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يحتل التحدث مكانًا بارزا من عملية االتصال في المجتمع المعاصر الذي نعيشه ؛ فبدونه              
 يصبح من الصعب أن نناقش ، ونفسر ، ونوضح ، ونقبل ، ونرفض ، خاصة فـي مواقـف                  
الحياة االجتماعية والعملية التي ال يتاح لنا فيها استخدام الورقة والقلم من حيث طبيعة الموقف               
أو الزمان أو المكان ؛ لذا كان من الضروري االهتمام بتنمية مهارات التحدث لدى التالميـذ ،                 

  .وتطوير طرق تدريسه وعمليات تعلمه 
يات التي أحدثت منذ ظهورها ثورة في       وتعد نظرية جاردنر للذكاءات المتعددة من النظر      

مجال الممارسات التربوية والتعليمية ؛ فقد غيرت نظرة المعلمين إلى طالبهم ، وفتحت البـاب            
أمامهم الستخدام مدى واسع من استراتيجيات التدريس التي تصل ألكبر عدد مـن المتعلمـين               

  .على اختالف ذكاءاتهم 
   

 
المرحلة اإلعداديـة فـي مهـارات       دني مستوى تالميذ    ت البحث الحالي في     تتحدد مشكلة 

 ، ويعزى هذا التدني إلى عدم االهتمام بتدريب التالميذ على مهارات التحدث باستخدام              التحدث
  . هماستراتيجيات تدريسية تتناسب مع ذكاءات

  :ويمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي 
 مقترح باستخدام بعض استراتيجيات الذكاءات المتعددة فـي تنميـة مهـارات     ما فعالية برنامج  

   ؟المرحلة اإلعدادية مرتفعي ومنخفضي مفهوم الذات اللغويةالتحدث لدى تالميذ 
  :التالية الفرعية ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة   

  ؟الصف األول اإلعدادي   ما مهارات التحدث التي ينبغي تنميتها لدى تالميذ  .١
 مقترح باستخدام بعض استراتيجيات الذكاءات المتعـددة فـي     تدريسي   برنامج   فعاليةما   .٢

  ؟الصف األول اإلعدادي تنمية مهارات التحدث لدى تالميذ 
في تنمية مهـارات  ) مرتفع ـ منخفض  ( ما أثر اختالف مستوى مفهوم الذات اللغوية  .٣

  ؟التحدث لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي 
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الصف األول اإلعدادي؛ ألنه يعقب مرحلة تعليميـة بكـل          : من حيث الصف الدراسي    .١

 .تراكماتها وبداية مرحلة تعليمية مهمة

 .إحدى مدارس إدارة الزيتون التعليمية: من حيث المكان .٢

لتحدث لـدى  افصل دراسي كامل؛ حتى يتسنى للباحث تنمية مهارات     : من حيث الزمن   .٣
 .التالميذ

 بعض مهارات التحدث المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعـدادي،          :ىمن حيث المحتو   .٤
  .كما ستحددها االستبانة المعدة لذلك 

 
 

  :في ضوء تحديد مشكلة البحث وأهدافه تمت صياغة الفروض التالية 
القياسين القبلي والبعـدي للمجموعـة      ا بين متوسط درجات     ل إحصائي ايوجد فرق د  ال   .١

  . مهارات التحدث التجريبية في 
المجموعتين التجريبية والضابطة في    ا بين متوسط درجات     ل إحصائي ايوجد فرق د  ال    .٢

 .القياس البعدي بغض النظر عن مستوى مفهوم الذات اللغوية 

 بين متوسط درجات التالميذ مرتفعي ومنخفـضي مفهـوم          ايوجد فرق دال إحصائي   ال   .٣
 .والضابطة ، بغض النظر عن المعالجة الذات اللغوية في المجموعتين التجريبية 

واسـتراتيجيات  ) مرتفع ـ مـنخفض   ( ال يوجد أثر للتفاعل بين مفهوم الذات اللغوية  .٤
  . الذكاءات المتعددة في تنمية مهارات التحدث لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 

 
 

  :يستخدم البحث األدوات التالية   
 ).من إعداد الباحث (اسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي استبانة مهارات التحدث المن .١

 .)من إعداد الباحث ( اختبار أدائي في التحدث  .٢

  ) .من إعداد الباحث ( بطاقة مالحظة لقياس مهارات التحدث  .٣
   .)إعداد عبدالمنعم أحمد حسين بدران ( مقياس مفهوم الذات اللغوية  .٤
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   :اتبع الباحث الخطوات التاليةحث الحالي لإلجابة عن أسئلة الب

