وهبة،  

 الحديث.
المعلمون  تعامل معها كما يراهاصعوبات القراءة في اللغة االنجليزية و كيفية ال(.9108ياسين، آالء)  
  . رسالة ماجيستر غير منشورة. جامعة النجاح بنابلس: فلسطين.الطالبو 



 
 الملحق 

10رقم   



 : في صورتها األولية طلب التحكيم لألداة( يوضح 10ملحق رقم)
 

 جامعة محمد البشير االبراهيمي
االجتماعيةكلية العلوم االنسانية و   

 قسم العلوم االجتماعية
 لم النفسـقسم ع

 
 تحكيم مقياس درجة اسهام خاصة باجـراء دراسة علمية موسومة ب:

بالمرحلة الثانوية في تنمية الذكاء اللغوي وفق نظرية غاردنر  االنجليزيةدرجة اسهام استراتيجية تدريس اللغة   
 بحسب تقديرات أساتذة المادة .

-ية بثانويات مدينة برج بوعريريجدراسة ميدان -  
 
                          داد الطالبة:                                         ــــاع

 ليلى سهيل
 
 
 

 :المحكم 

 االسم و اللقب 
 الدرجة العلمية 
 التخصص 
 جهة العمل 

 
  



 
األستاذ المحترم .....   
 

لدراسة تحت عنوان :لبين يديك مقياس   
 

 درجة اسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية في تنمية الذكاء اللغوي وفق نظرية غاردنر 
 بحسب تقديرات أساتذة المادة .

-ميدانية بثانويات مدينة برج بوعريريج دراسة-  
 

ماستر تخصص علم النفس المدرسي تكمال متطلبات الحصول على شهادة  إلى جانب  اس الدراسة  تستهدف 
قياس درجة اسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية في تنمية الذكاء اللغوي وفق نظرية غاردنر ،

 -التكلم -، و يتكون المقياس من أربعة محاور تمثل مهارات اللغة األربعة : االستماعالمادة لهاأساتذة بحسب تقدير 
 الكتابة، المستمدة من التدرج السنوي للمنهاج و دليل االستاذ في التعليم الثانوي . –القراءة 

النهائية مسترشدين بما ترونه   تأمل الطالبة من سيادتكم التكرم باإلجابة  على المطلوب بهدف وضع المقياس في صيغته
 من حيث :

 مـدى انتماء كل بند مدرج الى المحور الذي تنطوي تحته . -
 دقة و وضوح الصياغة اللغوية لهذه البنود. -
 هل تقيس البنود فعال  ما وضعت لقياسه.  -

ستستخدم التدرج الثالثي لقياس  و اضافة أي اقتراحات أو تعديالت ترونها مناسبة لتحقيق هدف الدراسة، علما أن الطالبة
 درجة االسهام هي:

 بدرجة ضعيفة 0بدرجة متوسطة            2بدرجة عالية          3                               
 

 في االخير تقبلوا مني فائق الشكر و التقدير لحسن تعاونكم و كرم مساعدتكم

 
 الطالبة                                                                                                             

 ليلى سهيل



 ) النسخة االنجليزية(: ( يوضح األداة في صورتها األولية10ملحق رقم)

 

Nb 
The degree to which the English teaching 

strategy contributes to development linguistic 

intelligence 

Belonging to 

the axis 

clarity of 

wording 

The item 

measures 

not 

belong 
belong unclear clear 

not 

measure 
Measure 

Axis of The Hearing Skills              

1 Student  Can listen to an oral message and give 

feedback and reactions 
      

      

2  Can interpret a content of a video or CD             

3  Can answer series of questions on a read text             

4 Can watch a film and prepare a debate on.             

5 
is able to listen critically, select the relevant 

material 
      

      

6  Can sift the most important information             

7 

Can  develop an ability to listen for a purpose 

(understanding the gist of the text or the 

details). 

      

      

8 Can respond to an aural message  orally or in 

writing with accuracy and appropriateness. 
      

      

Other 

skills 

              

              

Axis of speaking skills             

1  The student is able to negotiate, persuade,              

2  To give his opinion             

3  To take and give the floor to other interlocutors             

4  To share in enriching the brainstorming             

5 To involve himself in the different debates             

6  To read a text and justify false answers             

7 
 To organize debates around a watched film, a 

read book or a topical theme. 
      

