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ھدفت الدراسة التعرف إلى أثر استخدام نظرية الذكاءات المتعددة في تحصيل طلبة الصف
السادس في منھاج اللغة العربية ،وتنمية التفكير الناقد لديھم في المدارس الحكومية في محافظة
نابلس للعام الدراسي ) ،(2013-2012استخدمت الباحثة المنھج التجريبي ،حيث تم اختيار عينة
قصدية من مجتمع الدراسة الذي تكون من جميع طلبة الصف السادس األساسي ذكورا وإناثا في
المدارس الحكومية لمحافظة نابلس ،وقد بلغ عددھم ) (109طالبا وطالبة ،موزعين على
مجموعتين تجريبية وضابطة .وتكونت أداة الدراسة من اختبار تحصيلي ،واختبار التفكير الناقد،
وأظھرت نتائج الدراسة أن طريقة التدريس باستخدام استراتيجية قائمة على الذكاءات المتعددة
تؤثر على تحصيل الطلبة وتنمية التفكير الناقد لديھم ،فقد كان متوسط عالمات المجموعة
التجريبية )التي تعلمت باستخدام االستراتيجية( أعلى من الضابطة )التي تعلمت بالطريقة
التقليدية( ،وأن متوسط عالمات اإلناث أعلى من الذكور في التحصيل والتفكير الناقد.
الكلمات المفتاحية :استراتيجية تعليمية ،نظرية الذكاءات المتعددة ،تحصيل ،التفكير الناقد.
Abstract
The study aimed at identifying the effect of using a teaching strategy
based on the multiple intelligence theory on achievement in Arabic
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Language and on improving the critical thinking skills among sixth grade
pupils at the public schools of Nablus District for the scholastic year
(2012-2013). The population of the study consisted of the male and
female sixth-grade pupils at the public schools. The sample of the study
consisted of (109) male and female pupils divided into two treatment
groups, an experimental group and a control group. The instrument of the
study included two tests which were designed by the researcher. The
results showed that using a teaching strategy based on multiple
intelligences affects pupils’ achievement and improves their critical
thinking. The mean scores of the experimental groups were higher than
the mean scores of the control groups. The results also revealed that the
mean scores of the female pupils were higher than the mean scores of the
male pupils.
Keywords: educational strategy, multiple intelligences Theory,
achievement, critical thinking.
المقدمة
اھتمت الحضارات المختلفة على مدار أكثر من ألفي عام بمناقشة وجود القدرات العقلية
وأھميتھا ،ومع انطالقة علم النفس أُوزيح الستار عن وجود عدد ھائل من القدرات البشرية ،مما
أدى إلى زيادة الرغبة في تعلم المزيد عن العقل البشري وإمكانياته .فھل يعمل العقل البشري
كوحدة كلية واحدة أو كنظام من الطاقات الفكرية؟ إن إجابة ھذا السؤال كانت مثار جدل واسع
بين العلماء لعدة قرون ).(Husain, 2003
تجلت النظرة التقليدية للذكاء بأن الفرد رقم كمي يُحكم عليه من خالل اختبار عقلي ما ،فإما
أن يكون ذكياً ،أو غبياً ،وبالتالي فإن دور البيئة سيكون ضحالً جداً ،ودور المدرسة وعمليات
التعلم والتعليم في مستواھا المتدني؛ لذلك سيكون ھناك حاجة إلى تعريف للذكاء يھتم بعادات
العقل النشطة أو الفعالة مثلما يھتم بجزيئات عملية التفكير أو ھياكل المعرفة ،والحاجة إلى
تطوير أھداف تعلمية تعكس االعتقاد بأن المقدرة ھي ذخيرة من المھارات يختزنھا المرء تظل
قابلة للتوسع باستمرار ،وأن الذكاء ينمو ويتزايد من خالل الجھود التي يبذلھا الفرد في عملية
التعلم والتعليم التي يحياھا ).(Nofal, 2007
وفي عام ) (1983قام ھوارد جاردنر بنشر كتابه )أُطر العقل( في محاولة منه وبالتعاون
مع علماء آخرين إلضفاء صبغة التعددية على فكرة الذكاء ) ،(Husain, 2003إذ يطرح
جاردنر وجھة نظر جديدة ومختلفة عن وجھات النظر السابقة حول الذكاء ،فھو يطرح فكرة
وجود مجاالت متعددة من الذكاء يعمل كل منھا بشكل مستقل عن اآلخر بدل فكرة الذكاء المتعدد
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2015 ،(4) 29ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علياء العسالي ،وآخرون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 733