      ما مهارات التحدث التي ينبغي تنميتهـا لـدى          : "لإلجابة عن السؤال األول والذي نصه
  :  يقوم الباحث باإلجراءات التالية  "؟الصف األول اإلعدادي تالميذ 

 .ث دراسة األدبيات التربوية والدراسات العلمية التي أجريت في مجال التحد .١

 .دراسة وتحليل أهداف تعليم التحدث بالمرحلة اإلعدادية ومهاراته المختلفة  .٢

 .إعداد استبانة بمهارات التحدث  .٣

عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين ؛ لمعرفة مهارات التحدث التـي ينبغـي               .٤
 .تنميتها لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي 

ات التحدث الالزمـة لتالميـذ الـصف األول         التوصل إلى الصورة النهائية لقائمة مهار      .٥
 اإلعدادي

 
     مقترح باسـتخدام  تدريسي  برنامج فعاليةما : "  والذي نصه الثانيلإلجابة عن السؤال

الـصف األول  بعض استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تنمية مهارات التحدث لـدى تالميـذ            
   :  يقوم الباحث باإلجراءات التالية "؟اإلعدادي 

  :بناء البرنامج المقترح ، وذلك تبعا للخطوات التالية .  أ
 .تحديد األساس الفلسفي لبناء البرنامج  .١

 .تحديد األهداف العامة للبرنامج  .٢

 . تحديد األهداف اإلجرائية لتدريس البرنامج  .٣

 .تحديد محتوى البرنامج  .٤

 .تحديد طرق التدريس  .٥

 .تحديد الوسائل التعليمية واألنشطة  .٦

 .د أساليب التقويم تحدي .٧

عرض البرنامج في صورته المبدئية على مجموعة من المحكمين ، ثم تعديله في               .٨
 .ضوء آرائهم ووضعه في صورته النهائية التي تجعله صالحا للتطبيق 

  : تطبيق البرنامج ، ويمر بالخطوات التالية . ب
 .اختيار العينة  .١

 .التجريبية والضابطة القياس القبلي لمهارات التحدث لدى المجموعتين  .٢

 .تدريس البرنامج المقترح للمجموعة التجريبية  .٣
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 .القياس البعدي لمهارات التحدث لدى المجموعتين التجريبية والضابطة  .٤

 .معالجة البيانات إحصائيا ، واستخالص النتائج  .٥
 

     ما أثر اختالف مستوى مفهوم الذات اللغوية             : " والذي نصه    الثالثلإلجابة عن السؤال
يقـوم   " ؟في تنمية مهارات التحدث لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ) مرتفع ـ منخفض  ( 

  : الباحث باإلجراءات التالية 
  .مفهوم الذات اللغوية ) مرتفعي ـ منخفضي ( تصنيف العينة إلى  .١
مفهـوم  ) مرتفعـي ـ منخفـضي    ( وعتين القياس القبلي لمهارات التحدث لدى المجم .٢

 .الذات اللغوية 

 .مفهوم الذات اللغوية ) مرتفعي منخفضي ( التدريس للمجموعتين  .٣

مفهـوم  ) مرتفعي ـ منخفـضي   ( القياس البعدي لمهارات التحدث لدى المجموعتين  .٤
 .الذات اللغوية 

  .معالجة البيانات إحصائيا ، واستخالص النتائج  .٥
 

أثر التفاعل بين مفهوم الـذات اللغويـة                ما: "  والذي نصه    الرابع عن السؤال    لإلجابة 
 تالميـذ  واستراتيجيات الذكاءات المتعددة في تنمية مهارات التحدث لدى)   منخفض  -مرتفع  ( 

  : يقوم الباحث باإلجراءات التالية  " ؟الصف األول اإلعدادي 
مفهـوم الـذات   )  مرتفعـي ـ منخفـضي    (تصنيف كل من المجموعة التجريبية إلى  .١

  .اللغوية ؛ وذلك باستخدام مقياس مفهوم الذات اللغوية 
) مرتفعـي ـ منخفـضي    ( القياس القبلي لمهارات التحدث لدى المجموعة التجريبية  .٢

 .مفهوم الذات اللغوية 

 .مفهوم الذات اللغوية ) مرتفعي ـ منخفضي ( التدريس للمجموعة التجريبية  .٣

) مرتفعـي ـ منخفـضي    ( عدي لمهارات التحدث لدى المجموعة التجريبية القياس الب .٤
 .مفهوم الذات اللغوية 