      

8 
   To ask for clarification, ask questions, answer 

correctly 
      

      

9    Take the floor and wait for a turn             

10    Be tolerant, flexible and open minded             

11   Respect the other’s points of view             

12   Use logic when talking             

13   Lead a class debate             



14 
    Address an audience and get feedback from 

them 
      

      

15    is ready to be involved in a panel discussion             

16    Discuss issues, seek support and feedback             

Other 

skills 

              

              

Axis of The Reading Skills              

1   Read a film script and sum it up             

2 
  Guess the meaning of difficult words of a 

given text 
      

      

3 
  Read a given piece of discourse and evaluate, 

judge critically 
      

      

4   Explore the impact of an advert after reading             

5 
  Be able to dissect any text into main 

components 
      

      

6 
  Extend a text after reading it (a post reading 

activity) 
      

      

7  Can treat any variety of authentic materials in 

terms of form, contents and themes 
      

      

8 Read and identify characteristics of people, 

countries and people’s behaviors. 
      

      

Other 

skills 

              

              

Axis of the Writing Skills               

1 Can produce different texts (descriptive, 

narrative, argumentative expository 
      

      

2 
Can share in a project related to problem 

solving 
      

      

3  Produce a visit account             

4  Write a synthesis report from a film or a 

journal article 
      

      

5 
 Write a journal article on a sale product (CD, a 

car, cosmetics product, using       advert design 

for consumers 

      

      

6 Write an action program for launching a 

parents’ association 
      

      

7 Write a project plan             

8 Write a summary of an article, an interview, a 

discussion 
      

      



9  Reformulate notions in their proper words             

10 Can develop organizational skills             

11  be involved in critical thinking             

12  Can design materials             

13 Write a charter of ethics             

14  Make a flyer for selling a product             

15 
 Design a webpage to establish contact with 

other students 
      

      

16   Write a play involving humor and sarcasm             

Other 

skills 

              

              

 
 



 :) النسخة العربية( ( يوضح األداة في صورتها األولية10ملحق رقم)
 

 تسهم استراتيجية تدريس االنجليزية في تنمية الذكاء اللغوي  الرقم 
 البند يقيس وضوح الصياغة انتماء البند 

ال 

 تنتمي
 تنتمي

غير 

 واضحة
 يقيس ال يقيس واضحة

 محور مهارات االستماع
             الى شريط صوتي و االستجابة عن طريق التغذية راجعة .يستطيع االستماع  1

             .  CDيستطيع تفسير محتوى فيديو أو  2

             يستطيع االجابة على مجموعة أسئلة من نص كتابي. 3

             يشاهد فيلم و يحضر نقاش حوله. 4

             المواد المماثلة. يستمع استماعا نقديا و يختار 5

             يغربل أهم المعلومات. 6

7 
يستطيع التلميذ أن ينمي القدرة على االستماع الهادف )فهم خالصة النص أو 

 التفاصيل(
      

      

             يستجيب الى رسالة شفوية شفويا أو عن طريق الكتابة المظبوطة و المالئمة. 8

مهارات 

 اخرى

              

              

 محور مهارات التكلم
             يستطيع التلميذ المفاوضة و االقناع . 1

             يعطي رأيه الشخصي. 2

             يأخذ و يعطي الدور للمحاور اآلخر 3

             يشارك في إغناء العصف الذهني. 4

             . يشرك نفسه في مختلف النقاشات 5

             يقرأ نص و يبرر األجوبة الخاطئة. 6

             ينظم نقاشات حول فيلم مشاهد أو موضوع كتاب مقروء . 7

             يطلب الحصول على تصريحات، يطرح أسئلة ، يجيب أجوبة صحيحة. 8

             يأخذ حق التكلم و ينتظر الدور . 9

             متسامح،لين، و متفتح العقل.يكون   10

             يحترم وجهة نظر اآلخرين. 11

             يستخدم المنطق وقت التحدث مع اآلخرين. 12

             يستطيع قيادة نقاش في القسم . 13

             يستقطب جمهور الحضور و يحصل على تغذية راجعة من طرفهم. 14

             يكون مستعد للتفاعل و المشاركة في نقاش مائدة مستديرة. 15

             يناقش القضايا،يسعى للدعم و يتفاعل عن طريق التغذية الراجعة. 16

مهارات 

 اخرى

              

              