العام ،ومن ھنا يمكن للفرد أن يكون ذا درجة عالية أو منخفضة في مجال من تلك المجاالت
بغض النظر عن درجة ذكائه في المجاالت األخرى ).(Harper, 2001
ويرى  (2003) Nolenأن نظرية الذكاءات المتعددة لـ جاردنر Gardnerھي التي تساعد
المعلمين في الوصول إلى أساليب تعلم الفرد واحتياجاته ،وھي الطريقة التي تستطيع أن تتكيف
مع التنوع في أساليب تعلم المتعلمين.
فنظرية الذكاءات المتعددة تقدم نموذجا للتعلم ليس له قواعد محددة فيما عدا المتطلبات التي
تفرضھا المكونات المعرفية لكل ذكاء ،فھي تقترح حلوال يمكن للمعلمين أن يصمموا في ضوئھا
مناھج جديدة ،كما تمدھم بإطار يمكنھم من خالله أن يتناولوا أي محتوى تعليمي ،ويقدموه بعدة
طرق مختلفة ).(Husain, 2005
وقد صنف جاردنر الذكاءات المتعددة لمجاالت :اللغوي اللفظي ،والمنطقي والرياضي،
والمكاني/البصري ،والطبيعي ،والوجودي ،والجسمي ،والموسيقي ،والشخصي الداخلي،
والشخصي الخارجي ،ويعتقد جاردنر أن أفضل طريقة لفھم الذكاء ھو دراسة عمليات التفكير
التلقائية المصاحبة لجھود الفرد الساعية للتوافق مع البيئة في كل يوم .ويعتقد أن أفضل طريقة
لقياس الذكاء في العالم الحقيقي مكافحة الفرد في سبيل تحقيق أھدافه وإنجاز أغراضه
).(Gardner, 1993
وبما أنه ال يمكن التفكير بدون معرفة ،فإن ھذا يعني أن المعرفة ھي الوسيلة الوحيدة
لتوجيه حياة الفرد بطريقة تم ّكن العقل من القيام بنشاطه في تكوين المعاني وترتيبھا بطريقة
تمكنه من توليد معارف جديدة ،لتنفيذ وظيفته في إنتاج الحلول اإلبداعية لمشكالته في ظل
التفاعل المثمر مع المحيط .ومن ھنا يتبادر إلى الذھن نوع مھم من أنواع التفكير ،وھو التفكير
الناقد ،الذي يعد من أكثر أشكال التفكير تعقيداً؛ نظراً الرتباطه بسلوكيات عديدة ،كالمنطق وحل
المشكالت ،وارتباطه الوثيق بالتفكير المجرد والتفكير التأملي من حيث تشابه العديد من
الخصائص ). (Al Ayasrah,2011
ولعل السبب في االھتمام بالتفكير الناقد كونه يتألف من مجموعة من القدرات الفرعية ،التي
تساعد المتعلم على تصحيح تفكيره بنفسه ،وجعله يفكر تفكيراً عقالنياً ،ويحلل ما يعرفه ويفھمه،
ويسيطر عليه فضال عن تمكينه من التفكير بمرونة وموضوعية وتجعله قادراً على إصدار
األحكام الناقدة ،إذ تتضمن قدرات التفكير الناقد كيف تسأل؟ ومتى؟ وما األسئلة التي توجھھا؟
وكيف تعلل؟ وما طرائق التعليل التي تستخدمھا؟ ).(Ali, 2009
وفي الوقت الحاضر يالحظ ضعف المناھج الدراسية في تنمية الذكاءات المتعددة ،ويرجع
ذلك إلى أن المنھج المدرسي يركز على ذكاءين فقط ھما اللغوي )اللفظي( والمنطقي )الرياضي(
مما يحد من الخبرات التعليمية التي يتلقاھا الطالب ،إذ تبين نظرية الذكاءات المتعددة أن لكل
ذكاء منھا وتأثره بالمنھج واألسلوب والوسائل التي يتم بھا ھذا المنھج ،يساعد الطلبة على تطوير
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المھارات التي يحتاجونھا للتفاعل بنجاح مع بيئتھم ليصبحوا متعلمين أكفاء وفعالين ،ألن النجاح
في الحياة يتطلب ذكاءات تالئم أوجه التميز لديھم ).(Ibrahim, 2011
ومن بين األسباب المقنعة لتطبيق نظرية الذكاءات المتعددة ،مساعدة الطلبة على فھم
قدراتھم ،وإرشادھم إلى كيفية استعمال نقاط القوة من أجل التعلم والتأثير في نقاط الضعف لديھم،
وزيادة تحصيلھم ،وبناء ثقة الطلبة بأنفسھم ،ومساعدتھم على التعلم أكثر من خالل تزويدھم
بخبرات تعلم ال تنسى وتقويم الطلبة بدقة أكبر والتمكن من المھارات األساسية ،فمن خالل تطبيق
نظرية الذكاءات المتعددة يستطيع المربون مساعدة كل الطلبة على التعلم ،ألن ھذه النظرية تقدم
لھم الطريقة العملية إلدراك القدرات لكل طالب في الصف الدراسي ).(Ibrahim, 2011
مشكلة الدراسة
توضح الخطيب ) (Al Khateeb, 2009أن التعليم المدرسي يعاني كثيرا من المشكالت
المتعلقة بأساليب التدريس التقليدية التي تطبق دون مراعاة لبيئة المتعلمين وحاجاتھم ،فضالً على
أنھا ال تعير اھتماما ً لمداركھم وقدراتھم العقلية المختلفة ،بل أنھا ال تراعي كل فئة بما يناسب
طريقتھا في تعلم الشئ الذي جعل أغلب المتعلمين يتعاملون مع المواد الدراسية دون تأثر أو
انفعال وجداني ،مما أدى إلى النفور والملل من المدرسة ،ولم يقف عند ھذا الحد بل أدى إلى
تكوين اتجاھات سلبية نحو المعلمين والمدرسة بشكل عام ،وتعاني المناھج الدراسية من كثرة
المقررات الدراسية وتضخم الكم الھائل من المعلومات النظرية فأصبحت تشكل عبئا ثقيالً على
عاتق المعلمين والطلبة ،مما جعل المعلمين يلجؤون إلى أساليب تدريس تقليدية كالتلقين
والمحاضرة إلنجاز المطلوب في المنھج ودفع الطلبة إلى الحفظ واالستظھار ،حتى يتم إنجاز
المطلوب منھم.
وبالتالي تتلخص مشكلة الدراسة في التعرف الى مدى إمكانية تطبيق نظرية الذكاءات
المتعددة في مجال التدريس خاصة تدريس اللغة العربية ،فلقد الحظت الباحثة خالل عملھا في
مجال التدريس ،وبعد قراءتھا عن النظرية في مساقات مختلفة في الدراسات العليا وبعد البحث
والتقصي تبين لھا قلة تجارب المدرسين في تصميم دروس تعليمية تنطلق من منظور الذكاءات
المتعددة ،وفي ضوء ما سبق تمحورت الدراسة حول اإلجابة عن السؤال التالي :ما أثر استخدام
استراتيجية تعليمية قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في تحصيل الطلبة في منھاج اللغة
العربية وفي تنمية مھارات التفكير الناقد لديھم؟
وانبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما أثر استخدام استراتيجية تعليمية قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في تحصيل طلبة
الصف السادس األساسي في المدارس الحكومية في محافظة نابلس في منھاج اللغة
العربية؟
 .2ما أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية التفكير
الناقد لدى طلبة الصف السادس األساسي في المدارس الحكومية في محافظة نابلس؟
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 .3ھل يوجد أثر لنوع الطالب على مستوى التحصيل لديھم؟
 .4ھل يوجد أثر لنوع الطالب على مستوى التفكير الناقد لديھم؟
فرضيات الدراسة
انطلقت الدراسة من الفرضيات الصفرية التالية:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  (0.05=αبين متوسطات عالمات
الطلبة تعزى الستخدام استراتيجية التدريس.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  (0.05=αبين متوسطات عالمات
الطلبة في التفكير الناقد تعزى الستخدام استراتيجية التدريس.
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  (0.05=αبين متوسطات عالمات
الطلبة تعزى إلى النوع االجتماعي.
 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  (0.05=αبين متوسطات عالمات
الطلبة في التفكير الناقد تعزى إلى النوع االجتماعي.
أھداف الدراسة
ھدفت الدراسة علميا ً إلى تحقيق األھداف التالية:
 .1تطوير استراتيجية لمقرر اللغة العربية في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة والتفكير الناقد
لطلبة الصف السادس األساسي.
 .2بناء اختبار لقياس التفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس األساسي.
اما ھدفھا البحثي فيكمن في :التعرف على أثر استخدام استراتيجية في تنمية التفكير الناقد
لدى طلبة الصف السادس األساسي من النوعين.
أھمية الدراسة
تمحورت أھمية الدراسة العلمية في كونھا:
 .1تلقي الضوء على نظرية الذكاءات المتعددة التي زاد االھتمام بھا حاليا ً بشكل كبير.
 .2تتناول مرحلة تعليمية مھمة وھي الصف السادس والتي يمتلك الطالب فيھا االستعدادات
الھائلة لتنمية وتطوير قدراته ومواھبه المختلفة من خالل نظرية الذكاءات المتعددة.
أما اھمتھا البحثية فتكمن في كونھا:
 .1قد تفيد مصممي المناھج في تصميم مناھج وخبرات وأنشطة قائمة على نظرية الذكاءات
المتعددة.
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 .2تفتح المجال أمام الباحثين لتناول موضوعات مختلفة ومتشعبة في ضوء الذكاءات المتعددة.
 .3تساعد المدرسين في مجال اللغة العربية على ابتكار وإيجاد استراتيجيات و وسائل تعليمية
ھادفة.
حدود الدراسة
 −الحد الزماني :تم إجراء الدراسة في الفصل)الثاني( من العام الدراسي).(2013-2012
 −الحد المكاني :اقتصرت ھذه الدراسة على المدارس الحكومية في محافظة نابلس.
 −الحد البشري :اقتصرت ھذه الدراسة على طلبة الصف السادس األساسي في المدارس
الحكومية في محافظة نابلس.
التعريفات اإلجرائية واالصطالحية لمصطلحات للدراسة
استراتيجية التدريس :عبارة عن إجراءات التدريس التي يخططھا القائم بالتدريس مسبقاً،
بحيث تعينه على تنفيذ التدريس في ضوء اإلمكانات المتاحة لتحقيق األھداف التدريسية لمنظومة
التدريس التي يبنيھا ،وبأقصى فاعلية ممكنة ). (Shaheen,2011
وتع ّرف إجرائيا في ھذه الدراسة بأنھا :مجموعة اإلجراءات التي سيتبعھا الفرد تبعا
للذكاءات المتعددة التي يمتلكھا ،فلكل نوع معين من الذكاءات إجراءات محددة يتصف بھا الفرد،
فالفرد الذي لديه ذكاء لغوي مثال لديه إجراءات خاصة تجعله يتميز عن غيره من األفراد ،وھكذا
بالنسبة للذكاءات األخرى.
الذكاءات المتعددة :ويعرفه جاردنر أنه القدرة على حل المشكالت ،أو إبداع نتاجات ذات
قيمة ،في بيئة ثقافية أو أكثر ).(Gardner, 1993
وتع ّرف إجرائيا في ھذه الدراسة بأنھا :مجموعة اإلجراءات واستراتيجيات التدريس
باستخدام الذكاءات الثمانية التي اقترحھا جاردنر والتي ستستخدم في تنمية التفكير الناقد في مادة
اللغة العربية للصف السادس األساسي.
التفكير الناقد :مجموع الدرجات التي يحصل عليھا الطالب في مكونات التفكير الناقد
ومھاراته )االستدالل ،واالستنباط ،واالستقراء ،واالستنتاج( ،كما يقيسھا مقياس التفكير الناقد
الذي استخدم في الدراسة.
التحصيل :ما يستطيع الطالب اكتسابه من خالل ما يمر به من خبرات في اللغة العربية،
تقدمھا المدرسة على شكل أنشطة متكاملة متعددة.
الدراسات السابقة
في ضوء الغرض الرئيس من الدراسة توزعت الدراسات السابقة على محورين أساسيين
وھما الذكاءات المتعددة والتفكير الناقد.
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الدراسات التي تناولت نظرية الذكاءات المتعددة
دراسة ديل ) :(Dale, 2004ھدفت ھذه الدراسة البحث في العالقة بين الذكاءات المتعددة
والتحصيل الدراسي في القراءة لدى عينة مكونة من ) (288ممن يدرسون بالصف الرابع
االبتدائي في فرنسا ،طبق عليھم الباحثان قائمة تيلي ) (Teeleللذكاءات المتعددة واختبار