 .معالجة البيانات إحصائيا ، واستخالص النتائج  .٥

  .تقديم التوصيات والمقترحات  .٦
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  :توصل البحث الحالي إلى عدة نتائج منها 

مرتفعي  (  لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي      التحدث ت في تنمية مهارا   البرنامجفعالية   .١
 .مفهوم الذات اللغوية بصفة عامة ) ومنخفضي 

مرتفعي  (  التحدث لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي      ت في تنمية مهارا   البرنامجفعالية   .٢
 .مفهوم الذات اللغوية كل مهارة على حدة ) ومنخفضي 

 مفهوم الذات اللغوية    التالميذ مرتفعي لدى   التحدث   ت تنمية مهارا  زيادة نسبة التحسن في    .٣
  .أكثر منه لدى التالميذ منخفضي مفهوم الذات اللغوية

تحول بعض التالميذ من منخفضي مفهوم الذات اللغوية إلـى مرتفعـي مفهـوم الـذات        .٤
  .اللغوية ، وتنمية الثقة بالنفس لديهم ؛ نتيجة تعرضهم للبرنامج

غوية واالسـتراتيجيات القائمـة علـى الـذكاءات     يوجد أثر للتفاعل بين مفهوم الذات الل    .٥
 .المتعددة في تنمية مهارات التحدث 

 
 

 
في ضوء النتائج التي سبق عرضها يمكن وضع مجموعة من التوصيات ، تـساعد فـي        

  :لتوصيات هي توظيف هذه النتائج ، واألخذ بها في ميدان تعليم اللغة العربية ، وهذه ا
               التركيز على الجانب الشفهي للغة ؛ وذلك بتدريب التالميذ على مهارات التحدث مـن

 .خالل جميع فروع مادة اللغة العربية 

              عقد دورات تدريبية للمعلمين والقائمين على العملية التعليمية لنشر نظريـة الـذكاءات
 .ي المتعددة ، والعمل على تطبيق مبادئها في النظام التعليم

               العمل على توعية معلمي اللغة العربية والمواد المختلفـة بأهميـة نظريـة الـذكاءات
المتعددة ، واستراتيجيات وأنشطة التدريس القائمة عليها ، وكيفية تطبيقها فـي تنفيـذ              

 .الدروس إلشراك جميع التالميذ في الحصة 

     بحيـث يتـضمن   إعادة النظر في منهج اللغة العربية من حيث األهداف والمحتـوى ؛ 
 .أنشطة لكل الذكاءات في المنهج 

                  مراعاة تشجيع المعلم للتلميذ عند تعبيره عن رأيه ، وعدم توجيه النقد الـالذع إليـه ؛
 . فإن ذلك يثبط همته ، ويضعف من قدرته التعبيرية 
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         زيادة االهتمام بدور التلميذ في العملية التعليمية من خالل التركيز على الـتعلم النـشط
ي يجعل التلميذ محور العملية التعليمية ، وهذا ما تـدعو إليـه نظريـة الـذكاءات                 الذ

 .المتعددة 

  االهتمام بتوفير الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة إلثراء العملية التعليمية. 

  ضرورة التقويم أثناء التدريس مما يؤدي لعالج األخطاء أوالً بأول .  
 

 
 ضوء نتائج البحث وتوصياته أمكن الخروج بمجموعة من المقترحـات ألبحـاث             في  

 :أخرى مكملة للبحث الحالي وهي 

                 فعالية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة في تنمية مهـارات القـراءة لـدى تالميـذ
 .المرحلة اإلعدادية 

          لدى تالميذ المرحلة    فعالية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة في تنمية مهارات الكتابة 
 .اإلعدادية 

                فعالية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة في تنمية مهارات االسـتماع لـدى تالميـذ
 .المرحلة اإلعدادية 

   تالميذ المرحلة اإلعدادية باستخدام استراتيجيات     تنمية الثروة اللغوية لدى     وضع برامج ل
 .وأنشطة الذكاءات المتعددة 

    في صـفوف دراسـية     باستخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة      ثالتحدتنمية مهارات
 .اإلعدادي غير الصف األول 

              فعالية برنامج تدريبي قائم على الذكاءات المتعددة لمعلمي اللغة العربيـة فـي تحـسين
 .مهارات التدريس 

  تقويمية لمنهج اللغة العربية في ضوء نظرية الذكاءات المتعددةدراسة.  

 ماثلة في المواد الدراسية المختلفة إجراء بحوث م.  
 