 محور مهارات القراءة
             يقرأ نص سينيمائي و يلخصه. 1

             يخمن معنى الكلمات الصعبة لنص معطى . 2

             يقرأ قطعة معطاة من حديث و التقييم و النقد البناء 3

             يكتشف تأثير اعالن بعد قراءته. 4

             يصبح قادرا على تحليل أي نص الى مكوناته األساسية 5

             )نشاط ما بعد القراءة( يتوسع في نص بعد قرائته 6



             يستطيع التعامل مع مختلف المواد االصلية من حيث الشكل و الموضوع 7

             يقرء و يتعرف على شخصيات الناس ، البلدان و تصرفات الناس. 8

مهارات 

 اخرى

              

              

 محور مهارات الكتابة
             يستطيع  انتاج مختلف النصوص)سردي، سردي،جدلي،مقال( 1

             يستطيع المشاركة في مشروع يتعلق بحل مشكلة 2

             ينشئ حساب زيارة الكتروني. 3

             يكتب تقرير مركب من فيلم أو مقال صحفي. 4

5 
سيارة،منتج تجميل، ويستعمل ، CDيكتب مقال صحفي حول منتوج شرائي )

 اشهار للمستهلكين.
      

      

             يكتب مخطط عمل إلطالق مشروع مؤسسة لآلباء. 6

             يكتب خطة لمشروع. 7

             يكتب ملخص عن تقرير،مقابلة،حوار. 8

             يعيد صياغة المفاهيم بكلماته الخاصة . 9

             أن يطور مهاراته التنظيمية. يستطيع 10

             يشارك في التفكير النقدي. 11

             يستطيع ان يصمم أدوات . 12

             يستطيع أن يكتب ميثاق أخالقي. 13

             ينشيء نشرة اعالنية لتسويق منتج معين. 14

             موقع الكتروني للتواصل مع التالميذ اآلخرين. ينشء 15

             يكتب مسرحية و يدخل حس الدعابة و السخرية. 16

مهارات 

 اخرى
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 ة القياسداالتعليمة النهائية أل 20ملحق رقم 
 جامعة محمد البشير االبراهيمي

االجتماعيةكلية العلوم االنسانية و   
 قسم العلوم االجتماعية

 لم النفسـقسم ع
 مقياس/

 درجة اسهام استراتيجية تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية في تنمية الذكاء اللغوي وفق نظرية غاردنر 
 بحسب تقديرات أساتذة المادة .

 
 

 األستاذ/ األستاذة المحترمة 
 اللغوي الذكاء تنمية في الثانوية بالمرحلة االنجليزية اللغة تدريس استراتيجية اسهام أضع بين أيديكم مقياس درجة  

استكمال متطلبات الحصول على شهادة  ماستر تخصص علم  في إطار المادة، أساتذة تقديرات بحسبغاردنر  نظرية وفق
تدريس اللغة االنجليزية )العصف الذهني( في تنمية الذكاء  استراتيجية، والذي يهدف لقياس درجة اسهام النفس المدرسي

 كتابة( وهي المحاور االربعة المكونة للمقياس . –قراءة  –محادثة  -اللغوي  ممثال في مهارات اللغة االربعة:) إصغاء
التي منخفضة(  -متوسطة–الدرجة)مرتفعة ( بجانب √عالمة) نأمل من حضراتكم التفضل بقراءة بنود المقياس و وضعحيث 

 تدريس اللغة االنجليزية )العصف الذهني( في تنمية الذكاء اللغوي .  استراتيجيةلتقدير درجة اسهام  ترونها مناسبة
 

 البيانات الشخصية:
 ليسانس+ تكوين متخصص)  (  ماستر)  (   مدرسةعليا)  (    المؤهل العلمي:-
 فما فوق)  (00من   سنوات)  (01الى6من  سنوات)  (5أقل من  الخبرة:سنوات -
 أنثى)  (    ذكر)  (    الجنس:-
 

 
 مثال:

 االنجليزية في تنمية  اللغة تسهم استراتيجية تدريس

 في: الذكاء اللغوي لدى المتعلم
 االسهامدرجة 

 منخفضة متوسطة مرتفعة

لغويةيستطيع قراءة الفقرة كاملة دون أخطاء    √  

      
 شكرا إلسهامكم و تعاونكم                                               

 
 
 
 



 ( أداة الدراسة في صورتها النهائية )النسخة االنجليزية(:20الملحق رقم)

Nb 
The degree to which the English teaching 

strategy contributes to development linguistic 

intelligence 

The degree of conttribution 

Low 

degree 

Averge 

degree 

High 

degree 

Axis of The Hearing Skills  

1 student Can listen to an oral message and give 

feedback and reactions 
      

2 Can interpret a content of a video or CD       

3 Can answer series of questions on a read text       

4 
Can watch a film and prepare a debate on. 

      

5 
is able to listen critically, select the relevant material 

      

6 Can sift the most important information       

7 Can  develop an ability to listen for a purpose 

(understanding the gist of the text or the details). 
      