التحصيل الدراسي في القراءة ،ولقد استخدم اختبار كرونباخ ألفا ،ومن أھم النتائج التي أسفرت
عنھا ھذه الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الذكاءات المتعددة ومستوى التحصيل
الدراسي في القراءة لدى أفراد العينة.
دراسة بالوما وآخرون ) :(Paloma et al, 2006ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة العالقة
بين الذكاء العاطفي والكفاية االجتماعية والتحصيل الدراسي لدى طالبات المدارس الثانوية ،حيث
أجريت ھذه الدراسة في اسبانيا على عينة قوامھا ) (77طالب ،وكانت األدوات التي طبقت
لتحقيق ھدف الدراسة ھي اختبار الذكاء العاطفي ) ،(Salovery and Mayerوقوائم الكفاية
االجتماعية .وتم الحصول على تقديرات الطالب األكاديمية من السجالت الرسمية للمدرسة في
نھاية العام الدراسي .وأشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين الذكاء االنفعالي
والكفايات االجتماعية والتحصيل الدراسي.
دراسة كاسم ،وآيتن ) :(Kasim &Ayten, 2006ھدفت الدراسة إلى معرفة أثر
استخدام طرق التعلم التعاوني والذكاءات المتعددة على التحصيل الدراسي والتذكر في مادة
الرياضيات لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي في مدينة أضنة بتركيا ،وتكونت عينة الدراسة
من ) (46طالبا ،واستخدم الباحثون اختبار التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات ،وبرنامج قائم
على تدريس الرياضيات بواسطة طرق التعلم التعاوني ونظرية الذكاءات المتعددة .ولقد طبقت
األدوات على مجموعتين تجريبية طبق عليھا البرنامج ،وضابطة درست بالطرق التقليدية،
وأشارت النتائج إلى أن التعليم القائم على الذكاءات المتعددة والتعلم التعاوني أدى إلى زيادة
التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى تالميذ الصف الرابع األساسي.
دراسة كايا وآخرون ) :(kaya et al, 2007ھدفت الدراسة إلى بحث أثر تدريس
المقررات في ضوء الذكاءات المتعددة على تحصيل طالب الصف الثامن واتجاھھم نحو العلوم.
وتكونت عينة البحث من مجموعتين ھما :الضابطة وتكونت من ) (30طالبا موزعين على )17
ذكور ،و 13إناث( ،والمجموعة التجريبية وتكونت من ) (30طالبا موزعين على ) 12ذكور،
و 18إناث( ،وتراوحت أعمار العينة بين ) (14 -13سنة من طالب الصف الثامن بأحد المدارس
الحكومية التركية ھم جميعا من طبقة متوسطة اجتماعيا واقتصاديا .ولقد تم إعداد برنامج في
ضوء نظرية الذكاءات المتعددة في درس الحمضيات والقلويات استخدم مع المجموعة التجريبية،
أما الضابطة فقد تم تدريسھا بالطريقة التقليدية ،ولقياس التحصيل الدراسي لدى أفراد
المجموعتين تم استخدام اختبار تحصيلي مقنن في مادة العلوم .وتم تطبيق استبيان االتجاه نحو
العلوم ) (QATSلقياس اتجاھات الطالب نحو مادة العلوم .وأشارت النتائج إلى وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (٠.01بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في كل
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من :التحصيل الدراسي في مادة العلوم واالتجاه نحوھا لصالح المجموعة التجريبية .بمعنى أن
طريقة التدريس المعتمدة على الذكاءات المتعددة كان لھا أثر على زيادة التحصيل الدراسي
وتحسين االتجاه نحو المادة.
دراسة محمد ) :(Mohammed,2007ھدفت ھذه الدراسة التعرف على مستوى التالميذ
في كل من الذكاءات المتعددة ،كما ھدفت إلى معرفة أثر برنامج الذكاءات المتعددة في تعليم
تالميذ الصف الرابع على تحصيلھم في مادة اللغة العربية ،وقد تكونت عينة الدراسة من )(60
طالبا من الصف الرابع االبتدائي ،وقد استخدمت في ھذه الدراسة )قائمة للذكاءات المتعددة،
وبرنامج تعليمي مقترح ،واختبار تحصيلي في مادة اللغة العربية( ،ولقد أشارت النتائج إلى فعالية
البرنامج المستخدم في تحسين مستوى تحصيل الطالب الدراسي في مادة اللغة العربية.
دراسة البادري ) :(Al Badiri,2008ھدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام
استراتيجيات التدريس القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في التحصيل الدراسي والدافعية
والميول في القراءة لدى طالب الصف التاسع من التعليم األساسي في عمان للصفوف من )-5
 ،(10وقد تكونت عينة الدراسة من) (60طالبا من طالب الصف التاسع ،حيث قسمت العينة إلى
مجموعتين؛ مجموعة تجريبية تكونت من ) (30طالبا تم تدريسھم وفقا الستراتيجيات نظرية
الذكاءات المتعددة ،ومجموعة ضابطة تكونت من ) (30طالبا تم تدريسھم وفقا للطريقة التقليدية،
خالل ثمانية أسابيع بواقع ) (18حصة تدريسية خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي
 ،2008– 2007وقد تم التأكد من تكافؤ المجموعتين من حيث التحصيل والدافعية والميول قبليا.
وللتعرف على الذكاءات المتعددة عند الطالب تم استخدام قائمة الذكاءات المتعددة ،وللتحقق من
أثر المعالجة التجريبية تم استخدام مقياس مسح الدافعية ،ومقياس مسح الميول ،واختبار تحصيلي
في القراءة ،ولتحليل نتائج الدراسة استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
واختبار ) ،(T-testوقد أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة
التجريبية في التحصيل والدافعية والميول.
دراسة الجوجو ) :(Al Jojo,2009ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن فعالية تدريس
النحو في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية بعض المفاھيم النحوية لدى طالبات الصف
السابع األساسي ضعيفات التحصيل في مدينة غزة ،واستخدمت الباحثة المنھجين الوصفي
التحليلي وشبه التجريبي ،وتم اختيار عينة الدراسة من ) (70طالبة من طالبات الصف السابع
ضعيفات التحصيل ،مقسمة إلى مجموعتين :إحداھما تجريبية وعددھا ) (35طالبة ،واألخرى
ضابطة وعددھا ) (35طالبة ،وتم استخدام أداة تحليل المحتوى ،واختبار المفاھيم النحوية،
ومقياس الذكاءات المتعددة "ل ماري آن كريستين" ودليل المعلم ،وتم تحليل النتائج إحصائيا
باستخدام اختبار ) ،(T-Testوأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
) (0.05بين متوسط درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة ،في اختبار المفاھيم
النحوية البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
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دراسة علي ) :(Ali,2010ھدف البحث التعرف إلى مدى فاعلية برنامج قائم على نظرية
الذكاءات المتعددة في تنمية التفكير االبتكاري لتالميذ التعليم االبتدائي ،وتم اختيار العينة من بين
تالميذ مرحلة التعليم االبتدائي بمحافظة قنا ،وتقسيمھما إلى مجموعة تجريبية ،وھي التي طبق
عليھا البرنامج وعددھا ) (19تلميذاً وتلميذة ،وأخرى ضابطة وعددھا ) (19تلميذاً وتلميذة
والمجموعتين من تالميذ الصف الخامس االبتدائي .وقد استخدم الباحث اختبار أبراھام للتفكير
االبتكاري ،وقائمة  Teeleللذكاءات المتعددة ،وبرنامج قائم على نظرية الذكاءات المتعددة .ومن
أھم النتائج التي توصل إليھا الباحث وجود فروق دالة إحصائيا بين رتب درجات القياس القبلي
ورتب درجات القياس البعدي لتالميذ المجموعة التجريبية في التفكير االبتكاري وأبعاده
)الطالقة ،المرونة ،األصالة( لصالح القياس البعدي ،ووجود فروق دالة إحصائيا بين رتب
درجات تالميذ المجموعة التجريبية ورتب درجات تالميذ المجموعة الضابطة في التفكير
االبتكاري وأبعاده )الطالقة ،المرونة ،األصالة( في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية،
وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين رتب درجات القياس البعدي ورتب درجات القياس التتبعي
لتالميذ المجموعة التجريبية في التفكير االبتكاري وأبعاده )الطالقة ،المرونة ،األصالة(.
دراسة مخلف ) :(Mokhlef, 2010ھدفت الدراسة إلى معرفة أثر إستراتيجية الذكاءات
المتعددة في اكتساب طالب الصف األول المتوسط من العاديين وذوي صعوبات التعلم للمفاھيم
النحوية في قطاع األعظمية في محافظة بغداد .وقد تكونت عينة الدراسة من ) (68طالبا
موزعين على مجموعتين ضابطة ) ،(34وتجريبية ) .(34واستخدم الباحث اختبار رافن للذكاء،
واختبار تحصيلي .وأظھرت النتائج التي أسفر عنھا البحث تفوق طالب المجموعة التجريبية
الذين درسوا استراتيجية الذكاءات المتعددة على طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا
بالطريقة التقليدية في اختبار اكتساب المفاھيم النحوية.
دراسة جاردنر ) :(Gardner, 2011قامت جاردنر بدراسة تھدف إلى تشجيع المتعلمين
عن طريق الذكاءات المتعددة ومن خالل التدريس القائم على االختيار ،وكانت العينة التي
اختارتھا الباحثة من الواليات المتحدة األمريكية مكونة من) (25-20طالب من مختلف
المستويات من صفوف تعلم الكبار )محو األمية( ولقد اعتمدت في دراستھا على ورشات العمل
التي تناولت قوائم النشاط المختلفة في أكثر من موضوع مع التركيز على الذكاءات الثمانية
لجاردنر ،ومن أھم النتائج التي توصلت إليھا أن للتدريس القائم على الذكاءات المتعددة أثر كبير
في تعلم الناس وإيصال المعلومات ،وفي قدرتھم على االختيار.
دراسة عرفة ) :(Arafa, 2012ھدفت الدراسة إلى بيان أثر برنامج تعليمي قائم على
الذكاءات المتعددة في تحصيل العلوم في سوريا ،ولقد تكونت عينة الدراسة من ) (67طالبا
وطالبة ،قسمت إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،واستخدمت الباحثة مقياس ميداس المعدل
للذكاءات المتعددة ،واختبار تحصيل دراسي لقياس التحصيل الدراسي ،وبرنامج تعليمي قائم
على استراتيجيات الذكاءات المتعددة .وأشارت النتائج إلى وجود فاعلية للبرنامج التعليمي في
تحسين كل من التحصيل الدراسي البعدي المباشر والبعدي المؤجل للمجموعة التجريبية ،وعدم
وجود اختالف في فاعلية البرنامج في التحصيل الدراسي وفقا لمتغير الجنس سواء في التحصيل
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الدراسي البعدي المباشر والبعدي المؤجل للمجموعة التجريبية ،ووجود فاعلية للبرنامج التعليمي
في تنمية كل من الذكاء اللغوي ،والذكاء الرياضي ،والذكاء البصري ،والذكاء الجسدي ،والذكاء
الموسيقي ،والذكاء االجتماعي ،والذكاء الطبيعي للمجموعة التجريبية ،وعدم فاعليته في تنمية
الذكاء الشخصي لھا .وعدم فاعلية الطريقة القائمة في المدرسة في تنمية أنواع الذكاءات كافة
باستثناء الذكاء الشخصي بالنسبة للمجموعة الضابطة.
الدراسات التي تناولت التفكير الناقد
دراسة الخضراء ) :(Al Khadra, 2005ھدفت التعرف إلى فاعلية برنامج مقترح