8 Can respond to an aural message  orally or in 

writing with accuracy and appropriateness. 
      

Axis of speaking skills 

9 The student is able to negotiate, persuade,       

10 To give his opinion       

11 To take and give the floor to other interlocutors       

12 To share in enriching the brainstorming       

13 To involve himself in the different debates       

14 To read a text and justify false answers       

15 
To organize debates around a watched film, a read 

book or a topical theme. 
      

16 
To ask for clarification, ask questions, answer 

correctly 
      

17 Take the floor and wait for a turn       

18 Be tolerant, flexible and open minded       

19 Respect the other’s points of view       

20 Use logic when talking       

21 Lead a class debate       

22 Address an audience and get feedback from them       

23 is ready to be involved in a panel discussion       

24 Discuss issues, seek support and feedback       



Axis of The Reading Skills 

25 Read a film script and sum it up       

26 
Guess the meaning of difficult words of a given text 

      

27 Read a given piece of discourse and evaluate, judge 

critically 
      

28 Explore the impact of an advert after reading       

29 Be able to dissect any text into main components       

30 Extend a text after reading it (a post reading 

activity) 
      

31 Can treat any variety of authentic materials in terms 

of form, contents and themes 
      

32 Read and identify characteristics of people, 

countries and people’s behaviors. 
      

Axis of the Writing Skills 

33 Can produce different texts (descriptive, narrative, 

argumentative expository 
      

34 Can share in a project related to problem solving       

35 Produce a visit account       

36 Write a synthesis report from a film or a journal 

article 
      

37 
Write a journal article on a sale product (CD, a car, 

cosmetics product, using       advert design for 

consumers 

      

38 Write an action program for launching a parents’ 

association 
      

39 Write a project plan       

40 Write a summary of an article, an interview, a 

discussion 
      

41 Reformulate notions in their proper words       

42 Can develop organizational skills       

43 be involved in critical thinking       

44 Can design materials       

45 Write a charter of ethics       

46 Make a flyer for selling a product       

47 Design a webpage to establish contact with other 

students 
      

48 Write a play involving humor .       

 



 



 (: أداة الدراسة في صورتها النهائية )النسخة العربية(:20ملحق رقم)

 الرقم 
 نمية ــاالنجليزية في ت اللغة تسهم استراتيجية تدريس

 في: الذكاء اللغوي لدى المتعلم
 االسهامدرجة 

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 محور مهارات االستماع

1 
االستماع الى شريط صوتي و االستجابة عن طريق التغذية  التلميذ يستطيع

 راجعة .ال
  
  

  
  

  
  

 .  مسموع CDيستطيع تفسير محتوى فيديو أو  2
  
  

  
  

  
  

 .بعد سماعه يستطيع االجابة على مجموعة أسئلة من نص كتابي 3
  
  

  
  

  
  

 حوله. ايشاهد فيلم و يحضر نقاش 4
  
  

  
  

  
  

 المماثلة. األفكاريختار  لألستاذ ويستمع استماعا نقديا  5
  
  

  
  

  
  

 .  يغربل أهم المعلومات 6
  
  

  
  

  
  

7 
يستطيع التلميذ أن ينمي القدرة على االستماع الهادف )فهم خالصة النص أو 

 التفاصيل(
  
  

  
  

  
  

 بوطة و المالئمة.ضية شفويا أو عن طريق الكتابة الميستجيب الى رسالة شفو 8
  
  

  
  

  
  

 محور مهارات التكلم

 يستطيع التلميذ المفاوضة و االقناع . 9
  
  

  
  

  
  

 يعطي رأيه الشخصي. 10
  
  

  
  

  
  

 يأخذ و يعطي الدور للمحاور اآلخر 11
  
  

  
  

  
  

 يشارك في إغناء العصف الذهني. 12
  
  

  
  

  
  

 النقاشات .يشرك نفسه في مختلف  13
  
  

  
  

  
  

 يقرأ نص و يبرر األجوبة الخاطئة. 14
  
  

  
  

  
  

 ينظم نقاشات حول فيلم مشاهد أو موضوع كتاب مقروء . 15
  
  

  
  

  
  

 يطلب الحصول على تصريحات، يطرح أسئلة ، يجيب أجوبة صحيحة. 16
  
  

  
  

  
  

 .في القسمخالل النقاشات يأخذ حق التكلم و ينتظر الدور  17
  
  

  
  

  
  

 و متفتح العقل. يكون  متسامح 18
  
  

  
  

  
  

 يحترم وجهة نظر اآلخرين. 19
  
  

  
  

  
  

 يستخدم المنطق وقت التحدث مع اآلخرين. 20
  
  

  
  

  
  

 يستطيع قيادة نقاش في القسم . 21
  
  

  
  

  
  

 على تغذية راجعة من طرفهم. يستقطب جمهور الحضور و يحصل 22
  
  

  
  

  
  

 للتفاعل و المشاركة في نقاش مائدة مستديرة. ا يكون مستعد 23
  
  

  
  

  
  



 يسعى للدعم و يتفاعل عن طريق التغذية الراجعة.و يناقش القضايا، 24
  
  

  
  

  
  

 محور مهارات القراءة

 أحداثه. يقرأ نص سينيمائي و يلخص 25
  
  

  
  

  
  

 يخمن معنى الكلمات الصعبة لنص معطى . 26
  
  

  
  

  
  

 يقرأ قطعة معطاة من حديث و التقييم و النقد البناء 27
  
  

  
  

  
  

 عالن بعد قراءته.اليكتشف تأثير ا 28
  
  

  
  

  
  

 يصبح قادرا على تحليل أي نص الى مكوناته األساسية 29
  
  

  
  

  
  

 )نشاط ما بعد القراءة( قراءتهيتوسع في نص بعد  30
  
  

  
  

  
  

 يستطيع التعامل مع مختلف المواد االصلية من حيث الشكل و الموضوع 31
  
  

  
  

  
  

 و يتعرف على شخصيات الناس ، البلدان و تصرفات الناس. أيقر 32
  
  

  
  

  
  

 محور مهارات الكتابة

 ،جدلي،مقال(ستطيع  انتاج مختلف النصوص)سرديي 33
  
  

  
  

  
  

 يستطيع المشاركة في مشروع يتعلق بحل مشكلة 34
  
  

  
  

  
  

 ينشئ حساب زيارة الكتروني. 35
  
  

  
  

  
  

 يكتب تقرير مركب من فيلم أو مقال صحفي. 36
  
  

  
  

  
  

37 
،سيارة،منتج تجميل، ويستعمل  CDيكتب مقال صحفي حول منتوج شرائي )

 اشهار للمستهلكين.
  
  

  
  

  
  

 . يكتب مخطط عمل إلطالق مشروع مؤسسة 38
  
  

  
  

  
  

 يكتب خطة لمشروع. 39
  
  

  
  

  
  

40 
 يكتب ملخص عن تقرير،مقابلة،حوار.

  
  

  
  

  
  

 يعيد صياغة المفاهيم بكلماته الخاصة . 41
  
  

  
  

  
  

 الكتابة. ستطيع أن يطور مهاراته التنظيميةي 42
  
  

  
  

  
  

 في التفكير النقدي.يشارك  43
  
  

  
  

  
  

 .إعالنيةأدوات  يصمم  يبدع و يستطيع ان 44
  
  

  
  

  
  

 يستطيع أن يكتب ميثاق أخالقي. 45
  
  

  
  

  
  

 نشرة اعالنية لتسويق منتج معين. ينشئ 46
  
  

  
  

  
  

 موقع الكتروني للتواصل مع التالميذ اآلخرين. ينشئ 47
  
  

  
  

  
  

 يكتب مسرحية و يدخل حس الدعابة. 48
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 .قائمة محكمي )الخبراء( أداة الدراسة(: 30الملحق رقم )
 

 الجامعة التخصص الرتبة العلمية الدرجة العلمية اسم ولقب الخبير الرقم

 تطبيقيةلسانيات  اه + تأهيلدكتور  أستاذ محاضر أ بوازيد الطيب 30
 

 جامعة
محمد بوضياف  

 -مسيلة -

 لغة انجليزيةمفتش  مفتش لغة انجليزية بوسنة الصديق 30
 

 انجليزيةلغة مفتش
 

مفتش لغة 
 انجليزية

 علم النفس العيادي ماجيستر أستاذة بن خروف أمينة 30

 
 جامعة 

محمد البشير 
 -االبراهيمي 

 -برج بوعريريج

 وم تربيةـــــلـع ماجيستر أستاذ بلمرابطة أحمد 30
 

 جامعة 
 2الجزائر 

 