لتعليم مھارات التفكير لطالبات الصف الثاني المتوسط في تنمية مھارتي التفكير الناقد
واالبتكاري والتحصيل لوحدة الدولة األموية في مادة التاريخ .ولتحقيق أغراض الدراسة؛ تم
تصميم برنامج تعليمي مكون من جزأين :الجزء األول )تعليم قدرات التفكير االبتكاري( ،والجزء
الثاني )تعليم مھارات التفكير الناقد( ،كما قامت الخضراء بإعداد اختبار لقياس تحصيل الطالبات
في وحدة الدولة األموية ،وتكونت عينة البحث من ) (70طالبة من طالبات الصف الثاني
المتوسط في المتوسطة السابعة عشرة الحكومية في مدينة جدة ،وتم تقسيم الدراسة إلى
مجموعتين :المجموعة التجريبية التي دربت على مھارات التفكير االبتكاري ،ومھارات التفكير
الناقد والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية .وقد وأشارت النتائج إلى عدم وجود
فروق دالة إحصائيا ً في فاعلية الجزء األول من البرنامج المقترح )قدرات التفكير االبتكاري(
المدمجة في وحدة الدولة األموية في مادة التاريخ للصف الثاني المتوسط في تنمية قدرات التفكير
االبتكاري ،ومھارات التفكير الناقد والتحصيل الدراسي للمجموعة التجريبية األولى ،بينما وجدت
فروق دالة إحصائيا ً في فاعلية الجزء الثاني من البرنامج المقترح )مھارات التفكير الناقد(
المدمجة في وحدة الدولة األموية في مادة التاريخ للصف الثاني المتوسط في تنمية التفكير
االبتكاري؛ وكان له أثر إيجابي في تحسين التحصيل لوحدة الدولة األموية للمجموعة التجريبية
الثانية.
دراسة يانغ ) :(Yang, 2007ھدفت ھذه الدراسة التعرف على أھمية دمج منھج التفكير
الناقد بواسطة الحاسوب في تعلم التاريخ ،وقد شارك في إعداد حلقة النشاط خارج المدرسة ثالثة
وثالثون مشار ًكا من مدرسة إعدادية في تايوان ،وأجري اختبار التاريخ على مجموعة واحدة،
وتم استخدام استبانة لتحديد مدى فعالية العمل التاريخي والمشاريع الحيوية في تعزيز مھارات
التفكير التاريخي بين موضوع التقييم الذاتي للرقابة وبرنامج تعليم الطالب ،وأجري عدد من
المقابالت أيضًا .ومن نتائج الدراسة أن دراسة التاريخ ومشاريع التنمية يمكن أن تكون ملھمة
المتعلم التاريخية للتفكير الناقد ،كذلك تثبت الدراسة أن الطالب كانوا أكثر إيجابية نحو التعلم.
دراسة باباداكس وآخرون ) :(Papadakis et al, 2008ھدفت الدراسة اقتراح أدوات
تعليمية ونشاطات تدريبية باستخدام الحاسوب تعزز مھارات التفكير الناقد والتعلم التعاوني لدى
الطلبة الذين يستخدمون الروابط االلكترونية في دراستھم .وتكونت العينة من ) (53طالبًا من
طلبة الثانوية العامة في مدينة باترس اليونانية .واستخدمت الدراسة استبيان موجه إلى المعلم
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يضم أسئلة مفتوحة لتحديد أھم األدوات التعليمية والنشاطات التي تعزز كالً من التعلم التعاوني
والتفكير الناقد معًا ،مقياس التفكير الناقد .وأظھرت نتائج الدراسة بعد تفريغ إجابات المعلمين
على االستبيان الموجه إليھم اقتراحھم لعدد كبير من األنشطة والتدريبات التي تعزز مھارات
التفكير الناقد والتعلم التعاوني لدى الطلبة ،وقد استخدمھا الباحث في بناء بوابة عمل الكترونية
لتدعيم التفكير الناقد والتعلم التعاوني لدى الطلبة ،وقد تبين بعد استخدام تلك البوابة من قبل عينة
البحث حدوث تطور ملحوظ في أدائھم على التفكير الناقد والتعلم التعاوني ،كما تبين وجود
ارتباط إيجابي دال إحصائيًا بين مھارات التفكير الناقد ،ومھارات التعلم التعاوني ،وقد اقترح
الباحث تفعيل دور مثل ھذه البوابات االلكترونية ووضع إطار عمل مستقبلي الستخدامھا.
دراسة عواد ) :(Awwad, 2008ھدفت الدراسة بيان فاعلية استخدام أسلوب التعلم
التعاوني في إكساب المفاھيم العلمية وتنمية مھارات التفكير الناقد لدى طالب المرحلة اإلعدادية،
وتكونت العينة من ) (66طالبا من معھد ميت بشار اإلعدادي في مصر ،وقسمت إلى مجموعتين
تجريبية وضابطة ،واألدوات التي استخدمھا الباحث كانت اختبار المفاھيم العلمية المتضمنة في
وحدة )األرض والغالف الجوي( من كتاب العلوم للصف األول اإلعدادي ،واختبار التفكير الناقد
ويتضمن خمس اختبارات لمھارات )االستنتاج – معرفة المسلمات – االستنباط – التفسير –
تقويم الحجج( ،في ضوء اختبار واطسن وجالسر .والنتائج التي توصلت إليھا الدراسة استخدام
أسلوب التعلم التعاوني لتدريس العلوم أدى إلى زيادة معدالت تحصيل المفاھيم العلمية لطالب
الصف األول اإلعدادي لمادة العلوم ،واستخدام أسلوب التعلم التعاوني أدى إلى اكتساب طالب
الصف األول اإلعدادي مھارات التفكير الناقد.
دراسة الحوري وآخرون ) :(Al Hori et al, 2009ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أثر
استخدام إستراتيجية مونرو وسالتر وإستراتيجية مكفرالند في تنمية مھارات التفكير الناقد لدى
طلبة الصف الثامن األساسي في األردن وتحصيلھم في مبحث التاريخ ،تكونت عينة الدراسة من
) (209طالبا ً وطالبة من طلبة الصف الثامن األساسي ,قسمت إلى ) (3مجموعات :منھا
)مجموعتين تجريبيتين ،ومجموعة ضابطة( ،ولتحقيق أھداف الدراسة قام الباحثون بتطوير
وحدة تعليمية من كتاب تاريخ أوروبا في العصور الوسطى للصف الثامن األساسي تم تطبيقھا
على المجموعتين التجريبيتين باستخدام اختبار كاليفورنيا لقياس مھارات التفكير الناقد الذي تكون
من ) (34فقرة ،وقام الباحثون بإعداد اختبار تحصيلي مكون من ) (45فقرة ،وتم تطبيق
االختبارين قبليا ً وبعديا ً على مجموعات الدراسة ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند ) (0.05بين المتوسطات الحسابية الكلية تعزى لمتغير النوع
وللتفاعل بين النوع وطريقة التدريس ،أي أنه تم االستفادة من االستراتيجية في تنمية التفكير
الناقد لدى الجنسين .وأظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ) (0.05بين
المتوسطات الحسابية الخاصة باختبار التحصيل يعزى الختالف إستراتيجية التدريس لصالح
الطلبة الذين درسوا إستراتيجية )التمييز بين الحقيقة والرأي( ،كما أظھرت النتائج عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند ) (0.05تعزى لمتغير النوع وإستراتيجية التدريس.
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دراسة ابراھيم ) :(Ibrahim, 2010ھدف البحث التعرف إلى أثر استخدام مھارات
التفكير الناقد على اكتساب المفاھيم النحوية لطالبات الصف الرابع العلمي ،تكونت عينة البحث
من ) (٦٥طالبة في إعدادية قرطبة للبنات في مدينة الموصل والتي تم اختيارھا عشوائيًا من
مدارس مجتمع البحث ،موزعة على مجموعتين بواقع ) (33طالبة في المجموعة التجريبية
والتي درست مادة النحو باستعمال مھارات التفكير الناقد و) (33طالبة في المجموعة الضابطة
التي درست المادة ذاتھا على الطريقة االعتيادية ،كافئ الباحث بين المجموعتين في عدد من
المتغيرات ،واعتمد بعضًا من مھارات التفكير الناقد المتالئمة مع تدريس مادة النحو ،وأعد خطة
تدريسية باستعمال مھارات التفكير الناقد التي تم اعتمادھا ،كما أعد الباحث اختبارًا موضوعيًا
لقياس اكتساب المفاھيم اتسم بالصدق والثبات ،تألف بصيغته النھائية من ) (36فقرة من نوع
االختيار من متعدد ،وأظھرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط تحصيل
المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية.
دراسة عرام ) :(Arram, 2012ھدفت ھذه الدارسة معرفة أثر استخدام إستراتيجية
) (K.W.Lفي اكتساب المفاھيم ومھارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف السابع األساسي،
وقد اتبعت الباحثة المنھج التجريبي ،حيث تم تطبيق الدارسة على عينة قصدية من ) (97طالبة
من طالبات الصف السابع في مدرسة عيلبون األساسية المشتركة بمدينة خان يونس بفلسطين،
حيث تم تقسيم عينة الدارسة إلى مجموعتين ،مجموعة تجريبية بلغ عدد أفرادھا ) (48طالبة
ومجموعة ضابطة بلغ عدد أفرادھا ) (49طالبة ،وتم إخضاع المتغير المستقل"استخدام
استراتيجية  "K.W.Lللتجريب وقياس أثره على المتغير التابع األول "المفاھيم العلمية" ،ثم على
المتغير التابع الثاني "اكتساب مھارات التفكير الناقد" ،وقد تم تنفيذ الدارسة في الفصل الدراسي
األول من العام  2012 -2011ولتحقيق أھداف الدارسة ،تم إعداد قائمة بالمفاھيم العلمية ،وقائمة
بمھارات التفكير الناقد واختبارا للمفاھيم العلمية واختبار لمھارات التفكير الناقد ودليل للمعلم
وصحائف عمل للطالبات ،وبعد التحقق من صدقھا وثباتھا تم تطبيق االختبار قبليا ً وبعديا على
مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة ،وحللت النتائج قبليا ً وبعديا ً للتعرف إلى داللة الفروق
بين متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين ،حيث استخدمت الباحثة اختبار )(T-test
لقياس الفروق بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة .وقد أسفرت
النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات المجموعة التجريبية عن المجموعة
الضابطة في اختبار المفاھيم العلمية ،واختبار مھارات التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية.
منھج الدراسة
استخدمت ھذه الدراسة األسلوب التجريبي الستقصاء أثر استخدام نظرية الذكاءات المتعددة
على تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في مادة اللغة العربية وتنمية التفكير الناقد لديھم.
عينة الدراسة
تم تطبيق الدراسة على عينة قصدية من طلبة الصف السادس األساسي في محافظة نابلس
في مدرستين :مدرسة عمر المختار األساسية لإلناث وعددھم ) (43طالبة موزعين على شعبتين
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صفيتين ،ومدرسة سالم األساسية للذكور وعددھم ) (66طالبا موزعين على شعبتين صفيتين،
ويبين الجدول) (1توزيع أفراد عينة الدراسة.
وقد تم اختيار المدرستين المذكورتين لعدة أسباب منھا موافقة المعلمة والمعلم فيھما على
المساعدة في تنفيذ الدراسة ،وسھولة الوصول إليھما ،ووجود أكثر من شعبة صفية في المدرسة
بحيث يدرسھا المعلم نفسه ،وتم تعيين المجموعة الضابطة والتجريبية من ھذه الشعب بشكل
عشوائي.
أما عن سبب اختيار طلبة الصف السادس األساسي فيرجع ذلك إلى أن ھذه المرحلة تعد
المرحلة الفاصلة بين التعليم االبتدائي واإلعدادي ،فمن المھم أن يمتلك طالب ھذه المرحلة القدرة
على التفكير الناقد ونستطيع التمييز بين الذكاءات المتعددة التي يمتلكونھا.
جدول ) :(1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المدرسة والشعب.
اسم المدرسة
عمر المختار لإلناث
سالم للذكور
المجموع