 دكتور أ محاضر أستاذ صحراوي عبد هللا 30
علوم التربية/إدارة 

 تربوية

 
 جامعة 

محمد االمين 
-دباغين 
 -2سطيف

 دكتور أستاذ محاضر أ ة شريفةــبن غـذف 30
علم النفس 

علم النفس العيادي/
 المعرفي

 
 جامعة 

محمد االمين 
-دباغين 

 -2سطيف

 نقد أستاذة تعليم ثانوي دكتوراه بن عباس ليندة 30
 ودراسات أدبية

 

 جامعة 
محمد البشير 
 -االبراهيمي 

 -برج بوعريريج

 /         أستاذة تعليم ثانوي ماستر شوية نور الهدى 30
 جامعة

محمد بوضياف  
 -مسيلة -
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  SPSS: مخرجات 40الملحق رقم

 الصدق البنائي ألداة القياس    

 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES= .الدرجة   الكلية   اإلصغاء   المحادثة   القراءة   الكتابة 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 
Corrélations 
 

 

 

Remarques 

Sortie obtenue 21-SEP-2020 12:38:27 

Commentaires  

Entrée Données E:\ سهيل\سهيل\  .sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
30 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques associées à chaque 

paire de variables sont basées sur 

l'ensemble des observations contenant 

des données valides pour cette paire. 

Syntaxe CORRELATIONS 

  /VARIABLES= الدرجة.الكلية اإلصغاء المحادثة

 القراءة الكتابة

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,02 

 



 

Corrélations 

 

الدرجة الكلية 

 القراءة المحادثة اإلصغاء لإلسهام

 

الدرجة الكلية 

 لإلسهام

Corrélation de Pearson 1 ,757
**
 ,965

**
 ,819

**
 
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 
 

N 30 30 30 30 
 

غاءاإلص  Corrélation de Pearson ,757
**
 1 ,700

**
 ,527

**
 
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,003 
 

N 30 30 30 30 
 

Corrélation de Pearson ,965 المحادثة
**
 ,700

**
 1 ,785

**
 
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 
 

N 30 30 30 30 
 

Corrélation de Pearson ,819 القراءة
**
 ,527

**
 ,785

**
 1 

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,003 ,000   

N 30 30 30 30 
 

Corrélation de Pearson ,941 الكتابة
**
 ,620

**
 ,867

**
 ,662

**
 
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 30 30 30 30 
 

 

Corrélations 

 الكتابة 

 **Corrélation de Pearson ,941 الدرجة الكلية لإلسهام

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

 **Corrélation de Pearson ,620 اإلصغاء

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

 **Corrélation de Pearson ,867 المحادثة

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

 **Corrélation de Pearson ,662 القراءة

Sig. (bilatérale) ,000 

N 30 

 Corrélation de Pearson 1 الكتابة

Sig. (bilatérale)  

N 30 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 



  SPSS: مخرجات 40الملحق رقم

 معامل الثبات ألفا كرومباخ   

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=  9عبارة  8عبارة  7عبارة  6عبارة  5عبارة  4عبارة  3عبارة  2عبارة  1عبارة 

 11عبارة  11عبارة  12عبارة  

      21عبارة  21عبارة  19عبارة  18عبارة  17عبارة  16عبارة  15عبارة  14عبارة  13عبارة 

 22عبارة  23عبارة  24عبارة  

      33رةعبا  32عبارة  31عبارة  31عبارة  29عبارة  28عبارة  27عبارة  26عبارة  25عبارة 

 34عبارة  35عبارة  36عبارة  

      45عبارة  44عبارة  43عبارة  42عبارة  41عبارة  41عبارة  39عبارة  38عبارة  37عبارة 

 46عبارة  47عبارة  48عبارة  

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL 

 

 
Fiabilité 

 

 

Remarques 

Sortie obtenue 21-SEP-2020 12:37:16 

Commentaires  

Entrée Données E:\ سهيل\سهيل\  .sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
30 

Entrée de la matrice  

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques reposent sur 

l'ensemble des observations dotées de 

données valides pour toutes les 

variables dans la procédure. 



Syntaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=  4عبارة 3عبارة 2عبارة 1عبارة

 11عبارة 9عبارة 8عبارة 7عبارة 6عبارة 5عبارة

12عبارة 11عبارة  

 17عبارة 16عبارة 15عبارة 14عبارة 13عبارة    

 22عبارة 21عبارة 21عبارة 19عبارة 18عبارة

24عبارة 23عبارة  

 29عبارة 28عبارة 27عبارة 26عبارة 25عبارة    

 34عبارة 33عبارة 32عبارة 31عبارة 31عبارة

36عبارة 35عبارة  

 41عبارة 41عبارة 39عبارة 38عبارة 37عبارة    

 46عبارة 45عبارة 44عبارة 43عبارة 42عبارة

48عبارة 47عبارة  

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,00 

Temps écoulé 00:00:00,07 

 

 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,965 48 

 

 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

"Axis of The Hearing Skills 81,53 374,120 ,596 ,965 

"Axis of The Hearing Skills 81,47 373,499 ,588 ,965 

"Axis of The Hearing Skills 81,00 385,862 ,020 ,967 

"Axis of The Hearing Skills 81,87 378,395 ,333 ,965 

"Axis of The Hearing Skills 81,70 370,562 ,652 ,964 

"Axis of The Hearing Skills 81,40 371,214 ,605 ,964 

"Axis of The Hearing Skills 81,37 377,344 ,408 ,965 



"Axis of The Hearing Skills 81,60 373,559 ,599 ,965 

"Axis of speaking skills 81,77 372,530 ,569 ,965 

"Axis of speaking skills 81,27 374,064 ,517 ,965 

"Axis of speaking skills 81,50 367,086 ,724 ,964 

"Axis of speaking skills 81,40 375,283 ,484 ,965 

"Axis of speaking skills 81,70 373,803 ,516 ,965 

"Axis of speaking skills 80,90 375,128 ,479 ,965 

"Axis of speaking skills 81,73 370,133 ,739 ,964 

"Axis of speaking skills 81,23 370,461 ,590 ,965 

"Axis of speaking skills 81,60 370,110 ,687 ,964 

"Axis of speaking skills 81,43 372,599 ,584 ,965 

"Axis of speaking skills 81,10 381,817 ,154 ,966 

"Axis of speaking skills 81,30 371,666 ,594 ,964 

"Axis of speaking skills 81,77 368,944 ,720 ,964 

"Axis of speaking skills 81,57 363,633 ,779 ,964 

"Axis of speaking skills 81,80 367,200 ,798 ,964 

"Axis of speaking skills 81,50 366,052 ,711 ,964 

"Axis of The Reading Skills 81,37 371,620 ,558 ,965 

"Axis of The Reading Skills 81,33 375,609 ,417 ,965 

"Axis of The Reading Skills 81,73 370,616 ,649 ,964 

"Axis of The Reading Skills 81,50 373,983 ,459 ,965 

"Axis of The Reading Skills 81,43 372,668 ,492 ,965 

"Axis of The Reading Skills 81,33 375,954 ,442 ,965 

"Axis of The Reading Skills 81,50 369,362 ,636 ,964 

"Axis of The Reading Skills 81,40 368,248 ,588 ,965 

"Axis of the Writing Skills 81,57 369,426 ,615 ,964 

"Axis of the Writing Skills 81,43 365,013 ,727 ,964 

"Axis of the Writing Skills 81,67 366,506 ,707 ,964 

"Axis of the Writing Skills 81,77 368,530 ,738 ,964 

"Axis of the Writing Skills 81,63 367,689 ,719 ,964 

"Axis of the Writing Skills 81,67 367,264 ,795 ,964 

"Axis of the Writing Skills 81,43 373,013 ,518 ,965 

"Axis of the Writing Skills 81,20 372,028 ,512 ,965 

"Axis of the Writing Skills 81,60 368,524 ,692 ,964 

"Axis of the Writing Skills 81,57 367,220 ,698 ,964 

"Axis of the Writing Skills 81,73 369,926 ,678 ,964 

"Axis of the Writing Skills 81,60 364,317 ,748 ,964 

"Axis of the Writing Skills 81,33 366,644 ,718 ,964 

"Axis of the Writing Skills 81,43 369,633 ,652 ,964 

"Axis of the Writing Skills 81,53 364,878 ,662 ,964 

"Axis of the Writing Skills 81,70 367,390 ,723 ,964 

 



  SPSS: مخرجات 40الملحق رقم

 العامةالفرضية    

T-TEST 

  /TESTVAL= 96  
  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES= .الدرجة   الكلية 

  /CRITERIA=CI(. 95 ). 
 