المجموعة الضابطة
21
33
54

المجموعة التجريبية
22
33
55

المجموع
43
66
109

أدوات الدراسة
ھدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام استراتيجية قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في
زيادة تحصيل الطلبة في مادة اللغة العربية وتنمية التفكير الناقد لديھم ،ومن أجل ذلك استخدمت
أداتي قياس ھما :اختبار تحصيل ،واختبار تفكير ناقد ،كما تطلب إعداد وحدة )سجادتنا الصغيرة(
في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة من منھاج اللغة العربية للصف السادس األساسي.
وتم إعداد أداتي الدراسة على النحو اآلتي:
أوال :اختبار التحصيل
قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي بعد تحديد أھداف المادة التعليمية )وحدة سجادتنا
الصغيرة( كما وردت في كتاب اللغة العربية للصف السادس األساسي المقرر من قبل وزارة
التربية والتعليم العالي الفلسطينية.
وقد قامت الباحثة بتصنيف أھداف الوحدة تبعا لمستويات بلوم المعرفية العليا ،وقامت
بإعداد جدول مواصفات ،وكانت نسبة األھداف في مستوى الفھم  %35وفي مستوى التطبيق
 %20وفي مستوى المھارات العليا  ،%45وعند إعداد االختبار الذي تكون من  26فقرة من
نوع اختيار من متعدد تم تنويع الفقرات لتشمل مستويات بلوم المعرفية التي تناولتھا الباحثة ،وتم
اعتماد إجابة واحدة صحيحة من البدائل األربعة لكل فقرة بحيث تحسب عالمة واحدة لكل إجابة
صحيحة فتكون أعلى عالمة  26وأقل عالمة صفر.
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ثانيا :إختبار التفكير الناقد
من أجل بناء االختبار راجعت الباحثة عددا من اختبارات التفكير الناقد المعدة مسبقا حتى
يسھل عليھا إعداد اختبار يشمل المواصفات المطلوبة لتحديد مھارات التفكير الناقد ،ومن
اإلختبارات التي تمت مراجعتھا :إختبار واطسون /جالسر ) ،(1952وإختبار كاليفورنيا
) ،(2000والخطيب ) ،(Al Khateeb, 2009وعرام ).(Arram, 2012
وبناء على مفھوم التفكير الناقد النظري واإلجرائي وبعد تحديد القدرات الخمس للتفكير
الناقد )معرفة االفتراضات ،التفسير ،تقويم المناقشات ،االستنباط ،االستنتاج( ،تم صياغة مواقف
االختبار وفقراته والتي تضمنت موضوعات تدفع الطالبة إلى التفكير الناقد والتي كانت مستوحاة
من مادة الوحدة ومرتبطة بھا بشكل مباشر.
وقد تضمن اإلختبار بصيغته األولية ) (20موقفا ً اختباريا ً ضمت ) (60فقرة بواقع )(3
فقرات لكل موقف ،باإلضافة إلى إعداد تعليمات إلى الطالبات توضح كيفية اإلجابة عن فقرات
االختبار ،وإعطائھم مثاال ً توضيحيا ً لكل قدرة من قدرات اإلختبار ،لتيسير عملية اإلجابة عنھا.
صد ق اإلختبار
تم عرض اإلختبارين على مجموعة من المحكمين ،وتم إخراج اإلختبارين بالصورة
النھائية بعد أخذ مالحظات المحكمين ،وكان عددھم سبعة محكمين من ذوي االختصاصات
المختلفة فمنھم من يحمل الدكتوراة في القياس والتقويم ومنھم دكتوراة في علم النفس ومنھم
دكتوراة وماجستير وبكالوريوس في اللغة العربية وآدابھا ،وتركزت المالحظات على تعديل
بعض البدائل والصياغة وترتيب الفقرات ،وإعادة تقسيم المجموعات من ثالثة إلى أربع
مجموعات.
ثبات اإلختبار
من أجل التحقق من ثبات االختبارين تم تطبيقھما على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة
ومن خارج العينة المقصودة في الدراسة تكونت من ) (21طالبة من مدرسة عمر المختار
األساسية لإلناث من العام الدراسي  .2014-2013وتم حساب معامل الثبات وفقا لمعادلة
كرونباخ ألفا ،وبلغت قيمة معامل الثبات لإلختبار التحصيلي  0.93وللتفكير الناقد  0.94وھي قيم
عال لإلختبار.
تدل على ثبات ٍ
معامل الصعوبة والتمييز
قامت الباحثة بحساب معامل الصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي بعد تطبيقه على العينة
االستطالعية المكونة من ) (21طالبة وقد تراوحت معامالت الصعوبة لفقرات االختبار بين
 0.73 - 0.53وھو ضمن النسبة المالئمة لھذه الدراسة بناء على المعادلة التالية .كما تم حساب
معامل التمييز ،وقد تراوحت معامالت التمييز لفقرات االختبار بين  0.71 – 0.30ويعتبر
مقبولة ضمن النسبة المالئمة لھذه الدراسة ،معامل التمييز والصعوبة لفقرات االختبار.
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دليل المعلم لتدريس وحدة )سجادتنا الصغيرة( والمعد وفق نظرية الذكاءات المتعددة
تطلب تحقيق أھداف ھذه الدراسة إعداد دليل للمعلم لتدريس الوحدة المحددة وفق الذكاءات
المتعددة ،فقد تم إعداد الدروس وفق االستراتيجيات الخاصة بالذكاءات المتعددة ،حيث ركزت
الباحثة على ذكاءين وھما الذكاء اللغوي ،والذكاء البينشخصي ،ولقد اختيرت الوحدة المقررة من
منھاج اللغة العربية للصف السادس األساسي ،والمكون من إحدى عشر وحدة كل وحدة تحتوي
ص شعرية ونحو وإمالء وخط وتعبير ،وقد اختارت الباحثة الوحدة
س للمطالعة ونصو ٍ
على در ٍ
الثالثة التي تتكون من درس مطالعة )سجادتنا الصغيرة( ،ودرس نصوص)عكا والبحر(،
ودرس نحو )مصادر األفعال غير الثالثية( ،ودرس إمالء )إمالء اختباري( ،ودرس تعبير
)أھمية التعليم بالنسبة للفتاة( ،ودرس الخط العربي )العين والغين( ،بواقع ) (10حصص
دراسية؛ لكون وقت إعطاءھا يناسب الوقت المتاح للباحثة لتطبيق الدراسة ،وألن دروسھا تناسب
استراتيجيات الذكاءات المتعددة.
ولقد قامت الباحثة بالتحقق من دقة الدليل ومنھجيته من خالل عرضه على مجموعة من
المختصين بالمناھج وأساليب التدريس من أساتذة جامعيين ومشرفين وتربويين من وزارة التربية
والتعليم ومعلمي المدارس ،وكان عددھم سبعة محكمين من ذوي االختصاصات المختلفة فمنھم
من يحمل الدكتوراة في القياس والتقويم ومنھم دكتوراة في علم النفس ومنھم دكتوراة وماجستير
وبكالوريوس في اللغة العربية وآدابھا ،وتمت اإلفادة من مالحظاتھم ،ومنھا ما كان لغويا ،أو
نحويا ،ومنھم من طلب تقسيم المجموعات إلى أربعة بدل ثالثة حتى يسھل التطبيق والعمل،
ومنھم من عدل على الصياغة بشكل عام ،وتم إجراء التعديالت الالزمة حتى خرج الدليل بشكله
النھائي.
المعالجات اإلحصائية
تم قياس ثبات االختبارين باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ،وتم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية ،ولإلجابة على السؤالين األول والثاني واختبار فرضياتھما ،تم استخدام
اختبار التباين األحادي ) ،(ANOVAولإلجابة عن السؤال الثالث ،واختبار الفرضية الثالثة تم
استخدام اختبار ).(T-test
عرض النتائج
النتائج المتعلقة بالسؤال األول
ما أثر استخدام استراتيجية تعليمية قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في زيادة تحصيل
طلبة الصف السادس األساسي في المدارس الحكومية في محافظة نابلس في منھاج اللغة
العربية؟
ولإلجابة على السؤال األول ،تم استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية
لعالمات عينة الدراسة على االختبار القبلي )للتحصيل( وفقا لمتغير الدراسة طريقة التدريس
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)استراتيجية قائمة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة ،والطريقة االعتيادية ،وذلك إلثبات تكافؤ
المجموعات ،ولداللة الفرق بين المجموعات تم استخدام اختبار ) ،(T-testوكانت النتائج كما
ھي مبينة في الجدول ).(2
ج دول ) :(2المتوس طات الحس ابية ،واالنحراف ات المعياري ة ،ونت ائج اختب ار ) (T-testلعالم ات
عينة الدراسة على االختبار القبلي للتحصيل للمجموعتين اللت ان تعرض تا للقبل ي م ن المجم وعتين
التجريبية والضابطة وفقا لمتغير طريقة التدريس.
االختبار
القبلي
االختبار
التحصيلي

المجموعات

العدد

التجريبية
الضابطة

29
24

الوسط
الحسابي
11.96
11.33

االنحراف
المعياري
3.95
2.98

قيمة
)(T

درجات
الحرية

مستوى
الداللة

646.

51

*.521

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) .(0.05=α
يظھر من الجدول ) (2وجود فروق بين متوسط عالمات عينة الدراسة على االختبار القبلي
بين المجموعتين التجريبية والضابطة ،ولكنه غير دال إحصائيا ،وبما أن قيمة ) (Tكانت غير
دالة إحصائيا بداللة ) ،(0.521بمعنى أنه ال توجد فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة،
وھذا يدل على تكافؤ المجموعات.
وحسب التصميم اإلحصائي المستخدم في ھذه الدراسة ) (solmonفإن باقي المجموعات ال
يوجد لھا اختبار قبلي ،لذلك تم استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لعالمات
عينة الدراسة على االختبار البعدي وفقا لمتغير الدراسة طريقة التدريس ،كما ھي مبينة في
الجدول ).(3
جدول ) :(3المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لعالمات عينة الدراسة عل ى االختب ار
البع دي للمجموع ات األربع ة التجريبي ة والض ابطة لالختب ار التحص يلي وفق ا لمتغي ر طريق ة
التدريس.
المجموعات
المجموعة )التجريبية( ذكور
المجموعة )الضابطة( إناث
المجموعة )التجريبية( إناث
المجموعة )الضابطة( ذكور

العدد
29
24
26
30

االختبار التحصيلي
االنحراف المعياري
الوسط الحسابي
4.03
20.90
4.12
11.88
3.58
20.92
4.47
10.90

ويتضح من الجدول ) (3وجود فروق ظاھرية في االنحراف المعياري لعالمات عينة
الدراسة في االختبار البعدي في المجموعتين التجريبية والضابطة للذكور واإلناث ،ولمعرفة
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مستوى الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية لعالمات عينة الدراسة على االختبار
البعدي التحصيلي وفقا لمتغير طريقة التدريس تم تطبيق اختبار تحليل التباين األحادي
) (ANOVAعند مستوى الداللة )  (0.05=αوكانت النتائج كما ھي مبينة في الجدول).(4
ج دول ) :(4نت ائج تحلي ل التب اين األح ادي ) (ANOVAلعالم ات الطلب ة عل ى االختب ار البع دي
التحصيلي وفقا لمتغير طريقة التدريس.

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
2511.167
1745.861
4257.028

درجات
الحرية
3
105
108

متوسط
المربعات
837.056
16.627

قيمة )ف(
المحسوبة
50.342

مستوى
الداللة
*.000

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) .(0.05=α
تظھر نتائج الجدول ) (4وجود داللة إحصائية عند مستوى )  (0.05=αبين متوسط
عالمات عينة الدراسة على االختبار البعدي في المجموعتين :التجريبية )تعلمت بإستراتيجية
قائمة على الذكاءات المتعددة( والضابطة )تعلمت بالطريقة التقليدية( ،فقد كانت قيمة )ف(
المحسوبة تساوي ) (50.342وھذه القيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) (.000وھي أصغر
من )  (0.05=αوعليه؛ ترفض الفرضية الصفرية ،أي يوجد فرق دال إحصائيا بين المجموعة
التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل يرجع إلى استخدام إستراتيجية قائمة على الذكاءات
المتعددة.
وبما أننا رفضنا الفرضية الصفرية ،كان البد من إجراء اختبار ) (Shafeeللمقارنات
البعدية بين المتوسطات الحسابية ،لمعرفة لصالح َمن ِمن المجموعات كانت النتيجة ،وسيوضح
الجدول ) (5ھذه المقارنات.
جدول ) :(5نتائج اختبار) (Shafeeللمقارنات البعدية بين متوسط الدرجة الكلية لمتوسط
عالمات الطالب ،وفق عدد طالب العينة لالختبار التحصيلي.
المجموعة

التجريبية
التي
تعرضت
لقبلي )(1

التجريبية التي تعرضت لقبلي )(1
الضابطة التي تعرضت لقبلي )(2
التجريبية التي لم تتعرض لقبلي)(3
الضابطة التي لم تتعرض لقبلي)(4

الضابطة
التي
تعرضت
لقبلي )(2
9.02155٭

التجريبية
التي لم
تتعرض لقبلي
)(3
-0.02653
9.04808٭-

الضابطة التي
لم تتعرض
لقبلي )(4
9.99655٭
0.97500
10.02308٭

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) .(0.05=α
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ويتضح من الجدول ) (5أن ھناك فروق دالة إحصائيا بين المجموعة األولى والثانية لصالح
األولى وبين المجموعة األولى والرابعة لصالح األولى ،وأن ھناك فروقا ً دالة إحصائيا بين
المجموعة الثانية والثالثة لصالح الثانية ،وبين الثالثة والرابعة لصالح الثالثة ،وھذا يدل على أن
االختبار القبلي لم يكن له أي تأثير على نتائج الطلبة.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
ما أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية التفكير
الناقد لدى طلبة الصف السادس األساسي في المدارس الحكومية في محافظة نابلس؟
ولإلجابة على السؤال الثاني ،تم استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية
لعالمات عينة الدراسة على االختبار القبلي )للتفكير الناقد( وفقا لمتغير الدراسة طريقة التدريس
)استراتيجية قائمة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة ،والطريقة االعتيادية ،وذلك إلثبات تكافؤ
المجموعات ،ولداللة الفرق بين المجموعات تم استخدام اختبار ) ،(T-testوكانت النتائج كما
ھي مبينة في الجدول ).(6
ج دول ) :(6المتوس طات الحس ابية ،واالنحراف ات المعياري ة ،ونت ائج اختب ار ) (T-testلعالم ات
عين ة الدراس ة عل ى االختب ار القبل ي للتفكي ر الناق د للمجم وعتين اللت ان تعرض تا للقبل ي م ن
المجموعتين التجريبية والضابطة وفقا لمتغير طريقة التدريس.
االختبار
القبلي
اختبار
التفكير
الناقد

المجموعات

العدد

التجريبية
الضابطة

29
24

الوسط
الحسابي
28.93

االنحراف
المعياري
5.27

29.83

6.52

قيمة
)(T

درجات
الحرية

مستوى
الداللة

-.557

51

*.580

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) .(0.05=α
يظھر من الجدول ) (6وجود فرق بين متوسط عالمات عينة الدراس ة عل ى االختب ار القبل ي
ب ين المجم وعتين التجريبي ة والض ابطة ،وبم ا أن قيم ة ) (Tغي ر دال ة إحص ائيا بدالل ة )،(.580
بمعن ى أن ه ال توج د ف روق ب ين المجم وعتين التجريبي ة والض ابطة ،وھ ذا ي دل عل ى تك افؤ
المجموع ات .وحس ب التص ميم اإلحص ائي المس تخدم ف ي ھ ذه الدراس ة ) (solmonف إن ب اقي
المجموع ات ال يوج د لھ ا اختب ار قبل ي ،ل ذلك ت م اس تخراج المتوس طات الحس ابية ،واالنحراف ات
المعيارية لعالمات عينة الدراسة على االختبار البعدي وفقا لمتغير الدراسة طريقة الت دريس ،كم ا
ھي مبينة في الجدول ).(7
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علياء العسالي ،وآخرون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 749