 

 

 
Test T 
 

 

 

Remarques 

Sortie obtenue 21-SEP-2020 11:28:41 

Commentaires  

Entrée Données E:\ سهيل\سهيل\  .sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
30 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques de chaque analyse 

sont basées sur les observations ne 

comportant aucune donnée manquante 

ou hors plage pour aucune variable de 

l'analyse. 

Syntaxe T-TEST 

  /TESTVAL=96 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=الدرجة.الكلية 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,08 

 
 

 

 



 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

الدرجة الكلية 

 لإلسهام
30 83,23 19,666 3,590 

 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 96 
 

t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de 

confiance de 

la différence 

à 95 % 

 

Inférieur 
 

الدرجة 

الكلية 

 لإلسهام

-3,556 29 ,001 -12,767 -20,11 

 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 96 

Intervalle de confiance de la différence à 95 % 

Supérieur 

الكلية لإلسهامالدرجة   -5,42 

 



  SPSS: مخرجات 40الملحق رقم

 الفرضية الفرعية األولى   
 

T-TEST 

  /TESTVAL= 16  
  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=  اإلصغاء 

  /CRITERIA=CI(. 95 ). 
 

Test T 

Remarques 

Sortie obtenue 21-SEP-2020 11:43:46 

Commentaires  

Entrée Données E:\ سهيل\سهيل .sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
30 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques de chaque analyse sont 

basées sur les observations ne comportant 

aucune donnée manquante ou hors plage 

pour aucune variable de l'analyse. 

Syntaxe T-TEST 

  /TESTVAL=16 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=اإلصغاء 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,00 

Temps écoulé 00:00:00,00 

 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

 565, 3,095 13,93 30 اإلصغاء

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 16 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 اإلصغاء
-3,657 29 ,001 -2,067 -3,22 -,91 

 



  SPSS: مخرجات 40الملحق رقم

 الفرضية الفرعية الثانية   

T-TEST 

  /TESTVAL= 32  
  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=  المحادثة 

  /CRITERIA=CI(. 95 ). 

Test T 

Remarques 

Sortie obtenue 21-SEP-2020 11:44:58 

Commentaires  

Entrée Données E:\ سهيل\سهيل  .sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
30 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques de chaque analyse 

sont basées sur les observations ne 

comportant aucune donnée manquante 

ou hors plage pour aucune variable de 

l'analyse. 

Syntaxe T-TEST 

  /TESTVAL=32 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=المحادثة 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,02 

 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

 1,222 6,691 28,17 30 المحادثة

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 32 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 1,34- 6,33- 3,833- 004, 29 3,138- المحادثة



 



 

  SPSS: مخرجات 40الملحق رقم

 الفرضية الفرعية الثالثة   

T-TEST 

  /TESTVAL= 16  
  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=  القراءة 

  /CRITERIA=CI(. 95 ). 

Test T 

Remarques 

Sortie obtenue 21-SEP-2020 12:06:27 

Commentaires  

Entrée Données E:\ سهيل\سهيل\  .sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
30 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques de chaque analyse 

sont basées sur les observations ne 

comportant aucune donnée manquante 

ou hors plage pour aucune variable de 

l'analyse. 

Syntaxe T-TEST 

  /TESTVAL=16 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=القراءة 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,02 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

 678, 3,713 14,27 30 القراءة

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 16 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 35,- 3,12- 1,733- 016, 29 2,557- القراءة

 



  SPSS: مخرجات 40الملحق رقم

 الفرضية الفرعية الرابعة   

 

T-TEST 

  /TESTVAL= 32  
  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=  الكتابة 

  /CRITERIA=CI(. 95 ). 

Test T 

Remarques 

Sortie obtenue 21-SEP-2020 12:07:51 

Commentaires  

Entrée Données E:\ سهيل\سهيل\  .sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
30 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques de chaque analyse 

sont basées sur les observations ne 

comportant aucune donnée manquante 

ou hors plage pour aucune variable de 

l'analyse. 

Syntaxe T-TEST 

  /TESTVAL=32 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=الكتابة 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,00 

Temps écoulé 00:00:00,00 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

 1,518 8,316 26,87 30 الكتابة 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 32 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 الكتابة

 
-3,381 29 ,002 -5,133 -8,24 -2,03 



 



 
 



 