جدول ) :(7المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لعالمات عينة الدراسة عل ى اإلختب ار
البعدي للمجموعات األربعة التجريبية والضابطة وفقا لمتغير طريقة التدريس.
المجموعات
المجموعة )التجريبية( ذكور
المجموعة )الضابطة( إناث
المجموعة )التجريبية( إناث
المجموعة )الضابطة( ذكور

العدد
29
24
26
30

اختبار التفكير الناقد
االنحراف المعياري
الوسط الحسابي
5.10
49.10
6.60
32.86
7.32
47.23
9.12
28.57

ويتضح من الجدول ) (7وجود فروق ظاھرية في االنحراف المعياري لعالمات عينة
الدراسة في االختبار البعدي في المجموعتين التجريبية والضابطة للذكور واإلناث ،ولمعرفة
مستوى الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية لعالمات عينة الدراسة على االختبار
البعدي التحصيلي وفقا لمتغير طريقة التدريس تم تطبيق اختبار تحليل التباين األحادي
) (ANOVAعند مستوى الداللة )  (0.05=αوكانت النتائج كما ھي مبينة في الجدول ).(8
ولمعرفة مستوى الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة على
االختبار البعدي للتفكير الناقد وفقا لمتغير طريقة التدريس تم تطبيق اختبار تحليل التباين األحادي
) (ANOVAعند مستوى الداللة )  (0.05=αوكانت النتائج كما ھي مبينة في الجدول )(8
ج دول ) :(8نت ائج تحلي ل التب اين األح ادي ) (ANOVAلعالم ات الطلب ة عل ى االختب ار البع دي
للتفكير الناقد وفقا لمتغير طريقة التدريس.

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
8841.342
5143.630
13984.972

درجات
الحرية
3
105
108

متوسط
المربعات
2947.114
48.987

قيمة )ف(
المحسوبة
60.161

مستوى
الداللة
*.000

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) .(0.05=α
تظھر نتائج الجدول ) (8وجود داللة إحصائية عند مستوى )  (0.05=αبين متوسط
عالمات عينة الدراسة على االختبار البعدي للتفكير الناقد في المجموعتين :التجريبية )تعلمت
بإستراتيجية قائمة على الذكاءات المتعددة( والضابطة )تعلمت بالطريقة التقليدية( ،فقد كانت قيمة
)ف( المحسوبة تساوي ) (60.161وھذه القيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) (.000وھي
أصغر من )  (0.05=αوعليه؛ ترفض الفرضية الصفرية ،أي يوجد فرق دال إحصائيا بين
المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الناقد يرجع إلى استخدام استراتيجية قائمة
على الذكاءات المتعددة.
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 750ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر استخدام إستراتيجية تعليمية قائمة على "......

ولمعرفة المقارنات البعدية لالختبار التحصيلي للمجموعات األربعة تم تطبيق اختبار
) (Shafeeوسيوضح الجدول ) (9ھذه المقارنات.
جدول ) :(9نتائج اختبار ) (Shafeeللمقارنات البعدية بين متوسط الدرجة الكلية لمتوسط
عالمات الطالب ،وفق عدد طالب العينة الختبار التفكير الناقد.
المجموعة
التجريبية التي تعرضت لقبلي )(1
الضابطة التي تعرضت لقبلي )(2
التجريبية التي لم تتعرض لقبلي )(3
الضابطة التي لم تتعرض لقبلي )(4

التجريبية الضابطة التي
التي
تعرضت تعرضت لقبلي
)(2
لقبلي )(1
16.14511٭

التجريبية التي
لم تتعرض
لقبلي )(3

الضابطة التي
لم تتعرض
لقبلي )(4

1.87268
14.27244٭-

20.53678٭
4.39167
18.66410٭

٭ دالة إحصائيا عند مستوى ) .(0.05=α
ويتضح من الجدول ) (9أن ھناك فروق دالة إحصائيا بين المجموعة األولى والثانية لصالح
األولى وبين المجموعة األولى والرابعة لصالح األولى ،وأن ھناك فروق دالة إحصائيا بين
المجموعة الثانية والثالثة لصالح الثانية ،وبين الثالثة والرابعة لصالح الثالثة ،وھذا يدل على أن
االختبار القبلي لم يكن له أي تأثير على نتائج الطلبة.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
ھل يوجد أثر لنوع الطالب االجتماعي على مستوى التحصيل والتفكير الناقد لديھم؟
ولإلجابة على السؤال الثالث ،تم استخراج اإلحصاء الوصفي لعالمات عينة الدراسة على
االختبار البعدي وفقا لمتغير النوع االجتماعي ،وكانت النتائج كما ھي مبينة في الجدول ).(10
جدول ) :(10المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ونتائج اختبار ) (T-testلعالمات
عينة الدراسة على االختبار البعدي الختبارات التحصيل وفقا لمتغير النوع االجتماعي.
االختبار
البعدي
االختبار
التحصيلي

الوسط
العدد
النوع
الحسابي
االجتماعي
ذكور
14.9848
66
إناث
17.9767
43

االنحراف
المعياري
5.51778
6.97782

قيمة )(t

درجات
الحرية

مستوى
الداللة

-2.489

107

*.014

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) (0.05=α
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يتضح من الجدول ) (10وجود فرق في االنح راف المعي اري لعالم ات عين ة الدراس ة عل ى
االختبار البعدي التحصيلي بين الذكور واإلناث ،وبما أن الفرق قلي ل إذن التش تت قلي ل ،ولمعرف ة
مس توى الدالل ة اإلحص ائية للف روق ب ين المتوس طات الحس ابية لعالم ات الطلب ة عل ى االختب ار
البعدي التحصيلي وفقا لمتغير النوع االجتماعي ،تم احتس اب اختب ار ) (T-testلعينت ين مس تقلتين
عند مستوى الداللة )  ،(0.05=αواتضح من الجدول أنه يوجد فروق دالة إحصائيا ب ين عالم ات
عينة الدراسة من الذكور واإلناث لصالح اإلناث ف ي االختب ار التحص يلي ،حي ث كان ت قيم ة )(T
تساوي ) ،(-2.489وبدرجة حرية مقدارھا ) ،(107وبمس توى دالل ة إحص ائية مق دارھا )،(014
أي أن ھناك فروقا دالة إحصائيا بين ال ذكور واإلن اث ف ي التحص يل لص الح اإلن اث ،وبن اء عل ى
ذل ك ت م رف ض الفرض ية الص فرية ،أي أن ه يوج د ف رق دال إحص ائيا ب ين اإلن اث وال ذكور ف ي
التحصيل.
النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
ھل يوجد أثر لنوع الطالب االجتماعي على مستوى التفكير الناقد لديھم؟
ولإلجابة على السؤال الثالث ،تم استخراج المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري،
لعالمات عينة الدراسة على االختبار البعدي وفقا لمتغير النوع االجتماعي ،وكانت النتائج كما
ھي مبينة في الجدول ).(11
جدول ) :(11المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،ونتائج اختبار ) (T-testلعالمات عينة
الدراسة على االختبار البعدي الختبارات التفكير الناقد وفقا لمتغير النوع االجتماعي.
االختبار
البعدي
اختبار التفكير
الناقد

النوع
االجتماعي

العدد

ذكور
إناث

66
43

الوسط
الحسابي
37.6212
42.2558

درجات مستوى
قيمة
االنحراف
الحرية الداللة
)(T
المعياري
*.037 107 -2.111 10.53312
12.16375

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) (0.05=α
يتضح من الجدول ) (11وجود فرق في االنح راف المعي اري لعالم ات عين ة الدراس ة عل ى
االختبار البعدي للتفكي ر الناق د ب ين ال ذكور واإلن اث ،وبم ا أن ھن اك ف رق قلي ل ف ي العالم ات إذن
التش تت قلي ل ،ولمعرف ة مس توى الدالل ة اإلحص ائية للف روق ب ين المتوس طات الحس ابية لعالم ات
الطلبة على االختبار البعدي للتفكير الناقد وفق ا لمتغي ر الن وع االجتم اعي ت م حس اب اختب ار )T-
 (testلعينتين مستقلتين عن د مس توى الدالل ة )  ،(0.05=αواتض ح م ن الج دول أن ه يوج د ف روق
دالة إحصائيا بين عالمات عين ة الدراس ة م ن ال ذكور واإلن اث لص الح اإلن اث ف ي اختب ار التفكي ر
الناقد ،حيث كانت قيمة ) (Tتساوي ) ،(-2.111ودرجة الحرية مق دارھا ) ،(107بمس توى دالل ة
إحصائية مقدارھا ) ،(.037أي أن ھناك فروقا دال ة إحص ائيا ب ين ال ذكور واإلن اث ف ي التحص يل
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والتفكير الناقد لصالح اإلناث ،وبناء على ذلك ي تم رف ض الفرض ية الص فرية ،أي أن ه يوج د ف رق
دال إحصائيا بين اإلناث والذكور في التفكير الناقد.
مناقشة النتائج
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول
أظھرت نتائج الدراسة أن ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05=α
بين متوسط عالمات الطلبة على االختبار التحصيلي لدى أفراد المجموعة التجريبية الذين درسوا
وحدة سجادتنا الصغيرة بناء على نظرية الذكاءات المتعددة ،ومتوسط عالمات الطلبة في
المجموعة الضابطة الذين درسوا الوحدة نفسھا بالطريقة التقليدية ،وذلك لصالح أفراد المجموعة
التجريبية؛ أي أن التدريس باستخدام نظرية الذكاءات المتعددة أثﱠر ايجابيا في تحصيل الطلبة.
ويمكن تفسير ھذه النتيجة؛ كون استراتيجية التدريس المتبعة في ھذه الدراسة قائمة على
نظرية الذكاءات المتعددة ،وھي استراتيجية جديدة تركز على فھم الطالب والتأكد من امتالكه
المھارات والمعارف المطلوبة.
كما يمكن أن يكون السبب وراء النتيجة أن نظرية الذكاءات المتعددة تحاكي جميع الذكاءات
فال تركز على الذكاء العقلي التقليدي ،الذي يعتبر الذكاء سلوك تكيفي وھدف موجه فقط ،فھي
نظرية تركز على أكثر من جانب لمساعدة الطالب على امتالك المھارة والمعرفة وتطبيقھا.
ومن خالل متابعة الباحثة لتطبيق الحصص الحظت تفاعل الطلبة مع البرنامج حيث
أُعطيت الوحدة بطريقة تراعي جميع الطلبة وفروقھم الفردية في اكتساب المعرفة ،وكان لتنوع
األساليب المستخدمة في إعطاء الوحدة والقائمة على استراتيجيات الذكاءات المتعددة أثر واضح
في ھذا التفاعل ،وفي إيصال المعرفة والمھارة للطلبة ،كما أن البرنامج بني على استراتيجيات
متعددة خاصة بالذكاءات المتعددة مما فتح المجال أمام الطالبات الكتساب المھارات المطلوبة
بشكل أفضل ،باإلضافة إلى ما يحدثه الجو العام من حرية في المناقشة وإبداء الرأي مما ساعد
الطالبات على الفھم وإدراك العالقات ،ومن ثم فإن استخدام استراتيجيات تدريس الذكاءات
المتعددة يؤدي إلى توليد أفكار جديدة متكاملة فيما بينھا للوصول إلى األھداف المحددة.
وجاءت ھذه النتيجة متفقة مع عدد من الدراسات السابقة التي تناولت أثر النظرية على مادة
اللغة العربية مثل دراسة ديل ) ،(Dale, 2004ودراسة محمد )،(Mohammed, 2007
ودراسة البادري ) ،(Al Badiri, 2008ودراسة مخلف ) ،(Mokhlef, 2010ودراسة
الجوجو ) ،(Al Jojo, 2009ولقد أظھرت جميع الدراسات السابقة وجود فروق دالة إحصائيا
لصالح المجموعة التجريبية تعزى الستخدام استراتيجية قائمة على الذكاءات المتعددة ،وھذا يؤكد
ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج.
وظھر التوافق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة التي تناولت أثر نظرية الذكاءات
المتعددة على متغيرات أخرى مثل دراسة كسيم وايتين )،(Kasim & Ayten, 2006
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ودراسة كايا واخرون )  ،(Kaya, et al,2007فبالرغم من اختالف المتغيرات التي تناولتھا
الدراسات السابقة إال أنھا اتفقت مع الدراسة بأن لنظرية الذكاءات المتعددة أثر فعال في زيادة
تحصيل الطلبة ،وھذا ما يؤكد لنا أھمية تطبيق النظرية في مناھجنا الدراسية المختلفة.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  (0.05=αبين
متوسطي عالمات الطلبة في مقياس التفكير الناقد بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة تعزى ألسلوب التدريس ولصالح المجموعة التجريبية ،ويمكن أن تعزى ھذه النتيجة
إلى أن نظرية الذكاءات المتعددة تنمي التفكير وتسمح للطلبة باستخدام عمليات مختلفة من التفكير
وحل المشكالت ،وأن النظرية تفتح المجال أمامنا إلمكانية التعرف على القدرات العقلية
للطالبات ،باإلضافة إلى أن البرنامج المعد وفق نظرية الذكاءات المتعددة وظف بعض األساليب
العلمية مثل العصف الذھني ،والتعلم التعاوني ،وطرح األسئلة ومناقشتھا ،واالستنتاج ،وممارسة
بعض عمليات التفكير العليا مثل إدراك العالقات وإجراء المقارنات ،وھذا ساعد الطلبة على
التأمل والتعبير عن أفكارھم ،وتنمية التفكير الناقد لديھم ،وساعد على إنشاء ثقافة التفكير داخل
الصف وشجع الطالبات على التفكير االبتكاري والناقد.
وھذه النتيجة اتفقت مع دراسة الخضراء ) ،(Al Khadra, 2005ودراسة
يانغ ) ،(Yang, 2007ودراسة عواد ) ،(Awwad, 2008ودراسة الحوري واخرون
) ،(Al Hori, et al, 2009ودراسة عرام ) ،(Arram, 2012في أن للنظرية الذكاءات
المتعددة أثر على زيادة التحصيل العلمي للطلبة ،والتعرف على القدرات العلمية لديھم.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
أظھرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين عالمات الذكور واإلناث لصالح اإلناث في
االختبار التحصيلي واختبار التفكير الناقد ،وبناء على ذلك تم رفض الفرضية الصفرية الثالثة أي
أنه يوجد فرق دال إحصائيا بين اإلناث والذكور في التحصيل والتفكير الناقد.
وتعزى ھذه النتيجة إلى طبيعة كل من الذكور واإلناث وإلى الفروق الفردية بين الجنسين،
وخاصة في الذكاء اللغوي والبينشخصي وھما محور الدراسة ،وبالرجوع إلى الدراسات
المختصة بتركيبة الدماغ البشري نجد المنطقة المسؤولة عن اللغة عند اإلناث أكبر حجما ً منھا
عند الذكور ،وھي ما تعرف بمنطقتي بروكا وفرينك ،وھما المسؤولتان عن الكالم وتفسيره
وإعطاءه المعاني ،مما يفسر بيولوجيا لماذا تتحدث المرأة أكثر من الرجل ولماذا تعبر عن
أحاسيسھا المختلفة بالكالم أكثر من الرجل ،فبالنسبة للرجل يقع المركز المسؤول عن اللغة في
النصف األيسر من المخ عند من يكتبون بيدھم اليمنى ،أما عند النساء فمراكز اللغة موزعة بين
النصفين األيمن واأليسر ،مما يفسر سبب امتالك اإلناث الذكاء اللغوي،والذكاء البينشخصي أكثر
من الذكور ،فھي تمتلك القدرة على الكالم والتواصل المستمر مع من حولھا ).(Al Haj, 2002
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مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
أظھرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين عالمات الذكور واإلناث لصالح اإلناث في
اختبار التفكير الناقد ،وبناء على ذلك تم رفض الفرضية الصفرية الثالثة أي أنه يوجد فرق دال
إحصائيا بين اإلناث والذكور في التفكير الناقد.
وتعزى ھذه النتيجة إلى وجود اختالفات واسعة بين شبكة التوصيالت العصبية في أدمغة
الذكور عنھا لدى اإلناث ،حيث أظھرت خرائط الدوائر العصبية في عقول نساء ارتباطھا بين
الجھة اليمنى واليسرى من الدماغ ،أما بالنسبة للرجال فإن التوصيالت كانت تربط بين الجبھة
والمناطق الخلفية من الدماغ ،إذ يغلب على الرجال وفقا للتوصيالت العصبية سمة التصور
وتنسيق اإلجراءات ،فيما يغلب على النساء التركيز على المھارات االجتماعية والذاكرة ،مما
يجعلھا أكثر قابلية لتحمل تعدد المھمات ).(Al Haj, 2002
التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت إليھا الدراسة خرجت الدراسة بالتوصيات التالية:
 .1مراعاة تناول نظرية الذكاءات المتعددة من قبل الوزارة لما لھا من أثر ايجابي على زيادة
تحصيل الطلبة وتنمية التفكير الناقد لديھم.
 .2ضرورة تنمية مھارات التفكير لدى الطلبة ،وخاصة التفكير الناقد من خالل أسئلة التقويم،
واألنشطة المختلفة.
 .3عقد الدورات التدريبية حول نظرية الذكاءات المتعددة لمعلمي المدارس ،وخاصة لمدرسي
اللغة العربية.
 .4ضرورة تنمية الوعي بالذكاءات المتعددة من حيث أھميتھا وأساليب تطبيقھا بالنسبة للطلبة
أو معلمي المواد الدراسية المختلفة.
المقترحات
 .1تطوير منھج اللغة العربية في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة والتفكير الناقد.
 .2إجراء دراسات مشابھة تخدم مواد دراسية أخرى في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة.
 .3إجراء دراسات في مادة اللغة العربية تخدم مراحل عمرية مختلفة في ضوء نظرية
الذكاءات المتعددة.
 .4محاولة نشر فكرة الذكاءات المتعددة وتطبيقاتھا بشكل منھجي ،بحيث تتناول أطراف
العملية التعلمية التعليمية كلھا :المنھج التعليمي ،والمعلمين ،والطالب.
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